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TIDEHVERV
EN SNES ÅRS UDVIKLING PÅ JONSTRUP

I Folkeskolen nr. 12, 1951, anmelder skoleinspektør Alfred 
Betz Jonstrupbogen 1951, — en anmeldelse, der stærkt giver 
udtryk for en gammel jonstruppers hengivenhed for institu
tionen, men samtidig er præget af vemod over, at det »gamle« 
Jonstrup ikke er mere. — Som en af dem, der på nærmeste 
hold har oplevet to decenniers udvikling her på stedet, skal jeg
— efter opfordring — søge at belyse noget af det, der er sket 
i dette tidsrum, da det formentlig kan have interesse for Jon
strupbogens læsere.

I »gamle dage« lå Jonstrup fjernt fra verdens larm og uro i 
»splendid isolation«, og der skulle en ny seminarieordning til 
for at rokke idyllen. Hvad denne ordning krævede og med
førte af forandringer i bygningsmæssig henseende, er tidligere 
gjort rede for i Jonstrupbogen, så det skal ikke gentages her, 
kun må det beklages for bygningernes vedkommende, at der 
ikke »for de gamle, der faldt, er ny overalt«. Dog er der for et 
par år siden, som en midlertidig foranstaltning til afhjælpning 
af den værste pladsmangel for skolen, opført en barak, der 
rummer to klasseværelser, kontor for skolelederen og et mate
rielrum. Mangt et håb om snarlig udvidelse er bristet, men der 
skimtes dog nu — da disse linier skrives — en svag mulighed 
for en ikke alt for fjern opfyldelse af nogle af ønskerne om en 
højst påkrævet udvidelse, der i første omgang kommer til at 
forøge kollegiets kapacitet noget.

Jonstrup by har ændret udseende i den sidste snes år. For
huset til Møllehuset lige over for seminariet, »Olympos«, er 
nedrevet, hovedvejen fortsætter nu fra Jonstrup over fælleden
— omtrent der, hvor stien gik til fodboldbanen — forbi Fugle-
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bækgård til Kirke Værløse. Bringevejen er lukket for gennem
kørsel, efter at Bringe er blevet indlemmet i flyvepladsen. Åen 
er lagt i rør under vejen, mølledammen er opfyldt og afgiver 
plads til et lille kommunalt anlæg vest for vejen, en have foran 
øvelsesskolen og skolebarakken øst for vejen. »Åmanden« er 
kommet til at bo på strøget og har nu også brød- og mælke
udsalg. — Først i 30erne byggedes fire lærerhuse og et privat 
hus, men så har byggeriet ligget stille, indtil der i fjor opførtes 
et hus, og der nu er 28 rækkehuse under opførelse NV for semi
nariet. De kaldes »Bringehusene« og afgiver allerede nu bolig 
for nogle lærerfamilier og gifte elever.

Den trafikale side viser også betydelige udvidelser: 1 1930 
var der 3 — tre — rutebilforbindelser om dagen, nu er der 
20—30, og det er muligt med rutebil og S-tog at komme fra 
Jonstrup til hovedstadens centrum på 45 min. (Til sammenlig
ning kan anføres, at linie 5 er 50 min. om turen fra Husum til 
Sundby).

Den nye seminarieordning medførte som bekendt krav om 
udvidelse af faglokaler med laboratorier, og de senere års for
søgsundervisning og udvidet sprogundervisning har ikke gjort 
kravene til lokaler mindre. Den i fjor oprettede præparand- 
klasse, den midlertidige studenterklasse med ca. halvdelen kvin
delige elever og den forestående overgang til fællesseminarium 
på normallinien gør, at de forhåndenværende lokaler allerede 
nu næsten alle er belagt gennem hele undervisningstiden. Når 
kvindelige og mandlige elever i visse fag skal undervises sær
skilt, når en klasse i sprog kan kræve indtil 4 lærere og lige så 
mange lokaler, når forsøgsundervisning i fysik kræver en deling 
af klassen i to hold, når der ikke engang er en sal, der kan 
rumme alle eleverne på een gang, når en — for lille gymnastik
sal efterhånden skal bruges til mands-, kvinde-, drenge- og 
pigegymnastik, når der mangler håndgerningslokale, og der 
ikke er tilstrækkelige opholds- og spisestuer for de tilrejsende 
elever, må det være indlysende, at det er svært at få alting til 
at glide og svært at få den nødvendige ro over arbejdet. Der 
synes ikke hos de bevilgende myndigheder at være tilstrækkelig 
forståelse af, at kravene om øget elevtal må medføre tilsvarende 
udvidelser af rammerne.
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Det stigende elevtal og den tiltagende specialisering har med
ført en betydelig forøgelse af seminariets lærerstab. For tyve 
år siden var der således en forstander, 5 lærere og 1 timelærer 
ved seminariet, ialt 7. I indeværende skoleår er de tilsvarende 
tal forstander, 9 lærere og 5 timelærere (inder), ialt 15; dog har 
timelærer (inder) ne ikke fuldt timetal. — Af de 6 lærere i 1930 
var 1 akademisk uddannet, medens resten var seminarieuddan- 
nede med specialuddannelse. Af de 14 i 1951 er 8 akademikere 
og resten seminarieuddannede.

Udvidelsen i 30erne krævede nedlæggelse af nogle lærerboli
ger på seminariet. Før udvidelsen boede af de 7 lærerkræfter 5 
på selve seminariet, 1 i seminariets nabolag og 1 (timelærer) 
i København. Nu bor der af de 15 kun 2 i tjenestebolig og 2 i 
lejede boliger (1 i en nyindrettet lejlighed på Fyret og 1 i øvel
sesskolens lærerindebolig) på selve seminariet, 3 i umiddelbar 
nærhed af seminariet, 3 i Ballerup og 5 i København (deraf 3 
timelærere). Vel ville det være utænkeligt, at der skulle være 
plads til alle lærerne på seminariet, og med de nuværende gode 
trafikforhold betyder det vel ikke så meget for undervisningens 
skyld, men livet på Jonstrup har altid før været mere end 
undervisning alene. Den mere personlige kontakt mellem elever 
og lærere sluttes måske stærkest uden for klasseværelset. I hvert 
fald var der mulighed for et intimere fællesskab før end nu.

Den »gamle« ordning sluttede med 3 klasser å ca. 28 elever, 
ialt 84. Den nuværende ordning synes at skulle slutte med 4 
normalklasser, 1 præparandklasse og 1 studenterklasse à ca. 
30 elever, ialt 180 — mere end en fordobling. Kun den omstæn
dighed, at et lokale som sløjdsalen ikke kan rumme een bænk 
mere, gør, at klassekvotienten ikke har kunnet være mere end 
31. Den nye præparandklasse på 34 elever må vække håb om 
et passende frafald.

Det kunne måske interessere en og anden at vide, fra hvilke 
befolkningslag eleverne stammer. Det fremgår af nedenstående 
lille statistiske oversigt — som dog ikke må tages som absolut 
norm — at udviklingen gennem 20 år viser en stigning for føl
gende grupper: arbejdere, embedsmænd, handlende og land
mænd, og at der er en nedgang i grupperne: funktionærer, hånd
værkere, lærere og andre. For studenterklassens vedkommende
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1930 1950

3 årig 4 årig stud. kl. ialt

Faders erhverv: elever o/o elever o/o elever °/o °/o
Arbejdere.................... 3 3,7 9 8,2 2 6,7 7,9
Embedsniænd............. 4 4,9 7 6,4 5 16,7 8,6
Funktionærer............. 5 6,1 4 3,6 7 23,3 7,9
Handlende................... 6 7,4 11 10,0 1 3,3 8,6
Håndværkere............... 19 23,5 17 15,5 10 33,3 19,3
Landmænd................... 14 17,3 24 21,8 2 6,7 18,5
Lærere.......................... 18 22,3 23 20,9 1 3,3 17,1
Andre............................ 12 14,8 15 13,6 2 6,7 12,1

Hjemsted :
København ..................

81 100 110 100 30 100 100

22 27,2 19 17,3 16 53,3 25,0
Provinsbverne............. 19 23,4 25 22,7 3 10,0 20,0
Landet.......................... 40 49,4 66 60,0 11 36,7 55,0

81 100 110 100 30 100 100

viser del sig, at størstedelen af eleverne stammer fra embeds- 
mænd, funktionærer og håndværkere. I den efterfølgende over
sigt ses, at der i samme tidsrum er sket en forskydning af anden 
art, idet antallet af elever fra København er faldet stærkt, fra 
provinsbyerne noget mindre, og landet viser en stigning, så 
Jonstrup viser ikke tegn til at blive et »byseminarium«. I stu
denterklassen er over halvdelen fra København, tiendedelen 
fra provinsbyerne og resien fra landet. Endelig er det 
måske ikke uden interesse al konstatere, al i 1930 var elever
nes gennemsnitsalder 20,6 år, medens den i 1950 var 23,1 år 
trods del, at eleverne nu kan komme ind på seminariet, når 
de er 17 år.

Det mest benuerkelsesværdige ved det »nyeste« Jonsirup er 
den påbegyndte overgang til fællesseminarium. Selv om de 
krav, som seminariet stillede om, at rammerne skulle være i 
orden, før der optoges kvindelige elever, ikke er opfyldt, er der 
dog nu i præparandklassen oplaget kvindelige elever, som skal 
fortsætte ind på den normale 4-årige linie. Man må inderligt 
håbe, at dette første skridt fra seminariets side må føre til, at
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Billedet er taget fra hovedbygningen ind over inspektørboligen. I baggrunden 
ses Jonstrups nye boligkompleks, »Bringehusene«, som rummer 6 blokke med 
ialt 30 lejligheder. Hver lejlighed strækker sig over 2 etager; i stuen findes 
køkken, en stue samt entré, medens der findes 2 værelser og 1 kammer på 

1. sal. Desuden findes der rigelig kælderplads under hver lejlighed. 
Blandt beboerne findes 5 gifte seminarieelever.

de bevilgende myndigheder får øjnene op for, at en udvidelse 
er strengt påkrævet.

Selve undervisningen i en blandet klasse skulle vel ikke være 
væsentlig forskellig fra en »ren«, og hvad forholdene uden for 
klassen angår, ville det ikke være nogen større skade, om den 
mandlige forfængelighed gav sig enkelte udslag f. eks. med 
hensyn til lidt mere omhu med påklædning eller lignende. 
Gamle jonstruppere vil sikkert erindre tilfælde af mere eller 
mindre skødesløs mundering (sutsko). — Der kan måske opstå 
visse små problemer, sålænge forholdet mellem antallet af mand
lige og kvindelige elever er som 10:1, men når først ad åre stil
lingen bliver stabiliseret, og det bliver »gammelt«, at der er 
piger på seminariet, er der sikkert ikke større sandsynlighed 
for, at der skulle opstå forviklinger af nogen art.

For en snes år siden var det en sjældenhed, al en elev var 
gift. Nu — og det skyldes dog ikke studenterklassen alene — 
er det lige så almindeligt her som ved andre læreanstalter. —
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Der har sikkert til alle tider været og vil altid være forskel 
på den indstilling, eleverne har over for arbejdet på seminariet, 
men da det arbejde, der ydes fra seminariets side, må betragtes 
som et tilbud til eleverne, må man også fra deres side kunne 
forvente en personlig indsats, således at der ikke blot bliver 
tale om ydende—nydende, men om et udstrakt samarbejdsfor
hold mellem elever og lærere. — Den herskende lærermangel 
med den deraf følgende ret sikre mulighed for at kunne få 
arbejde, når eksamen er overstået, har i nogle tilfælde bevirket, 
at elever har prøvet at komme gennem seminarietiden med en 
noget ringere arbejdsindsats, end man skulle forvente fra deres 
side, men det kan meget vel tænkes, at den tid igen kommer, 
da det ikke er ligegyldigt, hvilket resultat uddannelsen har 
givet, så det kan anspore eleverne til en virkelig præstation. 
— Der kan også somme tider fra visse sider spores en vis an
svarsløshed og manglende forståelse af, at det koster samfundet 
mange penge at holde et seminarium, men det er dog ikke et 
specielt jonstrupsk fænomen. —

Et uomtvisteligt minus for seminariet i øjeblikket er det, at 
den »college«-tilværelse, der har været Jonstrups styrke gennem 
tiderne, ikke helt har samme betydning nu som før, og det 
skyldes udelukkende, at kollegiet er for lille. I 1930 boede 66% 
% af eleverne på kollegiet, men nu bor kun 26 % på stedet, 
således at næsten % af eleverne er afskåret fra at udnytte kol- 
legielivets fordele. Mange bor langt borte: Jyllinge, Gundsø- 
magle, Smørumovre, Bagsværd, Farum, Lyngby, København, 
Glostrup o. fl. st. og kommer hertil på cykle, knallert, motor
cykle eller med rutebil, og der er ikke noget at sige til, at de 
ikke kommer igen om aftenen for at tage del i foredrag, kon
certer, fester og andre arrangementer.

I almindelighed er der vist ikke særlig stor forskel på gamle 
og nye jonstruppere. Når jubilerende årgange kommer på besøg, 
kan man mærke, at tonen mellem kammeraterne er den samme 
som nu. Trods alt kan der dog spores et vist »frimureri« mel
lem jonstruppere af alle årgange, og det er næppe tænkeligt, 
at det vil bortfalde i fremtiden. Adskillige gamle traditioner 
holdes i live, selv om der fra tid til anden gøres forsøg på at få 
dem latterliggjort og afskaffet. — Øjeturene foregår stadig un-
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der behørigt ceremoniel, spirekamp ligeså; de fra »Højere 
Dimis« kendte fag, såsom ræveri, fjamseri, nivellering o. s. v. 
trives nu som før og giver livet på seminariet den traditionelle 
charme, den, der bl. a. giver sig udtryk i »Fyrbogen« (som nu 
ligger i elevbygningen, efter at »Fyret« er nedlagt som elev
bolig) . En ny tradition er indført med udvekslingen af en klasse 
elever mellem Jonstrup og Hamar lærerskole i Norge, der har 
fundet sted en uges tid i de senere år. De norske gutter og jenter 
bringer et frisk pust fra broderlandet, og det må vel ikke være 
ubeskedent at formode, at Jonstrups unge kan gøre noget til
svarende i Norge. —

Taler man om en kraftig tilvækst i elevtallet på seminariet, 
kommer man dog til kort, når talen bliver om øvelsesskolen, 
der tidligere har været seminariets ømme punkt. Først i 30erne 
sad øvelsesskolens leder alene med 24 børn. En lærerinde var på 
ventepenge, og de to skolestuer i bygningen fra 1898 afgav rige
lig plads til elevtallet. Nu har øvelsesskolen et elevtal på ca. 
130 børn, fordelt på 7 (8) klasser. Børnene kommer fra Jon
strup, Vangen, Måløvhøj, Kirke Værløse, ja endog fra Herløv. 
Lærerstaben består af en leder, 3 faste lærer (inder) samt 4—5 
timelærerinder (nogle dog kun med nedsat timetal). — Lederen 
har tjenestebolig i »Steensbo«, og de øvrige af lærerpersonalet 
bor i Jonstrup, Lille Værløse, Ballerup og København. — Sko
len råder over de to gamle klasseværelser fra 1898, to klasse
værelser i seminariets hovedbygning og to i den foran omtalte 
barak, så rammerne om skolen er meget beskedne for en semi
narieskole, som burde være en mønsterskole, også hvad byg
ningerne angår. Der skulle gerne være nogen sammenhæng 
mellem det, eleverne i pædagogiktimerne lærer om skolehy
giejniske foranstaltninger, og virkeligheden i den skole, hvor 
de får en del af deres praktik. Og den lader meget tilbage at 
ønske. Det kan f. eks. være svært for lærerne i barakken at holde 
hovedet koldt, når der om vinteren i de lavloftede skolestuer er 
ca. 30 0 under loftet, medens gulvtemperaturen takket være træk 
gennem gulvbrædderne kræver sivsko for at holde fødderne 
varme. Der er ingen anden trøst end at fortabe sig i drømme
rier om, hvor gode forholdene engang bliver, når de — endnu 
kun på papiret — færdige planer om en ny, tidssvarende øvel-
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sesskole kan bringes til udførelse. Og det må ske engang. Gan
ske vist stilles der landet over store krav om udvidelser og om
bygninger, men en vurdeling af kravenes nødvendighed må 
utvivlsomt veje tungt i Jonstrups favør. Een mangel er dog 
afhjulpet for nylig: Siden tyskerne under beslaglæggelsen fjer
nede seminariets cykleskur, har nogle af eleverne kun kunnet 
have deres cykler i en af Røde Kors opstillet garage, men nu 
er denne nedrevet, og der er i stedet opført nogle cykleskure, så 
elevernes cykler ikke mere behøver at stå ude i al slags vejr. 
Tør man håbe, at dette nybyggeri er et godt varsel om snarlig 
fortsættelse?

