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SEMINARIEFORSTANDER

STIG BREDSTRUPS LIVSERINDRINGER
in
Køge 1889—95.

Mit første Besøg i Køge var af blot orienterende Art. Jeg
skulde jo se paa Embedet og Boligen og tale med forskellige
Mennesker. Om mit Møde med Pastor Monrad har jeg fortalt
i min Bog om ham, og hertil henviser jeg. Jeg kom til Køge
for at begynde min Lærervirksomhed den 6. November 1889;
først noget senere kunde jeg blive ordineret. Køge var dengang
en By paa 4200 Indbyggere, nu er Byen betydelig større. Der
findes i Staden en herlig og meget stor Kirke, fra hvis Taarn,
hvor jeg ofte var oppe, der er en meget pragtfuld og vid Ud
sigt. Egnen er køn. Det var mig en særlig Glæde at komme til
at bo saa nær Havet. Jeg, som er opfødt ved Havet og fra min
Barndom elsker det, har ellers den største Del af mit Liv
boet borte fra det. Syd for Byen findes Billesborg Skov, der
ofte var Maalet for vore Spadsereture, og længere borte
Vallø Skove. Nær Byen ligger Gammel Køgegaard med Aasen
(Grundtvigs Grav) og længere borte troner Højelse Kirke, der
ses viden om. Selve Byen gjorde paa den Tid et ret gammelt
Indtryk. Der var kun faa nyere og anselige Huse, men en
Del gamle, ejendommelige og smukke Huse. Der var mange
flinke og elskværdige Mennesker i Køge; alle de, vi omgikkes,
er paa en enkelt nær nu borte, og naar jeg nu en sjælden
Gang gaar igennem Køge, møder jeg aldrig et Menneske, som
jeg kender.
I Foraaret 1890 rejste Monrad til København, hvor han blev
sin Svigerfaders Eftermand ved Vartov; men vi blev ved at
bevare Forbindelsen med ham og hans Familie lige til hans
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Død i 1903, og det var af stor Værdi for os begge. Blandt Mon
rads Børn var der en lille Pige paa 4—5 Aar, » Dotte «. Hun
blev gift med nuværende Forstander Dr. Møller paa Jonstrup
og er altsaa min Kones Efterfølgerske.
Efter Monrad blev Th. Tesch Sognepræst i Køge. Han var
vistnok, da han kom, en Mand paa knap 50 Aar. Han var en
flink Præst, selv om han naturligvis som Prædikant ikke
kunde maale sig med Monrad, der jo i Begavelse var ham
langt overlegen. Men han var en elskelig Mand, en af de
bedste, jeg overhovedet nogensinde har kendt. Vi kom ud
mærket ud af det med hinanden, og jeg bevarer Mindet om
ham i den dybeste Taknemmelighed. Teschs sidste Dage blev
svære og tunge. Sygdom (Kræft) med store Lidelser stødte til;
han døde i København i Februar 1921 og blev begravet paa
Garnisons Kirkegaard. Underligt nok — thi han var meget
afholdt i Køge — var der kun meget faa af hans gamle Me
nighed med ved hans Begravelse. Jeg holdt Talen over føl
gende Tekst, som passede saa godt paa ham:
»Jeg formaner eder derfor, jeg, den bundne i Herren, til
at vandre værdig den Kaldelse, med hvilken I blev kaldede,
med al Ydmyghed og Sagtmodighed, med Langmodighed, saa
I bære over med hinanden i Kærlighed.« Ef. 41’2.
Et Par Maaneder før Tesch’s Død holdt jeg 25 Aars Jubi
læum paa Jonstrup. Blandt de mange Telegrammer, jeg mod
tog i den Anledning, var der ogsaa et fra ham. Det lød: »Gemt,
ikke glemt.« Jeg hører endnu min Kone helt bevæget gentage
disse Ord: »Gemt, ikke glemt.«
Mine kirkelige Forretninger i Køge var ikke mange. Det
var en Regel, at Kateketen prædikede de tre Andenhelligdage
og ellers kun, naar Sognepræsten havde Forfald, og det havde
han ikke ret tidt. Men der var i Nærheden en Del gamle Præ
ster, som af og til gjorde Brug af mig, og jeg har prædiket
i flere af Køgeegnens Kirker, i Højelse-Lellinge, Ejby-Dalby, Herfølge-Sædder, Ørsted-Daastrup, Gadstrup-Syv, JersieSkensved og maaske i flere. Af disse Præster var der især to,
som havde Bud efter mig, Nansen i Højelse og Schmidt i
Dalby. Nansen var af jødisk Afstamning og havde et udpræ
get jødisk Udseende. Han var en morsom Mand, urolig sprin-

STIG BREDSTRUPS LIVSERINDRINGER

5

gende fra det ene Spørgsmaal til det andet, altid optaget af
et eller andet, opfarende hidsig, men til det yderste godmodig,
en inderlig god Mand. Min Kone og jeg holdt meget af at be
søge ham i hans hyggelige Præstegaard med den smukke,
store Have, hvorfra der var en herlig Udsigt. Han var Enke
mand, og hans ugifte Datter, Tea, styrede Huset for ham.
Der var meget hyggeligt i Højelse. Hans Søn, Peter Nansen,
har jeg ogsaa truffet derude. Han hørte jo til de unge radikale
Forfattere, og hans Fader var dette uden al Tvivl en stor
Sorg. »Har De læst min Søns sidste Bog?« spurgte han mig
engang, »det er en væmmelig Bog.« Men den gamle var nu
paa en Maade alligevel stolt af Sønnen og hans Begavelse, og
der var ogsaa, syntes jeg, noget elskværdigt og indtagende over
Peter Nansen. Han var yderst hensynsfuld over for sin Fader,
og der var heller ikke nogen Tvivl om, at han holdt meget af
ham. Søsteren sagde, at der var saa meget i Peters Sind, der
mindede om Faderen, noget barnligt og kærligt, som der var
hos den gamle.
Engang var jeg indbudt til Bispemiddag i Højelse. Biskop
Fog var paa Visitais. Det blev en morsom Middag. Fog var en
meget betydelig, men ogsaa en meget mærkelig Mand. Det
var ham, som den 18. December 1889 havde ordineret mig,
og lad mig ikke glemme en pudsig Episode fra den Lejlighed.
Det var tilfaldet mig at prædike (over Marc. 426"29), og da vi
efter Gudstjenesten kom op i Bispegaarden, sagde Fog til mig:
»Ja, Hr. Bredstrup, jeg vilde gerne takke Dem for Deres Præ
diken, men jeg kan ikke, for jeg kunde ikke høre et Ord af
den. Jeg skal sige Dem, at der, hvor jeg sidder, hører man
allerdaarligst i hele Kirken. Men saa vidt jeg kunde forstaa,
var der dog Sammenhæng i den.« Vi skulde i Bispens Værelse
aflægge Præsteløftet for ham. Der var i den Anledning an
bragt en Slags Bedeskammel — jeg har for nylig set den igen
hos Ostenfeld — midt paa Gulvet. I den skulde Ordinanderne
knæle og oplæse Formularen for Biskoppen, som sad lige
overfor. Efter at hver havde aflagt Løftet, udtalte Biskoppen
meget lavt et Velsignelsesønske, idet han rakte den paagæl
dende Haanden. En af Ordinanderne var Gunnar Brandt, en
Søn af C. J. Brandt ved Vartov. Da han havde aflagt Løftet,

6

STIG BREDSTRUPS LIVSERINDRINGER

mumlede Fog et »Gud velsigne Dem« og føjede umiddelbart
hertil højt: »Deres Slips er gaaet op; der hænger vist et Spejl
derinde ved Siden af.«
Men tilbage til Bispemiddagen i Højelse. Det var en Søn
dag; jeg havde prædiket i Køge og Ølsemagle. Jeg husker
tydeligt, at Evangeliet var Den rige Bonde, som altsaa de
forskellige Præster til Middagen havde prædiket over. Der
staar jo i Lignelsen, at den rige Mand vilde rive sine Lader
ned og bygge dem større. Tesch havde, da vi en Tid i For
vejen talte sammen om Evangeliet, fremhævet en smuk An
vendelse af dette med Laderne. Vi trænger alle aandeligt talt
til at rive vore Lader ned og bygge dem større. Denne An
vendelse benyttede jeg i min Prædiken, og Nansen, som jeg
havde talt med derom, gjorde det ogsaa. Og da Biskoppen
skulde til at katekisere med de unge, tog han ogsaa den sam
me Anvendelse op, fortalte Nansen senere. Da jeg om Efter
middagen kom til Højelse, hvilede Biskoppen, og efterhaanden samlede de indbudte sig. Disse bestod af Præster fra
Herredet; blandt mere fremtrædende længere borte fra min
des jeg Provst Esmann fra Hellested (»Droslen slog i Skov sin
klare Trille«) og Amtmanden fra Næstved (hvor Nansen i sin
Tid havde været Præst). Vi sad nogle Stykker og talte sammen
i Nansens Studereværelse. Talen drejede sig om ganske lige
gyldige Ting, hvorfor det gjorde et overmaade pudsigt Ind
tryk, da Nansen kom vimsende ind i Stuen og hviskende be
troede os, at Biskoppens Tjener opholdt sig i Værelse lige
ved Siden af. »Aah, Nansen!« sagde Holbech fra Snoldelev.
