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FORORD
ved rektor Elsebeth Gabel Austin

Dette festskrift markerer 100 års jubilæet for elevforeningen THULE, som blev stiftet 18. november 1911 på
Hjørring Gymnasium.
Jens Kjeldsen, tidligere student fra Hjørring Gymnasium og i 33 år lektor på skolen, har været igennem
de gamle arkiver foruden sin egen hukommelse som Thule-medlem og skribent i foreningens blad ”Krateret”, og på de følgende sider viser han forskellige sider af den særdeles livskraftige forening, som i alle 100
år har opfyldt elevernes ønske om fest og farver, hvad enten det har været gennem debatter, kontroversielle
holdninger, foredrag eller samvær ved forskellige typer fester.
Når jeg i dag går min runde i afgangsklasserne og spørger eleverne, hvad de har oplevet som højdepunkter, og hvad de vil huske om mange år fra deres gymnasietid, er et af deres svar uden tøven: Thule! Der er ingen tvivl om, at foreningen stadig er en vital del af skolens liv, og den bidrager væsentligt til den personlige
udvikling, som man får ved at deltage i de sociale aktiviteter, som også er en del af ens dannelse.
Jeg vil udtrykke en varm tak til skolens elever for deres engagement i Thule og deres opbakning til foreningens arbejde, der er grunden til, at vi i dette skoleår kan fejre så ﬂot et jubilæum. Til lykke, THULE!

INTRODUKTION
ved lektor Jens Kjeldsen

I forbindelse med ”Thule”-jubilæet i
1961, der markerede 50-året for
foreningens stiftelse, blev der udgivet et
smukt lille jubilæumsskrift, hvis forside
og titelblad er gengivet nederst på forrige side. Men hvem af de to børn er
”Thule”, og hvem er ”Krateret”? Det
giver vel mest mening at sige, at foreningen ”Thule” er det barn, der trods alt har
fundet sine egne ben, selvom det læner sig
op ad moderen. Det andet barn, der får
mere omsorg, er så bladet ”Krateret”, der
først for alvor kom i gang et par år efter
foreningens fødsel, udfoldede sig i mange
år – mere end tres – men dog endte med
at måtte give op i begyndelsen af halvfjerdserne (jeg havde selv fornøjelsen af at
være redaktør for det i en periode).
Når det er sagt, vil jeg tillade mig at
lufte en svag undren over skriftets titel.
For mig at se var hverken ”Thule” eller
”Krateret” til smerte for nogen og da slet
ikke for sig selv – i hvert fald ikke i min
tid som elev på skolen fra 1960 til 1963,
tværtimod. Tro det eller lad være – det er
ikke kun i erindringsoptimismens forklarede skær at jeg og mange andre henregner aftenerne i ”Thule” til noget af det
bedste i vores gymnasietid. Det er naturligvis klart, at den enkelte kun kan udtale
sig om den periode, han eller hun selv har
oplevet (og det har jeg så, foruden andre

ting, fået lov til i dette skrift). Men jeg må
tilbageskuende glæde mig over foredragsholdernes og diskussionernes høje niveau i
den periode, jeg ﬁk lov til at være med.
Vi må imidlertid ikke glemme den gamle
buddhistiske lærdom, at der ﬁndes intet
bestående, som ikke vil blive forandret. Selv
konservatisme ændrer sig. Der er derfor
mange – og helt sikkert gode – grunde til,
at ”Thule” ikke mere er det intellektuelle
og åndelige forum med en kraftig tilsætning
af kammeratskab, sjov og ballade plus et
par øller eller fem, som tidligere generationer oplevede. Og man skal selvsagt være
varsom med at udnævne noget til den gyldne alder, hvorpå alt skal måles, og hvorfra
alt godt stammer, om end i stadigt tyndere
udgaver.
I dag foregår tingene i andre fora, der
giver andre oplevelses- og indsigtsmåder.
Men spørgsmålet er, om ikke det moderne
videns- og mediesamfund ind imellem
smører tingene for tyndt ud. Kunne der
ikke stadig være brug for vildtvoksende og
dog selvregulerende steder, hvor emner og
opmærksomhed koncentreres? Dertil er
kun at svare det, som vi altid sluttede vores
mellemskolestile om ”Høstmaskinernes
udvikling” og lignende emner med: ”Hvad
fremtiden vil bringe, ved ingen”. Men man
har da lov at håbe!
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Det er ikke en nekrolog, der bringes på forsiden af
dette, det ældste overlevende eksemplar af ”Krateret”,
”Medlemsblad for Gymnasiesamfundet ’Thule’ ”.
- Blot nogle takkeord til den afgående
”Præsident”, der åbenbart forstod at samle
de få gymnasieelever på en sund, ”barnlig”
måde. Det var dengang, da der tilsyneladende ikke skulle så meget andet til end
lidt ”Amatørmusik” (det kunne, som arkiverne viser, være en menuet af Haydn på
klaver eller en Schubert-lied), en hjemmelavet sang og så et par gamle, simple ”Folkedanse”. Alt sammen ledsaget af en kop
kaffe. På siderne 12-13 kan man studere
ﬂere eksempler på tidligere tiders forestilling om underholdning i ”Thule”, inklusive
programmet ved foreningens 40-års jubilæum.
Jeg sagde ”få gymnasieelever”. Man
kan ved hjælp af de gamle studenterbilleder på sydgangen få et indtryk af, hvor
små de tidlige årgange var. De arbejdede
under primitive forhold i det gamle, lave
hus i Skolegade i kun tre stuer med kakkelovne, petroleumslamper og sand på
gulvet. Pedellen måtte rømme sit soveværelse, da en ekstra klasse kom til. Men selv
om man ikke var nogen stor ﬂok, fulgte
man klassisk dansk skik: Man dannede en
forening. Det var før ”Face-Book”. Man
mødtes konkret ansigt til ansigt og dyrkede
det levende ords uforudsigelige virkninger.
Målsætningen var klar, sådan som det lidt
senere blev fastlagt i vedtægterne:
”Foreningens formaal er ved foredrag at
udvikle medlemmernes interesse for de i

