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BYGGERIETS GANG
Lokalemangel og vanskelige byggeforhold har bevirket, at 

alle nye skoler i disse år må tages i brug, før de er færdige. Så
dan gik det også for vort seminarium. I Jons trupbogen for 1960 
er der gjort rede for, hvordan opførelsen af det nye Jonstrup 
skred frem indtil slutningen af 1959. Op til det tidspunkt var det 
gået rask frem, og der var godt håb om at få det hele færdigt til 
angust 1960, og der var al udsigt til, at vi kunne holde indvielse 
i begyndelsen af efteråret.

Men det lykkedes ikke. Arbejdssituationen blev uhyre vanske
lig i det sidste år. Den vældige byggeaktivitet på alle områder 
gjorde det stadig mere vanskeligt at skaffe kvalificeret arbejds
kraft, og kun en sådan ville blive antaget, da man i byggeudval
get var enige om, at der ikke måtte ske nogen sænkning af den 
høje håndværksmæssige standard, som var tilsigtet. Trods al 
forudseenhed begyndte det også at knibe med visse materialer, 
da der blev leveringstid på næsten alt.

Alligevel kunne vi dog, som planlagt, flytte ind i de nye byg
ninger den 1. september. Vi rykkede ind med 270 elever og 18 
faste lærere, som bistås af 9 timelærere med større eller mindre 
timetal. Det blev en festlig dag, som blev indledet med en lille 
højtidelighed i samlingsstuen, hvor dog kun byggeudvalget, ar
kitekterne og seminariets folk var til stede. Forinden havde ele
verne arrangeret et lille morsomt optrin, hvor Jeppe på Bjerget 
sås vågne op og gøre store øjne til de nye omgivelser. Alle vi, 
som kom fra de beskedne forhold i Lundtofte gamle skole, måtte 
virkelig spørge os selv med Jeppes ord: Hvad er dette for en her
lighed? Er det jeg, eller er det ikke jeg?

Vel gik der endnu håndværkere, men vi kunne dog gennem
føre undervisningen uden større forstyrrelse. Det kneb med fag
lokalerne i den første tid, men de kom med efterhånden. Også 
kollegiet kunne vi tage i brug, men unægtelig under jævnere for
hold end planlagt. 25 værelser blev færdige, og da eleverne gik
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ind på at bo sammen to og to, kunne der skaffes plads til 50 kol
legianere. To køkkener blev delvis færdige, så de selv kunne lave 
mad, da kantinen ikke kunne gøres klar før tidligst i januar 61. 
Også boldbaner og idrætsanlæg kunne tages i brug. Rektorbolig, 
pedelbolig og bolig for kollegiets inspektør blev indflyttet i okto
ber.

Men det må indrømmes, at det udefra set stadig virkede som 
en byggeplads. Det skyldtes ikke mindst, at det store terræn om
kring seminariet ikke kunne komme i orden. Efterårets ustand
selige regn hindrede den udjævning af jorden, som skulle fore
tages, før der kunne udlægges muld og tilplantes. De omfattende 
haveanlæg, som skal omkranse bygningerne, og som vil give det 
hele præg, må vente til foråret. Dog er en fliselagt gård med 
plads til bænke blevet færdig.

Under disse forhold mente man i byggeudvalget, at indvielsen 
måtte udskydes. Når terrænet lå så kaotisk og sumpet, som til
fældet er, ville der ikke blive den rette glans over indvielsen, 
hvorfor man foretrak at vente til senere.

Internt holdt vi dog nogle partielle indvielser. I november må
ned arrangerede seminariets musiklærere en meget festlig kon
cert, hvor de ny indkøbte instrumenter, flygel, spinet, cello m. m. 
blev demonstreret under fornem fremførelse af klassiske vær
ker. Ikke mindst glædede vi os over at høre det gamle orgel, som 
vi har måttet undvære i 5 år. Det er genopstillet i en meget smuk 
skikkelse og har aldrig tonet bedre end nu.

Efter færdiggørelsen af skolekøkkenet indbød skolekøkken
holdene alle lærerne til en fornøjelig frokost, hvor alle fik lejlig
hed til at beundre dette særlig smukke rum.

Aftenen før juleferien holdt vi julefest i den store festsal, som 
lige nåede at blive så vidt færdig, at vi kunne være der. Jule
festen har altid været årets smukkeste og bedst besøgte fest, og 
det lykkedes også i den nye sal at få den til at forløbe i den 
gamle noble form med en heldig blanding af alvor, god under
holdning og godt humør. Vi konstaterede, at 300 mennesker 
havde meget nemt ved at få plads ved de dækkede borde.

Vel var det en skuffelse, at seminariet ikke blev helt færdigt 
før indflytningen. De første måneder blev dog til en fredelig 
sameksistens mellem byggeri og undervisning. Mest har det kne-
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bet med undervisningen i fysik, da de meget indviklede installa
tioner tager tid. Vigtigst er dog, at det, der er blevet færdigt, 
både er smukt og hensigtsmæssigt. De første 4 måneder på det 
nye Jonstrup er trods visse ulemper gået godt og lover godt for 
det fremtidige liv på seminariet.

Det kan ikke siges med bestemthed, hvornår det hele er fær
digt. Lige før jul blev de svære betonbjælker, som skal bære 
svømmehallens tag, lagt op, men det vil lage ikke få måneder, 
før dette afsnit af det store kompleks kan tages i brug. Kollegiet 
ventes fuldt færdigt omkring 1. februar. Af undervisningsloka
ler mangler nu kun kemilaboratoriet. Det vil komme til at af
hænge af, hvordan vinteren vil arte sig, hvornår jordarbejdet 
kan komme rigtigt i gang. Der er derfor endnu ikke truffet no
gen aftale om tidspunktet for indvielsen, men der vil blive stilet 
mod, at den skal finde sted i foråret 61. Vi glæder os naturligvis 
til dagen, ligesom vi glæder os til at vise herlighederne frem for 
gamle venner af Jonstrup.

A. Morville.



DET NYE JONSTRUP
Når seminariets rektor glæder sig til at vise herlighederne 

frem for os, så kan vi sige, at også gamle jonstruppere i stort tal 
glæder sig til at se, hvad der er kommet ud af bestræbelserne for 
at skabe de mest ideelle forhold for Jonstrups elever. Ved en 
gennemgang, som tager timer, af det storstilede bygningsværk 
bliver man imponeret af, hvad der her er skabt. Alt virker gen
nemtænkt og er gennemført, så at der er fuldendte betingelser 
for en moderne seminarieundervisning og for eleverne i deres 
fritid. De nødvendige pengemidler er stillet til rådighed, så at 
der har kunnet skabes et skolekompleks, der næppe i dag kan 
gøres bedre.

Vi bringer billeder af nogle få lokaliteter, men anbefaler alle 
interesserede jonstruppere at møde op, når Jonstrupsamfundet 
efter indvielsen indbyder til forevisning af seminariet. Kun ved 
en gennemgang af det store kompleks kan man få et indtryk af, 
hvor storslået og fuldendt det er.

GÅRDHAVEN. Her bliver elevernes fritidsareal. Til foråret vil der blive opstillet bænke bag de 
plantede hække. Langs glasgangen ligger undervisningslokalerne. På 1. sal findes frokoststue og 

dagligstue. Bag indgangshallen ses et hjørne af kollegiet.



INDGANGSHALLEN. Hovedindgangen er anbragt i en bred glasgang, der dels fører til under
visningslokalerne dels til lærerværelset og kontorerne. Trapperne fører ned til en stor garderobe, 
hvor hver elev har sit eget skab. Længere fremme i hallen vil gamle jonstruppere kunne finde 
relieffet af etatsråd Jensen samt mindetavlen over forstander Bredstrup og Ejler Søiensens portræt 

af ham.

HALL’EN. Trappen fra undervisningslokalerne ender i en hall, som forbinder frokoststuen og 
samlingsstuen. Den er blevet til en hel lille dagligstue, hvor et fjernsynsapparat hver aften kalder 

en lille flok sammen.



SAMLINGSSTUEN. Det store smukke rum er et yndet opholdssted i mellemtimer og bruges 
flittigt til foredrag, studiekredse og klassesammenkomster, hvor kaminilden skaber en hyggelig 

atmosfære.

MUSIKSALEN. Musiksalen er et særlig smukt rum, som får sin karakter af det store orgel. Det 
fine instrument har ført en omtumlet tilværelse. Under krigen blev det fjernet fra Jonstrup for ikke 
at lide skade under tyskernes huseren på seminariet og blev opmagasineret på præstegårdens loft i 
Ballerup. Efter krigen blev det igen opstillet i Jonstrup, men måtte igen tages ned, da vi flyttede til 
Lundtofte, hvor det blev opmagasineret på skolens loft. Nu er det genopstillet i en meget smuk 
skikkelse og virker bedre end nogensinde. Musiklokalerne er anbragt i en selvstændig fløj, hvorfra 

intet høres ud til de andre lokaler.



BIBLIOTEKET. Biblioteket er anbragt på en central plads med let adgang fra alle lokaler. Der 
foretages for tiden store indkøb for at modernisere den gamle bogbestand.

BOLDSPILHAL. Der er opført en gymnastiksal, som har det normale udstyr, for at eleverne kan 
uddannes til at virke i salene, som de er rundt om i landet. Men samtidig er der bygget en særlig 
boldspilhal, som skal kunne tjene til opøvelse i forskellige boldspil, ligesom den bliver brugt til 
mere pladskrævende former for legemsøvelser, især rytmik, som er ved at trænge ind i skolerne. 