Som det vel er fremgået af det foregående, står det 160-årige 
Jonstrup ikke som en mimrende, hensygnende olding. Der har 
stået kamp om seminariet mange gange, men der er livskraft 
og grokraft i den gamle borg. Der står en lærerstab, der ved
går arv og gæld fra fortiden (4 er selv dimitteret fra Jonstrup), 
med vilje og evne til at få det bedst mulige ud af nutiden og 
med vågent øje mod fremtiden og dens opgaver, og der er en 
levende ungdom, der på forskellig vis præger livet på seminariet, 
som indfanges af atmosfæren, mens de er her, og senere glider 
ind i rækken af gamle borgere, og var der end et og andet, som 
faldt én for brystet, da man gik der, så er det heldigvis en 
kendsgerning, at de lyse minder lever længst. Og at de lever i 
gamle Jonstrupperes sind, kommer ved adskillige lejligheder 
frem både i tale og skrift. —

H. Wolffsen. 
Seminarielærer.



SEMINARIEFORSTANDER

STIG BREDSTRUPS LIVSERINDRINGER

IV

Det var en Overgangstid i Dansk Seminarieliv, da jeg kom 
til Jonstrup. Indtil da havde man levet under Seminarieloven 
af 1867; men dens Tid var nu omme. Fra mange Sider ankede 
man over den Eksamensform, man havde. Men ikke blot Eksa
menen, men ogsaa Undervisningen var Genstand for megen 
Kritik. Seminarierne var, fandt man, i en ganske udpræget Grad 
Kundskabsskoler og ikke Læreruddannelsesanstalter. Der til
trængtes derfor en ny Seminarielov, og af denne krævede man 
især 2 Ting: Indførelse paa Seminariet af en virkelig Under
visning i praktisk Skolegerning og en ny Eksamensordning. 
Der sad endnu paa den tid mange Lærere omkring i Landet, 
som havde været Elever paa Jelling, da Svendsen var For
stander. De havde fra deres Ungdom bevaret uudsletteligt Ind
tryk af hans stærke Personlighed og enestaaende Evner til at 
paavirke de unge. For Svendsens Disciple var der ingen Tvivl 
om, at det siden deres Ungdom var gaaet stærkt tilbage med 
Læreruddannelsen, og de nærede en stor Mistillid navnlig til 
Statsseminarierne (maaske med Undtagelse af Jelling). Naar 
nu ogsaa disse Folk ønskede en ny Seminarielov, var en Udvi
delse af det, som man kaldte den egentlige Læreruddannelse, 
Praktikundervisningen, for dem af mere underordnet Betyd
ning. Pædagogik og Metodik havde de vel i Almindelighed hel
ler ikke videre Tro paa. Nej, det som det for dem kom an paa, 
var, at der paa Seminarierne kunde komme en personlig Paa
virkning i Svendsens Aand, en Paavirkning af lignende Art 
som den, der udgaar fra Folkehøjskolen. Nu lader det sig jo 
ganske vist ikke gøre at indføre Aand og Paavirkning ved
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Lovbestemmelser; men ved Lov kunde man stille det enkelte 
Seminarium mere frit og selvstændigt, end det var, og derved 
skabe Mulighed for den personlige Paavirkning, som man ansaa 
for det vigtigste, og som vilde komme, naar de rette Folk var 
der. Et praktisk og ret nærliggende Middel til at selvstændig
gøre Seminarierne var at føre Eksamen tilbage til dem. Fra den 
Side, jeg her tænker paa — den grundtvigske kunde man i al 
Korthed kalde den —, var der da ogsaa gennemgaaende Stem
ning for en ny Eksamensordning, selv om man i og for sig 
ikke interesserede sig alt for levende for selve Eksamen.

Ved Eksamen i 1896 (1ste Del) debuterede jeg som Eksami
nator. Jeg eksaminerede i Religion (Bibel- og Kirkehistorie). 
Mine Censorer var Frk. Falbe-Hansen og Provst M. C. B. Niel
sen. Han var mig dengang ubekendt, men jeg kom snart til at 
sætte stor Pris paa ham. I mange Aar var han Censor i Religion; 
han var en udmærket Censor og en i høj Grad fornøjelig Gæst, 
der altid kunde oplive med morsomme Historier om Oplevelser, 
han havde haft ogsaa som Politiker. En kort Tid var han Kirke- 
og Undervisningsminister i Zahles første radikale Ministerium. 
Han var for Resten egentlig og oprindelig moderat; men han 
kunde ikke modstaa, da en Ministertaburet blev ham tilbudt. 
Derover blev der naturligvis skumlet ikke saa lidt. Han var 
en morsom Mand; men han kunde ogsaa være baade bidende 
og ondskabsfuld over for Folk, som han ikke holdt af. En af 
dem, der maatte holde for, var Aschenfeldt Hansen, en Tid 
Forstander for N. Nissum. Han havde engang været Præst paa 
Lolland og skal ofte have talt om de vantro Lolliker som Men
nesker, han ikke kunde tænke sig igen at blive Præst for. Men 
han endte dog som Præst paa Lolland i et fedt Embede. Da 
M. C. B. Nielsen ved Lejlighed mindede ham om, hvad han 
havde sagt om Lollikerne og sin Modvilje mod at blive Præst 
der, sagde han: »Ja, Gud vilde det«. Da lod M. C. B. Nielsen den 
spidse Bemærkning falde: »Naa, De søgte maaske ikke Embe
det«. Han var vel nok noget frygtet for sin skarpe Tunge, og 
der var nogle, som det især gik ud over. N. A. Larsen satte 
han overordentlig Pris paa, og det var gensidigt. Den højst 
ejendommelige Mand Zoologen W. Sørensen var det ligesaa 
med. Da Nielsen var Minister, sagde Sørensen om ham: »Han
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er ligesom Paulus, det gode, som han vil, gør han ikke, og det 
onde, som han ikke vil, det gør han«. Men det var nu kun en 
godmodig Spøg, for Sørensen kunde meget godt lide M. C. B. 
Nielsen. Til sidst fik han den triste Skæbne at blive fuldkom
men døv. Mod mig var han meget elskværdig lige fra den første 
Gang, vi mødtes. Han kom lidt sent Aftenen forud og medbragte 
Opgaverne til Eksaminationen, som jeg altsaa maatte forberede 
mig paa ret langt ud paa Aftenen. Det var ikke fri for, at jeg 
havde nogen Eksamensfeber, da jeg skulde til at eksaminere, 
og det blev ikke mindre, da Døren gik op midt under Eksamen, 
og Provst Koch fra Glostrup traadte ind. Jeg kunde jo nok 
begribe, at han kom som en Slags Censor, hvis Opgave det sær
ligt var at bedømme mig. Og det var ogsaa rigtigt, Biskoppen 
havde bedt ham derom. Som jeg før har sagt, bestod der den
gang en Seminariedirektion som en Melleminstans mellem Semi
narieforstanderen og Ministeriet, og i denne havde ogsaa Her
redets Provst Sæde. Denne Direktion er med god Grund for 
længe siden ophævet, det besørgede I. C. Christensen ikke længe 
efter, at han var blevet Kultusminister. Seminariedirektionen 
virkede nærmest som et Omsvøbsdepartement; saa ofte jeg 
kunde komme af Sted dermed, sprang jeg ogsaa over den og 
gik direkte til Ministeriet, som ogsaa ofte sprang Direktionen 
over og gik lige til mig. Men i nogle Aar var nu Provst Koch 
som Direktionsmedlem min Foresatte. Han viste mig fra første 
Færd stor Venlighed, og jeg tror, at det netop var ved hin 
Eksamination, jeg straks vandt hans Gunst. En af Eksaminan
derne var oppe i Mormonerne; men da jeg spurgte ham om 
Stifteren, havde han i Øjeblikket glemt Navnet. I Stedet for at 
pine ham for dette Navn trøstede jeg ham med, at det nok 
kom, og det gjorde det ogsaa; noget efter i en hel anden Sam
menhæng busede Josef Smith ud af ham. Skønt jeg jo ikke 
syntes, at jeg havde gjort andet, end hvad der var ganske 
selvfølgeligt, kom Provst Koch senere ofte tilbage til dette 
Træk. »En Eksaminator«, sagde han, »skal tage med det samme 
Ansigt mod baade godt og ondt«. Nogle Aar senere var jeg til 
Bispevisitats i Ballerup. Efter Middagen spadserede vi omkring 
i Haven. Jeg saa da Provsten — han var meget høj — rage op i 
en lille Forsamling af Lærere. Jeg gik derhen, og da jeg var
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kommet hen til Flokken, sagde Provsten: »Jeg var engang til 
Eksamen paa Jonstrup; jeg hørte en Eksamination, som jeg ikke 
har hørt Magen til siden min gamle Rektor Paludan Müllers i 
Nykøbing«. Jeg blev i højeste Grad forbavset, men naturligvis 
ikke saa lidt stolt over denne Ros.

Disse Eksamener paa Jonstrup var for mig Festdage. Naar 
Flaget vajede over Borgen og de grønne Træer, og Vognene 
kom rullende med Censorerne, blandt hvilke mange havde 
været mine Kolleger i Eksamenskommissionens Dage, da var 
det ikke »Eksamens knugende Aag«, jeg følte, men noget gan
ske andet. Og skønt jeg ikke tror, at jeg tillægger Eksamen saa 
stor en Betydning som maaske mange andre, maa jeg sige, at 
jeg ikke forstaar dem, der ynder at rase mod den. Der tales 
om den ødelæggende og tidsspildende Eksamensdressur. Ja, 
jeg tvivler slet ikke om, at den kan forekomme —. Men Eksa
mensdressur kendte vi ikke til paa Jonstrup. Vi gennemgik 
Stoffet i Ro og lod Eleverne selv sørge for Repetitionen. Dette 
var ikke min Fortjeneste, således var det altid Skik paa Jon
strup —. Paa dette Seminarium gav man ikke Eksamen mere, 
end hvad den var.

Den første Censorformand var Etatsraad Brix, der ogsaa 
havde været Eksamenskommissionens Formand. I 1899 kom 
der en ny Skolelov. Ifølge den skulde der være en Skolekon
sulent, der tillige skulde være Formand for Censorerne. Den 
første Skolekonsulent blev Forstanderen i Jelling, Sophus Sø
rensen, der allerede i 1903 blev Biskop i Nykøbing. I de næste 
27 Aar var hans Eftermand i Jelling, N. A. Larsen, Konsulent 
og Formand for Censorerne. 1 den første Tid var han Censor 
i Religion, senere overlog han efter Kroman Censuren i Pæda
gogik. Denne Mand, som jeg havde saa meget med at gøre som 
Forstander og som Eksaminator, og som jeg kom til at holde 
mere og mere af og agte mere og mere højt, vil jeg her paa 
dette Sted forsøge at give en Bedømmelse af.