foreningen drøftede emner, ved diskussioner at vænne dem til en fri fremtræden og
til at udtrykke sig klart og logisk samt ved
selskabelige sammenkomster at skabe et
godt kammeratskab mellem alle gymnasieklasserne.” Og det skulle som sagt foregå i
en sundt ”barnlig” ånd.
Men skal vi virkelig tro på det med det
”barnlige”? Læg mærke til præsidentens
stilfulde, voksne påklædning, herunder
knækﬂip. I virkeligheden forholdt det sig
nok lige omvendt. Dengang var der ikke
noget, der hed en ungdomskultur – den
lange mellemtilstand, der er blevet kaldt
”ungdomsakvariet” (at svømme rundt i
lunt vand, mens alt det nødvendige drysses
ned). Nej, man kunne ikke blive voksne
hurtigt nok. Derfor mødtes man i en forening, der var både spirituel og lidt spirituøs. Der var foredrag, diskussioner og
baller (det hed ”Thule-baller” endnu langt
op i 1960’erne – ikke ”Thule-fester”). Der
var ingen farlige stoffer, der fristede, og
var man heldig, vandt man en ﬂaske madeira i en konkurrence. Arkiverne beretter også om fredsommelig rødvinspunsch
på ”Skandinavien” eller ”Hafnia” – dog
undertiden afsluttet med højrøstet sang i
gaderne.
Der kom dog en tid, hvor en åndelig
ildsjæl fandt det nødvendigt at kalde tilbage til den rette vej. Blad hen på næste side
og se af ”Krateret” fra 1964 hvordan.
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Det hørte dengang til rektor Brodersens selvpålagte arbejdsbyrde at være til stede
hele aftenen ved ballerne for at sikre den alkoholpolitiske standard. Når han skønnede, at stemningen var ved at blive for høj, gik han op og lukkede baren i en halv
times tid – hvad der naturligvis ﬁk publikum til at hamstre, mens tid var. Men også
den seksualmoralske standard lå Brodersen på sinde. Jeg husker, hvordan han til
morgensangen om mandagen efter et Thule-bal frabad sig ”menneskeæderi” på
dansegulvet – han havde med mishag observeret ﬂere tilfælde af utilbørligt kysseri.
4

hærværk på skolen i betragteligt
omfang. Festerne måtte så henlægges til først ”Svanelunden”
og – da det også blev for broget for dette etablissement – til
”Pipers Club” i Løkken. I dag
er gemytterne faldet til ro, arrangementerne er lukkede fester
for skolens elever, og alt peger i
retning af, at ”Thule” er godt på
vej ind i sit andet århundrede.