Noget efter blev vi anmodet om at komme ind i Daglig
stuen. Der stod Biskop Fog i Kjole og med Ordener. Han var
egentlig en pragtfuld Skikkelse, imponerende. Og da vi kom
til Bordet, var det naturligvis ham, der blev Midtpunktet, ikke
blot fordi han var Biskoppen, og man kunde se paa ham, at
han var det, men først og fremmest, fordi det var ham, der
ledede den hele Konversation og var uhyre interessant og
morsom at høre paa. Han var jo Humanist — »den sidste
Humanist« — har Edv. Lehmann kaldt ham. Intet menneske
ligt var ham i Sandhed fremmed; det mærkede man, blot man
var sammen med ham ved en Bispemiddag. Han kunde ogsaa
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være morsom og faa pudsige Indfald. Nansen havde betroet
os, at Fog gik og fløjtede for, at han skulde køre ham til
Vallø, men Højelse-Præsten var øm over sine tykke, brune
Heste og vendte det døve Øre til. Ved Bordet spurgte Fog
om, hvor langt der var til Køge. Nansen anede Uraad og
skyndte sig med at oplyse, at der var over en Mil. »Umuligt.«
»Jeg forsikrer, at jeg altid er en Time om at køre til Køge.«
»Ja, men man kan ikke regne Nansen, for han skal snakke
med alle de Mennesker, han møder paa Vejen.« Det var der
nu noget om. Provst Esmann holdt en kort Tale, hvori han
udtalte Ønsket om ogsaa selv engang at faa Bispevisitats. Fog
svarede med at deklamere — i sin sædvanlige Prædiketone, der
klædte ham saa udmærket — »Maaske jeg for dit Aasyn staar,
naar mindst du tror mit Komme.«
Efter Bordet hørte jeg Fog underholde sig med Møller Steensen fra Lellinge om botaniske Spørgsmaal.
Bispevisitatserne den Sommer havde vakt stor Sensation i
Egnen. Nansen var umaadelig optaget af sin, baade før og
efter den. Han havde haft nogen Ængstelse for Katekisationen,
om de unge overhovedet vilde møde op paa Kirkegulvet. Det
vidste Lærer Hejlesen i Ølby, og han kom sin Sognepræst —
dog naturligvis uden dennes Viden — til Hjælp ved at bilde
Folk ind, at det kostede 2 Kr. i Mulkt for den, som udeblev.
Dette hjalp, i hvert Fald var der unge nok paa Kirkegulvet. —
Hvad i øvrigt min præstelige Virksomhed angaar, maa jeg
sige, at der var ikke faa Tilhørere, naar jeg prædikede, og jeg
var vistnok en vel yndet Taler. Selv var og navnlig er jeg fuld
kommen klar over, at der ikke var meget ved, hvad jeg sagde,
det var kun noget, jeg havde læst eller tænkt, ikke noget, jeg
selv havde oplevet eller gennemlevet; der var i Virkeligheden
derfor ikke Fugls Føde ved det. Sommetider tænkte jeg natur
ligvis paa at søge Præstekald. Det var vistnok en Lykke for
mig, at dette aldrig blev til noget. Jeg havde bestemt ikke duet
til at være Præst og vilde være kommet til at lide under et
ulideligt Tryk af Følelsen af at være en unyttig Tjener, hvor
med ikke være sagt, at jeg i mit senere Liv kom til at høre til
de særlige »nyttige«. Naar Folk ret gerne hørte mig prædike,
var Grunden dertil væsentlig den, at jeg allerede som ung var
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en temmelig »flydende Taler«. Herom kan jeg berette en
komisk Tildragelse.
Da jeg som Kandidat første Gang prædikede i Ebeltoft, var
Kirken fuld. Det var nemlig 2’ Juledag; men der var ganske
sikkert ogsaa mange i Kirke af Nysgerrighed efter at høre
den unge Mand, som man havde kendt fra, da han var Dreng.
To Borgere, som var lidt nervøse paa mine Vegne, sad ved
Siden af hinanden. Da jeg havde faaet godt begyndt, hviskede
den ene til den anden: »Der er sgu ikke noget at være bange
for,« hvortil den anden bemærkede: »Nej, Fanden gale mig
er der ej.« Denne Mand forsømte nemlig aldrig at bande. Hi
storien har jeg fra min Søster.
Med mit Skolearbejde var jeg godt nok tilfreds. Der var
2 Skoler i Byen, Borgerskolen, hvis Førstelærer jeg var, og
Realskolen, Tøxens Skole, hvor jeg ogsaa fik nogle Religions
timer. Mine Medlærere var gennemgaaende flinke Folk, som
jeg i det hele kom godt ud af det med. Da jeg kom til Byen,
var der Vakance i Andenlærerembedet. Kordegn Petersen var
nemlig lige død, og hans Enke boede endnu i Embedsboligen.
En af Sønnerne var Harald, der senere tog Navnet Bergstedt
og jo blev en ret kendt lyrisk Digter og socialdemokratisk
Journalist. Han gik paa den Tid i Roskilde Latinskole, hvor
han ingenlunde udmærkede sig, han var en begavet, men ret
doven Dreng. Hans Moder havde faaet den Idé, at Harald
skulde stille hos mig og fremvise sin Karakterbog. Jeg var nu
ikke meget for det, men vilde ikke gøre Fru Petersen imod.
Den senere Digter har ofte ringet paa min Dør og med ned
slagne Øjne præsenteret sin ikke alt for gode Karakterbog.
I en Bog for en Del Aar siden gav han en grim Skildring af
sin Fader »Pastor Monrads Ven«. Der herskede vist et ulyk
keligt Forhold mellem Forældrene, og Harald holdt altsaa med
Moderen.
Petersens Eftermand var Emil Clausen, som kom fra Tøxens
Skole og blev Andenlærer og Kordegn. Ham havde jeg et ud
mærket Samarbejde med, og jeg tør nok sige, at vi blev gode
Venner. Jeg saa op til ham, for han var en udmærket anset og
dygtig Lærer og en ualmindelig retlinet Mand. Han var lige
som Tesch Skomagersøn fra København og havde ligeledes
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gaaet i Melchiors Skole. Sin Læreruddannelse havde han faaet
paa Etatsraad Jensens Jonstrup, hvorfra han var dimitteret
1865, og han hørte altsaa til Jensens sidste Elever og havde
været sammen med Folk som Joachim Larsen, Kroman og
Bergman. Han var en af de faa Jonstruppere, af dem jeg har
truffet, som ikke nærede venlige Følelser for Seminariet. Han
mindedes naturligvis med Glæde den smukke Egn, som han
ofte talte om, men selve Institutionen, Kasernesys ternet, og
hvad dermed hang sammen, nærede han ingen Taknemmelighcd for. Han savnede Ensomheden; i det fælles Liv var der
ingen Mulighed for Ensomhed, undtagen naar man laa paa
Sovesalen, og de andre sov. Clausen var for øvrigt en ret
kølig Natur og meget kritisk over for mange Foreteelser ogsaa
i Køge. Men den Anseelse, han med stor Ret nød i Byen, med
førte, at han blev Medlem af Byraadet, og jeg tror, han satte
Pris paa denne Ære, og at han med megen Interesse varetog
sit Hverv. Med sit rolige Temperament og sin hele forstandige
Indstilling blev han mig en udmærket Støtte og Vejleder. Som
flere andre i Byen blev han udmærket i Albertis Periode (han
var for Resten nærmest Hørups Mand); han blev Kancelliraad, en Titel, som han vist ikke satte alt for højt. Adskillige
Aar efter at jeg havde forladt Køge, tog han sin Afsked og
bosatte sig i København, hvor han døde faa Maaneder efter
Tesch.
Det var i 1892, at Alberti besejrede Hørup i Køgekredsen.
