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firtcLdd:
MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING - NOVBR. 1953

VINTERSKOLEN ER BEGYNDT
den 3. november med 90 elever. Den 4. 
havde vi en god modtagelsesfest. Efter 
foredrag ved undertegnede i foredrags
salen, samledes vi i spisesalen, hvor de 
fleste af skolens 12 lærerkræfter havde 
ordet. Samme dag havde vi besøg af to 
generalsekretærer fra K.F.U.M. i Syd
afrika; de kom med interessante indlæg 
om Sydafrikas store race-problemer.

Nu går arbejdet sin vante gang. Der er 
4 danskklasser, i hvilke der også under
vises i litteratur, 3 engelskhold, 1 tysk
hold, 1 svenskhold. løvrigt er fagene de 
samme, som hidtil. Dog har lærer Vem- 
melund en studiekreds i boliglære og 
hjemmets indretning.

I elevflokken er der 2 schweizere, 1 
Jfinne, 1 nordmand, 1 sydslesviger samt 3 
færinger. Fra Danmarks forpost mod øst, 
Bornholm, har vi ligeledes 3 elever. Alle 
egne af landet er repræsenteret.

Medhjælperstaben i køkken og stuer 
er nøjagtig den samme som sidste vinter, 
hvad vi er meget glade for. Som privat
pige har vi en schweizer, som på den 

måde vil lære sproget for at blive elev til 
sommer.

Vi kunne godt have fået en halv snes 
elever mere, men da vi i september må
ned skulle bestemme, om vi skulle have 2. 
års hold og antage lærerkræfter dertil, 
var der kun indmeldt 7, og det syntes vi 
var for lidt. Siden har der været en del 
flere, som ville med, men dem har vi 
anbefalet at komme til næste vinter. Ikke 
desto mindre har vi fået fire 2. års elever. 
Det viser sig imidlertid, at der er tilstræk
keligt nyt stof til dem på timeplanen, så 
de ikke får væsentlige gentagelser. Mor
somt er det også på dette hold at have 8 
elever, der er børn af tidligere elever. Vi 
skal senere bringe et billede af dem.

Spejderhøjskolen ledes i vinter af lærer 
Vemmelund, som både har været K.F. 
U.M.-spejder og kredsfører i F.D.F., så 
han har gode forudsætninger for at tage 
denne undervisning.

Gymnastiklederkursus ledes som sæd
vanlig af seminarielærer Jensen.

Johs. M.

Statens
Kebcrihäid



En gammel
Man behøver vist ikke at kende ret 

meget til folket på de barske øer i Nord
havet for at komme til at holde af det, ja 
højagte det. Under hårde livsvilkår og i 
stadig kamp mod naturens kræfter har 
det skabt muligheder for at befolkningen 
i de sidste 150 år er blevet 5-doblet.

Indtil færingerne fik magt over havet, 
så de kunne aftvinge det dets rigdomme, 
måtte en mand først gifte sig, når han 
havde græsning nok til et vist antal får. 
Dette holdt i århundreder befolkningen 
nede på ca. 5000.

Når der nu lever så mange mennesker, 
er det forståeligt, at kampens vilkår ikke 
skaber så gunstige vækstforhold for kunst 
og kultur. Og dog har vi set noget af det 
samme her som på Island, at fortæller
kunsten i saga og sange har haft gode 
muligheder. De lange mørke vintre måtte 
enten få folket til at henfalde til tungsind 
eller vække dem op til åndelig dåd. Står 
man i den gamle bispegård i Kirkebø, 
deltager man i gudstjenester i de gamle 
som regel propfyldte kirker eller hører 
man deres sange eller beretninger, så 
gribes man, selv om det nu og da kan 
være fremmedartet for andre danskere.

Allermest gribes man af folkets dybe 
kristentro, en tro, der for de fleste har 
bestået sin prøve i livsfare og sejge kampe 
på havet. Forfatteren Jørgen Frantz Ja
cobsen lader den danske provst sige til en 
nyankommen dansk præst (i bogen „Bar
bara“): „Jeg vil sige Dem een gang for 
alle, at i klippefast gudstro og sand hen
givenhed i Herren, har vi mere at lære af 
dette folk, end folket kan lære af os“.