På den anden side er det dog
herligt at læse hosstående, helhjertet positive reaktion på et
møde, der en gang havde været
henlagt til det for længst hedengangne bryggeri ”Vendia”.
I slutningen af 60’erne var
der noget, der gik over gevind.
Det skyldtes ikke kaffe og madeira, måske en ændring i holdning eller det faktum, at folk
uden tilknytning til skolen kunne få adgang til festerne. Ledelsen måtte slå bremserne i for en
stund på grund af det triste faktum, at Thule-festerne medførte
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THULE ﬁk navn efter det faktum, at Hjørring Gymnasium er Danmarks nordligst beliggende skole af slagsen.
Og vi skal såmænd ikke så mange årtier tilbage,
før vi lå lidt afsides i transportmæssig henseende.
Men det forhindrede ikke energiske bestyrelser
i at formå en lang række notabiliteter til at møde
op som foredragsholdere. Ikke mange på følgende
lille liste over udvalgte navne vil vække genklang
hos nutidens ungdom. Men for det grå gulds
repræsentanter vil disse kulturpersonligheder fra
halvtredserne og tresserne ganske givet få mange
klokker til at ringe:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1945 et foredrag om et dengang så aktuelt emne
som atombomben – dog til nogen fortrydelse for
referenten i protokollen, der med sin sproglige
baggrund ikke forstod en dyt af det hele.
Fremmødet var for det meste ﬁnt. Dog kunne
en referent engang i fyrrerne syrligt bemærke, at
kun nogle og tredive var mødt op til et foredrag af
en lokal digter om moderne lyrik. Man skal dog
tænke på, at det var en betragtelig del af skolens
elever på det tidspunkt. Jeg ser af et referat, jeg
selv skrev i ”Krateret”, at der til et arrangement i
tressernes begyndelse med Carl Scharnberg – forfatter, politisk debattør, højskolelærer og atommodstander – var mødt ca. 200 elever op til denne
aften. Det vil sige godt over halvdelen af medlemmerne af ”Thule”!
Sådan blev det ikke ved med at gå. Jeg nærer
ingen tvivl om, at en af de faktorer, der førte til
åndslivets hensygnen og afdøen i ”Thule” – bortset
naturligvis fra almene ændringer i tidsånden og i
ungdomskulturen – var indførelsen af det, der til at
begynde med hed ”Frie timer” og senere ”Fællestimer” i skoleskemaet. Pludselig kunne man, midt
på skoledagen, møde kunstnere, forfattere, politikere og meget andet godt, serveret på et sølvfad.
Hvor var nu incitamentet til at gøre noget selv?
Dette er næppe hele forklaringen, men det får
mig til endnu en gang at fremhæve den betydelige
rolle, ”Thule” og ”Krateret” spillede i retning af at
modne generationer af unge mennesker. De skiftende bestyrelser, redaktioner og elevﬂokke gennem tiderne var måske ikke ligefrem, hvad der i
dag går under navnet ”Kaospiloter”. Men de havde
rig lejlighed til at gøre sig tanker, afprøve nyt
åndeligt terræn og – som Grundtvig ville have sagt
– ”vexel-virke” med fremtrædende repræsentanter
for den mangedimensionale tilværelsestolkning,
som det er alle unge menneskers privilegium og
byrde at tage fat på.

Knud Holst
Niels Viggo Bentzon
Hans Lyngby Jepsen
Børge Roger Henrichsen
Kai Bom
Preben Neergaard
Willy Fuglsang
Hans Scherﬁg
Erik Moseholm
P. G. Lindhardt
Aksel Larsen
Harald Søbye
Broby Johansen
Carl Scharnberg
Halfdan Rasmussen

Og så synes jeg, det er interessant, at det kunne
lade sig gøre at få den legendariske danske jazzpianist Leo Mathisen til at optræde i gymnasiets
sanglokale til et ”Thule”-arrangement – også selv
om han skulle spille om aftenen i hotel ”Hafnia”.
Dertil kom mange arrangementer med lokale
kræfter, herunder mange gode præster fra egnen
og ikke mindst gymnasiets egne lærere. Fysikog kemilærer Wæver Rasmussen holdt således i
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KLAUS RIFBJERG, vort jubilæumsarrangements celebre gæst, beundrede man på afstand – eller man
undrede sig over ham. Beundringen gav sig udtryk i, at ”Krateret”
i 1970 aftrykte en politisk Rifbjergtekst. Dens udfald mod den svenske
forfatterinde og samfundsdebattør
Sara Lidman var dog til at forstå.
Lidt tungere lå det med sprogeksperimentet ”Camouﬂage” fra 1961,
som redaktionen ﬁk tilsendt til anmeldelse (dengang sendte forlagene
litteratur – også den krævende – til
skolebladsredaktioner!). Men jeg
synes nu ikke den undrende, anonyme anmelder er så dårlig.