Jeg havde dengang endnu ikke Valgret, men fulgte Kampen
i høj Grad interesseret. Jeg var med ved Valgmøder f. Eks. i
Køge og Havdrup. Det sidste Sted var Hørup ikke med; men
det interesserede mig i høj Grad at høre Klavs Berntsen, der
støttede Alberti. Han var en herlig Taler og en glimrende De
battør. Utallige er de Eksempler, man har paa hans Aands
nærværelse og Snarraadighed. Som purung havde jeg hørt
ham tale i Ebeltoft i Højskolens Have, senere har jeg hørt
ham og været sammen med ham mange Gange. Han var
endog saa elskværdig at sende mig et venligt Brev, da jeg
holdt Jubilæum paa Jonstrup; men Bekendtskabet kom natur
ligvis først efter Havdrupmødet. Alberti og Hørup var ikke
blot Modstandere, men saa store Modsætninger, som man vel
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kunde tænke sig. Hørup var en middelhøj Mand, Alberti en
vældig Kæmpe. Hørup var smidig og spids, Alberti kraftig og
grovkornet; Hørup gjorde nærmest et indolent Indtryk, Al
berti var fuld af Energi. Han satte meget, ogsaa økonomisk,
ind paa at blive valgt, og han blev valgt. Paa den Tid var der
jo Valgkamp ogsaa paa selve Valgdagene. Det mægtige Torv i
Køge var tæt pakket under den mundtlige Del af Handlingen.
Hørup blev valgt ved Kaaringen, hvad ikke kunde overraske;
men der kom paafaldende mange Hænder i Vejret for Alberti.
»Der var ikke stor Forskel,« sagde Overlæreren fra Tøxens
Skole, Kr. Pedersen, der tilfældigvis stod ved Siden af mig
under Kaaringen. Da Udfaldet af den skriftlige Afstemning
forelaa henimod Aften, var Alberti valgt. Da Ekspressen skulde
gaa, gjorde jeg mig et Ærinde ned paa Jernbanestationen, og
jeg kom ind i 2’ Klasses Ventesal. Der stod de to Modstandere,
hver naturligvis paa sit Sted, og hver med sine haandgangne
Mænd. Alberti stod bred og mægtig og vel til pas, Hørup til
syneladende uanfægtet, som det hele ikke kom ham ved, men
Redaktør Svarre stod ved Siden af ham, rød i Hovedet og med
et Ansigt, hvorpaa den heftigste Forbitrelse tegnede sig.
8 Aar efter blev Alberti og Hørup Ministre i det samme før
ste Venstreministerium. Kong Christian d. 9’ var næppe helt
glad for dette Ministerium, i hvert Fald var han det ikke for
Alberti. Pastor Monrad har fortalt mig, at Kongen en Dag,
da Monrad var tilsagt til Taffels, sagde til ham: »Og saa denne
Alberti — forskrækkeligt.« Ja, det viste sig jo at blive for
skrækkeligt.
Men nu gaar jeg over til en Omtale af vore huslige For
hold. Den 6. Dec. 1889 stod Henriettes og mit Bryllup. Bischoff
viede os i Frederiksberg Kirke, og Bryllupsmiddagen, som var
meget festlig, afholdtes paa Skydebanen. Af de mange Bryl
lupsgæster d. 6. Dec. er nu kun meget faa i Live. Blandt Bryl
lupsgaverne vil jeg nævne et stort og meget smukt Billede (Le
matin), som vi fik af en Kreds af vore Venner. Dette Billede
havde sin Plads i vor Dagligstue over Sofaen; men her i Farum
findes det i Sovekammeret. De samme Venner gav os ved vort
Sølvbryllup et andet smukt Billede (Der Abend).
Bryllupsdagen var en Fredag. Lørdag rejste vi så til Køge,
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hvor Hjemmet var ordnet, og hvor Monrads og Blumes yder
ligere havde pyntet op. Ligesom jeg var blevet Husven hos
Monrads, blev Henriette det ogsaa meget snart, og det var
tydeligt nok, at den ellers saa kritiske Monrad syntes helt godt
om hende. Ved det første lille Selskab i Præstegaarden, som vi
deltog i, husker jeg, at han sagde, at Folk havde sagt paa Forhaand, at naar man syntes godt om Kateketen, vilde det nok
vise sig, at den unge Frue ikke faldt saa heldig ud. Men han
takkede Fru Bredstrup for, at dette ikke kom til at passe.
Søndag d. 8. Dec. havde vi vort første Besøg af Gæster. Det
var Fader, min Søster og Broder og flere. Vi var i Kirke om
Formiddagen og hørte Monrad prædike. Da vi sad ved Mid
dagsbordet, tog Fader sit Glas og ønskede os til Lykke i vort
nye Hjem. »Et Liv uden Sorger vil jeg ikke ønske jer, men
jeg vil ønske, at Glæden maa blive det overvejende.« Disse
jævne Ord fæstnede sig dybt i min Erindring, og dem har jeg
ofte tænkt paa under vort Livs forskellige Tilskikkelser, og jeg
tror bestemt, at jeg ogsaa drog dem frem ved vort Sølvbryllup
i min Tale til Henriette.
D. 19’ Sept. 1890 fik vi vor lille Pige. Hendes Fødsel staar
selvfølgelig aldeles klart i min Erindring. Dette, at jeg blev
Fader, var jo den store Oplevelse i mit Liv. Midt om Natten
mellem d. 18’ og 19’ Sept, hentede jeg vor gode Genbo og Ven
og udmærkede Læge, Distriktslæge Valentiner. Jeg hører ham
endnu sige, da han havde undersøgt min Kone: »Fødselen er
begyndt.« Det blev en ret haard Fødsel, og først Kl. 10 blev
den lille Pige født. I vor Spisestue stod et gammelt Hjørneskab,
som vi havde faaet af min Svigermoder. Det staar endnu i mit
Hjem, og det vil jeg nødig skilles ved; thi det var det, jeg gik
hen til og lænede mig op til og takkede og græd.
En mere øm og kærlig og opofrende Moder end Henriette
kan ikke tænkes. Hun havde et sjælden kærligt Sind og elskede
Børn, mest naturligvis sin egen Datter og senere sine Datter
børn.
Monrad, der jo dengang boede i København, sendte mig et
ganske kort Lykønskningsbrev, hvori han skrev: »Det er vid
underligt med den første Barnegraad og — lidt senere — det
første Barnesmil.«

12

STIG BREDSTRUPS LIVSERINDRINGER

1 Oktober døbte jeg den lille Pige i Køge Kirke med Navnet
Ellen Andrea Sofie. De to sidste Navne fik hun efter sine Bed
stemodre. Henriette bar, blandt Fadderne var min Fader. Og
Ellen voksede op til at blive vore Øjnes Lyst og vore Hjerters
Trøst.
I 1893 blev den gamle Skole revet ned, og en ny, ganske
anselig Skolebygning blev opført paa det samme Sted. I øver
ste Etage fik vi saa vor Lejlighed. Fra denne var der en præg
tig Udsigt ud over Køge Bugt. I de to Aar, da vi boede der,
havde jeg altsaa daglig Udsigt til Havet, som jeg har elsket fra
min Barndom, men ellers levet langt borte fra det allermeste
af mit Liv.
De Børn, jeg kom til at undervise i min Kogetid, ved jeg
nu ikke ret meget om mere. Men en ret mærkelig Oplevelse,
som jeg havde for ikke længe siden, vil jeg med det samme
optegne. Det var d. 23’ September i Aar (1934). Jeg skulde del
tage i en Fest i København, og jeg stod i fuldt Festskrud og
ventede paa en Bil, jeg havde bestilt til at køre mig til Sta
tionen. Saa kom der en anden Bil og holdt uden for Haven,
og en mig ganske ubekendt Dame ringede paa. Hun spurgte,
om hun kunde komme til at tale med Fru Bredstrup, og da
hun fik at vide, at hun var død for mere end 4 Aar siden,
udbrød hun: »Herre Gud, saa er jeg kommet for sent. Det er
Kristine fra Nørregade i Køge.« Jeg kunde i Øjeblikket ikke
huske delle Navn; men da hun fortalte videre, dæmrede det
for mig. Hun havde været en lille fattig Pige med daarlige
Øjne, men Henriette havde hjulpet hende og faaet hende til en
Øjenlæge, og hun var blevet fuldkommen helbredet. Nu havde
hun saa tidt tænkt paa at besøge os; men det var altsaa ikke
blevet til noget. Saa var hun kommet til at tænke paa, at hun
havde Fødselsdag samme Dag som jeg, og ved at se i Avisen
d. 13’ Sept, i Aar fik hun jo at vide, at jeg boede i Farum, og
saa besluttede hun snarest at gøre Alvor af den paatænkte Tur.