Indremissionær Adrian Johansen (elev 
1935—36—37) fortæller i sin bog „Elven 
fosser“ levende om sit folks liv og skikke 
samtidig med, at en spændende handling

elev skriver bog’ og Færoerne.
holder læserens opmærksomhed fangen. 
Denne skal ikke røbes, læs selv bogen.

I betragtning af at dansk faktisk er et 
fremmed sprog for forfatteren, må man 
sige, at han bruger det godt.

Ligesom i sin tid Jørgen Falk Rønne 
har Adrian Johansen store muligheder 
for at gøre Færøfolket kendt for det øv
rige Danmark. Vi fra hans gamle skole 
ønsker ham megen lykke og velsignelse 
dertil.

Det er forståeligt, at et folk, der må 
kæmpe så hårdt for dagen og vejen, ikke 
får megen sans for kulturelle værdier ud 
over arbejdet, erhvervet og det religiøse. 
Flere og flere af de kristne ledere på Fær
øerne, forstår betydningen af at lære de 
unge at leve et rigere kristent menneske
liv. At dette naturligt springer ud af om
vendelsen til Gud, udtrykkes i sangen nr. 
355 i Indremissions sangbog vers 2:

„Nu er himlen mere blå, jorden mere 
liflig grøn, 

forhen aldrig ret jeg så, hvor hver 
farveglød er skøn, 

gladere er fuglens sang, blomstens pragt 
langt mere fin.

:|: Nu jeg ved det dagen lang: Jeg er hans 
og han er min.“ :l:

Et levende kristenliv, et dybt personligt 
liv med Gud i ordet og bønnen må også ’ 
lukke øjnene op for det af Gud skabte 
menneskelivs storhed, skønhed og vær
dier. Det er vor opgave at hjælpe de unge 
til begge dele, så de derved bevares for 
det lave og i stadig kamp mod alle de 
fjender (jeg nævner blot sex og spiritus), 
der i dag vil ødelægge mennesket og der
med også dets gudsliv. Adrian Johansen 
kan sammen med alle de Færinger, der 
forstår dette, få stor betydning for atlan- 
terhavsfolkets fremtidige liv og indsat i 
de nordiske folks fællesskab. Johs. M.
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NYT LÆRERPAR VED SKOLEN

Fra 1. oktober er kommunelærer Poul 
Wemmelund knyttet til vor skole. Fore
løbig har lærer Wemmelund søgt orlov 
fra folkeskolen et år, men vi håber, det 
ikke bliver ved dette ene år. Han har de

bedste forudsætninger for at blive en rig
tig højskolelærer. Han er søn af en 
gammel elev — herregårdsmissionær 
Wemmelund — og kender det prak
tiske liv, idet han har været kontormand 
på et revisionskontor, før han gik på semi
nariet i Haslev. — Her traf han sin 
kone — Herdis Wemmelund — som 
allerede har været knyttet til skolen 
den forløbne sommer, idet hun har spillet 
til gymnastik, og det vil hun fortsætte 
med.

Vi ser med forventning hen til sam
arbejdet med vort nye lærerpar, og byder 
dem hermed hjertelig velkommen i fælles
skabet omkring Den udvidede Højskole.

Poul Wemmelunds data: 
født den 4/r 1923, 
dim. 1949.
Lærer ved Haslev kommuneskole 
1949—1953.

Johs. Magelund.



På fa
Juvashytten var en mellemting mellem et 

turisthotel og et vandrehjem, og der var en del, 
som var taget hertil aftenen før, så alt ialt blev 
vi samlet en lille hundrede stykker, som villlc 
prøve at bestige Norges højeste punkt: Gald
høpiggen, som er 2468,8 m o. h.

Dette var en vanskelig og ikke helt ufarlig 
tur, som man kun kunne forsvare at gøre med 
fører, så hele flokken af gik samlet ved 10,30- 
tiden. Beklædningen var temmelig forskellig, 
nogle så ud, som om de skulle til Nordpolen, 
andre nærmest som skulle de til at spille hånd
boldkamp. Vi kom i almindeligt tøj, men uden 
overtøj, da Konrad havde advaret os mod for 
meget tøj. Han havde været der en gang tid
ligere, og da havde man gået med bar over
krop.

