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Forunderligt at sige
og sært at tænke på,
at kongen til Guds rige
i stalden fødes må,
at himlens lys og ære,
det levende Guds ord,
skal husvild blandt os være,
som armods søn på jord!

Selv spurven har sin rede,
kan bygge dér og bo,
en svale ej tør lede
om nattely og ro;
de vilde dyr i hule
har hver sin egen vrå;
skal sig min frelser skjule
i fremmed stald på strå?
Nej kom, jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind,
ja bede, synge, sukke:
Kom, Jesus, kom herind!
Det er ej fremmed bolig,
du den har dyre købt!
Her skal du hvile rolig
i kærligheden svøbt.
Grundtvig.

Solopgang og salmesang.
ore dages tekniske fremskridt og tættere bebyggelse
har gjort, at kun de færreste herhjemme til bunds
forstår, hvad det vil sige at være i naturens vold.
Søens folk kan opleve det, og også andre kan få en
fornemmelse af det under uvejr og i afsides liggende,
øde egne, og da forstår man de gamles angst for natten,
deres forladthedsfølelse, deres længsel efter dag og deres
lykke over lyset.
Den evindelige vekslen mellem mørke og lys har frem
kaldt et tilsvarende skifte i menneskesjælen mellem gru
og glæde og været en frugtbar grobund for religiøse
følelser.
Soldyrkelsen er en veldokumenteret kendsgerning i pri
mitiv religion, herhjemme kendt bl. a. fra helleristnin
gernes talrige solsymboler. Vore hedenske forfædres tak
nemlighed over solen lyser ud af disse verslinier fra et
af Eddaens kvad:

V

Ild er det bedste
for alle på jorden
og himlens sol at se.

Det primitive menneskes mørkerædsel er overbevisende
skildret af Johannes V. Jensen i „Den lange Rejse", hvor
han også har levendegjort soldyrkelsen. Martin A. Han
sen har gjort det samme i „Orm og Tyr".
Interessant er det at konstatere, at vi genfinder både
mørkerædslen og solopgangsglæden i vor kristne salme
digtning, lige fra middelalderen til vor tid.
En af vore ældste bevarede salmer er „Den gamle
kristelige dagvise" (d. v. s. morgensang), der går tilbage
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til det 14. århundrede. Den begynder med denne strofe,
der viser slægtskab med folkevisernes naturlyrik:
Den signede dag, som vi nu se
ned til os af himmelen komme,
Gud lyser for os jo længer og mer
os alle til glæde og fromme.
Gud lade os ikke ske i dag
hverken last, skam eller vånde.

Den gamle, fromme digter har erkendt livets skrøbe
lighed og fare. Han ved, at solens lys ikke forslår til
at fjerne mørkemagternes trusler. Det formår alene kristen
dommens lys. Men hans vers lader os ikke i tvivl om
hans glæde over solen og den signede dag.
Den samme glæde fornemmes i Hans Christensen Sthens
gamle morgensalme fra 1589, hvis sødmefyldte indgangs
strofe lyder sådan:
Den mørke nat forgangen er,
og dagen rinder op så vide.
Solen, hun skinner over mark og kær,
de fugle de sjunge så blide.
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende.

I den følgende strofe takkes for Guds varetægt i den
forløbne nat, og både her og i dagvisen lurer nattens
og dødens mørke.
Der går en linie i dansk salmedigtning fra Den gamle
kristelige dagvises og Sthens blide naturstemning til Bror
son, Grundtvig og Ingemann. Den har sit udgangspunkt
i folkevisen, der er grundtonen i dansk lyrik. Der går
en anden fra Kingo over Grundtvig til Jakob Knudsen.
Det er denne sidste, vi vil følge her.
Modsætningen mellem lys og mørke og mellem lysets
og mørkets magter, som både dagvisen og Sthen under
streger, sættes endnu kraftigere op hos Kingo og udnyt
tes mere effektfuldt, men også mere personligt. Kingo
fornemmer på sin krop og i sin sjæl mørkerædslen og

6

djævlens nærhed i en grad, som folk i vore dage nor
malt mangler forudsætninger for at fatte:
Nattens skrækkelse er borte,
død og djævel for mig svandt,
som mit levned ville korte,
jeg dem alle overvandt.

På denne baggrund forstår man hans hilsen til mor
genen :
Rind nu op i Jesu navn,
du livsalig morgenrøde.

Kingos landskab er af en fremmedartet type, fra lande
med større modsætninger end hos os:
Nu rinder solen op
af øster-lide,
forgylder klippens top
og bjergets side.
Vær glad, min sjæl, og lad din stemme klinge,
stig op fra jordens bo
og med din tak og tro
til himlen svinge.

Landskabsbilledet hos Kingo finder formodentlig sin
forklaring i, at han også havde Norge i sine tanker.
„Danmarks og Norges kirkers ny psalmebog" står der
på titelbladet af „Vinterparten" af Kingos salmebog fra
1689. Desuden har han jo lært af de store kulturlandes
kunstdigtning.
Blandt danske digtere, som har skrevet salmer, er ingen
nærmere beslægtet med Kingo end Jakob Knudsen. Fro
dige af ydre som af ånd var de begge. De var tillige
de store modsætningers mænd med mægtige spændvid
der i sindet. De kendte tilfalde både rædslen for mørke,
synd og død og den salige følelse af at være badet i
lys og varme og fornemme Guds nærhed.
I Jakob Knudsens aftensang: „Tunge, mørke natteskyer op ad himlen drager" fra 1890 hedder det:
Det er mørkt omsider —.
Vær os nær, du kære Gud,
medens natten lider.
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Efter 1. strofes alment formede aftenbillede bliver nat
tens frembrud straks et højst personligt anliggende, som
det ses i overgangen fra os til mig i det følgende vers:
Vær mig nær, thi uden dig
ensomhed mig truer.
Vær mig nær, thi uden dig
jeg for mørket gruer.
Hold mig med din faderhånd,
så jeg dig fornemmer,
fri mig ud af mørkets bånd,
så min frygt jeg glemmer.

Knudsen fører tanken videre til den sidste store nat,
og ligesom Grundtvig vil han helst springe gravens
gru over.
Og når dødens nat en gang,
over mig sig sænker,
lad mig høre morgensang,
før end ret jeg tænker.
Dine fugles morgensang
i den høje sommer,
dér, hvor dag er altid lang,
natten aldrig kommer.

Han kender mer end de fleste den lykkefølelse, solop
gangen frembringer. Jakob Knudsen siger et sted: „Glæde
kalder jeg det, når hjertet står åbent. Om det står helt
åbent, da er det salighed". Denne sjælstilstand har han
nået i solsangen fra 1891:
Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusse i brand, i glød!
Hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst.

Fysisk fyldes han af velvære ved morgenens frembrud.
Han indånder luften med fulde drag og føler morgen
friskheden i sin krop og i sin sjæl. Mørkerædslen og
anfægtelserne er borte. Han hviler trygt i Gud og fyl
des af taknemmelighed og trang til lovsang.
Han søger de bedste navne, han véd: moder, søster,
elskte, min kærlighed, for at udtrykke sin salighed over
at få lov til at „favne dig, skære dag".
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Kender man Knudsens nære forhold til faderen, kan
man undre sig over ikke at finde hans navn i denne
sammenhæng. Men faderen er ikke glemt,- der er for
beholdt ham en endnu større plads. Som Svend Norrild
har fremhævet, er grunden den, at fadernavnet i dette
øjeblikket går i eet for ham med Guds eget navn: „O,
du milde fader, min skaber, Gud!" som det hedder i
næste strofe.
Det er, som han får lov til at kigge ind i himmerige:
Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud —
o, du milde fader, min skaber, Gud!

Gennem denne oplevelse har han fået den styrkelse,
der giver ham mod til trøstigt at gå gennem liv og død.
Nu er han tryg som barnet ved sin faders hånd:
Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

Han fornemmer „Guds solskin" i sjælen i den grad,
at han i sidste strofe forudføler evigheden, hvor solen
ikke kender opgang eller nedgang, men hvor lyset står
stille på livets kyst. I 1. strofe stod der „verdens kyst";
„livets kyst" er det evige livs land:
Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly,
o for sejrsjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst.

Nok er der nært slægtskab mellem Kingo og Knudsen,
men Grundtvig ligger imellem de to. Oplevelsen af salig
heden her på jorden og forudfølelsen af evigheden er
hos Knudsen præget af, at han er opvokset i fortrolig
omgang med Grundtvigs salmer, både hans gendigtning
af dagvisen, De levendes land og I al sin glans nu
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stråler solen. Det er tilstrækkeligt at citere denne strofe
for at fornemme samstemtheden:
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemlig gennem løvet,
det lufter liflig under sky
fra paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

Lad os minde om ordene i Johannes’ 1. brev: „Gud
er lys, og der er intet mørke i ham".
Det er måske ud fra en lignende fornemmelse, at vore
digtere så stærkt har oplevet Gud ved synet af solen.
Det er i al fald ejendommeligt, at solopgangsmotivet
har været så frugtbart, at det har frembragt nogle af
vore mest inspirerede salmer lige fra Den gamle kriste
lige dagvise til Jakob Knudsens solsang, den foreløbig
sidste danske salme med det helt store vingefang.
Det er en af „Den danske salmebog"s fortjenester, at
den har optaget Jakob Knudsens morgen- og aftensange.
Chr. N. Brodersen.

De små ting.
et begyndte i pinse. Et par dage før havde vi set en
lille fugl i haven, en lille spinkel en med lidt gråt
i en masse grøngulgyldne farver. Den kom lynhurtigt
og satte sig på halmmåtten uden for vinduet, og vi spe
kulerede på, hvad det var for en. Lidet anede vi, at
den ville gæste os i flere uger sammen med sin mage.
Pinselørdag tog de fat i rosenbusken lige uden for
døren, så tæt, at grenen, de byggede på, gyngede, hver
gang døren gik op. Vi kunne se dem smutte ind i bu
sken med strå i munden, men først hen mod søndag
aften opdagede vi, hvor reden var. — Hvor havde de
travlt. Til og fra fløj de begge to, og tirsdag aften var
reden, så vidt vi kunne se, færdig — nu fløj de ikke
længere så ivrigt med materialer.
Så gik der nogle dage, hvor vi kun så dem engang
imellem sidde derude og hvile på halmmåtten.
En dag, jeg stod og stirrede ind i busken efter reden,
blev jeg mødt af to store blanke, bange øjne. Hun ru
gede. Jeg trak mig tilbage i ærbødighed for hendes ret
til ro i det vigtige hverv, hun udøvede.
Kun inde hos os selv blev der snakket om reden med
vore „gæster", men vi glædede os over dem, og det var
svært ikke at fortælle alle om det vidunderlige, der gemte
sig i rosenbusken.
Hannen sørgede for maden. Mange gange har vi set
ham komme flyvende med mad i næbbet, sætte sig på
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måtten, derfra flyve over til en bestemt gren, lægge
hovedet på skrå og kigge ned til hende. — En fejl havde
de begået, da de byggede reden. Den var ganske vist
godt skjult, faldt fuldstændig sammen med busken, lige
som fuglens egne farver svarede til grenenes og blade
nes farver, men der var ikke rigtig noget sted, han kunne
lande, når han skulle give hende maden. Når han havde
siddet lidt og kigget, fløj han hen foran reden, og mens
han med svirrende vinger holdt sig svævende foran
hende, afleverede han sin gave i hendes næb, fløj tilbage
til måtten et øjeblik, og så afsted efter en ny ladning.
I mange dage var det små smut ud til reden for at
få et glimt af to blanke øjne.
Så en dag var hun væk, men den lille bevægelse i
bladene, der kom, fordi jeg ville række op og se æg
gene, gav mig et helt anderledes levende syn, end jeg
havde ventet. Fem brede, gule næb på lange nøgne
halse blev rakt højt over redens kant. Der var kommet
fem unger i reden.
Og en travlhed der blev. Fra morgen til aften fløj de
to spinkle fugle til reden med mad og ud efter mere.
De fem nøgne unger syntes umættelige.
Det er fantastisk, hvor fugleunger gror hurtigt. Jeg har
ikke tal på dagene, de lå i reden, men en dag sad en
af dem på redens hant, og vi var klare over, at nu
ville vore „gæster" snart forsvinde. At det ville gå så
hurtigt, havde vi dog ikke tænkt. Allerede dagen efter
var reden tom, og vi så ikke fuglene mere.
Nu står hybenbusken fuld af dejlige røde bær, og
reden hænger forladt og er ved at falde ned, og vi ser
med vemod ud på det sted, hvor nyt liv blev til i sommer.
Det er jo kun, hvad der sker tusinder af steder som
meren igennem. Det er jo ikke noget enestående, det er
kun naturens gang, hvorfor opholde sig ved det. Det er
jo ligegyldigt om der bliver ruget et kuld unger mere
eller mindre ud, dem er der ingen tal på alligevel. —
Måske synes nogen det er ligegyldigt, — jeg tror ikke,
at der er noget, der er ligegyldigt. — Den lille begivenhed,
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som vi oplevede i sommer, — for jeg indrømmer, at den
var lille, hvis man vil have det sådan, — var med til
at gøre os gladere. Den får kun betydning for os, der
oplevede den, men den er et eksempel på en lille hverdagsoplevelse, der betød noget for de mennesker, der
levede med i den.
Hvis H. C. Andersen havde oplevet vores fuglerede,
så ville han ikke have fundet på bare at nedskrive de
faktiske ting om, at reden blev bygget, at der kom æg
og unger o.s.v. Nej, så ville der måske være blevet en
historie ud af det. Han ville have givet fuglene tunger,
så de havde fortalt os et langt eventyr, og i dette even
tyr ville vi have kunnet læse ikke blot om fuglenes liv,
men en masse om os selv og vore medmennesker. De
store digtere nøjes ikke med selv at opleve. De digter
videre på oplevelserne, former dem og giver dem liv
og mening, så vi kan forstå og lære noget af dem.
Vi andre, der ikke har den evne at skrive vore op
levelser, så andre gider læse dem, vi kan jo derfor godt
opleve småting, som vi kan digte videre på for os selv
og have rige oplevelser ved. Vi har endda rige mulig
heder. For det første kan vi selv opleve, blot vi holder
øjnene åbne for, hvad der møder os på vor vej, men
dertil kommer jo, at vi kan hente af den skat, som vore
digtere har skænket os at øse af, men også der må vi
have øjnene åbne for at finde frem til det værdifulde. —
Når man sætter sig hen og læser et eller andet, så er
det, hvis det er værd at læse, altid noget om livet.
Jeg tror det ofte er godt at læse en ting flere gange.
Det er ikke altid det samme, man får ud den hver gang.
Måske er der små ting eller store, som man overser før
ste gang. Måske er der ting, som man først forstår, når
man ser dem igen. — Jeg har flere bøger, som jeg læser
engang imellem, og jeg gør stadig nye opdagelser hver
gang, jeg læser dem.
Hvad er det, man kan hente ved læsning? — Det er
vist lige så forskelligt, som der er mennesker, der læser.
Jeg tror, at værdien, foruden den reelle viden, som man
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mange gange kan hente sig, ligger i selve oplevelsen
sammen med det, man læser. Man kan måske finde ting,
som er i lighed med noget, man selv har oplevet. Det
er måske stillet op på en måde, så man får øje for, at
det ikke er en ubetydelighed, som man måske troede,
det var, da man selv oplevede det. Ting man selv op
lever, kan måske på denne måde få større betydning
for en.
De små ting, den lille hverdagsoplevelse, betyder så
meget for hele ens udvikling. Man må ikke gå gennem
dagene og synes, at det hele er gråt og trist, så tager
man hele glæden over livet væk, og der er glæde at
hente ved livet. Mange små daglige glæder, som kan
være med til at overvinde alt det triste, som jo findes,
og som ingen kommer uden om.
De små daglige oplevelser kan være mange slags.
Nogle strejfer en og glæder et øjeblik for måske al
drig at huskes mere. De har gjort deres gavn. Et øjeblik
kun, har de lyst op, men måske lettet tunge tanker, der
var på vej, — måske har de fremkaldt et smil, der har
varmet en anden. Andre oplevelser huskes i lange tider
og bliver ved gang på gang at lyse op i tilværelsen.
Det er af overordentlig stor betydning, at man får
nogle oplevelser, små ting, man kan glæde sig over. Om
man får dem ved selv at opleve, altså om man forstår
at se de oplevelser, der kommer, eller man skaffer sig
oplevelser gennem læsning eller på anden måde, ja, det
er ligegyldigt, men man bør glæde sig over livet.
Den lille oplevelse med fuglene i sommer er en af dem,
der vil stå en tid for mig. En dag synker den ned i
glemsel, fordi mange andre små ting trænger sig frem.
Når den lille fugl har fået så megen plads her, er det
fordi, det er den, der har standset mig og fået mig til
at tænke over, hvor megen glæde små ting giver mig
i tidens løb.
I sendes alle de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.
Lone, Ellen og Anders Andersen.