Hendes Mand, som ogsaa havde gaaet i Skole hos mig, ejede
Bil, og nu kom de. Og saa var det for sent! Jeg havde jo ikke
ret megen Tid til at tale med dem; men næste Søndag kom de
igen, og saa fik vi rigtig talt ud. Det var baade fornøjeligt og
rørende. Den samme Kristine fra Nørregade i Køge huskede
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ogsaa Ellen og spurgte ogsaa om hende, hun vidste heller ikke,
at hun var død. I det samme traadte Hans ind i Stuen. »Der er
hendes Søn,« sagde jeg. —
I den Sommer, da Opførelsen af den nye Borgerskole fandt
Sted, skete det, at Kateketembedet i Helsingør blev ledigt, idet
Kateket og Skoleinspektør Faartoft var blevet Seminariefor
stander i Ranum. Embedet i Helsingør var 500 Kr. større end
det i Køge, og der var en meget tiltalende Embedsbolig, en køn
lille Villa for Kateketens egen Mund. Dette fristede mig til at
søge Embedet. Jeg blev af Byraadet indstillet som Nr. 1. Som
Nr. 2 blev indstillet Kateketen fra Kerteminde, Johannes Thorbjørnsen, min gamle Skole- og Studenterkammerat. Vi var
væsentlig ens kvalificerede, saa derfor regnede vi med, at jeg
som Nr. 1 vilde faa Embedet. Det trak noget ud med Embe
dets Besættelse, og det ny Hus blev efterhaanden færdigt. For
at vi ikke skulde komme til at flytte ind og straks derefter
flytte ud, tilbød Pastor Tesch, at vi maatte bo hos ham, indtil
den endelige Afgørelse var truffet. I Grunden var jeg ikke
videre opsat paa at flytte fra Køge; det ny Hus der holdt mig
fast, og jeg følte mig overtydet om, at Forholdene i Køge var
langt behageligere og lettere end i Helsingør. Min Kone var
derimod ret opsat paa at komme det andet Sted hen. Saa skete
det en Aften, at jeg i Købmand Willumsens Butik kom til at
se i Berlingske Tidende, at Thorbjørnsen var udnævnt. Jeg
følte mig i høj Grad lettet og skyndte mig hen i Præstegaarden
for at fortælle min Kone Nyheden. Hun sad netop og klædte
Ellen af til Sengen. Hun blev meget skuffet.
Med denne mislykkede Ansøgning om Helsingør hang imid
lertid maaske noget sammen, som skulde blive af den aller
største Betydning for min Livsførelse. En Dag først paa den
strenge Vinter 1893 modtog jeg et Brev fra Kirke- og Under
visningsministeriet. Der stod heri, at blandt dem, man havde
tænkt paa til at beklæde en ledig Post som Censor ved Lærer
eksamen, var ogsaa jeg, og nu spurgte man mig, om jeg var
villig til at indtræde som Medlem af Eksamenskommissionen
for Lærer- og Lærerindeeksamen. Jeg husker, at jeg engang
nogen Tid i Forvejen paa en ensom Spadseretur var kommet
til at tænke paa Eksamenskommissionen og til at udmale mig,
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hvor herligt det kunde være at blive Medlem af den, hvad jeg
naturligvis ikke syntes at have den fjerneste Udsigt til. Men
jeg havde altid fra min Studenterungdom haft en mærkelig
Interesse for denne Eksamen. Lærerindeeksamen holdtes paa
den Tid i et Lokale paa Universitetet, og det interesserede mig
at overvære Eksaminationen. I mine Sommerferier var der
Lærereksamen i Aarhus, og traf det sig, at jeg paa denne Tid
var i Aarhus, forsømte jeg heller ikke at overvære den. Paa
det Tidspunkt, da jeg fik den omtalte Skrivelse fra Ministeriet,
havde jeg end ikke nogen Anelse om, at der overhovedet var
en Plads ledig i Eksamenskommissionen. Selvfølgelig blev jeg
mægtig optaget af Sagen og tog straks ind til Kontorchef
Weiss og meldte mig som mer end villig. Der var i Virkelig
heden 2 Pladser ledige, en i Naturhistorie — den fik Dr. Wil
liam Sørensen — og en i Religion-Dansk. Den blev delt mellem
Frk. Falbe-Hansen og mig, men jeg fik saa Forpligtelse til til
lige at være Censor i Praktik i Aarhus i Stedet for Professor
Kroman, som i Sommerferietiden skulde undervise i Ferie
kursuset i København. Honoraret deltes saa mellem mig og
Frk. Falbe-Hansen saaledes, at hun fik 400 Kr. og jeg 600 Kr.
(foruden Diæter og Rejsepenge). 600 Kr. var jo en betydelig
Indtægtsforøgelse, men Hovedsagen var for mig, at jeg her fik
et i høj Grad fornøjeligt Arbejde, der virkede som en særdeles
behagelig Afveksling i Skolelivet. Jeg begyndte altsaa at med
virke ved Lærereksamen i 1893, og jeg har lige siden da paa
forskellig Maade været med hvert Aar, det bliver i alt 41 Aar.
I dette Stykke kan ingen nulevende maale sig med mig.
1893—95 var jeg Medlem af Eksamenskommissionen. Jeg
begyndte i Maj 93 ved Lærereksamen i København; en af de
daværende Eksaminander var Jonstrupperen Rudolf Benzon.
Jeg kan endnu huske noget af det, han var oppe i i Religion.
Senere blev han Lærer ved Øvelsesskolen paa Jonstrup, hvor
han er den Dag i Dag, ligesom han ogsaa er Seminariets In
spektør.
For nogle Aar siden skrev jeg i »Hjem og Skole« et Stykke,
som jeg kaldte: »Fra Eksamenskommissionens sidste Dage«.
Jeg har her givet en Skildring af de Mennesker, jeg virkede
sammen med. Jeg er nu den sidste af Eksamenskommissionens
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Medlemmer; ja, jeg ved for Resten ikke, om dog ikke Geogra
fen, Professor Dahlberg fremdeles er i Live. Det Arbejde, jeg
havde i disse Aar, interesserede mig meget. Om Foraaret eks
aminerede vi de unge Lærere i København. Derefter gik Rej
sen til Odense, hvor der ikke var ret mange Eksaminander.
I Sommerferien var vi i Aarhus, og i Oktober maatte Lærer
inderne (fra Zahle og Femmer) holde for i København. I disse
Aar faldt vistnok Halvparten. Skylden for dette enorme Mandefald faldt vistnok paa flere Forhold. For det første var det nu
en uheldig Ordning, at ikke Seminarielærerne selv eksami
nerede. Dernæst var mange af Kromans Opgaver slemme, og
endelig kan det heller ikke nægtes, at da det ikke var Semina
rierne, der indstillede til Eksamen, men enhver kunde møde
som Privatist, kom der mange, som var uhyre ringe. Men af
disse ringe lykkedes det dog adskillige at slippe igennem.
Pudsige Episoder indtraf der naturligvis ikke faa af. Et Par
af dem vil jeg optegne her.
Der var en Opgave i Praktik, som bestod deri, at Eksami
nanden skulde rette en Stil, der supponeredes at være skrevet
af et Barn. Opgaverne blev skrevet op paa Tavlen og var ofte
saa vrøvlagtige, at man i det praktiske Skoleliv næppe vilde
gøre sig den Ulejlighed at prøve paa at finde Mening i den.
Men her skulde nu rettes, og Eksaminanden skulde med saa
faa Midler som muligt faa en fornuftig »Stil« ud af den. Det
var i Virkeligheden en aldeles urimelig Prøve i praktisk Fær
dighed. En af Opgaverne begyndte saaledes:
»Kolumbus sejlede ud for at finde Søvejen til Amerika i
den Tro, at det var Indien.« Herom udtalte en Eksaminand sig
engang saaledes: »Se, Børn, I kan jo nok forstaa, at Kolumbus
ikke sejlede ud i en Tro, han sejlede ud i et Skib.«
I Mellemtiden mellem Eksamen i København og Odense i
1894 var jeg paa en privat Rejse i Jylland for at ledsage min
Fader, som var syg, til Silkeborg Sanatorium. Da jeg paa Rej
sen herfra og til Odense i Skanderborg gik og saa efter en
Plads i Toget, stak Skoleinspektør Bertelsen fra Aarhus, som
ogsaa skulde til Odense til Eksamen, sit Hoved ud af en 2’
Klasses Kupé og kaldte paa mig. Men jeg kunde desværre ikke
følge med ham, da jeg kun havde Billet til 3’ Klasse. Følgelig
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fandt jeg en Plads paa denne Klasse. I Vejle kom der en Flok
unge Mennesker ind i Kupeen, det var Seminarister fra Jel
ling, som ogsaa skulde til Eksamen i Odense. De kendte mig
ikke og havde ingen Anelse om, at jeg skulde være deres Cen
sor; ellers havde de sikkert ikke udtalt sig saa frimodigt, som
de gjorde. De talte f. Eks. om Bertelsen, som var ret frygtet,
men — og det med Rette — meget anset som Eksaminator. En
af de unge sad og læste i en Katekismus, en anden snappede
den fra ham og hev den ud af det aabent staaende Vindue.
Der herskede i det hele taget stor Liv og Lystighed. Jeg glæ
dede mig til at se det Tableau, der maatte komme, naar de i
Fredericia saa Bertelsen og mig sammen, og det blev virkelig
ogsaa fornøjeligt. Da jeg kom ud paa Færgen, knejsede Ber
telsen midt paa Dækket, og Seminaristerne sad i en Kreds om
kring ham og stirrede paa ham. Da saa jeg traadte til, og
Bertelsen og jeg hilste paa hinanden og kom i Samtale, gjorde
det et vidunderligt Indtryk paa de stirrende Seminarister.