Det var en mærkelig tur — og en mærkelig 
natur. Af og til et bælte med sne og ellers sten, 
sten og atter sten. Vi havde set mange fjeld
partier i Norge, men ingen steder som her: sten 
så langt øjet rakte, kun afbrudt af sne. Det 
mærkelige her i modsætning til andre steder 
var, at man kun ganske få steder øjnede jor
den imellem stenene, ellers lå stenene frit dybt 
nede, og det bevirkede for det første, at der 
efterhånden slet ingen vegetation var og for det 
andet, at stenene ikke lå fast, men rokkede og 
gled på hverandre, når man gik, hvad der 
gjorde gangen ret anstrengende i længden.

Det første stykke gik vi frit, men da vi havde 
gået ca. tre kvarter og passeret en bjergkæde, 
en miniature, standsede vi op, nu skulle vi i tov. 
Føreren og hans hjælper havde nogle lange reb 
med, og der blev så med nogle få skridts mel
lemrum lavet en løkke, hvor der kom en per
son i. Jeg havde regnet med, at de enkelte reb 
bagefter var blevet bundet sammen, men det 
blev de ikke, så jeg var for så vidt fører for 
min afdeling, hvad jeg ikke var særlig stolt af. 
På det tidspunkt var vi blevet klar over, at der 
blev ikke noget af at smide skjorten den dag.

F t 6 H. fortsat.
Det var rigtig væmmelig koldt, og en del opgav 
at komme videre, men vendte tilbage til Juvas
hytten. Blandt disse var Konrad og pigerne. Vi 
havde alle 4 for lidt tøj på og navnlig for dår
ligt fodtøj. Jeg var også mest oplagt til at kom
me tilbage i varmen, men nænnede samtidig 
ikke at spilde denne chance for at komme på 
en rigtig fjeldtur.

Vi begav os altså ud på den næste etape, som 
foregik gennem sne. Det var modbydeligt koldt, 
og det værste var, at sneen ikke var rigtig fros
set. Hist og her løb der vand under sneen og 
gjorde den til sjap, så vi gik i vand til over 
anklerne. Desværre var det tykt i vejret og småt 
med sigtbarheden. Da vi havde gået et godt 
stykke tid og kun kunne se sne til alle sider, 
kom vi til en lang, smal revne i sneen. Den var 
kun et par meter bred, et enkelt sted, hvor vi 
passerede, kun een meter, men så dyb, at vi 
ikke kunne se til bunds i den. For en enkelt 
person ville dette sted være det farligste på 
turen, det var ikke blot springet på en meter, 
det kunne de fleste vel klare, men faren bestod 
i, om man kunne stå fast på den anden side, 
hvor sneen skrånede stærkt ned mod kløften. 
For vort vedkommende var det nok ubehage
ligt, men ikke farligt her, for skulle en glide, 
var der nok til at trække ham op igen.

Vi vadede nu igen et godt stykke gennem 
sneen og kom så til et stejlt fjeldparti, som vi 
skulle op på toppen af. Her var almindelig 
holdt, vi skulle puste lidt før det sidste og vær
ste stykke. Vi fik rebene af det sidste stykke 
skulle vi gå enkeltvis, vistn " fordi det ville 
være vansekligt at holde en nogenlunde takt 
her; nogle steder skulle vi kravle møjsommeligt, 
andre steder springe. På dette tidspunkt var der 
atter en del, der opgav at nå toppen, de ville 
vente her, til vi kom tilbage.

Vi var ca. 50, der efter 2j4 times arbejde 
nåede toppen, godt trætte og ærligt talt lidt 
skuffede, for vejret var ikke så klart, at vi 
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kunne nyde den udsigt, der efter højden skulle 
være. Tillige var det så koldt, at vi søgte ly i 
en hytte, der lå deroppe. Hvordan man havde 
fået materialer op til den, var en gåde for 
mange af os. Vi hvilede ca. tre kvarter og hå
bede på, at vejret ville klare op, men det 
begyndte tværtimod at regne. Så var der ikke 
andet at gøre end at begive os nedad igen, men 
koldt var det i almindeligt sommertøj at vade 
i sne og med iskold regn fra oven samt en 
bidende vind.