Bayeux „tapetet".
Bayeux i Frankrig hænger et „tapet", som er den æld
ste af alle tegneserier, og den bedste. Det er næsten
ét tusinde år gammelt, men ejer nutidens aktualitet. Vil
helm Erobreren begav sig til England i 1066 for at erobre
øriget, i juni 1944 vendte han tilbage for at befri sit
gamle land.
„Tapetet" forestiller Vilhelm Erobrerens krigstogt til Eng
land. I et vældigt slag ved Hastings erobrede han lan
det,- han bad sin søster Mathilde udføre et „tapet" til
minde om den store begivenhed, og resultatet blev det
70 m lange tapet.
Det er et broderi på hørlærred, broderet med uldgarn
i 8 farver. Der er ca. 70 scener, 623 personer, deriblandt
3 kvinder, 202 heste, 55 hunde, 41 skibe, 37 bygninger
og i den 9 cm brede bort — fugle og dyr. Det må have
taget nogen tid at lave Bayeux-„tapetet", sådan noget
giver vi os ikke tid til længere.
På Frederiksborgmuseet findes en kopi i fuld størrelse,
og så ofte det er gørligt, tager jeg ind på museet for at
tegne figurer og andet fra tapetet. Der findes masser af
bøger om dette „tapet" og billeder i en uendelighed, og
endda er det dejligt at se på museet. — Hvad mening
er der egentlig med at forsøge at aftegne disse figurer?
Naturligvis ingen,- men her er et par streger alligevel.
Man gør så meget meningsløst.

I
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Respekt for tingene.
lle, der har med den opvoksende slægt at gøre, har
i de seneste år ikke kunnet undgå at bemærke
den svigtende respekt for tingene, børn og unge lægger
for dagen, en ansvarsløshed både overfor egne og an
dres ejendele. Det kan nok vække både harme og sorg.
Arsagen til denne tilstand kan forklares og findes som
fejl i hjemmet og i samfundet, — i samfundets evne til
at gøre det enkelte menneske uansvarlig for sin egen
tilværelse. Men vigtigere er det, om vi, der har med
børn og unge at gøre, kunne gøre noget for hos dem at
skabe den respekt og ærbødighed, som tidligere slægter
havde for værdier. Om vi kunne prøve på at få børn
og unge til at se på tingene som vore hjælpere, vore
tjenere. Vi er jo afhængige af tingene; de udgør vor
nærmeste verden, enten de er til nytte eller pryd. De
kan på en mærkelig måde blive næsten besjælede af de
mennesker, hvis tjenere de er. Tingene kan blive levende
for den, der virkelig holder af dem. Der kan udstråle
venlighed og varme fra dem. Det har vi det bedste
eksempel på i vore hjem, hvor møbler, billeder og de
små ting til at hygge kan betage, når vi træder ind i
en smuk stue, hvor tingene er valgt med omhu og pas
set med kærlighed.
Om vi kunne lære vore unge og os selv at ofre lige
så megen tid og lige så mange tanker på at vælge og
bedømme tingene, som vi desværre ofte bruger til at
vurdere og dømme vore medmennesker.
Stenaldermanden, der selv fandt ud af, hvordan øksen
skulle laves, selv fandt materialer og lavede den, han
holdt umiddelbart af sin økse. Almuekvinden, der selv
behandlede ulden, helt fra klipningen af fåret til trådens
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forarbejdning, og fra vævens opsætning til det færdige
dynebolster, hun fik et særligt forhold til sine ting.
Nutidsmennesker, der ikke ser eller husker, at mange ting
er blevet til af levende dyr eller planter eller metaller fra
jordens dyb, nutidsmennesker, som sjældent får tid eller
lejlighed til selv helt at skabe tingene, de kommer ikke
umiddelbart til at holde af eller respektere tingen.
Fabrikker spyr varer ud i store mængder. Vi kan få
alt, blot vi har penge. Det er en af årsagerne til vor
lette omgang med ting. Og der findes så mange for
skellige varer, at mulighedernes mængde nok kan for
virre os, når vi skal vælge.
I dag skal der oplysning og viden til om tingene for at
skabe respekt for dem. Vi må skaffe os den viden, vi kan.
Det vil gøre os mere kræsne. Men det er kun godt. Det
kan nemlig på den anden side gøre os mere forstående.
Allerede barnets ting indgår som en vigtig del af dets
liv, og meget tidligt er det sin ejendomsret bevidst. Giv
derfor barnet solidt og godt legetøj, gode igangsættende
ting, og ikke mængder af billigt stads.
Alle mennesker stilles overfor at vælge mellem de millio
ner af ting der findes, om ikke før, så i hvert fald, når der
skal indrettes eget hjem. Så må de pludselig kunne finde
ud af, hvad de kan li’, og hvad de har brug for.
Hvorfor ikke prøve på at forberede selv de helt unge,
som vi har på vore skoler til det, og derved give dem
den glæde, det er, at lægge mærke til de ting, der skal
bruges i vore hjem. Ja, også det tøj, vi klæ'r os i. For
søge at udvide deres kendskab til gode redskaber med
hensigtsmæssig form, lade dem få øjnene op for, at en
hensigtmæssig form oftest også er smuk. Når det gælder
beklædning, hus og indbo, kan man næsten kræve at
få en vis indsigt. Og hvad enten det gælder vort tøj
eller vore arbejdsredskaber på mark, på fabrik eller i
køkken, da må vi først fremme sansen for kvalitet — et
krav om holdbarhed i forhold til det, tingen skal bruges
til. Det gør for eksempel ikke noget, at en avis er trykt
på dårligt papir, den har ingen lang levetid. Men en
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god bog, der skal vare, må være trykt på papir af en
bedre kvalitet, og den bliver derved pænere end avisen.
På grund af den store maskinelle fremstilling af varer,
er kvalitetsbedømmelse meget svært. Det er ikke blot
som i gammel tid naturprodukter, der anvendes, men
masser af kunstprodukter, som endnu ikke har bestået
deres prøve, men som lokker — især de unge — med
deres farver og deres billighed. Meget af det, er det vi
kalder juks, er en tilsløring af materialernes rette egen
skaber — eller mangel på egenskaber. Glædeligvis frem
kommer der side om side med de dårlige varer mange
gode og fine kvalitetsvarer. Varer hvis fremstilling er
overvåget af en kvalitetsbedømmelse.
Vi må alle prøve på at dyrke denne ager: Forstandig
bedømmelse af tingene, — så at vi kan være med til
at kultivere tingene.
Skal vi oplæres til lidt af det, jeg her har fremført,
må en meget nødvendig egenskab først fremmes: En for
nuftig omgang med penge! Uden penge fås ingen varer,
og da slet ikke kvalitetsvarer. En ung mand må ikke
blot forstå at vurdere en knallert og købe den. Han må
lære at tænke på længere sigt. Om det nu også er nød
vendigt med knallerten? Har jeg først anskaffet mig det
uundværlige? Den unge mand, der tjener en god løn
og bruger det hele, er ilde stillet den dag, han som gift
skal klare sig med samme løn. Han eller de må da lære
at tage skeen i en anden hånd. Opdragelse til god øko
nomi er vigtig. Måske skulle der i vore skoler under
vises direkte i det. Det er jo et af de første krav, det
praktiske liv stiller, at man skal klare sig med de penge,
man har at råde over.
Er vi først på vej til forståelse af tingenes værdi, ægt
hed og skønhed, ved vi, at deraf udspringer respekt og
ansvarsfølelse, og i tilgift får vi den glæde, det er at holde
af tingene. Og dér, som på alle livets områder, bliver
vi aldrig færdige.
Ellen Nielsen.

Korn og rav.
ender I det, når jeres mødre eller tanter eller bedste
modre sidder og snakker sammen om aftenen om
de begivenheder, der sådan er sket i familien i forløbne
år. Så siger de f. eks.: det var samme år som skræderens Petra blev født eller: det år da Petra blev konfir
meret, da var det, at Antons so fik tretten døde grise
på een gang o. s. v. o. s. v. Sådan er der mange, der
kæder begivenhederne sammen med andre begivenhe
der indenfor et bestemt tidsrum og dermed får orden i
deres mindealbum. Det er vist nok noget, der er typisk
for koner at huske på den måde. At ordne deres hu
kommelseshylder — sådan gruppevis. Men også jeg har
mange gange grebet mig i at huske på den måde. Må
ske er det, fordi jeg ofte som dreng sad i timevis og lyt
tede til konesnak. Jeg ved det ikke. Men eet er givet,
at der fra denne sommer, sommeren 1957, vil være et
par små minder som altid vil hænge sammen, som altid
vil ligge på samme hylde i mit mindekammer.
En dag i sensommeren sad jeg, som jeg har siddet så
ofte i den store stol i den hyggelige dagligstue på Halvorsminde og drak min kaffe. Mor Ellen kom og fortalte
mig, hvad jeg vil kalde en god og spændende hverdags
oplevelse om en af eleverne. Alle sommerpigerne havde
været ved Krage strand. En af eleverne havde tabt sit
ur, og forgæves søgte hele flokken at finde det. Der blev
forsøgt mange gange og på mange måder. Politi og spor
hunde og meget andet bragtes også i anvendelse, men
uden resultat. Da alt håb var ude, bad den pågældende
pige om lov til sammen med sin broder, tror jeg det var,
at prøve endnu en gang. Hun vidste på hvilken strækning
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uret var tabt. Langsomt og grundigt gik de sejge vendel
boer til biddet og uret lod sig finde.
Det var den ene oplevelse. Den satte mig i godt hu
mør og gav mig arbejdsglæde mange dage fremover.
Ja, tænkte jeg, det kan nytte noget. Hele den danske
ungdom er ikke læderjakker og læderputter og ande
rumper, og hvad det nu hedder. Der er nogle, der prø
ver, selv hvor det synes at fremgå med al ønskelig tyde
lighed, at det ikke kan nytte noget. Og så nytter det
jo stundom alligevel. Og selv om uret ikke var fundet,
så var det godt, at pigen sammen med ligesindede på
trods af alt gjorde, hvad der var at gøre. Den norske
digter Arnulf Øverland siger i sit digt „Til en misantrop"
»Men også om du ingen irukt skal se
og enda hegner om det tørre tre,
vil drømmene og håpet la det grønnes
og la ditt ubetalte strev belønnes.«

Disse strofer sang i mig, da jeg hørte om pigen og uret.
Først tænkte jeg, det var godt hun fandt det. Det havde
hun fortjent. Så tænkte jeg, selv om hun ikke havde fun
det uret ville den håbløse kamp i sig selv være karakter
dannende og karakterstyrkende.
Den anden oplevelse er omtrent samtidig. Der afhold
tes i sommer en stor kongres for pædagoger. Her var
der en psykolog, der udtalte, at det var i de lande,
hvor krigen havde faret lempeligst frem, at ungdommen
var mest ødelagt. Jo bedre ungdommen havde haft det,
jo ringere var dens modstandsevne. Jo slappere var
dens holdning. Jo ringere var dens energi. Og vi ved
jo alle, at Danmark trods alt er sluppet tåleligere gen
nem krigen end mange andre lande. Men da jeg hørte
disse udtalelser, så stod hun der igen for mig — vendel
bopigen — eller rettere sagt hun gik bøjet frem ad sand
stien derude ved „Kragereden" og slog med en kæp i
sandet. Nu ved vi jo alle, at der i et hvert menneske
findes en lille forkrøblet mandsling med en hæslig gold
stemme. Han hedder hr. pessimist. Og han tog straks til
orde, da billedet af pigen tonede frem, og han sagde:
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„Een svale gør ingen sommer" og han kom også med
flere ondskabsfulde bemærkninger såsom-, „ja — er det
ikke, hvad jeg altid har sagt, heldet følger de tossede",men jeg tror, jeg fik ham bragt til tavshed for en tid.
Jeg fortalte ham nemlig om mange andre gode og tro
faste piger og raske svende. Jeg talte f. eks. også til
ham om, hvor mange timer jeg havde haft den glæde
og lykke at sidde med hundrede piger eller karle i den
værste alder, som man siger. Sidde sammen med dem
på ungdomsskolen, og hvordan der altid var ro og lyd
hørhed over for digtning og sang. Og at vi ikke på
vore jydske skoler kendte til det, som man klager over
så mange andre steder, at der foruden den der under
viser altid skal være en eller to lærere ved siden af til
at passe på eleverne. Jeg er absolut af den formodning,
at I ville synes, det var flovt, om vi var nødt til på
Halvorsminde Ungdomsskole at gribe til slige foranstalt
ninger,- og det skal da siges i kulturens navn, at det
heller aldrig til dato har været nødvendigt. Lad os dog
glæde os over de goder, der er at glædes over. Det har
vi også lov til en gang imellem. Ja, jeg tror vi har godt
af det! Og lad os styrke hinanden i at disse goder må
få mere og mere magt i de hjem og i det hele taget i
de omgivelser, hvor vi får lov til at være med til at
sætte vort præg. Men dersom vi møder læderjakkerne
og deres veninder og hele deres knallertslæng på vor
vej, så må vi aldrig hovmode os over, at vi har haft
bedre kår,- men altid tænke på, at gode kår forpligter.
For Øverland siger i et andet digt, der hedder „Loven":
»Du skal Ikke dømme den, som er sunket i slam!
Du skal si til ditt hjerte:
Denne gang var det ham.
Og så kan du bøle ditt hode i sorg og skam.«

Jo — for som den gamle præst altid sagde i den kirke,
hvor jeg havde min gang i mange år: Hjælp os altid,
Herre, bedre og bedre at forstå, at vi er alle deres skyld
nere som er i nød. Vi mennesker hører jo alle sammen. Vi
er alle ombord i den samme fragtbåd fra vugge til grav.
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Det er som om det står mere og mere klart for mig, jo
ældre jeg bliver, at noget af det, vi skal styrke hinanden
i, er trofasthed. Trofasthed mod alle gode oplevelser. Tro
fasthed mod vor barndom og ungdom og dem, der vej
ledede os der, selv om de var nok så skrøbelige og
fulde af fejl. Hvordan er vi selv?
Det tredie minde, som hører til denne lille mindegruppe
fra sommeren, består af et lille digt, som er skrevet af
en svensk digter, som hedder Anders Østerling. En af
mine gode venner, forfatteren Alex Garff har oversat
det til dansk. Det hedder: „Langs kystvejen", og det
lyder sådan:
»Langsom ruller vognen med to tavse mænd.
Hvad de end har mistet, dette kom igen:
Nattens stilhed og en ven.
Månens blege skygge følger hestens trav.
Altid luner kornet modent gult som hav.
Alting dufter brød og rav.

Langs med kysten bugter vejens smalle bræm.
Skibslanterner lyser mellem slettens hjem.
Denne hjemstavn tilfaldt dem.
Drømme går og kommer. Dagens larm blev brudt.
Gravens dyb dem drager dog engang til slut
i et natligt dødsminut.
Skulle mulden skræmme deres modne blod?
I dens mørke favntag under månens flod
bliver hvilen god.«

Hvad er det, der toner gennem dette digt? Det er ro
og fred. Ikke dyrets dorske ro. Ikke fatalismens: det kan
jo altsammen ikke nytte noget! Nej, her er tale om en
dyb, indre ro. Og mon ikke kilden til denne ro må være
trofasthed, bestandighed. Trofasthed mod mennesket, mod
medmennesket. Trofasthed mod hjemstavnen. Trofasthed
mod alle gode minder.
Og nu må jeg et øjeblik have lov til at henvende
mig særlig til det sidste hold sommerpiger. Kan I huske
den sidste lille vise, vi lærte. Den om hende, der gik ud
i det grønne og søgte efter sin ven. Hun lovede sig selv,
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at fandt hun ham ikke, ja så måtte hun snart gå hjem
alene. Men fandt hun ham, så ville hun følges med ham
hele livet og være ham tro. Og om hun blev alene igen,
fordi det magede sig så, at han måtte gå bort før hende,
så ville hun gå ud i det grønne og tænke på ham.
D. v. s. hun ville prøve trods sorg og modgang at tage
styrke hos gode minder og store stærke oplevelser.
Skal vi ikke ønske for hinanden, at vi må drage lære
af dette; for som Øverland siger et tredie sted:
»Vær tro mot din ungdom,
så du kan gå bort i fred!«

Vi har mange gange sunget den dejlige sang:
»Min pige er så lys som rav
og Danmarks gyldne hvede,
og blikket er så blåt som hav,
når himlen er dernede.«

Ja gid der altid må være himmel dernede, om også der
stundom er skyer på himlen. Gid øjnene altid må have
drukket så stærkt af himlens lys, at mand, børn og slægt
kan spejle sig deri og få kraft til et liv i trofasthed.
Der er noget forunderligt over de to modne mænd, der
kører ad kystvejen og ser for sig kornets og havets farve.
Der er en dyb usigelig sammensmeltning af poesi og tro
fasthed og dyb mild fred over dette billede.
Lad os drikke dette billede ind i vore sind.
Aage Lund.

