
JUBILÆUM:
Ni piger fra Sundpark
Skoles årgang 1958 er
mødtes hvert år, siden
de gik ud. Efter 25 år
opsporede de dren-
gene fra parallelklas-
sen til en række fælles
fester. For nylig fej-
rede klassekammera-
terne 50 års jubilæum.

AF HANNE HØJBERG

»Henning, du skal herom og
sidde!« kalder Lene Brandt og
Irene Hallberg, der endnu har
en tom herrekuvert mellem
sig ved det pyntede frokost-
bord.

»Nå, så skal jeg lige have
slået høreapparatet fra,« sva-
rer Henning Stierring og skyn-
der sig storsmilende hen mel-
lem de glade fruer.

Det har taget tid at komme
til bords, for der skal bruges
tid på at genkende den ene fra
den anden, der skal småsnak-
kes, krydses af på listen, den
sidste, der mangler, ringes op
på mobilen, og der skal tages
et jubilæumsklassebillede.

Men nu er alle klar til at gå
ombord i frokostbuffeten i

Sundby Sejlforening - og det er
Lene Brandt og Jørn Bech,
også kaldet Jønne, der er initi-
ativtagere til festen.

Ni piger fra pigeklassen, der
gik ud af Sundpark Skole i
1958, er mødtes hvert år siden
i Grøften til en gang skibber-
labskovs.

»Og den søde historie er, at
vi på et tidspunkt kom til at
snakke, om vi ikke skulle
finde drengene fra parallel-
klassen. Først var der nogen,
der sagde: Arh, de er blevet
tyndhårede og har fået mave.

Men så blev vi enige om at
prøve, og jeg ringede til Jønne,
som jeg var kæreste med og
forelsket i, da jeg var 14 år,«
fortæller Lene Brandt.

Ved hjælp af folkeregistret

og en god arbejdsindsats lyk-
kedes det dem sammen at
finde frem til en stor del af
drengeklassen, og i 1983 sam-
ledes alle til en 25 års jubi-
læumsfest på Dyveke Kro.

»Det var en af stjernestun-
derne i mit liv. De drenge var
så lykkelige for at se hinanden
igen, deres glæde var enorm.
Én havde nogle dårlige minder
om sin barndom og kom bag-
efter og sagde: Du har givet
mig sådan en dejlig oplevelse -
jeg har fået de gode sider af
min barndom genoplivet, som
jeg havde glemt,« siger Lene
Brandt. På sin venstre side har
hun Jønne, men det blev ved
ungdomskæresterierne.

»Vi sidder her som et guld-
brudepar! Men jeg fandt altså
siden min mand som 16-årig,
så jeg var tidligt ude.«

Progressiv skole
Mange fra jubilæumsklassen
har minder med sig fra en god
og progressiv skole.

»Vores inspektør dengang

hed Ernst Müller, og Sundpark
Skole indførte den første skol-
epatrulje i Danmark og var
også den første skole, der af-
skaffede korporlig afstraffelse
af eleverne. Vi havde også
skoleorkestre og tirsdagsbal,
hvor man betalte 50 øre, og
det gik til, at dem der ikke
havde råd til instrumenter
derhjemme, kunne komme til
at spille på skolen. Når jeg
hører om andres skolegang, så
går det op for mig, hvor godt
vi havde det,« fortæller Lene
Brandt.

Men det var også en god
klasse, pigerne havnede i, og
måske er det derfor, de har
holdt fast i at mødes hvert år.

»Vi var en meget homogen
og tæt klasse, der var ingen
dominerende grupper og in-
gen mobning. Dét slog en
lærer ned på engang og for-
talte os, hvor fejt og usselt det
var at mobbe en kammerat.
Det gjorde indtryk og står sta-
dig tydeligt for mig - så det kan
lade sig gøre at holde den slags

nede,« siger Lene Brandt.
En del af de gamle klasse-

kammerater er faldet fra med
årene. En af pigeklassens
stærke personligheder, Gud-
run, døde allerede som 50-årig
af kræft.

»Det var en god veninde,
hun var gudmor til mit ældste
barn, og engang da jeg mødte
en lærer, sagde han: Du er en-
ten Gudrun eller Lene. Vi hang
så meget sammen, at de ikke

kunne skille os ud fra hinan-
den,« fortæller Lene Brandt.

»Jeg gik op og ned af gaden
og skældte ud på Gudrun, da
hun døde, for jeg trængte
sådan til at tale med hende,«
supplerer Irene Hallberg.

Det er tungt at miste, men
de gode år sammen vejer tin-
gene op. Og det sammenhold,
der skabes, når man har kendt
hinanden siden barnsben er
uvurderligt.

»Jytte Hilden sagde engang,
at man altid skal kende nogen,
der kender farven på ens mors
gardiner. Fordi vi mødes en
gang om året, kan vi losse af
og fortælle om sorger og glæ-
der. Vi skal ikke begynde for-
fra med Adam og Eva, vi ved
det hele om hinanden, om
skilsmisser, børn der kom på
gale veje, om dem der har mi-
stet en mand - så vi kan gå lige
til biddet,« siger Lene Brandt. 
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1233
8 kt. guld, 
3 zirkonia.

Før 1268,- Nu 648,-

1224
8 kt. guld, 

m. ametyst
Før 1580,- Nu 898,-

8 kt. guld med diamanter og ametyst
1279R  Ring, 18 diamanter. Før 1640.- NU 928.-
1279V  Vedhæng, 16 diamanter. Før 1450.- NU 768.-
1279Ø  Ørestik, 24 diamanter. Før 1820.- NU 1080.-

8 kt. guld med hjertezirkonia
1299R Ri F 1550 NU 1088

guld mmededded didiadiadiadiammamanter og am. g
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SUVERÆNE PRISER PÅ

BRILLANT
RINGE

5 stk . 0,10ct.     Før 1980,- NU   1480,-
4 stk.  0,50ct. Før 14800,- NU   7800,-
2 stk. 0,85ct.  Før 35990,- NU 20248,-
1 stk. 1,05ct.  Før 57700,- NU 32490,-
2 stk. 1,30ct.  Før 88330,- NU 49598,-

BLÅ BRILLANTER
2 stk. 0,15ct.   Før   3645,- NU   2425,-
1 stk. 0,25ct.  Før   7590,- NU   4550,-
1 stk. 0,50ct.  Før 16800,- NU 12500,-
1 stk. 0,63ct.  Før 23250,-  NU 15000,-
1 stk. 1,00ct.  Før 59800,- NU 34800,-

SORTE BRILLANTER
2 stk. 1,25ct.     Før   8500,- NU   3990,-

Tillæg for 14 kt. hvidguld 300,-

LILLIAN Green Jensen og Irene Hallberg udpeger sig selv
på et gammelt klassebillede. Første gang, pigeklassen og
drengeklassen holdt en jubilæumsfest for 25 år siden, var
det lidt svært at genkende hinanden. »Mange af drengene
havde jo tabt håret eller fået skæg, men stemmerne... da de
begyndte at tale, så var det nemt at kende dem fra hinan-
den,« fortæller Irene Hallberg. Foto: Michael Paldan.

KLASSEBILLEDE af jubilæumsklassen ved Sundby Sejlforening. Foto: Michael Paldan.

EN SLAGS guldbrudepar, Lene Brandt og Jørn Bech, men
de var blot ungdomskærester i den spæde ungdom. De har
en del af æren for, at pige- og drengeklassen mødtes til 50
års jubilæet for afgangsåret 1958. Foto: Michael Paldan.