Billedet giver ikke fornemmelse af salens betydelige størrelse (ca. 500 m2).



HANDGERNINGSKLASSE. Det er første gang, Jonstrup har haft et sådant lokale. Det er mon
teret med brede to-mandsborde, som hver rummer to elektriske symaskiner.

SKOLEKØKKEN. Også et nyt syn på Jonstrup. Lokalet er beregnet for 3 »familier« og er udstyret 
med alle moderne hjælpemidler og monteret med udsøgt smag.



GASPER JOHANNES BOYE
OG HANS SALMER

Om en del danske salmer gælder det, at de begynder ude i 
naturen. Vejret, årstiden, sommerens fylde, efterårets forfald 
og vinterens øde er ofte digterens motiv — først længere fremme 
i digtet ses, at digtet forvandler sig til en salme.

Mest forunderlig er vel Brorsons: Her vil ties, her vil bies, 
der skildrer en februar-vinter og den smule spirende grønt, der 
kan findes bag gærdet hist — men ikke med et ord nævner Gud, 
himmel eller kirke — og dog er en salme. Også en del af C. J. 
Boyes salmer tager sit udgangspunkt i naturen.

Helt direkte siges det i pinsesalmen: Naturen holder pinsefest 
i blomstervirket smykke.

Pinsesalmen fra 1834 begynder som nævnt ude i naturen. 
Også om enkelte af Grundtvigs pinsesalmer gælder det. Dog 
er det næppe Grundtvigs salmer, der her har været forbilledet.
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De udkom først nogle år senere. Snarere en påvirkning — som 
i skuespillene — af Oehlenschläger. Boye har kendt Poetiske 
Skrifter fra 1805 med digtet »Jesu Christi gentagne Liv i den 
årlige Natur«.

Den tidlige sommer er inspirationen. Som vårens lune vind 
har bragt liv i lundens løv og blomstersmykket engen, har 
»Guds åndes magt« bragt liv også til menneskene. Dette motiv 
gennemspilles nu i de følgende vers. De lysegrønne maj-grene 
svinges som palmegrene. Fuglen udflagrer med sin trille, og 
smittet af eksemplet synger digteren med, han kan ej tie stille.

I vers 4 dæmpes glæden. Bladet var som knop indhyllet i sit 
brune svøb, men sommeren bringer liv også her. Anvendelsen 
af vårens og sommerens livgivende kræfter falder vel ikke helt 
så naturligt som forkrænkeligheden og forfaldet i hans kendte 
efterårssalmer, men smukke poetiske udtryk findes i versene:

O, lad min tro 
med løvet gro, 
bevar dens sommerglæde!

Eller det ofte citerede:

Det gamle frø 
først måtte dø, 
før marken fik sin grøde.

Men salmens festlige optakt vil for mange være fast knyttet til 
pinsen:

Naturen holder pinsefest
i blomstervirket smykke, 
og lunden, som den kan det bedst, 
fortæller om sin lykke;
nu vårens vind 
har ringet ind 
dens fest i skovens kroner, 
Guds åndes magt, 
har livet vakt, 
ham priser tusind toner. —
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Ligeledes melder sig for mange med sikkerhed i det sene 
efterår hans salme: Dybt hælder året i sin gang, snart ødes eng 
og lund. —

Når man færdes i egnen omkring Søllerød præstegård, hvor 
Boye boede i en årrække, byder versene sig til som skønne vig
netter til skove, lunde, engdrag og marker. Dog markerne er 
på steder opslugt af byggeri — landskabet har ændret karak
ter.

Salmen husker jeg fra min ungdomstid på Jonstrup, hvor 
den til melodi af Carl Mortensen (lærer på Jonstrup 1851— 
1893) lød ved morgensangen i efterårstiden.

Vi regnede den for en Jonstrupsalme — Boye var nogle år 
2. lærer på seminariet — og syntes, salmens naturskildring pas
sede så helt til Jonstrup Vang og Hareskovens fredelige omgi
velser, hvor man stille aftener kunne høre kirkeklokken i Fa
rum, der havde inspireret Boye til et smukt digt.

Det var før militæret erobrede Værløse. Dog, salmen daterer 
sig nogle år senere fra Søllerødtiden — 1833.

Tilfældet har villet, at jeg to gange er kommet på den gamle 
salmedigters egn og giver mig da anledning til at læse hans 
salmer.

Først lidt biografi — væsentlig på grundlag af mag. art. Hans 
Ellekildes skildring i Søllerødbogen 1946.

Caspar Johannes Boye (1791—1853) blev født i Kongsberg i 
Norge. Han voksede op i Trondhjem, hvor faderen var rektor. 
Faderens slægt var fra Danmark. Det var da et problem, om 
han skulle regne sig for dansk som sin far eller norsk som sin 
mor. Hans sprog var dog altid præget af hans norske moders
mål.

I sin studentertid i København følte han sig afgjort som nord
mand. Det var en frygtelig efterretning for ham, da budskabet 
om Norges afståelse ved freden i Kiel 1814 nåede ham. I et 
digt søger han at vække til modstand.

Endnu da han var lærer på Jonstrup, morede man sig over 
hans bestandige udbrud: Det står fast som Norges fjælde. Men 
som tiden gik, følte han sig mere og mere som dansk, og det 
er da også næsten uden undtagelse den danske natur, der mø
der os i hans digtning.
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Efter teologisk eksamen blev han 2. lærer på Jonstrup semi
narium 1818—1826, og her begynder hans digteriske virk
somhed.

Samme år, han tiltrådte sin stilling, blev han gift med Marie 
Adolphine Birckner, datter af den kendte forkæmper for trykke
friheden. Efter Birckners død blev hans hustru gift med Jonas 
Collin, mest kendt som H. C. Andersens velgører, og således 
stedsvigerfader til Boye.

I Jonstruptiden skrev Boye en række historiske skuespil og 
tragedier, tydeligt påvirkede af Oehlenschläger.

Skuespillene, f. eks. Elisa, Conradin, Svend Grathe, William 
Shakespeare, Erik den Syvende (Erik Klipping) blev opført på 
Det kgl. Teater og gjorde lykke.

I skuespillet Svend Grathe forekommer det kendte digt: Der 
er et Land, dets Sted er højt mod Norden — kgl. skuespiller 
Nielsens sikre deklamationsnummer, hvortil digtets rytme, man
dige holdning og stærke patos gjorde det ypperligt egnet.

En kendt kritiker foreslog engang, at sangen med Weyses 
prægtige melodi blev ophøjet til nationalsang — man tænke på 
omtalen af de forskellige landsdele — også et vers om Holsten, 
hvilket dog efter 1864 måtte glide ud af vore sangbøger. Dog 
digtet forekommer stærkt tidspræget og har ikke kunnet holde 
sin position.

En mere idyllisk tone anslås i digtet »En yndig Blomst« (af 
»Elisa«), som til Fr. Kuhlaus meget yndede melodi var meget 
sunget. Så sent som omkring århundredskiftet kunne man i 
musikalske hjem endnu høre Boyes digt og Kuhlaus romantiske 
toner. Sangen findes i Danmarks Melodibog II nr. 71.

At Boye, der hørte til den litterære Bakkehuskreds og af fru 
Kamma fik kælenavnet »Phantasien«, i sin tid nød berettiget 
anseelse, viser også den omstændighed, at han sammen med 
Oehlenschläger og Heiberg fik opfordring til i 1828 at skrive 
et festspil til den senere Frederik VIIs bryllup, hvor som be
kendt Heiberg sejrede med Elverhøj. Boye opgav dog her på 
forhånd kappestriden. Dog blev en prolog af ham fremført ved 
festen.

Man kan undre sig over, at Boye i sin periode som lærer dog 
fik tid til alle disse værker, når han også skulle passe sit arbejde
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på seminariet. Lærerne var vel dengang mere »hørere«, og det 
krævede ikke større forberedelse til timerne.

En af hans elever (1820—1822) fortæller:
Caspar Boye var Lærer i Historie og Dansk. Det var en hjær- 

tens god Mand; ham holdt vi mest af blandt Lærerne. Men hans 
historiske Undervisning bestod væsentlig i, at han hørte os i et 
Stykke, vi havde for — hverken han eller nogen anden af Læ
rerne gav os et sammenhængende Foredrag. —

I Jonstrupbogen III skildres Boye som »en dygtig og livlig 
Lærer, men undertiden noget ilter. — I Elevernes Kreds færde
des han sjældent udenfor Timerne.« —

I 1826 blev Boye præst i Søllerød; muligt har stedsvigerfade
ren gjort sin indflydelse gældende. Nu begynder hans religiøse 
digtning for alvor. Det er, som om præstegerningen mere fylder 
ham end lærergerningen. Der bliver nu ikke tid til arbejder i de 
større former, men nok til mindre ting, flere samlinger af sal
mer bl. a. fire hæfter: Aandelige Sange og Digte.

Hans salmedigtning begyndte i Søllerød, fortsatte i hans 
præstetid i Helsingør ved Olai kirke 1835 og ved Garnisons 
Kirke i København 1847 til hans død under koleraepidemien 
i 1853. Fra hans senere år stammer også to prædikensamlinger. 
— Boyes salmedigtning er af anseligt omfang. Hans hensigt var 
bl. a., at disse salmer skulle afløse en del af Evangelisk Salme
bogs, der efter hans mening var »en heel maadelig Samling af 
aandelige digte, af hvilke de fleste, omtrent %o, ere kolde, upo
etiske og hjærteløse, saa de vist ikke kunne tjene til aandelig 
Opløftelse og Opbyggelse.«

Han foreslår i et brev Jonas Collin at udvirke en årlig under
støttelse 3—4 år på 600 rigsdaler af kongen til udgivelse af sine 
salmer i hæfter på 50. Første hæfte indeholdt bl. a. Dybt hælder 
året og Hvor blev Guds jord et dejligt sted.