Vi blev dog snart klar over, at kulden var 
kun een af ulemperne ved regnen. Værre var 
det næsten, at såvel stenene som sneen blev 
meget glatte, så man dårlig kunne få fodfæste. 
Vi havde fået at vide, at nedturen var lettere 
og hurtigere end opturen. Jeg vil holde på, at 
den ikke var lettere, men hurtigere var den 
unægtelig, især på det første og mest stejle 
stykke. Hvor der var sten, klatrede man yderst 
forsigtig for ikke at slå sig, men hvor vi skulle 
igennem sne, var der ikke noget at gøre; benene 
smuttede som regel fra os, og vi kurede ned, 
af og til væltende over hverandre. De, der var 
godt klædt på, holdt humøret nogenlunde, men 
jeg indrommede, at mit var temmelig langt 
nede, for, jeg var efterhånden gennemblødt og 
temmelig forkommen, men det hjalp jo ikke at 
klynke, der var ikke andet at gøre end at mase 
på, — både for at få en smule varme ved det 
og for hurtigst muligt at nå Juvashytten, hvor 
der var fyret i pejsen, og hvor vi kunne få 
noget varm mad. Konrad havde set mig tem
melig langt ude i kikkerten og havde bestilt 
middag, så vi kunne spise straks efter, jeg var 
kommet. Det var vel nok dejligt at få noget 
varmt i sig, jeg begyndte at føle mig som et 
levende menneske igen trods de våde klæder.

Da vi havde spist, var det næsten tiden, at 
busserne skulle gå ned til Galdensand igen, så 
vi entrede „Hønsehuset“. Havde det ikke reg
net før, så gjorde det det nu. Pressenningen 
hang ned som vandsække rundt omkring, og 
desværre viste disse sække sig ikke at være helt 

tætte. Når vandet begyndte at løbe ned ad en, 
måtte vedkommende se at løfte pressenningen 
op på det sted, hvor der var hul. Resultatet var, 
at vandet løb hen til et andet og ofte større hul, 
hvilket man hurtigt konstaterede ved et hyl fra 
en mere eller mindre uskyldig medpassager.

Efter en tids venten fik vi at vide, at en af 
busserne var kørt fast et stykke nede og skulle 
hjælpes op af en anden bus, før vi kunne køre. 
Vi gik derfor ind til pejsen igen, indtil hjælpe
bussen kom op. Den defekte havde man måttet 
efterlade, blot trukket den bort fra vejen. Så 
måtte vi om bord igen og fortsætte kampen for 
tilværelsen. Hvor trist det hele end var, var 
der højt humør, munterheden overdøvede fuld
stændig tændernes klapren. I løbet af en times 
tid var vi nede, og det var vel nok en nydelse 
at komme ind i en ordentlig vogn igen og 
navnlig at få varmeapparatet i gang.

Vi havde nu brugt næsten en hel dag på eet 
sted og ville til gengæld prøve på at nå et 
stykke frem om aftenen. Næste dag ville vi til 
Aulestad og se Bjørnsons hjem, og vi talte om 
at nå Fåberg denne aften, hvad vi også gjorde. 
Da det var et regnvejr, som vi sjældent havde 
set mage til, ville vi prøve at få et værelse, så 
vi slap for at rejse telt. Vi prøvede nogle ste
der, men der var ingen uden et enkelt sted, og 
det synes vi var for dyrt.

Ud på aftenen, eller natten var det vel, blev 
det dog omtrent tørvejr, og vi fandt som sæd
vanlig en mark med hø og fik så plukket noget 
delvis tørt hø frem til underlag, så vi lå lige 
så godt, som vi plejede.

Torsdag formiddag så vi Bjørnstjerne Bjørn
sons hjem i Aulestad. Det ejes nu af nogle 
slægtninge og henstår, som da Bjørnson levede. 
Vi blev vist rundt af en ganske und mand, der 
imponerede os ved den smukke og ærbødige og 
dog samtidig fri og naturlige måde, han om
talte Bjørnson og hans kone på. Det var et 
meget interessant besøg.

