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MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — NOV. 1952

Færøske dage

Sære sagn går der om stormens styrke 
på Færøerne. I Vaag på Suderø fortalte 
man, at stormen engang havde revet en 
præst til hest flere meter ud over bjerg
skrænten, men et stykke nede blev han 

man måtte sende bud efter direktøren. 
Denne tog af sted i sin Jeep, men oppe på 
fjeldet blev denne tunge bil grebet af stor
men og rullet flere gange rundt, som om 
det var en dukkevogn. — I K.F.U.M.s

Loranstationen v. Vaag

grebet af et nyt stormkast, som blæste dem 
begge op på fjeldet igen!!! Mere sandhed 
er der i følgende historie: På Loranstatio
nen oppe over Vaag, hvorfra man sender 
elektriske bølger, som skibene på Nord
atlanten kan orientere sig efter, hændte 
for et par år siden et teknisk uheld, så

stormomsuste bygning i Klaksvig, hvor jeg 
■—■ mens dette skrives ■—■ sidder og venter 
på, at stormen skal lægge sig, så Trawle
ren, der skulle føre mig til Leith i Skot
land, kan komme af sted, skete det i for
året, at stormen væltede hele betonmuren 
mod øst, før man nåede at få bygningen
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Klaksvig set fra syd

under tag. At dette sidste ikke er sagn, 
kan jeg få bekræftet ved at kigge på de 
svære betonflader, der endnu ligger uden
for vinduerne.

Man føler sig så afmægtig i naturkræf
ternes vældige magt, som hensynsløst kan 
omstyrte alle mennesklige planer'og be
regninger. To gange måtte jeg ligge „vejr
fast“ p. gr. af stormen og bie til det beha
gede denne stormagt at lade mig komme 
videre til bestemmelsesstedet. Det er en 
prøvelse, når man er vant til at lægge sine 
planer og gennemføre dem. Men samtidig 
smittes man af færingernes rolige og tål
modige tryghed. I årtusinder har disse 
stejle fjeldsider trodset Atlanterhavets 
vælde. Man må indrette sig efter denne 
lunefulde ven; men kan man det, er man 
også i stand til at magte ham og få megenl 

glæde af ham. Atlanten er en god, men 
lunefuld nabo, som kræver meget, niien 
giver mere.

Endelig løjer stormen så meget af, a: vi 
kan sejle. Vi tager afsked med gode ven
ner og vinker til beundringsværdige færø
ske sømandshustruer, som således igeni og 
igen må tage afsked med deres mænd for 
måneder, ja halve år, og dog er så tro
faste, at skilsmisserne deroppe er langt 
sjældnere end i Danmark. To et halvt 
døgn skal vi være på havet i denne nødde
skal på 340 tons. Vinden kaster den hidjog 
did — midt om natten får den en bølge, 
der vælter den foruroligende langt om på 
siden. Jeg farer op og spørger skipperen, 
om vi vælter: „Nej, han lagde sig bare, 

i‘han retter sig nok op igen!”
Skibet er tomt og derfor et let offer :'or 



bølgernes leg. Havde vi bare haft en god 
last, havde det ligget meget mere støt i 
vandet og kunne skyde bedre fart — et 
rammende billede også på menneskelivet!

Nu er vi Færøerne så meget på afstand, 
at jeg kan begynde at samle indtrykkene. 
De er mangfoldige, så jeg kan kun nævne 
nogle af de vigtigste.

Gudstjeneste om bord.
Farten op med„Tjaldur“ var forholdsvis 

rolig, og da det blev søndag, mens vi var 
på havet, foreslog vi kaptajnen at holde 
gudstjeneste. Skønt lørdag aften havde 
været lystig, og der var flydt rigelig af de 
våde varer, kom der alligevel ca. 40—50 
til gudstjeneste, heriblandt lagmanden fra 
Færøerne samt flere af bankkommissio
nen, der skulle op og revidere Sjövinnu- 
bankens (Havvindingsbankens) regnska
ber. Missionær Adrian Johansen fungere
de som kordegn, tidl. minister Kampmann 
tændte „alterlysene“, og lydhørheden var 
stor. Lidt blev jeg jo vippet, men det lyk
kedes dog at holde balancen nogenlunde 
ved skiftevis at bøje knæene efter skibets 
bevægelser. Gudstjenesten gav god kon
takt med folkene ombord, så vi siden 
kendte hinanden, når vi mødtes.