Boyes hensigt lykkedes såvidt som Roskilde Konventssalme
bogen indeholdt 30 numre af Boye. I Salmebog for Kirke og 
Hjem findes 19 af Boye, og i vor nuværende Den danske Salme
bog 9 salmer. Antallet er således stærkt dalende, men alt taget 
i betragtning ikke uforståelig. Boye indtager dog en smuk plads 
også m. h. t. antallet.
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Til gengæld er de endnu bevarede salmer, salmer, som bruges 
i alle kirker hvert år.

Fr. Rønning er i sin bog »Dansk Salmesang« temmelig kri
tisk: De fleste af dem er for soignerede, for kunstnerisk udspe
kulerede, så lidt umiddelbare; ikke få har den pompøse Klang, 
der røber indre Tomhed.

Ikke helt retfærdigt. Men kritikken må indrømme, at Boyes 
salmer stadig hører til menighedens sang.

Her kan nævnes den højtidelige indgangssalme: Himlen åb
nes, mørket svinder, hvortil A. P. Berggreens festlige melodi 
slutter sig på smukkeste måde. Ligeledes Naturen holder pinse
fest — også til Berggreens melodi. Ved kirkeårets slutning hø
res: Herre Kristus dig til ære slutter vi vort kirkeår, hvor der 
med få ord siges, hvad året bragte:

Tak, fordi du var til stede,
Kirkedrot og Kirkegæst!
Tak for julebud og glæde, 
tak for dåb og nadverfest, 
tak og for langfredagssorgen, 
påsken tog vor hjerteve, 
himmelfart og pinsemorgen 
lod du os til glæde se!

Til 2. påskedag hører: Bliv hos os, mester, dagen hælder. —
Men mest sunget er vel: Dybt hælder året, der for mange ulø

seligt er knyttet til det sene efterår. Boyes register spænder fra 
den lyse festlige pinsehøjtid til efterårets mørke.

Salmen, hvortil der findes snart en halv snes melodier — et 
vidnesbyrd om dens yndest — bør synges til melodien: Min 
Jesus lad mit hjerte få eller til Carl Mortensens melodi og ikke 
som for år tilbage almindeligt på melodi: Fred hviler over land 
og by.

I mange salmer af Boye møder man en mandig festlig tone 
— til tider savnes dog en vis umiddelbarhed, en mild fortrolig 
tone, som hos hans samtidige salmedigter, B. S. Ingemann.

I sine sidste år udgav Boye nogle prædikensamlinger.
Om Boyes personlighed kun få oplysninger. I Jonstruptiden 

var han afholdt, men holdt sig uden for elevernes kreds. Fra
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Søllerødtiden får han det smukkeste vidnesbyrd — dog meldes 
også om en strid med fabrikant Drewsen, Strandmøllen — også 
fra Jonstrup omtales han som noget ilter.

Idealistisk indstillet som han var, var tålmodighed næppe 
hans stærke side. I en udgivet brevveksling med Jonas Collin 
beklager han sig uforbeholdent i Helsingørtiden:

»Faar jeg ikke og det meget snart Garnisonskaldet, gaaer jeg 
til grunde baade aandelig og oeconomisk, thi i Helsingør er det 
ikke til at holde ud. Jeg har nu i henved tolv Aar levet i Lands
forvisning i den bøotiske Luft. « —

Vist et noget uovervejet udbrud. I Helsingør var han en meget 
påskønnet prædikant, der samlede mange om sin forkyndelse.

Også biskop Mynster yder ham stor anerkendelse som prædi
kant. —

Efter billeder at dømme var han en smuk mand, og han om
tales som »en statelig Prælat-skikkelse.«

Andet sted hedder det: Pastor Boye var en høj, statelig, smuk, 
meget soigneret midaldrende Mand-------talte med ikke ringe
norsk Accent — med megen Værdighed i sin Fremtræden. —

Hans pludselige død under koleraepidemien kun 61 år gam
mel gjorde naturligvis et stærkt indtryk, og datidens aviser 
bragte en række mindedigte. —

C. J. Boyes skuespil vil glemmes, men hans salmedigtning vil 
bevare hans navn.

Viggo Bitsch.
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Jonstruppere fra årene 1918—22 husker 
Skipper, men til underretning for an
dre årgange skal oplyses, at det drejer 
sig om Bue Skakke, dim. 1920. Han 
var fra Faxe Ladeplads, hvor hans fader 
var indehaver af det kendte badepensio
nat Solvang. Vi husker ham som en god 
kammerat, en begavet, noget særpræget 
elev, der var klassens zoolog. — Kam
meraten, der i brevet omtales som K. J. 
(Svinger), er pens, skoleinspektør K. J. 
Blomquist, København.

Beretning og bekendelser 
fra en landflygtig jonstrupper.

Middle Musquodoboit. 1960 — November.

Nova Scotia. Canada.

I de sidste år af tyverne blev det mere og mere vanskeligt for 
de nyligt uddannede lærere at få passende arbejde i overens
stemmelse med den uddannelse, de havde modtaget. Selv med 
to meget hæderlige faglærereksaminer syntes det for mit ved
kommende nærmest umuligt, trods mange, mange ansøgninger, 
der alle forblev uden resultat. Efter sigende var der i 1929 om
kring 1700 lærere uden stilling, og adskillige hundreder på vej 
ud fra seminarierne, af hvilke mange kun havde ringe eller 
ingen udsigt til at få ansættelse.

Der findes som bekendt flere lande end Danmark; der findes 
endda adskillige, hvor man kan få noget at bestille, dersom
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man ikke er alt for sart og ellers er parat til at arbejde. Et af dem 
var og er Canada, det land, hvor jeg nu føler mig hjemme, og 
hvor jeg snart har tilbragt halvdelen af mit liv.

Imidlertid må det ikke forstås, at det var let eller morsomt 
at skifte tilværelse. Der er en drastisk forskel på at arbejde i 
Danmark og at arbejde herovre. Emigranter bliver i reglen anset 
for meget uvidende og bliver ofte behandlet derefter. Emigran
terne synes imidlertid, at den lokale befolkning er en del bag
efter i viden, oplysning og almindelig kultur, og i begyndelsen 
kan der vel opstå nogle misforståelser, som man dog hurtigt 
bliver så vant til, at man glemmer at stejle, når en voksen per
son i fuldt alvor spørger, om telefoner og biler er kendt og be
nyttet i Danmark; det stillede spørgsmål er et resultat dels af 
nysgerrighed, dels uvidenhed, men også af, at et vist antal emi
granter kom fra egne, hvor apparater som de nævnte, faktisk 
ikke fandtes, i hvert fald ikke på det tidspunkt, hvor spørgs
målet blev stillet. I begyndelsen — for ca. 30 år siden — fandt 
jeg befolkningen på landet meget dårligt stillet med hensyn til 
skolegang og almindelig viden.

Nogen alvorlige vanskeligheder med hensyn til sprog har 
hverken min kone eller jeg nogen sinde haft, og vi er derfor ble
vet sparet for de vanskeligheder, som de fleste emigranter har 
været ude for. Andre problemer blev vi imidlertid meget hurtigt 
kendt med. Således er det vist nok bekendt, at i året 1929 — det 
år vi ankom —* begyndte depressionsårene, der herovre antog 
dimensioner, der vil forekomme utrolige, dersom det blev beret
tet, hvilket ikke er formålet med denne beretning, og som derfor 
vil blive udeladt. Måske er det tilstrækkeligt at antyde, at den 
almindelige befolkning sank ned til et stade af fattigdom og 
håbløshed, og at ingen syntes at vide, hvad der kunne eller 
burde gøres, og intet blev gjort heller. Der fandtes på det tids
punkt, såvidt mig bekendt, ikke nogen social forsorg af nogen 
art. — Normale forhold, eller i hvert fald nogenlunde tålelige 
forhold, indtraf ikke før i 1939, og de første 10 år var ikke alt 
for morsomme, heller ikke for os. Imidlertid må det fremhæves, 
at landet er meget rigt og dertil meget tyndt befolket, — hvor 
jeg bor nu, kan jeg gå ud ad bagdøren og fortsætte i en lige 
linie vel 40 kilometer uden at træffe vej eller boliger — og som
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følge deraf er der aldrig mangel på brændsel, dersom man selv 
vil hente det, og der er i grunden heller ikke mangel på fødeva
rer, dersom man omhyggeligt åbner jagtsæsonen efter forgodt
befindende og sagte lukker den igen, efter at det forønskede 
resultat er opnået. Som følge heraf bestod vor kost mest af hum
mer, laks, kronvildt, harer, agerhøns, ål og østers i de første 
åringer, medens mel, sukker og andre kolonialvarer var en hel 
del vanskeligere at skaffe. Dette var ganske i overensstemmelse 
med, hvad flertallet af landbefolkningen gjorde i depressions
årene; men det er mere og mere gået af mode, siden tiderne blev 
bedre. Selv har jeg ikke været på jagt siden 1940.

Når jeg ser tilbage på trediverne, synes det værste at være, at 
det forekom os, at der ikke var noget håb om bedring; de fleste 
var kun optaget af lige at overleve dagen og dagen derefter, men 
der var ingen fremtid. Desuden var der naturligvis en vis intel
lektuel ensomhed.