Herfra kørte vi til Gjøvik, hvor vi parkerede 
vognen og gik en tur i byen, gjorde lidt ind-
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Elven fosser

køb og endte på en restauration, hvor vi fik 
chokolade.

.Med Gjøvik forlod vi Lågen, som vi havde 
fulgt det meste af vor tur og drejede mod 
Hønefos. Vi kunne godt tænke os at komme til 
Rjukan, mest for at få lejlighed til at køre med 
svævebane; men det var unægtelig en omvej i 
betragtning af vor knappe tid. Vi mente dog, 
det lod sig gøre, blot vi nåede Rjukan den af
ten. Vi satte så kursen efter Kongsberg, men 
vi fik dog aldrig Kongsberg at se, derimod blev 
vi klar over, at vi nærmede os Drammen. Vi 
havde altså et eller andet sted holdt for meget 
mod øst og prøvede nu på at oprette det ved 
at dreje mod vest. Vi havde nu fuldstændig mi
stet vor orienteringssans. Vi kørte rundt en lille 
times tid; af og til spurgte vi os for, og hver 
gang fik vi nye og overraskende oplysninger. 
Til sidst var vi igen nogle få km udenfor Dram
men, og da var det blevet så sent, at vi opgav 
at nå Rjukan den dag. Så opgav vi den af
stikker og ville i stedet ind i nærheden af Oslo 
og overnatte. Det kom vi også; vi kom endda 
så nær, at vi måtte køre et godt stykke udad 
igen for at finde noget hø at sove i.

Fredag. Det var som sædvanlig sent, før vi 
kom til ro, så vi tog den lidt om morgenen i 
stedet. Klokken var 11, da vi havde fået købt 
mælk og spiste morgenmad et sted ved fjorden. 
Vi skulle have gjort nogle indkøb, navnlig 
pigerne havde store planer i den retning, og 
vognen skulle på værksted; det var tiden, den 

skulle smøres og have skiftet olie igen, og des
uden trængte den forfærdelig til at blive va
sket, hvad vi fik lov at gøre selv, mens vi ven
tede, det var jo med at spare på valutaen.

Da vi igen kunne få vognen, kørte vi til Hol
menkollen, der ligger meget højt i forhold til 
Oslo. Herfra var en pragtfuld udsigt over byen 
og fjorden, og selve skihop-banen var en se
værdighed, selv om vi måtte nøjes med at fore
stille os hoppene i fantasien. Vi var helt oppe i 
tårnet, så vi kunne se tilløbs-banen fra oven.

Nu gjaldt det om at komme hjemad. Pigerne 
ville gerne have lørdag aften i København hos 
deres søster, så vi ville så langt ned i Sverrig 
som muligt, før vi slog lejr.

Før vi forlod Norge, var vi inde på en restau
ration ved fjorden og få middag. Det var en 
smuk aften, og lokalet, vi sad i, var bygget 
helt ud over fjorden, så udsigten var den skøn
neste, vi kunne ønske. Vi var også enige om, 
at maden, bøf og chokoladebudding, var den 
bedste, vi havde fået på turen.

Så gik det atter til Svinesund. Her måtte vi 
for anden gang stille hjernen om til venstre
kørsel og fortsatte til Ullevalla, hvor vi slog 
lejr. P. Bjerrum,

Haslevkredsen i København
(H.u.H.) har møde på K.F.U.K., St. 

Kannikestræde, 1. deebr. kl. 20. Frk. Kir
sten Hermansen taler. Emne: Missionen 
blandt kvindelige arbejdere (M.K.A.)

Derefter generalforsamling med følgen
de dagorden:

1) Beretning om årets møder.
2) Regnskabet.
3) Bestyrelsesvalg.
4) Eventuelt.
Velkommen alle.

P. k. V.
Emma Augustinus.

Kredsens julefest holdes d. 28. decb. 
Lærer N. P. Pedersen taler. Program i 
december-nr.
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Østvendsyssels højskolekreds
har adventsfest i Hjallerup missionshus 

lørdag den 28. november kl. 20.
Hr. forstander Edv. Jensen, Børkop, 

taler. Emne: Er der noget ved at være et 
ordentligt menneske?

Billetter fås ved indgangen og koster — 
kaffe iberegnet — kr. 1,50, ellers kr. 0,75.