N. A. Larsen er en Lærersøn fra Korup i Nærheden af 
Odense; han blev født 1860. Da han som Dreng viste ualminde
lige Evner i Skolen, blev det bestemt, at han skulde gaa Lærer
vejen. Del havde nu været naturligt, om han var kommet til 
Skaarup Seminarium; men hans Fader var dimitteret fra Jon-
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strup i Etatsraad Jensens Tid og følte sig stærkt knyttet til 
dette Seminarium som en af dets trofaste Sønner. Derfor øn
skede han, at hans Søn ogsaa skulde faa sin Uddannelse paa 
Jonstrup, og saaledes blev det. N. A. Larsen blev optaget som 
No. 1 i 1876. Det var i den fremragende Forstander, Pastor 
Driebeins Tid, og de 3 Lærere Carl Mortensen, Hans Mortensen 
og Beyerholm stod i deres fulde Kraft. Det blev dog ikke 
Driebein, han døde allerede 1878, der kom til at dimittere ham, 
men derimod Provst Tidemand. Ligesom sin Fader blev N. A. 
Larsen en trofast Jonstrupper, og den Dag i Dag mindes han 
med stor xÅnerkendelse sine Lærere. Allerede Navnet Beyer
holm kan bringe ham i godt Humør. N. A. Larsen var No. 1 
hele sin Seminarietid, og man ventede noget betydeligt af ham. 
»Professoren« blev han kaldt. I 1879 tog han Lærereksamen 
med Udmærkelse, og efter at have været Hjælpelærer nogen 
Tid, læste han til Studentereksamen, som han tog ogsaa med 
Udmærkelse samme Aar som jeg, i 1882. Han studerede Theo- 
logi, men i vor Studentertid havde vi ikke noget med hinanden 
at gøre og kendte kun hinanden af Udseende. I 1888 tog han 
samtidig med mig Embedseksamen (5 Lauder) og fik derpaa 
Universitetets Guldmedaille for en theologisk Afhandling. Efter 
en Lærervirksomhed ved københavnske Gymnasier blev han 
Præst i Nørre Alslev paa Falster. I 1895 søgte han sammen 
med mig Forstanderembedet paa Jonstrup. Naturligvis burde 
han have haft det; men han var paa dette Tidspunkt endnu 
ikke videre bekendt, og jeg var Medlem af Eksamenskommis
sionen og havde gennem Monrad en vis Forbindelse med Mini
steren. Derfor blev det mig, som i ingen Henseender kunde 
maale mig med N. A. Larsen. Imidlertid kom ogsaa hans Tid 
snart. Allerede i 1896 blev han udnævnt til Forstander i Ranum. 
Kort efter hans Udnævnelse traf jeg ham i Weiss’ Forværelse 
og hilste paa ham. Jeg syntes, han var noget afmaalt og til
bageholdende; det var vistnok ikke, fordi han i og for sig havde 
noget imod mig, men det hang snarest sammen med hans 
Væsen, som jeg endnu ikke kendte rigtigt. Det første Indtryk 
af min ny Kollega var ikke gunstigt. Jeg husker ogsaa, at han 
senere skuffede mig ved en Sammenkomst i Ministeriet, hvor 
det viste sig, at han forlod en Opfattelse, han først skriftligt
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var gaaet ind for. Hvad det drejede sig om, mindes jeg ikke 
mere; det var næppe noget videre betydeligt, men jeg fik Ind
trykket af en vis Vægelsindethed, et Indtryk, som i Sandhed 
ikke holdt sig. I 1899 blev Forstander Sørensen i Jelling Kon
sulent, og jeg tænkte nu alvorligt paa at søge Jelling. Jeg talte 
med Kontorchefen om Sagen, og han ansaa det for rimeligt, 
om jeg fik Embedet. Men han føjede elskværdigt til, at jeg 
ikke skulde søge, hvis jeg ikke var sikker paa at faa det. Da 
det kom til Stykket, opgav jeg Tanken, ogsaa foranlediget ved 
en Henvendelse fra Lærerne paa Jonstrup. Det vilde imidlertid 
heller ikke kunne have nyttet mig at fastholde min oprindelige 
Tanke; thi jeg fik, netop da jeg havde truffet den Bestemmelse 
ikke at ville søge, Brev fra Kontorchefen om, at Ministeren 
(Sthyr) var sindet for en anden Mand. Denne anden Mand var 
N. A. Larsen, som man telegrafisk havde tilbudt Jelling, og 
som sagde ja dertil. Larsens Ophold der varede kun 4 Aar. En 
Dag i Juleferien 1902—03 mødte jeg paa Gaden i København 
Erling Rørdam, der var Censor i Dansk. Som jeg plejede, naar 
jeg mødte Rørdam, spurgte jeg ham om nyt. Han sagde da: 
»Der er ikke noget videre. Ja, det vil sige, der er dog det, at 
til næste Aar ved denne Tid sidder De i Jelling.« »Ja, det er 
dog virkelig en Nyhed; men hvordan skal det dog gaa til?« 
»Sthyr (han var da Biskop i Odense) gør det ikke længe.« »Ja, 
men skal saa Larsen da være Biskop paa Fyn?« »Nej, men Sø
rensen, og saa skal Larsen være Konsulent. Og jeg kan sige 
Dem, hvem der skal være Deres Eftermand. Det skal min 
Broder. Ministeren — det var I. C. Christensen — har talt med 
ham om, at han skulde være Seminarieforstander.« Dette var 
jo en Overraskelse; men det viste sig, at Rørdam var godt nok 
underrettet. Ganske vist blev Nykøbing og ikke Odense Bispe
stol først ledig. Men da Biskop Leunbach i Lolland-Falsters 
Stift døde i 1903, blev Sørensen Biskop. Da fik jeg en dum Idé. 
Naar jeg nu tænker tilbage paa dette, er jeg ganske flov over 
det. Jeg skammer mig over, at jeg kunde faa den forrykte og 
barnagtige Tanke, at jeg kunde blive Sørensens Efterfølger. 
Jeg har dog ogsaa for længe siden indset min Dumhed, og at 
jeg ikke nogensinde har været kvalificeret til en saadan Stilling. 
Det blev da naturligvis N. A. Larsen.
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Men nu dukkede saa Jelling op igen. At jeg var bestemt for 
Jelling, var jo ogsaa et Punkt i Rørdams Nyhed. Og jeg tænkte 
da ogsaa noget paa det. Jeg gik igen til Weiss og fik af ham 
den samme Besked som forrige Gang. H'an sagde, at han ikke 
vidste, om Ministeren havde bestemt nogen anden til Embedet, 
men han skulde spørge ham derom. Nu traf det sig saaledes. 
at jeg en af de første Dage havde i Sinde at søge Audiens hos 
Ministeren, og saa kunde jeg jo selv spørge ham med det samme 
om Jelling. Det blev saa en Aftale mellem Kontorchefen og mig. 
at jeg skulde spørge og derefter lade Kontorchefen vide, hvil
ken Besked jeg fik. Jeg søgte ogsaa Audiensen, men havde, 
inden jeg kom saa vidt, opgivet Tanken om at søge Jelling. Med 
mit Ærinde blev jeg snart færdig, men nu begyndte Ministeren 
at tale med mig om Jonstrup, om jeg var godt fornøjet o. s. v. 
o. s. v. Jeg ved, at han bagefter sagde: »Jeg lagde ham det jo 
lige i Munden«. Saa fik Rørdam Jelling. Det var ganske sikkert 
Hovedsagen, at han skulde være Seminarieforstander — maa- 
ske ikke helt uden kirkepolitiske Bagtanker — men hvorfor 
jeg skulde til Jelling og han til Jonstrup, er jeg aldrig blevet 
klar over. Men nu tilbage til N. A. Larsen. Jeg har sagt, at jeg 
til at begynde med ikke havde det bedste Indtryk af ham. Nu 
efter de mange, mange Aars Forløb tør jeg ganske bestemt 
sige, at N. A. Larsen ikke har en mere ivrig Beundrer og mere 
hengiven Ven end mig.

Jeg beundrer ham for hans overlegne Begavelse, hans ene- 
staaende Indsigt og den urokkelige sunde Sans, hvormed han 
ser paa Tingene. Han er konservativ, maaske mere konserva
tiv end jeg; det kommer formodentlig deraf, at han er meget 
klogere end jeg. Og jeg er ham hengiven for hans store God
hed og Trofasthed imod mig. Jeg takker ham for, at jeg i sin 
Tid gerne var med, naar der i Ministeriet forhandledes om 
Skole- og Seminariespørgsmaal, navnlig da de sidste. Det var 
ham, der i sin Tid fik mig med i Tilsynskommissionen, og del 
var ham, der altid sørgede for, at der gik Bud efter mig, naar 
Seminariernes Affærer skulde drøftes. Jeg vil ikke sige, at mine 
Bidrag til Forhandlingerne var videre værdifulde; men det var 
mig en Tilfredsstillelse og Fornøjelse at være med.

Som Censor var han uforlignelig i enhver lienseende, den
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bedste, jeg nogensinde har haft. Hans menneskelige Sider, hans 
Godhed og hans Humor, har knyttet mig fast til ham. Jeg vil 
føle mig i Taknemmelighedsgæld til ham, saa længe jeg lever.

Som Censorernes Formand, der skulde underskrive Eksa
mensprotokollen og Dimittendernes Eksamensbeviser, afslut
tede han gerne Eksamen. Og saa kom Dimissionen. Den Dag 
var for mig Aarets højtideligste. 1 1904 fik vi en ret anselig 
Festsal, hvortil Orgelet blev flyttet hen. og her samledes hvert 
Aar en talrig Forsamling, ogsaa af Dimittendernes Paarørende, 
gamle Elever og andre interesserede. Jeg ved ikke, om Dimis
sionen maaske forekom nogle ensformig. Den foregik nemlig 
altid paa samme Maade, Sangene var de samme hvert Aar, og 
mine Afskedsord efter Dimissionstalen var bestandig de samme. 
Men for mig var der netop noget højtideligt heri. Det traf sig 
saaledes, at jeg kom til at holde min sidste Dimissionstale nøj
agtigt 90 Aar efter, at en af mine gamle Forgængere, Etatsraad 
Jensen havde holdt sin første Tale. Hvad han dengang havde 
sagt, tror jeg, at jeg med Sandhed kunde sige til Afsked:

»I Kærlighed til Jonstrup viger jeg ikke lettelig for nogen«.
Loven af 1894 forlangte, at der skulde lægges et større Efter

tryk paa Praktisk Skolegerning, og det kan sikkert ogsaa siges, 
at dette Fag efterhaanden ved mange Seminarier var blevet 
trængt stærkt tilbage, og der mødte ved Eksamen utvivlsomt 
en hel Del Privatister, som overhovedet ingen Undervisning 
havde faaet heri. Ved Jonstrup var der fra Begyndelsen, alle
rede i 1809, oprettet en særlig Seminarieskole. Men Skolen var 
altid lille. Der er ingen By ved Seminariet, der ligger — og 
navnlig i sin Tid laa temmelig isoleret, og den nærmeste Om
egn er tyndt befolket. Da jeg kom til Jonstrup, var Skolens 
Elevtal kun ca. 30. Det var selvsagt, at Seminarielovens Krav 
med Hensyn til Undervisningen i Praktik umuligt kunde ske 
Fyldest under disse Forhold. En Udvidelse af Skoledistriktet 
kunde vel foretages og blev ogsaa senere foretaget, men helt 
tilfredsstillende kunde det vanskeligt blive. Nu var Forholdet 
det, at der tiltrængtes Nybygninger og lignende, som maatte 
kræve betydelige Bevillinger, og jeg fandt det derfor paa sin 
Plads at henlede Ministeriets Opmærksomhed paa, om der ikke 
under disse Omstændigheder burde tænkes paa en Flytning af
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Seminariet. Jeg talte med Kontorchef Weiss om Sagen, og det 
viste sig. at Ministeren (Bardenfleth) var villig til at forelægge 
et Lovforslag om Flytning, og jeg fik Anmodning om at un
dersøge Mulighederne paa forskellige Steder paa Sjælland 
(Haslev. Faxe, Gentofte). Denne Rejse blev omtalt i en Avis, 
og nu blev der et helt Røre. Det ene Sted vilde hellere end det 
andel have Jonstrup til sig. Den bekendte Kammerherre Casten- 
schiold fra Borreby henvendte sig i Ministeriet og henledte Op
mærksomheden paa Skelskør, og en Mand fra Ølstykke skrev 
til mig. at han havde en udmærket Byggegrund, som i særlig 
Grad egnede sig for et Seminarium. Ved Finanslovens 1ste 
Behandling i 1896 stod saa at sige enhver sjællandsk Folke
tingsmand op og anbefalede sin Valgkreds. Jeg ved ikke, om 
det var denne ivrige Efterspørgsel, der gjorde Ministeren be
tænkelig; men han opgav i hvert Fald Tanken, og der kom 
intet Forslag frem. 1 de nærmest følgende Aar blev der da ud
ført en Række temmelig betydelige Bygningsarbejder ved Se
minariet. Ikke desto mindre rejste Spørgsmaalet sig igen paa 
Foranledning af Professor N. A. Larsen. Grunden hertil var 
den samme som forrige Gang. 1 1906 forelagde Minister Enevold 
Sørensen et Forslag om at flytte Seminariet til Roskilde; men 
det naaede ikke længere end til 1ste Behandling, saa blev det 
ganske stille skrinlagt. Efter den Tid er der atter udført be
kostelige Arbejder paa Jonstrup; jeg har haft den Fornøjelse, 
at min Embedstid er faldet i en Reformperiode. Senere — efter 
min Tid — har der igen været Tale om Flytning. 1 1934 var 
det lige paa Nippet til. at man havde flyttet til Vordingborg. 
I sidste Øjeblik blev dog dette vanvittige Forslag slaaet ned, 
og nu moderniseres Jonstrup for fuld Kraft over hele 
Linien.

Der var i min Tid flere Gange Lejlighed til at se Jonstrup- 
pere fra de forskellige Aargange samle sig paa Jonstrup, og 
det var for mig meget fornøjeligt at iagttage det særlig jon
strupske. hvorledes det gjorde sig gældende gennem alle Aar
gange. Dette var især Tilfældet i Sommerferien 1909, da vi 
fejrede Hundredeaaret for Seminariets Tilblivelse, og en meget 
stor Kreds af Jonstruppere mødte op til Festen. Nogle Aar efter 
havde engang nogle Halvtredsaars jubila rer sal hinanden
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Stævne. Jeg lagde Mærke til, at de alle bar en hvid Blomst i 
Knaphullet. Saaledes var det aftalt, for at de kunde kende hin
anden, naar de mødtes paa Jernbanestationen i København. 
Mange af dem havde nemlig ikke set hinanden siden Dimis
sionsdagen; dengang havde de ogsaa baaret Blomster i Knap
hullet, Roser fra Dimissionsrosen. Nu var den røde Rose blevet 
til den hvide Marguerit. Saa faldt det mig ind, at der burde 
være en Mulighed for, at gamle Elever fra de forskellige Aar- 
gange af og til kunde mødes paa Jonstrup, og dette førte saa til, 
at der blev stiftet et Jonstrupsamfund. Dette Samfunds første 
Møde blev afholdt i Sommeren 1919 og fik meget stor Tilslut
ning. Lærere af meget forskellig Alder gav Møde, og mange 
havde taget deres Koner med, som jo gerne vilde se det Sted, 
som de saa ofte havde hørt deres Mænd tale om. Dette gjorde 
Festen saa meget desto mere hyggelig. Mødet holdtes ude i 
Alleen, og her talte bl. a. Frimenighedspræst Morten Larsen om 
sin gamle Forstander, Pastor Driebein. Skønt Morten Larsens 
Udvikling i mange Henseender førte ham i en helt anden Ret
ning, har han aldrig kunnet glemme sin Seminarieforstander. 
Men Driebein var uden al Tvivl ogsaa den betydeligste Mand, 
der nogensinde har været Lærer paa Jonstrup. Han rager op 
over os alle.

Jonstrupsamfundet udgiver hvert Aar et Skrift, Jonstrup
bogen. Takket være dettes udmærkede Redaktør, Skoleinspek
tør R. C. Mortensen, har Jonstrupbogen hævdet sig en smuk 
Plads blandt Skrifter af lignende Art. Her har bl. a. været 
interessante Afhandlinger af den afdøde dygtige Personalhisto
riker, Lærer Jørgensen, som har fulgt Jonstrups Historie langt 
tilbage i Tiden, længe før der var Seminarium, og dernæst skil
dret dets Historie som Seminarium, især i Forstander Jensens 
Tid. Det er Hensigten, at Historien skal fortsættes, og til dette 
Arbejde er der ingen, der egner sig som R. C. Mortensen, der 
med en glødende Kærlighed omfatter Jonstrup, der jo var hans 
Barndoms- og Ungdomshjem.

I Jonstrupbogen findes ligeledes Artikler om fremragende 
Jonstrupelever. Her skal nævnes en Afhandling om Joakim 
Larsen, som vel blev den betydeligste Skolemand, der udgik 
herfra. Overhovedet tør jeg nok sige, at Jonstrupbogen har
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haft — og forhaabentlig vil faa — en ikke ringe Betydning som 
skolehistorisk Dokument.

Ude i Skoven, et Kvarters Gang fra Seminariet, ligger der en 
lille idyllisk Sø, som Jonstrupperne kalder »Øjet«, en Afkortelse 
af det mere romantiske »Afrodites Øje«. Ved denne Sø er der 
rejst en vældig Kampesten, som har den Indskrift:

»Jeg staar som Værn ved den stille Sø 
om Jonstrups Minder, som ej maa dø«.

Engang for nogle Aar siden sad jeg en Søndag Eftermiddag 
ude ved Søen. Der kom en Flok unge Mennesker gaaende forbi; 
de havde en Fører, som forklarede dem, hvad de saa. »Se,« 
sagde han paa uforfalsket Sjællandsk, »denne store Sten har 
Seminaristerne fundet et Sted inde i Skoven, og så har de 
slævet den herop. Ded var et forskrækkeligt Arbede, men 
de var ogsaa svært mange om det. De var over hundrede«. Og 
han blev ved at udbrede sig over Seminaristernes Bedrift. End
nu da jeg ikke længer kunde se ham, hørte jeg ham gentage 
sine Oplysninger om den store Sten og det forskrækkelige Ar
bede og de hundrede Seminarister.

Lidt efter kom der fra den anden Side nogle unge Mænd 
cyklende. Idet de kørte forbi, slog en af dem ud med Haanden. 
»Se, der staar Rudolf Bruhns Sten«, og saa for de videre. Han 
havde ganske vist Ret, Føreren, det er en stor Sten, og den 
fandt Eleverne inde i Skoven, og det var et møjsommeligt Ar
bejde at faa den slæbt op paa Bakken ved Siden af Søen. Men 
denne Skov og denne Sø har ogsaa alle Dage haft en over
ordentlig Betydning for Jonstrupperne, havde det maaske især 
i ældre Tid, da Eleverne ikke kom saa langt omkring, fordi 
Cyklen endnu ikke var opfundet. Saa snart Skoven blev grøn, 
saa man dem vandre ud med Pibe og Bog. Nogle lagde sig og 
læste paa Engen, som derfor den Dag i Dag bærer Navnet 
»Tyreengen«, men de fleste drev deres Studier gaaende. En af 
disse Peripatetikere fortalte mig engang, at han en Dag paa 
den Maade fordybede sig saaledes i sine Studier, at han uden 
at vide det pludselig fandt sig staaende ved Frederiksdal. Denne 
Maade at studere paa havde sin Oprindelse derfra, at Eleverne 
i meget gamle Dage ikke havde særegne Værelser paa Semina-
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riet. Denne Mangel blev ganske vist afhjulpet 2 Aar efter, at 
jeg kom til Jonstrup — Elevhuset blev indviet 12. December 
1897 —; men den gamle Tradition med at læse i Skoven holdt 
sig ikke desto mindre i mange Aar, ja er vist endnu ikke helt 
forsvundet. Men naturligvis færdedes man ogsaa i Skoven uden 
at læse, og ved »Øjet« havde man sin Festplads. Der mødtes 
man den første Aften i det ny Skoleaar og bød »Spirerne« Vel
kommen, og der samledes man til sidst og tog Afsked med 
Dimittenderne.