Kølvand.
ellem København og Rønne sejler dagligt de store
bornholmerbåde. Måske har du selv været med
en af dem?
Det fortælles, at kaptajnen på en af disse både en
gang måtte afløses en kort sygdomsperiode. Imens skulle
en kaptajn, som ikke før havde sejlet på denne rute,
ha’ kommandoen.
En aften, da skibet skulle fra Rønne, havde en tåge
bredt sig over Østersøen. Alligevel afsejlede skibet mod
København. Kaptajnen stod selv på broen.
Et par timer gik. Tågen blev bestandig tættere. Man
taler om tåge så tyk, at man kan skære i den med en
kniv. Næsten sådan var tågen nu. Som en mur.
Og da kom det dertil med kaptajnen, at hans ansvars
følelse bød ham at standse skibet. Ordren lød. Skruen
tav. Der lå så det store skib stille i tågen og lod sire
nen lyde.
Det betød forsinkelse. Men hellere 20 min. for sent i
den første verden end 5 min. for tidligt i den næste. Og
kaptajnen havde jo ikke indlevet sig i ruten. Nu håbede
han og alle, at tågen ville lette ved daggry. Men hå
bet brast. Muren blev. Dagen igennem.
Fire og tyve timer havde skibet ligget på samme sted.
Da hørte man en skibssirene bagude i tågen. Et andet
skib nærmede sig. Det ruteskib nemlig, der samme aften
var af sejlet fra Rønne. Men dette skibs kaptajn var så
fortrolig med ruten, at han kunne ha' gjort turen med
bind for øjnene. Derfor var han til sinds at fortsætte. Og
vor kaptajn følte sig så tryg ved sin kollega, at vort
skib nu fulgte det andet. Bare fulgte i den levende stribe
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af strøm, skruen skærer. — Fulgte i kølvandet. — Tågen
var konstant. Farten naturligvis nedsat. Men nu gik det
støt fremad, til skibene nåede storbyen.
Næppe det eneste tilfælde, hvor en kaptajn kom sik
kert i havn, fordi han gik i kølvand.
Men kølvand er ikke forbeholdt kaptajner. Små land
krabber som du og jeg plasker almindeligvis af sted i en
slags kølvand, som nu netop har tiltrukket. Du kender
det under en eller anden form. Håndbold, fodbold, tygge
gummitygning eller hvad det nu er, som har fået tag i os.
Før i mine drengedage kom jeg mere og mere med i
det at spille fodbold. På juniorhold. Hvor var det her
ligt. Vi gik jo op i det, vi knægte, som kunne flytte en
fodbold et stykke. Det er muligt, at vore forældre ikke
lod sig smitte af vor begejstring. De begyndte ikke at
spille som vi. Men mange gale streger blev vel und
gået, mens vi mosede rundt efter bolden.
Vi tog så fat på at spille kampe. Og tabte tiest. Rig
tig klø fik vi én gang. Næstved vandt med 14—0! Trods
det, at hver mand i marken svedte svært, og trods det,
troldmanden Egon stod i målet og stoppede meget. Vi fra
landsbyen var for langsomme — manglede overgearet.
Men nederlaget skærpede så blandt andet vor opfind
somhed, for vi måtte være parat med en masse forkla
ringer til frikvarterene næste dag. Meget godt hentede
vi i de friske timer på banen. Lovlig tam er jeg muligvis
blevet, men tænk så, hvis jeg ikke havde spillet fodbold.
Sportens kølvand er betydeligt. Og mange er vi, som
følger det store skib. Men man kan også tiltrækkes af
mindre.
Der kom en ny dreng i klassen, Frederik. Stærk var
han. Og hård. En morgen i den første uge bragte en
styrkeprøve mellem Frederik og Børge. Vi var lige kaldt
ind. Så fik de deres fem minutter. Mellem bordene og
tavlen gik det løs. De forbitrede udtryk, der tydeligt
hørtes, mens snart den ene, snart den anden dunkedes
i gulvet, passede slet til morgenbønnen, vi ellers be
gyndte med. Under larmen kom læreren ind bag os.
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Vi, som så til, opdagede ham ikke straks, idet han blev
ved døren. Frederik og Børge endnu mindre. De fortsatte.
Ubarmhjertigt. Både hvad tag og titler angik. Et par
gange brasede de mod bordene. Så mod katederet, som
kom til at stå skævt.
Det rev vel omsider læreren ud af de milde morgen
kaffeminder. Han fornam, at hans meget nydelige skole
stue var blevet skueplads for en vild tvekamp. — At det
var alvor. — Da skred læreren til handling. Tog med et
snuptag de to halvvilde i kraverne og løftede dem op
fra gulvet. Et øjeblik hang de virkelig i luften. — Da de
var landet, stod de som et par slukørede hundehvalpe
og rystede. Der vankede ingen lussinger. De havde jo
tævet hinanden så vel. Men en kraftig tale lød over
deres hoveder ud i rummet. Så blev der stille.
Slagsmålet i skolestuen havde vi aldrig oplevet. Det til
drog sig heller ikke siden. Det lille kølvand, Frederik piske
de op, lagde sig, da maskinen blev standset. Men Frederik
havde klaret sig bedst. Vi havde fået respekt for i am.
En dag kort efter havde han skråtobak med. Vi havde
nok set, at han i første time sad med et eller andet i
munden. I frikvarteret tog han os med ned bag det lille
hus. Der spyttede han i en flot bue en sort stråle ud i
brændenælderne. Vi var imponerede. Så tog han en lille,
flad æske frem. Låget af. Der lå nogle tynde stænger
skråtobak. De var sorte og saftige. Mens Frederik ud
bredte sig om det at skrå, skar han en stang i små styk
ker og bød os. Vi betænkte os ikke længe. Kunne Frede
rik, kunne vi andre også! — Der var andre, som kunne.
Bare ikke jeg. Det var for stærk kost. Men nogle kom
altså den dag ind i skråtobakkens kølvand.
Eller man gik og lugede roer. Hørte så en mærkelig
larm. Kiggede i lydens retning. Og der på vejen så man
en cyklist, som uden at træde kom hurtigere frem end
de fleste cyklister. Det var knallerten, som kørte indtogs
runde i sognet. Den blev ikke længe alene. Knallertens
kølvand er bredt. Omend det kun er en lille gren af
det, hvori vi alle er, det tekniske fremskridts kølvand.
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Du har nok før mødt historien om manden, der skulle
til marked sammen med sin søn. Men jeg ta'r den med
her alligevel. Først red de begge på æslet. Men folk,
de passerede, sagde, at det var dyrplageri. Derpå red
faderen alene. Men straks sagde folk: „Sikken en, han
lader drengen gå!" — De byttede så. Drengen red, fade
ren gik ved siden af. Da sagde folk: „Hvilken uopdra
gen søn, lade sin gamle fader gå!" — Så gik de begge
og trak æslet. Men nu lo folk ad dem, fordi de gik, når
de havde et ridedyr med. Hvilket kølvand var faderen
plasket i? Det, som ses efter skibet „Andres mening".
Som vi kender.
Man er i et eller andet kølvand. Oftest ubevidst. Men
behøver vi at skue længe for at se det? En tid måske i
begærlighedens, så i hjælpsomhedens, snart i bedrøvelig
hedens, snart i livsglædens. Måske i sladderens, måske
i sandhedens. I angstens, i tryghedens. Tvivlens. Selv
sikkerhedens. Modløshedens. Dådens. Og mens man føl
ger i et kølvand, er man med til at gøre det større.
Så er menneskets lod. Under disse vilkår skal vi leve
livet. Godt da, at man har fat i den ene ende. — Du
ser et af de banebrydende skibe. Beslutter at prøve køl
vandet, eller finder dig selv i det. Måske længere fra
skibet, måske nærmere. Du følger eller slår bak og skif
ter. Som du nu finder det ret. — Hvor længe man sådan
damper afsted, ved ingen. Men man ved, hvad der
sker, hvis man kommer skibsskruen for nær. —
Gud give dig lykke at lægge din sti,
hvor dagværkers dybder og drømme
sig spejler harmonisk — skønt bundne, dog fri
i tidernes skiftende strømme.

Hjertelig hilsen til jer alle. Glædelig jul.
Taknemmeligst,
Valdemar Korfitsen.

Siden sidst.
Kære gamle elever og venner.

a beretningen »siden sidst« jo er et fællesbrev til gamle

elever, til elevernes hjem og til vennekredsen nær
D
og fjern, må det måske være mig tilladt at begynde dette

brev med at bringe min hjerteligste tak for al venlig
opmærksomhed mod os her i Birkebo både ved mit jubi
læum den 3. november og ved min 50 års fødselsdag nu
i maj. Det gør godt at mærke, at der er venner, der tæn
ker på en og vil glæde os. Tak for alt.
Efter i mange år at have stået ved elevtallet 97 syntes
Ellen åbenbart, at det var på tide at forlade dette usmi
dige og udelelige tal. Der blev da foretaget en ommøb
lering i A-klassen, der gjorde det muligt at skaffe plads
til tre elever mere, så vi i år kunne åbne vinterskolen
med det runde tal 100 elever. Da vi nu i modsætning til
tidligere år arbejder i fire hold mod før tre, er der plads nok i de
øvrige klasselokaler.
I det smukkest tænkelige søndagsvejr kunne vi da byde de nye
elever velkommen til Halvorsminde. Ved åbningsmødet udtalte Ellen
blandt andet: Det er ikke nok, at vi her fra skolens side har et mål
at stræbe efter, hvis I unge ikke vil trække samme vej som os. I er
jo i jeres alder på vej ud i tilværelsen, og I må forstå, at I har et
ansvar overfor fællesskabet. Jo mere hensyn I lærer at tage til andre,
jo bedre vil det gå jer både her og senere hen. Jeg vil i dag ved
vinterskolens åbning udtale håbet om, at alt det onde, der i øjeblik
ket truer verden, må blive standset, så det knugende tryk, der i dag
ligger over os alle, må lette.

29
Derefter talte lærer Andersen: Som barn synes man, at det går for
langsomt med at blive voksen, men en dag sker det, og da melder
der sig pludselig så mange problemer, man uforberedt må tage stil
ling til. Man lægger fremtidsplaner — derved opstår nye problemer —
og det kan ofte være vanskeligt at finde balancen i tilværelsen. Me
get af det, der i dag er nyt, ér måske forældet om kort tid. De tek
niske fremskridt har ikke gjort livet lettere at leve. Kun som batn i
hjemmet har man den tryghedsfølelse, som vi higer efter, men som
sjælden varer ud over skoletiden. Har den tryghedsfølelse dog været
stærk nok, vil den kunne række ud over ungdomstiden også. De
ældre kan føle en vis afmagt over for de unges higen efter tempo
og fart, men det er en betryggelse at vide, at hvis den unge løber
panden imod, skal han eller hun nok finde trøst i hjemmets trygge
havn. Det er jo på en skole som i et samfund. Man skal nok være
sig selv, men man må tage hensyn til andre, hvis fællesskabet skal
bringe noget godt.
Lærerkredsen var den samme som året før, dog kunne Ellen byde
en ny ung lærer, Jens Erik Hansen fra Ollerup lærerskole, velkommen
til arbejdet, og det skal siges med det samme, at det blev et lykke
ligt og værdifuldt samarbejde, som elever og vi inden for lærerkred
sen siger tak for og mindes med glæde.
Vi kom hurtigt i gang og fandt arbejdsrytmen, der passer os alle
bedst. Som krydderi på den daglige plan viste lærer Korfitsen os en
aften en del af sine dejlige farvebilleder, lige som to herrer fra politiet
fortalte om brandfaren, og vi oprettede lokalt brandkorps. Også flere
film livede op, og bankernes fællesrepræ
sentation sendte os en konsulent, der med
tal beviste, at det kan betale sig at
spare op til egen start.
En øvelse i førnævnte brandkorps blev
desværre indirekte årsag til, at en elev,
Arne Kyllingsbæk, under den almindelige
iver for at møde hurtigst muligt på pletten,
snublede og faldt så uheldigt, at han
brækkede det ene lårben, hvilket desværre
ødelagde skolevinteren for ham. Både
kammerater og lærerkredsen savnede
ham meget, hvilket også flittige besøg
på sygehuset vidnede om, men det var
jo kun en lille trøst. Heldigvis fornæg
tede hans gode humør sig ikke, og han
bar sin skæbne som et mandfolk. Nu har
han det godt, og det går stadig fremåd.
Ved novembermånedsmødet talte pa
stor Lomholt, Bøvlingbjerg, for en meget
stor forsamling ud fra spørgsmålet i HoArne Kyllingsbæk
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strups sang: Er det skumring eller gry? Pastor Lomholt fremdrog for
skellige træk fra verdenshistorien, der beviste, at den ene kulturperiode
havde afløst den anden, og at dette gentog sig gang på gang op
gennem den nyere tid, og at der også i vor tid fandtes brydninger,
der nok skulle fæste sig i historien engang. De store meningsforskelle,
der i øjeblikket gør sig gældende ude i verden, er sådanne kultur
brydninger, der tager livtag for at undertrykke anderledes tænkende
nationer. — Det var et foredrag, der vil blive husket længe.
Nu kunne vi tænde det første lys i adventskransen, og som et led
i den stigende julestemning overværede en del af de hjemmeværende
elever en lørdag opførelsen af julekomedien, »Snedronningen«, på
du Nord, hvor ca. 80 personer medvirkede. Også Luciadagen med
virkede til, at sindet stemtes mod jul.
En aften stiftede vi gennem lærer Jens Erik Hansen nærmere be
kendtskab med det store sociale arbejde, der udføres på Kofoeds skole
i København. Gennem god forklaring og film fik vi med al ønskelig
tydelighed klarhed over, at behovet for hjælp er meget stort, og at
mange unge mennesker her igennem får deres tabte selvrespekt og
selvtillid tilbage og gennem opøvning i regelmæssigt arbejde reddes
fra at gå til grunde blandt storbyens mange ulykkelige menneske
skæbner, der af spiritus og narkotika er frarøvet menneskets naturlige
selvopholdelsesdrift, så selvmordsforsøg er en daglig foreteelse.
Den sidste weekend før jul forløb på fornøjelig måde me'd alsidigt
program, hvor blandt andet en mesterskabskonkurrence i bordtennis
blev afsluttet. I Bio i Hjørring så vi Chaplins mesterværk, Limelight,
hvor den store kunstner rigtig fik lejlighed til at vise sin alsidighed.
Det er en af de filmsoplevelser, man sent glemmer. Søndag formiddag
fik lærerne klø i walleyball — dog ikke meget, og om eftermiddagen
havde vi en herlig frisk tur til Hirtshals, hvor vi så den nye svenske
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sømandskirke og havnen med de mange danske og svenske kuttere.
Vi hyggede os med kaffe og sang på »Skagerak«, hvor humøret var
højt. Efter hjemkomsten afsluttedes bordtennismesterskabet med Egon
Henriksen, Tylstrup, som vinder. Om aftenen læste nogle af lærerne
Poul Geraldys lille problemskuespil: De store drenge.
Ved adventsmødet talte provst Hermansen, Hjørring, der førte os ca.
1000 år tilbage til den tid, da den første lille kirkeklokke i Hedeby
i Slesvig ringede julen Ind. Det var begyndelsen til den første lille
danske menighed. I løbet af nogle få århundreder var vort land om
spændt af kirkeklokkeklang, og nu kom der nye tider, hvor kristen
dommen indvirkede på menneskenes sind, så man lærte at tage hensyn
til hinanden, og menneskene lærte at synge. Taleren fulgte kristen
dommens udbredelse op til vor tid og understregede menneskenes
trang til at fejre julen, der har så stor betydning for os alle i en
ellers så mørk årstid.
Vor juleafslutningsfest blev fesilig og skøn. At Andersen er alsidig,
vidste vi, men at vi også skulle se ham som julenisse, havde vi
dog ikke regnet med, — og han selv heller ikke, men det er en an
den historie. Seks af eleverne fra sidste sommer, der i vinter var dels
her på skolen og dels hos Andersens som hjælpere, sang flerstemmige
julesange for os. Eleverne overrakte Ellen et dejligt ur til biblioteket.
Efter en dejlig fredfyldt juleferie gik det løs igen, og vi så et par
gode tonefilm, »En straffesag«, hvor vi fik et godt indblik i, hvad der
sker fra det øjeblik, en forbrydelse bliver begået, til dommen bliver
afsagt, — og »Et sogn søger sammen«, hvor en meget god film,
optaget i en af Fyns skønneste egne, viser, hvad et sogns sammen
hold kan føre til. Her er opført en smuk og moderne sognegård til
benyttelse som sognets naturlige samlingssted, hvor såvel kulturelle
som underholdende og selskabelige sammenkomster har meget prak-
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tiske og smukke rammer, ligesom såvel indendørs- som udendørs idræt
har gode betingelser for at trives. Denne er en af vort lands første
sognegårde, og enhver ansvarsbevidst kommunalmand ville sikkert
ønske, at en sådan ide kunne gennemføres i hans hjemsogn.
I en weekend havde vi et spændende og interessant terrænløb med
mange indviklede konkurrencer, der dog for størstedelen blev fint
klaret. Om aftenen havde grammofonejer Johansen »discomik« i Äklassen, og når man kender Johansen 1 en sådan stund, kan man vel
forstå, at aftenen vakte jubel. Til søndag var der planlagt en tur til
Lønstrup —Rubjerg, men det sneede og var koldt, så turen måtte op
gives. I stedet så vi i Kino den dejlige farvefilm, Qivitoq — Fjeldgængeren —, der gav os et levende indtryk af Grønlands vældige
fremmedartede natur, om grønlændernes primitive levevis, deres men
talitet og reaktion i glæde og i skuffelse. Her har dansk filmindustri
virkelig skabt en film af høj standard. Men det er beskæmmende at
sidde og erfare, at vort kendskab til denne del af vort land er så lille,
som tilfældet er. Hvor er det godt, at de senere år har vist betydelige
tegn på bedring af disse menneskers kår.
Da de fleste af eleverne jo er vordende landmænd, mente vi, at
det ville være rigtigt at få konsulent for landøkonomisk ungdoms
arbejde, Vestergaard Andersen, til at fortælle noget om det arbejde,
der under navnet 4-H-arbejdet gøres for at få de unge gjort til inter
esserede og dygtige landmænd gennem arbejdet med jord, planter og
dyr. De unge indenfor handel og håndværk får en teoretisk uddan
nelse sideløbende med den praktiske. Hvorfor skulle de vordende
landmænd ikke også have det?
Ved Hjørring amts gymnastikforeningers delingsførerkursus i januar
ledede fru Anne Marie Børup de mange piger, og lærer Anders Damgaard fra Ollerup ledede karlene, der forsøgsvis havde musik til øvel-
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seine. Det skal blive spændende i de kommende år at se, om det slår an
med musik til mandsgymnastikken. Ved samme lejlighed vistes gymna
stikforeningernes nye meget fine f arve-tonefilm, hvor flere kendte ansigter
viste sig på lærredet. Det skal nok blive en efterspurgt film ude i kred
sene, — og den fortjener det. Ved en fællestime talte fru Børup om
undervisning og opdragelse og understregede, at humøret måtte med,
hvis arbejdet skulle lykkes. Fru Børup omtalte den græske forfatter Niko
Kazantzakis bog, »Den evige vandring opad«, der på en overskuelig
måde understregede ærlighedens og sandhedens værdi. Vejen opad er
stadig den rette, og der findes ikke andre veje, der fører til noget
godt. — Et så vellykket kursus skal nok sætte spor ude i kredsene.
Ved månedsmødet i januar fortalte vlcefængselsinspektør Arne Fre
deriksen, Horsens statsfængsel, om sin gerning blandt de ca. 300 fan
ger, der må opholde sig indenfor murene ofte i en lang årrække.

