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Virkeligheden.

Ungdomsskolens elever har den alder, som vi andre af 
og til misunder dem: Ungdomstiden, de mange mulig

heders tid, den alder, hvor man er fyldt af længsler, 
drømme, forventninger om det, der skal komme. Men 
allerede som 15 — 16 årig har man jo oplevet, at noget 
er uigenkaldeligt forbi, løsrivelsen fra hjemmet er begyndt, 
og man begynder at forstå, at barneårene rummede en 
verden helt for sig. Det var den tid, hvor der intet skarpt 
skel var mellem eventyr og virkelighed, verden var hel, 
alting groende og blomstrende i fantasiens brogede, vid
underlige, somme tider også truende, men altid levende 
verden. Blandt ungdomstidens mange oplevelser kom
mer også den uundgåelige, at man må lære at skelne 
eventyr fra virkelighed, og når dette engang er gjort, 
har de fleste af os vel et lukket rum, som gemmer de 
drømme, der aldrig blev til virkelighed. Endnu ejer de 
en fin svag duft, som hengemte blomsterblade, men livet 
er gået af dem. Så har man nået den alder, som en 
skribent har skildret omtrent sådan: „ — den forfærdelige 
alder, hvor livet ikke fortæller os flere eventyr. De sidste 
illusioner er bristet, tilbage står nu kun at hævde de 
nøgne idealer overfor jernhårde kendsgerninger." Der 
klinger en resigneret tone gennem ordene.

Drejer det sig da blot om at resignere? Består livets 
kunst deri, at man forsoner sig med den ubønhørlige 
forandringens lov, dette enkle: tiden går, drømmene og 
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illusionerne brister, og det kan ikke være anderledes? 
Hvem kan svare. Når vi nu snart skal holde jul, kan 
det vel gå mange sådan, at dette trænger sig særlig skarpt 
på. Hvor mange har ikke prøvet, allerede i de tidlige 
ungdomsår, at stå foran det tændte træ og føle: hvor 
var det skønt engang, men det er ikke det samme nu, 
og det bliver det vist aldrig mere. Nej, barndommens 
eventyrlige virkelighed lader sig ikke genopleve, og så 
bliver julen måske en skuffelse. „Og vi var såmænd 
endda i kirke juleaften, og det var også stemningsfuldt, 
men —". Men altså alligevel.

Jamen selve julens kerne da, budskabet, var det også 
kun et eventyr, som ikke kunne overleve den såkaldte 
virkelige verdens foranderlighed, var det kun een af de 
mange illusioner, som måtte briste? Her standser vor 
viden, den som ellers lærte os mangt og meget om livet. 
Derfor skal blot endnu siges dette: Der er intet drømmende 
over ham, som juleevangeliet fortæller om,- det er ikke 
det illusionsfyldte og virkelighedsfjerne, der præger ham. 
Når diciplene drømte svimle drømme om et herligheds
rige lige om hjørnet, sagde han: Vi går op til Jerusalem, 
og jeg vil blive overgivet i menneskehænder — . Når 
nogen stod foran ham, indhyllet i virkelige eller indbildte 
besværligheder, så han tværs igennem det altsammen 
ind til det, som for alvor knugede netop dette menneske, 
og sagde: Vær frimodig, dine synder forlades dig. — Og 
det var også ham, der sagde: Himmel og jord skal forgå, 
men mit ord skal ikke forgå. Derfor afhænger vores jule
oplevelse af, om vi tør stole på, at evangeliet ikke er 
et eventyr, om så aldrig så skønt, men at det, og netop 
det, er den rene og skære virkelighed.

Erik Nissen.



Hvorfor synger vi?

Iet leksikon kan man undertiden læse om sang: „Sang 
er den art af musik, som frembringes af den menneske

lige stemme". Andetsteds har man givet sangen navnet 
„vokalmusik". Men sangen er så uhyre forskelligartet, at 
de her anførte betegnelser i alle tilfælde kun kan gælde, 
hvor talen er om den del af begrebet sang, der omhand
ler kunstsangen. Her kan man tale om vokalmusik, for 
her er det især tonerne, der glæder os og er det vigtigste, 
medens ordene — teksten — kommer i anden række og 
ofte uden skade — ja, måske endda med fordel — kunne 
erstattes af velklingende vokaler. Tænk på tyrolernes 
jodlen.

Men det ejendommelige ved det, vi i almindelighed 
forstår ved sang, er vel netop den inderlige forening af 
ord og toner, som vi holder af, og her går det ofte sådan, 
at ordene får størst betydning for os, så sangen bliver 
noget andet og mere end den melodi, der bærer den 
frem.

Sangen i denne forstand er allemands eje og ikke for
beholdt de særlig stemmebegavede eller musikbegavede. 
Det er næsten alle givet at kunne synge, — selvfølgelig 
ikke lige godt, — men at synge efter evne og af hjertet. 
Der findes også næppe noget menneske så umusikalsk, 
at hun eller han ikke kan nyde sangen og glædes der
over, enten den så kommer fra rene, klare barnestemmer, 
fra fuldtonende sangerstruber eller fra et brusende, mands
stærkt kor.

Sangen har stor indflydelse på vort følelsesliv, og det 
er ikke bare ved tonernes -- men også, og måske endnu 
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mere, ved ordenes virkning, og netop deri ligger en stor 
del af sangens betydning for det jævne menneske, fordi 
den bringer poesi og digtning ud til de mange, der ellers 
viger tilbage for at beskæftige sig med vers. Tonerne 
hjælper os her med at få øje og øre opladt for det væld 
af herlig poesi, vore digtere har givet os i den rige sang
skat, vi har at øse af. Ofte er det tonerne, der har bragt 
digte ud til folket og gjort et digt eller en sang til alle
mandseje.

Men også den alvorlige, religiøse digtning sættes der 
toner til, og derfor kan vi ofte glædes over en fuld
tonende kirkesang.

Det var en lykke, om vi danske kunne blive et rigtigt 
syngende folk, og der arbejdes heldigvis fra forskellig 
side godt derpå. Et gammelt rim lyder sådan:

Hvor sangen klinger, vær aldrig bange, 
slette mennesker har ingen sange.

I en skole som denne har sangen en dobbelt opgave, 
en øjeblikkelig og en fremtidig. Vi kvikker hinanden op 
ved friske vandresange og ungdomssange, og vi søger 
gennem sangen at opelske kærligheden til vort lands 
skønne natur, vort folkeliv og vort fædreland som fædre
land betragtet.

Men en sangundervisning må også gå ud på at opøve 
selve stemmerne og om muligt øret og at give de unge 
et så stort og alsidigt forråd af sange som muligt at ty 
til senere i livet.

Hvad eleverne lærer af sange, bringer de med hjem, 
så stuerne i hjemmene kan genlyde af sangene og hjem
mets øvrige beboere på den måde blive meddelagtiggjort 
i den sangglæde, der er kommet ind i hjemmet.

Vore mange ungdomsskoler og højskoler kan her bi
drage meget til at gøre vor folkesang rigere og bedre. 
På skolen begynder næsten alle timerne med en frisk 
sang, og straks er arbejdslysten sat en tand i vejret.

Senere kan man i de mange gode sangforeninger eller 
sangkor få lejlighed til at betræde sangkunstens område, 
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når man i et velledet kor arbejder med tekster og melo
dier til gavn og glæde for sig selv og til glæde for de 
tilhørere, der ved festlige lejligheder får anledning til at 
høre korets præstationer. Jeg selv har i mine ungdomsår 
hentet så megen glæde og berigelse i et sådant sangkor, 
at jeg trygt kan anbefale alle, der har lejlighed dertil, 
at tilmelde sig et sådant kor. Vi har så mange sange, 
hvis værdi er højt hævet over de meningsløse, pjattede 
revyvise refrainer, vi så ofte plages med på de forskel
lige arbejdspladser, i værksted eller i stue.

Når man er rigtig glad, føler man trang til at synge 
for på den måde at give livsglæden frit løb, og det bevir
ker ofte, at andre føler sig smittet af livsglæden og nynner 
eller synger med.

I de gode hjem står sangbøgerne ikke og samler støv, 
men bliver taget frem, og vi kender vel alle de stunder, 
hvor den ene sang afløser den anden.

De fleste har vel også mærket en opløftende stemning, 
når man under sang har hejset vort skønne flag til tops 
på en festdag. Vi synger i glæde, vi synger i sorg. Vi 
synger fra vugge til grav.

Lad da sangen lyde rundt om i vort land i spøg og 
i alvor, i glæde og i sorg, så er vi med til at gøre livet 
lysere og lykkeligere for hinanden.

Arne Nielsen.

P ? If «««ff« r, 5
» J i

Vinterholdet 1955 — 56



Amatørteater.

Vi spiller komedie her på Halvorsminde mindst to gange 
om året. Sommetider spiller lærerne alene, somme

tider eleverne eller begge hold i fællesskab.
Et stående spørgsmål, når vi er kommet i gang med 

en sæson, er: Hvad skal vi spille?
Der er mange ting, der gør sig gældende, når man 

skal vælge et stykke. Først og fremmest skal det være 
noget godt. — Hvad der er godt, kan der jo være delte 
meninger om, og jeg skal ikke prøve at forfægte nogen 
bestemt mening her, det vil blive for omfattende —. En 
anden ting, vi må tage hensyn til, er antallet af personer.

Er det lærerne, der skal spille, må der ikke være ret 
mange personer, fordi vi ikke er ret mange, der kan 
frigøres på en gang.

Er det eleverne, der skal spille, vil vi gerne have et 
stykke, hvor der er mange personer, for at så mange 
som muligt kan få del i den oplevelse, det kan være 
at medvirke.

Det viser sig næsten altid, at eleverne gerne vil være 
med, og det har vel sin naturlige årsag. Just Thorning 
siger sådan i sin bog „Amatørteatret": „Den dramatiske 
aktivitet, dette i scenisk form at give sit sind udtryk i 
ord og handling, er et af grundelementerne i den men
neskelige natur. Herudaf er teatret fremstået, og gennem 
århundreder blev det båret frem af folket, hvilende på 
dettes aktive deltagen."
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Hver gang, vi begynder på et stykke, ved vi, at nu 
går alt, hvad der ei af fritid den første månedstid, og 
alligevel går vi i gang uden skelen.

Det kunne være en befrielse, når vi er færdige, at 
lægge det til side og sige: Færdig med det! men det 
lader sig ikke gøre. Man rydder op, piller kulisser ned, 
udsletter alle synlige spor, der minder om stykket, men 
det sidder der alligevel, lader sig ikke feje væk, og næste 
gang går man lige gerne i gang igen. Hvorfor?

Jo, det er nemlig sådan, at det ikke bare drejer sig 
om at få lavet underholdning til en times tid. Hvis det 
kun var det, så synes jeg, arbejdet var for stort. Så ville 
man efter opførelserne pakke sammen med et befrielsens 
suk og glemme det hele.

Måske ånder man befriet op, fordi det er vel over
stået, men man glemmer ikke det hele, for, hvis der har 
været noget ved stykket, og der er arbejdet godt med 
af de optrædende, så har det været en oplevelse.

Denne oplevelse skulle ikke så gerne kun være for 
dem, der ser på, men også for dem på scenen. Forøv
rigt kommer oplevelsen vist ikke til publikum, hvis ikke 
skuespillerne oplever noget selv.

Det, at spille komedie, er jo ikke bare at gå rundt 
oppe på scenen i bestemte baner og sige bestemte sæt
ninger på bestemte tidspunkter. Det kan sagtens læres 
udenad, men det er ikke meget værd, hvis der ikke lig
ger en personlig indleven bag ved figuren.

Det, der fremstilles på en scene, skulle gerne være 
levende mennesker, og for at give personerne liv må 
skuespilleren leve sig ind i den bestemte tanke eller 
følelse, der ligger til grund for hver replik. Det arbejde, 
der skal til for at leve sig ind i en figur på scenen, er meget 
værdifuldt, det er meget udviklende. Det kan være svært, 
og det er vel heller ikke ret tit, vi amatører, der spiller 
her på stedet, rammer helt rigtigt, men arbejdet hen imod 
målet kan give mange glæder.

Jo nærmere stykket ligger vor egen tid, jo mere det 
ligner vor daglige færden, jo lettere er det naturligvis 
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for de medvirkende at finde „tonen". I „Elverspil", som 
vi opførte her i sommer, havde dette sine vanskeligheder.

Det drømmende, det poetiske, det overnaturlige i dette 
eventyrspil ligger ikke lige for nutidens mennesker, men 
derfor er det vist værdifuldt at prøve det alligevel.

Sammenligner vi „Elverspil" med „Jens Peter på lang
fart" som vi spillede forrige vinter, viser det sig at være 
noget helt andet og mere nærliggende. Det meste af 
„Jens Peter på langfart" var også drøm, men det lå os 
nærmere, kom os mere ved, der var det lettere at finde 
„tonen".

Jeg tror, det har sin store værdi at få lov til at arbejde 
med en rolle og prøve på at give udtryk i ord og hand
ling for det, der opstår i sindet i det øjeblik, man lever 
sig ind i stykkets figur.

En anden ting af værdi bringer opførelse af skuespil 
ved det samarbejde, der må præsteres. En forestilling 
kan kun blive god, såfremt alle gør deres til det. Når 
man ved, hvor meget der findes i verden af at gå udenom, 
af at lade andre gøre det, så må man forundres over 
den samarbejdsvilje, en flok unge kan præstere ved ind
øvelse af et skuespil. På scenen skal hver gøre sin pligt 
lige samvittighedsfuldt, enten det er at spille den såkaldte 
hovedrolle, eller det kun drejer sig om at tænde et eneste 
lys.

Jeg tror, at de timer, vi bruger på scenen, er vel 
anvendte. Det, at færdes på en scene, kan også i visse 
tilfælde gøre nogen mere frie. De kan måske opdage 
noget i sig selv, som de ikke anede eksisterede,- noget 
ellers tvunget, som ligger over mange unge, kan somme
tider forsvinde, ved at de får tag i en rolle og opdager, 
at de ikke er så umulige endda. Der ligger noget udvik
lende, noget modnende i at spille komedie, hvis man 
tager fat med den fornødne alvor.

Det, vi i al beskedenhed kan byde eleverne her, skulle 
også gerne medvirke til, at de siden, når de bliver 
mere voksne, får lyst til at fortsætte. Der kan i ungdoms
arbejdet fås meget ud af amatørteater, hvis der bare er 
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nogen, der vil gøre det arbejde, der skal til for at sætte 
det i gang.

Deltagelse i vore „komedieopførelser" og senere i ama
tørteater ude omkring kan måske også være med til at 
åbne nogens øjne for værdier, de ikke har set før. Jeg 
tror, man bliver en bedre tilskuer i det professionelle 
teater, når man selv har prøvet at optræde.

Det er godt at se en god film, men mange gange bør 
man nu spare lidt på biografturene og lægge pengene 
til side, så der bliver råd til at tage en tur til det nær
meste teater. Koster det lidt mere, så kan man til gen
gæld også hente sig oplevelser på teateret, som man 
ikke får andre steder.