I Thorshavn
blev jeg modtaget meget gæstfrit i 

præstegården. Provst Joensen, der selv er 
færing, var først diakon i Danmark, hvor 
han traf sin hustru, der var sygeplejerske 
på Hald, senere tog han teologisk embeds
eksamen og har fra 1939 været præst på 
Færøerne, fra 1946 tillige provst. Han 
fyldte 50 år, mens jeg var der og blev da 
genstand for megen hyldest på gr. af sit 
store arbejde på øerne. Provsten og 
provstinden var også så gæstfri at åbne 

deres smukke hjem for en sammenkomst 
for gamle Haslev-elever. Vi havde en hyg
gelig og festlig eftermiddag. Et billede 
håber vi at kunne bringe i julenummeret.

Naturligvis havde vi også et møde for 
KFUM og K i KFUMs store nye byg
ning. Sekretær Mortensen (46-47) og 
sekretær frk. Hansen har god kontakt med 
den megen ungdom, der vokser op i 
„Havn“, som færingerne kalder deres 
hovedstad. Den megen ungdom prægede 
også

Indre Missions årsmøde 
på Færøerne,

hvortil jeg var indbudt som taler. Gang 
på gang' var kirken propfyldt af 5—700 
mennesker, trods det at vejret havde væ
ret dårligt, så der var ikke så mange til
rejsende fra bygderne. Indre Mission har 
her oplevet sit store gennembrud i løbet 
af de sidste 30—40 år, så vækkelsen er ny 
og frisk. Det begyndte på Suderø, men har 
siden bredt sig til alle øerne, så at der nu 
findes ca. 20 missionshuse og K.F.U.M.- 
og K.-bygninger for de ca. 30,000 menne
sker, der findes på øerne. Alle missionæ
rerne er gamle elever fra H.u.H., så det 
var festligt at træffe dem og drøfte fælles 
minder. Jeg skal hilse de respektive år
gange fra Andreassen i Klaksvig, Bæk i 
Fuglefjord, Eleliassen,Trangkisvåg, Mor
tensen i Thorshavn, Simonsen og hustru, 
Vestmannhavn. Desuden skal jeg hilse fra 
mange flere gamle elever, men det vil 
blive for omstændeligt at nævne dem alle.

Man kan vist uden overdrivelse sige, at 
I.M. er et af de stærkeste bånd mellem 
Færøerne og Danmark, og det er en glæde 
at mærke, hvor levende bevægelsen er der
oppe — til trods for vanskeligheder i øje
blikket. Frikirkerne og sekterne, for hvem 
folkekirken er den store fjende, ser hen til 
en forbindelse med England og engelske 



kirkeforhold, som de ideelle. Især på Su- 
derø, hvor I.M. er stærkest, er befolknin
gen meget dansksindet, og de har sagt, at 
hvis Færøerne vil skilles fra Danmark, vil 
Suderø blive ved med at være dansk. Det 
kan ikke nægtes, at stærke kræfter er 
vendt mod Danmark, og det mærkes på 
mange måder; alligevel holder flertallet 
fast på forbindelsen med os, og man må 
håbe, at det må lykkes at bevare denne 
både for Færøernes og for Danmarks 
skyld.

Den nationale spænding.
Det er umuligt at fortælle om alle de 

oplevelser, jeg fik på rejser, på besøg i 
hjemmene, i præstegårde og i missionær
boliger. Et besøg hos den gamle rigsdags
mand og lagtingsmand Samuelsen, der hele 
sit liv har arbejdet på at styrke forbindel
sen med Danmark, var en oplevelse. Det 
var ham, der, da en dansk mand ved af
rejsen fra Thorshavn spurgte: „Vil De 
med til Danmark?“, svarede: „Med til 
Danmark? Er vi ikke i Danmark?“ Så
dan tænker heldigvis store kredse, men der 
findes unægtelig også små kredse, for 
hvem Danmark er fjenden nr. 1. Det kan 

forekomme, at man ved besøg fra andre 
nordiske lande*l(incl.“ Danmark) kan 
hejse de andre nordiske flag og sypge 
alle de andre nationalsange — undta
gen den danske! Vi håber, det var en 
forglemmelse!