De medvirkende i det historiske skuespil
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En aften fortalte erhvervsvejleder Kofod om de unges muligheder, og
ved et månedsmøde i februar læste — eller rettere — spillede realskole
bestyrer Gunnar Bertelsen, Vraa, på mesterlig måde Kaj Munks skuespil
»Puslespil«. Det var en fin præstation, som tilhørerne sent vil glemme.
Den 5. februar kom Jørgen hjem og fortalte, at han havde forlovet
sig med Else Nielsen, Nyvang, Sæsing (elev 1954), og hun selv var
med for at bekræfte nyheden.
Ved forældredagen i februar lød programmet på sang, tale — kon
kurrencer og historiske optrin fra scenen Andersen havde dels samlet
og dels skrevet, iscenesat og
instrueret disse optrin og der
udaf fået en fin underholdning,
der virkede stærkt og lønnedes
med bifald. Her var kort fortalt
glimt fra perioder, hvor Holger
Danskes ånd havde rådet f. eks.
ved Uffes kamp ved Ejderen,
Niels Ebbesens dåd i Randers,
stavnsbåndets løsning og friheds
kæmpernes indsats i besættelses
årene.
Ved vinterfesten var salen
pyntet med blandt andet 150
balloner, serpentiner og kulørte
lamper. Vældig stemning — rigtig
som en ungdomsfest skal være.
Nu blev der også vejr til en
cykletur til Lønstrup med traveNedstigning fra Rubjerg fyr
tur til Maarup og Rubjerg. Ved

35

Dagen derpå —

vinterens sidste månedsmøde så vi filmen »Farvel Mr. Chips«. Vor
traditionelle Aalborgtur gik til Flyvestation Aalborg — Aalborghallen
— C. W. Obels fabrikker — Dampmøllen — Falck og sluttede 1 teatret,
hvor vi så »Anne Franks dagbog«. Det var en teateraften af de fine.
Det dystre spil fik en fin fremførelse, og de geniale dekorationer gjorde
sit til, at man fuldt og helt levede med i den spændte angstfyldte til
værelse, som otte mennesker måtte friste 1 ca. 2l/s år. Det var en af
de teateraftener, der virker længe efter tæppets fald, fordi man tvinges
til at føle med de ulykkelige mennesker, der kun på grund af deres
afstamning blev behandlet så helt meningsløst umenneskeligt.
Hjørring-kvartetten holdt en slags 10 års-jubilæums sangaften her
ude, hvor deres sprudlende humør og ægte sangerglæde rigtig kom
til udfoldelse. Maskinkonsulent Knudsen fortalte en aften for eleverne
om moderne landbrugsmaskiner og traktorer, og vi mærkede, at her
var eleverne interesserede og følte sig hjemme.
Under lærer Korfitsens ledelse havde eleverne arbejdet med et
underholdningsprogram under titlen »Bådsmand Abongos mærkelige
oplevelser«, og de var i sandhed mærkelige. På turen rundt om Afrika
skete en forfærdelig masse, mens skibsdrengen Per modnedes til sømand.
Sjælden er der blevet leet så hjertelig under en broget aften, og for
fatteren, iscenesætteren, instruktøren og belysningsmesteren, Korfitsen,
havde ære af aftenen.
Det lakkede nu mod slutningen, og vi så flere fine lysbilleder, sko
lens farvefilm og billeder fra skolens historie. Selve afslutningsdagen
var begunstiget af det finest tænkelige forårsvejr. Udstillingerne blev
beset, og der faldt mange lovord. Også opvisningerne, der for første
gang var ledsaget af musik, gik fint, og ved kaffebordet tog Ellen
afsked med eleverne blandt andet med ordene: Måtte I få øjnene op
for noget af det skønne og gode og lade det grove høre den tid til, da
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1 var på vej til at blive voksne. To af eleverne tolkede kammeraternes
tak for vinteren, og snart blev der taget bevæget afsked, og de unge
mennesker spredtes for alle vinde parate til at omsætte kræfter og energi
i frugtbringende handling.
Allerede dagen efter havde 3. hovedkreds deres store gymnastik
stævne her på skolen med ca. 300 deltagere fordelt på 13 hold. Nu
kunne vi tage fat på lokalerne for at gøre klar til modtagelse af
næste hold, og sjælden er vel foråret kommet kønnere til os end
netop i år.
Her fra Birkebo sender vi alle årbogens læsere vor hjerteligste tak
for de mange venlige hilsener i årets løb, og vi ønsker jer alle en
god og fredfyldt jul og et lykkebringende nytår.
Annemarie, Jørgen -j- Else, Lis og Arne Nielsen.
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elkommen til på disse sider at følge små og store begivenheder