I en tidsalder, hvor hver enkelt får mere og mere tid 
til egen rådighed, tror jeg, at dette at beskæftige sig 
med skuespilkunsten på amatørbasis, vil være en ganske 
udmærket måde at udnytte en del af tiden på. Det må 
jo ikke så gerne blive sådan, at vi kæmper for at få 
tiden slået ihjel, den skulle gerne udnyttes, og udnyttes 
på en måde, så den udvikler os. Der er ikke plads for 
enkeltmandskonkurrence på en scene, men der er plads 
og brug for den enkeltes bedste præstation i indleven 
i andres tankegang, i samarbejde, i offervilje og kam
meratskab. Der er inden for amatørteatret mulighed for 
at få udviklet mange andre evner end lige netop skue
spillerens. Der skal tegnes, males, laves belysning, syes 
dragter, bygges scene op og meget andet. Mange for
skellige evner er der brug for, og mange forskellige 
evner kan udvikles. Alle disse ting er jo heller ikke 
noget, man lige løber til at lave. Der kræves et forar
bejde for at sætte sig ind i tingene, og på vejen til det 
kan der gøres mange opdagelser af stor værdi.

Anders Andersen.

De bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår sender 
Lone, Ellen og Anders Andersen.



En tur til tops.

Trænger du til frisk luft? Har du lyst til at trave nogle 
timer ad krogede skovstier? Kunne du tænke dig at 

nyde en udsigt, der er vidt forskellig fra den, du havde 
fra tårnet her? Siger du ja, nuvel, da kom og følg med.

Så snart madpakken er klar, må du forestille dig, at 
vi er ca. 45 km fra Oslo i retning mod Hønefoss. I det 
åbne, smilende område, der hedder Ringerike. Stedet 
her hedder Sundvolden, til venstre er Tyrifjorden, til 
højre hæver højderne sig. Vejen op vrider sig gennem 
en slugt, Krokkleiva, og den vej slår vi ind på.

Vel et kvarter arbejder vi os op ad den ujævne vej, 
så er vi ved stolheisen. Skandinaviens eneste tovbane 
med stole. Det er stole, der ligner havebænke for to,- de 
er forsynede med fodbræt og en jernkæde, der løst spæn
des fra armlæn til armlæn som en slags sikkerhedskæde. 
Stolen fastholdes til ståltovet ved hjælp af en tommetyk, 
bøjet jernstang, der oventil slutter i et par kæbelignende 
gribeapparater.

Nu må du vide, at i Norge er man i flere brancher 
meget fornuftige, hvad det arbejdsmæssige angår. Før kl. 
9 er ikke meget i gang, og her ved stolheisen begynder 
man ikke, før klokken er 11. Er man da, som vi, kommet 
ved 10-tiden, er der nu rig lejlighed til at hvile ud eller 
betragte de øvrige turister, som efterhånden ankommer. 
Enkelte er kommet før vi. Alle nordmænd, hvilket tyde
ligt ses deraf, at de roligt har sat sig i skyggen, udtryk
kende den totale tålmodighed. Om det bliver nu eller 
hen på eftermiddagen, det ser ud til at være dem lige
gyldigt.
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Men snart kommer de næste til syne nede i svinget. 
Se bare den forreste. En lille, tyk sprællemand, der ivrigt 
spjætter sig opefter. Det kan umuligt være en nordmand, 
så ubehersket han er. Nej, hør, lydene, der kommer fra 
ham, synes sydlandske. Ganske rigtigt, og han ikke så 
meget som sætter sig ét øjeblik, skønt der er mere end 
en halv time, til første stol går opover.

Omsider åbner billetkontoret, en mand starter el-mo
toren, som driver tovet. Men nu sker der noget besyn
derligt, idet denne mand systematisk sender alle stolene 
tomme op. Der står vi med billetten i hånden, klar til 
opsvævning. men får blot lov at se på alle de tomme 
stoles flugt mod himlen. Endelig, da den næstsidste skal 
af sted, får et fyldigt turistægtepar lov at stige til stols.

Efter halvanden times venten sker det. Der er ikke 
flere foran i køen, du bliver »spændt« i den næste stol. 
Der lyder et klik, og øjeblikket efter er det, som løftede 
en stærk hånd stolen op fra jorden. De fjorten vidun
derlige minutter, turen varer, er begyndt. Det første minut 
klamrer man sig ængstelig til jernstangen, frygtende det 
værste og mere end håbende, at stolen bliver ved tovet. 
Men der sker intet, stolen stiger og stiger, langsomt, gan
ske tæt ved trætoppene. Og da man opdager, at tov
værket holder, bliver man mere dristig, krampen i fingrene 
forsvinder, og 3 minutter senere har man glemt al fare 
og forstår slet ikke de små, steppende turister nede ved 
afgangen.

Imidlertid er vi nu så højt oppe, at huset dernede for
svinder i dybet. Der er kun stålwiren at se, nedefter 
som opefter. Af og til møder vi en tom stol, der er 
for nedgående. Vi er så kry, at vi ikke længere ser ned 
mod træerne, men i stedet ud over landskabet. Hvor 
herligt er da ikke det, der viser sig. På en ubeskrivelig 
skøn måde åbner sig her det blide, venlige landskab, 
Ringerike. Først bare så vi kan se ud over Tyrifjorden 
med dens sære formationer af øer og halvøer, men jo 
højere vi stiger, des mere præges billedet af dybde og, 
kan man vist sige, en storhed, man ikke er forberedt på.
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Derfor sidder man stille og er overrasket, mens øjnene 
næsten bliver svimle af at glide over sø og dyrket land, 
eller længere ud mod fjeldene i det fjerne. Vi er slet 
ikke færdige med at undres over udsynet, da et klik 
påny høres, og manden ved toppen be’r om vor billet.

Du har præsteret i løbet af ca. to timer at nå op i 420 
meters højde. På en meget magelig måde. Måske mener 
du at have klaret, hvad man kan forlange af en god 
turist? Ak! Da må jeg forberede dig på, at netop på 
dette sted begynder den anstrengende del af turen. I 
de næste tre timer skal du få lov at stifte bekendtskab 
med fjeldvandringens slidsomme eventyr. Om vi ikke 
skal samme vej som de øvrige, der er kommet herop, 
spørger du? Nej, kære ven, den vej fører blot et lille 
stykke hen til et udsigtspunkt. Det er for meget travle 
turister. Fat nu din randsel og din stok igen, så slår vi 
ind på stien her til venstre. Den er afmærket med blå 
farve, ser du.

Det er lige ved middagstid. Men middagstid er ikke 
spisetid. Vor sejge, langbenede, norske ven er allerede 
gået i forvejen hen ad stien. Vi må følge, førend han 
er væk. Vort mål er en top, som hedder Gyrihaug. Den 
ligger i luftlinie næsten 10 km borte, og på kortet har 
vi set, at stien bugter sig, ud, ind, op og ned. Har vi 
kræfter, som nordmanden har agt, da går vi vejen, før 
vi spiser. Men solen står omtrent i højeste stilling, og det 
vil blive bagende hedt den meste vej.

Hvad er det nu, du siger? Er dit velplejede, danske 
spisekammer ikke indstillet på omskiftelighedens teknik? 
Muligt, men vi må med nu. Trods alt er vi også i øje
blikket oplagte og føler, at vi kan en del. Tilmed fører 
stien straks ind mellem træer, der kaster god skygge. Her 
er det ligefrem velgørende at komme. Det føles køligt. 
Indtrykkene her er mange, øjne og øren har nok at gøre. 
At kortet havde ret, føler vi os hurtigt overbeviste om. 
Sjældent ses mere end et halvt hundrede meter sti frem
over, snarere 10—15. Og som den sti er. For hver kvadrat
meter ligger adskillige større og mindre sten, tilfældigt 
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blandet med grene og trærødder i forskellige tykkelser. 
Det er bestemt ikke Solitudevej.

Til gengæld er her fred. Ingen antydning af menne
sker i nærheden. Enkelte gange en fugl, som kvidrer 
forbi. Imellem anes lyden af en kobjælde. Det kan nok 
passe, for vi skal passere en sæter inden længe. Endnu 
er der ingen videre lyd af vore fodtrin heller.

Nok en halv time er gået, da vi kommer til en åben, 
grøn plads. Temmelig stor, når man har gået gennem 
skov så længe. Her er liv. Køer, geder, får, heste, de 
fleste med bjælde. Hvert trin, hvert lille ryk med hovedet 
får bjælden til at klinge. Det er et klokkespil af stærke 
og svagere toner, umiddelbart velgørende for de flestes 
øren. Godt passer det ind i den behagelige natur, og 
det er, som byder det en fremmed velkommen til fest 
på sæteren. Bjældernes klingeling havde vi hørt en kort 
tid, men intet ellers fortalte, at netop nu var vi på sæteren. 
Den lå der pludselig, dukkede frem lige så overraskende 
som solen på forældredagen. Her er mange huse, alle 
i brug. Men ingen indestængte bag hegn eller tråd. 
Der står ikke adgang forbudt! Vi går frem gennem 
klyngen. Lidt ned, lidt til højre. Så op til venstre. Da 
står vi stille. Vor norske ven først. Han så det først og 
siger tilbage: De vidste, I kom! — Så ser vi det også. 
Dannebrog. På en stang, — ikke højere, end vi kan nå 
knoppen, hvis vi strækker os på tå — vinker virkelig et 
lille, dansk flag. Vi går ganske nær til stedet. Et lille 
træhus. »Valodia« stod der at læse, formet af snørklede 
grenstumper. Ingen var i nærheden. Vi fortsatte, en ven
lig sæterjente forklarede, hvor stien var.

Det varede måske kun 5 minutter at passere sæteren. 
Og vi var næppe trætte endnu. Men det lille, fredfyldte 
samfund var en oplevelse. Her virkede livet som et fri
kvarter.

Først en halv snes minutter henne ad stien gik det op 
for os. »Valodia«? Det var nok lydskrift, så meningen 
havde været at spørge passerende: Hvad lo De af? Da 
det gik op for os, lo vi, så den norske skov undrede sig.
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Men Gyrihaug var langt henne endnu, og madpakken, 
nisten, som den kaldes, fristede stærkt. Nordmandens trin 
er stadig ubesværede. Det ser ikke ud heller, som om 
han går hurtigt. Men hans gang er én fortsat, glidende 
bevægelse. Det skrider hele tiden. Han æder sig igen
nem krumning efter krumning. Man må følge, standser 
man et øjeblik, må det næsten løbes ind. Stien begyn
der at miste noget af sin tiltrækning. Det blå mærke ser 
vi, snart på sten, snart på træ. Vi ser også, hvor foden 
skal sættes. Så næppe mere.

Et par timer har vi gået. I det sidste kvarter har kun 
ét indtryk formået at trænge sig ind hos os. Gennem 
øjet. Synet af nordmandens jordvindende ben. Som mejs
let står det. Vi er for længst holdt op med at nyde turen 
og alt det skønne om os. Varmen har stjålet vor evne 
til at undres, gjort os døsige, og udmattede er vi af at 
færdes i den uvante højdes tynde luft. Kun viljen er 
endnu sig selv, og alene fordi den for hvert skridt hvisker: 
Videre, videre, ikke gi' op mod en nordmand, — kun 
derfor fortsattes dvalegangen. Og øjnene følger hans 
ben, som var han magnetisk.

Flere gange er vi kommet over en rindende strøm. 
Men vi drak ikke. Nu klukker det påny i nærheden. 
Og så sker det utrolige. De magiske, norske ben går i 
stå. Man tror næppe sine egne øjne. Der ligger nord
manden udstrakt på ryggen, og vi hører ham sige, at 
det vist er bedst at raste lidt her. Man er chokeret, men 
siger det ikke. Tænk, at han kunne blive træt, for det 
er han tydeligvis. Man føler sig så styrket, at man selv 
kunne blive stående. Føler sejr.

Hænderne vaskes i det herlige, klare vand. Munden 
skylles nogle gange, før man synker. Ansigtet vædes, 
og afkølingen virker som en ferietablet. Som du nu sid
der lunt inden døre, falder det dig måske ind at spørge, 
hvorfor vi ikke kunne give os lidt bedre tid, det var 
vel ferie og ikke kapløb? Ærligt sagt, jeg ved det ikke. 
Men vist nok var der sket en uheldig rolleombytning. 
Vi havde ikke tid. Tiden havde os. Det var den, der 
bestemte over os, stormagt som den er. 2
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Snart må vi afsted. Men nu er en ny faktor med 
i billedet. Det er målet, Gyrihaug. Vi ved, at der ikke 
er langt igen, og jo mere vi nærmer os den, jo mindre 
føles trætheden. Her er længere mellem træerne. Vi ser 
frem. Og der åbner sig med ét skoven, så vi kun ser 
toppen. Lidt oppe i forhold til os, men øjensynlig ganske 
nær. Da er trætheden i det samme som blæst væk. Hel
digvis. For kort efter blinker lys nede mellem træerne 
til venstre for os, og vi ser det. Det er Miger kæret, 
forklarer vor ven. Vi har kræfter nok til en afstikker nu. 
Dernede viser det sig, at kæret, der vel dækker en hektar, 
er fyldt med hvide åkander. Hvor skønt et syn. I 700 
meters højde. Godt, du er med og ser det selv, ellers 
troede du mig vel knapt.

Tyve minutter senere står vi på toppen. Det sidste 
stykke herop var træløst, vi er på en næsten nøgen, små- 
puklet flade af store sten. Se dig nu rigtigt omkring, for 
udsynet er en del af belønningen for din traven. Her 
lige neden for glimter Miger kæret, skinnende som en 
perle i et gulerodsbed. Bag den skovkamme, nedefter 
og fjernere, alle disse, du overvandt, da du fulgte den 
mærkelige, bugtede sti herop. Den halve snes kilometer. 
Så Tyrifjorden, større end du så den fra stolheisen. Om
trent så stor som trekanten Hjørring--Sæby — Frederiks
havn er den. Længere borte, på fjordens modsatte side, 
lyser et bredt bælte af dyrkede agre. Bag dette løfter 
større fjelde sig, højere, jo længere ud du ser, helt op 
over snegrænsen. Hvis du et øjeblik ser på Norefjeld, 
den brede flade, hvorpå der ser ud til at ligge en sten, 
kan du sikkert gennem disen skimte nogle grålige pletter 
nær toppen. Det er sne, der selv her i den varme som
mer kan klare sig i 1400 meters højde. Flyt så blikket 
lidt mere mod syd. Ser du der langt i det fjerne en 
spidsbuet bjergtop? Det er Gausta ovre ved Rjukan. 
Næsten 2 km højt. Og 100 km borte. Storslået og beta
gende, men alligevel smilende og venlig, sådan er udsig
ten fra Gyrihaug. Vi danske kan nok trindt om i Norge 
finde egne, der er os uhyggeligt fremmede, men i området 
ved Tyrifjorden må hjertet juble i os.
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Her på toppen ligger et lille træhus. Det ryger fra skor
stenen. Kan det tænkes, at her bor mennesker? Vi går 
nærmere. Over de brede, tunge sten. Nej, hvor løjerligt! 
En spand med jord, hvori der er rabarber. Og der. 
Kartofler. Seks blokke. Se, de står i lidt jord i revnerne 
mellem to store sten. Det viser sig, at her er en hel lille 
køkkenhave, arrangeret på denne pletvise måde. Unæg
telig overraskende. Nogen må bo i huset.