Mange Aar derefter kom jeg til en Lærer i Nordsjælland for
at holde Foredrag i den lokale Foredragsforening. Da jeg saa
ham, udbrød jeg: »Ja, men Dem kender jeg jo.« »Ja,« sagde
han, »men første Gang vi saas var nok i en Jernbanekupé.«
Saa var jeg med og mindede ogsaa om ham, der smed Kate
kismen ud ad Vinduet. »Det var vist mig,« sagde han.
Min Opgave som Medlem af Eksamenskommissionen var
den at være Censor. I Religion var Kr. Møller, den senere
Biskop, Eksaminator; den anden Censor var Overlærer Axel
Sørensen. I Praktik i Aarhus var Hans Olrik Eksaminator;
den anden Censor var Jens Langkjær fra Nykøbing. Men det
hændte engang i Aarhus, at Pastor Møller blev syg, og saa var
jeg Eksaminator en Uges Tid eller saa, og Frk. Falbe-Hansen
var da den anden Censor. Det morede mig meget at eksami
nere. I 1901 havde jeg som Eksaminator i Dansk paa Jonstrup
Frk. Falbe-Hansen som Censor. Min Kone fik ved denne Lej
lighed et Brev fra hende, som hun gemte. Jeg fandt det i min
Kones Efterladenskaber. Frk. Falbe-Hansen skriver deri bl. a.
følgende: »Forhaabentlig — ja forhaabentlig er det ikke sidste
Gang, vi træffer ham ved Eksamensbordet. Jeg staar i stor Gæld
til ham fra gamle Dage; thi det er af ham, jeg har lært, hvor-
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ledes man bør eksaminere. Det var mig derfor en stor Glæde
at høre ham igen, og det er mit store Haab, at det ikke bliver
derved. «
Se, naar jeg — og det gør jeg tidt — med Mismod tænker
tilbage over min Virksomhed, fordi jeg selv finder, at den var
saa værdiløs, da klamrer jeg mig stundom til denne Udtalelse
fra Frk. Falbe-Hansen. Den synes mig at vise, at der dog en
gang var noget, som jeg kunde — nemlig eksaminere. Det er
jo naturligvis kun det mindste ved en Lærergerning, men det
er dog altid noget. Og det maa jeg sige, at det var mig altid —
lige til det allersidste — en stor Fornøjelse at eksaminere.
I 1894 døde Forstander Schoubo i Skaarup. Pastor Monrad
skrev da til mig: »Det er Deres Pligt at søge Skaarup, og jeg
venter, at De vil gøre Deres Pligt.« Ja, saa søgte jeg, hvad jeg
sikkert ikke havde gjort, hvis jeg ikke faaet denne Tilskyn
delse. Thi det forekom mig ganske urimeligt og i højeste
Grad ubeskedent, saa ung jeg var, at søge dette anselige Em
bede. Jeg indsendte min Ansøgning, men jeg besluttede ikke
at ville gøre andet, ikke personlig fremstille mig for Ministe
ren eller Ministeriets Embedsmænd.
30’ Marts 1894 kom der en ny Seminarielov, og Minister
Goos holdt en stor Middag i den Anledning paa Hotel Fønix.
Blandt de indbudte var ogsaa Eksamenskommissionens Med
lemmer, altsaa ogsaa jeg. Efter Bordet hilste Forstander Sofus
Sørensen paa mig og sagde, at han havde hørt, at jeg søgte
Skaarup. Jeg bemærkede hertil, at det gjorde jeg ganske vist,
men jeg var klar over, at det nyttede intet, fordi jeg jo var
alt for ung. Han trøstede mig med, at han var endnu yngre,
da han søgte Jelling; men Scavenius havde sagt til ham: »Det
gør ikke noget, naar De bare kan tumle Seminaristerne.«
Nogen Tid derefter traf jeg hos Monrad hans Svoger Bar
denfleth, der var Fuldmægtig i Indenrigsministeriet, men stod
for Tur til at blive Amtmand. Monrad præsenterede os saa
ledes for hinanden: »Amtmand Bardenfleth — Seminariefor
stander Bredstrup.« »Naa, De søger Skaarup. Saa har De vel
været i Ministeriet,« sagde Bardenfleth. Nej, det havde jeg jo
ikke. »Ja, men det maa De endelig gøre.« Saa gik jeg da ogsaa
til Kontorchef Weiss, og af ham fik jeg til min store Overra-
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skelse at vide, at jeg var en af de fire, der havde været paa Tale.
Den, der fik Embedet, var Lic. theol. Klingemann. Skuffet blev
jeg naturligvis ikke; jeg havde jo afgjort ikke ventet at komme
i Betragtning, og nu havde jo Kontorchefen oven i Købet sagt,
at jeg virkelig havde været i Betragtning.
Paa Rejsen til Eksamen i Aarhus — vistnok 95 — talte
Professor Hans Olrik til mig om, at jeg skulde søge Jonstrup,
hvis Forstander, Provst Tidemand var gammel og svag og
snart vilde søge sin Afsked. I min lille Bog »Fra Jonstrup« har
jeg fortalt, hvorledes jeg engang som ung Student var paa
Jonstrup og ved den Lejlighed blev stærkt indtaget i Stedet og
tænkte mig Forstanderstillingen som et Fremtidsmaal. Efter
den Tid havde mine Tanker ofte samlet sig om Jonstrup, og
jeg mindes, at jeg engang i Køge ogsaa sagde det til Monrad.
Nu dukkede naturligvis Tanken op med fornyet Kraft. Medens
jeg Foraaret 95 opholdt mig i København i Anledning af
Lærereksamen, havde jeg faaet Brev fra Frk. Carlsen paa GI.
Køgegaard om, at det vilde være af Betydning, om jeg præ
dikede i Køge 2’ Pinsedag. Jeg blev noget forbavset over dette
Brev. Det var aldrig faldet mig ind at udeblive fra denne Tje
neste, men hvorfor det skulde være af særlig Betydning, at jeg
netop prædikede den Dag, forstod jeg ikke. Men Sagen var,
at Frk. Carlsen ventede Besøg i Pinsen af Biskop Skat Rørdam,
og han vilde gerne høre mig prædike, fordi han tænkte sig
mig som en Mulighed til et Embede ved Holmens Kirke. Jeg
prædikede saa ogsaa, og Biskoppen var til Stede, men min
Prædiken gjorde ikke et saadant Indtryk paa ham, at han
vilde binde sig ved en direkte Opfordring, men — sagde han
til Monrad — jeg kunde jo indgive min Ansøgning. Det gjorde
jeg imidlertid ikke, og selv om jeg havde faaet en direkte Op
fordring, havde jeg heller ikke gjort det. Mine Tanker gik i en
anden Retning, og efter min Samtale med Professor Hans
Olrik kredsede de meget stærkt om Jonstrup i Løbet af Som
meren 95. Min Kone forstod det godt og var helt enig med mig.
Saa skete det den 1. Oktober, at jeg i Klubben i Berlingske
Tidende saa et Opslag om, at Embedet som Forstander og Før
stelærer ved Jonstrup Statsseminarium var ledigt. Samme Ef
termiddag rejste jeg til København. Jeg opsøgte straks Olrik,
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der boede i Golhersgade og spurgte ham, om han agtede at
søge Jonstrup — det hed sig nemlig, at han var udset, og i
saa Fald vilde jeg naturligvis ikke gøre mig til Nar ved at
søge. Men Olrik erklærede, at han ikke vilde, og gentog sit
Raad til mig om at være Ansøger. Det viste sig jo senere —
og saa vidt jeg husker, antydede han det selv under vor Sam
tale, han attraaede og ligeledes fik Forstanderskabet for en
Lærerhøjskole.
Jeg overnattede hos min Svigermoder, og næste Formiddag
begav jeg mig til Biskop Rørdam. Biskoppen sagde straks til
mig: »Jeg kan tænke, hvorfor De kommer.« Da jeg nævnede,
at Olrik ikke vilde søge, kunde jeg forstaa, at det heller ikke
vilde have nyttet ham. Der var nu kommet en anden Minister
— underligt nok den Bardenfleth, som Monrad havde præsen
teret mig for som Amtmand B. Han havde ganske vist været
Stiftamtmand i Aarhus, men var derpaa 1-2-3 blevet Minister.
(Jeg vil her anføre en Anekdote, jeg har hørt. Bardenfleth
havde gjort Visit hos den mundrappe Stiftsprovst Sørensen i
Aarhus og der omtalt sin meget hurtige Forfremmelse. Hertil
bemærkede Stiftsprovsten, at han ogsaa kendte et Eksempel
paa en hurtig Forfremmelse. Han havde kendt en Mand, som
var ganske almindelig Arbejdsmand, og saa lige med eet
avancerede han til at blive Jordmormand. Historien er jo
nok lavet, men det kunde vist i og for sig godt have lignet den
originale Stiftsprovst.)