På denne baggrund var det spændende; 
forøvrigt sammen med bankrevisionskom
missionen og lagtingsmand Ørgaard (ølev 
33-34 -|- 34-35) -—■ at besøge Poul Paturs
son, søn af den gamle Johannes Patursson, 
der i mange år var leder af selvstyre-par
tiet. I begyndelsen troede han, at jeg var 
medlem af kommissionen, hvorfor han be
handlede mig ligesom de andre „Mam
monstrælle“; men da han opdagede, at jeg 
var højskolemand, så fik piben pludselig 
en anden lyd. „Er De højskoleforstander.
jamen så er vi jo i et helt andet plan! Jeg 
har været på højskole flere gange. Kendte 
De forstander Eskeland på Voss i Norge? 
Han var en åndens kæmpe, aldrig glém- 
mer jeg hans foredrag og historieundervis
ning!“ Og så viste han os rundt i Kirkebø 
og fortalte os om bygden, som på kong
Sverres tid havde været meget større; en 
række skær og holme i vandet viste, hvor 
meget havet havde fortæret. Kirkebø .sar 

Kirkebø - Kirkeruinen



været bispesæde, derom vidner den gamle 
kirkeruin fra ca. 1300; en prægtig dom
kirke har det været efter færøske forhold, 
og selv om den aldrig blev helt færdig, har 
den alligevel kunnet byde århundreder 
trods.

Endnu mere interessant er den gamle 
bispebolig, hvis røgstue består af en 900- 
årig bjælkehytte, hvortil tømmeret er 
kommet drivende fra Norge. Sagnet for
tæller, at hele huset samlet skulle være 
drevet på havet fra Norge; at bjælkerne 
har været på havet, ser man af, at der hist 
og her er huller efter pæleorm. Dette sam
men med den stadige røg har bevirket, at 
bjælkerne har kunnet holde sig i de mange 
hundrede år, så at det i dag er Europas 
ældste blokhus. Fra røgstuen blev vi ført 
op i biskoppernes gamle studereværelse, 
der befandt sig på første sal i en 800-årig 
bjælkehytte. Det var gribende at stå i det
te gamle rum, hvor biblioteket indeholdt 
et meget slidt eksemplar af norske 
lov og et meget lidt slidt eksemplar af 
jydske lov fra ca. 1500 og et originalt eks
emplar af Christian den femtes danske 
lov, samt mange andre sjældenheder. 34 
biskopper har her resideret indtil reforma
tionen. I skolestuen nedenunder, hvor 

kong Sverre, „Europas lærdeste monark“, 
modtog den grundige undervisning, der 
siden gjorde ham til den store norske kon
ge, der turde tale „Roma midt imod“, bød 
Patursson os på snaps, serveret af et væd
derhorn; her beredte jeg ham en stor skuf
felse, så bankmændene igen kom op! Jeg 
kunne (eller ville) ikke tømme hele hor
net!

Siden viste Patursson og frue os den 
øvrige del af huset, der er bygget omkring 
17 00, smukke gamle lavloftede rum med 
fin gammel kultur. Højskolen har løftet 
dette hjem til en virkelig folkelig kultur. I 
første omgang har Paturssons bevægelse 
været vendt mod Danmark — ofte i stor 
bitterhed — men efterhånden som dan
skerne bedre har forstået færingernes sær
præg og ønsker, ligesom færingerne bedre 
forstår betydningen af forbindelsen med 
Danmark, er forholdet blevet bedre. Des
værre er der så opstået en ny bevægelse til 
venstre for selvstyre partiet, så problemer
ne fortsætter.

Der var meget mere at fortælle om Fær
øernes historie, litteratur og åndelige sær
præg, men pladsen tillader det ikke. Deres 
afgjorte, helhjertede kristentro gør et 
stærkt indtryk, og jeg kan ganske slutte 

Kvalbo kirke



mig til, hvad Jørgen Frantz Jacobsen lader 
den danske provst sige til en dansk præst 
i bogen „Barbara“: „Jeg vil sige Dem een 
gang for alle, at i klippefast gudstro og 
sand hengivenhed i Herren, har vi mere at 
lære af dette folk, end folket kan lære af 
os. Ja, jeg mener fortrinsvis bygdefolket. 
Havnefolk ... dem kan De ikke sådan 
regne. Hvad det kommer an på for os 
præster lige nu, er ikke, at vi er vor for
kyndelse galer den ene højere end den 
anden, men ganske simpelt, at vi i vort 
liv og levned er vort kald værdige, og at 
vi i ydmyghed og trofasthed betjener, 

underviser og vejleder vore sognebørn i 
lovens bud og gode sæder, således at vi 
kan gøre os en smule fortjent til den ube
gribelige tillid, de nærer til os.” —