Så gik tiden til året 1939. Krigen gjorde en ende på depres
sionen, men ikke alt for hurtigt. Det var ligesom noget, der var 
alt for langt borte til at være en realitet. —

Hvad der skete 9. april 1940 er velkendt og historie nu. Det 
er imidlertid næppe almindeligt bekendt, med hvilken harme og 
raseri meddelelserne blev modtaget af danskere i udlandet.

Det blev også klart, at situationen var langt alvorligere end 
først antaget, og at der måtte gøres noget.

Nova Scotia er en provins, hvor der findes udstrakte kullejer 
og også en meget udviklet stålindustri. Efter tur mødte folk op 
og blev tildelt arbejde i krigsindustrien. Eftersom jeg havde 
mere uddannelse end de fleste, blev jeg sendt til stålværket og 
blev ansat på det kemisk-fysiske laboratorium. Det viste sig at 
være overmåde interessant arbejde, og der var nok at bestille — 
fabrikken beskæftigede 4—5 tusinde arbejdere og gik i døgn
drift.

Der blev lavet kanoner til marinen, jernbanevogne og skrue
aksler, granater og pladestål til skibe og mange, mange andre 
artikler til krigsbrug. Vi lavede 1 granat pr. sekund. Vi arbej
dede, stavet med et meget stort »A«.

Og så gik krigen sin gang, og vi hørte ikke fra Danmark i 
den tid.
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Efter krigen blev krigsindustrien naturligvis nedlagt, og kun 
meget få blev udset til at blive i stålindustrien; men jeg var altså 
en af dem, og jeg blev der i mange år og lærte meget om stål, og 
der er mere at lære, end de fleste tror. Lærte vel også en hel del 
fagudtryk i fysik og kemi — på engelsk.

Efterhånden som freden skred fremad, blev det imidlertid 
nogenlunde klart, at i længden var stålindustrien ikke i stand til 
at hævde sig i den internationale konkurrence, og særlig følelig 
var indflydelsen fra U. S.

I det skakspil, der hedder den daglige tilværelse, er det bedst 
at være lidt forudseende, og da der ikke er megen udsigt til at 
få noget som helst nyt arbejde indenfor nogen industri, når man 
nærmer sig de halvtreds, begyndte jeg så småt at føle mig for 
inden for skolevæsenet. Det så meget lovende ud; der var i 
grunden ingen mangel på lærere og navnlig -inder. Der var i de 
dage, og er endnu, omend i meget reduceret grad, skoler, hvor 
den eneste lærerkraft var en eller anden dame, der for en ringe 
betaling påtog sig at underholde børnene i det eneste klassevæ
relse, hvoraf skolen bestod. »Undervisning« 5 dage om ugen fra 
september til midten af juni; alle aldersklasser i et rum. Mange 
af disse såkaldte lærerinder var meget sparsomt uddannede og 
meget dårligt betalt. En stilling af den art var meget let at opnå, 
men for mit vedkommende ganske uden interesse, selv om til
bud forelå, og forhandlinger blev derfor indledet med de noget 
højere autoriteter i Halifax.

Det trak imidlertid ud, og det syntes, som om den almindelige 
tankegang angående udlændinge også havde fået indpas i admi
nistrationen. Der gik vel seks måneder med skriven frem og 
tilbage — uden noget resultat; en tilfredsstillende ordning var 
lige fjern, indtil en dag, da jeg alligevel var i Halifax og tilfæl
digvis havde tid til overs. Siden lejligheden var til stede, var det 
vel lige så godt at få en ende på uvisheden ved at tale med de 
rette personer, eller den rette person.

Efter ganske få minutter blev det imidlertid klart, at den per
son, med hvem jeg havde korresponderet, var på ferie.

En meget venlig kontordame spurgte imidlertid, om jeg ikke 
i stedet for ville tale med skoledirektøren for provinsen. Da det 
var efter middag — man skal altid gå til toppen efter middag,



22 BREV FRA SKIPPER

så er de i bedre humør — sagde jeg, at det ville være meget 
belejligt for mig, hvorefter jeg blev vist ind til en forholdsvis 
yngre mand.

Engang imellem træffer man på toppen af en profession en 
forholdsvis ubetydelig person, der har opnået en god stilling 
ved nogle formidable albuer, politisk protektion og en god por
tion frækhed; der er ikke mange af dem, men de findes. Her traf 
jeg imidlertid en person, der var intelligent til overmål og dertil 
handlekraftig og beslutningsdygtig. Et minut til at se på mine 
papirer; et minut til at tænke sig om; cirka to minutter til at 
finde et »licens« og få en kontordame til at fylde det ud. På 
mindre end fem minutter var jeg udnævnt til lærer af 1ste klasse 
med ret til at undervise på »High School«, hvilket svarer til gym
nasiet i Danmark.

Ydermere sagde denne forbløffende mand: »Jeg har været på 
Ollerup i Danmark, men boede i lang tid i Gentofte, hvor jeg 
studerede danske skoleforhold; den danske standard med hen
syn til undervisning er højere end vores. De kan begynde at 
undervise på Musquodoboit High School på mandag. Good 
Luck.« —

Ved et mærkeligt tilfælde havde jeg fået mit »eksamensbevis« 
fra »Den højere Dimission« på Jonstrup ind imellem de øvrige 
eksamenspapirer; det så nydeligt ud med laksegl osv; jeg kunne 
dårligt lade være at grine, men det var for sent at fjerne det.

Og så begyndte forestillingen på skolen, og det var et vold
somt slid at komme over det første år. Først fordi det var vel 
25 år, siden tankerne havde været beskæftiget i den branche; 
også fordi teksten i kemi og fysik var noget ud over, hvad jeg 
før havde haft, men sidst og mest fordi det af nødvendighed natur
ligvis foregik på engelsk. — At konversere på engelsk, hvor man 
delvis kan vælge emner og ord, er noget, som de fleste kan lære 
på et år eller to; at undervise på engelsk, er en helt anden op
gave. Tekniske fagudtryk skal man kende, og de må og skal 
indgå i undervisningen ganske let og naturligt og på en sådan 
måde, at de indgår i ens daglige ordforråd; de skal også præcist 
dække den fremsatte tankegang. Det første år var meget vanske
ligt og krævede voldsomt arbejde; men da eksamen så endelig 
var overstået, havde eleverne klaret sig så godt som nogen i
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provinsen og bedre end de fleste. Den sidste udtalelse er udeluk
kende fremsat for at prale. —

Siden den tid er arbejdet gået lettere og lettere, sprogforskel
len er helt forsvundet, og sjældent er man sig bevidst, at under
visningen foregår på et fremmed sprog.

Læreruddannelsen herovre er en del forskellig fra, hvad vi er 
vant til. Først naturligvis børneskolens 6 klasser; dernæst mel
lemskolens 3 klasser og derefter gymnasiets 3 klasser. Efter at 
have bestået ellevte klasse kan eleven antages på universitetet, 
men ikke på seminariet, der kaldes »Normal School«. For at 
komme ind i lærerfaget må tolvte klasse gennemgås, og eksa
men må overstås. — Ellevte og tolvte klasse kaldes »Senior 
High School«, og det er, hvad jeg har at gøre med — udeluk
kende.

Seminariet er også noget forskellig fra, hvad vi er vant til. 
Undervisningen varer et år, hvilket igen vil sige ca. 175 under
visningsdage. Der er en afsluttende eksamen, hvor alle består, 
eftersom her hersker meget udstrakt mangel på lærere.

Nogle af de afgåede lærere er dygtige. — Der er nu tale om 
at udvide seminarieundervisningen til 2 år, og et meget stort 
kompleks til det brug er under bygning. Et skridt i den rigtige 
retning, ville man synes.

Den omtalte undervisning giver ret og lejlighed til ansættelse 
i folkeskolen, og i almindelighed undervises der kun i de første 
seks klasser. For at undervise i gymnasiet kræves imidlertid 
fuld skolegang i 12 klasser, derefter 3—4 år på universitetet, 
hvor de specielle fag, man ønsker at undervise i, studeres i spe
cielle klasser; derefter praktisk uddannelse i undervisning un
der kontrol og vejledning i ca. en måned, samt et specielt kursus 
i pædagogik. De fleste, der tager denne uddannelse, har udpræ
get lyst til gerningen, og der er mange fortrinlige lærere imellem 
dem. Heller ikke kan der rettes ret megen kritik imod sidst
nævnte form for uddannelse, undtagen måske at den praktiske 
uddannelse burde være lidt længere.

Lærernes løn i den almindelige folkeskole var i mange år kun 
ringe; men der har været en voldsom forbedring i de seneste år. 
Da russerne i 1957 sendte den første »Sputnik« op, begyndte 
det at gå op for den almindelige befolkning, at denne side af
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Atlanterhavet var ganske distanceret, hvad lærdom angår, og 
navnlig var de såkaldte »universiteter« i U. S. ude for en vold
som kritik. Også her i landet har der været undersøgelser og 
kritik, og resultatet er blevet, at anken om, at højere løn i det 
lange løb vil give bedre lærere, er slået igennem. Lærere i folke
skolen lønnes med 2000—3600 dollars om året, gymnasielærere 
med 3600—6600 efter uddannelse og anciennitet. Det er efter
hånden blevet værd at uddanne sig til lærer, både hvad løn og 
anseelse angår. Der har været en mærkbar og glædelig foran
dring i de senere år med hensyn til befolkningens holdning over 
for skolerne og deres virksomhed, og det er endelig gået op for 
folk, at skolegang og uddannelse er en bydende nødvendighed 
i den tidsalder, vi lever i. Efterhånden som vi får bedre kræfter 
til arbejdet i skolerne, vil denne evaluering af god uddannelse 
forhåbentlig vokse.