g
r
e
9

Hvem der har skrevet
dette ”kig ind i digtersjælen” efter læsningen
af Camouﬂage, ved jeg
heller ikke. Men igen
må jeg sige: Der er sket
noget i denne person.
Hvad mon den bedst
kvaliﬁcerede læser af
dette udbrud – Rifbjerg
selv – ville sige til det?
Som det fremgår af næste side, kunne også rektor optræde som litterær
taler i ”Thule” (med sit
yndlingsemne). En vigtig arv efter ham er, at
skolen stadig synger
”Danmark, nu blunder
den lyse nat”.
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Den kendte digter fra Mors, Knud Sørensen, gammel redaktør af ”Krateret”, har følgende musikalske erindring fra festerne i ”Thule” fra denne tid (som nogle læsere vil
vide, hed kapelmesteren Arne Christensen):
”Der er en bestemt melodi, jeg altid forbinder Thule med. Det er ”Deep in the heart of
Texas”, som vores husmusiker altid indledte med. (Jeg har desværre glemt hans fornavn,
han hed Christensen til efternavn, og havde vist senere en musikbutik i byen).”
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Et kapitel for sig er som tidligere nævnt det engagement, mange af fortidens lærere lagde
i Thule. Nogle blev udnævnt til æresmedlemmer, for eksempel den legendariske latinlærer
Viggo Glud Konradsen (kaldet ”Konjak”). Det samme blev fysik- og kemilærer Otto Wæver
Rasmussen, som i kærlig, vellignende karikatur her er afbildet på en ”Krater”-forside. Som
det fremgår af ovenstående referat, gik han ikke af vejen for at tage del i en anden af tidligere
tiders Thule-aktiviteter – elevarrangerede hytteture. De gik i nogle år til blandt andet Åsted
ved Kvissel, men ophørte i begyndelsen af tresserne.
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Det er befriende
og løfterigt, at
en forespørgsel
hos det nuværende Thuleråd
viser, at man
ser det som foreningens mål at
fremme et godt
fællesskab på
tværs af klasser
og årgange. Her
knyttes tråden
tilbage til Thules
stiftere.

På samme måde er det godt at erfare, at man også i dag fremhæver den
gode selvudvikling og den udfoldelse af initiativ og engagement, fælles
ansvar og selvstændighed – ikke mindst uden læreres indblanding – som
er betingelsen for et ægte levende samvær mellem unge.
Man udfolder sig i temafester med udklædning, farver og dans. Det sender
mine tanker i retning af det program fra en revy ved ”Thules” 18-års fødselsdagsfest, der bringes side 12. Tænk nu, hvis man havde kunnet lade
de to generationer overvære hinandens bud på en tema-aften. Det er ikke
givet, at man i 1929 ville have haft fuld forståelse for, hvad der ligger i
det nuværende Thuleråds fremhævelse af det positive i ”Kaos: Menneskemylder, øl, kys, opkast og tissekø hos pigerne”. Men jeg tror, at man ville
kunne samles om en bolle rødvinspunsch eller et glas madeira i en fejring
af ideen om ”ingen fordomsfuldhed”. Musikken var man dog nok aldrig
blevet enige om.
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For hovedparten af dette skrifts målgruppe vil Hjørring Gymnasium og rektor Chr. N. Brodersen i allerhøjeste grad være to sider af samme sag. På den
ene side gjaldt det ubetinget: Kun en tåbe frygtede
ikke rektor Brodersen. Jeg ﬁk selv hans hammer at
føle, da jeg i 3.g blev fyret ubarmhjertigt som redaktør af ”Krateret” – ikke helt uberettiget, men så sandelig uden blødsødenhed af nogen art. ”Thule” og
”Krateret” fungerede dengang under ganske andre
autoritetsforhold. På den anden side stod hans dør
altid åben og han blandede sig som udgangspunkt

ikke i foreningens og bladets sager. Jeg opdagede som redaktør først for sent, hvor grænsen gik.
”Krater”-billedet af Brodersen med nissehue afspejler den hårﬁne balance mellem respekt og respektløshed som prægede den tid. Hans øgenavn var
”Kalle” og hans mellemnavn Nikolai. Til 3g’ernes
sidste skoledag i 1961 havde man produceret nogle
vældige plancher hvoraf en bar følgende tekst –
frit efter ”Iliaden”, som Brodersen underviste alle
skolens elever i: ”Vreden, Gudinde, besyng som
greb nikoliden Bror Kalle”. Den tog han i stiv arm.

En hils

en...

En lille hilsen fra Bager til hjemturen

Jens Kjeldsen: Født 2. marts 1944. Student fra Hjørring Gymnasium
1963. Kandidat i teologi, filosofi og musikvidenskab fra Aarhus Universitet. Ansat ved det teologiske fakultet i Aarhus 1971-1973. Timelærer ved
Aarhus Statsgymnasium 1972-1973. Timelærer, adjunkt og lektor ved
Hjørring Gymnasium og Hf-kursus 1973-2006. Forfatter til bøger om
bl.a. J. S. Bach, Charlie Parker, sprogfilosofi og musikfilosofi.
En stor tak skal hermed rettes til Jens Kjeldsen for at have skrevet
teksten til festskriftet og for udvælgelse og redigering af billedmaterialet.
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