Kom selv — tag en kammerat med.
Alle er velkomne, både unge og ældre.

P. u. V.
Tage Sanden.

Århus højskolekreds
har adventsfest fredag den 4. december 

kl. 20,15 pre. på K.F.U.M., Klosterg. 37.
Lærer N. P. Pedersen, Haslev udv. Høj

skole, taler.
Efter mødet kaffebord og frit samvær.

P. u. V.
Johs. E. Krøyer.

V andremapper:
Er du vaks, kammerat. Flere mapper 

går for halv kraft. Det er vel ikke dig, der 
ikke kan give slip på venskabsbåndet.

Vandremappen A/S 1947 har ved Gre
the Nørgaard, Ulsted, indsendt 10 kr. til 
gymnastiksalsfonden.

Vær en af de tyve!
Der er indgået godt 6000 kr. i kontin

gent. Det går altså kvikt. Blot hver dag 
20 medlemmer sender deres bidrag, kan 
vi let nå det meste af det inden nytår. Er 
kortet blevet væk, kan man få et nyt ved 
postvæsenet. Kontingentet er mindst 5 
kr. Kontobetegnelsen: Haslev udvidede 
Højskoles Elevforeining. Konto-nr. 7111.

Altså: Vær en af de tyve!

Bryllupper.
Lørdag den 1. august viedes i Sdr. Vi

um kirke frk. Ragna Mortensen, v. 51— 
52, til hr. stud. teol. Thorvald Thomsen.

Søndag den 22. november vies i Her
ning kirke frk. Inga Christensen, s. 51, til 
hr. autoekspedient Arne Engedal.

Lørdag den 31. oktober viedes i Ros
kilde frk. Emilie Thorlev til hr. husejer 
Jørgen Holk Nielsen, Himmelev, Roskil
de, v. 1948—49. Fremtidig bopæl Kam
strup.

Mandag d. 21. dec. vies i Byrym kirke 
på Læsø frk. Inga Pedersen, v. 52-53, 
til hr. gdr. Svend Stoklund Larsen, Byrum.

Hjertelig tillykke.

Julebøger.
Fra Lohses forlag har vi modtaget: 

»Julegaven« Red, af Edv. Petersen. 
»Hjemmenes julebog« Red.H. P. Madsen. 
»De ældres julebog« Red.provstT.Biering. 
»Børnenes julebog« Red. Willy Bracher. 
»Klokkerne kimer« Red. N. Bundgaard, 
»Derudefra« Red. Erik Petersen.
»Under Afrikas sol« Red. Folmer Jensen.

Her er idéer til julegave — noget for 
enhver smag — undtagen den slette.

Og så er der tillige: »Lad bibelen for
tælle«. Der er en dejlig bibelhistorie med 
smukt kollorerede billeder og tilsvaren- 
ye tekststykke på hver af bogens 64 si
der. Den skal man give børnene. Bille
der af Schnorr van Carolsfeld. Tekster 
v, Gerhard Rasmussen.

Endelig rummede pakken to bøger, 
der også godt kan finde anvendelse i 
julen: Adolf Hansen: »Kongeriget« (og 
Drayton Mayrant: »Landshøvdingens Hu
stru«. Jeg har ikke kunnet nå at læse 
dem til anmeldelse; men de ser begge 
meget spændende ud. — Mon ikke det 
skulle være noget for dig. N.P.P.

Forstanderens møder:
Lørdag den 21. kl. 19,30 i Munke

bjergby kirke.
Tirsdag den 24. november kl. 19,130: 

Ungdomsgudstjeneste i Tystrup kirke.
Onsdag den 2. december: Aftenhøj

skole i Bethesda, København
Tirsdag den 8. december kl. 20. fort

sætter bibeltimerne på KFUK, St. Kan
nikestræde, København. Emne: Den kristne 
fred, belyst ud fra Efeserbrevet. »Bøn 
og bibellæsning« ved Käti Magelund. 
Mellem bibeltimerne kaffebord hvorunder 
beretning fra skolen.

Udgivet af elevforeningen- Redaktør.: N- P. Pedersen. Skolevej 6, tlf. 596. 
Torkildsens bogtrykkeri v. H. Nielsen, Haslev.