De sidste tre år har jeg været udpeget til at være medlem af 
eksamenskommissionen for alle atlanterhavsprovinserne og ven
ter at blive medlem igen i 1961; det må vel anses for noget af 
en triumf for en udlænding.

Da så i året 1957 det faldt i min lod at besøge Danmark igen 
efter 29 års fraværelse, var det med noget blandede følelser, at 
landet blev genoplevet. — På Jonstrup var et citat af St. St. 
Blicher på sin Plads, nemlig: »Ak hvor forandret«. Ved speciel 
henvendelse til den kommanderende officer fik K. J. (Svinger) 
og jeg tilladelse til at trave i de gamle gemakker; vi så »Hat
æsken«, Westend, Læsestuen m. m. Lokalerne var døde, og 
ånden fra 1920 manglede. Man gik derfra med en følelse af tom
hed. Øjestenen stod der imidlertid, og det var godt, at den blev 
rejst, så der stadig er et fast holdepunkt og valfartssted.

Spørgsmålet er vel så: Hvad var så forandret? Først og frem
mest vel én selv. Man møder frem med forventninger, der ikke 
kan honoreres, fordi man i mellemtiden er blevet 2 snese år æl
dre, og den tid, der er gået, kan som bekendt ikke kaldes tilbage. 
Med en vis ensomhedsfølelse blev så omtrent to måneder til
bragt i det »gamle land«, og af kammeraterne fra Jonstrup traf 
jeg kun få.

På tilbagevejen i en SAS sad jeg og så på Sjælland; selvfølge
lig faldt tankerne på spørgsmålet: »Var det så umagen og udgif-
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ten værd?« Det var det. Gensynet var, trods al forandring, alde
les overvældende, lige fra flyvestationen til den danske sommer. 
10 timer efter landede vi på flyvepladsen uden for Halifax. Der 
stod venner og ventede. Jeg var hjemme igen.

Med de bedste hilsener til de fem generationer af samtidige 
jonstruppere. Nogle få vil vel læse dette.

Skipper.



FOR 50 ÅR SIDEN
I »De seks« tegner Rudolf Bruhn et smukt billede af semina

rieforstander Stig Bredstrup som den på en gang myndige og 
hyggelige, forstående leder, der kunne tage de kåde elevers tos
sede streger med et smil. Mange gamle jonstruppere vil nikke 
genkendende til dette portræt, medens andre, der har prøvet 
den med rette frygtede »Fattertur«, næppe vil skrive under på, 
at det passer.

Nedenstående, som er tilsendt os af pens, lærer O. Andersen, 
Løjtofte, pr. Nakskov, viser, at »De seks« opfattelse ikke var 
helt ved siden af. Til orientering for yngre jonstruppere skal 
oplyses, at Westend er det samme som Kavalerfløjen i »De 
seks«, nemlig hovedbygningens vestlige fløj, hvor der fandtes 
en del elevværelser, og hvor forstanderen dengang havde kontor 
og derfor krævede ro på gangene og »Knejperne«.

Westend, d. 24. Marts Anno 1911.

Til Borgens Herre og Forstander

Hr. Stig Bredstrup 
R. af D.

Paa det at Vi Dags Dato Klokken 9 Slæt erfor, at det for al 
Jonstrup i Almindelighed og Westend i Særdeleshed forargelige 
Navn Rabalderkvarteret (!!) har overskredet Forstanderens 
Læber med den Mission til evig Tid at klæbe ved den gamle 
hæderværdige, minderige Borgfløj, beder Vi herigennem at ste
des for Forstanderens Asyn med nedenstaaende lige saa nød
vendige som tilstrækkelige Redegørelse.

Saasom merbemeldte Navn indeholder en Glose, som i uhyg
gelig Grad fører Tanken hen paa Spektakel, tør Vi formode, 
at Forstanderen sigter til en egentlig for Westends Beboere mere
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end for Forstanderen ubehagelig Tildragelse, nemlig at tvende 
formastelige, i Tugthuset hjemmehørende Individer (her uden 
Navns Nævnelse) haver sig lumskeligen her indsnegen og skam- 
meligen forstyrret den for Westend ejendommelige Ro og Fred 
paa en Tid, da de stedlige Beboere vare gaaet at anamme, hvad 
som til Legemets Nødtørft og Næring maatte høre. Og maa den 
i Glosen sig befindende Beskyldning i allerhøjeste Maade saare 
enhver West-ender, saa meget mere som vi netop formener os 
at have Privilegium paa at danne en Æres- og Sikkerhedsvagt 
om Forstanderens Comtoir at afvende alskens ude fra kom
mende »Rabalder«.

Thi føler Vi os berettigede til at mene, at det bør Forstande
ren af sit eget Ordforraad at udslette hin Glose, item ydermere 
paa Klassen at gøre vitterligt, at nævnte Ord ikke mere er at 
anvende.

Paa Westend’s Vegne

Hans Peder Hansen Novrup Svend Larsen H. O. Christiansen 
Victor Larsen (Provst) Otto Lindberg H. Chr. Jensen
H. Chr. Hansen H. A. S. Hansen Hjelm Poul Liebetrau
Otto Jensen Folmer Lauritzen Rifbjerg V. Novrup

Jonstrup Statsseminarium 25—3—11.

Velbyrdige Riddere og Svende!

En udsøgt Kreds af Borgens Riddere og Svende haver mig en 
sær angenem Skrivelse, hvorudi man hjærteligen klager over, at 
det Navn — Westend —, som i umindelige Tider haver været 
en Betegnelse og Symbol paa den Borgfløj, hvorudi de nævnte 
Riddere og Svende bo og husere, staar i Fare for at blive chan- 
geret og forandret til en anden Betegnelse og Symbol, navnlig 
Rabalderkvarteret, hvilket formodes at være foraarsaget ved en 
mine Læber overskreden Udtalelse.

Saaledes foranlediget skal jeg i al Kærlighed tilskrive eder, 
som følger:
1° Trende Punkter udi eders Skrivelse have forvoldet mig nogen 
Deliberation, Overvejelse og Hovedbrud.
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Pro primo: I skrive udi eders Skrivelse første Part udi Begyn
delsen: »Paa det at Vi e. c.« Gaaende ud fra, at dette Udtryk 
almindeligen tilkendegiver en Hensigt og derimod ikke en Aar- 
sag, hvilket almindeligen udtrykker og tilkendegives ved det 
Ord »efterdi«, haver jeg nogen Vanskelighed ved at forstaa eders 
sande Mening.
Pro secundo: Jeg er mig bevidst aldrig til forn hverken udi den 
danske Tunge og Sprog saa og ikke i de fremmede Tunger og 
Sprog, hvorudi jeg haver nogen Forfarenhed, at have truffet det 
Ord »Asyn«.
Pro tertio: I skrive udi eders Skrivelses 2den Part, at tvende for
mastelige have sig lumskeligen her indsnegen og skammeligen 
forstyrret den for Westend ejendommelige Ro og Fred.

At den i Westend herskende Ro og Fred er af en særlig og 
ejendommelig Art, vil jeg visseligen indrømme; thi dette haver 
jeg visserligen erfaret, i Synderlighed naar dets Beboere ginge af 
Huse for at annamme, hvad som til Legemets Nødtørft og Næ
ring maatte høre, eller og ginge tilbage efter samme Nødtørft og 
Næring at have annammet. Men just derfor haver det været mig 
plat umuligt at forstaa, at tvende Individer aleneste og uden 
Hjælp og Bistand have kunnet orke at frembringe et saa øredø
vende og infernalsk Rabalder som det, hvorudaf Borgen genlød 
hin Aften.

Saa have og nogle iblandt eder tilkendegivet, at der samme 
Aften var Besøg af nogle unge Jomfruer, hvilket foraarsagede 
eder stor Glæde, hvorudover jeg haver forestillet og imagineret 
mig, at det var til Ære og Glæde for de bemeldte unge Jomfruer, 
at det nævnte Rabalder opløftedes.
2° Jeg takker eder hjerteligen, at I ville være en Æres- og Sik
kerhedsvagt om mit Contoir og føler herefter mig og Borgens 
Skatkiste vel forvaret. Sikker paa, at I i al Fremtid ville holde al 
Støj og Larm langt borte fra mig, beslutter jeg herved at chan- 
gere og forandre »Rabalderkvarteret« til »Højenloft« som et 
passende og angenemt Symbolum for et højt beliggende Sted, 
hvor en udsøgt Kreds af ædle Riddere og Svende danne en Æres- 
og Sikkerhedsvagt.

Vor Gunst tilforn saaledes og fremdeles.
Stig Bredstrup.
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lebakken 2 A, Nyborg. — Skaalum, Bjarni, læ., Vaag, Færøerne. — 
Therkelsen, II. J. G., læ., Bjæverskov.
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Skjoldagervej 35, Gentofte. — Müller, Helga Normand, li., Rand
kløve Allé 15, Kastrup. — Nielsen, Johs. Søgaard, læ., Florasvej 
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Kornmarken 60, Søborg. — Larsen, Johannes Rindom, læ., Jon
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Herlev. — Nicolaisen, Otto, læ., Skovbakkeallé 7, Farsø, Jylland. 
— Petersen, Erik, læ., Buddingevej 88, Lyngby. — Rasmussen, 
Ejner, læ., Centralskolen, Nors. — Senstius, IL, læ., Bondehave
vej 70, Bagsværd. — Søder, Kurt, læ., Svendborgvej 132, Fåborg. 
— Sørensen, Hakon, læ., Fjordvej 21, Nykøbing F.