Men den unge Mand, som kaldte Stenen Rudolf Bruhns Sten, 
havde for saa vidt ogsaa Ret. Flere Aar efter sin Dimission fik 
Bruhn Eleverne til at rejse Mindestenen. Han var i Sandhed 
Jonstrupper, entusiastisk begejstret for Ungdomslivet med sine 
Venner, for den skønne Egn og den herlige Skov. Ingen har 
som han udbredt Kendskab til Jonstrup i vide Kredse. En stor 
Mængde Mennesker har fornøjet sig over hans Bog: »De seks«, 
frisk og munter som den er, en passende Blanding af Digt og 
Virkelighed. Jeg kender paa en Prik alle de Seks, de var alle
sammen mine gode Venner. Engang foreslog jeg Bruhn at 
skrive en Kantate til Dimissionen. Han begyndte derpaa, men 
fik den ikke færdig. En af de Sange, han skrev, blev dog der
efter sunget, hver Gang der var Dimission:

»Der gaar gennem Jonstrup en Slægternes Gang,
de kommer, de er og forsvinder,
der lyder deroppe fra Bakken en Sang
af evigt bortdragende Minder.«

Den 14. Oktober 1917 blev »Rudolf Bruhns Sten« afsløret, og 
han var selv en af Talerne. Han holdt en Tale, der saa aldeles 
lignede ham. 1 den sagde han: »Del maa være svært at dø ung. 
inden man endnu har faaet udrettet noget«. Aarsdagen efter, 
nøjagtigt paa det Klokkeslet, da han havde sagt disse Ord, døde 
han, revet bort af den frygtelige Sygdom, som i det Aar gjorde 
en saa sørgelig Høst blandt de unge. Der var mange, som hans 
Død gik nær til Hjerte. Jeg var en af dem. Han var en udmær
ket ung Mand og en ypperlig Lærer. Havde han faaet Lov til 
at leve sin Tid ud, vilde han efter alle Solemærker have ud
rettet store Ting i sin Skole. Han er en af dem, hvis Billede ofte
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dukker frem i min Erindring, og som jeg mindes med Tak
nemmelighed. Del er i Aar (1935) 25 Aar siden, at han blev 
dimitteret.

Det var maaske godt for mig, at jeg fik min egentlige Livs
gerning, da jeg endnu var en ung Mand, og at det føjede sig 
saaledes, at jeg blev paa eet og samme Sted saa længe. Alt som 
Tiden gik, blev Stedet mig mere og mere kært. Det, der voldte 
mig den største Glæde, var at færdes med de unge. Den Dag, 
jeg blev indsat, sagde Biskop Rørdam til mig: »Nu er De en 
ung Mand; jeg vil ønske, at De ma a blive gammel herude; men 
bliv ved med at være ung, naar De bliver gammel. Dertil skal 
Deres Elever hjælpe Dem«. Jeg ved ikke selv rigtigt, om Bi
skoppens Ønske helt gik i Opfyldelse. Men om det ikke skete, 
var det i alt Fald ikke Elevernes Skyld. Det har aldrig været 
mig magtpaaliggende at præge Eleverne; selv om jeg havde haft 
Evner i den Retning, tror jeg ikke, jeg vilde have benyttet dem. 
Paa den anden Side har jeg ikke hørt til de forsigtige Folk, der 
af lutter Ængstelse for at paavirke holder deres Meninger for 
sig selv. Hvad der brændte mig i Sjælen, det maatte frem; saa 
kunde de unge tage det, som de vilde. Men jeg tror bestemt, at 
var der nogen, der saa anderledes paa Tingene end jeg, var vi 
lige gode Venner for det. Man har ofte spurgt mig, om der ikke 
var en betydelig Forskel paa Ungdommen i min første For
standertid og den Ungdom, jeg havde at gøre med til sidst. 
Forskel var der vel; men Jons trupper er og bliver nu en Gang 
Jonstrupper. Fra først til sidst har jeg kunnet glæde mig over 
deres Elskværdighed og Munterhed og velgørende Frihed for 
Blaserthed. 1 mine yngre Aar var jeg en ivrig Cyklist. Mine bedste 
Cykleture havde jeg med Eleverne. I Almindelighed gik »Fat
terturen« den samme Vej: over Fiskebæk, mellem Farum Sø og 
Furesøen, over Birkerød, forbi Sjæl Sø, Hørsholm til Rungsted 
og hjem over Lyngby og Bagsværd, en ret anselig Tur paa over 
50 km. Det var et smukt og ejendommeligt Udsnit af Nord
sjælland, vi saaledes kom igennem, og fornøjeligt var det at 
være sammen med de unge under tvangfri og kammeratlige 
Forhold, især var det fornøjeligt, naar vi kom til »Rungsteds 
Lyksaligheder« og havde nogen med, som for første Gang saa 
Øresundet. Naar vi saa naaede hjem ved Aftenens Frembrud,
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brasede hele Kavalkaden med »Den gamle Borger« ind i Gaar
den og blev ved at køre rundt, indtil Sangen var sunget til Ende. 
Ogsaa længere Udflugter blev der naturligvis gjort. Engang var 
jeg f. Eks. med Elever af alle 3 Klasser paa Kulien. Vi tog med 
Dampbaad fra København, og da vi naaede Helsingborg, kom 
en Flok unge Piger om Bord. Det viste sig snart, at det var 
Elever fra Landskrona Lærerindeseminarium, som ogsaa skulde 
til Kulien under Ledelse af deres Rektor og nogle andre Lærere. 
Jonstrupperne saa jo lidt paa Svenskerne, og saa begyndte de, 
som det gerne er deres Skik, at synge, og Svenskerne klappede. 
Nu blev det Svenskernes Tur til at synge og Jonstruppernes til 
at klappe, og saaledes blev det ved, til vi naaede Mølle. Men 
aldrig saa snart var vi kommet i Land, før Jonstrupperne og 
Landskronaerne fandt hinanden og i vild Flugt stormede af Sted 
over alle Bjerge fra deres to Forstandere, som umuligt kunde 
følge dem. Vi gik som et Par Høner, hvis Ællinger er løbet i 
Dammen. Jeg tror nok, at jeg havde mere Blik for det komiske 
i Situationen end min svenske Kollega. Efter denne Kullenstur 
udspandt der sig en ret livlig Brevveksling mellem de to Semi
narier, efter Sigende om litterære og pædagogiske Emner.

Jeg mindes et andet Sammentræf mellem Jonstrup og et 
kvindeligt Seminarium. Til denne Begivenhed knytter der sig 
en tragisk Tildragelse. Elever fra Zahles Seminarium var paa 
en botanisk Ekskursion i Nærheden af Jonstrup, og Læreren 
kom efter Ekskursionen ind paa Seminariet. Det var en Lørdag 
Eftermiddag, og jeg foreslog en lille Svingom i Gymnastiksalen. 
Mit Forslag vandt Tilslutning, og man dansede et Par Timers 
Tid. Men ved denne Lejlighed var der en af vore, der blev gre
bet af en heftig Forelskelse i en af Seminarinerne. Dagen efter 
sendte han hende et Frierbrev, og Damen svarede pr. omgaa- 
ende, at hun gengældte hans Følelser. Saa var de altsaa for
lovede, og snarest derefter drog Jonstrupperen til København 
for at fremstille sig for sin Kæreste. Men hvad sker? Da han 
traadte ind i Stuen, hvor hun sad, slog hun Hænderne sammen 
med stor Rædsel og udraabte: »Men Gud! Det var jo slet ikke 
Dem!« Naar Zahlenserne efter den Tid botaniserede i Jonstrup 
Vang, holdt de sig altid i et Par Kilometers Afstand fra 
Seminariet.
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Senere blev det en Skik, at Seminariner gæstede Jonstrup paa 
Kongens Fødselsdag. Om Oprindelsen til denne Skik kan føl
gende berettes: I Sommeren 1917 var en Jonstrupper, Thorvald 
Hansen, Søn af Seminarielærer Hansen, til kristeligt Seminarist
møde paa Nyborg Strand. Der traf han en Zahlenserinde ved 
Navn Viola, og de to blev stærkt interesserede i hinanden. Men 
da de forlod hinanden for at rejse hver til sit, forsømte Thor
vald at erkyndige sig om den tilbedtes Adresse. Saa gik Thor
vald og spekulerede paa, hvordan han skulde komme i Forbin
delse med sin Viola. Og da fik han en genial Ide. En Dag kom 
han til mig, formodentlig i en Deputation, og bad om Tilladelse 
til, at Eleverne indbød Zahlenserne til at besøge Jonstrup paa 
Kongens Fødselsdag. Jeg anede ingen Svig og gav — vistnok 
lidt modstræbende — min Tilladelse. Kongens Fødselsdag kom 
hele Regimentet fra Zahle. De blev modtaget paa Hareskov Sta
tion af Festkomiteen, spadserede gennem Skoven og drog i 
festligt Optog med mig i Spidsen ind paa Seminariet. Dette er 
Oprindelsen til Seminarinefesterne, senere kom ogsaa Femmeri- 
anerne med, og alt dette Postyr hver eneste 26. September skyl
des altsaa, at Thorvald i sin Tid havde glemt at spørge Viola om 
hendes Adresse. De har nu i en Aarrække været gifte og hjem
farne.

Ellers var Efteraarsfesten sidst i Oktober Aarets Hovedbegi
venhed. Da var der Komedie og Bal. Det første var nu min Op
findelse. Damerollerne spilledes af Seminarister; i og for sig 
taknemmelige var disse Roller jo ikke; men det var dem, der i 
Almindelighed morede mest. Jonstrupballerne var berømte for 
deres Langvarighed; de holdt ud til den lyse Morgen, desfor
medelst at man ikke kunde komme af med Damerne før; de 
fleste af dem skulde jo rejse med Morgentoget fra Maaløv. Det 
hænder mig ret ofte paa mine Rejser, at jeg nyder Gæstfrihed i 
Lærerhjem, hvis Oprindelse kan føres tilbage til Jonstrupballer. 
Mange dygtige og brave Elever er ogsaa i min Tid udgaaet fra 
Jonstrup. I flere Aar kunde jeg huske hver eneste Jonstruppers 
Dimissionsaar. Det kan jeg ikke mere.

Jeg kommer nu til vore private Forhold i vort Hjem paa 
Jonstrup.

Den Forstanderbolig, som vi tog i Brug, var en Del af 1ste
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Etage i Seminariets Vestfløj. Det var en ret herskabelig Lejlig
hed med mange Værelser, og en Del af dem var særdeles rum
melige; men Boligen var meget ubekvem. Der var kun een 
Trappegang, og ad den maatte altsaa alt bæres op til og ned 
fra Lejligheden. Vandet maatte hentes fra en Pumpe i Gaar
den, ovre ved Siden af Østfløjen. Over denne Gaard maatte vi 
ogsaa gaa, naar vi skulde i Haven. Denne var stor nok, og der 
fandtes mange store Træer i den. 1 gode Aar avlede vi ikke saa 
lidt Frugt. Der fandtes bl. a. 3 Gravenstentræer, hvoraf det ene 
i hvert Fald bar særdeles fine Æbler, ofte i Tøndevis. Desuden 
var der fine Flaskeæbler og et mægtigt Valnøddetræ. Et Aar, 
det var ganske vist i Krigstiden, solgte vi Valnødder for 200 
Kr.; der var næsten hvert Aar rigeligt med Valnødder. Vi plan
tede ikke faa Træer, som vi havde Fornøjelse af. Jeg selv tog 
mig ikke meget af Haven; jeg havde ikke stor Interesse for den 
og heller ikke megen Tid dertil, Haven var min Kones Domæne, 
og hun var uhyre glad for den. Senere, i 1904, blev den gamle 
Forstanderbolig inddraget og taget i Brug til Elevværelser, sam
tidig med at Sovesalssystemet ophævedes. Der blev da opført en 
ny Forstanderbolig ved Havens Østside. Dette var en stor Be
kvemmelighed og Fordel for os. Vi fik nu direkte Udgang til 
Haven, en mere bekvem og tiltalende Lejlighed og kom til at 
bo for os selv, uden jeg dog blev fjernet længere fra Seminariet, 
end forsvarligt var; jeg havde let nok ved at føre det tilbørlige 
Opsyn med, hvad der foregik.

I Forsommeren 1896 holdt Dr. Valentiner i Køge Sølvbryllup, 
og vi var med. Efter Festen blev min Kone og Ellen nogle Dage 
paa Besøg, medens jeg jo naturligvis straks skulde tilbage til 
Jonstrup. Et Par Dage efter min Hjemkomst fik jeg Bud om, 
at min Kone var blevet syg. Jeg tog til Køge straks igen, og Dr. 
Valentiner tilraadede os at henvende os til Professor Howitz; 
det gjorde vi, men han var bortrejst. Saa henvendte vi os til 
Overlæge Heiberg ved Amtssygehuset. Det viste sig da, at der 
var en temmelig stor Underlivssvulst, som krævede Operation. 
Der kom altsaa en alvorlig Tid for os, ligesom vi havde naaet 
det Maal, vi havde higet efter. Naturligvis var min Kone æng
stelig; men hun var dog rolig og fattet. Den Morgen, jeg skulde 
rejse med hende ind til Hospitalet, vilde hun først gaa en Tur
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gennem Haven. Da dette var sket, vendte hun sig om og sagde: 
»Farvel Have!« Hun sagde ogsaa til mig: »Hvis jeg dør, vil jeg 
begraves paa Ballerup Kirkegaard, for der kommer jo Du og 
Ellen forbi paa Vejen til og fra København. Og saa skal der 
ikke holdes nogen Tale over mig, kun bedes en Bøn for min 
stakkels Sjæl.«

Operationen forløb nu paa den bedste Maade. og Svulsten 
viste sig at være godartet; men min Kone havde dog i mange 
Aar Mindelser efter Operationen og var i det hele taget ikke 
stærk. Heller ikke hendes Hjerte var stærkt. Saa meget desmere 
beundringsværdigt var det, som hun altid styrede Huset og 
forestod Hjemmet. Megen Selskabelighed førte vi ganske vist 
ikke og levede i det hele særdeles stille. Men naar vi havde Sel
skab, var hun ret i sit Es. Hun havde stor Lyst til og sjælden 
Evne til at arrangere en festlig Sammenkomst og var en for
trinlig Værtinde.

Da vi kom til Jonstrup, var Ellen godt 5 Aar. Der var des
værre saa godt som ingen jævnaldrende Legekammerater, saa 
hun altsaa navnlig i den første Tid gik temmelig ene. Hun holdt 
meget af at stikke ned til Økonomen: dels kunde hun godt lide 
ham og hans Hustru, og dels holdt hun meget af Dyr. Hun vilde 
meget gerne ned i Stalden med Castberg, og hun elskede hans 
store Hund, Karo. En af de daværende Elever har mange Aar 
efter fortalt mig følgende: En Dag, da Eleverne spiste til Mid
dag, og Beyerholm var den »spisende Lærer«, saa de Castberg 
gaa forbi ude i Gaarden med Ellen i Haanden. Saa sagde Beyer
holm: »Der gaar Knasten, den Skurk; han kender det gamle 
Ord: »Den, der tager Barnet ved Haanden, tager Faderen ved 
Hjertet«. Saaledes var altsaa Grundloven for Beyerholms Ved
kommende.