fra sommerskolen 1957. 100 unge piger har været med til at
V
skabe lyse og gode dage, som jeg med glæde tænker tilbage på. Af
de 100 piger var kun 2 °/o ikke vendelboer. Efterhånden som landet
bliver kortlagt med efterskoler, bliver de mer og mer egnspræget.
Antallet af skoler stiger år for år og elevtallet med dem. De store
årgange kommer også til os — efterskolerne bruges. Måtte vi, der
står i arbejdet på skolerne, bruge vore evner og kræfter til gavn for
vore elever og til bekræftelse af vor skoleforms berettigelse.
Forberedelser til sommerskolen begynder i april, og malerbøtten kom
frem. Alle hovedbygningens værelser fik nye farver, og elevernes
dagligstue blev »den blå stue«. Midt i den travlhed, der altid hersker
på en efterskole i april, måtte jeg tage fri for at deltage i to festlig
heder hos tidligere medhjælpere. På Skibelund efterskole hos Pelles og
Ch. Hansen blev Helle konfirmeret. Og i Holstebro stod Rigmor
Godrims bryllup med Karl Sørensen. Det var mig og mine hjemme
værende børn en stor glæde at være med begge steder.
Selv om vejret ikke var spor sommerligt den 3. maj, mødte der
alligevel 100 friske og forventningsfulde sommerpiger. Pastor Nissen
holdt åbningstalen, og jeg præsenterede lærerne for elever og deres
forældre. I stedet for Rigmor Godrim, der jo nu sammen med sin mand
har ansættelse på Aabybro ungdomsskole, havde vi fundet Thora
Klausen, uddannet på Kerteminde Husflidshøjskole. Inger Dideriksen,
også fra Kerteminde, blev Ellen Andersens hjælper. Søndag den 5.
maj deltog alle eleverne i gudstjenesten 1 Set. Hans kirke. Derefter
gik vi i gang med arbejdsdagene og fandt ind i deres sunde rytme.
Og med dem som baggrund glædede vi os sammen ved de ekstra
begivenheder, der altid kommer — ja til tider vælter ind over en
efterskole. Da det den 16. maj var Arnes 50 års fødselsdag, var vi
så sammensvejsede, at vi i flok årle morgen sang morgensang og
fødselsdagshyldest uden for Birkebo. Der blev også overbragt gaver
fra elever og fra lærerne. Helt fra Sverrig kom der gæster til Arne
og Lis, og de havde igen en dejlig festdag med hilsener og gaver
fra en stor venneflok.
Den 17. maj, Norges frihedsdag, var vi på turen til Sæby. Der blev
sejlture på åen akkompagneret af de sædvanlige pigelige hyl, når
»styrmændene« ikke magtede opgaven. Pikkerbakken blev besteget,
og vi så til Læsø.
I Frederikshavn giver Sessans afgang os udrejselængsler. Katsig
bakker er hvert år lige betagende i aftensollyset, og vi får alligevel
kræfter til at bestige Jomfrubjerget, når Nyholm ligger 1 spidsen.
I dagbogen står under 23. maj at alle husets kaffekopper er blevet
talt! Husmoderdagen står for døren, og vi venter 500 husmødre. Der
var kopper nok!
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selskabs husmoderdag, som vi
hvert andet år lægger hus til,
er en god dag. Det er dejligt,
at se vores sal fyldt med for
ventningsfulde husmødre. Der
blev også i år lagt beslag på
deres lytteevne. Politiadvokat
Aage Lotinga fortalte i P/s time
om: Nogle af årsagerne til, at
børn og unge bliver asociale
eller kriminelle. Det var både
oplysende og hjertevarmt. Efter
kaffen, som eleverne serverede,
fortalte husholdningsinspektør
fru Harrekilde Pedersen levende
Sangen til Hanne
om sit ophold på Tailand som
FAO's husholdningsekspert. Dagen fik et særligt festligt Præg ved de
30 norske husmødres tilstedeværelse. Aftenunderholdningen var vi
blevet bedt om at tage os af. Og Andersen havde indstuderet Finn
Metllngs hørespil: Sangen til Hanne. Det var en stor opgave, alene
at få det tekniske til at gå, men jeg synes, at arbejdet lønnedes. Som
afslutning på dagen sang alle eleverne nogle fine sange. Af den
norske husholdningskonsulents varme og impulsive takketale, forstod
vi, at det store pigekors klare sang havde rørt dem dybt.
Til husmoderdag og mange andre store dage, må vore elever altid
sammen med os tage del i forberedelser, og det gør de altid meget
villigt. Men dejligt er det alligevel, når det som ved husmoderdagen
bliver særligt påskønnet. Næste dag kom nemlig et bud med 125 fløde
boller med hilsen og tak til os alle.
Ved et godt besøgt grundlovsmøde d. 5. juni genfortalte pastor
Westergaard Nielsen, Aasted, romanen Gertrud af Erik Aalbæk Jensen.
Det første elevråd blev valgt, og de begyndte med torsdagsaften
underholdning, som altid bliver mødt med megen velvilje fra kam
meraternes side.
15. juni, Valdemarsdag og Korfitsens fødselsdag — det sidste gav
anledning til en wolley-ball kamp mellem elever og lærerne, vi var
ædelmodige og »vi lod eleverne vinde!« Arne og Lis spillede og sang
om aftenen, og næste dag gik vi vor berømte, store vesterhavstur
fra Lønstrup til Løkken. Forud for denne travetur mærker vi hos ele
verne tydeligt en tavs forundring over, at vi tør byde dem så lang
en fodtur. Derfor er det dobbelt morsomt, når vi på turen langs vort
dejlige hav mærker deres glæde og stolthed, over at de kan gå så
langt. I år var solen næsten for strålende, og vi for uforsigtige. Vi
måtte i al fald rundt til alle elever efter sengetid og dulme de for
brændte skuldre og arme med fløde. Før St. Hans var Arne og An-
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deisen med et lille hold gamle elever i Sverrig. Men den står om
talt andet sted her 1 bogen.
St. Hansfesten var truet af regn og ustadigt vejr. Forunderlig nok
klarede det op til aften, og Danske Folkedanseres formand overlærer
Arne Bech kunne heldigvis præsentere sine enestående fine, dygtige
folkedansere fra Holstebro. Vi havde 800 gæster til festen, og de fik
en smuk oplevelse igennem det afvekslende program, folkedanserne
viste med en hel del udenlandske danse ind mellem de nordiske. Før
bålet tændtes, fandt lette elverpiger og små sorte trolde hinanden i
en fortryllende dans, som Ellen Andersen havde lavet.
Sidst i juni begynder foreningsbesøgene så småt at melde sig, med
mellemrum fortsætter de til helt ind i august. Dansk Kvindesamfund
fra Skagen indledte sammen med en kvindeforening fra Frederikshavn.
Senere kom Sulsted-Ajstrup husmandsforening, Set. Hans Set. Olaj
husmandsforening med et rejsehold, 200 gamle fra Sindal, Ulsted Hus
holdningsudvalg, Saltum husmandsforening, Mosbjerg husmandsfore
ning. For hvert besøg måtte eleverne hjælpe med at underholde gæ
sterne med dans og sang. Søndag deltog eleverne med opvisning i
det store amtsgymnastikstævne i Brønderslev. Tirsdagen derefter var
vi af Hirtshals Idrætsforening indbudt til opvisning der. Man ville
gerne stimulere interessen for gymnastik ved at vise det store hold.
Desværre var vejret, som det tiest er i Hirtshals, koldt og blæsende,
og havde derfor ikke samlet mange mennesker. Der 4. juli havde
børnene og jeg en dejlig tur til min bror i Vesterholt i Ajstrup, hvor
min fars 80 års fødselsdag blev fejret meget festligt.
Det blev elevmødedag den 14. juli. Desværre har vi i sommer været
forfulgt af dårligt vejr på vore »store dage«. Desværre også på elevmøde-dagen. Men alligevel havde vi den glæde at se mange gamle
elever møde trofast op. 25 års jubilarerne kom allerede om formid-
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dagen, hvor de fik sig en hyggelig sludder. Ved middagsbordet talte
jubilar gdr. Helmer Fuglsang smukt for skolen og dens tidligere ledere,
ligesom elevforeningens formand uddeler N. P. Isaksen talte. Her skal
indføjes en stor tak til jubilarerne for de meget smukke blomster til
gravene på Set. Hans kirkegård. Familien Charles Hansen, Skibelund
efterskole, var elevmødets hædersgæster, og Ch. Hansen holdt fore
drag om Idealer. Fra sin egen barndom og ungdom fremdrog han
eksempler på det børn og unge havde at se op til. Blandt unges ideal
fra den tid fremdrog Ch. Hansen Fridtjof Nansen, den norske stormand,
med de mange store bedrifter. Desværre begyndte regnen at tromme på
træernes blade, og Ch. Hansen måtte afkorte sit foredrag lidt, og vi
måtte skyndsomst rykke ind i salen. På det øvrige program måtte vi
i hast ændre rækkefølge, men lærere og elever klarede det hele fint,
og publikum var velvilligt. Ved kaffebordet var elevforeningen vært,
og i forbindelse med det var elevforeningens generalforsamling. For
manden aflagde beretning, og kassereren Arne læste regnskaber også
for mindefondene. Sangen til Hanne blev gentaget, og vi havde den
glæde, at det unge publikum var godt med fra først til sidst.
Thora Klausen måtte lade eleverne danse folkedanse inde. Sidst
på dagen blev det dog så meget tørvejr, at Ellen Andersen kunne
få sin gymnastik ude. Aage Lund sluttede programmet med fælles
sangtime for både de nuværende og de gamle elever. Inden gæsterne
drog af, blev der serveret is, og i haven dansede vore trolde og de
romantiske elverpiger.
Arne og Nyholm rejste sammen med Lis Bachmann med et stort
hold elever til Norge og havde nogle dejlige dage der. Vennerne i
Kristianssand tog trofaste imod og viste rundt i Kristianssand.
Det var rygtedes til Bindslev Idrætsforening, at eleverne havde væ
ret i Hirtshals, og vi måtte give opvisning i Bindslev d. 18. juli. Her
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var vejret så smukt, og eleverne fulgtes
så fint ad som aldrig før, så det blev
en god aften. Foreningen trakterede
hele flokken på is. Fra Bindslev gik tu
ren til Terpetgaard ved Tversted til
Birthe Kyllingsbæks hjem, hvor vi blev
modtaget med storslået gæstfrihed. Vi
så den smukke gård med fru Kyllings
bæks dejlige have, der så fint er føjet
ind i det ujævne terræn. I stuerne var
der dækket til kaffe med masser af kage
til hele flokken på én gang. De tre
sidste vintre har vi haft Kyllingsbæks
tre sønner og i sommer deres eneste
datter. Som omtalt havde vi desværre
den sorg, at Arne Kyllingsbæk sidste
vinter fik sit ophold ødelagt på grund
af et brækket lårben. Vi måtte beundre
Arnes gode humør og hans tålmodigVeninder
hed under det lange og strenge syge
leje. Vi er lykkelige over, at Arne nu igen går frisk og rask omkring.
Før ferien havde vi en dejlig tur til Kragestrand med friskt vesterhavsbad. Lis Bundgaard tabte sit ur ude i klitten, og der blev ledt
af alle også af Vendsyssels fineste politihund. Det blev dog Lis, der
selv fandt det hele 10 dage efter. Det var helt forunderligt.
Vi sluttede festligt med dans og leg i salen under Andersens ledelse,
og i spisesalen kørte Poul Erik stålbånd med sidste sommers radio
optagelse af Aage Lund og pigerne. Birgit og Poul Erik spillede smukt
firhændigt til slut. Næste dag gjorde vi klar til ferien og drog glade
af hver til sit. Familien her hvilte ud i Kragereden i fjorten dejlige
dage. Så mødtes vi igen og knyttede forbindelsen. Vi måtte sammen
høste vore ribs, der var vældige mængder, der blev til flere hundrede
liter god saft.
En mærkelig oplevelse havde
vi den dag, vi pludselig så en
fremmed familie sidde på bæn
ken omkring kastanien og iagt
tage bygningerne og eleverne.
Mærkeligt var det, da vi ved
Kirstens samtale med dem blev
klare over, at det var en østtysk
familie, der havde haft deres
hjem her en kort tid i forsommeren
1945. Altså på den tid skolen af
tyskerne var beslaglagt til flygt
ninge. De var oppe at se »deres
En flink køkkenstab
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værelser«, Højesteret og Øvrigheden. De fortalte os, at de havde
haft det godt her, og at de var os taknemmelige. De havde nu gjort
turen til Vendsyssel, for på Hjørring kirkegård at se til deres lille
dreng, Klaus's grav. Ham havde de mistet, medens de var heroppe.
Deres besøg mindede os om en streng tid, da der blev spillet bold
med livsskæbner.
Sandelig, om ikke vi måtte på tur med opvisning nok en gang.
Frederikshavn Turistforening indbød os til byfest på Frederikshavn
stadion. Vi tog imod indbydelsen, og viste folkedanse, fik serveret is,
og blev i det hele taget meget godt modtaget.
Onsdag d. 14. august: Skagenstur. Vi fik dejligt vejr op på dagen,
og vi kunne rigtig nyde traveturen over Lodskovad til Milen. Jeg
glæder mig hver gang, vi får et nyt hold elever med ud i den skønne
natur omkring Milen, en tur som ikke ret mange kender. Vi hyggede
os undervejs med bærplukning, og en buket klokkelyng måtte alle
have med sig hjem. Vi nåede Grenen, der så bedre ud end sidste
år,- den har jo skæmmet sig noget de senere år. Vi var sammen inde
på Skagens museum og så de skønne malerier fra Skagens blomstrings
tid. Ved det tilsandede kirketårn fortalte Arne. I Tversted stod fami
lien Sand og tog imod os og viste os det skønne anlæg. Det er en
fin afslutning på turen.
D. 23. august bredtes den glædelige nyhed, at der var blevet givet
tilladelse til at bygge Han Herredernes Ungdomsskole ved Fjerrltslev,
som Ellen og Anders Andersen for to år siden var blevet udnævnt
til forstanderpar for. Nu bliver der travlhed, og vi under Andersens
at få begyndt efter den lange ventetid.
Forældrefest med mange gæster og dårligt vejr havde vi søndag d.
25. august. Alligevel havde vi lykken med os og fik tørvejr, sålænge
Korfitsen og eleverne havde deres fornøjelige boldspil og stafetløb
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på boldpladsen. En elevmor glædede
os med en sang til skolen, som blev sun
get ved kaffebordet. Pigerne sang med
Aage Lund ved klaveret, og de var
blevet meget dygtige. Om aftenen vistes
fine farvebilleder fra Vendsyssel, og
Korfitsen og eleverne underholdt med
små sjove optrin fra scenen. Dagen slut
tede i haven, hvor elverpiger og trolde
igen dansede i fakkelskær.
Dansk Kvindesamfund fra Hjørring
havde ønsket at besøge os sammen med
deres sjældne gæster, et ungt indisk ægte
par, Rama og Prema Seetanah, bosat på
en lille ø Mauritius øst for Madagascar.
Prema Seetanah bar sari og var meget
yndig. Det var et interessant besøg for
vore elever, som dansede og sang for
gæsterne. Til gengæld fortalte Rama
Seetanah om forholdene på deres ø.
Fremmedartede gæster
Det blev høstfesttid, næsten alle vin
terdrengene mødte — men de var nu
ikke så flinke til at danse, som de burde være. — En dejlig aften
havde vi, med alt hvad der hører til. En sang fra sommerpigerne,
hvor alle i lærerkredsen fik af grovfilen. De små optrin fra forældredagen gik igen. Der var siden lærerindernes Matrosdans og en
pølsevogn, ført af et utroligt komisk par, især havde vi svært ved
at genkende »damen«.
Det var et meget vanskeligt høstvejr, fordi det regnede og regnede,men det lykkedes alligevel tidligt for Hans at få vores lille høst i
hus, og vi spiste høstmiddag ved festlige borde.
Erhvervsvejleder Kofod måtte
i år besvare en masse spørgsmål
fra de videbegærlige piger.
Vi så dejlige farvelysbilleder
fra en studie- og stipendietur,
Korfitsen havde haft til Sverige
og Norge.
Vejret var stadig fugtigt og
derved lidt koldt, og vi begyndte
at fryse — og vi kunne ikke
skaffe varme! — De sidste par
år har vores varmekedel drillet
os lidt af og til, idet stålpladerne
var begyndt at blive tynde og
Køb pølser — køb pølser —
utætte. — Vores hjælper på dette
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område, fabrikant Steffensen,
Nordjydsk Maskinfabrik, tog re
solut kedelen ud til sin fabrik
og fornyede de indvendige dele.
D. 14. september havde vi den,
ved Falck's hjælp, hjemme igen,
og vi fik skyndsomst tændt op
og nød varmen.
Den 20. september havde vi
en håndarbejdsdag. Det vil sige,
at selskabet for Højskolernes
Håndarbejde som noget nyt
havde antaget konsulent Dagny
Høgh. Hun og fru Appel fra Høj
Der sad to katte — —
skolernes Håndarbejde kom med
en meget righoldig og smuk mo
delsamling, som de arrangerede i gymnastiksalen. 100 interesserede
damer samt vores amtsskolekonsulent besä den, og Dagny Høgh gen
nemgik en del modeller.
Lørdag den 21. havde vi indbudt tidligere elever til en folkedanse
aften. Vi havde desværre ikke stor tilslutning, men da vi jo selv er
en stor flok, fik vi under Andersens ledelse alligevel en fornøjelig aften.
Selv om vi har travlt til sidst, glemte eleverne ikke min fødselsdag,
men mødte med en dejlig gave, to smukke teaktræs-dækketallerkener,
som jeg blandt andet vil huske dem for.
Den sidste uge af sommerskolen fik desværre et usædvanligt forløb,
idet en influenzabacille fik slemt indpas her. Henimod halvdelen af
eleverne var syge, og mange lå i sengen i flere dage. Sygdommen
var godartet, men gav os et slemt afbræk. Men hvor var eleverne
søde og hjælpsomme, og de syge var tålmodige og tilfredse med den af
målte pasning, de fik. Det lykkedes vor gode huslæge, doktor fngerslev,
at få alle på benene til afslutningsdagen.
I sidste øjeblik fik vi bekendtgjort: Åbent hus, og adskillige gæster
kom og så på. Alle de synlige resultater var så smukke. Thora Klau
sen havde en fin udstilling af de mange hundrede ting, der under
hendes vejledning var fremstillet i sysalen. Broderierne, som Ellen
Andersen og Inger Dideriksen stod for, var mange og nydelige. Opvis
ningerne, som desværre ikke alle eleverne kunne deltage i, var
Ved den afsluttende sammenkomst i gymnastiksalen, hvor fire hun
drede mennesker var samlet, takkede vores københavnerelev, Gun
hild Legaard, smukt på kammeraternes vegne, og fru Duedal Olesen,
Taars, takkede på forældrenes vegne. Andersen og Korfitsen talte til
eleverne, og desuden takkede Korfitsen for den tid, han havde tilbragt
her på stedet. — Efter 2a/s års godt og dygtigt arbejde forlader Kor
fitsen os, og jeg siger en betydelig lærer og et hjælpsomt menneske
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hjertelig tak for den tid! Sommerlærerinderne Thora Klausen og Inger
Dideriksen siger vi ligeledes mange tak for god og trofast indsats
i skolearbejdet.
Jeg har lovet sommerpigerne en hilsen, og den får I her med tak,
fordi I ved afrejsen ikke glemte ret meget, og fordi I afleverede så
pæne værelser.
I taknemmelighed over et godt skoleår sender jeg årbogens trofaste
læsere min hjerteligste hilsen. En særlig tak til de mange, som hvert
år til jul glæder os med kort eller breve. Med min hilsen følger de
bedste ønsker om en god og velsignet jul.
Jeres hengivne
Ellen Nielsen.
Også vi sender årbogens læsere hilsen med ønsket om en glædelig jul!
Anna og Finn, Birgit, Kirsten, Bodil og Per.

Kedel-besværligheder

Brev til vinterdrengene 1956-57.
en eneste glæde i verden er at begynde. Det er skønt
at leve, fordi at leve er at begynde — altid — i
hvert sekund. Mangler man den følelse på grund af fæng
sel, sygdom, vane, dumhed eller lign, vil man helst dø".
Dette citat blev jeg præsenteret for for nu et par år
siden, og jeg kan ikke se klarere, end at det er i besid
delse af en god sandhed, hvorfor jeg gerne vil sende
det som en væsentlig del af min hilsen til jer.
— Og desuden er det knaldende aktuelt.
Man har i vore dage meget travlt med at dele men
neskeheden op i første-, anden- og trediesorteringsmennesker. Men hvor stor en forskel er der på en „laban" og
en „rigtig fyr" (eller på en „mær" og en „rigtig pige")?
Jeg tror, at forskellen i de fleste tilfælde er den, at „den
ene slags" er i gang med noget, og det er den anden
ikke. Det giver udslaget. — Intet tåler at „passe sig selv",
uden at det givetvis må dø, hverken ens kristentro eller
ens anskuelser eller ens forhold til sine nære. Alt skal der
evindeligt begyndes på i det daglige, — simpelt hen
fordi det at begynde er lig liv, og det er det, menne
skene ikke kan undvære uden at blive sløve, måske
endog så sløve, at de forliser det, der gør dem til men
nesker, og så er det, man bliver det, man overfladisk
kalder f. eks. trediesorteringsmennesker, og så er denne
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titel også til en vis grad rigtig, men ikke i grunden, —
men den kan blive det med tiden.
Og ikke kun mennesket dør ved at lade menneske
livet og hvad dertil hører „passe sig selv", men også
det, der var, og det der kunne blive dem helligt, må dø.
Man må altid begynde, også på det der er gammel
kendt for en, ellers mister det som sagt værdi; men — og
Gud ske lov for det — der kan altid begyndes, omend til
tider med alle tænkelige „ begyndelses vanskeligheder",
og er der end langt mellem de store sejre, så tro mig,
alene dette ideligt at begynde — at være på vej, — kan
give en så megen sejrsfølelse, at man synes, livet er værd
at leve, og så når man det, der er bestemt, at man skal nå.
— — Lad dette være en del af min hilsen, — jeg har
sendt noget videre, der har værdi for mig selv, bedre
kan jeg ikke gøre det, kommer det mig for.
Ellers har jeg at meddele, at jeg har det over al måde
godt, jeg er nemmelig blevet gift med Ingse, som de, jeg
skriver til, kender. Ingse er lærerinde på en efterskole
tæt ved den skole, jeg læser på. Jeg er altså lærerinde
mand, kan I forstå, og det er akkurat lige så godt som
at være jordmodermand. Vi bor på en af landets køn
neste egne, så hvis nogle af jer skulle komme 1 nærhe
den af os, synes jeg, I skulle kigge ind. Det vil altid glæde
os. løvrigt er det ikke meningen, at det altid skal være
jer, der skal rejse efter os. Vi er ganske bestemt indstillet
på at komme til elevmøde næste år, ikke mindst, da det
snød os i år, hvilket ingen kan være mere ked af end vi.
Hermed vil jeg endnu engang takke jer for vinteren
56 — 57 og dernæst ønske jer en rigtig glædelig jul og
et godt nytår.
Ingse og Jens Erik Hansen.

Med ønsket om en glædelig jul og alt godt i det nye
år sender vi tidligere elever og andre bekendte af år
bogens læsere en venlig hilsen.
Inger Dideriksen, Thora Klausen, Birgit Andersen,
Kristian Hansen, Poul Hansen, Else Nyholm,
Erna Nysom, Gudrun Jørgensen.