1955. Andersen, Charles, læ., Østoftc skole, Nørreballe, Lolland. — Bay, 
Sten Tolie, læ., Buddingevej 38 B, Lyngby. — Berg, Holger, læ., 
Glamsbjerg. — Christensen, Bent B., læ., Falkenbjerg 23, Svend
borg. — Christiansen, Kjeld Juul, læ., Ågade 15, Vestervig. — Ege- 
berg, Hans, læ., Nykøbingvej 64, Saxkøbing. — Erskov, O., læ., 
Nørreballe, Lolland. — Fabrin, Valborg, li., Karlstrup skole, Tå
strup. — Gunnersø, Jens, læ., »Holsteins Minde«, Fuglebjerg. — 
Holm, John Herbert, læ., Hårlev. — Jørgensen, Lene Buch, li., 
Kornmarken 60, Søborg. — Kolbe, Karin, li., Vanløse Allé 6, Kbh.
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F. — Konradsen, Eivind, læ., og Grethe, li., Rolighedvej 49, Esper- 
gærde. — Krog, Mogens, læ., Åløkkegård, Odense. — Kroman, 
Aksel, læ., Trappebæksvej 25, Svendborg. — Larsen, Kristian Si
moni, læ., Kildemosevej 25, Espergærde. — Lau, Werner, læ., By
værnsvej 10, Herlev. — Markmann, A. L., læ., Bråby skole, Haslev. 
— Munch, Inge, li., Malmbergsvej 185, Holte. — Nielsen, Else Ma
rie, li., Københavnsvej 18, Køge. — Nielsen, Ib, læ., Markus Allé 
4, Kolding. — Nielsen, Halfdan Ove, læ., Bondehavevej 118, Bag
sværd. — Olsen, Gunda Juel, li., Sandbyvej 9, Herlev. — Olsen, 
Ole Jagd, læ., Parkvej 53, Tåstrup. — Olofsson, Erik, læ., Ivigtut, 
Grønland. — Pedersen, Ellen, li., Stationsvej 67, Ballerup. — Pe
tersen, Carl Oluf, læ., Himmelev skole, Roskilde. — Rasmussen, F. 
Reindahl, læ., Møllebakken 5, Hillerød. — Roed, Ib, læ., Nordskov
vej 8, Stenlille. — Schultz, Knud, læ., Birkevang 167, Kbh. Brøns
høj. — Thomassen, Per, læ., Nordre Strandvej 122, Hornbæk.

1956. Andersen, Aage, læ., Elmeallé 58, Korsør. — Aundal, Anegrethe, 
li., og Søren, læ., Åbjergvej 12 m, Kbh. Vanløse. — Christoffer
sen, Lis, li., Nørregårdsvej 255, Rødovre, Vanløse. — Dan- 
dorf, Ib, læ., Dagmarvej 17, Skovlunde. — Grooss, Inger, li., 
Erantisvej 25, Næstved. — Hagel, Lis, li., Enighedsvej 27, Nykø
bing F. — Holtoug, Ole, læ., og Tove, li., Lumsås. — Ingvar, Wi- 
beke, li., Kornvænget 46, Ballerup. — Jarner, Aje, læ., og Frida, 
li., Stenløse forskole, Stenløse. — Knudsen, Mogens, læ., Kongsted, 
Rønnede. — Kramp, Flemming, læ., Ottestrup centralskole, Fre- 
derikslund. — Nielsen, Emil Møller, læ., Kærparken 77, Hjorte
kær, Lyngby. — Olsen, Hjørdis, li., Rosenvænget 16, Frederiks
sund. — Pedersen, Carl Johan, læ., Lundtofteparken 90, Lyngby. 
— Pedersen, John Vang, læ., Dalen 12, Hundested. — Pedersen, 
Leif Wagner, læ., Undløse centralskole, Tølløse. — Thomsen, Ole 
B., læ., Tværbommen 11, Gentofte. — Thygesen, Kjeld, læ., Kron
borg Ladegårdsvej 52, Helsingør. — Ulriksen, Kirsten, li., Fløng 
skole, Hedehusene.

1957. Bang, Asger, læ., Kobbervej 27, Herlev. — Bay, Annelise, li., Søt- 
trupvej, Hornum. — Christensen, Helge, læ., og frue L, Kippinge 
centralskole, Nr. Alslev. — Dahl, Kjeld, læ., Elsenborg, Frederiks
sund. — Dall, Børge, læ., Ejsingvej 48, Herlev. — Ekberg, Per, læ., 
centralskolen, Gloslunde, Nakskov. — Gottwald, Erik, læ., Tved- 
vangen 19, Herlev. — Kristensen, Hanna Tranum, li., centralsko
len, Tølløse. — Larsen, Henning Bjørn, læ., Marrebæk skole, 
Marrebæk. — Larsen, Helge, læ., Eberlinsvej 4, Hillerød. — Nør- 
ager-Nielsen, Nina, li., Kirke Værløse skole, Kirke Værløse. — 
Olsen, Kirsten Nørgaard, li., Blistrup skole, Græsted. — Pedersen, 
Frede, læ., Harilds Løkkevej 26, Neksø. — Petersen, Harald, læ., 
Solbakkevej, Hårlev. — Sachs, Hans, læ., Piledamsstræde 1,
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Neksø. — Ulriksen, Jørgen, læ., Fløng skole, Hedehusene. — 
Winckler-Carlsen, Jørgen, læ., og Gerda, li., Guldborg, Lolland.

1958. Bisholt, Kirsten, li., Byvejen 86, Måløv. — Danielsen, Vera, li., 
Solnavej 6, Søborg. — Eigtved, Laila, li., Ulrikkenborg Allé 8, 
Lyngby. — Funch, Nanna, li., Illerup skole, Kalundborg. — Holm, 
Birgit, li., Solnavej 99, Søborg. — Johansen, Bente Schelde, li., 
Jægersborgvej 1 A 20, Lyngby. — Kaiser, Winnie, li., Niels Steen- 
sens Vej 42, Gentofte. —• Larsen, Dora Søndberg, li., Solnavej 86, 
Søborg. — Mogensen, Hans Peter, læ., Hanning lærerbolig, Sæd- 
ding, Jylland. — Mortensen, Birgit Stampe, li., Banetoften 22, 
Ballerup. — Nielsen, Vagn Aa., læ., Tusbyvej 7, Hvidovre. — Pe
dersen, Birgit Dyhr, li., Hagested skole, Mårsø. — Pedersen, Ing
rid Borg, li., Solnavej 28, Søborg. — Petersen, Minna, li., Himme
lev skole, Roskilde. — Rasmussen, Alice Juul, li., Højbjergvænge 
39, Herlev. — Rasmussen, Hans Werner, læ., Glaciset 4, Lyngby. 
— Steenbuch, Sonja, li., Lupinvej 12, Kbh. F. — Svendsen, Grethe 
Leth, li., og Niels Espen Leth, læ., Blichersvej 55, Helsingør.

1959. Andersen, Boe Schelke, li., Kongevej 1, Fredensborg. — Andersen, 
Henny, li., Nestors Allé 9, Hvidovre. — Andersen, Tove, li., Elle- 
kongstræde 10, Rønne. — Bøgh, Flemming, læ., Vinkelager 58, 
Kbh., Vanløse. — Christensen, Tom, læ., Firhøjskolen, Føllenslev. 
— Daubjerg, Else, li., Mellemvang 19 B, Hørsholm. — Hansen, 
Inga Hoff, li., Storegade 43, Asnæs. — Hansen, Hans Lange, læ., 
og Kirsten, li., Jyderup skole, Vig. — Hjelme, Else, li., Sydskræn
ten 17, Holte. — Højer-Christensen, Marianne, li., Nordre Ring
vej 22, Glostrup. — Iversen, Poul Hasseriis, læ., Frederikssunds- 
vej 154 C, Kbh. Brønshøj. — Jensen, Arne, læ., Hovedgaden 7, 
Græsted. — Jensen, Bente, li., Chr. Winthers Vej 22, Lyngby. — 
Jensen, Sven Sødring, læ., Solkær 16, Kbh. Valby. — Johansson, 
Per Werner, læ., Henrik Ibsens vej 32, Kbh. V. — Kran-Nielsen, 
Uni, li., Rugvænget 21, Ballerup. — Larsen, Lilian Hovman, li., 
Marrebæk skole, Falster. — Madsen, Mogens Cresten, læ., Skanse
vej 67, Hillerød. — Nielsen, Arne Nørager, læ., Kirke Værløse. — 
Nielsen, Gert, læ., Midtsjællandske C.F.-Kolonne, C.F.-kasernen, 
Næstved. — Nielsen, Hans Tage, læ., Nygade 8, Græsted. — Pe
dersen, Hanne, li., Frugthegnet 66, Virum. — Pedersen, Leif, læ., 
Ellekrogen, Allinge-Sandvig. — Petersen, Birte Horsbøl, li., og 
Jørgen Horsbøl, læ., Magleby, Nordenbro, Langeland. — Peter
sen, Ingrid Nordgård, li. c/o Drastrup, P. Skrams gade 5, Kbh. 
K. — Petersen, Margit Bleghøj, li., Sogneskolen, Løve. — Smed, 
Lis, li., Rugvænget 9, Ballerup. —. Sørensen, Grete, li., Herrestrup 
centralskole, Grevinge, Odsherred. — Sørensen, Ole, læ., Sten
marken 63, Søborg. — Tinggård, Birgit, li., Højgade 12, Randers.