Vi havde jo nu altsaa kun Ellen og fik heller aldrig flere. Det 
er jo ikke let at være Enebarn; men hun blev nu alligevel en 
sød og god lille Pige, og om hende drejede sig jo vore kærligste 
Tanker. Da hun var 12—13 Aar gammel, begyndte hun at 
skrante, og det viste sig da, at hun havde en Nyresygdom, der 
vist var en Følge af en Skarlagensfeber, som hun havde haft 
nogen Tid i Forvejen. Hun kom paa Amtssygehuset, hvor hun 
gennemgik en 4 Ugers Mælkekur. Overlæge Heiberg sagde, at
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hvis Æggehviden ikke forsvandt i Løbet af den Tid, var det 
den Brigthske Sygdom, som ikke kan helbredes, men som ikke 
udelukker, at Patienten kan leve ret godt i en længere Aar- 
række. Men Æggehviden forsvandt ikke. Det viste sig, at den 
var borte, naar hun laa og hvilede sig; men var hun i oprejst 
Stilling, var der lidt, ganske vist kun lidt. Idet jeg henholdt mig 
til Heibergs Udtalelse, frygtede jeg meget, og i nogle Aar var vi 
meget ængstelige. Min Kone var som sædvanlig langt den stær
keste. Jeg var sommetider ved helt at gaa til; dog tror jeg, at 
jeg gjorde mit Arbejde nogenlunde ordentligt og forsvarligt; 
naar jeg stod i det daglige Arbejde, kunde jeg saa temmelig se 
bort fra mine daglige Ængstelser og Bekymringer. Men da saa 
engang vor Ven Dr. Valentiner kom til os, saa paa Ellen og be
stemt erklærede, at der med hendes Udseende ikke var Grund 
til nogen Ængstelse, blev jeg beroliget; thi jeg stolede fast paa 
ham, og det viste sig ogsaa, at han fik Ret. Ellen voksede sig 
efterhaanden ganske fra den sygelige Tilstand og blev helt sund 
og rask. Jeg tror, at de fleste Mennesker, som saa hende, syntes 
godt om den kønne og livsglade unge Pige, som var mild og 
venlig mod alle. I Rudolf Bruhns »De Seks« er hun en af Ho
vedpersonerne, Else. Det Billede, der her tegnes af hende, er i 
det væsentligste rigtigt; men det passer ikke, at hun blev for
lovet med Tom.

I 1907 afholdtes der i Sommerferien et kristeligt Studenter
møde paa Jonstrup. Blandt Mødets Deltagere var en ung theo- 
logisk Student, Karsten Friis Jespersen, Søn af Pastor Henrik 
Jespersen i Brahe-Trolleborg. Og Karsten blev indtaget i Ellen. 
Aaret efter blev de forlovede. Da var Ellen kun 18 Aar; men 
der gik 5 Aar hen, inden de kunde holde Bryllup.

Ellen var musikalsk og havde navnlig en smuk Sangstemme. 
Hendes Skoleundervisning havde paa Grund af hendes Svage
lighed under Opvæksten været temmelig mangelfuld. Nu ka
stede hun sig ivrigt over musikalsk Undervisning og fik i Kø
benhavn Undervisning i Klaverspil og Sang; særlig i det sidste 
blev hun flink. I 1909 i November fulgte jeg hende til Askov, 
hvor hun gennemgik Højskoleundervisning om Vinteren. Om
trent 24 Aar derefter fulgte jeg hendes Datter den samme Vej, 
men lidt længere, nemlig til Ribe. Jeg tror, at Askovopholdet
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Stig Bredstrup med frue og datter (vistnok 1905).

fik en vis Betydning for Ellen. I 1911 blev jeg opfordret til at 
holde en Række Foredrag ved et Lærerkursus i Thorshavn sam
men med Steensen. Jeg sagde ja til Opfordringen, og min Kone 
og Ellen fulgte med. Hvor husker jeg tydeligt den Julieftermid
dag, da »Tjaldur« lagde til paa Rheden, og den gamle Jonstrup
per, min gode Ven Oluf Skaalum, som var Lærer ved Real
skolen og Seminariet, kom roende ud til Skibet med sin Hustru, 
som havde Blomster med til min Kone. Vi roede i Land med 
dem og tilbragte sammen med dem og andre venlige Mennesker 
nogle uforglemmelige Uger paa Færøerne. I Kirken i Thors
havn var der et Orgel, som trængte til at erstattes af et bedre. 
Der blev da foranstaltet en Kirkekoncert, hvis Indtægt skulde 
danne en Begyndelse til et Orgelfond. Ved denne Koncert sang 
Ellen: »Den store hvide Flok«. Sangen lød kønt, min Kone og 
jeg sad og glædede os over at høre hende synge, og der blev talt 
mange rosende Ord om hendes Stemme. Det følgende Aar 
gjorde hun sammen med min Kone og nogle gode Bekendte 
(Frøknerne Rasmussen, i hvis Pensionat Henriette og jeg i sin 
Tid havde truffet hinanden) en Rejse til Schweiz og Nord
italien. Paa denne Rejse fik Ellen et Anfald af Gulsot og var ret 
syg, men kom dog hjem helt rask. I det samme Aar havde Kar
sten taget sin Embedseksamen, og i 1913 blev han ordineret
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Medhjælper hos Pastor Edv. Geismar, der senere blev theolo- 
gisk Professor. Den 30. Maj stod Karstens og Ellens Bryllup. 
Jeg viede dem i Værløse Kirke, og der holdtes en meget stor 
Bryllupsfest paa Jonstrup. Vi var saa mange, at Middagen 
maatte afholdes i Gymnastiksalen. Julen 1913 fejrede vi saa 
hos de nygifte i Randers.

Den 15. Juli 1914 blev Mogens født. Min Kone var i Randers 
i Anledning af Begivenheden, og da der var gaaet nogen Tid, 
rejste jeg ogsaa derover. De havde da taget den Beslutning, at 
de alle 4 vilde rejse til Jonstrup, naar der var gaaet 14 Dage. 
Jeg syntes, det var lovlig tidligt at rejse med den lille Dreng, 
men det vilde de nu, og det skete ogsaa. Den 29. Juli var der 
hengaaet 100 Aar, siden Skoleloven af 1814 var blevet til, og i 
den Anledning afholdtes der et Jubilæumsmøde paa Christian- 
sæde paa Lolland, og jeg havde lovet at være den ene af Ta
lerne. Følgelig maatte jeg af Sted før de andre. Jeg lagde Til
bagevejen over Aarhus—Kallundborg, fordi jeg ogsaa skulde 
tale i Jyderup. Det var en Lørdag, jeg rejste. Jeg laa over om 
Natten i Kallundborg og var Søndag Formiddag i Kirke der. 
Da jeg gik fra Kirken, var der Opslag paa Gaderne om, at nu 
var Krigen erklæret. Saa kom hele den frygtelige Krigstid, hvis 
Følger vi i allerhøjeste Grad lider under den Dag i Dag. Den 
30. Juli rejste jeg hjem fra Lolland, og Dagen efter tog jeg om 
Eftermiddagen til København; de vilde nemlig komme fra Ran
ders med Dampskib næste Morgen tidlig, og jeg skulde jo tage 
imod dem. Da jeg henimod Aften kom til Byen, var der Opslag 
om Mobilisering, og der herskede stor Bevægelse overalt. Store 
Folkemængder drog om Aftenen gennem Byen, men der var 
Ro og Alvor over det hele, en patriotisk Stemning, som af og til 
gav sig Udtryk i fædrelandske Sange.

Tidlig Søndag Morgen var jeg paa Kvæsthusbroen; uvilkaar- 
lig maatte jeg komme til at tænke paa den Søndag Morgen for 
32 Aar siden, da jeg kom med Damper fra Randers, og Reffs 
stod paa Broen for at tage imod mig. Nu stod jeg paa det samme 
Sted for at tage mod min Dattersøn. Og Skibet gled roligt ind 
paa sin Plads. Saa snart Landgangsbroen var lagt til, gik en 
Politibetjent om Bord. Han havde Mobiliseringsordre til Kar
sten. Skibet var nemlig gaaet fra Randers, før Mobiliserings-
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ordren havde kunnet naa ham der. Denne Ordre betød jo i 
hvert Fald foreløbig Skilsmisse, og ingen kunde vide, hvad der 
vilde ske. Jeg havde bestilt en Bil til at køre os til Jonstrup. 
Tøjet blev læsset paa, og der stod vi, min Kone og jeg og Kar
sten og Ellen med Mogens, og Ellen græd. En lille Flok frem
mede Mennesker stod ved Siden af og betragtede os med en Del
tagelse, som gjorde mig godt, og forskellige deltagende Udbrud 
hørtes ogsaa. Saa sagde Karsten Farvel og gik til Sølvgades Ka
serne, og vi andre kørte til Jonsirup. Paa Vejen passerede vi Kar
sten; jeg tror ikke, han saa os, men jeg ser endnu for mig hans 
bedrøvede og bekymrede Ansigt, som han gik henad Gaden mod 
sit Bestemmelsessted. Allerede i Begyndelsen af 1915 blev Kar
sten imidlertid permitteret, og derefter fik han et Præsteembede 
paa Frederiksberg ved Lukas Kirken, hvor Ostenfeld 10 Aar i 
Forvejen havde konfirmeret Ellen. 6. December havde vi fejret 
vort Sølvbryllup, og vi var da alle samlede paa Jonstrup. Min 
Broder og Søster var naturligvis med, og ellers var det væsentlig 
kun Familien og gamle Venner, vi havde samlet. Jeg maatte 
tænke paa, hvad Monrad i sin Tid havde sagt, da han fik at 
vide, at vi vilde holde Bryllup i December: »Det er en daarlig 
Tid, tænk paa Sølvbrylluppet«. Ja, det blev i en daarlig Tid, 
Krigstiden.

Det følger af sig selv, at da Karsten og Ellen var kommet til 
Frederiksberg, saas vi meget ofte, og at de — især naturligvis 
hun — tilbragte mange Dage hos os; det var hende altid en 
stor Glæde at komme til Jonstrup og hvile ud der, naar hun 
var træt. Som ung Pige havde hun kun lidt Interesse for det 
huslige; men det forandrede sig. Da Tiden nærmede sig, at hun 
skulde giftes, lærte hun Husholdning, først i Mariager hos min 
Onkels Husbestyrerinde, Frk. Griis, som var meget dygtig, se
nere hos min Ven Provst Schmidt i Eiby-Dalby paa Fyn. Hun 
blev en meget flittig og i Forhold til sin Alder ogsaa meget dyg
tig Husmoder. 25. Marts fik hun Tvillinger, som i Daaben fik 
Navnene Hans og Grete. Det meste af den derpaa følgende 
Sommer tilbragte de alle paa Jonstrup til stor Glæde for os. 
Hun elskede Jonstrup. Engang sagde hun til mig, at naar hun 
var død, vilde hun begraves paa Kirke-Værløse Kirkegaard. 
Næsten hver Aften gik hun og jeg en lille Tur, naar Børnene
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var kommet til Ro, og Mormor ordnede sine Sager. Ofte var 
hun dog naturligvis med. Som oftest gik vore Aftenture ud ad 
Bringevejen, men den sidste Aften, før de skulde tilbage til Kø
benhavn, gik Ellen og jeg ud ad Vangvejen. Det var en smuk 
Sensommeraften, og nu var der ikke Udsigt til, at hun for det 
første kom igen. Saa sagde hun: »Det er sært at tænke paa, at 
naar jeg kommer herud igen, saa ligger der maaske Sne over 
det hele.« Men ak, hun fik ikke Sneen at se. Hen paa Efteraaret 
blev hun syg; det var en Galdestenslidelse, og hun blev indlagt 
paa Frederiksberg Hospital. Hun laa der ret længe, og vi var 
naturligvis bekymrede for hende, men mente dog ikke, at der 
var nogen overhængende Fare. Hun blev opereret, oven i Købet 
2 Gange; men vi haabede dog stadig. Men nu gik det ned ad 
Bakke med hende, og vi begyndte at blive for Alvor ængstelige. 
Børnene var hos os; hun vilde naturligvis altid høre om dem, 
naar vi kom ind til hende. Men efterhaanden blev hun saa træt, 
at hun ikke spurgte, og da en Dag min Kone begyndte af sig 
selv at fortælle om de smaa, afværgede hun det med at sige: 
»Jeg ved jo, at de har det allerbedst hos Moder«. Dog var hun 
altid glad, naar vi kom ind til hende. En af de sidste Gange, jeg 
besøgte hende, sagde hun: »Naar jeg kommer hjem til Jon
strup, vil jeg græde«. Den 8. December havde jeg lovet at tale 
i Roskilde Højskoleforening. Paa Vejen var jeg inde hos hende. 
Da var hun meget svag, og jeg tænkte ved mig selv, da jeg gik 
fra hende, at denne Tilstand ikke kunde vare ved; der maatte 
vist snart komme en Forandring til en af Siderne. Jeg var ikke 
videre oplagt til at holde Foredrag. Da jeg om Aftenen kom til
bage til København, var der et ikke helt lille Ophold til, at 
Maalevtoget gik. Jeg havde ikke Ro til at vente paa Stationen, 
jeg gik ud paa Gaden, og der gik jeg hvileløst frem og tilbage. 
Vejret var uhyggeligt, koldt og blæsende. Alt bidrog til, at jeg 
følte mig usigelig trist og forknyt. Da jeg kom hjem, var det 
sent, men min Kone var vaagen og vilde vide Besked; jeg næn
nede ikke at sige hende rent ud, hvor bekymret jeg var.

Saa kom den næste Dag, den 9. December, som var en Lør
dag. Tegnelæreren havde Timer den Dag, og jeg stod just i et 
Frikvarter og talte med ham paa Lærerværelset. Da kom Hen
riette op paa Lærerværelset og sagde saa stille og bedrøvet:



STIG BREDSTRUPS LIVSERINDRINGER 33

»Ellen kan ikke leve«. Der var kommet Bud fra København. 
Saa tog vi hinanden om Halsen og græd.

Med det første Tog tog hun til København; jeg vilde gøre mit 
Arbejde færdigt. Jeg havde en Time med 1ste Klasse, den vilde 
jeg have med. Og saa gik jeg ind og gav min Time; det var 
Kristen Kold, jeg skulde fortælle om. Det blev ikke godt, men 
jeg gjorde det. Det er underligt, hvad et Menneske sommetider 
kan, mens han er bøjet til Jorden af Sorg. Da Timen var forbi, 
tog ogsaa jeg til København. Ellen var endnu i Live; hun led 
ikke, men var saa træt, saa træt. Det sidste, hun sagde til os, 
var: »I maa ikke være kede af det; jeg har det saa godt«. Om 
Aftenen var vi igen paa Hospitalet. Lægerne saa helst, at vi ikke 
var i Sygeværelset, og det vilde for saa vidt ogsaa have været 
overflødigt, for hun var saa svag og vel uden Bevidsthed. Af og 
til hørte vi hendes Dødssukke, mens vi gik op og ned ad Gan
gen med hinanden om Livet. Ved Midnatstid gik vi hen til 
min Søster, hvor vi kom i Seng. Klokken 5 Søndag Morgen 
kom Karsten og fortalte, at nu var Ellen død. Saa gik vi hen 
paa Hospitalet, ind i Sygeværelset. Jeg ser hende endnu 
saa tydeligt, saa tydeligt. Dette var min første store Sorg i 
Verden.