Vi emigrerede!
eg er tidligere elev af Halvorsminde Ungdomsskole
(fra 1938), min mand er ligeså (fra vinteren 30 — 31).
Mit navn var dengang Inger Dahl Pedersen, og min
mands navn er William Rasmussen. Vi har boet i U.S.A,
de sidste 5 år, og jeg vil gerne fortælle lidt om grunden
til, at vi emigrerede, og vort liv her.
Min mand, William, var politibetjent i Aarhus, før vi
rejste. Han var ikke nok interesseret i dette arbejde.
Landmand og gartner var hans virkelige profession. Bro
stenene var for hårde for ham, og chancerne for små for
at vende tilbage til gartnervæsenet, især når der skulle
forsørges en familie. Det var hovedgrunden til vor emi
gration hertil. Der foruden havde vi vel en lille portion
udrejselyst og eventyrlyst som de fleste.
Vi har tre døtre, den ældste var dengang 11 år, og
så var vi så heldige eller mindre heldige at få tvillinge
piger fire måneder før vor afrejse.
Vi rejste fra Danmark d. 5. oktober 1951. Vi havde
en hård rejse over. Vi kom ind i et stormbælte, og i 5
dage var de fleste passagerer på „Oslofjord", som vi
sejlede med, syge og elendige, selv en del af besætnin
gen var søsyge. Det var svært at skifte bleer, vaske
børn o. s. v. i det rullende skib. Men ellers var tvillin
gerne nok dem, der var bedst tilpas af alle om bord,
de var ikke søsyge, og de blev vugget ustandseligt.
Den dag, vi sejlede ind til New York, var vejret helt
stille og dejligt, solen skinnede, og vi fik en ide om,
hvordan vor rejse kunne have været.
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New Yorks skyskrabere er vel et af verdens undere,
og de er virkelig et syn,- den samlede masse af sky
skrabere bygget på klippegrund og byggeområdet er
ved at strække sig længere i højden end i bredden. Vi
lagde til kajen ved 6 tiden om aftenen, men før vi havde
papirer og alt i orden, var det ved at blive midnat, sa
vi så ikke mere af New York end glimt af oplyste ga
der, mørke tunneller og af forstæder på vor vej til vort
bestemmelsessted: Mount Holly, New Jersey. Der har
Williams broder gartneri. Det var ham, der hjalp os her
til landet, og han hentede os i New York, og vi skulle
være hos ham, og William skulle arbejde der.
Mount Holly betyder oversat til dansk kristtjørnebjerg,
der var nu ikke noget bjerg omkring byen eller nogen
bakke. Landskabet der omkring kunne lige så godt være
dansk, det var fladt og frugtbart, hvis det ikke var for
huse og gårde, som aldeles ikke så danske ud. Over
90 °/o af bygninger var af træ. Hovedparten af husene
herovre er af træ og deres stil som regel en del ander
ledes end den danske.
Det var selvfølgelig meget fremmed for os herovre i
begyndelsen. Der var mange negre, i hvert fald i den
del af New Jersey, og det var noget af det mest mærke
lige, at møde dem alle vegne.
At gå i forretninger var også helt anderledes. Næsten
alle købmandsforretninger er store selvbetjeningsforret
ninger, hvori man ruller rundt med en vogn, som man
fylder, med hvad man ønsker at købe, og der betales
så ved udgangen. Der er så mange blandede forretnin
ger og ikke så mange special-forretninger herovre. Disse
forretninger varierer så i størrelse helt op til kæmpevare
huse, hvori man kan købe alt fra en knappenål til en
elefant, som man siger,- og disse varehuse strækker sig
over mange etager. De helt store varehuse finder man i
de helt store byer,
Mount Holly ligger ca. 40 miles fra Filadelphia, Amerikas
trediestørste by. Jeg var engang på juleindkøb i Fila
delphia, og vi gik kun i et af varehusene, for at få
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hvad vi behøvede. Vi kunne gå fra etage til etage eller
køre med deres elevator, og vi kunne købe for små
penge og for store, hvis man havde dem, vi kunne finde
et sted at spise i den bygning, og vi kunne få vor bil
parkeret oppe på taget, hvor varehuset havde deres
parkeringsplads,- de transporterede bilerne op med ele
vator. Der er mangel på plads i de store byer. En bil
kan hver mand eje, hvis han har lyst og vil arbejde
en lille smule for det.
Af forskellige grunde blev vi ikke rigtig tilfreds med
tilværelsen i Mount Holly, og efter f/2 år der besluttede
vi os til at prøve lykken andet steds. Vi købte en brugt
lukket varevogn. I den læssede vi alt, hvad vi kunne
have af vore ejendele. Vi startede omkring d. 1. maj
1953 kl. 12 om natten fra Haddenfield, en by 14 miles
fra Mount Holly, hvor William havde en gift søster.
Hun beholdt en af tvillingerne hos sig, og vi andre fire
klemte os ind på forsædet i varevognen og begav os
af sted mod et nyt mål, Port Clinton, Ohio (ialt 520 miles),
hvor William har to gifte søskende mere. De er ialt 7
søskende herovre og endnu 4 hjemme i Danmark. Grun
den til, at vi startede om natten, var for nemmere at
komme igennem Filadelphia. Vi var jo ikke meget kendt
med de store byer eller landet her i det hele taget. Vi
kom ret fint igennem Filadelphia og uden store vanske
ligheder ud på Pennsylvania Turnpike. Turnpike er nav
net på de ualmindelig fine gennemgående hovedveje,
der er blevet lavet herovre gennem de sidste 15 til 20
år. På disse hovedveje har man ingen direkte modgå
ende og slet ingen tværgående trafik at vogte på. Al
tværgående trafik er ført over eller under disse hoved
veje. Man betaler 1 cent pr. mile for at køre på disse
veje, og alt hvad der findes af bebyggelser på disse
veje er benzinstationer, restaurationer, overnatningssteder
og vejpolitistationer.
Men vort køb af bil havde ikke været godt, måske
den ikke var god nok til at holde til den konstante fine
fart på hovedvejen, for efter 90 miles kørsel begyndte
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motoren at hakke i det for fuldstændig at gå i stå tilsidst. På grund af mørket havde vi ikke lagt mærke til
røg fra motoren, og da vi åbnede motorhjelmen, var
motoren rødglødende, radiatoren var læk, og der var
ingen vand på bilen. Vi blev nervøse og var bange
for, at der måske ligefrem ville gå ild i vognen, og vi
begyndte at hale vore ting ud på vejen. Bente, vor
ældste pige, stod med den ene af tvillingerne, vi havde
med, og græd, og vi andre var heller ikke langt fra det.
Det småregnede, lynede og tordnede, og vi havde ikke
kørt mere end 90 miles af de 520, så alt så aldeles sør
geligt ud. En lastbilchauffør stoppede sin vogn og kom
os til hjælp. Han sagde, at vi skulle vente til motoren
var blevet delvis afkølet, så skulle vi se at finde noget
vand og hælde det på køleren, og hvis vi så var så hel
dige, at vognen kunne starte, skulle vi køre den lang
somt ud fra hovedvejen og finde en mekaniker. Til alt
held var der en rislende bæk i nærheden. Vi kravlede
over vejnettet med en af vore gryder og hentede vand.
Bilen startede heldigvis, og vi listede os stille ud fra
hovedvejen. Desværre var det søndag, og klokken var
kun blevet 6 morgen, og ingen mekaniker ville stå op
på den tid. Kl. 10 kavde vi prøvet 2 mekanikere. Den
ene ville ikke reparere bilen på en søndag, og den
anden ville have alt for lang tid til arbejdet, men vi
fik det råd at fortsætte til nærmeste familie eller bekendte.
Hvis vi fyldte vand på køleren ret tit og ikke kørte for
hurtigt, kunne vi godt fortsætte i bilen. Min mands 2
gifte søstre herovre bor i Mansfield, Pennsylvania, og
det ville blive det nærmeste for os, omkring 175 miles.
I stedet for at fortsætte til Ohios grænse, kørte vi så
ind i Pennsylvania med Mansfield som mål og med en
sneglefart uden lige. Vi fyldte vand på fra vandpytter,
bække, vandpumper, og hvorfra vi i det hele taget
kunne finde vand. Kl. 8 søndag aften, og efter 20 timers
næsten uafbrudt kørsel siddende 4 personer på dette ene
sæde, var vi stadigvæk 50 miles fra Mansfield. Vi var
på vej op af et stort bjerg, da bilen igen gik i stå og
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osede og spruttede, og da gav vi simpelthen op. Penn
sylvania er meget bakket på grund af Alleghany-bjergkæden, der går der igennem, og af samme grund er det
en meget smuk stat med de vide granbeklædte højder.
Vi ringede til familien, og de kom og hjalp os det sidste
stykke vej. Vi var meget trætte og hvilede ud hos fami
lien en dags tid, før vi efter at have fået bilen repareret
kunne fortsætte til Ohio. Turen til Ohio gik godt uden
uheld.
Vi har levet her i Ohio de sidste 3’/z år. Vi bor på
en halvø, der går ud i Eriesøen. Vintrene her er tem
melig kolde og lange, en del lig danske vintre, men
sommeren er god med megen sol og varme. New Jersey
havde et mere fugtigt klima. Vintrene var ikke særlig
kolde og med meget lidt sne, og somrene var meget
varme og fugtige.
Halvøen her er et udpræget feriested om sommeren
med livligt fiskeri, bade- og sejlsportsliv. Og der ligger
små sommerhuse overalt rundt omkring stedet her. Vi
har foretaget mange dejlige sejlture på Eriesøen, og vi
har besøgt de små, kønne beboede øer, hvortil der går
daglig flyverute. Jeg håber, at vi engang får lejlighed
til at se mere af dette storslåede land, hvad naturskøn
hed angår.
Vi har besøgt Niagara vandfaldene, gjort tur til fami
lien i Mansfield, og de har taget os med på tur op i
bjergene, hvor der er højde efter højde beklædt med
træer, så langt øjet kan række. Vi har også været på
klapperslangejagt en gang i Pennsylvania med fører.
Det var temmelig spændende. På stenede pladser i ud
kanten af skovene er de nemmest at finde,- de holder
til under de store sten, og de klaprer til forsvar for dem
selv og til held for os andre, så snart de hører nogen
nærme sig. Vi dræbte een, som vi skar halespidsen af,det er den, der klaprer. Staten giver 1 dollar for hale
spidsen. Vi har også besøgt udflugtssteder her omkring
og set Part of Ohio. I New Jersey har vore store ud
flugter været et par ture til Atlanterhavet. Det er endnu
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mere uroligt og salt end Vesterhavet derhjemme. Der er
vist intet badested, der kan måle sig med Vesterhavet
og dets fine strand. Søen her er god at bade i, men
bunden er leret og stenet mange steder, desuden er det
jo ferskvand. På biltur i New Jersey kom vi igennem
Princeton, og vi så universitetet, hvor Einstein var
professor,- men vi så desværre ikke et glimt af den store
mand, der jo nu er død.
Udover, at man herovre for almindelig løn kan er
hverve sig en bil og andre materielle goder, som det var
hårdere at få råd til i Danmark, så er der ikke megen
forskel i livet herovre. Den daglige dag er lige så daglig,
og sorger og glæder de samme. Og har Amerika noget,
som Danmark ikke har, så har de derhjemme noget, som
Amerika ikke har. Den danske kultur går jo langt tilbage,
og det danske gennemsnitshjem er efter min mening hygge
ligere og mere personligt præget end det amerikanske.
Alle disse folkeslag herovre, som udgør en nation, selv
om mange af disse mennesker endnu lever med det ene
ben i det land, hvorfra de kommer, udgør et mærkeligt
folkefærd, der vel har store muligheder, hvis de bliver
brugt rigtigt.
Kirkerne er private foretagender herovre. Medlem
merne betaler til kirken og hjælper på mange måder til
at holde den oppe. Kirken er et almindeligt samlingssted.
Vi har lokaler under kirkerummet, hvor vi holder bazarer og laver middage o. s. v. til fordel for kirken. Alle
børn går almindeligvis i søndagsskole i deres specielle
kirke, da skolerne ikke giver religionsundervisning af
nogen art på grund af de mange forskellige religioner
herovre. Vi tilhører den nærmeste lutherske kirke, og jeg
var lidt forbavset over den frie tone, der er over kirke
sammenkomsterne, og det naturlige samlingssted, som
kirken er herovre.
Vi sender eleverne og skolen mange hilsener.
En speciel hilsen til elever fra vore årgange og til
Ellen Nielsen.
Inger Rasmussen med familie.

I London.
anken om at komme til England havde egentlig ikke
været hos mig, da jeg tværtimod gik og lurede på
en chance til at komme til Sverige. Men da så chan
cen for at komme til England pludselig var der, greb
jeg den i stedet, selv om der faktisk er meget forskel på
disse to lande.
Grunden til at jeg ændrede beslutning, var, at jeg
jo derved fik en chance for at lære engelsk, hvad man
jo har betydeligt mere brug for end svensk. Jeg kunne
ikke rigtig forsone mig med tanken om at skulle så langt
væk fra hjemmet og mine venner, at jeg ikke engang
kunne nå at komme hjem på weekend. Men denne
tanke, tillige med så mange andre, som i den følgende
tid før afrejsedagen rumsterede temmelig ofte i mit ho
ved, forsvandt ved tanken om, at jeg skulle tilbringe det
næste halve år i verdens største by. Ikke nok med, at jeg
skulle til England, jeg skulle endda være i selve London.
Endelig oprandt afrejsedagen den 25. maj 1957, efter
at jeg i over 2 måneder spændt havde gået og ventet
på en arbejdstilladelse, da den engelske lov siger, at
man skal være fyldt atten år, inden man må arbejde i
England. Da jeg fyldte atten år den 24. maj, kunne jeg
med god samvittighed rejse dagen efter.
Da jeg havde lovet familien, jeg var blevet fæstet
hos, marineattache Soiling, at blive 6 måneder hos dem,
fik jeg rejsen betalt herover, så af den grund kunne jeg
altså godt rejse.
Rejsen tog ialt 27 timer fra jeg tog fra Hjørring lørdag
middag kl. 12 og til jeg næste dags eftermiddag stod med
fødderne på engelsk jord, og så begyndte eventyret.
Efter at have været igennem tolden, hvor jeg blev
lægeundersøgt, fordi jeg skulle arbejde i landet, skulle
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jeg kun køre med toget i to timer for at være ved må
let. Det, som jeg blev mest chokeret over at se på vej
fra Harwich til London, var alle de skorstene, som fin
des på husene, idet så at sige alle husene har en kamin
i hvert værelse, og hver kamin har sin skorsten.
Jeg havde i min brevveksling med Sallings aftalt, at
de skulle stå med et grønt kosteskaft i hånden, og jeg
havde givet en nøje beskrivelse af min påklædning,
foruden at jeg havde fæstet en hvid plydshund med lilla
ører på mit frakkerevers. På denne ret komiske måde
fandt vi let hinanden.
Jeg havde i tankerne gjort mig mange spekulationer
om, hvilken udsigt jeg var nødt til at udholde i det
næste halve år, så stor var glæden, da jeg fra mit væ
relse fik den mest henrivende udsigt, jeg overhovedet
kunne ønske mig. Jeg blev installeret i et lille dejligt
værelse på 4. sal med udsigt over en stor velholdt bag
have med tilhørende privat tennisbane, og bagved den
igen kan man se langt ind over den nordlige del af
London og over til Harrow. Overfor huset på den anden
side af vejen ligger en stor park.
Jeg vovede mig ikke alene udenfor en dør de første
3 — 4 dage af skræk for, at jeg ikke skulle kunne finde
hjem igen, hvis jeg vovede mig for langt væk. Selv i
parken overfor fik jeg streng besked om ikke at færdes
alene, selv om det var højlys dag, da man nemt kunne
blive tiltalt af mystiske fremmede og endda overfaldet,
men nu kører jeg rundt skiftevis med de røde 2-etagers
busser, hvor man fra den øverste etage har en strålende
udsigt over trafikken, og med undergrundsbanen. Men
det kneb i begyndelsen med at huske, at man skulle
stå på vensrre side af gaden, når man ventede på en
bus, da der her ligesom i Sverige er venstrekørsel.
Undergrunden tog det betydelig længere tid for mig
at finde ud af, men jeg havde en kolossal hjælp i en
ung dansk pige, som jeg ret hurtigt kom til at kende,
da hun ligesom jeg var ansat som ung pige i huset hos
en dansk familie i samme bygning. Nu tænker jeg nok,
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at der er mange, som forbavses over, at jeg er hos en
dansk familie, når jeg tog herover for at lære engelsk,
men da der er usigeligt mange kursus i engelsk om vin
teren, kan den side af sagen ordnes ved at gå til dem.
Og dernæst befinder man sig trods alt også bedst hos
sine egne landsmænd, længselen kommer heller ikke så
stærkt op i een, når man til daglig taler sit eget sprog.
Mange englændere er meget konservative og regner ikke
de unge piger, de har i huset hos sig, for det skidt, de
træder på. De værdsætter uden tvivl deres hund bety
deligt højere. Men der er jo selvfølgelig også undtagelser
her som i ethvert andet land.
Hvis man skriver til dansk K. F. U. K. herovre og får
dem til at søge en plads for sig, undersøger de samtidig
forholdene hos familien, så man faktisk er helgarderet
på den måde. Men man kan også bede K. F. U. K. om
at undersøge en plads som man f. eks. selv har søgt
igennem en annonce fra avisen og på den måde allige
vel være nogenlunde sikker. Dernæst hjælper K. F. U. K.
også med at få en anden plads, hvis man alligevel af
en eller anden grund er utilfreds med den, man er hav
net i. Jeg personligt kender mange danske piger, som
jeg har truffet i K. F. U. K. ved at komme til klubaftenerne
om torsdagen, og mange af dem er glade for de plad
ser, de har fået. Mens jeg er ved klubberne, der er også
en i en sidegade til Oxford Street, Davids Street. Det er
en dansk klub, hvor man kan komme og sludre hver
onsdag aften, og der er både mandlige og kvindelige
medlemmer. Den er egentlig oprettet for studenterne, men
man kan godt blive medlem uden at være student. Det
koster kun 6 shillings for et halvt år ad gangen samt
1 shilling hver onsdag, hvor man gør et hæderligt for
søg på at danse efter en gammel grammofon, der til
manges ærgrelse kun lader os høre en trediedel af hver
plade. I denne klub har alle englændere og andre ud
lændinge lov til at komme, hvis de bare er interesserede
i at komme til Danmark engang. Inden klubben lukker
kl. 10,30 får vi en kop mælk med te i, hvad ikke alle
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ynder, da vi bedre kan lide det modsatte eller helst helt
uden mælk i. I kælderen i denne bygning er der ind
rettet bordtennis og billard.
Hvad man navnlig lægger mærke til hos englænderne
er deres høflighed og hjælpsomhed overfor deres med
mennesker, selv om de samtidig afgjort har ord for at
være et afmålt folkefærd, som hverken vender sig efter
folk på gaden eller blander sig i naboens familieliv, ja
mange engelske familie kan godt have boet ved siden
af hinanden i 20 år uden at vide hinandens efternavn
eller stilling, og hvis de endelig taler sammen, er det
kun om vejret. Men jeg har trods alt alligevel mere end
een gang oplevet, at hvis man blot i 2 sekunder står
og ser rådvild ud, kommer der straks en englænder
springende og siger: „Excuse me, can I help you", hvor
efter man — så længe man ikke forstår et kuk engelsk,
blot ryster smilende på hovedet og omsider får frem
stammet: „No, thank you, that's allright". Hvorefter man
rædselsslagen flygter sin vej. Begynder man først at
spørge ham, er det umuligt at forstå alle de fagter, han
samtidig står og gør, imens han forklarer, hvad vej man
skal gå. Har man brug for at vide, hvad vej man skal
gå, kan man henvende sig til en Bobby, som politibe
tjentene kaldes. Dem vrimler det med alle vegne, og det
er jo også det mest sikre, fordi han på forhånd er vant
til at forklare udlændinge vej i en storby som London.
For at komme fra Putney, hvor jeg bor, ind til Lon
dons centrum Piccadilly, må jeg beregne 1 time, idet
jeg først skal med en rød bus, som jeg er så heldig
at have lige udenfor huset. Med den skal jeg til Putney
undergrundsstation. Derefter skal jeg med en undergrunds
bane, der hedder districtline til en station, der hedder
Earl's Court, hvor jeg må skifte til et andet tog på Piccadilly-line, før jeg er inde i byen. Man bliver i begyn
delsen lidt overrasket, når man får en sort næve stukket
ud, når man skal betale for sin billet, og opdager, at
det er en neger, der er konduktør på busserne eller på
undergrundsstationerne, og man forbavses også over at
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se, at flertallet til dette job består af kvinder, og over,
hvor mange steder man i det hele taget anvender kvin
der. Jeg personligt kan godt lide det sammenhold, som
faktisk uvægerligt opstår, når negere, indere, tyrkere,
pakistanere og i det hele taget folk fra så godt som alle
forskellige folkeslag går og arbejder sammen.
Det sjoveste syn, jeg har set her i London, foregår i det
østligste hjørne af Hyde Park, en af Londons største par
ker, hvor enhver, der har lyst og gider eller har noget
på hjerte, som de gerne vil have offentligt frem, kan
stille sig op og tale hver lørdag og søndag eftermiddag.
Der tales om politik, ægteskaber, tro og racehad. Ja, der
er snart sagt ikke den ting, der ikke bliver talt om. Jeg
kan huske, hvad jeg selv tænkte første gang, jeg hørte
på det: „Bare jeg dog kunne tilstrækkeligt meget engelsk,
for så ville jeg have stået op på en kasse og have sagt
18 vers af Flugten til Amerika". Jeg var nemlig selv så
stolt af at kunne så mange og fik også lyst til det ved
at stå og høre andre sige det ene vers efter det andet,
enten det så var om flugt eller kærlighed.
Det vrimler forøvrigt med parker her i London, hvad
jeg ikke havde ventet. Der er ligefrem overflod af skønne
velholdte parker. Med hensyn til englændernes ordens
sans har jeg fået det indtryk, at de holder deres haver
og parker betydeligt pænere end deres hjem indvendigt.
De tror ganske bestemt ikke, at der er noget, der hed
der hjørner i deres stuer.
Der er også i en by som London en kirke så at sige
for hvert land og hver trosretning. Der er derfor også
en dansk kirke, der ligger i Camden Town ved Regent
Park, og der kommer der mange danskere også udover
dem, der i forvejen kan siges at være troende. Jeg kan
huske min forbavselse, engang jeg var derude og et øjeblik
lettede blikket fra „Politiken" og derved fik øje på en
pige, som jeg sidst havde set i 1954, da jeg var på
konfirmationsrejse. Der var stor gensynsglæde, for ingen af
os havde dengang tænkt, at vi næste gang skulle ses i den
danske kirke i London. I lighed med studenterklubben
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har kirken klublokaler med bordtennis, filmsapparat o.
lign. Jeg tilbragte St. Hansaften i præstegårdsbaven sam
men med ca. 75 andre unge danskere, der lige som jeg
havde fået den gode ide at holde St. Hans, selv om vi
var i England, hvor denne fest ikke kendes. Vi sluttede
sammenkomsten med fyrværkeri kl. 23.
Hvad jeg dog har været mest glad for under mit op
hold her i England er, at jeg har været så heldig også
at have fået lejlighed til at se lidt af England udenfor
London. Jeg har lige været med familien Soiling på ferie
i Cornwall i 3 uger. Ingen mennesker vil tro, at England
udenfor London er så storslået smukt, når man i alle
rejsebrochurer læser om landet med den megen tåge og
regn. Det har jeg nu ikke set noget videre til endnu,
og i særdeleshed har jeg ikke set nogen tåge, men det
kommer måske til vinter. Dog skal man jo ikke tage sor
gerne på forskud, og jeg var jo også ved at fortælle
om glæderne. Jeg boede på nordsiden af Cornwall i
sydvest-England, i en lille by, som hedder Tintagel. Na
turen deromkring var udelukkende klipper ligesom på
Bornholm, omgivet af Atlanterhavet, så nu kan jeg sige,
jeg har badet i Atlanterhavet, hvad jeg var vældig be
novet over.
Men jeg var også på sydsiden af Cornwall, der har
ord for at være Englands Riviera, og efter min mening
svarer det ubetinget til navnet. Palmerne stod i visse
byer lige så tæt som alleen ned til boldpladsen bagved
Halvorsminde.
Opholdet herovre har allerede beriget mig med så
mange oplevelser og glæder, at jeg allerede har bestemt
mig til at blive her i et helt år, og jeg håber trods alt,
at jeg har givet nogle lyst til at forsøge det samme, da
det efter min mening ikke er nogen skade til at prøve
at udvide sin horisont lidt mere ved f. eks. at rejse til
udlandet.
En speciel hilsen til kammeraterne fra 1955.
Jonna Olsen.