I grunden skulle vi ned nu. Vor tid er knap. Men 
vi går hen til huset. Der står noget på et gammelt træ
skilt ved siden af døren: Solo. Herhjemme betyder det 
alene, i Norge sodavand. Altså kan man læske sig her. 
Hvor er det hus dog lille. Vi banker på og går ind. 
En ældre mand rejser sig fra en stol og kommer hen mod 
os. »Værsågod« siger han! Han er rynket i ansigtet, 
ren og barberet. Af særlige grunde er hans pande høj! 
Mest lægger man mærke til hans øjne, levende, blå og 
varme. Så er han henne ved os, vi spørger på en svale
drik. Vi følger ham atter med øjnene, mens han går 
hen til en lem i gulvet. Der lægger han sig på knæ, og 
fra et rum under lemmen fremdrager han både soda
vand og saft.

Mens vi sidder på en vægbænk og nyder saften, kom
mer vi let i snak med manden. Han er brandvagt. En 
del kort over området ligger på bordet. Han forklarer, 
hvordan han til stadighed må afspejde synskredsen, og 
straks melde, hvis der er et tegn på brand. Telefonbogen 
ligger opslået. Kun mod Tyrifjorden er frugtbart land 
at øjne, mod de tre andre verdenshjørner ses kun skov, 
så langt frit udsyn er. Om sommeren er her så tørt, at 
selvantændelse ikke er sjældent.

Mærkværdigt at høre, så levende også hans stemme 
er. Han kommer ind på andet end vagten, og vi skifte
vis lytter og spørger. Imellem ser vi nok lidt på tingene 
i rummet. Huset er kun denne ene stue. Ved den ene 
væg står en etageseng, ved den anden et lille komfur. 
Tredie væg er fri, og foran os står bordet. Simpelt må 
man kalde både hus og indbo, men man følte sig godt 

2
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tilpas her. En hel time blev vi, vi, som havde travlt. 
En hel time gæst hos en eneboer, som vogtede på ild 
for de mange. Kan hænde man på en time kun får lidt 
kendskab til et fremmed menneske. Men ét er vist rig
tigt at sige om vor ensomme vært. I hans hus var rol
lerne rigtigt besat, han havde tid, ikke omvendt. Han 
var herre, den tjener. Kunne det skyldes, at han var 
fortrolig med den helt store, stille natur, havde lært i dens 
harmoniske skole? Hvert hjem har sin egen atmosfære, 
komponeret af de derboende. Det lille, fattige træhus 
på toppen af Gyrihaug havde sin. Endnu klinger melo
dien i mit øre.

Vi må ned igen, desværre. Men nu kender du i det 
mindste én vej, så det går nok. Tak, fordi du fulgte 
med og holdt ud. Måske du mærkede lidt af det, der 
siges i et vers af en sang, som ikke er kendt af mange:

Vel sindet lysning så mangen gang 
sig vandt i naturens verden, 
når fuglens tone og fredens sang, 
forgyldte småmenneskets færden.

Mine bedste hilsener og tak samt ønsket om en glædelig jul.
Valdemar Korfitsen.

Sommerholdet 1956.



— Men øjne er blinde.
Det gælder om at søge med hjertet.

(Efter Antoine De Saint-Exupéry: Den lille prins.)

„Goddag, sagde den lille prins.
Goddag, sagde sporskifteren.
— Et oplyst hurtigtog, der buldrede forbi som et torden

vejr, fik sporskifterens træskur til at ryste.
— Hvor har de dog travlt, sagde den lille prins. Hvad 

rejser de ud efter?
— Selv lokomotivføreren ved det ikke engang, svarede 

sporskifteren. — De sidder og sover i toget, eller også 
gaber de. Kun børnene trykker næserne mod ruden.

— Kun børnene ved, hvad de søger, sagde den lille 
prins. De spilder deres tid på en kludedukke, og den 
kommer til at betyde noget for dem. Hvis man tager 
den fra dem, græder de. ..."

Dejlige barneverden, dejlige barnefantasi. Den lille 
prinses ord får os til at mærke kludedukken mellem hæn
derne, og et grænseløst hav af store oplevelser skyller 
ind over os, oplevelser over næsten ingen ting, over 
synet af en bi, der trænger ind i rosenblomsternes mar
morpalads for at røve honningskatten, over en sten, som 
er så god at bære i en barnehånd, fordi solen har var
met den, da den lå på stranden, over en søndag morgen, 
hvor lyden af glade, kendte stemmer, duften af morgen
maden, og følelsen af tryghed blev til een stor herlighed.

Om vi nu rejste ud for at se verdens skønneste lande, 
for at lære alverdens ufattelige mangfoldighed at kende, 
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ville det nok være store oplevelser, men de kan ikke 
måle sig med barnerigets. Det er ikke fordi verden om 
os er gold, men det er fordi tiden lammer og næsten 
dræber det guddommelige i os: Evnen til — uden hjer
nens kølige mellemkomst —, fjernt fra alle vildfarne følel
sers veje at gå lige ind i oplevelsen af livet og gribe 
det væsentlige i alt så let og naturligt, som var det en 
bold, der blev kastet til os.

Men tusind ting arbejder på at nedbryde den evne 
i os. Vi kører frem gennem tilværelsen med så stor fart, 
at en oplevelse ikke kan nå at bundfælde sig, før den 
næste vælter ind over os. Vi blændes ved synet af men
neskehjernens strålende resultater, så øjnene tilsidst ikke 
kan se gennem tingene for at søge den stump af livet, 
der skulle ligge bag hver ny opfindelse. Verden lærer 
os kun at tro på det håndgribelige og lader hånt om 
fantasiens usynlige kræfter.

Det er umådelig vanskeligt at nå gennem tilværelsen 
med det guddommelige i behold. Men livsordenen inde
bærer en stor lykke: Der går altid børn ved de voksnes 
side. Og undertiden sker det, at livet kommer til dem 
i skikkelse af et barn. Barnet visker et slør af forblindelse 
fra deres øjne og giver dem det guddommelige tilbage, 
så de igen kan se, hvad der er væsentligt og hvad der 
er uvæsentligt i tilværelsen, så de igen tør lade sig lede 
af usynlige bånd.

Den lille eventyrlige prins, der nylig sagde goddag til 
sporskifteren, er fuld af guddommelig visdom. Han er 
dumpet fra sin lille planet ned på jorden, i Afrika, i 
ørkenen. (For de voksnes skyld oplyses det, at plane
ten hedder — Asteroide B 612. De voksne elsker tal, men 
for dem, der kender livet, er det ganske ligegyldigt.) I 
ørkenen møder han flyveren Saint-Exupéry, som har fået 
maskinskade og er blevet tvunget til at nødlande. De 
to er kun sammen få dage, men da den lille prins igen 
forlader jorden for at vende tilbage til sin planet, er der 
vokset det fineste venskab af deres møde, og Saint-Exu
péry har lært, hvor han skal søge rigdom og livsfylde.
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Den lille prins ejer på sin planet en dejlig blomst. 
Han er meget betaget af dens skønhed, men den volder 
ham så mange bekymringer. Den kræver af ham, at 
han skal pleje og passe den med vand, at han skal 
slå kålormene ihjel for den, at han skal skærme den 
mod træk og kulde. Tilsidst bliver den lille prins så 
fortvivlet, at han forlader blomsten. — Men på sin rejse 
fra planet til planet opdager han, at han tit tænker på 
den, at han næsten længes efter den. Og da han når til 
planeten jorden og møder ræven, lærer han at forstå, 
hvad der er sket.

„Vil du ikke nok gøre mig tam," siger ræven til den 
lille prins, „så vil du bringe solskin over mit liv." — Og 
ræven forklarer at — „gøre tam" betyder: knytte bånd. 
Ræven savner en ven, og den lille prins lover at blive 
rævens ven. Han skal hver dag komme og besøge ræven 
og sætte sig i græsset hos den, og fra dag til dag skal 
han rykke et stykke nærmere. De vil da lære hinanden 
at kende og tilsidst slet ikke kunne undvære hinanden. 
— Og ræven bliver lykkelig. Den kommer til at elske 
lyden af den lille prinses skridt og kan skelne dem fra 
alle andre skridt. Den kommer til at elske kornets gule 
farve, fordi det ligner den lille prinses gule hår. Så mange 
ting, som før intet betød for ræven, kommer den nu til 
at holde af, fordi det minder om den lille prins, som er 
blevet dens ven.

Men der er sket noget mere. Den lille prins forstår 
med eet, at blomsten har gjort ham tam. På jorden vok
ser der tusind blomster ligeså smukke som hans blomst. 
Men de betyder ikke noget for ham, fordi de ikke har 
gjort ham tam. Kun den ene blomst elsker han, fordi 
han har fulgt den fra den brød frem af jorden, fordi 
han har plejet og passet den med vand, fordi han har 
skærmet den mod vinden, fordi det er hans blomst.

Da ræven tager afsked med den lille prins, lærer den 
ham endnu en sandhed. Den siger til ham-. Du har for 
evigt ansvaret for din blomst!

Det, der her gælder for ræven og den lille prins og 
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hans blomst, er eviggyldigt i alle forhold. Kun det, vi 
giver os hen til, giver os tid og ro til, ofrer os for og 
„spilder" vor tid på, lærer vi at kende. Kun det, vi 
lærer at kende, gennem glæde, gennem sorg og fortviv
lelse, gennem arbejde og besvær kommer til at betyde 
noget for os. Kun det, der betyder noget for os, holder 
vi af. Kun det, vi holder af, giver vort liv rigdom og 
fylde.

Men det nytter ikke noget at gribe udefter med begge 
hænder og søge at omfatte og nå så meget som muligt. 
Vi skal vende os indad mod det, der kommer os aller- 
nærmest, det som er vort eget, vort hjem, vor familie, 
vore venner, vort arbejde, — lære at holde af det som 
det betydeligste af alt, lære at være trofaste mod det 
om det falder let eller tungt, så vil det åbenbare sin 
skønhed og poesi for os.

Og er vi først nået dertil, da går det os, som det gik 
ræven med kornets gule farve. Da vil så meget andet 
lukke sig op for os og få mening for os. Det bedste har 
altid grokraft i sig.

Men vi har også ansvaret for det, vi holder af. Det 
beror på os selv alene, om vi vil ødelægge det, eller 
vi vil bevare det ved at være trofaste mod det, ved at 
skærme det, ved at ofre os helt for det. Da vil det til 
gengæld vise sin bærekraft.

Den lille prins har siddet i sandet og fortalt flyveren 
om sit møde med ræven. Saint-Exupéry arbejder på repa
rationen af sin flyvemaskine. Men han er bekymret. 
Drikkevandet er sluppet op, og lykkes det ham ikke 
snart at bringe maskinen i orden, vil de dø af tørst. — 
„Lad os gå at søge efter en brønd" siger den lille prins. 
Saint-Exupéry finder det håbløst at lede efter en i ørke
nen. Men hen under aften begiver de sig alligevel af 
sted.

Stjernerne lyser over dem, og ørkenen er smuk. Den 
lille prins ser lykkelig op mod himlen. På en af stjernerne, 
på hans planet vokser hans blomst. Det er det, der giver 
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stjernerne deres skønhed. „At ørkenen er smuk" siger 
den lille prins, „skyldes, at den et eller andet sted gem
mer en brønd."

De har vandret længe, den lille prins er blevet træt, 
og Saint-Exupéry bærer ham sovende i sine arme. Han 
er kommet til at elske det lille drengebarn med den lyse, 
klokkeklare latter, og han føler det, som bar han på den 
skrøbeligste skat.

Ved daggry får de virkelig øje på en brønd. Det er 
som i en drøm. Brønden ligner en landsbybrønd med 
hejseværk og spand og reb. Den lille prins ler og rører 
ved tovværket og får trissen til at løbe rundt, så det 
synger i den gamle brønd. Spanden er ham for tung, 
og Saint-Exupéry trækker den langsomt op. — Så drikker 
den lille prins. Men det er ikke almindeligt vand, han 
drikker. Det er en livsalig kraft udsprunget af deres fæl
les oplevelse, da de gik under stjernerne, da de hørte 
hejseværket synge, da flyveren trak spanden op til ham.

Her er vi igen ved noget væsentligt: Oplevelsen af, 
at en usynlig sum af ånd og poesi, af godhed og kær
lighed kan sprænge de ydre former og gøre døde ting 
levende, kan få det til at lyse i stilheden, kan gøre den 
fattigste gave rigest af alle for os, kan gøre hverdagen 
med alle de vante, uanseelige ting til en rigdom, der 
rækker langt ind i evigheden.

— Men øjne er blinde.
Det gælder om at søge med hjertet.

Kirsten Nielsen.
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Vi havde det rart.

Hilsen fra en 25-års jubilar.
Havndal 1956.

Det er så spændende at modtage årsskriftet og ikke 
mindst, når man indbydes som 25-års jubilar til elev

mødet. Ens første tanke er: Bare der nu ikke er noget 
andet, du skal den dag, for du ville vel nok gerne med. 
— Der er jo så meget at tage hensyn til, når man er 
gift og har 4 børn. Men min mand lovede mig, at hvis 
der ikke indtraf noget særligt, skulle jeg nok komme med. 
— Tiden gik, og jeg glædede mig mer og mer til at gense 
skolen, Ellen, Arne og Lis og — kammeraterne.

Endelig oprandt da den 8. juli. Jeg var helt nervøs 
af spænding. Vi kørte hjemmefra kl. 8. Vi havde invi
teret to „gamle" Halvorsmindeelever med, som også har 
slået sig ned i Havndal. Jeg kunne ikke få mine 3 
drenge afsat, så jeg smurte resolut en madpakke og reg
nede med, at de kunne få lov at opholde sig i haven.

Allerede kl. 10 troppede vi op på skolen, ligeså betut
tede som for 25 år siden. Men jeg tror nok, det gik 
hurtigere nu end dengang med at falde til. Vi var vist 
lidt livlige. Jeg hørte noget om, at „det var et livligt 
hold det år."

På vejen op ad trappen strejfede den tanke mig, som 
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jeg så ofte har tænkt: Hvorledes er det muligt for Ellen 
at lede skolen i den ånd og tone, vi alle har følt som 
et adelsmærke på skolen, da Frode levede. Jeg var 
bange, det ville blive lidt af en skuffelse. Men da Ellen 
kom ud i gården og tog imod os og bød os velkommen, 
følte jeg den glæde, som kun den føler, der oplever 
opfyldelsen af et inderligt ønske. Det korte ophold på 
skolen skulle fuldt ud bekræfte, at alt det, vi havde 
fundet betydningfuldt og opbyggende for os tidligere ele
ver, rummede skolen endnu under Ellens ledelse. Tonen 
og ånden fra dengang var videreført på en så smuk 
måde, at man ikke følte forskellen.