1960. Andersen, Ib, læ., Nygårdsvej 13, Kbh. 0. — Andersen, Stig Schel
ke, Kongevej 1, Fredensborg. — Andersen, Ulla Kofod, Li., Hjor-
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testræde 5, Neksø. — Andersson, Kirsten Ryge, li., Frederiksdals- 
vej 10 E, Virum. — Baltzer, Jørn, læ., Hovedgaden 106, Lyngby. — 
Christoffersen, Aase, li., Ringvejen 15, Rudkøbing. — Frederiksen, 
Vagn, læ., Tuborgvej 254, Kbh. NV. — Hansen, Leif Buch, læ., 
Nordre skole, Hjørring. — Jensen, Poul Rygaard, læ., Peløkke- 
haven, Rudkøbing. — Johansson, Finn, læ., Poppelallé 41, Hare- 
skovby. — Juul, Birgitte, li., Ahlmanns Allé 21, Hellerup—Kaa
ns, Kirsten, li., Overgaden o. vandet 22, Kbh. K. — Larsen, Hen
ning, læ., Vodroffs Tværgade 11, Kbh. F. — Larsen, Vagn Højer, 
læ., Gladsaxe Møllevej 90, Søborg. — Levinsen, Grethe, li., Bjælke
vangen 8, Lyngby. — Madsen, Mogens Birger, læ., Græsted skole, 
Græsted. — Navne, Esben, læ., Lundtoftevej 15, Lyngby. — Peder
sen, H. C. Vedel, læ., Enggårdsgade 3, Kærby, Ålborg. — Peder
sen, Mona, li., Lundtofteparken 34, Lyngby. — Peitersen, Finn, 
læ., Torve vej 12, Skovlunde. — Petersen, Arne, læ., Skuldelev 
gamle skole, Krogstrup. — Petersson, Franck, læ., Købkesvej 38, 
Ålborg. — Rasmussen, Jeppe, læ., Ny Jernbanevej 6, Næstved. — 
Trygve, Winnie, li., Hasselvej 12, Virum. — Viuff, Jette, li., Lyng
vej 41, Lyngby.



ARETS GANG PA JONSTRUP
Nu er et af de lange år i Jonstrups historie gået; — langt har 

det været i forventningen om det, der skulle komme og ske, når 
de nye bygninger blev taget i brug, — langt, fordi mange af de 
ting, som man havde ønsket at gøre, når flytningen havde fun
det sted, ikke kunne bringes til udførelse, da adskillige lokaler 
ikke var færdige til at blive taget i brug.

Foråret var præget af forventningen om alt det nye og stor
slåede, som vi skulle opleve efter sommerferien. Det var derfor 
med en vis træghed, man skred til de forskellige opgaver, der 
stod for. Man skulle passe på ikke ustandseligt at komme med 
trylleformularen: »Det bliver bedre på det nye seminarium«, og 
af den grund undlade at gøre tiden fornøjelig de sidste par må
neder i Lundtofte.

Den 15. januar holdt Irgens Müller et foredrag med titlen 
»Problembørn«. Det var et foredrag med virkeligt »bid i« og 
med ting i, der vækkede til eftertanke.

Den 10. februar havde vi en filmaften, hvor der vistes et par 
eksperimentalfilm samt Walt Disneys dejlige dyrefilm »Bæver
dalen«.

Sporten er blevet mere end en ren sommerfornøjelse. Det be
viste 2. klasses piger, der hele januar måned lå i skrap volley- 
balltræning, og som den 16. februar hjemførte pokalen for de 
københavnske seminariemesterskaber.

Lidt forsinket, men ikke derfor mindre god, afholdtes faste
lavnsfesten den 10. marts. 2. klasse havde omdannet gymnastik
salen til et piratskib, og dette blev i aftenens løb bemandet med 
alt, lige fra aber og missekatte til haremskvinder og fuglefæn
gere. Den eneste malurt i bægeret var mangelen på kavalerer, 
der til denne fest i langt højere grad end ellers gjorde sig gæl
dende.

Fredag den 18. marts holdt undervisningen på seminariet op
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kl. 12, og vi begav os til gymnastiksalen, hvor der blev serveret 
kakao og boller, og hvor alle klasser underholdt. Festens formål 
var at samle penge ind til flygtningehjælpen, og det blev da også 
et ganske klækkeligt beløb, vi kunne sende af sted den næste 
dag.

Tirsdag den 22. marts talte professor Thorkild Kristensen om 
mennesket i vor tids samfund. Han talte om vanskeligheden ved 
at fastholde et særstandpunkt i vore dage, hvor konformiteten 
breder sig mere og mere. Foredraget virkede meget personligt, 
præget som det var af Thorkild Kristensens særlige baggrund.

Diskoteksfesten afholdtes i år den 5. maj. Aftenen fik et me
get smukt forløb, holdt som den var i den særlige ånd, der altid 
præger 5. maj. Koncerten bestod af et afvekslende program for 
kor, orkester og solister. Efter kaffen opførte 2 elever uddrag af 
Aischylos’ Agamemnon, og aftenen sluttede med en kort tale af 
rektor Morville. Jeg tror, vi alle syntes, at det var en af de smuk
keste fester, der var blevet holdt på seminariet.

Kort efter begyndte eksamenstravlheden, læseferien fulgte, 
og skolen sluttede den 18. juni med den sidste dimissionsfest, 
der afholdtes på Lundtofteskolen.

Sommerferien blev lang for os alle. Byggeriet trak i langdrag, 
der kom meddelelse til en del af kollegiets kommende beboere 
om, at de ikke kunne flytte ind før i oktober måned, resten af 
kollegieboerne måtte bo to og to sammen.

Den 1. september begyndte vi på Trongårdsvej. Skolen var 
langtfra færdig. Mange af os tvivlede vist på, at der kunne dri
ves undervisning der, men vor tvivl blev gjort til skamme.

Mens vi stod og ventede i skolegården, kom et optog gående 
op mod bygningerne. En kærre fyldt med halm blev trukket af 
elever fra ældste klasse klædt i nattøj og slåbrok og se! — den 
gamle borger rejste sig op fra halmen og tog det nye semina
rium i besiddelse. Jo, det var Jonstrup og ikke en tilfældig sam
ling nybygninger.

Den første månedstid måtte man kante sig vej mellem høvle
bænke og malerstiger, springe over malerbøtter, dukke sig for 
elektriske ledninger og tage sig i vare for murernes cementklat
ter. Med det store antal nye elever, nye lærere, håndværkere, 
arkitekter og besøgende var det svært at lære hinanden at ken-
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de. Dusfesten, som vi afholdt den 2. september, rådede dog bod 
på så meget, at vi nu vidste, hvem der var elever.

Allerede den 5. september blev de første sportskampe udkæm
pet i Haslev. Til trods for manglende træning og sammenspil 
vandt vi de fleste discipliner. Desværre blev vi en uge senere 
slået af Vordingborg, således at vi udgik af de følgende kampe. 
Næste år håber vi at kunne give arvefjenden Vordingborg klø; 
vi har i al fald alle betingelser for at kunne træne nu.

Fredag den 23. september talte redaktør Erik Lindquist om 
opdragelse i Østtyskland. Det var vist en overraskelse for man
ge, at undervisningen på så mange områder divergerede fra den, 
vi kender herhjemme.

Ja, Øjeturen trak ud; men vi ville have fastlagt ruten i sådan
ne rammer, at den kunne holde i mange år fremover. Sports
udvalget bad herr Wolffsen være sig behjælpelig med tilrette
læggelsen, da ingen af eleverne følte sig i stand til at sikre, at 
turen blev traditionstro. Herr Wolffsen udviste stor interesse for 
sagen; han tog sportsudvalget med til det gamle Jonstrup og 
viste det den gamle rute, og herfra medbragte de Store Niels, 
som nu igen bruges på Øjeturen. Jeg tror at kunne sige, at den 
tur, der herefter blev lagt i Dyrehaven, til fulde svarer til de 
krav, enhver gammel Jonstrup’er måtte kunne stille. Aftenen 
sluttede med underholdning og dans på Peter Liep.

Efteråret har stået i Amerikas tegn. Seminariet har haft be
søg af et californisk professorpar, der har undervist i historie 
og engelsk. Desuden har vi den 13. oktober haft besøg af en 
amerikansk skuespiller, der læste op af Mark Twain, og den 11. 
november fortalte vor professor om U. S. A.

De gode pladsforhold har skabt en øget aktivitet på semina
riet om aftenen. Hver aften er det muligt at tage del i sports
arrangementer, håndbold, volleyball, badminton o. s. v., alt efter 
hvor ens evner og interesser ligger. Der er desuden blevet star
tet et par studiekredse i dramatik, moderne litteratur og ver
densreligionerne. Det er glædeligt at se, at videbegærligheden 
er så stor, og der er ikke tvivl om, at der her er sået et frø, der 
nok skal spire og gro i de kommende år.

Valgfeberen smittede også af på seminariet, og den 11. no
vember holdt vi et tværpolitisk valgmøde, hvor 6 partier var



42 ÅRETS GANG PÅ JONSTRUP

repræsenterede. Ingen fra salen turde give sig i diskussion med 
indlederne, men for mange betød det alligevel et indblik i de 
forskellige partiers indstilling, som de ikke før havde haft.

Torsdag den 1. december havde vi besøg af seminarielærer 
Kaj Bunde fra Skive seminarium. Han talte om seminarieunder- 
visningen, som han mente den skulle være og kunne være. Dis
kussionen blev meget livlig efter foredraget, men det var jo også 
et emne, hvori vi alle var engagerede.