Ja, saa meldte jeg mig da som Ansøger, og saa kom der en
spændende Tid. Jeg skulde være Censor ved Lærerindeeks
amen om Efteraaret, og en Dag i November fik jeg et Brev
fra Monrad, som skrev til mig, at jeg skulde melde mig hos
Ministeren. Det gjorde jeg naturligvis, og han sagde da til
mig, at han agtede at indstille mig, men med det samme
ytrede han, at de gamle Lærere paa Jonstrup (H. Mortensen
og Beyerholm) burde afskediges. Senere fik jeg at vide, at
Ministeriet havde rettet en telegrafisk Forespørgsel til Sø
rensen i Jelling, om han vilde overtage Jonstrup, men det vilde
han ikke. Og saaledes blev det da med en letforstaaelig Be
tænkelighed mig. Min Udnævnelse forelaa den 18. November.
Og nogle Dage derefter aflagde jeg Besøg paa Jonstrup og talte

20

STIG BREDSTRUPS LIVSERINDRINGER

med den konstituerede Forstander Hans Mortensen og Inspek
tør Lunddahl, hos hvem jeg spiste Frokost. Seminariet var
gammelt, men det var mere forfaldent, end det behøvede at
være. Alting saa skrækkeligt ud, og jeg kunde ikke tilbage
holde min Opfattelse deraf. Jeg husker, at Lunddahl bad
mig skaane den gamle Mand (Provst Tidemand), naar jeg
kom til at tale med ham. Det lovede jeg, andet kunde da heller
aldrig være faldet mig ind.
Efter min Udnævnelse foretog jeg en Rejse til Jylland. Jeg
var i Jelling og derefter i Silkeborg for at besøge de davæ
rende Seminarier. Jeg mente og sikkert med Rette, at det var
de to bedste Seminarier paa den Tid, og at jeg der kunde se
noget af det, som jeg selv kunde ønske at indføre paa Jonstrup.
Vinther i Silkeborg inviterede en Aften Seminariets Lærere
sammen med mig, og det blev en fornøjelig Sammenkomst.
Jeg traf ved den Lejlighed Pastor Carstensen, som da var
Præst i Sejling og Religionslærer hos Vinther. Han var en
fremragende Lærer og i det hele en betydelig Mand. Et Par
Aar havde han været Lærer paa Jonstrup, men han havde
ikke de bedste Minder derfra. »Jonstrup kan nok blive god,
naar det bliver evakueret for baade sine Lærere og Elever.«
Det var jo ikke videre opmuntrende for mig at høre. Men den
i denne Udtalelse indeholdte Dom var i hvert Fald uretfærdig,
for Elevernes Vedkommende i høj Grad uretfærdig. Jons trup
var i Vanry; men dets Elever var flinke nok, og hvorfor de
skulde være ringere end Silkeborgs Elever, begriber jeg ikke.
Fra Silkeborg gjorde jeg en Afstikker til Rane Ladegaard.
Fader, der et Par Aar i Forvejen havde haft en Hjerneblødning,
var noget mat og svagelig; men han var glad for at se mig og
jeg for at se og tale med ham. Det var Jacob, der styrede Be
driften, og Marie styrede Huset. Ingen af dem var endnu forlo
vet — Jacob blev det først 12 Aar senere. Det er mig en Sorg,
at jeg aldrig har kunnet faa Besøg paa Jonstrup af Fader.
Efter min Hjemkomst til Køge kom jo saa Afskedsvisitter
og Afskedsselskaber og i det hele Afskedstagen. 1ste Søndag
i Advent holdt jeg min Afskedsprædiken i Køge og Ølsemagle.
Den 14. December holdt Lærerne et lille Afskedsgilde for os
paa Skolen.
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Jonstrup 1895—1929.
Den 13. December 1895 indsatte Biskop Skat Rørdam mig
som Forstander for Jonstrup Statsseminarium.
Der havde ikke været særlig mange Ansøgere; en af dem
var den meget bekendte Sigurd Møller. Men ham kunde der
efter Tidens Tankegang intet Hensyn tages til, da han ikke var
Theolog. I gamle Dage var det nemlig lige saa selvfølgeligt,
at Seminarieforstandere skulde være Theologer, som at Rek
torer skulde være Filologer, og baade Rektor og Seminarie
forstander blev indsat af Stiftets Biskop. Ved de tre af Stats
seminarierne var indtil den Tid Forstanderne tillige Sogne
præster. Dette var ikke Tilfældet for Jonstrups Vedkommende.
Naar lige undtages den første Forstander (Saxtorph 1809—17),
var alle de følgende Forstandere der ogsaa Theologer. Dermed
var jo antydet Skolens Forbindelse med Kirken og Religion
som Hovedfaget (ligesom Latin og Græsk for Latinskolens Ved
kommende). I 1916 blev Dr. Edv. Larsen Forstander i Skaarup. Han var ganske vist theologisk Kandidat, men det var
unægtelig ikke under Hensyn til hans Theologi, at han blev
udnævnt. Senere udnævnte Nina Bang en Forstander i Ranum og derefter en i Haderslev, som naturligvis ikke var
Theologer. Senere har Borgbjerg udnævnt en Forstander i
Skaarup, væsentlig fordi han var Partifælle. Han er heller
ikke Theolog. —
Efter denne Digression vender jeg saa tilbage til min Ind
sættelse. Biskoppen var Medlem af den daværende Seminariedirektion, hvori tillige Stiftamtmanden og Herredets Provst
havde Sæde. Jeg hentede Biskoppen og Provsten — den be
kendte Kirkehistoriker Provst Koch i Glostrup — ved Maalev
Station. Jeg ser endnu lydeligt Biskop Rørdam, da vi var kom
met til Jonstrup, gaa hen til Vinduet i mit Kontor. »Naa, her
ser altsaa saaledes ud!« sagde han, idet han opmærksomt
betragtede Gaarden udenfor. Han havde selv — hvad jeg
dengang ikke vidste — i sin Tid gerne villet være Forstander
paa Jonstrup. Det var i 1866, da Etatsraad Jensen trak sig
tilbage. Men Rørdam var Grundtvigianer — meget moderat
for Resten — og Marlensen var Biskop. Saa fik Forstanderen
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i Ranum, Pastor Driebein, Jonstrup, og det var nu ikke nogen
gal Udnævnelse.
Nu kom Skat Rørdam altsaa til at indsætte mig som Driebeins Eftermands Eftermand. Indsættelsen foregik i Gymna
stiksalen, og der var ikke andre til Stede end Seminariets Læ
rere, Økonomen og Lægen, Præsten og Eleverne. Biskoppen
holdt et religiøst-pædagogisk Foredrag, som han knyttede til
Luk. I66: »Hvad mon der skal blive af dette Barn?« Der var
maaske flere end mig, der med et Smil tænkte ved sig selv,
at Talen jo kunde have dobbelt Bund. Jeg var nemlig en me
get ung Forstander, kun 32 Aar gammel, et rent Barn i Sam
menligning med mine Forgængere og de to gamle Lærere, Hans
Mortensen og Beyerholm. Selv saa jeg jo nok, at der var Van
skeligheder for den unge, men i den Alder overvurderer man
i Almindelighed ikke Vanskelighederne.
Jonstrup var Landets ældste Seminarium. Blaagaards kon
gelig danske Skolelærerseminarium var efter Københavns
Bombardement i 1807 blevet flyttet derud i 1809, Blaagaard,
hvor det kgl. danske Skolelærerseminarium havde begyndt at
virke 14. Marts 1791. Under Bombardementet blev Blaagaard
ødelagt. Portnerens Kone samlede en af Engelskmændenes
Kugler op, som hun senere tog med sig, da hun blev Portner
kone paa Jonstrup, hvor hun brugte den til at male Sennep
med. Hun havde en Datter, som blev gift med en Seminarist.
En Søn af hende boede i min sidste Jonstruptid som afskediget
Lærer i Ballerup. En Dag kom han til mig og gav mig Kuglen
som et Minde om Seminariets Trængselstid; den findes nu et
eller andet Sted paa Jonstrup. Biskop Balle indviede Semi
nariet i 1809, vistnok ved Efteraarstid. Hans Tale blev udgivet
i Trykken; den er fuld af Ros af Blaagaard, dets Lærere og
Elever. Og hændte det end, at der kom et Vildskud, sagde han
bl. a., blev det fjernet i Stilhed, før Vintræets Marv blev for
dærvet. Jeg fandt i Arkivet Vidnesbyrd om to saadanne Vild
skud, som var blevet fjernet — den ene paa Grund af mang
lende Sjæleevner, den anden paa Grund af Usædelighed, som
især lagde sig for Dagen i stærk Hengivenhed til Slagsmaal.