Jeg var den første jubilar og blev vist ind i Ellens 
privatstuer, hvor der var dækket til kaffe. Det var væl
dig spændende, hver gang der kom nogen ind: var det 
en elev fra 31? — Der kom ialt 17! Og sikken en gætten 
der blev. Det var ikke helt let at genkende hinanden, 
for vi havde unægtelig forandret os lidt. Ellen fandt 
på, at vi skulle fotograferes, (godt hun ikke fandt på, 
at vi skulle vejes!) men morsomt var det bestemt, og 
jeg vil gerne takke Ellen, fordi hun tog så smukt imod os.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at sende en 
hilsen til sommerpigerne 1931. Hvis vejen falder forbi, 
er 1 velkomne hos os, nu kender I jo adressen, og er I 
interesserede i en vandrebog, da send jeres adresse til 
mig, og jeg vil starte een.

Til sidst vil jeg opfordre fremtidige jubilarer til at møde 
op. Det er en oplevelse, ikke mindst, når det — som det 
var tilfældet med mig — er 23 år siden, man var der 
sidst. I fortryder det ikke, tvært imod!

Hilsen fra
Aase Bang Henriksen, Havndal, 

f. Sigtenborg.
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Hos Rigmor.

Hvor er det mærkeligt at tænke på, at når I gamle 
elever læser disse linier, så har jeg taget afsked med 

Halvorsminde.
For godt ni år siden, da jeg for første gang satte mine 

ben på Vendsyssels jord for at styre mine skridt imod 
Halvorsminde, tænkte jeg: her bliver du vist ikke ret 
længe.

Ja, sådan var mine tanker den gang, men de har for
andret sig meget siden. Jeg har fået et helt andet syn 
på det hele heroppe.

-- I dag føler jeg mig knyttet til denne landsdel og 
skolen her. Jeg føler mig også knyttet til de 1550 elever, 
som jeg gennem årene har haft den glæde at være sam
men med her på Halvorsminde, og jeg skylder jer alle 
en stor tak. Arene her vil komme til at stå for mig som 
en skøn og god tid, som jeg med glæde vil tænke tilbage 
på. Derfor siger jeg jer tak allesammen.

Og hermed ønsker jeg jer alle en rigtig glædelig jul, og alt godt 
for jer i det nye år.

Rigmor Godrim.



29

Hilsen til gamle elever og venner.

I een af vore gode sange begynder digteren med at 
slå fast, at det er viljen, det kommer an på i alle 

livets forhold, idet han siger: „At ville, det er sagen, i 
småt såvel som stort, at ville frem med dagen, og få en 
gerning gjort." Spørgsmålet er så, hvad vi vil,- om vi 
især ser på vor egen lille person og søger at skaffe os 
så mange af livets goder og behageligheder som muligt, 
eller vi sætter viljen ind på at skabe gode og lykkelige 
kår for så mange andre som muligt. Thi i den målsæt
ning, der her skal foretages af ethvert menneske, ligger 
jo egentlig det afgørende. Det er jo ingenlunde givet, 
at et liv i tjeneste for andre bringer en selv på den 
grønne gren, men mig bekendt har ingen, der forsøgte 
at leve et sådant liv, fortrudt det. Det har derimod givet 
livsglæde og livsindhold, som dette — altid at ville sig 
selv og sit eget — aldrig kan give. Og ser vi ud over 
den store sammenhæng, så kan vi vist sige med nogen
lunde sikkerhed, at skal livet i vort lille Danmark og ud 
over den store verden blive tåleligt i den kommende 
tid, da må der en anden målsætning til end den, der 
er fremherskende i tiden både i stort og i småt.

Måtte mange af nutidens unge erfare, at dette at arbejde 
for noget godt og skønt er vejen til livsindhold og livs
glæde, da vil fremtiden blive lysere og bedre, end den 
tegner sig i øjeblikket. Men at ville, det er sagen.

Hermed ønsket om en god jul.
Kristian Hansen.

Med ønsket om en glædelig jul og alt godt i det nye 
år sender vi alle vore gamle elever og andre bekendte 
blandt årbogens læsere en venlig hilsen.

Nyholm, Lis Bachmann, Birgit Andersen, 
Gudrun Jørgensen, Svend Christensen, Poul Hansen.



Siden sidst.
Kære gamle elever og venner.

» m T ige så sikkert som nat følger dag, og sommer følger 
l_i vinter — lige så sikkert melder sig hvert år den dag, 

Sa man må sætte sig ved skrivebordet og lade årets mang- 
jaSL. foldige begivenheder passere revy for ens indre blik, så 
® H® man let fortabes i de utallige minder om oplevelserne i 

or^sM® som i fest, der i årets løb har kastet glans over og 
sat Præ9 På netop dette skoleår, for selv om årets gang i

Tp store træk følger en afstukket bane, så er det alligevel de
i mange små begivenheder, der gør, at hvert år trods alt
s dog hår sit særpræg og netop gennem disse skiller sig ud
I fra andre år.

Il Optakten til det skoleår, der begyndte den 3. november,
var den bedst mulige. Lokalerne var nyferniserede og 

hyggelige — vejret var godt, og der mødte en frisk og forventningsfuld 
skare på 97 elever, der med deres pårørende tog plads om bordene i 
gymnastiksalen. Efter Ellens velkomst talte pastor Nissen, Bjergby, om 
begrebet „Arvesynder", som en videnskabsmand gennem et foredrag 
havde behandlet ud fra en rent naturvidenskabelig synsvinkel, hvor 
teorien var, at vi mennesker består af forskellige stoffer. Hvert menneske 
fødes med arveanlæg, og vor karakter og natur bestemmes af stoffernes 
sammensætning. En karakter kan vel udvikles efter berøring med omgivel
serne, som i dette tilfælde vil være forældre og kammerater. I alt dette 
kunne taleren give videnskabsmanden ret, men pastor Nissen fortsatte: 
Tænker man denne tanke til ende, kommer man til det resultat, at ingen 
således kan have ansvaret for nogen ting her i verden, da alt jo 
således ville være forudbestemt. Men således er det heldigvis ikke. 
Skaberen har udstyret os mod evnen til at holde af, til at planlægge 
vor fremtid og at føre disse planer ud i livet. Vore planer går ud 
på at sikre os en god uddannelse og at få det bedst mulige ud af 
livet, men mange bruger for megen energi til at blive faglig dygtige 
og glemmer at tænke på at leve et rigere menneskeliv. Man kan 
vel stille sagen på spidsen og sige, at en drejebænk og en lærebog
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Er mester tilfreds?

gør os til fagfolk, men en blomst, 
en sang eller en samtale med en 
god ven kan gøre os til rigere 
mennesker.

Eleverne kom hurtigt ind i 
arbejdsrytmen og var snart hus
kendte. Forskellige begivenheder 
var krydderier på hverdagsko
sten. Som sædvanlig fik vi et 
belærende foredrag med lysbil
leder om emnet brandfare, og at 
det var aktuelt blev grundigt 
fastslået, for de to herrer fra 
politiet, der stod for arrange
mentet, blev kaldt ud til ildebrand, inden forevisningen var færdig.

Netop i den alder, drengene har her på skolen, er Interessen for 
fodbold jo stor, så en stor del benyttede lejligheden til at overvære 
et opgør mellem et kombineret hold fra Jylland og et hold fra Køben
havn — Jyderne vandt.

En aften så vi en dejlig serie farvelysbilleder fra lærer Korfitsens 
ferierejse i Sverige.

Ved novembermånedsmødet viste rejsesekretær Johansen, Dansk 
Vandrelaug, en farvefilm: På ekspedition til Marokko, hvor vi ligesom 
i skuespillet „Aladdin" bliver ført ind i Østerlandets pragt og betages 
af dets fremmedartede skønhed og fornemmer den østerlandske atmo
sfære. Men medaljen havde sin bagside på grund af de mange millio
ner mennesker, der faktisk lever under sultegrænsen, og hvor hygiejne 
er et ukendt begreb, så 98 °/o af de usandsynligt mange børn derfor 
lider af en eller anden sygdom, og dødeligheden blandt børnene er 
uhyggelig stor.

Selv om vi normalt ikke så tidligt på sæsonen tager eleverne med i 
teatret, kunne vi ikke sige nej til et godt tilbud fra ungdomsforeninger
nes hovedkreds, der havde arrangeret en teateraften, hvor Sverre 
Grans satiriske lystspil: „Der må være grænser”, blev opført. Det blev 
en god aften. Stykket handlede om raceproblemet, og selv om det 
var lagt an i et vittigt og satirisk plan, kom der mange sandheder 
frem, som nok kunne mane til eftertanke. Det er let nok at se stort 
på problemer, så længe man kun har dem på afstand, men det kniber 
mere at være tolerant, når problemerne rykker ind i ens egen tilvæ
relse, og vi må vist indrømme, at vi alle har lidt af denne fordom
menes indstilling over for spørgsmålet om de farvedes ligeberettigelse 
med de hvide, hvis vi fik det tæt ind på livet. Det er sundt at le 
— og så dagen efter opdage, at det lige så meget var en selv, man 
lo af. Selv om emnet var muntert behandlet, er det jo dyb alvor for 
de mange farvede folkeslag.
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Som et led ~i bestræbelserne for en bedre færdselskultur talte politi
mester Høj by e, Hjørring, en aften om trafikkens problemer ud fra 
mottoet: Det gælder ikke kun om at komme frem, men at komme vel
beholden hjem igen. Ved samme lejlighed fik vi elevrådets første 
underholdning med musik på mundharpe, harmonika og sav.

De elever, der blev hos os en lørdag —søndag, var med os i teatret 
til borgerforeningens julekomedie bygget over H. C. Andersens even
tyr: Den lille havfrue.

Den 13. december indledte vi dagen med en smuk skik, der efter
hånden har vundet stor udbredelse herhjemme, nemlig luciaoptoget, 
der er ved at blive en køn juleindledningsskik, som jeg for min del 
er meget glad ved, idet det skønne syn er et oplivende moment, som 
vi nok kan trænge til på denne grå og triste årstid.

Nu satte vinteren ind med en pludselighed og en strenghed, som 
vi heldigvis ikke oplever hvert år. Vort adventsmøde måtte aflyses, 
men de få naboer, der trodsede vejr og føre, fik sammen med eleverne 
og alle andre her på skolen en hyggelig aften ud af det alligevel.

Stedlige kræfter læste op, spillede og sang, så noget af juleindled
ningsstemningen alligevel kom frem.

Den sidste week-end før jul plejer eleverne altid at tilbringe her 
på skolen, og denne gang var det en selvfølge, idet så godt som 
alle veje var spærrede, ja selv privatbanerne måtte melde pas. Lør
dag aften underholdt en flink stab af elever med et broget program, 
og om søndagen udkæmpedes en drabelig dyst om mesterskabet inden
for bordtennis. Der blev spillet af hjertens lyst, og det varede længe, 
før man nåede ned til de få, der kvalificerede sig til „finalen". Omsider 
stod dog Kund Sandager fra Saltum med sejrens palmer plus en pose 
julegodter i hænderne. Han var dagens mand.

Vor juleafslutning blev som sædvanlig festlig og hyggelig, og jule
stemningen og forventningen blev sat en tand i vejret. Heldigvis 
nåede eleverne hjem, inden „Kong Vinter" for alvor holdt sit indtog, 
rrien sikket held, at det ikke var blot een dag senere, for da var al 
færdsel ad vejene umulig eller i heldigste fald meget besværlig. Det 
er mange år siden, vi har oplevet så hårdt et vejr så tidligt på vin
teren.

Her på skolen fejrede vi julen under hyggelige og hjemlige former, 
hvor blandt andet de mange hilsener fra så mange trofaste „gamle" 
elever blev læst med glæde og taknemlighed. Tak til alle, der på 
denne måde viser, at I også sender os en venlig tanke og tæller os 
med blandt de venner, man i en sådan tid gerne vil glæde.

Efter nytår kom vi hurtigt i god gænge, og den første søndag benyt
tede vi til den Hirtshalstur, som vejret hindrede os i at få før jul. 
Som det vel er de fleste bekendt, har Hirtshals i årets løb fået en ny 
svensk sømandskirke, og da det vel er de færreste, der har haft lej
lighed til at se den og derfor ikke har fået den gode forklaring, som vi 
fik, vil jeg ofre lidt plads på at fortælle lidt om denne nye, smukke kirke.
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Opgør med spånerne!

Uden at forklejne andre må hoved
æren for kirkens tilblivelse gives til 
kirkens præst, pastor Nilen, der er præst 
ved den svenske sømandskirke i Skagen. 
Blandt svenske fiskere og andre søfolk 
er der foretaget meget omfattende ind
samlinger, der har vist en offervilje, 
som må fremtvinge den dybeste respekt 
og beundring. Her skal ikke nævnes 
tal, men kun slås fast, at her er ydet 
gaver, der overstiger, hvad man almin- 

erfarer i den slags sager. Så 
godt som alt inventar i denne smukke 
kirke er gaver. Kobbertagrendeme, spir
beklædningen, klokkerne, alle gulvene, 
ja næsten alt er gaver. Selve kirkekoret 
med det smukke alter- kan ved en por
tiere lukkes fra, og det øvrige kirkerum 
kan ved en forskydelig væg forenes med en stor tilstødende dagligstue, 
der er meget smukt og smagfuldt indrettet — udelukkende ved hjælp 
af gaver. Man har ved en enkelt lejlighed haft op mod 600 svenske 
søfolk samlet på en gang. Her er også spisesal og hobbyrum med 
bordtennis og andre spil. Hvor er det hele smukt og stilfuldt. Hele 
korbuen bag ved alteret skal, når muren er „moden" dertil, udsmykkes 
med et meget stort maleri, der bliver det egentlige alterbillede. Vi 
så udkastet til maleriet, der bekostes af dronning Ingrid. Et smukt 
håndslag fra landsmand til landsmænd.

Forretningsfører Bagger fra de samvirkende brugsforeningers manu
fakturafdeling i Hjørring var en aften herude og viste os en meget 
fin farvefilm fra Island: „Hverdagens saga". Vi så med undren Islands 
kogende vulkankratere, de sprudlende varme kilder, der fjernopvarmer 
hele byer og de store drivhuskomplekser og svømmebassiner, og vi 
så buldrende fosser og mægtige isjøkler. Men vi så også tiptop moderne 
gennemmekanlseret landbrug, fabriksvirksomheder og travle rederier. 
Island er det land i verden, hvor andelsbevægelsen har vundet størst 
udbredelse. Også vor hjemstavns andelsfilm, Velkommen til Vendsys
sel, fik vi at glæde os over, og vi nikkede genkendende til vor lands
dels storslåede natur og det brogede folkeliv ved vore dyrskuer.