Når jeg har fortalt om sejlturen med 
trawleren, skylder jeg også til slut at. for
tælle, at jeg trods alt kom godt til Skot
land, hvorfra jeg måtte flyve til Køben
havn for at nå hjem til 3. november.' Det 
lykkedes, så jeg kunne være med til at 
modtage et stort og prægtigt vinterhold, 
som allerede er godt i gang med arbejdet.

Johs. Magelund.

Yngste skud
PÄ STAMMEN

I år er det første gang, faget kjolesyning 
har været på Den udvidede Højskoles^ti- 
meplan. Det er første gang, der er et sær
skilt hold elever, der har lagt hovedvæg
ten, i undervisningen, på dette fag, sam
tidig med at de arbejdede med delings
føreruddannelsen, håndarbejdet og iøvrigt 
fulgte så mange af højskolens timer, som 
tiden tillod.

Det har været mit formål i sommer at 
give eleverne så megen teoretisk og prak
tisk viden og kunnen, at de er i stand til 
at kunne klare syningen til et hjems brug, 
d.v.s. kunne sy deres eget og deres børns 
tøj og iøvrigt holde hjemmets tøj med 
reparation og lign. Det er af overordentlig 
stor betydning for et hjems økonomi, om 

husmoderen kan sy. Ja, det kan i marge 
tilfælde redde et hjems økonomi, hvis hus
moderen selv tjener de penge ind. som 
ellers ville have været gået ud af hjemmet 
til syning og reparation. Netop i disse år 
er interessen for at lære at sy blevet større, 
og det hænger vel i mange tilfælde sam
men med den store syløn, der må betales, 
og de færre penge, som folk har imellem 
hænderne. Jeg tror dog ikke, at det' alene 
er af denne tvingende grund, som får en 
til at tænke på det gamle ord: „Nødj lærer 
nøgen kvinde at spinde“, at interessen er 
blevet større. Men jeg tror, at mange unge 
har opdaget, hvor morsomt det er at sy 
sit eget tøj, og når det først er lysten, der 
driver værket, skal det nok blive til liøget.

Undervisningen på dette kursus hår væ
ret lagt sådan til rette, at eleverne lærte 
at arbejde selvstændigt fra først til sidst. 
Eleverne har lært måltagning, tegn ng af 
grundmønster, snitmønster, tilskæring og 
syning. Vi har haft 24 timer om ugen til 
kjolesyning.

Endvidere har vi haft 4 timers hånd
arbejde om ugen. Formålet med disse ti
mer har været som ved kjolesyn ingen, 



først at dygtiggøre eleverne i det prak
tiske, men sidst, og ikke mindst, at få ele
verne til at se den rigdom og skønhed, der 
er i vor gamle nordiske håndarbejdskunst, 
og lære dem, at der kan vi finde inspira
tion til en nyskabelse i vort moderne 
håndarbejde. En fornyelse med rod til
bage i vor gamle kultur er hårdt tiltrængt 
overalt i vore hjem, hvor upersonlige og 

maskinelle ting truer med at fortrænge det 
personlige og ægte håndarbejde.

Det var i korte træk lidt om det nye 
kjolesynings- og håndarbejdskursus, der 
allerede det første år har haft så god til
slutning, at der er tale om, at det skal 
fortsættes til næste år.

Grethe Hansen.

A/ÆSETID

Nu er det vinter, nu skal vi have noget 
læst; her er en række forslag. Af med van
ten og tag fat.

De Unges Forlag meddeler:

Otte nye bøger fra De unges Forlag.
Andreas Birkeland: Pastor Arnung 

kortimer til New York ............... 8,50
Roman om en ung sømandspræst, 
oplysende og underholdende.

Alfred Hauge: Septemberfrost ........... 7,25
Gribende Roman fra nødårene i 
Norge 1812—14, en af Alfred Hau
ges bedste bøger.

Arvid Albrektson: Der er håb for din 
fremtid. HI................................... 8,50
Fængslende roman fra Afrika, der 
giver et fortrinligt indblik i missio
nens muligheder.