Ved Middagstid tog vi hjem over Hareskoven. Da vi kom ud 
af Skoven til Jonstrup, vajede Flaget paa halv Stang. Vi gik 
straks ind til Børnene i Sovekammeret. Mogens var optaget af 
Flaget, de andre to var for smaa dertil. Men ved Børnene sad 
den rare Fru Olsen fra Bringe og passede paa dem. Da hun saa 
os, sagde hun: »Aa, de stakkels Mennesker«. Ellen blev bisat fra 
Set. Lukas Kirken, hvor Karsten og jeg talte, og begravet paa 
Værløse Kirkegaard, hvor jeg og Karstens Fader talte. Faa Dage 
derefter kom Børnene til deres Fader og hans ny Husbestyrer
inde. Saa blev der stille paa Jonstrup.

Ellens Død gjorde naturligvis ogsaa et dybt Indtryk paa Kar
sten. De holdt meget af hinanden. Ellen sagde engang til mig, 
medens hun var syg: »I maa ikke glemme Karsten, han er saa 
god«, og det var han ogsaa. Han længtes bort fra det Hjem, som 
Ellen havde været Sjælen i. Og i Vinteren 1917 blev han ud
nævnt til Sognepræst for Agri og Egens paa Mols, et Par Mil 
fra Ebeltoft. I Sommeren 1917 havde vi Mogens paa Besøg;
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Henriette fulgte ham efter Besøget til Aarhus, hvor han blev 
afhentet.

Et Aar efter giftede Karsten sig med sin Husbestyrerinde, og 
derefter blev det saa bestemt, at Mogens skulde til os. Den 12. 
September hentede jeg ham i Agri. Henriette tog imod os i Aar
hus, og vi kom saa til Jonstrup Dagen efter, Dagen før min 
Fødselsdag. Hen paa Slutningen af Vinteren 1919 fik vi en Dag 
uventet Besøg af Karsten; han kom til os fra Kirkegaarden. 
Mogens var sengeliggende; men da Karsten og jeg kom ind i 
Sovekammeret, og jeg spurgte: »Hvem er det?«, svarede Dren
gen straks: »Det er Far«. Og saa maatte Karsten og jeg lege 
Soldater for ham og marchere op og ned ad Gulvet efter hans 
Kommando. Det var sidste Gang, Karsten kom til Jonstrup. 
Kort Tid efter blev han syg og maatte indlægges paa Amtssyge
huset i Ebeltoft. Det var Difteritis, men der stødte en Lunge
betændelse til, og i Maj døde han. Vi havde paa den Tid Eksa
men paa Jonstrup og kunde derfor ikke rejse til Begravelsen. 
Min Moder, Jakob og Emmy var derimod med. Saa kom jo det 
Spørgsmaal, hvad der skulde gøres med Hans og Grete. Jeg 
foreslog min Kone, at vi i hvert Fald ikke skulde byde os til. 
For det første havde vi jo ingen Ret til Børnene, og for det an
det vilde vi ikke have Grund til at bebrejde os noget, om det 
skulde mislykkes for os at opdrage dem, naar vi ikke havde 
trængt os paa. Men Karstens Familie anmodede os meget snart 
ved den ældste Søn, nuværende Direktør Jespersen, om ogsaa 
at modtage de to, saa alle Børnene altsaa kunde faa Barndoms
minder sammen. Pastor Jespersen tilbød saa at yde et aarligt 
Bidrag til Hans og Gretes Underhold. Vi sagde ja, men stillede 
som Betingelse, at de skulde adopteres af os, hvad ogsaa Mo
gens var blevet. Man fandt ikke, at det var nødvendigt, men jeg 
holdt bestemt paa, at det maatte være saaledes. Og saaledes blev 
det ogsaa. De beholdt alle tre Navnet Jespersen, men de var alle 
døbte Bredstrup Jespersen.

Saa kom da ogsaa Tvillingerne til os. De kom i Juni Maaneds 
Slutning 1919 og var da kun 3% Aar. Det betød jo en stor Ulej
lighed for min Kone, men hun var lykkelig over at kunne have 
alle Ellens 3 Børn, og ingen Moder har kunnet være mere om
hyggelig og opofrende, end hun var det. Ogsaa mig var disse
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Børn til megen Glæde og Opmuntring. Da Mogens var meget 
lille, gav han mig Navnet Bæbba, det skulde betyde Bedstefar. 
Med dette Navn kalder de mig alle tre den Dag i Dag. Erindrin
ger om Præstegaarden i Agri har Børnene ikke; de var jo ogsaa 
saa smaa, da de kom derfra. Deres Barndomsminder vil altid 
være knyttede til Jonstrup.

Den 13. December 1920 var det 25 Aar siden, at jeg blev ind
sat i mit Embede. Og Jubilæumsdagen blev fejret ved en meget 
smuk Fest. Overmaade megen Venlighed og Opmærksomhed 
blev der vist mig fra alle Sider. Jubilæumsdagen traf sig at 
falde paa min ugentlige Fridag, men saa vidt jeg husker, havde 
hele Seminariet fri hele Dagen. Lærerne havde forberedt Fe
sten, som bestod i en Sammenkomst paa Musiksalen og derefter 
Middag i Gymnastiksalen.

Om Formiddagen mødte de alle for at ønske mig til Lykke 
og overrakte mig et meget smukt Billede af Heegaard, der siden 
har haft Plads over mit Skrivebord. Lidt senere kom en Depu
tation fra Sogneraadet, hvis Formand jeg var, og overrakte 
mig et Sølvcigaretetui med Inskription. Og saa strømmede det 
ind med Blomster og Telegrammer. Lærerne havde indbudt 
Ministeren (Appel), Professor N. A. Larsen, Departementchef 
Aagesen og Kontorchef Graa. Ogsaa mine gamle Venner Høy, 
Bang og Bischoff og min Søster og mine Svogre var med. Paa 
Musiksalen blev der overrakt mig værdifulde Gaver fra forhen
værende og daværende Elever (Guldur med Kæde, Sølvskaal, 
Merskumspibe). Paa Lærernes Vegne talte Steensen, paa Mini
steriets Vegne Professor Larsen, paa gamle Elevers Vegne Sø- 
gaard, der som Seminariets Duks havde budt mig velkommen 
den 13. December 1895, og endelig paa de daværende Elevers 
Vegne Kemp, hvis Tale ikke var den ringeste.

Aftenen forud nedskrev jeg den Tale, som jeg agtede at holde, 
og som jeg i længere Tid i Tankerne havde forberedt. Talen 
lød saaledes:

»Det gaar mig, som det vel gaar andre Jubilarer, jeg forstaar 
ikke, at jeg er Jubilar. Del er virkelig altsaa saa længe siden, 
at man hilste mig som den ny, unge Forstander, og at jeg bød 
Biskoppen og Provsten Velkommen ovre i den gamle Forstan
derbolig. »Gid De selv maa være velkommen«, sagde Biskoppen.
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»Ja, det er mere vigtigt«, føjede Provsten til. Disse Ord lyder 
mig saa mærkværdig nær. Ubegribeligt, al der er forløbet saa 
lang Tid, siden jeg første Gang talte til Seminariets Lærere og 
Elever.

Meget af, hvad jeg har oplevet i de mellemliggende Aar, staar 
for mig med uklare og udviskede Træk. Men den 13. December 
1895 løfter sig i min Erindring som et skarpt belyst Punkt. Den
gang havde jeg Hovedet fuldt af Fremtidsplaner og Forsætter 
og Ønsker. Nu er det anderledes. I Dag vender jeg mig om og 
ser tilbage og takker. Ikke alle Ønsker gik i Opfyldelse, ikke 
alle mine Bestræbelser kronedes med Held: ikke alle gode For
sætter blev virkeliggjorte. Det er muligt, at jeg med Tiden lærte 
et og andet, saa at der nu er det, jeg bedre magter end i Begyn
delsen. Men jeg ved god Besked med, at man ikke bærer moden 
Sæd i Lade, selv naar Panden er furet.

Og dog er mit Sind helt opfyldt af Taknemmelighed. Jeg 
synes, at jeg har saa meget at takke for.

Først min Skole.
En Pinsedag for mange, mange Aar siden saa jeg Jonstrup 

for første Gang. Skoven var paa sit grønnesle, og Nattergalen 
var kommet, og de lyse Nætters Tid var inde, og jeg var en ung 
Student. Da opstod det Ønske hos mig, at jeg engang maatte 
komme til at bo i al denne Dejlighed. Og nu har min Hustru 
og jeg set Løvspring og Løvfald paa Jonstrup i 25 Aar. Her har 
vi toppet, og her har vi dalet. Men for hvert Aar, jeg tjente min 
Skole, blev min Sjæl knyttet stærkere og stærkere til den, saa 
jeg med Sandhed kan gøre en af mine gamle Forgængeres Ord 
til mine: »I Kærlighed til Jonstrup viger jeg ikke lettelig for 
nogen«.

Se, det er vel værd at takke for. Og saa har dernæst saa 
megen Godhed og Venlighed mødt mig i den forløbne Tid og 
i Dag. Jeg takker Ministeren og Ministeriets Embedsmænd, og 
jeg beder D’Hrr. være forvissede om, at jeg ikke blot føler Deres 
Nærværelse her som en Ære, men ogsaa som en stor Glæde. 
Bestandig er jeg blevet mødt med den største Velvilje og Imøde
kommenhed fra Ministeriets Side. Jeg kan ikke noksom takke 
Dem, og en særlig Tak maa jeg vel have Lov til at bringe Pro
fessor Larsen.
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Og jeg takker mine Medarbejdere, mine Medlærere og Semi
nariets øvrige Funktionærer, enhver, som har et Arbejde at ud
føre paa Jonstrup. Min bedste Tak til hver især. Jeg har den 
Lykke at staa i en Lærerkreds, som jeg kan arbejde sammen 
med i Forstaaelse og Sympati. Min ældste Kollegas hjertelige 
Ord til mig havde ikke nogen fremmed Tone. Saa takker jeg 
Dem for godt Kammeratskab, for Velvilje og Overbærenhed i 
Tider, hvor jeg mest trængte dertil. Tak for alt godt! Tak for 
i Dag!

Og jeg vender mig til Eleverne.
Af de Udtalelser, der faldt paa min Indsællelsesdag, er der 

lo. som jeg paa 25 Aarsdagen derefter især maa tænke paa. 
Biskop Rørdam sagde til mig: »Der har været Lærere, som man 
kaldte Brammers Elever, og nogle, som man kaldte Svendsens 
Elever. Maaske der engang bliver nogle, som man kalder Bred
sirups Elever«. Del er nu ikke sket.

Vel sidder der omkring i Landet et halvt Tusinde Lærere, 
som jeg har dimitteret; men de udgør ikke nogen Type, og 
ingen vil falde paa at opkalde dem efter mig. Jeg har manglet 
Forudsætningerne for at kunne præge de unge, maaske ogsaa 
paa en Maade Tilbøjeligheden dertil. Men jeg har haft megen 
Glæde af at undervise. Vel kender jeg saa godt som nogen til 
Lærermismod. Men jeg kender Gud ske Lov ogsaa til noget 
andet. Det er ofte sket, naar jeg om Aftenen var færdig med 
mit Arbejde til næste Dag og gik til Ro, at jeg da ligefrem har 
kunnet længes efter, at det skulde blive Morgen, fordi jeg syn
les, at jeg havde noget godt og smukt at bringe. Og det er hæn
det mig, naar jeg sad paa mit Kateder, og unge Ansigter var 
vendt imod mig, at der ligesom blev videre mellem Væggene og 
højere til Loftet, og den lave Lærestue blev mig som en højtide
lig Kirke. Naar jeg da gik fra en saadan Time, da stod det mig 
klart, at jeg ikke vilde bytte min Stilling bort for nogen anden 
i den vide Verden.

Og naar jeg er ude i Landet til Møder eller lignende, sker 
det næsten altid, at en eller anden gammel Elev kommer ven
ligt hen til mig og hilser paa mig. Det har jeg ofte mærket, i 
Dag paa en Maade, som helt har overvældet mig, at der er 
mange, som lænker paa mig med Venlighed og Hengivenhed.
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Men paa min Indsættelsesdag sagde Biskoppen ogsaa til mig: 
»Nu er De en ung Mand, jeg vil ønske, at De maa blive en 
gammel Mand herude, men at De, naar De bliver gammel, dog 
maa blive ved at være ung. Og det skal Deres Elever hjælpe 
Dem til«.

Hvor godt det er lykkedes mig at blive ved at være ung, kan 
jeg ikke sige. Jeg tror dog, at, jeg har noget Ungdomssind i 
mig endnu, og jeg ved, at det har mine Elever troligt hjulpet 
mig til. Her har jeg jo levet i en stadig rindende Strøm af Ung
dom. »Der gaar gennem Jonstrup en Slægternes Gang, de kom
mer, de er og forsvinder. Der lyder deroppe fra Bakken en 
Sang af evigt bortdragende Minder«. Det skrev en, som for
svandt. Paa denne Slægternes Gang har jeg set, og jeg har 
lyttet til deres Sange. Og mens jeg saa og lyttede, glemte jeg, 
at Tiden gik.

I Aften er del næsten, som Slægterne vender om og kommer 
tilbage, og de er her fra de første med Søgaard til de sidste 
med Kemp i Spidsen. Det ene Hold efter det andet gaar forbi 
mig — med Sang og Klang saa drager de frem, Borgens Sønne- 
skare i 25 Aar. Og jeg kan slet ikke sige andet end Tak, Tak 
for hvert et Pust af frisk og sund Ungdom! Tak for hvert et 
kønt Minde, som jeg gemmer. Tak for hver en venlig Tanke 
og hvert et godt Ord! Tak for denne Dag, som jeg aldrig vil 
glemme!

25 Aar, gaar de end hurtigt, er de dog en lang Dag. Da jeg 
skulde til at begynde, var mit Sind stærkt delt mellem mod
stridende Følelser. Jeg var lykkelig over at skulle gaa ind til 
den ny Virksomhed, men ogsaa vemodig over at skulle forlade 
et Sted, som var mig kært. Jeg følte Mod til at tage fat, men 
jeg ængstedes ogsaa ved Tanken paa Vanskeligheder, som jeg 
godt vidste ikke vilde udeblive. Da var der en Stump af et Vers, 
som Gang paa Gang dukkede op i mig. Nu 25 Aar efter har jeg 
faaet Besøg af det samme. Jeg husker en Dag, jeg stod i mit 
Værelse i Køge og pakkede mine Bøger ind, og min lille Pige 
løb om mig. Nu løber hendes Smaabørn om mig. Hun forstod 
ikke, hvad der bevægede sig i mig; thi hun var kun 5 Aar, og 
hun tænkte ikke paa andet end at hjælpe Fader med hans 
Bøger. Jeg saa paa hende og tænkte paa Fremtiden. Da kom
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Verset. Jeg kan ikke synge, men jeg kan nynne ved mig selv. 
Og jeg nynnede ved mig selv:

I Morgengry,
Ved Aftensky 
Gud Faders Naade er altid ny. 
Han giver Kræfter den lange Dag.

Der standsede jeg dengang, og der standser jeg i Dag. Kæmpe- 
daad kan jeg ikke nynne om. Det blev jo kun til et Smaamands- 
værk. Men jeg takker Gud, fordi han gav mig Kræfter til at øve 
det til Glæde for mig selv og nogle andre.«

Da Festen var forbi ved Midnatstid eller saa, og vi gik hjem, 
ventede der os en stor og smuk Overraskelse. Der stod Elever 
i Gaarden med brændende Fakler for at følge os hjem. Uden 
for vor Bolig kastede de Faklerne i Baal. Og i den klare lyse 
Decembernat, da Sneen havde lagt sig over Markerne, lød de 
unge Stemmer til sidst: »Dejlig er Jorden«.