Danske bankers fællesrepræsentation har udsendt konsulent Tage 
Albertsen for at fortælle Danmarks unge noget om ungdommens mulig
heder for at spare op til egne hjem. De unge er ofte prægede af et 
vist mismod overfor fremtiden, men det negative ord: „Det kan ikke 
lade sig gøre", må ikke skabe pessimisme. Det kan nemlig nytte noget, 
og har man vist viljen til selv at spare op, er det lettere at opnå vel
villighed fra pengeinstitutternes side, da de jo selvsagt har tillid til 
den, der har vist, at han eller hun har kunnet sætte noget ind for 

3 
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at opnå fremtidsdrømmens opfyldelse. Et par gode film understregede 
talerens ord på en anskuelig måde.

En søndag i januar havde De danske ungdomsforeningers hoved
kreds „Nordvendsyssel" henlagt sit vintermøde og sin generalforsam
ling her til skolen, hvor forstander Charles Hansen, Skibelund, — vor 
tidligere lærer — om eftermiddagen talte om bedømmelsen af vore med
mennesker. Charles Hansen sagde blandt andet: Når man møder et 
menneske, foretager man ofte en hurtig bedømmelse af vedkommende, 
men man bedømmer som oftest overfladisk og derfor mangelfuldt. 
Netop fordi denne hurtige bedømmelse ofte rammer helt ved siden 
af, volder den stor skade, idet vi alt for hurtigt placerer et menne
ske et sted, hvor det måske slet ikke hører hjemme, da man jo kun 
har anet en enkelt side af dette menneskes karakter. Det første indtryk, 
man får af et menneske, kan være rigtigt, men som oftest er det forkert, 
idet det i høj grad afhænger af, under hvilke forhold og vilkår det 
første møde finder sted. Vil man danne sig et sandt indtryk af et 
andet menneske, må man således ikke holde for fast ved det første 
indtryk, men stadig lade adgang for en omvurdering stå åben.

Om aftenen var der instruktion i ungdomsarbejde ved rejsesekretær 
frk. Kirsten Dalsgård, der til daglig på det tidspunkt var lærerinde på 
Rødding højskole. Fire udpegede mødedeltagere deltog i en slags 
rundbordskonference sammen med frk. Dalsgård, der gennem disse 
fire forsøgte at klarlægge, hvor meget man i almindelighed lægger i 
ordene i ungdomsforeningernes formålsparagraf: En vågen dansk, kri
sten ungdom.

Sidst i januar fik vi endnu en lejlighed til at komme i teateret, idet 
en del af eleverne var oppe at se andelsteaterets opførelse af Den 
kloge mand.

Ved vort januarmånedsmøde var der samlet mange mennesker, 
og Jens Baggesen, Rakkeby, underholdt på sin sædvanlig festlige vis 
med barokke historier og lystige viser. En god times rask folkedans 
dannede afslutning på en meget vellykket aften.

Erhvervsvejleder Kofod, Hjørring, fortalte en aften om de unges 
muligheder, og elevrådets anden underholdningsaften løb af stabelen 
med fuld musik.

Af en eller anden uforklarlig årsag opstod der pludselig en hidtil 
ukendt interesse for de små vintersyge blomster på bordene i spise
salen. De blev forkælede og besmykkede med bånd i festlige farver 
og døbt med iørefaldende, velklingende navne som Mathilda, 
Kathinka, Prinsesse Margrethe o. s. v., ja, der blev formelig kappe
strid, så enkelte „familier" skillingede sammen for at overgå hinanden 
i blomsterpragt.

I februar havde gymnastikforeningernes 3. hovedkreds et trænings
kursus for ledere og gymnaster her på skolen med meget stor tilslut
ning. Lederne, fru Edith Madsen, Guldager, og hr. Harald Nielsen, 
Aalborg, arbejdede på livet løs med gymnasterne, og det vekslede
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Lykkes forsøget?

Øvelse gør mester.

3*



36

Det lille stik.

Fordybet i arbejde.
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Ved det yderste Danmark.

Sommer og ynde.
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— og så skal vi ha' kakao!

Og lørdagen kommer . . .
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med gymnastik og teori. Ellen fortalte om frihedkæmperen Kim Mal- 
the Bruun, og om aftenen var der en rask omgang folkedans.

Niels Skovrider Eriksen, Vrensted, der sammen med nogle andre 
unge danske landmænd har repræsenteret den danske 4 H — bevæ
gelse ved et ophold i Amerika sidste sommer, gæstede os en aften, 
hvor han fortalte livligt og interessant om sine mange oplevelser.

Det var den internationale organisation „I. F. Y. E." (International 
landboungdoms udveksling) der stod som indbyder, og det var en 
betingelse for at kunne deltage, at man i sit hjemland havde deltaget 
i 4 H-arbejdet i fem år. Der var ialt 48 nationer repræsenteret med 
ca. 500 deltagere, og opholdet strakte sig over godt et halvt år, hvor 
der skulle arbejdes i to forskellige stater, og der var samlet skoleop
hold ind imellem. De unge deltagere skulle desuden holde foredrag 
og besvare spørgsmål om dansk ungdomsarbejde og danske landbofor
hold i det hele taget. Det var meget interessant at høre om alt, 
hvad Niels Skovrider Eriksen havde oplevet derovre, og da han er 
en habil amatørfotograf, havde han en mængde dejlige farvelysbilleder 
med hjem, der levendegjorde fortællingen.

Ved februars månedsmøde var der trods kulden mødt mange men
nesker. Pastor Westergård-Nielsen, Aasted, genfortalte på en glim
rende måde Gerh. Rasmussens kristelige roman „Kaptajnen behøver 
ingen orlov", der er bygget over en beretning fra Churchill om to 
unge engelske officerers livsfarlige arbejde med at lære en ny tysk 
minetypes konstruktion at kende.

Ved kaffebordet underholdt en blæsekvartet fra K. F. U. M. spejder
nes orkester i Hjørring.

Til vor vinterfest var salen pyntet som et afrikalandskab med pal
mer, aber, papegøjer, slanger og andet kryb. Andersen serverede ved 
elevernes hjælp en fiks broget underholdning, og „Lis's trio" sørgede 
for, at benene kunne blive brugt både til gammeldavs og moderne 
rytmer. Nogle fikse „bærere" i tropeudstyr serverede 180 bananer, og 
10 små negerdrenge morede med deres sorte fjæs. Det blev en meget 
vellykket festaften, hvor vi „lidt ældre" kunne glæde os over, at så 
stor en ungdomsflok kan more sig på så skøn en måde.

Som noget nyt havde vi et „firkantet politisk møde" — for os selv 
ganske vist — under medvirken af fire herrer, folketingsmand Marius 
Hejlesen fra venste, bankkasserer Nygård, fra de konservative, arrest
betjent Nielsen, socialdemokratiet og assistent Gunnar Jensen, Brønder
slev, radikal ungdom. De fire herrer var enige i, at hvis ungdommen 
ikke får vakt interessen for politik, tager folkestyret skade, og derfor 
må de unge have et lille indblik 1 de forskellige partiers program, 
så de kan danne sig en mening og finde sig et politisk ståsted.

De fire ordførere havde hver et kvarter til en saglig redegørelse for 
deres partiers stilling og syn, og derefter fulgte en omgang, hvor de 
herrer formåede at skabe noget af den rette vælgermødestemning med
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Christensen med sit gymnastikhold.

kvikke udfald mod modstanderne. Det blev over normal sengetid den 
aften, men tiden var vel anvendt.

Ved forældredagen var alle hjemmene repræsenteret på nær to. I 
sit foredrag sagde Ellen blandt andet: Den rette autoritet bygger på 
kærlighed, og derfor står og falder opdragelsen med forældrenes eksem
pel. Når den dag kommer, da de unge må ud i livets storme, kan 
vi kun tro og håbe, at den ballast, der er givet børnene i hjemmet, 
må kunne bære over for de nedbrydende kræfter i livet, der leves 
uden for hjemmets fire vægge.

Der var som sædvanlig spændende kapløb og konkurrencer og en 
afdeling sang. Om aftenen var der en morsom underholdning af ele
verne under lærer Andersens ledelse, og lærer Korfitsen viste en smuk 
serie farvelysbilleder.

På vor Aalborgtur, hvor vi aflagde besøg på C. W. Obels fabrikker, 
spritfabrikken, Aalborghallen, Aalborg ny Dampmølle og Falcks red
ningskorps, så vi i teateret George Kaufmann og Mars Harts lystspil: 
Du kan ikke ta' det med dig. Stykket er ægte amerikansk og er 
skrevet ud fra den betragtning, at det tjener intet fornuftigt formål at 
samle på jordisk gods, da du ikke kan tage det med dig. Det var 
det rene galimatias, men mægtig vittigt og stopfyldt med herlige 
påfund.

Ved månedsmøde i marts læste nogle af lærerne Poul Geraldys 
enakter „De store drenge”, der behandlede problemet mellem en far 
og den voksne søn. De higer begge efter forståelse og fortrolighed, 
men er samtidig på vagt over for hinanden, så de har vanskeligt 
ved at komme i den kontakt, de begge så inderligt ønsker.

Ved samme lejlighed læstes Helge Rodes „Kain og Abel", hvor man 
ser to diametralt modsatte opfattelser af kvinden, Kains brutale besid
dertrang og Abels sværmeriske, rene forelskelse, der vækker Kains skin
syge og bliver årsag til broderdrabet.
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En dejlig oplevelse havde vi, da Niels Carstens, Hjørring, viste os 
sine fine farvefilm: Tyrefægtning i Spanien og Under Afrikas sol. Vi 
glæder os til gensynet, når Niels Carstens vender hjem fra sin nye 
optagerfærd til de tropiske himmelstrøg.

Palmesøndag blev benyttet til en travetur Lønstrup —Rubjerg i meget 
fint vejr.

Ved den afsluttende vejning af eleverne kunne vi notere en samlet 
vægtforøgelse på 468 kg. eller 4,875 kg. pr. elev 1 snit.

Ved afslutningsfesten udtalte Ellen blandt andet: Hidtil har jeres 
tilværelse delvis været beskyttet af jeres hjem, af børneskolen og nu 
sidst af ungdomsskolen. Nu må 1 selv se at få det bedste ud af frem
tiden. I skal hver især danne jeres fremtid, og I skal finde noget, der 
kan fylde jeres tilværelse og give jer arbejdsglæde.

Også Andersen og Kristian Hansen gav eleverne et godt ord med på 
vejen. Snart var flokken spredt for alle vinde, og endnu et godt og 
lykkeligt skolehalvår var sluttet.

Fra os alle her i Birkebo skal der lyde et: Glædelig jul og tak for 
alt godt i årenes løb.

Lis og Arne Nielsen og børn.
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Kære gamle elever og venner.

Det er sikkert nok mest almindeligt, at det afsnit i årbogen, der 
hedder „Siden sidst" læses først og ivrigst af de fleste, ja nærmest 

siuges af de 2 hold, der har været med til at skabe begivenhederne, 
her berettes om. Men her løfter jeg pegefingeren og be'r jer, der læser 
„Siden sidst" først om ikke at glemme det øvrige stof i bogen. Det 
kan læses med udbytte og er ligesåvel skrevet til jer gamle elever.

Afsnittet her er årsberetning, men det er mer end det. Det er et 
brev til gode venner. Det er ikke længe siden, jeg var sammen med 
de nyeste venner, sommerpigerne 1956. De piger har fået en stor plads 
i min erindring, — og ikke blot i min. — Og de ældste venner, jeg 
skriver brevet til, var elever her på skolen i 1903! — Hvordan kan 
mit brev komme de ældste ved, spø'r jeg mig selv? Alt her på skolen 
er anderledes end i 1903. Kun en af dem, der var med til at begynde 
skolen, er medarbejder endnu: Kristian Hansen. Men mange af de 
første års elever står stadig 1 fortegnelsen over medlemmer af elev
foreningen, og hvert år til jul betaler de deres kontingent til foreningen. 
— Hvis ikke skolen kom dem ved, kunne de jo lade være! Men det 
gør de ikke! — Hvad er forklaringen på den trofasthed, dette er udtryk 
for? Ja, der er vel kun en. Den, at det skoleophold, som ligger 50 år, 
40-30-20-år tilbage stadig lever i deres erindring som noget, der er 
værd at gemme på. Der lever glæde over fællesskabet og samværet 
med kammerater og lærere og alle, der hørte skolehjemmet til. Alle 
I allerældste elever, der har oplevet skolens historie, dens udvikling 
fra en meget lille hjemlig skole til den store skole med de mange 
elever, jer, der har oplevet smertelige tab af gode skoleledere, I skal 
have tak, fordi I stadig vil kendes ved os, stadig vil støtte os ved at 
modtage vort forbindelsesled udadtil — årbogen! — Her må føjes en 
tak ind til de mange trofaste, som i medlemslisten står under — „Andre 
medlemmer" —, de mange, som ikke har været elever her, men som 
på et eller andet tidspunkt har været i forbindelse med skolen eller 
en af dens medarbejdere og så har meldt sig ind, og nu følger skolen 
og det arbejde, her gøres. Det stiver os, der har vort arbejde her, 
vældigt af, og jeg er taknemmelig derover.

Jeg ville ønske, denne frofasthed må overføres på de nyere hold 
med de store elevtal. Der falder en del medlemmer fra hvert år. Tit 
tror jeg ikke, det er meningen. Men når årbogen ikke bliver indløst, 
falder medlemskabet ud, og forbindelsen er brudt! Man kan melde 
sig ind igen, hvis det sker! Bare vi får et vink, skal I blive optaget igen! 
Og dette sker heldigvis ikke så sjældent, at en elev genoptages i fore
ningen. Det er dejligt, når der — som det fornylig skete — kommer 
bud helt ovre fra Amerika, om vi ikke på en eller anden måde vil 
sørge for, at årbogen stadig kommer til en gammel elev, som har 
bosat sig der.

Min indledning er blevet lang, men den måtte til!
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Altså velkommen til på disse 
sider i årbogen at følge os fra 
april til oktober.

Det var 2. påskedag den 2. 
april, og vi havde her på skolen 
den begivenhed, som der igen
nem mange mange år har været 
tradition for: Gymnastikstævne 
for 3. hovedkreds af Hjørring 
amts gymnastikforening. Det 
blev et kæmpestævne, der var 
ved at sprænge rammerne, og 
det vidnede om, at der stadig 
er brug for det folkelige ung
domsarbejde, der gøres rundt 
om i de danske gymnastikfore-
ninger. På Sølvbryllupsdagen.