Sverigesturen 1957.
eg er blevet opfordret til at skrive en beretning om sverigesturen i
sommer, og derfor vil jeg nu forsøge at give et indtryk af, hvad
vi så og oplevede på denne så vellykkede tur, hvor vi besøgte Gøte
borg, Trollhättan og Marstrand. At turen blev så god skyldes vel
også en del det fine vejr, vi havde under hele turen, egentlig en
skam at der ikke var flere med, end tilfældet var; — ikke mere end
tredive ialt, lederne medregnet.
Nå, men for at begynde med begyndelsen: »Sessan« afgik fra Frede
rikshavn ved halvsyv-tiden den 17. juli, og allerede ved titiden sejlede
vi op ad Gøtaelven og ind i Gøteborg havn. Da vi gik fra borde,
steg vi ind i en bus og blev kørt til vort logi, »Sandalarskolen« ved
Kapelplatsen, som var vort hovedkvarter under hele opholdet i Sverige.
Her blev vi vist til rette, og Arne læste ordensreglerne for os og
iøvrigt instruerede os på forskellig vis om, hvordan vi skulle forholde
os under opholdet på skolen.
Om morgenen tirsdag den 18. fik vi morgenmad ved syv-tiden, og
kl. 9 startede vi på en bustur til Trollhättan, den varede ca. halv
anden time. Et sted, lidt udenfor Uddevalla, var vejen sprængt igen
nem klippen, her standsede vi og klatrede op på toppen for at nyde
udsigten over skærgården ved Uddevalla. På den anden side af denne
hævede klipperne sig mod den blå himmel, den ret smalle grønne
strimmel eng og tilsldst elven helt i forgrunden.
Efter et kvarters forløb kørte vi videre og var i Trollhättan ved middags
tid. Bussen standsede ved et vandrehjem, hvor vi spiste til middag.
Efter middag var vi nede ved kraftstationerne. Først så vi det nye
og største anlæg, som er hugget og sprængt dybt ned i klippen.
Denne station havde to agregater, der producerede — jeg husker ikke
nøjagtige tal — men det forekommer mig, at vi regnede det ud til
omkring to en halv million kwt. strøm i minuttet — det er jo ikke
ligefrem småting.
Selve det rum, vi kom ind i, mindede i størrelsen mest om et kæmpe
stort kirkerum, og dog var det kun halvdelen, vi så, der var nemlig
et rum på samme størrelse under os.
Vi var også henne ved den gamle kraftstation, der havde tretten agre
gater, men var betydelig mindre end den nye, og denne kraftstation
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var i modsætning til den anden bygget ovenpå jorden af store til
huggede klippeblokke.
Fra kraftstationerne gik vi ned til sluserne og det parkanlæg, som
fandtes der, og vi blev her, indtil det var tiden at køre tilbage til
Gøteborg. På tilbagevejen kørte vi en lille omvej for at få et glimt
at se af det sted, hvor en papirfabrik var skredet i elven, og derved
havde standset al trafik på denne. Nogle steder så det ud som om
skibene lå ude midt i engene. Det var steder, hvor elven gled roligt
afsted, og så var græsset groet helt ud over kanterne langs den.
Efter aftensmaden gik vi ud i en park, »Trädgårdsföreningen«, hvor
vi tilbragte hele aftenen i de smukke omgivelser, som herskede på
dette sted. Vi gik rundt og så på de mange farvestrålende blomster
anlæg og de mange forskellige statuer og springvand og satte os og
nød musikken fra danserestauranten — det var tilfældigvis et dansk
orkester, der spillede denne aften.
Næste morgen straks efter morgenmaden gik vi ned til havnen og
kom om bord i en stor kutter, som sejlede rutefart mellem Gøteborg
og Marstrand, som var dagens mål. Selve sejlturen varede et par
timer og var temmelig kølig, da vi kom ud i skærgården, for derude
blæste en frisk vind.
Da vi nærmede os Marstrand, kunne vi se fæstningen »Karlsten«
hæve sig højt over byen, den er nemlig bygget ovenpå den klippe,
som byen ligger ved foden af. Efter at være gået fra borde gik vi
straks op til denne fæstning, som Tordenskjold i sin tid narrede fra sven
skerne med sine 125 mand. Nu har det svenske militær en del af den,
men det meste er dog åbent for offentligheden.
En mand, som viste os rundt, fortalte, at det meste af fæstningen
er bygget af straffefanger, som var dømt på længere tid. Vi blev vist
ind i nogle store sale og var inde i den kirke, hvor de dødsdømte
fik deres sidste nadver, og derefter fulgte vi »Sukkenes gang«, en løn
gang på over 30 m, som førte op til gården, hvor galgen stod, og
som den dødsdømte fulgte på sin sidste vandring. Vi var også lige
inde at se fangehullerne, som ikke just så særlig indbydende ud med
de rå fugtige kampestensvægge og de smalle vinduer.
Efter at have spist til middag på et vandrehjem gik vi ned langs
havnen og op i klipperne ad en sti, som med rette kaldes »Nåleøjet«,
for man kan ikke sige, at der var megen plads i den klippespalte,
som stien egentlig bestod af. Da vi kom op i klipperne, spredtes vi for
alle vinde for på egen hånd at more os med at klatre rundt i klipperne.
Efter et par timers forløb samledes vi igen nede ved havnen for
at komme med båden tilbage til Gøteborg. Hernede ved havnen så
vi nogle morsomme både, de lignede akkurat de blå sporvogne,
som vi så i Gøteborg, blot havde de ingen hjul, men sejlede i faste
ruter over havnen.
Da båden fløjtede afgang, sang vi »Du gamla, du fria« og derefter
det første vers af »Der er et yndigt land« til Marstrands ære. På turen
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hjem sad de fleste og halvsov —
måske af træthed efter turen oppe
i klipperne.
Vi var tilbage i Gøteborg så
tidligt, at vi havde et par timer
fri inden aftensmaden, som man
ge af os benyttede til en travetur
i byen.
Der var ikke lagt nogen be
stemt plan for aftenen, men An
dersen sagde, at hvis der var
interesse for det, ville han vise
os rundt i byen,- og det var da
også langt de fleste af os, der
fulgte med.
Vi var først oppe i et nyt, stort
vandtårn, hvor der oppe på taget var Indrettet restauration. Herfra
var der en fin udsigt over det meste af byen og lidt af skærgården og
elven. På den anden side af denne kunne vi se »Hissingen«, som for
Gøteborg er det samme som Amager er for København. Der fandtes
også en kikkert deroppe, som kunne benyttes mod indkast af 10 øre.
Med den kunne man udforske enkeltheder i den nærmeste omegn.
Fra vandtårnet gik vi til en botanisk have, hvor vi en halv times
tid gik og nød naturen, indtil det var tid at vende tilbage til vort logi.
Torsdag morgen gik vi ned til elven og kom om bord i en af de
store fladbundede både, som specielt er beregnet til at gå under
Gøteborgs mange broer. Vi sejlede rundt i kanalerne og havnen i
ca. halvanden time og fik forklaret alt, hvad der var at se derfra.
Derefter havde vi et par timer til fri rådighed indtil middag, og efter
middag havde vi igen det meste af et par timer, hvor vi kunne gå,
som det passede os, og ved to-tiden mødtes vi ved Centralposthuset
for derfra at komme med en rundtursbus ud i byen. Det var en tur
på ca. 30 km uden at vi derfor kom udenfor byen, for Gøteborg lig
ger på et stort areal, da der omkring næsten alle huse er en have eller
en plæne, og mange steder rager store klippeblokke op midt i haverne.
Efter at have spist tidlig aftensmad klædte vi om, og gjorde os
klar til at gå i tivoli. »Liseberg«, som Gøteborgs pragtfulde tivoli
hedder, tror jeg godt kan sammenlignes med Tivoli i København, her
var alt, hvad der hører et tivoli til. Senere på aftenen blev lysene
tændt i alle regnbuens farver.
Hjemrejsedagen var vi tidligt oppe. Det kneb dog med at komme
op denne sidste dag, så Andersen gik rund til hver enkelt og sang
»godmorgen«, hvilket vakte megen munterhed. Der var mange sven
skere om bord på »Sessan« den morgen, for netop samme dag begyndte
svenskernes 3 midsommerhelligdage, og mange svenskere skulle til
Danmark og holde ferie.
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Umiddelbart efter afgangen fik vi serveret morgenmad, der bestod
af kartofler, sauce og kødboller, — en mærkelig morgenmad, — men
det smagte godt.
Det blæste lidt på hjemturen, men dog ikke mere, end der lige
akkurat var skum på bølgerne. Båden gik ind i Frederikshavn midt
på formiddagen, og så kunne vi endelig begynde sidste etape af
hjemrejsen.
Jeg vil gerne til sidst sige alle turens deltagere tak for godt kam
meratskab og særlig tak til vore lærere Arne, Andersen samt hr. og
fru Jensen, St. Vestergaard, Bagterp.
Venlig hilsen
Frederik Grøntved.
Elev i vinteren 1956 — 57.

Jul på hospitalet.
ange dejlige oplevelser kan jeg trylle frem for mine øjne igen,

og en varm strøm af glæde løber igennem mig. Blandt oplevel
M
serne er en jul på sygehuset.

Den 13. december fik jeg den første smag på julen. En halv snes
af os elever -|- alle de lægebørn, der kunne fremskaffes, gik syngende
gennem alle sygehusets afdelinger med Luciabruden i spidsen. Hvid
klædte, med lys og stjerner gik vi gennem de mørke afdelinger, ind
på sygestuerne, forbi patienternes seng. Jeg glemmer aldrig de ansigter!
Vi så børnenes øjne stråle af vild betagelse, vi så trætte, blege ansig
ter lyse op i et glad smil, vi så den gamle, rynkede, rystende, hvidhårede
mand sidde op i sin seng med hånden på panden og vantro øjne, hvor
fra tårerne strømmede ned. Hans ansigt lyste af undren, betagelse og
lykke. Jeg tror, at for ham var det selve himlen med dens engle, som
kom ned på jorden til hans seng og sang for ham.
Kunne man selv undgå klumpen i halsen og et blankt øje — ? —
knap nok. Det hele tog over 2 timer, og først da opdagede vi, hvor
træt armen var og stemmen var brugt op.
Hver afdeling havde sin julegris, som skulle gå til patienternes jul.
En fin ting kunne vindes, og pengene strømmede ind.
Den 23. december om aftenen pyntede vi afdelingen, lavede jule
stue, pyntede træ o. s. v. Afdelingerne kappedes om at lave det aller
smukkeste, og stor og lille gik op i arbejdet med iver. De raskeste
patienter fik også lov at være med.
Allerede kl. 16 den 24. samledes man i kirkesalen til julegudstjeneste.
Alle patienter, der på nogen måde kunne, kom derned, og de øvrige
patienter fik gudstjenesten transmitteret gennem radioen, som findes
ved enhver patients seng. Det var en smuk og højtidelig gudstjeneste,
hvor så mange som muligt af sygehusets personale også var mødt.
Efter gudstjenesten gik man hver til sin afdeling, og juleaften var
begyndt. Julemiddag med pyntede bakker og alt, hvad dertil hører,
blev tryllet frem. Patienternes pårørende var kommet. Hundredevis af
levende lys strålede fra hver afdeling, julesalmer lød fra gang til gang.
Man så mange tårer, men mon ikke de fleste var af glæde — alligevel.
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Og så gaverne. Hver patient fik af afdelingen en til den patient
speciel købt og egnet gave. Sygehuset gav hver patient en kop med
sygehusets monogram, og koppen var fyldt med lækkerier. Vi — syge
plejeelever, sygeplejersker, læger o. s. v. gik fra afdeling til afdeling
og så deres julestue, deres træ, gav hinanden hånd — allesammen —
store og små — og ønskede glædelig jul.
Timerne løb af sted, og patienterne var trætte, meget trætte. Alle
rede kl. 21 var der ingen kræfter mer, patienterne blev lagt til ro,
lyset blev slukket.
Vi elever, som ikke skulle være på afdelingen før efter midnat, sam
ledes på et værelse, hvor vi sang og gjorde det hyggeligt for hinanden.
Og kl. 24 sad man alene julenat på sin afdeling og vågede over
patienterne. En mærkelig følelse. — Over hele afdelingen hang julestemningen endnu i luften og gjorde en selskab. Der var hygget op
i vagtstuen med levende lys og masser af gode sager. På mine rund
ture ved sengene i nattens løb, lå der altid en eller anden vågen,
så fik man en hånd i sin, et håndtryk, en varm tak — og „De skal
lige ha' lidt —Man blev forkælet.
Ja, den jul jeg oplevede på sygehuset, vil jeg aldrig glemme. Fik
man tid til at tænke på, at man for første gang skulle fejre jul uden
for sit hjem, langt væk fra dem, man holdt af? — Nej, slet ikke!
Og julemorgen oprandt. Jeg gik fra stue til stue og var den første,
der gav patienterne hånd julemorgen. Og fra hvert ansigt lyste der
taknemmelighed, da vi for patienterne sang Grundtvig's: „Velkommen
igen Guds engle små”.
O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges!
Vor Fader i Himlen! lad det ske!
lad julesorgen slukkes!