Jonstrup var til Forskel fra de andre Statsseminarier Kost
skole, som Blaagaard havde været det. Naturligvis kom der
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derved et særligt Præg over Jonstrup og Jonstrupperne. Naar
man lever saaledes sammen i tre Aar, spiser ved samme Bord
og sover i samme Sovestue, kommer der et Kammeratskab
frem, som ikke har noget tilsvarende andre Steder. Man op
drager paa hinanden, filer hinanden af og kommer til sidst
til at ligne hinanden i Væsen og Tale. Der udvikler sig en
Række Traditioner, som overholdes med største Strenghed
fra Slægt til Slægt, og som det betragtes som en Helligbrøde
at overtræde. De enkelte unge Mennesker kan f. Eks. i politisk
Henseende være yderst radikale; men naar Talen er om »de
gamle Traditioner«, er de næsten alle stokkonservative. Ja,
der findes Traditioner, til hvis Oprindelse der i sin Tid var
en rimelig Grund, men som man bliver ved at overholde, selv
naar der ikke længer er nogen Rimelighed deri. Da jeg kom
til Jonstrup, var det f. Eks. en Tradition, at Eleverne drog
i Procession ud i Skoven til »Øjet« Valborg Aften for at tage
Afsked med Dimittenderne. Det var der god Mening i; thi det
var Aftenen før skriftlig Eksamen, og den mundtlige Eksamen
blev under den daværende Seminarieordning afholdt i Køben
havn. Valborg Aften var altsaa den sidste Aften, man var sam
let paa Jonstrup. Men nu kom der saa en ny Ordning, og Eks
amen blev helt igennem afholdt ved Seminariet. Nu var der
altsaa i Grunden ingen Mening i at tage Afsked den sidste
April. Alligevel blev man ved i en Aarrække at vandre i Sko
ven, hvadenten Vejret var godt eller ondt, i Reglen var det
ondt. Saa omsider brød man med Traditionen og tog Skov
turen den Aften, da Dimissionen havde fundet Sted om Efter
middagen.
Jeg tør nok sige, at Jonstrup i Halvfemserne var et meget
gammeldags Sted. Selve Bygningerne var for Størstedelen
gamle. Oprindelig havde de tjent som Klædefabrik og havde
som Skolebygninger aldrig været tidssvarende. I og for sig
gjorde og gør endnu selve Seminariet et ret kønt og anseligt
Indtryk, som det knejser med sine lyse Mure og blaa Tage
mellem høje Træer. Men det indvendige saa ikke kønt ud.
Lofterne var sværtede og Væggene ramponerede og Inven
taret mærket af Tidens Tand og Seminaristernes Knive. I en
lang Periode havde der fra Regeringsmagtens Side ikke været
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vist Offervillighed over for Seminariet. Jeg var saa heldig at
komme til paa en Tid, da det var blevet lettere at faa Autorite
terne i Tale. Tid efter anden lykkedes det mig at faa noget gjort
af det, som nødvendigvis maatte gøres.
Som sagt var Seminariet en Kostskole med et Internat, som
det kaldtes med et kedeligt Navn. Hvad der knyttede sig til
dette Internat, var yderst spartansk. Det gjaldt Spisestuen, og
hvad der hørte til den. Alt var grimt og uhyggeligt, og det var
ikke nemt at holde Orden i den store Spisestue, der i stor Ud
strækning tjente som Opholdsstue og Tobaksrygningsstue for
Eleverne. I et lille forfaldent Hus var der nogle smaa Kamre,
hvor der fyredes med Tørv, og hvor det var smaat med Ven
tilation og Renlighed. Disse Kamre var Studereværelser for
de ældre Elever; de yngre maatte for saa vidt de ikke optoges
som »Grise« af de ældre, holde til paa Spisestuen eller paa
Klasseværelserne, hvor det var forbudt at ryge — et Forbud,
der dog ofte blev overtraadt. Fandt Hans Mortensen en Pibe
paa et irregulært Sted, slog han den ufravigelig i Stykker.
Hver Klasse havde sin Sovesal. Ogsaa Sovesalene udmærkede
sig ved deres spartanske Udstyr. Men jeg tror ikke, at det spar
tanske Væsen trykkede Eleverne. De tog det med jonstrupsk
Gemytlighed og Elskværdighed, og Løjerne paa Sovesalene
spillede en meget stor og fornøjelig Rolle i de gamles Jonstrup
minder. Men det kildne Punkt var naturligvis Bespisningen.
Den var tvungen og meget billig, men gav altid Anledning til
meget Vrøvl. Saaledes havde det været allerede paa Blaagaard,
og saaledes var det Tradition ogsaa paa Jonstrup. Jeg er til
bøjelig til at tro, at Traditionen vilde have holdt sig, selv om
en Engel fra Himlen var blevet Spisevært. Men Spiseværten,
Økonom Gaslberg, var nu ganske vist ikke nogen Engel. Der
kunde godt være noget tiltalende ved ham. Jeg kendte ham i
Forvejen. Han havde været Forvalter hos min Fætter, og jeg
havde truffet ham senere. Hans Hustru var meget ældre end
sin Mand og var i visse Henseender særdeles forskellig fra
ham. Hun var dygtig og energisk, hvad han ingenlunde var.
Men begge var de vistnok inderlig misfornøjede med deres
Stilling paa Jonstrup, som ganske vist heller ikke var videre
tillokkende, især for dem, der satte Pris paa at færdes i finere
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Kredse og saa temmelig oversaa Eleverne, der paa deres Side
mente, at Økonomen udnyttede dem, og hans flotte Middags
selskaber var dem en Torn i Øjet. Det havde naturligvis ogsaa
været fornuftigere, om han havde levet mere jævnt og ikke
ved sin Levemaade havde givet Eleverne den Forestilling, at
han tjente drabeligt paa dem. Naar nu hertil kom, at han i sin
Optræden kunde være meget junkeragtig, förstaas det let, at
det ikke gik, som det havde skullet. Madspørgsmaalet voldte
mig og Seminariet som Helhed store Vanskeligheder. Under
tiden kunde de traditionelle Klager over Maden antage ret
kuriøse Former. En Vinterdag kom engang en Elev til mi g og
klagede over, at de havde faaet Æggekage til Middag. Jeg
mente jo, at det var mærkeligt at klage over den Kost. Men
Manden paastod, at det ikke kunde være rigtige Æg, de havde
faaet; det var nok noget forfalsket noget, eftersom Æg jo
var saa dyre paa den Aarstid. Jeg tog Klagen meget højtide
ligt og lovede, at Sagen skulde blive undersøgt, og under Kla
gerens Bifald tilkendegav jeg, at dersom der var serveret for
falskede Varer, maatte Økonomen bort. »Men,« tilføjede jeg,
»dersom der er serveret rigtige Æg, saa maa De bort, for man
kan ikke fremføre en saa alvorlig Anklage ubegrundet.« Saa
frafaldt han øjeblikkelig Klagen. Men selv om der ret ofte
kunde forefalde latterlige Situationer, var den stadige Madfilo
sofi dog i Længden trættende og ubehagelig og ødelæggende for
det gode Forhold mellem Seminariet og Eleverne. Og det endte
da ogsaa omsider med, at den tvungne Bespisning blev op
hævet, og Eleverne henvistes til at købe deres Mad i private
Pensionater. Dette skete imidlertid først i 1900 og efter en Af
fære, som var ret ubehagelig. Samtlige Elever sendte mig en
skarp og — som det forekom mig — ganske overdreven skrift
lig Klage. Jeg afviste den. En Del Elever forlod derefter Se
minariet, og der blev skrevet om mig i det daværende Højre
blad »Vort Land«. Det var ikke fri for, at Sagen gik mig paa
Nerverne. Lærerne var vistnok for de allerflestes Vedkom
mende enige med mig, og vi var i alt Fald paa det rene med,
at der maatte gøres noget. Jeg sammenkaldte et Lærermøde,
det mest bevægede og i sit Forløb mærkeligste, som jeg har
været med til. Vi var til at begynde med enige om, at det kunde
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ikke blive ved at gaa, som det gik. Men hvad skulde der sættes
i Stedet? Ingen vidste det. Da skete der det under Forhandlin
gerne, der foregik paa ganske parlamentarisk Vis, at den Ord
ning efterhaanden arbejdede sig frem, som ogsaa blev til
Virkelighed. Det blev en fri Sag, om man vilde bo paa Semina
riet eller ej, og ligeledes, om man vilde spise der eller udenfor.
Ved Finanslovens 1ste Behandling i Folketinget bragte Fogtmann Sagen paa Bane. Han anbefalede den foreslaaede Ord
ning, roste mig, men angreb Castberg meget stærkt. Da Ord
ningen saa blev indført, fik vi jo for saa vidt Madro. Castberg
blev, men kun et stadigt svindende Mindretal spiste hos ham.
Først i 1911 rejste han, og der blev ikke ansat nogen Økonom
efter ham. Det kan jo ikke nægtes, at der kom et afgørende
Brud paa de gamle Traditioner. Helt tilfredsstillende var den
ny Ordning nu ikke; men det gamle System havde overlevet sig
selv. Castberg blev en Fjende af mig og er det sikkert endnu
(han er nu en meget gammel Mand). En af hans Sønner, en
flink og dygtig Mand, er nu her i Farum min Læge.