Den næste store begivenhed faldt indenfor familien Nielsens kreds, 
idet Arne og Lis d. 5. april var nået så vidt, at der var 25-års bryl
lupsdag. Og der blev festet så godt, vi kunne. Årle morgen var 
der sang og musik udenfor Birkebo, og dagen Igennem strømmede 
det ind med blomster og gaver til de to, som udtryk for en stor ven
nekreds' hengivenhed. En smuk og hyggelig festmiddag i familie- og 
lærerkreds sluttede den gode dag. Men jeg tror nok, at Arne og Lis 
omtrent hver dag i april måned igennem modtog hilsener og lykønsk
ninger. På grund af de avisløse dage, vi dengang havde, var begi
venheden ikke blevet kendt forud.

Den sidste week-end havde vi huset fyldt af F. D. F. samvirke fra 
Nordjylland: 110 „store drenge" med krimlnaloverbetjent Haakon Lau
ritsen som den håndfaste leder. Vi deltog i deres møde og gudstje
neste. Heroppefra medvirkede provst Hermansen med morgenandagt 
og et fint foredrag om salmer og salmebøger.

Andersen og jeg underholdt med hver sit oplæsningsprogram. Så 
vidt vi kan nå det, lægger vi hus til en del stævner af forskellig art. 
Det er os altid en glæde at tage imod F. D. F. samvirke, fordi alt er 
så vel tilrettelagt. Køkkenchefen har ingen grund til klager. Hun 
ved nøjagtigt, hvormange der er til hvert enkelt måltid. — Adskillige 
foreninger kunne her lære meget, som ville gøre samarbejdet med 
skoler betydelig lettere.

Et længe næret ønske fik jeg i april opfyldt. De ældste værelser, 
dem over sløjdsalen, nu kaldet „Den blå gang", blev restaureret, malet 
i nye glade farver. Kirsten og Inger, vor privatpige, svingede pen
slerne sammen med maler Simonsen. Nye lampeskærme, nye senge, 
borde med plastikplade gjorde det helt ukendeligt. Også „hønsetrap- 
pen" op blev fornyet, ja hele indgangen siger straks, at her er 
sket forandring. Da pigerne tog værelserne i besiddelse, sagde de
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Lad skyttelen gå . . .

snart, at de havde skolens bedste 
værelser.

Solen følte sig forpligtet til at gøre 
den første vanskelige dag for sommer
skolen lys og venlig. Det skader ikke 
med lidt solskin, når humøret ved af
skeden fra det hjemlige ikke står så 
højt. Vi ved, at de første dage er 
trælse for eleverne, derfor søger vi 
hurtigst muligt at komme over „de Ind
ledende øvelser” og i gang med den 
faste timeplan og dens sunde daglige 
vekslen mellem skolefag og praktiske 
fag. Lærerkredsen var heldigvis den 
samme. Rigmor Godrim var igen så 
rask, at hun kunne genoptage kjole
syningen. Ved klaveret sad i stedet 
for Elin Søndergård Birgit Andersen, 
Taars, elev fra 1955.

Arne fortalte 4. maj aften om de 5 onde år, som trods alt var en 
storhedstid, vi nødig skulle glemme. — Kr. Himmelfartsdag skulle 
have været brugt til traveturen Lønstrup-Rubjerg, men det blev regn
vejr, og vi turde ikke tage den meget lange tur ud til de øde egne, 
men tog i stedet for til Hirtshals og så havnen og den svenske 
sømandskirke.

Vor Sæbytur måtte vente, til skoven blev grøn, det gik lidt langsomt 
i år. Først sidst i maj tog vi turen, men var da også meget heldige 
med sol og fint vejr. Vi kørte fra Sæby en ny rute, over Understed 
— Guddalen til Bangsbo. Der var dårlig vej for de store rutebiler, 
men de tog den, og vi andre glædede os over et stykke storslået 
Vendsyssel, som de fleste af os ikke før havde mødt. Det var der, 
vi slog os ned i en herlig kløvermark og bagefter havde travlt med 
at rejse græsset igen!

Ved vort grundlovsmøde talte pastor Nissen om eftermiddagen, og 
om aftenen havde vi — traditionen tro — seminarielærer Børge Troel- 
sen, der på sin meget dygtige måde læste: „Niels Ebbesen" af Kaj 
Munk. — En aften havde vi besøg af søster Rigmor Hoppe fra Dia
konissestiftelsen. Hun fortalte stilfærdigt og gav os et indtryk af det 
betydningsfulde arbejde, der udføres indenfor Diakonissestiftelsen. I 
forbindelse med det vistes nogle meget smukke farvelysbilleder fra 
søstrenes arbejde. — Vort elevråd trådte samme aften i funktion og 
leverede fra da af små fikse underholdninger på torsdag aftenerne.

En længe ventet begivenhed indtraf stilfærdigt natten til tirsdag d. 
12. juni ovre i førstelærerboligen. Ellen og Anders Andersen fik deres 
førstefødte, en sød lille pige. Sommerpigerne følte, at det var lidt af 
deres pige også. Vi sang morgensang for Ellen og den nyfødte:



45

Sol ser ind i slot og vrå, 
ser på drot og tigger, 
ser til store, ser til små, 
kysser barnet som i vuggen ligger.

— Vi havde sommeren igennem mange besøg. 40 svenske, unge 
piger fra Østergøtlands landhusholdningsskole indledte allerede i maj. 
Senere kom Dansk Kvindesamfund fra Hjørring, De gamle fra Vren- 
sted, Vraa, Lendum, Asdal mejerikreds, Tylstrup Husmoderforening 
og Tversted mejerikreds. Alle de besøg, som vi gerne tager imod, 
betyder, at eleverne skal være parat med folkedans eller gymnastik
opvisning, men det var de også altid. Tak for det! St. Hans kom 
igen i år med fint vejr, og folk strømmede til. I år var det Gøteborg 
Sängdanslag, der leverede folkedanse og sangdanse. I sidste øjeblik 
blev anmeldt et fornemt og usædvanligt besøg, nemlig den russiske 
landbrugsdelegation med vicelandbrugsministeren, som netop var på 
studierejse i Vendsyssel med Kr. Rykind som leder. Ved det store St. 
Hansbål besøgte hekse og trolde os, men dem fik vi heldigvis jaget 
på flugt!

Filmene fra F. D. F.s oplysningsarbejde: „Hverdagens saga" og 
„Næste generation" blev vist af forretningsfører Bagger, Hjørring. Fru 
Paula Jensen, Hjørring, glædede sommerpigerne med en fin oplæsning 
aftenen før Brønderslevstævnet.

Trods forsinkelser på grund af motorstop kom pigerne rettidigt til 
Brønderslev og havde under Lis Bachmanns ledelse en meget fin opvis
ning, som glædede os alle. Lis Bachmann havde indtil sommerferien 
hele holdet til gymnastik, da Ellen Andersen skulle have tid til at 
komme til kræfter efter fødslen.

Korfitsens fine farvelysbilleder liver op, når vi har en ledig aften, og 
jeg forundrer mig over, at han har noget nyt at sige om de samme 
hver gang.

Ingen dag er vort velkommen så hjerteligt, som når vi den 2. søn
dag i juli står i gården og tager imod alle de mange tidligere elever, 
der strømmer til. Allerede om formiddagen er veteranerne mødt: 
25-års jubilarerne. Over det møde er der noget ganske særligt. Men 
da det findes omtalt andetsteds i bogen, vil jeg gå let hen over det. 
I haven under de ældste træer, foran den ældste bygning og med 
udsigt til den sten, der er rejst af gamle elever til minde om Anna 
og Andreas Nielsen og Frode Nielsen, med indskriften: Af vilje i 
tro de skabte et værk, virkningen varer, — samles vi alle først. På 
de forreste bænke sidder jubilarerne, i græsset ved siden af — det 
nuværende elevhold. Anders Andersen står på talerstolen, ivrigt opta
get af at belyse en af de mange svage sider ved menneskesindet: vor 
trang til at dømme hinandens handlinger. „Det er altid bedre at række 
en hjælpende hånd til et vaklende menneske, end at skubbe til en 
vogn, der hælder. Vi må huske, at med de ord, vi dømmer andre, 
skal vi selv dømmes."
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Glæde over Lone.

Elevforeningens generalfor
samling ved formanden, udde
ler Isaksen, oplyser, at der i 
øjeblikket er 2340 medlemmer 
af elevforeningen. — Sommer
pigerne må holde for med gym
nastik og folkedanse. Om afte
nen glædede Gudny og Aage 
Lund os med deres sang og 
musik, og gensynet for de mange 
hold elever, der har haft sang
timer med Aage Lund, var 
hjerteligt. Et stemningsfuldt syn 
af elverpiger i den gamle have sluttede en god elevmødedag.

Efter elevmødet rejste Arne, Nyholm og Lis Bachmann til Norge 
med 100 gamle elever, og de havde en meget fin tur. Trofaste venner 
i Kristianssand er stadig vore hjælpere! — Vi herhjemme hyggede os 
på bedste måde. Vi tog en Kragestrandstur og nød vandet og en 
kop kakao ved Kragereden. Sidste aften før ferien havde vi det mun
tert i salen og fik som et festligt punktum ris a la mande.

14 dages sommerferie hilstes med glæde af alle. Her på skolen ind
ledte vi den med en højtidelig stund i St. Hans kirke, da Andersens 
lille pige blev døbt Lone.

Vores Fiat 1100 var blevet 1 år gammel og havde endnu ikke 
prøvet en virkelig lang køretur, men nu skulle det også være. Finn, 
Anna, Kirsten, Per og jeg startede lørdag eftermiddag den 1100 km 
lange nedtur til Moseldalen i Sydtyskland. Vi kørte strakt derned. 
Det var strengt, selvom autostradaerne er en af Hitlers heldigste 
opfindelser. Vi tilbragte 8 dejlige dage i den hyggelige Moseldal 
med dens henrivende bjergbyer og dens uendelig mange vinmarker. 
Flåten klarede det selvfølgelig strålende, og vi havde fået et lille 
indtryk af et andet lands natur og et bjergfolks levevilkår.

Veloplagte mødte vore kære sommerpiger efter ferien. Hovedkred
sen Vendsyssel havde her en fin, nordisk aften som afslutning på en 
uge sammen med 60 nordmænd. Jeg husker især talen af foreningen 
Nordens direktør, Bent Wellejus, der virkelig ildnende og hjertevarmt 
talte om den betydning, sammenholdet i Norden har nu, og den 
betydning, det kan få fremover, hvis vi fortsat står sammen der, hvor 
det betyder noget. Et stort syn gav han os.

Den 1. søndag 1 august: Skagensturen. Mon ikke traveturen fra 
Lodskovvad over mosen, med hyggelig bærplukning, videre til Milen 
og Kandestederne er det, der huskes længst? Eller måske det kolde 
vand ved Kandestederne! Det husker jeg i al fald også! — I sommer
piger husker sikkert også, at vi havde et par ribs i haven i sommer, 
som vi bad jer hjæpe os med. Vi plukkede og plukkede mange 
tusind pund, syntes vi. Der blev 400 1 saft ud af det! Indhøstet på
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Elverspil

Vesterled fik vi også tidligt, en god høst endda. Vi samledes efter 
den til en hyggelig middag med dug, lys og blomster på bordet.

Forældredagen havde vi i en regnvejrsperiode, men se om ikke 
solen kom frem, da vi nåede udendørsprogrammet: Boldlege og sta
fetløb på vor nye boldbane! Aage Lund sang med pigerne. Om 
aftenen opførte eleverne „Elvelspil". Andersen havde hele august 
måned arbejdet med de 24, der var med 1 det som skuespillere, elver
piger, folkedansere eller teknikere, scenemestre eller sufflør. Der blev 
arbejdet så godt, at da „Elverspil" på forældredagen gik over scenen 
for første gang, sad Andersen som tilskuer nede i salen, og det var 
elever, der klarede alt på scenen og udenfor scenen. Det var ikke 
småting, men enhver var på sin post, og det gik meget fint. Elverspil 
er skrevet af Frode Nielsen med ide fra Heibergs Elverhøj. Det blev 
opført første gang i 1928.

Efter forældredagen kom den muntre del af høstgildet, hvor vi som 
de kære gæster havde vinterelever og naboer. Eleverne havde pyntet 
med blomster, og dertil havde hver elev bundet små blomsterkranse, 
som blev hængt op undet loftet i ulige højde. Det så fint ud. Elver
spil blev endnu en gang opført, og bagefter gik dansen livligt, kun 
afbrudt af Arnes og Lis Bachmanns: „Stroppetur", samt en høstvogn, 
der serverede varme pølser.

I september fortættes begivenhederne, for pludselig opdager vi jo, 
at der ikke er lang tid tilbage af sommerskolen. Fra F. D. B. s oplys
ningsarbejde kom en stor kuffert med gode køkkenredskaber, som 
pigerne fik lov at se og føle på. Vi kunne mærke, at der var interesse. 
— Pastor Storebjerg, Københavns Kirkesag, fortalte om kirkebyggeriet 
i hovedstaden og viste samtidig en vældig god film: „Vi mødes på 
mandag". Manuskriptet var af pastor og forfatter Gerhard Rasmussen-

Den friske travetur Lønstrup-Maarup-Rubjerg-Nr. Lyngby Mølle-Vit-
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På travetur — det er da dejligt!

trup station tog vi fri til en hverdag. På vejen fra Rubjerg til Nr. 
Lyngby forcerede vi et meget stort klitskred, der lige var sket, og som 
gik helt ud i havet. Heldigvis lod det sig gøre at komme forbi.

Den 13. september kulminerede begivenhederne: I sommerens løb 
var Aage Lund og vi blevet klar over, at det var et usædvanligt 
sanghold, vi havde, og da radioen gerne ville have et program med 
fællessang fra skoler til dens propagandauge for levende musik, 
lovede Aage Lund radioen pigernes sang. Aage Lunds tidligere elev, 
cand. mag. Hans Riis-Vestergaard, programsekretær i radioen, kom 
med to teknikere og radiovognen kl. 14, og pigernes sang blev optaget 
i gymnastiksalen, der var tjældet med alle forhåndenværende uldtæp
per som lydisolation. Bagefter hørte eleverne nogle af optagelserne 
fra radiovognen. Det var spændende for os alle.

Samme aften havde vi endnu en sanglig begivenhed, idet Hjørring- 
kvartetten med det sædvanlige gode humør sang for pigerne. — I 
radioudsendelsen den 27. september stod 1 programmet: Fællessang 
— kunstsang. Aage Lund og Hans Riis-Vestergaard snakkede om den 
folkelige sang ved vore frie skoler. Desværre døjer Vendsyssel med 
at tage program 2 ordentligt, og udsendelsen gik ikke godt igennem 
her hos os. Men vi hørte fra andre, der havde hørt det godt, og de 
sagde, at det var en meget fin lille udsendelse. Vi siger Aage Lund 
og pigerne tak for den oplevelse, I gav os og hinanden.

Nu var det snart slut på sommerskolen. De gode arbejdsdage, som 
er det væsentlige ved et skoleophold, er ikke refereret. Heller ikke en 
hel del små begivenheder, som år for år er de samme: Turene til 
Hjørring med udbytterige besøg på Centralbiblioteket, Oxford, 
Centralsygehuset, Spædbørnshjemmet og Folkebørnehaven. De hjem
lige aftener hos lærerne med oplæsning, sytøj eller leg, som vi havde 
flere af, end vi plejer, huskes sikkert også af eleverne.
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Kommer jeg først?

