BJERGBY I 1940erne.
Hvordan var det at være ung ?
Frede Houbak fortæller.

Vi skriver foråret 2015.
Vi sidder i Frede Houbaks hyggelige stue på ”Gedemålsgård” i Sakstrup. Udsigten er kendt. Frede Houbak har levet
de fleste af sine nu 89 år her.
Hvordan var det at være ungt menneske i 1940erne?
Det er det, vi skal tale om. Vi skal tilbage til den tid, hvor folkeholdet var stort på gårdene. Fodermester, forkarl,
karle, piger plus husbondens egen familie.
Før du blev konfirmeret, gik du i Bjergby Skole. Hvordan var det?
”Før jeg blev konfirmeret i 1940, gik jeg i Bjergby Skole på Degnevænget. 3 dage om ugen om sommeren og
6 om vinteren, tror jeg det var. Chalmer Rasmussen var førstelærer, og frk. Schultz var den anden lærer. De var begge
to gode lærere. Jeg kunne godt li´ Chalmer Rasmussen. Han skabte respekt, og frk.Schultz var en rigtig rar lærer. De
var begge gode til at fortælle. Frk. Schultz fortalte bibelhistorie, så man kunne se det hele for sig. Skoledagen
begyndte kl. 9 og midt på dagen kørte jeg hjem og spiste frokost. Jeg kom hjem igen midt på eftermiddagen.”

Mine skolekammerater
i Bjergby Skole.
På billedet er ”stuer klass” samlet.
Femte, sjette og syvende årgang.
Det er frk. Schultz yderst til venstre
og Chalmer Rasmussen til højre.
Jeg står som nr. 2 dreng til venstre
for Chalmer i næst øverste række.
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”En af mine skolekammerater, Jens Christensen, (nr. 6 fra venstre i bageste række), fortæller i ”Barn af Vendsyssel IX
fra 1971 om frk. Schultz og Chalmer Rasmussen: Vi kom ind i ”bette klass”, hvor der var plads til tre årgange, og
der var så frøken Schultz. Jeg kendte hende af udseende, men jeg var ikke klar over, at jeg her stod over for et af de
mest elskelige mennesker, jeg nogensinde har truffet. Som hun da kunne fortælle, og tilmed havde hun sådan nogle
gode øjne. Fra første færd formåede hun at indgyde vi smårollinger en fornemmelse af tryghed. En tre års tid efter
skulle vi så over i ”stuer klass”. Det var da spændende at blive en af de store, og selv om vi havde betydelig respekt
for Rasmussen, så herskede der lidt af den samme ånd, som vi kendte fra frøken Schultz. Hvordan den mand kunne få
fire årgange til at arbejde med vidt forskelligt stof i en vis ro og orden, er ubegribeligt for mig. Det kan kun forklares
ved, at han var en gudbenådet pædagog, der efterhånden forstod os og kendte os bedre end vores forældre.
Det var en ren landsbyskole, og selv om jeg var dalet i en anden social rangklasse, da min far gik fallit med sin
vognmandsforretning og nu arbejdede på et teglværk, så har jeg aldrig mærket, at der blev gjort forskel på vi børn.
Det var arbejdet i skolen, og ikke forældrenes indtægt, der var det afgørende.

Hvad lavede du, når du kom hjem fra skole?
”Hjemme skulle jeg selvfølgelig hjælpe til med forskellige ting. Før der blev lagt vand ind i stuehuset og stalden, jeg
tror det var i 1939, skulle min søster og jeg hver dag sørge for vand til dyrene. På gårdspladsen stod pumpen, og via
et underjordisk rørsystem skulle vi pumpe vand op i krybben inde i stalden. Det var hårdt, vandet løb ikke af sig selv!
Om høsten skulle vi hjælpe til, når negene blev læsset af vognen. Når far var ved at have godt fyldt op i laden, op i
omkring 3 meters højde, skulle vi ”stå i stång-hwålt”, der var den åbning foroven, der blev tilbage, når laden næsten
var fuld, og forke negene videre til far, der så lagde negene helt op til ladetaget, fyldte til sidst ”stång-hwålt” op, og
så var laden fuld!
Har du prøvet at hakke roer eller luge gulerødder? Det har jeg! Jeg kan sige dig, at der var langt til enden af marken,
når jeg lugede mellem de gule gulerødder. De gule gulerødder brugte vi til foder til småkalvene.
Efter konfirmationen skulle jeg også hjælpe til med malkningen.”