VICE-SK0LE1NSPEKTØR

CARL F. L. PETERSEN
En af Jonstrupsamfundets veteraner og trofaste venner er 

gået bort. Viceinspektør Carl F. L. Petersen, som var blandt 
stifterne af Jonstrupsamfundet i 1921, og som var medlem af 
dets første bestyrelse, døde den 21. december 1951, 88 år 
gammel.

Carl Frederik Leopold Petersen var født paa Svinø i Syd
sjælland den 15. november 1863 — Frederik den Syvendes 
dødsdag. Hans fader var lærer — dimitteret fra Jonstrup 1848 
— og der var en børneflok på 13 i det beskedne landsby lærer
hjem. Carl Petersen kom på Jonstrup og blev dimitteret i 1884. 
Efter i et års tid at have undervist på Kvissel højskole i Vend
syssel, hvor han lærte sin senere hustru, datter af højskolefor
stander Wiborg, at kende, kom han en kortere tid til Sund
byerne på Amager og derfra til Københavns kommunale skole
væsen, hvor hans mangeårige livsgerning faldt — først på 
Gasværksvejens skole og i de sidste 12 år af hans tjenestetid 
som viceinspektør på Alsgades skole. Han var en dygtig og sam
vittighedsfuld lærer i den gode gammeldags forstand, afholdt, 
for ikke at sige elsket af sine elever, som altid vidste, at han 
med sit ubestikkelige retsind forenede en velvillig og — man 
kan næsten sige faderlig interesse for dem. Mange gamle elever 
blev ved at have deres gang i hans hjem — ikke så almindeligt 
blandt storbyens lærere — de søgte ham om råd og hjælp, ja, 
helt op i hans høje alderdom mødte grånede mænd op hos ham 
for at tale med deres gamle lærer. Hans interesse for ungdom
men førte ham ind i et socialt arbejde. I »Selskabet for faderløs 
Ungdom« og som tilsynsværge under værgerådet blev han som 
et forsyn for mange unge drenge. Han indskrænkede ikke sit 
virke til det, som regler og paragraffer påbød, han ofrede al
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^Vice-Skoleinspektør Carl F. L. Petersen.

den tid og alt det arbejde, han kunde overkomme — og i sin 
velmagts dage kunne han overkomme meget — for de unge, 
som var ham betroet. Der er mange, som er ham taknemmelige, 
fordi de af ham er hjulpet gennem vanskelige år eller ligefrem 
er blevet rettet op til hæderlige og samfundsnyttige borgere gen
nem hans hjælp og indflydelse.

Han elskede børn, og alle børn hang efter ham — han fik 
ingen børn selv, men han blev en forgudet onkel for alle de 
mange unge i hans slægt. 1 1927 mistede han sin hustru, som 
havde været ham en trofast medhjælp og delt hans interesse 
og omsorg for ungdommen. Han blev dog ikke en ensom 
mand, hans hjem blev ved at være et samlingssted for slægt 
og venner og for mange af de unge, som han havde hjulpet 
på vej.
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Blandt hans fars gamle kammerater fra Jonstrup og nære 
venner var førstelærer Hans Hansen, Alleslev, som Carl Peter
sen blev nært knyttet til. Da Hans Hansen oprettede sit Jon
struplegat for lærerenker og -døtre, var Carl Petersen hans råd
giver og vejleder, og han var da også formand i legatets besty
relse fra 1913 til 1947. At han også her gjorde et samvittigheds
fuldt og uegennyttigt arbejde, er noget, hans efterfølgere i høj 
grad påskønner.

Igennem mange år var han levende optaget af den sønder
jyske sag, og ikke mindst da aldersgrænsen tvang den virk
somme mand til at søge et otium, ofrede han sig på mange 
måder for denne sag — som bestyrelsesmedlem i Sønderjysk 
forening for København og omegn, ved tøj- og pengeindsam
linger. Han var en skattet fører for mange af de skiftende hold 
af sønderjyder, der kom herop, og ikke få unge sønderjyder, 
der opholdt sig i København, fik deres gang i hans hjem.

Da alderen meldte sig og tvang ham til uvirksomhed, var det 
svært for ham, men han havde ved sin side en trofast og kærlig 
hjælper, frk. Rosa Blicher, der senere blev hans anden hustru.

Nu tre dage før jul lukkede den gamle trofaste Jonstrupper 
sine øjne. Mange vil huske ham, og alle, som har kendt ham, 
vil ære hans minde.

Eduard Hansen.



JONSTRUPS SKÆBNETIME
Efter at besættelsens onde år med beslaglæggelsen af semi

nariet var overstået, syntes det i de sidste år, som om Jonstrup 
skulle gå en tryg og lykkelig fremtid i møde. En dygtig, gen
nemgående yngre lærerstab med en anset forstander i spidsen 
stod rustet til at føre den kommende seminarieordning ud i livet, 
spørgsmålet med at få elever nok til øvelsesskolen var løst ved, 
at børn fra Værløse søgte skolen, og de store byggeplaner, der 
ville gøre Jonstrup til et mønsterseminarium, var gået gennem 
de forskellige instanser og stod umiddelbart for at blive ført 
ud i livet.

Netop på dette tidspunkt, da den gamle borgs fremtid syntes 
så betrygget som ikke i lange tider, kom i september den alar
merende meddelelse, at Jonstrup på ny var i den største fare. 
Denne gang var det militæret, der påtænkte at anlægge en 3 km 
lang startbane for jetjagere på Værløse flyveplads, og den øst
lige ende af startbanen ville komme til at ligge i umiddelbar 
nærhed af seminariet, således at man måtte forvente, at støjen 
fra jagerne ville blive så stærk, at undervisning på seminariet 
ville blive umuliggjort. Dertil kom, at der var fare for, at den 
nye forbindelsesvej mellem Jonstrup og Kirke Værløse over fæl
leden måtte nedlægges. Skete det, måtte de ca. 50 børn fra Vær
løse enten holde op med at søge øvelsesskolen, eller også ville 
de få deres skolevej forlænget fra 3% til 7 km, idet de måtte 
rundt om Søndersø. Det var tvivlsomt, om skolemyndighederne 
i Værløse ville gå med til det sidste, selv om børnene eventuelt 
kunne transporteres i rutebil, da børnene nok kunne rummes 
i den nybyggede skole i Lille Værløse. Øvelsesskolen ville van
skeligt kunne undvære disse børn.

På dette tidspunkt var seminarieforstander Morville på en 
længere studierejse i U. S. A., så det blev den konstituerede for-
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stander O. Lindberg, stærkt støttet af seminarielærer Hauch, 
der nu atter er sognerådsformand i Værløse, der måtte tage sig 
af sagen. På flere lærermøder drøftedes, hvad der skulle gøres. 
I en skrivelse til undervisningsministeriet blev dette gjort be
kendt med den kritiske situation, seminariet befandt sig i, og 
ministeriets embedsmænd tog sig varmt af sagen, ligesom fi
nansudvalget besigtigede forholdene. Samtidig var der stærkt 
røre i den stedlige befolkning, og de interesserede sogneråd gik 
kraftigt ind for bevarelsen af fælledvejen, der var anlagt med 
så stor bekostning, og som er stærkt benyttet.

I oktober afholdt Jonstrupsamfundets bestyrelse møde hos 
Lindberg og blev her informeret om sagen. Rygterne svirrede 
om seminariets eventuelle flytning til Hendriksholm ved Ved
bæk, og forstander Morville tilbød at afbryde sin studierejse for 
at komme hjem og kæmpe for sit seminarium. Situationen syn
tes kritisk, men i de følgende måneder blev der mere stille om 
sagen. Stærke kræfter var i bevægelse for at få jetbanerne hen
lagt til et andet sted på Sjælland, hvor de ville virke mindre 
generende. Alle venner af det gamle seminarium åndede lettet 
op; men på nærværende tidspunkt, da redaktionen af Jonstrup
bogen sluttes (januar 1952). er sagen atter blevet aktuel, og 
desværre ser det mørkt ud. Hvis jetbanerne bliver anlagt så 
læt ved seminariet, som planerne går ud på, mener forstander 
Morville, at det er uforsvarligt at have lærerskole på dette sted, 
og hvad der så skal ske, står hen i det uvisse. En eventuel 
flytning — kortere eller længere bort — vil virke smerteligt på 
alle, der elsker det gamle sted med de rige traditioner, som 
har betydet så meget for den danske folkeskole. Forhåbentlig 
sker det ikke.

Fra Jonstrupsamfundets side finder vi grund til at takke den 
konstituerede forstander og lærerkollegiet, fordi de så omgå
ende rejste spørgsmålet om seminariets fremtid overfor myn
dighederne, da de følte dets eksistens truet, og vi udtaler vor 
tillid til forstander Morville; vi ved, at han vil gøre, hvad der 
overhovedet er muligt for at bevare Jonstrup.



160 ÅRS DAGEN PÅ JONSTRUP
Den 14. marts 1951 var det 160 år, siden Blågård statssemi

narium, det, der i 1809 flyttedes til Jonstrup, blev indviet, og 
begivenheden markeredes på en stilfærdig, men værdig og in
teressant måde. Der var arrangeret en udstilling af gamle for
ordninger, læseplaner, bøger, billeder og blade hentet fra semi
nariets, Jonstrupsamfundets og elevernes arkiver, og den gav et 
fyldigt indtryk af livet på »Borgen« gennem tiderne; elevarki
varen havde ære af sit arbejde med dette arrangement.

På selve fødselsdagen var der en aftensammenkomst, hvor 
forstanderen og lærerne med fruer var værter for eleverne, og 
også Jonstrupsamfundets styrelse var indbudt. Her gav 7 talere 
i korte indlæg glimt fra forskellige perioder i Jonstrups histo
rie. Axel Holkenov belyste Blågårdtiden, hvorefter Ernst Gehl 
fortalte om sin Jonstrupslægt: 4 generationer på Jonstrup. 
Frede Enkegård omtalte de gamle sanglærere, hvoraf 3 (Ras
mus Andersen, Carl Mortensen og Steensen) havde virket til
sammen i 124 år, og Johs. Reiff talte om øvelsesskolens vækst 
fra 14 elever til 130 elever. En af »De Seks«, Arild Ebbe, var 
kommet til stede og gjorde stormende lykke hos eleverne med 
sine oplevelser fra den så fjerne, glade Rudolf Bruhn tid. Her
mann Wolffsen oplæste »En inspektørs dagbog« fra 1866, og 
Viktor Pedersen sluttede talerrækken med at causere om emnet 
»Vi og Verden«.

Ind imellem underholdt sangkoret, og ved kaffebordet holdt 
en elev fra ældste klasse, Sten Müller, en smuk og alvorlig tale, 
hvori han pegede på den ændring i Jonstruplivet, som forår
sages af, at kun et mindretal af eleverne bor på »Borgen«. 
Kollegieånden svinder, og traditionerne er på retur. Han slut
tede med det fødselsdagsønske, at den projekterede kollegie- 
bygning snart måtte blive opført, så ville formodentlig den 
den gamle ånd kunne blive bevaret.

Gamle Jonstruppere ønsker det samme, men for øvrigt viste 
sammenkomsten, at Jonstrupånden stadig er levende, og der 
var endnu den kendte klang i »Den gamle Borger«. — Forstan
deren sluttede aftenen med alvorlige og manende ord.



ÅRETS GANG PÅ JONSTRUP 1951
1 året 1951 — Jonstrups 160. år — var der navnlig to be

givenheder, der optog sindene.
Det første var, at Jonstrup ved at få piger i sin præparand

klasse definitivt gik over til at være fællesseminarium. Ganske 
vist fik vi piger i den studenterklasse, der blev oprettet i 1950; 
men der var kun tale om en midlertidig ordning, og vi regnede 
derfor med, at når de 2% år var omme, så var Jonstrup atter 
et mandeforetagende. Men det skulle altså ikke gå sådan, og 
Jonstrup som mandsseminarium hører fremtidig historien til.

Jeg kan levende forestille mig, hvordan I gamle Jonstruppere 
vemodigt tænker tilbage på jert gamle Jonstrup, og hvordan I 
beklager, at det svage køn har vundet indpas på den gamle 
borg. Og det er kun naturligt, at I ser sådan på det. Men de 
fleste af os, der går her i dag, har affundet os med, at Jonstrup 
nu er et fællesseminarium. Det er her den almindelige opfattelse, 
at skal vort seminarium følge normal udvikling, kommer man 
ikke uden om fællesseminarium. I øvrigt har vore piger vist, at 
de udmærket falder til i kammeratskabet, og vi, der har været 
vidne til revolutionen, må egentlig forbavses over, at den er 
forløbet så smertefrit.

Den anden begivenhed, jeg vil drage frem, er, at Jonstrup 
statsseminarium igen er i fare. Dagbladene meddelte i slutnin
gen af september måned, at Jonstrup sikkert måtte flyttes, da 
der skulle anlægges en jet-startbane her i seminariets nærhed.

Angående udviklingen i denne sag henviser jeg til artiklen 
herom andet steds i bogen, men jeg vil lige sige lidt om, hvor
dan man her tog denne foruroligende meddelelse, idet det kan 
fortælle lidt om stedets ånd i øjeblikket. Stort set var man lige
glad, og en hel del nærede endda det lønlige håb, at flytningen



ÅRETS GANG PÅ JONSTRUP 1951 47

måtte blive en realitet. Hvordan kan det nu være, at det Jon
strup, som I gamle Jonstruppere vil sætte alt ind på at værne, 
det vil mange nuværende borgere lade forsvinde uden mange 
tårer? Her er kun at sige, at der er himmelvid forskel på jert 
Jonstrup og vort. Vi er i øjeblikket her ca. 180 elever + en 8 
kl. øvelsesskole i lokaler, der ikke er udvidet væsentlig siden 
jeres tid. Vi vandrer fra klasselokale til klasselokale dagen igen
nem, fordi det ikke er muligt at give hver klasse sit eget lokale. 
Hertil kommer den kendsgerning, at vore ydre rammer kun alt 
for tydeligt viser, at vi befinder os på Danmarks ældste semi
narium. Alle disse forhold gør, at mange henfalder til mismod 
og kunne ønske seminariet flyttet til nye bygninger.

Vi, der tilhører den fjerdedel af eleverne, der er så heldige 
at bo på kollegiet, ser dog lidt anderledes på det. Vi kan sagtens 
se manglerne og håber, at de må blive udbedrede. Men vi mener 
alligevel, at Jonstrup stadig har noget særligt at byde. Her tæn
kes navnlig på fælleslivet, som vi kollegiebeboere sætter så højt.

Men mere end halvdelen af eleverne kommer aldrig til at 
bo på kollegiet og får altså ikke del i fælleslivet. Om morgenen 
strømmer de hertil pr. S-tog, bus, motorcykle, knallert og cykle, 
og aldrig så snart er sidste time forbi, før de drager hjem igen. 
Sådan vil de gøre gennem hele deres seminarietid, og kun et 
meget fint arrangement kan drive dem herud uden for skole
tiden. Jonstrup seminarium betyder ikke mere for dem, end et 
hvilket som helst andet seminarium. Selvfølgelig findes her i 
dag også borgere, der er i besiddelse af den gamle ånd, men de 
er få, og hvordan skal de gøre sig gældende under de forhold, 
jeg lige har skildret?

Elevudvekslingen med Hamar lærerskole, der ikke blev til 
noget forrige år, blev genoptaget sidste år. Tredie klasse var 
deroppe og havde nogle pragtfulde dage, hvor de nød godt af 
nordmændenes storslåede gæstfrihed. På hjemvejen besøgtes 
Aktivitets-pædagogikkens hovedcenter i Skandinavien: Karl Jo
han Skolan i Göteborg. Samtidig var der 23 nordmænd i Jon
strup. De måtte igennem hele det sædvanlige, anstrengende pro
gram, vi plejer at arrangere, når vi har besøg deroppe fra. Selv 
om programmet med de mange undervisningstimer, ture og 
skolebesøg lå lidt stramt, tror jeg, nordmændene fik et ganske
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godt indtryk af vore uddannelsesforhold. Skønt denne udveks
ling griber forstyrrende ind i undervisningen, er den alligevel 
værdifuld. Den er et — omend beskedent — forsøg på at skabe 
forståelse landene imellem.