Den sidste lørdag-søndag havde Kor- 
fitsen blandt andet arrangeret en Vol
ley-ball kamp mellem lærere og elever. 
Vi lærere smugtrænede tidligt søndag 
morgen — før morgenmad, og sandelig 
om ikke det lønnede sig: vi slog ele
verne ! — Samme week-end var kriminal- 
overbetjent Andreas Nielsen og krimi
nalbetjent Jakobsen inviteret herud til 
brandøvelse. Korfitsen og Andersen 
havde nemlig først på sommeren arran
geret et brandkorps bestående af 60 
elever. Gentagne gange havde de 
holdt øvelse: brand i gamle madrasser, 
der blev slukket med sand, brand på 
værelserne, hvor sprøjteføreren for op 
med sit mandskab og et øjeblik efter 
sprøjtede vand ud af vinduet! En sådan øvelse overværede de to 
kyndige herrer fra Hjørring, og de havde kun ros til pigerne og deres 
ledere. — Samme aften holdt kammermusikus Laurits Kristian Johansen 
sin store grammofonkoncert! Der indkom 8 kroner og 61 ører i små
mønter. Om aftenen gik „Skærmydsler” endnu en gang med Nyholm 
som tante 1 og Godrim som tante 2. Eleverne morede sig meget over 
Gustav Wieds gamle, satiriske komedie.

Den 25. september havde jeg til en forandring indvarslet hele huset 
til kostumefest. Det var en helt utrolig opfindsomhed, der kom til 
syne. Fine dragter — sjove dragter, jeg var virkelig helt imponeret 
og er ked af, at vi ikke fik et billede af det. Pigerne glemmer nok heller 
ikke så snart de uartige skolebørn og den stramtandede lærerinde!

Vi flokkes om Lis.
4
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Radiovognen — hvor nyt og spændende!

— Men det var nu ikke blot i kostumer, de sommerpiger var opfind
somme. Det viste de gang på gang. Til min fødselsdag mødte de til 
sang — i pyjamas - udenfor mit vindue kl. 6,20! Fødselsdagsgaven 
var luksuriøs og alt for dyr: et smykkeskrin i læder. Ja, de havde 
initiativ de piger, og mod! De kunne stå op og holde tale når som 
helst! I hvert fald blev der holdt formfuldendte taler i Nyholms køk
ken af alle hold i sidste runde. Pastor Nissen og Aage Lund blev 
heller ikke glemt i deres sidste time! Ingen blev glemt. Til afslutnin
gen stod Åse Dybkjær op og takkede for kammeraterne til alle sider. 
— Som Andersen sagde: sålænge der er unge, som de sommerpiger, 
står det ikke så dårligt til!

Ved sommerskolens afslutning måtte vi sige farvel til to medarbej
dere, nemlig Rigmor Godrim og Lis Bachmann. Den sidste har i tre 
somre undervist i håndarbejde og gymnastik sammen med Ellen 
Andersen. Lis Bachmann har været os en dygtig og pligtopfyldende 
medarbejder, der med sin stille og beskedne færden har vundet os 
alle. Lis Bachmann har nu fået sit arbejde inden for H. H. i Kerte
minde, og det ønsker vi hende tillykke med.

Rigmor Godrims forbindelse med Halvorsminde går længere tilbage, 
helt til 1947. Sommer og vinter har hun været her i den tid, hvor 
der var allermest brug for trofaste og dygtige medhjælpere efter 
Frodes død 1949. Det har ikke været svært for Rigmor Godrim at 
opfylde, for hun har holdt af sit arbejde med de unge, holdt af de 
unge, hun gik iblandt. Vi andre ville nok have fred ind imellem, 
men hos Rigmor var der altid åbent hus, og hun var parat til at 
hjælpe tilrette, både sommerpiger og vinterdrenge. Her i årbogen 
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skal bringes dig en hjertelig tak for trofost arbejde med de unge! 
— Rigmor blev i sommerferien forlovet med Carl Sørensen, som er 
sløjdlærer på Aabybro ungdomsskole. Når Rigmor til foråret har 
sluttet sin håndarbejdsuddannelse i Kerteminde, skal brylluppet stå.

Vi ønsker jer en god fremtid sammen!
Mens dette skrives, falder bladene af kastanjen i gården. Pigerne 

rumsterer med børster og spande. Håndværkerne tager fat på at 
gøre værelserne i tårnet ligeså pæne som dem på den blå gang. 
Inden længe åbner vi skolen for nye unge. Med taknemlighed tæn
ker jeg på den sommer, der er gået med flinke elever og gode med
hjælpere. — Alle I piger fra i sommer og alle de mange, mange hold, 
der går forud, alle læsere af årbogen sendes de bedste hilsener med 
ønsket om en velsignet jul og et godt nytår,

Jeres hengivne
Birgit, Kirsten, Bodil, Per og Ellen Nielsen.



Fristil skrevet af 16-årig sommerpige 1956.

Ungdommen i vore dage.

Overskriften lyder, som om jeg er en gammel kone, 
der sidder og sukker over „den ungdom", men det 

er jeg nu ikke. Jeg har tit haft lyst til at skrive eller 
sige noget om det, som så mange skriver og siger noget 
om, og nu griber jeg altså lejligheden til det.

Man hører mange gange, at ungdommen er meget 
værre nu, end da den eller den var ung. Men det ene
ste er bare, at mange ældre har glemt, hvad de bedrev, 
da de selv var unge. Hvorfor glemmer de det? Jo, i 
tidens jag er der ærlig talt ikke meget, der hænger ved, 
alting bliver oplevet i en vældig fart, men det bliver 
lige så hurtigt glemt, for at nye oplevelser kan tage plad
sen. Hvordan skulle de mennesker, der var unge for 
10—20 år siden, da kunne huske så langt tilbage.

Heldigvis er der nogle mennesker, der endnu husker 
deres ungdom, og det er mærkværdigvis altid nogle af 
dem, der siger: „ungdommen er såmænd slet ikke værre 
i dag, end da vi var unge". Jeg tror det faktisk heller 
ikke, for man kan da både læse og høre, og efter mit 
syn er der ikke stor forskel. Det er ikke længere siden 
end i søndags, vi sad og snakkede, mor, min søster og 
hendes veninde og jeg. Vi tre piger havde været til fest 
lørdag aften. Vi sad og fortalte og snakkede om festen, 
så sagde mor, at det var meget klogere, som det blev 
gjort nu, at sådan en fest sluttede kl. 1 — 2. Og så for
talte hun om, da hun var ung, da holdt en fest ikke op 
før kl. 4 — 5 stykker. Vi synes da, at det var dejligt, at 
det ikke holdt op før, men på den anden side set kan 
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enhver da se, at man umuligt kunne være noget værd 
næste dag, og det er jo ikke hver dag, man kan sove 
helt til middag.

Nu om dage er der også flere fristelser for de unge, 
der er altid noget, der lokker: baller, biografer o. s. v. 
Biografen er en god ting, men den må ikke blive en 
selvfølgelig ting, som den er for mange, der bare går i 
biografen for at få tiden til at gå. Man bør ikke gå hen 
at se en film, man slet ikke bryder sig om, det skal være 
en nydelse, ikke noget, man skal tvinge sig selv til at 
se på. Hvis du er i dårligt humør, så gå hen og se en 
rigtig sjov film og få lattermusklerne rørt, det kvikker 
virkelig op. Der er en ting, der er sikker, unge sætter 
ikke skel mellem hinanden, som der blev gjort i gamle 
dage. For eksempel var det en stor skam for familien, 
når en gårdmandssøn giftede sig med en datter af en 
husmand. Da var det så afgjort pengene, det kom an 
på. Det er det vel også lidt i vore dage, men det har 
da heldigvis ændret sig betydeligt.

„Unge karle og piger må da kunne spare en masse 
penge, for sikken da en løn, de får". Det siges da i al 
fald. Men mon det er ret meget mere, de får nu end i 
gamle dage, altså i forhold. Det kan mange ældre bare 
ikke få i hovedet, men prøv bare at tænke på, hvor 
dyrt for eksempel tøj er.

Så er der jo påklædningen. Unge piger går jo ræd
selsfuldt klædt i ternede slacks og skjorten hængende 
udenpå. Men jeg synes faktisk, det er langt kønnere og 
friskere end de sække til kjoler, piger havde på dengang. 
Jeg ved godt, der bliver fundet på så meget skørt, men 
når det endelig skal være, er det så ikke bedst, at det 
er unge, der bruger det? Pigerne er i alle tilfælde ikke 
for fine til at røre sig i vor tid.

Ærlig talt er det sjovt at sidde og skrive sine menin
ger rent ud, og man kunne faktisk blive ved, men alting 
skal jo have en ende, og derfor tror jeg, det er bedst, 
jeg slutter nu.



Johanssons fløjte.

Den lange, lyse, lidt pukkelryggede Johansson, som i 
mange år havde siddet på en kontorstol, men syntes 

bedre om at spille fløjte, gik hen ad byens største gade. 
Det var en hverdag med solskin og forfriskende blæst, 
det var sådan en dag, som Johansson syntes om. Han 
svingede stokken og så sig om som en godmodig bonde, 
der tilser sine marker. I blomsterforretningens vindue var 
alt som ellers, men i konditoriet havde man lavet en ny 
vinduesudstilling — Johansson bifaldt forandringen — og 
i cigarboden var ugens nye tidsskrifter hængt ud. Alt 
var såre godt.

Der var ikke mange mennesker ude, men nogle mødte 
Johansson da. Først en gammel kone med en kurv, der 
var dækket med et stykke papir. Blæsten tog fat i papiret, 
og den gamle kone gjorde nogle stivbenede forsøg på 
at fange det, men hun fandt sig i sin skæbne og opgav 
jagten. Bagved hende kom en ung arbejder. Han gjorde 
nogle spring efter papiret; det så mest ud som et udbrud 
af livsglæde . . . Det lykkedes imidlertid den unge mand 
at få fat på det. Han løb et par skridt for at nå den 
gamle kone, og med et lille buk rakte han hende papiret.

Johansson gik videre, han trak vejret dybt og gjorde 
større og stoltere sving med stokken. Så mødte han to 
gråhårede hædersmænd med en meget lille pige mellem 
sig; hun nåede dem kun til knæene. Hun bar en lille 
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blomst uden stilk i den ene hånd; med den anden holdt 
hun fast om sølvhåndtaget på en stok, som hun slæbte 
afsted efter sig. Johansson kunne ikke forestille sig noget 
mere triumferende end de to mænds ansigter. De sendte 
Johansson, som de aldrig før havde set, et blik, som 
sagde: Har du set hendes lige? Her har Vorherre ingen
ting at bestille, tænkte Johansson, mellem disse to kava
lerer går den knæhøje skabning sikker mod lokomotiver, 
biler og vilde dyr uden hans hjælp og engle.

Johansson mødte ingen en lille tid. Men pludselig 
hørte han fra en sidegade skrumlen af hjul mod toppede 
brosten, og i næste øjeblik drejede byens altmuligmand 
om hjørnet, det gamle, hvidhårede bybud med sin træk
vogn. På vognens forreste kant sad to småpiger og ding
lede med benene. Bybudet kørte i fuld galop og ikke 
nok med det, han vippede samtidig med vognen, så 
pigernes hårmanker flagrede. De lo, så de var ved at 
tabe vejret, og de skreg himmelhøjt af rædsel og hen
rykkelse. Bybudet hørte slet ikke deres skrig, han kørte 
bare afsted; det funklede i hans øjne, og hans mund 
prøvede at holde sig streng.

Nu var Johansson ved torvet. Da mærkede han et 
slag på skulderen og vendte sig om. Det var hans ven, 
postmesteren. De fortsatte sammen hen over torvet.

— Du går, som om du var betalt for det. Jeg har gået 
efter dig hele tiden, men det var næsten umuligt at nå 
dig, sagde postmesteren. Det er et forbandet trist hul det 
her, fortsatte han, man kan gå igennem byen uden at 
møde en sjæl . . . — Hvis du har gået efter mig, har du 
vel mødt de samme mennesker, som jeg, sagde Johansson.

— Ja, sagde postmesteren, en kælling, som tabte et 
stykke papir, en grønskolling, som tog det op. Et par 
gamle mænd, som nedværdigede sig til barnepiger. De 
havde en unge, som knap kunne gå, mellem sig. Og så 
Olsen, bybudet, med et par småtøse på vognen. —■ Den 
tosse, han har nok at trække med uden at samle unger 
op på sin vogn..........
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Johansson lo. — Ja, sagde han, jeg mødte tre skønne 
damer . . . Jeg mødte dem efter hinanden, og jeg ved 
knap nok, hvem af dem, der var den dejligste.

Postmesteren så mistroisk på ham.
— Her er min sjæl ikke overflod på skønne damer, 

hvad hedder de, om jeg må spørge?
— De hedder godheden, kærligheden og glæden, sagde 

Johansson.
— Forskån mig for dit vrøvl, sagde postmesteren irri

teret. Man skulle tro, at du ikke var ædru . . . Men det 
kommer sig vel altsammen af din forbandede fløjte.

— Ja, ja, sagde Johansson føjeligt og smilede, det 
kommer sig altsammen af min velsignede fløjte . . .

(Oversat fra svensk). Gertrud Lilja.
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Meddelelse til medlemmerne.

Ved generalforsamlingen på elevmødedagen var alle valg genvalg 
Bestyrelsen består af:
Niels P. Isaksen, Lendum brugsforening pr. Sindal, formand.
Mie Lie Nielsen, Ydunsvej 2, Hjørring.
Asta Svendsen, Tollestrup pr. Vraa.
Ivar Ugilt, GI. Nørgaard, Lørslev.
Arne Nielsen, Birkebo, Bagterp pr. Hjørring, kasserer.

Til sidstnævnte rettes alle henvendelser om adresseforandringer, 
udmeldelser, nyoptagelser m. m. Husk at opgive årgang.

Revisorer er:
Ejv. Skrubbeltrang, Taars.
Ole Holst Nielsen, Asdal.

Det årlige elevmøde afholdes altid den anden søndag i juli. Vi 
samles så tidligt som muligt over middag, da der begyndes med fælles 
kaffebord, hvortil skolen sørger for brød.

Eleverne langvejs fra er velkomne før, om det måtte passe med 
forbindelserne. Alle gamle elever og vennekredsens medlemmer ind
bydes venligst til denne dag. Særlig ser vi gerne, at jubilarer og 
andre fra ældre årgange kommer og genopfrisker deres indtryk af 
vor kære, gamle skole.

Aftensmad bedes medbragt. Der kan købes sodavand dertil.

Til jubilarerne, d. v. s. vintereleverne 1931-32 og 
sommereleverne 1932.