Hvordan legede I den gang?
”Der var forskellige lege. ”Antonius” eller ”Halli-Hallo”, som vi også kaldte legen, hvor vi kastede en bold over på den
anden side af stuehuset. Vi legede ”hoppe i mand”. Vi tegnede en mand på jorden med en pind, og så hoppede vi på
et ben i de felter, kroppen var lavet af. Så var der en leg, vi kaldte: ”Jeppe”. Vi lavede et aflangt hul jorden. Et
”jæphwål”. Over hullet lagde vi en pind på ca. 20 cm. længde. Med en kæp skulle den ene deltager forsøge at få
pinden langt væk, og den anden skulle forsøge gribe pinden i flugten. Det lyder enkelt, men der var en masse regler i
den leg. (beskrivelse af legen vedlagt)
Hvad kunne vi mere finde på at lege? Ud over gemmeleg og lege røvere og soldater, kunne vi finde på at tage bunden
ud af en ”høstwuw´n, den var mere end tre meter lang. Vi bandt 2 rebslynger op i ladens tømmer og satte bunden af
høstvognen på plads i slyngerne, en i hver ende, og så havde vi en ”fjælslyng”. Vi stod så i hver sin ende og svingede
frem og tilbage. Man kunne godt ha´ passagerer med på brædtet, hvis de holdt godt ved!”
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Hvad brugte du tiden til, når du var dig selv?
”I min fritid var jeg vældig glad for at læse. Der var den gang et tidsskrift for børn og unge, der hed ”Fritiden”. Det
blev udgivet af Chr. Erichsens Forlag. Jeg tror, det udkom hver 14. dag, og hvert kvartal sendte de også en
”kvartalsbog”, og en gang om året en årsbog, f.eks ”Frændeløs”, ”Robinson Crusoe” eller en anden spændende
historie.
Vi havde arvet nogle gamle bøger, bl.a. nogle af Tolstoj, men de var uden billeder, så de fængede ikke rigtigt. Så var
et gammelt leksikon fra 1906 trykt med gotiske bogstaver helt anderledes spændende. Jeg kan huske, jeg læste om,
hvordan det var lykkedes for en amerikaner, der hed Wright, at få en maskine til at flyve over to hundrede meter!
Hver tirsdag gik jeg op til bedstemor på ”Varbrogård” for at læse ”Hjemmet”, og jeg læste avis hver dag. ”Vendsyssel
Venstreblad” kom med 14-bilen fra Hjørring, og det skete ikke så sjældent, at jeg blev afbrudt i læsningen af et: ”Nu
SKAL du ha´ de køer ind!”
Du har vist mig nogle gymnastikbilleder fra den gang, hvor det er dig, der leder gymnastikholdet.
Hvad betød gymnastik og idræt for datidens unge?
”Det var helt almindeligt, at gå til gymnastik. Det var et af de tilbud, der var den gang. 1 til 2 gange om ugen som
forberedelse til de forskellige stævner. Det foregik i det gamle gymnastikhus, der lå ved siden af det gamle
forsamlingshus. Der hvor Larsens Plads er nu. Vi trænede i salen og deltog i gymnastikstævner rundt omkring.
Hovedkredsstævne på Halvorsminde i Hjørring 2. påskedag og Amtsstævne i Brønderslev om sommeren.
Jeg fik en delingsføreruddannelse på Rønshoved Højskole og var nogle enkelte år leder af de ”Bjergby- Karle”.
Billederne blev taget ved en opvisning en gang I 40erne. Som du kan se, var gymnastikken en blanding af fritstående
øvelser og springgymnastik.
Jo, gymnastik var noget, vi var sammen om den gang, men vi spillede også håndbold og fodbold om sommeren.
Banerne vi brugte, lavede vi på de græsmarker, der ikke var sået til med afgrøder. En lå vest for Sakstrupvej, der hvor
Gedemålet er i dag, og vi brugte også en mark ved ”Varbrogård”, og en mark der, hvor skolen er i dag”.
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Gymnastikhuset