Med ønsket om en glædelig jul sendes venlig hilsen.
Bodil Nielsen.
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Meddelelse til medlemmerne.
ed 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. Nørgård, Lørslev.
Arne Nielsen, Birkebo, Bagterp pr. Hjørring, kasserer.
Til sidstnævnte rettes alle henvendelser om adresseforandringer,
udmeldelser, nyoptagelser m. m. Husk at opgive årgang.

V

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.
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 1932-33 og
sommereleverne 1933.

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.
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Elevfortegnelse.
Vinteren 1956 — 57.
Knud Ahlbeck, „Skeen", Uggerby, pr. Hjørring.
Ole Andersen, Sønderlev.
Gunnar Andersen, Fruensvej, Pandrup.
Knud Andersen, Fårup, pr. Nr. Saltum.
Jørgen Bolt Andersen, V. Dammen, Hæstrup.
Niels Bak, Nr. Saltum.
Poul Bastholm, Tornby.
Niels Chr. Bonnerup, Thise, pr. Manna.
Niels Peter Broen, Søndervang, Poulstrup, pr. Vraa.
Erling Kristiansen Buus, Blære.
Tage Christensen, Toft, Vidstrup.
Gunnar Christensen, L. Rugtved, Asdal, Hirtshals.
Morten Christensen, Ny Haubæk, Skærum, pr. Kvissel.
Hans-Ole Christensen, Skovhuset, Sindal.
Jørgen Christensen, Teglvang, Tårs.
Erland Christensen, Vestergaard, 0. Mellerup, pr. Jerslev.
Birger Sand Christensen, Landlyst, pr. Manna.
Fridlev Grønborg Christensen, Hadsundvej 165, Ålborg.
Per Christensen, V. Hjermitslev.
Anker Christensen, Uggerhalne.
Ole Christiansen, Vejby, pr. Vraa.
Per Volsholt Christiansen, L. Volsholt, Tårs.
Villy Kristensen, Alstrup, V. Hjermitslev.
Karl-Johan Kristiansen, Fælledgård, Blære.
Knud Dam, GI. Nejst, pr. Tylstrup.
Johannes Dissing, Bredgade 57, Brønderslev.
Jørgen Bent Dybro, Gunderup, pr. Vraa.
Gunni Gjøderum, V. Lindholt, Sæsing.
Keld Frede Gregersen, Vandværksvej 13, Svenstrup.
Frederik Grøntved, Ørnhøj, Sindal.
Erik Hald, Bjergby, pr. Hjørring.
Svend Erik Hansen, Skallerup Klit, pr. Sønderlev.
Villy Helledie, Thise, pr. Manna.
Egon Henriksen, Tylstrup.
Hans Heidmann, Rønholt, pr. Nr. Bindslev.
Frederik Hesthaven, Høgsted, pr. Vraa.
Knud Hollensen, Aastrup, Åbybro.
Knud Østergård Jensen, Vittrup Østergård, Vlttrup.
Kjeld Svendsen Jensen, Rubjerg, pr. Gølstrup.
Lars Chr. Jensen, Brendborg, Filholm, pr. Manna.
Birger Jensen, Vejgård, Hæstrup.
Preben Holm Jensen, Møllegade 8, Lendum, pr. Sindal.
Hans Iversen Jensen, Østergade 5, Hjallerup.
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Arne Jensen, Ålbogvej 52 Hjørring.
Preben Kjærsgård, Gønderup, pr. Vraa.
Børge Kokholm, Ny Molen, Tårs.
Arne Kyllingsbæk, Terpetgård, Tversted.
Hans Bilgård Larsen, Bilgård, Tylstrup.
Tage Peter Larsen, Milbak, pr Sulsted.
Knud Larsen, Thise Kær, pr. Manna.
Jørgen Larsen, Sletten, Præstbro.
Svend Larsen, Brudehøj, Bjergby, pr. Hjørring.
Mogens Lie, Karmitsholt, Tårs.
Per Mann, Holtet, pr. Gandrup.
Jørgen Mathiasen, V. Hjermitslev.
Jørn Godsk Mikkelsen, Rubjerg, pr. Vittrup.
Jørgen Mikkelsen, Tollestrup, pr. Vraa.
Sigvald Muhlig, Højenshus, Hørmested, pr. Sindal.
Uffe Emil Munk, Sørig, pr. Aalbæk.
Knud Lars Møller, Nr. Graun, Tårs.
Erik Nørgård Møller, Nørgård, Borup, pr. Tårs.
Uffe Holm Nielsen, Frederikshavnsvej 2, Hjørring.
Niels Nielsen, Sdr. Saltum.
Jens Chr. Nielsen, Over Ugilt, Lørslev.
Ole Fredborg Nielsen, Røntved, Frederikshavn.
Karl Aage Nielsen, Tolstrup, pr. Brønderslev.
Kaj Kjærgård Nielsen, Hammelmose Mark, pr. Manna.
Erik Nielsen, Gårestrup, pr. Hjørring.
Torben Munch Nielsen, Vangen, Rakkeby, Hæstrup.
Carlo Nielsen, Hune, pr. Blokhus.
Jørgen Anton Nielsen, Rendbæk, pr. Saltum.
Asger Tellef Nielsen, Bollehede, pr. Tolne.
Carl Ancher Nielsen, Vittrup.
Knud Nielsen, Sdr. Hede, Astrup, pr. Hjørring.
Svend Erik Olesen, Aalbæk.
Hans Pape, St. Håbendal, Kvissel.
Bent Pedersen, Vogn, pr. Tolne.
Jørn Evald Pedersen, Fårup, Nr. Saltum.
Jens Hyldgård Pedersen, Vennebjerg, Lønstrup.
Knud Pedersen, Ilbjerge, pr. Ilbro.
Tage Bech Pedersen, Sølund, Hostrup, pr. Sulsted.
Kurt Ollerup Poulsen, 0. Vrængmose, 0. Vraa.
Ivan Rysholt Poulsen, Lundegård, Sindal.
Hans Kristian Ravnholt, Nørregade 2, Hjallerup.
Henning Roed, Trudslev, pr. Ingstrup.
Orla Rolander, Vestergade 7, Sindal.
Ole Saksager, Aarup, pr. Vraa.
Jørgen Steffensen, Langager, 0. Vraa.
Kristian Sørensen, Grydbæk, pr. 0. Vraa.
Karl Erik Sørensen, Gunderup, pr. Vraa.
Kjeld Sørensen, Aarup, pr. Vraa.
Knud Peter Sørensen, Sløvborg, Asdal, pr. Hirtshals.
Kjeld Tanghus, Kronholm, Rubjerg, pr. Vittrup.
Hans Tellefsen, St. Vestermark, Hørmested, pr. Sindal.
Tage Thomsen, 0. Nibstrup, Brønderslev.
Aage Thomsen, Rakkeby, pr. Hæstrup.
Jørgen Chr. Thomsen, Søndergård, Aasted, Kvissel.
Henning Thomsen, Rakkeby, pr. Hæstrup.
Arne Tranum, Aabybro.
Knud Vestergård, Vestergård, Mygdal, pr. Hjørring.
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Sommeren 1957.
Maja Andersen, Hørhøjgård, Sønderlev.
Hanne Andersen, Kobbeltved, Mygdal, Retholt, Hjørring.
Tove Andersen, Østergård, Hvidsted, Tårs.
Bodil Juul Bertelsen, Tegldal, Tårs.
Lis Blichfeldt Bundgård, Ørnbøl, Bjergby, pr. Hjørring.
Grethe Christensen, Sønderbroen Mark, Hæstrup.
Grethe Christensen, Rakkeby, pr. Hæstrup.
Marie Lund Christensen, Børglum, pr. Vraa.
Inger Christensen, Morild, pr. Sæsing.
Lillian Christensen, Alstrup, Brønderslev.
Ruth Risa Clausen, Mølskov, Astrup, Hjørring.
Kirsten Dietz, Vittrup.
Grethe Sonja Franksen, Tollestrup, pr. Vraa.
Birthe Færck, Nørum, pr. Sønderlev.
Bente Nielsen-Gøgsig, Højvang Hørmested, Tolne.
Inger M. Hansen, Overtoft, Vidstrup.
Ellen M. Hansen, Torpet, pr. Saltum.
Helga Hansen, Vejby skole, pr. Vraa.
Annelise Hansen, Tolstrup, pr. Stenum.
Anny Hansen, Bækmoien, Flade, Frederikshavn.
Lis Hansen, Bækmoien, Flade, Frederikshavn.
Lillian Hansen, Sæbyvej 3, Dybvad.
Grethe Jacobsen, Arsenalvej 34, Hjørring.
Ellen Jensen, Tranekær, Hørby.
Tove Vestergård Jensen, Mostrup, Tolne.
Aase Søndergård, Vrensted.
Nancy Jensen, Lørslev, pr. Ilbro.
Anne-Grethe Jensen, Østergård, Manna.
Yrsa Agnethe Jensen, Krogen, Tårs.
Grethe Jensen, Kongsengene, Vrensted.
Jytte Jensen, Nr. Stokholm, Sindal, Bindslev.
Grethe Jensen, Løth, Børglum, Vraa.
Karen Magdalene Jensen, Egetsmøllehus, Trøderup,
Frederikshavn.
Else Birgit Jensen, Hjermitslevgårds mark, Brønderslev.
Doris Jensen, Hjermitslevgårds mark, Brønderslev.
Lillian Jensen, Rakkeby, pr. Hæstrup.
Hanne Jensen, Lyngby.
Karen Aase Jensen, Morild, Sæsing.
Kirsten Jungersen, Skiveren, Aastrup mark, Hjørring.
Lis Margit Jørgensen, Vennebjerg, pr. Lønstrup.
Inge Jørgensen, Vidstrup.
Karen Margrethe Jørgensen, Rønnebjerg, pr. Vraa.
Hanne Lehrmann Kårup, Bredgade 15, Brønderslev.
Else Liftand Kjær, Thise kær, pr. Manna.
Elin Bente Knudsen, Nyholt, Ejstrup, Sulsted.
Birthe Knudsen, Linderum, Sindal.
Karen Kristensen, Rakkeby, pr. Hæstrup.
Kirsten Kristensen, Libak, Vrensted.
Birthe Kristensen, Bidstrupvej 20, Hjørring.
Birthe Kyllingsbæk, Terpetgård, Tversted.
Jenny Christiansen. Bramsted, Sydslesvig.
Karen M. Larsen, Grenegården, Aasendrup, Løkken.
Kirsten Sølgård Larsen, Bak Mølle, Hvorupgård.
Gunhild Legård, Grønnevej 2, Virum.
Gerda Madsen, Bakkely, Østervraa.
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Aase Mogensen, Ugilt.
Else Mortensen, Solvang, Dybvad.
Inger Højen Mortensen, Alstmp, V. Hjermitslev.
Rita Mortensen, Ajstrup, pr. Sulsted.
Karen Lisbeth Mørk, Vrensted.
Grethe Langhoff Nedergård, Bindslev.
Jette Neve, Langagervej 35, Hjørring.
Tove Nielsen, Virkelyst 17, Hjørring.
Bodil Nalholm Nielsen, Skovhus, Mosbjerg, Tolne.
Else Nielsen, Tollestrup, pr. Vraa.
Ingrid Nielsen, Vittrup.
Vivi Nielsen, Thise, pr. Manna.
Annemarie Bolvig Nielsen, Blåsiggård, Skibsby.
Ellen Nielsen, Børglum.
Birthe E. Nielsen, Elkær mark, Sulsted.
Elise Marie Nielsen, L. Bundgård, Brønderslev.
Bente Nielsen, Bidstrupvej 23, Hjørring.
Inga Nielsen, Rakkeby, pr. Hæstrup.
Margit R. Nielsen, Vittrup.
Sonja Kristine Nielsen, Hundelev, pr. Gølstrup.
Else Nielsen, Hvidstedgård, Tårs.
Gerda Hansen, Nørregade 5, Hjørring.
Else Nørgård, Hammelmose Mark, Manna.
Hanne Duedal Olesen, Højriis, Tårs.
Eva Pedersen, Damsgård, Lendum, Sindal.
Bodil Pedersen, Uslevgård, Mygdal, pr. Hjørring.
Frida Pedersen, Højgård, Sterup, Jerslev J.
Carla Pedersen, Vidstrup.
Tove Haugård, Sdr. Harritslev.
Marie Rødhus, V. Tvilstedgård, Pandrup.
Lisbeth Ørnbøll Steffensen, Mogensbæk, Bindslev.
Elin Sørensen, Præstegårds mark, Sønderlev.
Bodil Sørensen, Hammelmose møllegård, Manna.
Jette Sørensen, Llnderum, pr. Sindal.
Judith Sørensen, Vittrup St.
Kamma Sørensen, Mølholt, Præstbro.
Johanne Sørensen, Gunderup, pr. Vraa.
Birthe Sørensen, St. Mogensbæk, Bindslev.
Henny Sørensen, Em, pr. Vraa.
Inga Sørensen, Solvangsvej 19, Brønderslev.
Inger Thomsen, Rakkeby, pr. Hæstrup.
Aase Thomsen, Ugilt Savværk, Sindal.
Ketty Thomsen, Vejrbakken, Aasted, Frederikshavn.
Edith Trudslev, Vrensted.
Rikke Vestergård, Mygdal, pr. Hjørring.
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Elevforeningens og vennekredsens regnskab
for 1956-57.

Indtægter.
Kassebeholdning fra forrige år........................................... kr. 4.134,84
Medlemsbidrag....................................................................... - 10.520,70
Renter ..................................................................................... ■
120,59
Balance kr. 14.776,13
Udgifter.
Årbog 1956 med klicheer, indbinding og konvolutter ... kr. 6.437,22
Fotografering til årbogen....................................................... 42,00
Frimærker, girokort, gebyrer m. m........................................ - 2.682,78
Annoncer til elevmødet........................................................ 100,42
Honorarer til taler ved elevmødet...................................... 50,00
Jubilæumsgave til kassereren............................................... 200,00
Kassebeholdning ved regnskabets afslutning.................... ■ 5.263,71
Balance kr. 14.776,13

Anna og Andreas Nielsens mindefond.
Beholdning fra forrige år......................................................
Gave fra 25 års jubilarerne ved elevmødet 1956.............
Anonym gave til fonden......................................................
Renter i sparekassen..............................................................

kr. 6.369,86
12,50
50,00
324,50

Fondens størrelse pr. 30. juni 1957 kr. 6.756,86
Frode Nielsens mindefond.
Beholdning fra forrige år...................................................... kr. 12.502,47
Gaver fra 25 års jubilarerne 1956 ........................................ 12,50
Anonym gave til fonden...................................................... 50,00
Gave fra Olga Andersen,U.S.A, omvekslet i danske... 34,10
Renter i sparekassen.............................................................. 649,33
Afdrag på lån....................................................................... 630,00
Renter af samme................................................................... 89,77
Tilbagebetalt vennelån................................ kr.
20,00
Udbetalt understøttelse ................................ 144,00
Fondens størrelse pr. 30, juni 1957.............. ■ 13.804,17

Balance kr. 13.968,17 kr. 13.968,17
»Birkebo«, Bagterp, den 30. juni 1957.

Arne Nielsen.
Regnskaberne er revideret og intet fundet at bemærke.
Bagterp, den 11. juli 1957.
Ole Holst Nielsen.
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