P. Hansen Skovmoes: De, der vil være 
rige ............................................... 7,50
En ny og god roman af den afhold
te forfatter til „Først når væven er 
standset“.

Ingeborg Olrik: Gæster fra Lersøen . 8,75
Københavnerroman fra tiden 1900 
til 1910.

Aage Heinberg: H. N. Andersen. III. 9,50 
En populær biografi af stifteren af ib. 15,00 
Det Østasiatiske Kompagni.

Betty Lund: Danske mænd og kvinder
fra Ansgar til Christian X. Rigt ill. 12,50
Bogen fortæller om stærke og ejen- ib. 18,00 
dommelige personligheder fra vor 
historie og om betydningsfulde begi
venheder.

A. M. Jørgensen: Det skjulte liv ....... 3,75
Et svar på Ole Wivels bog: „Den 
skjulte Gud“.

Fra Lohses Forlag har vi modtaget:
Helli Kaikkonen: På mesterens ambolt 12,00

Niels Aage Barfoed: Spurveskjul ....... 8,50

E. Steenvinkel: Hjemliv og trosliv, 18. 
samling ........................................ 8,00

C. Skovgaard-Petersen: Nogle ord om 
præstens andagtsliv .................... 2,00

M. og A. Jørgensen: Baba fra Afrika 2,75
Niels Aage Barfoed; En håndfuld historier. 
Det ny år 1953.

Desværre mangler vi plads til anmel
delse; men I kan roligt købe disse bøger.

N. P. P.



Odense kalder.
Haslevkredsen i Odense holder advents

fest søndag den 30. november kl. 20 hos 
overlærer Astrupgaard, Biilowsvej 17.

Elever fra Højskolen, Landbrugs- og 
Husholdningsskolen samt H.u.H. indbydes 
herved venligst. Sekretær Richard Ander
sen — elev fra H.u.H. -— taler.

Hjertelig velkommen alle.
P. k. v.

Kristine Astrupgaard.

Haslevkredsen i København
har møde på K.F.U.K., St. Kannike

stræde, 1. december kl. 20.
Lærer Olav Nielsen taler.
Derefter generalforsamling.

Dagsorden:
1. Beretning om årets møder.
2. Regnskabet fremlægges.
3. Bestyrelsesvalg.
4. Eventuelt.

Velkommen alle!
P. k. v.

Emma Augustinus.

Århus.
Indre Missions højskolekreds i Århus 

holder adventsfest på K.F.U.M., Kloster
gade 37, fredag den 5. decbr. kl. 20. For
stander Chr. Davidsen, Horne, taler. Kon
certsangerinde, fru Paaske Sørensen syn
ger, og der er kaffebord. Velkommen alle.

P. u. V.
Johs. Krøyer.

Bryllupper
Lørdag den 15. nov. vies i Skærbæk 

kirke frk. Gerda Fromsejer Merrild 
(49-50) til hr. forpagter Karlin Jensen, 
København.

Lørdag den 6. dec. vies i Helnæs 
kirke pr. Ebberup frk. Ruth Storm

Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6, tlf. 596.

Nielsen, s. 52, til hr. Svend Madsen, 
Gram, (51-52).

Hjertelig til lykke.

Kontingent
kr. 5 bedes "snarest sendt til Haslev 
udv. Højskoles elevforening.

Konto nr. 7111.
Vær nu vaks, 
gør det straks.

Hilsen fra
København

Det er på Østerbro, 
det er i dag, 
vi mindes H. u. H. 
i dette glade lag; 
omkring lejrbålet 
snakken går 
med mangen liflig kaffetår. 
Gennem disse linier 
en tak og hilsen I får 
for gode timer 
og minder fra sidste år.

Inger Jensen. Bodil Dyhr. Ethel Eising. 
Birgit Borup Nielsen. Ellen Højer. 
Krista Jakobsen. Arne Wincent;:.

Anne Grete Graversen.
Johs. Dybro. Benth Skov Jensen. 

Torkild Bøgh Jensen.
Gunnar Frandsen.
Karen Jørgensen.

Haslevkredsen i Dianalund
har møde torsdag den 4. dec. Lærer 
N. P. Pedersen taler.

Velkommen alle.
P. k. v.

J. Johannesen.

Torkildsens bogtrykkeri v. H. Nielsen, Hadev