Husflidsskolen

Svend Knudsen, der er vokset op på Sdr. Ørnbøl, og som var
kasserer for gymnastikforeningen på daværende tidspunkt ,
fortæller her Vendsyssel Tidende om livet den gang.
(se hele reportagen nedenfor.)

Kom du også i husflidsskolen ?
”Husflidsarbejde var nu ikke noget af det, jeg syntes var mest spændende. Ret ofte var det min morbror, der var
lærer i husflidsskolen, der skulle hjælpe mig med at gøre møblerne færdig. Undervisningen foregik om lørdagen. Det
var unge fra Bjergby Skole og Snevre skole, der mødte op. Dem fra Snevre kendte vi ikke så godt, men jeg kan huske,
at de en gang imellem havde købt 10 North State for 40 øre. Så gik vi ned i hestestalden under forsamlingshuset og
tog os en smøg!”

Hvad foregik der inde i forsamlingshuset ?
”Ja der foregik stort set det samme som i forsamlingshuse i dag. Det var her, ungdomsforeningen holdt sine
oplæsningsaftener og fester. Der blev holdt juletræsfester hvert år, og de voksnes foredragsforening holdt også til
her. Det var også her, vi gik til folkedans en gang om ugen hos Marie Ørnbøll og her vi spillede dilettant, jo,
forsamlingshuset var et vigtigt sted, også for os unge”.
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Det var ikke alle ungdommens gøremål, der udsprang af foreningslivet. Hør bare her hvad Frede Houbak sluttede sin
ungdomsberetning af med.
”I er par somre midt i 40erne gik vi unge fra Sakstrup til ”spidde-møde nede i ”Risagergårds” enge. Nogle varme
augustaftener, hvor luften stod stille, og mørket var fløjsblødt, bredte budskabet sig: I aften er der indkaldt til
spiddemøde! Så begav en snes unge fra Sakstrup sig på vej. Vi startede på ”Tangsgård” og gik ned i Varbro Enge på
Skibsby-siden og mødtes med en snes unge fra gårdene i Skibsby. Man kunne ikke se os fra ”Risagergård”. Når det
blev mørkt samlede vi brænde og tændte bål, som vi lavede mad over. En gang blev en hane spidstegt. Deraf navnet.
Det var altid spændende, om de pæne piger fra Skibsby var mødt. Vi snakkede og hyggede os. Desværre fik
traditionen en brat ende. Ejeren af ”Risagergård” opdagede os lige på det tidspunkt, da Hans Ørnbøll kom slæbende
med et udgået tørt træ. ”Skal det brændes”? råbte han. Hans Ørnbøll indså det umulige i situationen og konstaterede
tørt: ”Jeg tror ikke der er stemning for det!” Og hver gik til sit. Det var sidste gang ”spidde-klubben” mødtes!”
Hvordan husker du din ungdomstid i 40erne i Bjergby?
”Jeg husker bestemt ungdomstiden som en rar tid, en god harmonisk tid med mange unge på gårdene og i byen”.

Mange tak for samtalen.
Hans Høilund-Carlsen
Marts 2015

________________________________________________________

På de næste sider kan læseren glæde sig over Svend Knudsens sprællevende ”reportage” fra ungdomslivet i Bjergby,
komme tæt på programmerne fra et par idrætsstævner, fordybe sig i Ungdomsforeningens paragraffer og lære at
lege ”Jæppe”.
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Program
for
Brønderslevstævne
3. juli 1949
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Reglerne for legen
Jeppe

Fra
Vendsyssels ordbog II
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