Den 7. september aflagde de fire ældste klasser besøg på 
Statsradiofonien. Vi fik forevist hele radiohuset og blev bagefter 
orienteret om Danmarks skoleradio. Desværre var tiden for 
knap og vort udbytte derfor for ringe, men vi håber at kunne 
indhente yderligere oplysninger gennem et foredrag i det nye år.

Efterårsfesten afholdtes den 10. december. 3. klasse opførte 
Noel Cowards lystspil »Høfeber«. Stykket spilledes på Lundtofte 
skole, der endnu en gang stillede lokale til rådighed, da festsalen 
på seminariet endnu ikke var færdig. Efter opførelsen kørte 
man i busser tilbage på seminariet, hvor der festedes, for man
ges vedkommende til den lyse morgen, da det voldsomme sne
fald umuliggjorde hjemfarten. Der var mange, der priste kolle
gianernes kaffekander, da man nåede ud på de små timer.

Juleauktionen afholdtes under de sædvanlige former og efter
fulgtes af julefesten den 21. december. Ved en ihærdig arbejds
indsats var det lykkedes håndværkerne at få arbejdet på fest
salen fremskyndet så meget, at den kunne tages i brug. 3. klasse, 
som skulle arrangere festen, havde i bogstaveligste forstand gået 
med en kost i hælene på håndværkerne. Til trods for salens 
halvfærdige stand virkede den meget smuk, da den var pyntet 
med træ og grene; og hvor var det en fornøjelse, at vi alle 300 
kunne sidde i samme rum uden at føle pladsen kneben.

Herr Hjermov holdt juletalen, kor og orkester underholdt og 
herr Viderø læste op af Selma Lagerlöf.

Vi nåede således på den sidste dag i året at tage endnu et rum 
på seminariet i brug. Meget har vi set blive færdig i den tid, vi 
har gået her, men vi har også lært så meget af håndværkerne, at 
vi forstår, at der er en lang vej endnu, inden vi får bygningerne 
for os selv.

Vi har prøvet at følge traditionerne, som vi plejede, og vi har
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været glad overraskede over at se, hvor godt de omplantedes til 
det nye sted. Vi har ikke, som da man flyttede til Lundtofte, 
nedsat et traditionsudvalg, der skulle sikre traditionernes beva
relse; vi har nemlig ment, at man ikke på forhånd kunne lægge 
en spændetrøje på det nye sted, men at der måtte være en sådan 
smidighed, at skikkene kunne ændres, hvis de bød forholdene 
imod. At de fleste traditioner her passer så godt til stedet og er 
blevet så godt modtaget af de mange nye elever, kan vi ældre jo 
kun glæde os over.

Jeg føler mig forvisset om, at der gennem årene vil vokse 
nye traditioner frem, inspireret af stedet, arbejdet og fællesska
bet, og de vil sammen med de gamle skabe en helhed — den hel
hed, som vi kalder Jonstrupånden.

Ruth Gammelgacird.



DIMITTENDER 1960
Ib Andersen
Stig Schelke Andersen
Ulla Kofod Andersen
Ove Bahrenscheer
Jørn Baltzer
Kirsten Kaaris, f. Blicher
Aase Christoffersen
Birgit Dissing
Winnie Trygve, f. Falk
Vagn Frederiksen
Leif Buch Hansen
Bent Ove Jensen
Poul Bygaard Jensen
Finn Johansson
Birgitte Juul
Nini Rasmussen, f. Kjeldsholm

Henning Larsen
Vagn Højer Larsen
Grethe Levinsen
Esben Navne
Hans Chr. Vedel Pedersen
Mona Pedersen
Finn Peitersen
Arne Petersen
Franck Pettersson
Jeppe Rasmussen
Inger Viuff, f. Sørensen 
Kirsten Ryge Anderson,

f. Tandrup
Jette Viuff
Mogens Birger Madsen
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En af Jonstrups bedst kendte sønner fra de ældre årgange, fhv. 
kantor Viggo Bitsch, fyldte d. 19. august 1960 70 år og blev hyl
det fra mange sider. Viggo Bitsch, der stammer fra Bjerre her
red, tog eksamen fra Jonstrup 1911, og efter 14 års virke som 
lærer og organist i Bandholm blev han i 1925 kantor og organist 
i Vemmetofte, hvorfra han tog sin afsked i 1955. Foruden i sko
len har han gjort et stort og påskønnet arbejde i Dansk Kirke
musiker Forening som formand og som redaktør af Dansk 
Kirkemusiker Tidende. Han har udgivet salme- og sangbøger, 
og mange af hans melodier er kendte og yndede.

I Jonstrupsamfundet har han været et meget interesseret og 
virksomt medlem. Han har i en lang årrække været medlem af 
styrelsen og er en flittig medarbejder ved Jonstrupbogen. Han 
har komponeret melodien til Kaj Bangs Jonstrupsang og har 
forfattet Jonstrupordbogen, hvori han har samlet og forklaret 
de særlige jonstrupske gloser og vendinger fra tiden o. 1910.

På sin runde fødselsdag udsendte Bitsch en smuk bog »Ad 
Barndommens Veje«, hvori han på en fin, stilfærdig måde for
tæller sine barndomserindringer og slutter med nogle betragt
ninger over jysk dialektdigtning.

t
Et af Jonstrupsamfundets ældste og bedst kendte medlem

mer, fhv. undervisningsminister A. M. Hansen, døde i oktober 
1960, 83 år gammel. Han dimitteredes fra Jonstrup 1897 og var 
derefter lærer i Gundslev i 25 år. 1918—47 var han folketings-
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mand, og i 10 år var han formand for det radikale vens tres 
rigsdagsgruppe. 1923—53 var han statsrevisor. Som sit partis 
ordfører ved behandlingen af skolelove viste han stor indsigt i 
skolens forhold, og hans udnævnelse til undervisningsminister i 
Buhis samlingsregering i 1945 blev hilst med tilfredshed af sko
lens folk.

A. M. Hansen nærede stor kærlighed jtil Jonstrup og var et in
teresseret medlem af Jonstrupsamfundet.

t
Den 10. december 1960 døde plantageejer, major Alfred Poul

sen, Holte. Han blev dimitteret fra Jons trup 1912, og hans kam
merater fra dengang har med interesse fulgt hans for en jon
strupper højst ejendommelige skæbne. Kim kort tid kom han til 
at virke i skolen, idet første verdenskrig gav hans liv en helt an
den retning. Han blev løjtnant af reserven og drog efter krigen 
med Westenholz’ korps til Estland, hvor han deltog i friheds
krigen. I 1920 drog han til Malaya og virkede som plantageassi
stent, senere erhvervede han selv plantager og var i mange år en 
anset plantageejer. Han vendte tilbage til Danmark i 1952.

Ny ridder.

Seminarielektor O. Lindberg er i 1960 blevet udnævnt til Rid
der af Dannebrog. Lindberg, der er kendt af næsten alle jonstrup
pere, blev den 1. august 1923 ansat ved Jonstrup statssemina
rium og virker der endnu. Desuden har han i årene 1925 til 1960 
været medhjælper ved gymnastikinspektionen. I Jonstrupsam
fundet gør Lindberg et stort og påskønnet arbejde, ikke mindst 
ved tilrettelæggelsen af stævnearrangementerne. Siden 1946 har 
han været Samfundets næstformand.
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Ny lærer.

Frk. Gudrun Christensen, der 
er født 1911, tog lærereksamen 
fra Th. Langs seminarium 1933 
og gennemgik skolekøkkenkur
sus på Statens lærerhøjskole 1934 
—35. Efter ansættelser i Otterup, 
Ålborg og Gladsaxe blev frk. 
Christensen 1. august 1960 ansat 
ved Jonstrup statsseminarium 
som seminarieadjunkt med hus
gerning som hovedfag.

Valg.

På valg 1961 er Kaj Bang, O. Lindberg og Wilh. Thomsen.
Hvis der ikke afholdes årsmøde i 1961, bedes stemmesedler 
sendt til Wilh. Thomsen inden 1. oktober.
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REGNSKAB 1. JANUAR —31. DECEMBER 1960
Indtægt 
kr. ø.

Kassebeholdning pr. 1. januar 1960 ................ 236 82
Kontingenter........................................................ 2 466 00
Salg af årbøger.................................................... 345 50
37 opkrævninger à 1 kr....................................... 37 00
Giro renter ........................................................... 2 31
Repræsentation og møder..................................
Fremstilling af årbogens 37. bind....................
Administration og redaktion.............................
Tryksager ...........................................................
Porto, gebyrer m. m............................................
Kassebeholdning pr. 31. december 1960 .........

Udgift 
kr. ø.

8560
2071 00

200 00
12515
299 59
306 29

3 087 63 3 087 63

Ordruphøjvej 24, Charlottenlund.

Wilh. Thomsen.

Regnskabet revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene. 
Kassebeholdningen til stede.

København, d. 6. januar 1961.

5. M. Waaben. H. E. Hasland.

JONSTRUPSAMFUNDETS STYRELSE
Overlærer Kaj Bang, formand, Åboulevard 86, København N, 

fhv. kantor Viggo Bitsch, Åbrinken 81, Virum, førstelærer Vilh. 
Hellested, Hellested pr. Hårlev, seminarielektor O. Lindberg, 
Kornagervej 20, Lyngby, overlærer Wilh. Thomsen, kasserer, 
Ordruphøjvej 24, Charlottenlund, telf. Ordrup 2492, viceskole
inspektør Knud Ørhem, Ørnevej 25, Glostrup. Elevernes repræ
sentant er frk. Ruth Gammelgaard.

Årbogens redaktør: skoleinspektør Viktor Pedersen, Vanløse 
skole, København.