Uvist af hvilken grund har der ikke i år været hverken lærer
udvekslingsrejser eller enkeltmandsudveksling blandt elever.

Fra sommerferien til jul måtte vi undvære vor forstander, hr. 
Morville, der efter indbydelse af l'.S.A.'s regering var i staterne 
for at studere skoleforholdene der. Under forstanderens bort
rejse var hr. Lindberg konstitueret forstander, mens sognepræst, 
dr. theol. S. Lerfeldt overtog hans psykologi- og dogmatiktimer.

Vort samarbejde med lærerne har været det bedste. Alligevel 
har vi været vidne til det særsyn, at eleverne har afvist et lærer
tilbud om samarbejde. Lærerkollegiet tilbød, at eleverne måtte 
være medbestemmende ved fordelingen af statsunderstøttelse, 
i lighed med hvad der er tilfældet ved flere andre seminarier. 
En generalforsamling afviste imidlertid knebent tilbudet. Denne 
adfærd kan nok give anledning til eftertanke. For hvad er det 
værd, at vi til daglig næsten alle er enige om, at vi skal have 
indflydelse på de sager, der vedrører os, når vi så ikke er parate 
til at tage ansvaret, den dag lejlighed gives?

Året viste det glædelige, at nogle elever tog initiativet til at 
skabe nogle aftener for deres kammerater. Således har en elev 
i samarbejde med den amerikanske ambassade arrangeret nogle 
film- og musikaftener. Filmene var hovedsagelig pædagogiske, 
og musikken leveredes fra seminariets nye fremragende plade
spiller. Et særligt underholdningsudvalg har arrangeret under
holdningsaftener, hvor borgere har underholdt deres kamme
rater. Vore mange talenter har her fået lejlighed til at vise, hvad 
de duer til. Endelig kan nævnes, at en kreds af elever har startet 
en oplysningsrække: »Aktuel kristelig orientering«.

Foredrag:
Som sædvanlig har der været holdt en række foredrag, der 

desværre næsten alle har haft for få tilhørere. To gamle Jon- 
struppere har været blandt foredragsholderne. Forfatteren Erik 
Knudsen (dim. 44) talte om: »Kunsten og folket«, og globetrot-
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feren Jørgen Bitsch (dim. 44) viste sin farvefilm: »Tværs gen
nem Afrika«. Endvidere har professor Hal Koch, forfatteren 
Martin A. Hansen og kunsthistorikeren Broby-Johansen stået 
på vor talerstol.

M usikforeningen:
Foreningen har afholdt en række afvekslende koncerter. Man 

vil navnlig erindre den moderne musik, som dels Unge Tone
kunstneres Kammerorkester og dels en kreds af vore helt unge 
komponister fremførte for os.

Sporten:
I sammenligning med de resultater, vi har opnået foregående 

år, kan der tales om stor tilbagegang for sporten på Jonstrup. 
På grund af spillernes manglende interesse måtte vi trække vort 
hold ud af S.B.U.’s A-række. Også inden for seminarieturne- 
ringen har vi gjort en dårlig figur, idet alle vore deltagende 
hold blev henvist til sidstepladsen.

Fester:
De sædvanlige fester har været afholdt. Det forekommer os, 

der har gået her i snart 4 år, at det er lige som det kniber at 
opretholde den gode standard, vore fester havde for bare et par 
år siden. Måske skyldes det, at vi er blevet så mange, at det er 
svært at skabe den rette intimitet — også ved vore fester.

Sådan er stillingen på Jonstrup ved årsskiftet. I gamle Jon
struppere kunne nok have undt den gamle borg en blidere 
skæbne. Jeg tror dog, at der har været tale om en udvikling, som 
ikke lod sig standse. Forudsætningerne for jeres Jonstrup var 
blandt andet dets afsondrede beliggenhed og kollegiesystemet. 
Ingen af disse forudsætninger eksisterer fuldt ud mere. Se blot 
billedet af karré-husene i Jonstrup andet sted her i bogen; det 
viser, at Storkøbenhavn er ved at nå herud. Og med hensyn til 
kollegiesystemet har jeg allerede nævnt, at kun et fåtal kommer 
til at bo på seminariet.
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De sidste par år har stået i forandringernes tegn. Og selv om 
der har været forandringer nok, ønsker vi, at der snart må 
komme endnu en, idet vi håber, at den nye seminarielov snart 
må komme og bidrage til en bedre uddannelse.

Trods alle forandringer ligger Jonstrup her stadig med den 
samme opgave som i de forløbne 160 år. Lad os ønske for vort 
gamle seminarium med det nye ansigt, at det også i fremtiden 
må kunne give sine elever værdier, som de kan bruge, når de 
kommer ud i deres gerning.

Hermed en hjertelig hilsen fra Jonstrup til alle gamle Jon
struppere.

Egon Andersen.



FRA JONSTRUPPERNES VERDEN
STUDIEREJSE

Fra 20. august til 18. december 1951 var seminarieforstander 
Aage Morville på studierejse i Amerika, indbudt af U.S.A.’s am
bassade i Danmark. Formålet var pædagogiske studier med 
særligt henblik på læreruddannelsen. Da den ældste lærer, hr. 
Hauch, af helbredshensyn frabad sig hvervet, var hr. O. Lind
berg konstitueret som forstander i de fire måneder. Forstander 
Morville tog med flyvemaskine til New York og var til officiel 
modtagelse i Washington, hvor han også overværede møder i 
kongressen. Turen gik derefter over Chicago til Californien og 
over sydstaterne tilbage til Washington.

Der var stor modtagelse på Jonstrup ved hjemkomsten, der 
for øvrigt var noget forsinket på grund af tåge over lufthavnen. 
Lærerkollegiet, 180 elever og 125 skolebørn samledes på fest
salen, hvor først Lindberg og derefter en elev bød forstanderen 
velkommen hjem. Seminarieforstanderen har lovet at fortælle 
gamle jonstruppere om rejsen ved det kommende stævne.

NYE LÆRERE
I 1951 knyttedes følgende lærerinder og lærere til seminariet:
Fru Asta Trier Hansen er født 1915 i Vallekilde og er datter 

af forstander Poul Hansen og fru Sigrid Trier Hansen. Hun har 
gennemgået en omfattende gymnastik- og højskoleuddannelse 
på Ollerup og Snoghøj gymnastikhøjskoler og Askov folkehøj
skole samt på Danmarks højskole for legemsøvelser. Senere har 
hun ledet delingsføreruddannelsen ved Rønshoved højskole og 
været gymnastiklærerinde ved den danske skole i Flensborg. 
På Jonstrup underviser hun kvinderne i studenter- og præpa- 
randklasserne samt alle børneskolens piger.
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Fru Inge Holden Nielsen er født 1928 i København og er dat
ter af snedker P. Østergaard og fru E. Østergaard. Hun blev 
dimitteret 1951 fra Zahles seminarium og underviser i øvelses
skolen. — Desuden virker som midlertidig timelærer i violin
spil ved seminariet violinisten, statsautoriseret musikpædagog 
E. Kabel og som midlertidig timelærer i klaverspil pianisten, 
statsautoriseret musikpædagog fru Asta Andersen.

80 ÅR
Æresmedlem af Jonstrupsamfundet, fhv. seminarieinspektør 

Rudolph Benzon fyldte 80 år den 5. januar 1952. Benzons jon
struptid strækker sig over henved et halvt århundrede: han var 
elev på seminariet 1890—93, blev lærer ved øvelsesskolen i 1896 
og inspektør 1905. I 1941 tog han sin afsked og bosatte sig på 
Frederiksberg, hvor han nyder sit otium sammen med sin elsk
værdige hustru og datter. På 80 års dagen blev Benzon fejret 
ved en smuk og hyggelig sammenkomst i hjemmet af familie 
og venner, deriblandt repræsentanter for Jonstrupsamfundet.

60 ÅR
Seminarielærer O. Lindberg fyldte 18. januar 1952 60 år. Han 

var elev på Jonstrup 1910—13, og i 1923 blev han gymnastik- 
og sløjdlærer på seminariet, og et par år efter knyttedes han til 
gymnastikinspektionen. Lindberg er en kendt og skattet lærer, 
der er i besiddelse af en utrolig arbejdskraft. Således har han 
i en årrække taget sig tid til at være kredsfører i F.D.F. og er 
gået op i dette arbejde med liv og sjæl. I mange år har han 
været næstformand i Jonstrupsamfundet og har her været en 
værdifuld forbindelse mellem gamle jonstruppere og seminariet. 
På den runde fødselsdag fik han og hans hustru gennem de 
mange hilsener fra fjern og nær at mærke, hvor afholdt han er. 
Om aftenen samlede hr. og fru Lindberg en større kreds af fa
milie og kolleger om sig ved en fest på bibliotekssalen.

50 ÅR
Endnu en »dobbeltjonstrupper« har passeret et rundt hjørne, 

idet Herman Wolffsen den 20. januar 1952 fyldte 50 år. Han
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var elev på Jonstrup 1930—33 og blev kort efter dimissionen 
timelærer ved seminariet. 1936 blev han lærer ved øvelses
skolen og i 1941 seminariets inspektør. Han er en respekteret 
og afholdt lærer og inspektør, der med stor dygtighed har kla
ret sin ikke lette opgave i de ti sidste vanskelige år med be
slaglæggelsen og hele den ændring i seminariets forhold, som 
han selv giver en redegørelse for i denne årbog.

PRAKTIK I KØBENHAVN
Afstanden fra Jonstrup til København er ikke så stor som i 

gamle dage. På en snes minutter kommer man med rutebil 
eller S-tog fra Jonstrup til Husum, og det har muliggjort, at ele
verne kan få praktik-undervisning ved københavnske skoler. 
I dette skoleår har studenterklassen det ved den nye, smukke 
Korsager skole nær Husum station.

i
Jonstrupsamfundets ældste medlem, kantor Otto Lund, der 

blev dimitteret 1881, er død næsten 90 år gammel. Han var i 
en lang årrække kantor ved Set. Mariæ kirke i Helsingør, og 
gennem et nøjsomt liv lykkedes det ham at samle en betydelig 
formue (ca. 135 000 kr.), som han testamenterede til velgørende 
formål. Også Jonstrup er blevet betænkt, idet han har oprettet 
et legat for en elev på seminariet. —

I 1951 spændte Jonstrupsamfundets medlemsliste over 70 år
gange, men da det næstældste medlem, viceinspektør Carl F. 
Petersen, der var fra 1884, også døde for nylig, er Edvard Chri
stensen, Hellerup, fra 1886, nu det ældste medlem.
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AFGANGSEKSAMEN 1951

1. Andersen, Knud.................................................................. 6,79 mg
2. Bagger, Anders Kristian.................................................... 6,11 mg?
3. Beyer, Poul Henning......................................................... 6,02 mg?
4. Christiansen, Axel Bendt.................................................. 6,11 mg?
5. Follin, Ib Normann........................................................... 6,80 mg
6. Fransen, Bertel.................................................................... 6,21 mg?
7. Frederiksen, Andreas Jørgen..........................................  6,44 mg?
8. Gudiksen, Sigurd Esmann................................................ 7,26 mgX
9. Hamre, Jens Ingvald......................................................... 5,98 gX

10. Jensen, Jens Peter............................................................. 6,27 mg?
11. Jensen, Kaj Ulrik............................................................... 6,75 mg
12. Jørgensen, Svend Hugo.....................................................  7,25 mgX
13. Ludvigsen, Hans................................................................ 6,53 mg?
14. Mikkelsen, Bernhardt Bodholdt......................................  6,05 mg?
15. Müller, Sten Georg Jørgen................................................ 6,49 mg?
16. Nielsen, Børge.................................................................... 6,62 mg?
17. Nielsen, Hans Beengaard.................................................. 7,20 mgX
18. Nielsen, Lars Robert Ellebek..........................................  7,06 mg
19. Olsen, Hans Edvard........................................................... 6,48 mg?
20. Olsen, Karl Emil................................................................  6,87 mg
21. Petersen, Ove Jørgen Trosbjerg..................................... 7,17 mgX
22. Schwærter, Adolf August.................................................. 7,05 mg
23. Skov, Finn Arne................................................................  6,74 mg
24. Thomsen, Svend Schiersing............................................ 6,51 mg?
25. Vagner, Ejler Ingeman.....................................................  5,70 gX
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STÆVNE PÅ JONSTRUP 1952

På grundlovsdagen, 5. juni 1952, afholdes der stævne på Jon
strup. Efter kaffebord kl. 15 holdes generalforsamling med 
valg. På valg er formanden, skoleinspektør Ernst Gehl, kantor 
Viggo Bitsch og førstelærer Vilh. Hellested samt revisorerne, 
førstelærerne S. M. Vaaben og Hans Fr. Jensen. Medlemmer, 
der ikke kommer til stede, kan deltage i afstemningen ved at 
sende kandidatforslag og stemmesedler til Wilh. Thomsen se
nest 8 dage før. En kandidat skal have mindst 5 stillere, og ved 
afstemningen medregnes stillerne som stemmer.

Efter generalforsamlingen er der »Øjetur«, og kl. 18 serveres 
smørrebrød med kaffe på musiksalen. Senere fortæller forstan
der Morville om sin Amerikarejse. Prisen for kaffe- og smørre- 
brødsbord er 10 kr.; indtegning hos Thomsen senest 1. juni. 
Der er rutebilforbindelse til Jonstrup fra sporvognsendestatio
nen i Husum og fra S-toget i Ballerup. Nærmere bekendtgørelse 
i »Folkeskolen« i midten af maj.

Det er styrelsens håb, at medlemmerne i langt større tal end 
tidligere vil møde op og tilbringe en munter eftermiddag i Jon
strupkammeraternes kreds. Agitér for tilslutning fra Deres egen 
årgang.
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REGNSKAB 1. JANUAR —31. DECEMBER 1951
Indtægt Udgift

kr. ø. kr. ø.
Kassebeholdning pr. 1. januar 1951 .................. 369 88
Kontingenter......................................................... 1837 00
Salg af årbøger................................................... 119 20
45 opkrævninger à 60 øre............................... 27 00
Renter.................................................................... 3 67
Repræsentation og møder................................. 93 88
Fremstilling af årbogens 28. bind.................. 1 353 80
Administration og redaktion............................ 200 00
Tryksager............................................................. 86 00
Porto, gebyrer, m. m............................................................ 149 65
Kassebeholdning pr. 31. december 1951........................... 473 42

2 356 75 2 356 75
Ordruphøjvej 24, Charlottenlund.

Wilh. Thomsen.

Regnskabet revideret og fundet i orden.

Sierslev skole, 4. januar 1952.
S. M. Waaben. Hans Fr. Jensen.

JONSTRUPSAMFUNDETS STYRELSE

Kantor Viggo Bitsch, Vemmetofte, Faxe, skoleinspektør Ernst 
Gehl, R. afDbg., formand, Set. Kjeldsgade 22, København 0., 
førstelærer Vilh. Hellested, Hellested pr. Haarlev, seminarie
lærer O. Lindberg, næstformand, Jonstrup pr. Ballerup, skole
inspektør Viktor Pedersen, Vanløse skole, overlærer Wilh. 
Thomsen, kasserer, Ordruphøjvej 24, Charlottenlund, tlf. Or
drup 2492. Elevernes repræsentant 1951—52 er Egon Andersen.