Bestyrelsen har i samråd med skolen vedtaget at indbyde jubilarerne 
til at møde elevmødedagen kl. 10 formiddag, så der kan blive mere 
tid til at tale sammen og genopfriske fælles minder. Vi vil forsøge at 
gøre dette til en tradition. De, der ønsker at spise middagsmad på 
skolen, må meddele dette til skolen senest fredagen før elevmødet. 
Ægtefæller er også hjerteligt velkomne.

Alle, der interesserer sig for skolen og dens arbejde, er hjertelig 
velkomne som medlemmer af elevforeningen og vennekredsen.

Kontingentet er, med tillæg af opkrævningsporto, for tiden 4,50 kr. 
om året, og det opkræves på giro sammen med udsendelsen af år
bogen ca. midt i december.

Nye medlemmer af vennekredsen.
Husm. Kresten Sørensen, V. Mellerup, Jerslev.
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Elevfortegnelse.
Vinteren 1955-56.

Aage Dissing Andersen, Sørup, Taars.
Erik Andersen, Pandrup.
Hardy Bent Andersen, Hæstrup.
Peter Andersen, „Fuglsiggaard", Vadum.
Poul Andersen, Rakkeby, Hæstrup.
Frode Andreasen, Sdr. Graum, Taars.
Knud Baltzer, Mygdal pr. Hjørring.
Gunnar Christensen, Folierbakken, Kvissel.
Henning Christensen, Mosen, Højstrup pr. Thorshøj.
Kristian Christensen, Sdr. Saltum.
Kurt Christensen, Sønderlev.
Niels Allan Christensen, Sejrøgade 7, Aarhus.
Olav Sand Christensen, Thise Kær pr. Manna.
Svend Aage Christensen, Købsted pr. Tornby.
Gunnar Kristiansen, „Vesterskov", Tranget pr. Taars.
Johannes Christiansen, Bramsted, Sydslesvig.
Poul Erik Christiansen, Ajstrup pr. Sulsted.
Jens Børge Dam, Tollestrup pr. Vraa.
Orla Bo Frandsen, Hvidsted, Ilbro.
Georg Gotfredsen, Horne pr. Hirtshals.
Poul Erik Grønbech, 0. Bundgaard, Stagsted pr. Brønden.
Frank Hald, Mygdal pr. Hjørring.
Karl Erik Hansen, Gunderup pr. Vraa.
Kaj Haugaard, „Ny Boller" pr. Taars.
Martin Hedegaard, Voldkær pr. Pandrup.
Thomas Helledie, Thise pr. Manna.
Aage Jensen, Risager Kær pr. Pandrup.
Bent Jensen, Ilbrogaard pr. Ilbro.
Børge Jensen, Rønnovsholms Mark pr. Hæstrup.
Erik Jensen, Mellergaard, Højstrup pr. Thorshøj.
Hans Jørgen Jensen, Rendbæk pr. Saltum.
Kurt Jensen, Hollensted pr. Brønderslev.
Lars Jørgen Jensen, Pandrup Mark pr. Pandrup.
Poul Jensen, Sdr. Vraa pr. Vraa.
Poul Erik Jensen, „0. Vraa", Rønnebjerg pr. Vraa.
Tage Jensen, Søkær pr. Pandrup.
Ville Jordansen, „Hulsig", Tollestrup pr. Vraa.
Egon Jørgensen, Stendal, Stenhøj pr. Frederikshavn.
Erik Jørgensen, Højen pr. Brønden.
Erling Jørgensen, Lie pr. Vraa.
Villy Jørgensen, Møjen, Lørslev.
Jørgen Kjeldsen, Sdr. Harritslev pr. Hjørring.
Jens Chr. Kokholm, Ny Møjen, Taars.
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Gunnar Krogsgaard, Manna.
Ole Kyllingsbæk, Terpetgaard, Tversted.
Gunnar Larsen, Tylstrup Enge, Tylstrup.
Kjeld Larsen „Sondergaard", Lendum pr. Sindal.
Gustav Løth, Horne Terp pr. Hirtshals.
Jørgen Melgaard, Kraghede pr. Tylstrup.
Jens Mellergaard, Em pr. Vraa.
Bent Mikkelsen, V. Holmen pr. Hjørring.
Aksel Mikkelstrup, „Mikkelstrup", Lendum pr. Sindal.
Niels Møller, „Skolegaarden", Sdr. Saltum.
Poul Thorup Møller, Simested Mark pr. Kolind.
Søren Møller, Østermarksvej 2. Lindholm, Nr. Sundby.
Niels Mortensen, Saltum Torp pr. Saltum st.
Poul Erik Mortensen, Em pr. Vraa.
Bent Nielsen, Bækgaard, Stenum pr. Brønderslev.
Jørn Nielsen, Rakkeby pr. Hæstrup.
Jørgen Vilhelm Nielsen, Tollestrup pr. Vraa.
Kaj Nielsen, Thise pr. Manna.
Knud Nielsen, Hæstrup pr. Hjørring.
Knud Sandager Nielsen, Nr. Saltum.
Svend Nyholm Jakobsen, Sørig pr. Tversted.
Carsten Olesen, Mygdal pr. Hjørring.
Kristian Olesen, Napstjert pr. Jerup.
Ole Olsen, Hvirvelkær, Lørslev.
Aage Pedersen, Rendbæk pr. Saltum.
Arne Pedersen, Granlund pr. Sindal.
Ejvind Pedersen, Skovende pr. Thorshøj.
Finn Pedersen, Østergaard, Mygdal pr. Hjørring.
Frans Pedersen, Mergelsbæk pr. Kaas.
Helge Petersen, Helledie, Sdr. Bindslev.
Jørn Pedersen, Rakkeby pr. Hæstrup.
Kaj Pedersen, Horne Terp pr. Hirtshals.
Aage Rasmussen, „Nørholm" pr. Hæstrup.
Erik Rasmussen, Nr. Saltum.
Willy Rasmussen, Ejstrup.
Jørn Simoni Sørensen, „Søkær”, Pandrup.
Svend Erik Simonsen, Thise pr. Manna.
Frank Skovsgaard, „Ørslev", Thorshøj.
Knud Svendsen, Serritslev.
Bent Sølvmose, Sølvmosehus, Jerslev Jyll.
Hans Peter Søndergaard, Bredgade 51, Pandrup.
Per Sørensen, Morild, Sæsing.
Poul Sørensen, Sdr. Harritslev pr. Hjørring.
Poul Erik Sørensen, Tranekær pr. Sindal.
Torben Sørensen, V. Rattisodde, Sæsing.
Herluf Thomsen, Mosen, Østervraa.
Kurt Erling Thomsen, Sørig Mose pr. Tversted.
Svend Erik Thomsen, Skovly, Uggerby pr. Hjørring.
Vagn Thomsen, Stenhøj pr. Frederikshavn.
Erik Jensen, Trudslev, Vrensted.
Jørgen Tøttrup, Tøttrup pr. Vraa.
Svend Erik Vestergaard, Em pr. Vraa.
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Sommeren 1956.
Ellen Johanne Andersen, Skibsby pr. Hjørring.
Kirsten Jytte Andersen, Boller mart, Taars.
Kirsten Rigmor Andersen, Kraghede pr. Tylstrup.
Ellen Merete Andersen, Hvilshøj pr. Brønderslev.
Aase Margit Andersen, 0. Holmen pr. Kvissel.
Anne Grethe Andersen, Rævbak, Tylstrup.
Gunhild Bak Andersen, Bakken, Morild pr. Sæsing.
Tove Klitgaard Andersen, Kongsengene, Vrensted.
Lisbeth Andreasen, V. Hjermitslev.
Bodil Andreasen, Vejensgaard, Nr. Harritslev pr. Hjørring.
Ketty Andreasen, Holte Møllegaard pr. Serritslev.
Bodil Juhl Andreasen, Kærlundsvej 9, Aalborg.
Jytte Andresen, „Skovbo", Bindslev.
Annie Bang, Lundager, Allerup, Klokkerholm.
Ruth Nielsen Bech, Bastholm, Bjergby pr. Hjørring.
Birthe Beer, Sølgaard pr. Sulsted.
Ingrid Bonnerup, „V. Stensbjerggaard", Stenum pr. Brønderslev.
Ketty Broen, Vestergade 3, Hjørring.
Ingrid Bundgaard, Hune Torp pr. Pandrup.
Kirsten Rolighed Chrestensen, Smidstrup pr. Vraa.
Bodil Christensen, Nielsmlnde pr. Ilbro.
Lissy Munkholt Christensen, Skinderheden, Flauenskjold.
Else Christensen, Hvidsted, Ilbro.
Ella J. Christensen, „Bodsgaard", Snarup pr. Hæstrup.
Ella Christensen, Lønstrup.
Kamma Kristensen, Pandrup.
Mary Christensen, Plombjerg, Morild pr. Sæsing.
Lis Mellergaard Christiansen, Em pr. Vraa.
Åse Dybkjær, Egaa Efterskole, Hjortshøj.
Inger Hansen, Nørregade 3, Taars.
Else Hansen, Overtorp, Vidstrup.
Ketty Jensen, Lautsgaard, Skellet, Ørsø.
Aase Jensen, „St. Harpsø", Taars.
Kirsten D. Jensen, Ajstrup pr. Sulsted.
Birthe Jensen, Højtvedgaard, Mygdal pr. Uggerby.
Kirsten Jensen, Sønderlev.
Jytte Jensen, Kongsengene, Vrensted.
Inger Jensen, Nr. Graarup pr. Tolne.
Birthe Ørnbøll Jepsen, Vestermarksgaard, Bjergby pr. Hjørring.
Grethe Kjærsgaard, Furreby, Løkken.
Kirsten Knudsen, Thise Udflytter pr. Manna.
Gudrun Knudsen, Grinsted, Uggerhalne.
Thora Kornum 0. Linderum pr. Brønderslev.
Gudrun Krogh, Brændskov pr. Tylstrup.
Inger Larsen, Kvorup pr. Pandrup.
Inga Larsen, Bakkely, Dannerhøj pr. Flauenskjold.
Jytte Larsen, Pinden, Mylund.
Bodil Larsen, Vidstrup.
Else Larsen, Vogdrupnus, Taars.
Bodil Lauritsen, „Kærbo", Tollestrup pr. Vraa.
Hanne Laursen, Hostrup pr. Sulsted.
Bodil Lophaven, „Færsholt", Vennebjerg, Lønstrup.
Grethe Nielsen Løth, Bækken, Uggerby pr. Hjørring.
Edel Madsen, Skarndal, Mygdal pr. Hjørring.
Else Marie Margot, Sdr. Saltum.
Edel Mariegaard, Nr. Lyngby pr. Vittrup.
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Tove Malmberg, Villaen, Taars.
Ellen Mejlholm, Vrensted.
Inger Moltsen, Nr. Harritslev pr. Hjørring.
Birthe Mortensen, „Højbo", Tolne.
Sonja Mouritsen, Vennebjerg pr. Lønstrup.
Inger Møller, Damgaard, Ilbro.
Karen Nalholm, Bollervej 15, Taars.
Lissy Marie Nielsen, Bredgade 34, Taars.
Gudrun Nielsen, Lyngby Torp pr. Vittrup.
Karen Nielsen, Rønnebjerg pr. Vraa.
Lis Toft Nielsen, „Vestergaard", Terpet pr. Taars.
Asta Nielsen, Vittrup.
Inge Nielsen, Krogen, Aasted pr. Kvissel.
Inger Bygholm Nielsen, Torslev pr. Skovsgaard.
Gunvor Nielsen, Englandshave pr. Sejlflod.
Karen Molin Nielsen, Hammelmose Mark pr. Manna.
Rita Nørgaard, V. Hjermitslev.
Grethe Olesen, Sdr. Grønlund, Aasted pr. Kvissel.
Brita Olesen, 0. Holmen pr. Kvissel.
Bente Olsen, Sindal.
Inger Olsen, Blaasiggaards mark pr. Manna.
Aase Pedersen, Landlyst, Hallund pr. Brønderslev.
Tove Petersen, Ilbro.
Inger Secher, Stensgaard, Taars.
Sonja Simonsen, Nymarken, Hallund.
Rita Simonsen, Sønderbroen mark, Ilbro.
Karen Skrubbeltrang, Bindslev.
Else Gaarn Svendsen, Sulsted.
Inger Sondergaard, Tornby.
Anna Grethe Sørensen, Tornby.
Bodil Sørensen, „Filholm” pr. Manna.
Sinne Sørensen, L. Stoksted pr. Taars.
Hanne Sørensen, L. Klarup, Morild pr. Sæsing.
Else Aagaard Sørensen, Tømmerby, Stenum pr. Brønderslev.
Gerda Lunden Sørensen, Rakkeby pr. Hæstrup.
Henny Sørensen, Lundergaard pr. Pandrup.
Ninna Sørensen, Purkær pr. Pandrup.
Elin Thomsen, „Højvang" pr. Vraa.
Grethe Thomsen, Skoleby, Aasted pr. Kvissel.
Birthe Vestergaard, Mølhusgaard, Em pr. Vraa.
Rita Vestergaard, Vrensted.
Lis Aaen, „Engdiget", Sulsted.
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Elevforeningens og vennekredsens regnskab 
for 1955-56.

Indtægter.
Kassebeholdning fra forrige år..............................................kr. 2.806,94
Medlemsbidrag....................................................................... - 10.569,50
Renter ..................................................................................... - 85,06

Balance kr. 13.461,50

Udgifter.
Årbog 1955 med klicheer, indbinding og konvolutter ... kr. 6.438,00
Fotografering til årbogen...................................................... - 10,00
Frimærker, girokort, gebyrer m. m......................................... - 2.617,80
Honorar og kørselsudgifter til taler ved elevmødet 1955 110,00
Annoncer til elevmødet........................................................ - 110,86
Krans til Anna Hansens båre ............................................. - 40,00
Kassebeholdning ved regnskabets afslutning...................... - 4.134,84

Balance kr. 13.461,50

Anna og Andreas Nielsens Mindefond.
Beholdning fra forrige år.....................................................kr. 6.121,26
Gaver til fonden................................................................... - 64,50
Renter i sparekassen............................................................ ■ 309,10
Udbetalt understøttelse.................................. kr. 125,00
Fondens størrelse pr. 30. juni 1956 ............... - 6.369,86

Balance kr. 6.494,86 kr. 6.494,86

Frode Nielsens Mindefond.
Beholdning fra forrige år.......................................................kr. 11.304,93
Gaver til fonden ................................................................... - 84,10
Renter i sparekassen.............................................................. - 587,52
Afdrag på lån......................................................................... - 630,00
Renter af samme ................................................................... - 108,68
Udbetalt understøttelse.................................... kr. 212,76
Fondens størrelse pr. 30. juni 1956 .............. - 12.502,47

Balance kr. 12.715,23 kr. 12.715,23

„Birkebo", Bagterp, den 1. juli 1956.
Arne Nielsen.

Regnskaberne er revideret og intet fundet at bemærke.
Bagterp, den 4. juli 1956.

Ole Holst Nielsen.
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