Til »Internatet« hørte ogsaa Sovesale, og der var fra gammel
Tid Bestemmelse om, at Eleverne skulde være i Seng til be
stemt Tid. Denne Bestemmelse var imidlertid gledet ud, og
man gik i Seng, naar det passede. Jeg fandt, at skulde der
være Kaserne, saa maatte der ogsaa være Kaserneorden, og
skønt det i og for sig var mig imod, forlangte jeg den gamle
Bestemmelse overholdt. Inspektøren, Hr. Lunddahl, som i
Grunden var enig med mig, var dog lidt bange for, at Be
stemmelsen vilde vække Uvilje, og at der kunde komme Ube
hageligheder ud deraf. Han bad mig derfor om at være med
den første Aften, han skulde inspicere. Jeg fulgte saa med
ham. Da vi kom ind i 3die Klasses Sovesal, lød der fra en af
Sengene en energisk Snorken, som dog øjeblikkelig holdt op,
da Inspektøren frabad sig den. Det var den eneste Demon
stration, som min Bestemmelse fremkaldte. Jeg har ofte tænkt
paa, at det i Grunden var mærkeligt, at det gik saa glat, som
det gik. Engang for et Par Aar siden traf jeg en af dem, som
var Elev paa den Tid, og jeg talte da med ham derom. Han
sagde, at en Grund til, at »Reformen« blev saa nemt gennem
ført, var den, at jeg straks var begyndt at gennemgaa Eks-
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amensopgaver i Praktik, som jeg jo kendte fra min Censor
virksomhed. Eleverne var ikke vante til, at Lærerne tog saadanne Hensyn til Eksamen, og de forstod, at den ny Forstan
der nu vilde hjælpe dem, og saa vilde de ikke gøre Ophæ
velser over den bestemte Sengetid. Jeg har ogsaa ofte senere
gjort den Erfaring, at det ligger til Jonstrupperne ikke blot
at være kvikke og fornøjelige, men ogsaa godmodige og elsk
værdige unge Mennesker. At der ogsaa der som andre Steder
kan komme uheldige Elementer, forstaar sig. Men Elskværdig
hed og Godmodighed hører nu med til Jonstrups skønneste
Traditioner.
I Seminariegaarden hang en Klokke; den blev rørt, naar
der skulde spises, ellers ikke. Naar en Undervisningstime skul
de begynde, blev der ikke ringet, men da stillede Klassens
Duks hos Læreren og meldte, at nu skulde der begyndes,
hvorpaa Læreren begav sig til Timen, efterfulgt af Duksen
i et passende Antal Skridts Afstand. Jeg er dog aldrig blevet
ført til nogen Time paa den Maade. Den Tradition afskaffede
jeg nemlig øjeblikkelig og lod Klokken lyde som Signal til
Timernes Begyndelse. De gamle Lærere syntes ikke rigtigt om
denne Reform; jeg husker Hans Mortensen med Bekymring
tænkte paa, hvor generende den stadige Klokkeringning vilde
blive. Der kan næppe være Tvivl om, at den Skik, at Læreren
skulde føres til Timen, stammede fra Blaagaardstiden. Fra
samme Tid stammede en anden Ordning, som dog var blevet
ophævet af min Formand. Der fandtes i forskellige Klasser
nogle saakaldte Opsynsmænd, der skulde være som Mellemmænd mellem Lærerne og Eleverne. Deres Pligt var det at
melde enhver Uorden eller Forseelse til Forstanderen. Dette
System havde selvfølgelig altid været uheldigt; det var en
Kilde til megen Misfornøjelse, og det maa ikke have været
behageligt at være Opsynsmand. Men denne Ordning hav
de altsaa min Formand ophævet; ellers havde jeg bestemt
gjort det.
Jonstrups Elever udmærkede sig ved en paafaldende net og
beleven Optræden. Ogsaa dette hørte til Traditionerne; men
jeg tror nok, at min Formand, Provst Tidemand, havde en
stor Andel i, at denne Tradition holdtes i Hævd. Han var en
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Mand af Form, og han holdt strengt paa, at Eleverne skulde
overholde Formerne til det yderste. Naar han gjorde dette,
var det ikke af Hoffærdighed, som nogle mente, men fordi
han mente, at en ung Lærer burde vænnes til Velopdragen
hed — dette hørte vistnok i hans Øjne ligefrem med til Læ
reruddannelsen. Og heri havde han naturligvis Ret, selv om
han maaske nok var noget overdreven i sine Krav til Eleverne
i saa Henseende. I vore Dage lægges der i det hele taget me
get mindre Vægt paa Formen; dette gælder Seminariet, og
det gælder vel ogsaa Børneskolen. Tiden har ført det med
sig; Skolen er jo i det hele taget Tidens Datter.
Omtrent samtidig med mig kom der 4 andre ny Lærere til
Jonstrup, og de Mænd, vi afløste, var gamle Folk, som for
de flestes Vedkommende havde virket ved Seminariet i en
meget lang Aarrække.
Min Formand, Provst Tidemand, var den af dem, som havde
den korteste Embedstid paa Jonstrup, men var dog Forstander
i 17 Aar. I sin Ungdom var han Adjunkt. En af hans Disciple
fra den Tid, den før omtalte Provst Koch, blev som Medlem
af Seminariedirektionen hans Foresatte. I sin Levnedsbeskri
velse nævner Koch ham som en af de dygtigste Lærere, han
havde i Latinskolen. Senere kom Tidemand som Præst til
Sønderjylland og blev Provst i Tønder. I denne Egenskab var
han Medlem af Direktionen for det derværende Seminarium.
Efter 64 blev han Præst paa Sjælland; der siges, at Henrik
Ponloppidan har brugt ham som Model til Provsten i »Det for
jættede Land«. Han var midt i Halvtredserne, da han befor
dredes fra Præsteembedet til Forstanderembedet.
Tidemand var en meget begavet Mand og en Theolog af
den gamle Skole, særdeles kundskabsrig og velbevandret i sine
Humaniora; men da jeg ved mit Komme til Jonstrup gjorde
hans Bekendtskab, var han svag og affældig, og han levede
da ogsaa kun et Par Aar, efter at han havde taget sin Afsked.
Jeg husker, at jeg læste om hans Død i en dansk Avis i Gøte
borg, da jeg i 1897 gjorde en Seminarierejse i Sverige. Over
for Eleverne var han myndig, og han færdedes næppe meget
med dem uden for sine Undervisningstimer; men han var dog
i Besiddelse af Lune og Humor. Et morsomt Eksempel herpaa
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har jeg hørt. Eleverne havde et Blad, som hed »Kanonen«. Det
udkom kun i eet Eksemplar, som blev læst højt paa en Gene
ralforsamling. Bladet egnede sig ikke til at blive trykt allerede
af den Grund, at en Del af dens Indhold — og det dens interes
santeste Del — absolut ikke var skikket til at komme Forstan
der og Lærere for Øje. Nu hændte det engang, at der var et sær
lig graverende Nummer, og da der var gaaet et Par Dage, fik
Redaktøren Bud, at Provsten vilde tale med ham. Uden at ane
nogen Fare indfandt han sig paa Kontoret. Provsten tog ven
ligt imod ham, bad ham tage Plads og vente et Øjeblik. Men
da Provsten var gaaet ud, opdagede Redaktøren straks — »Ka
nonen«, der laa paa Bordet paa en meget iøjnefaldende Plads.
Det var en højst uhyggelig Situation, og Uhyggen forøgedes
ved, at Provsten blev meget længe borte og saaledes gav Syn
deren god Tid til at betragte sit Værk. Endelig kom han. Hvad
vilde nu ske? Der skete ikke andet, end at han talte til Eleven
om en eller anden ligegyldig Ting, og under alt dette laa jo
Kanonen og skelede til den ulykkelige Redaktør, der med
Rædsel tænkte paa, hvad Enden skulde blive. Men da Provsten
var færdig, sagde han venligt Farvel. Han havde ladet Ka
nonen selv besørge Straffeprædikenen. —
Hen paa Vinteren eller sin Afsked kom Provsten i Besøg
hos Lærer Lunddahl, og han aflagde da ved samme Lejlig
hed os en Visit. Da han var ved at gaa, og min Kone og jeg
fulgte ham til Døren, vendte han sig til sidst om med de Ord:
»Ja, nu har De jo Tiden for Dem.«Disse vemodigt udtalte Ord
lyder endnu i mine Øren — efter at »vor Tid« for længst er
forbi. Blandt det meget, hvori jeg har fejlet, er ogsaa delte,
at jeg ikke viste min gamle Formand den venlige Hensynsfuld
hed, som jeg havde burdet. Jeg lod mig, uselvstændig som jeg
var, besnakke af hans Fjender paa Seminariet, og i min Ungdommelighed følte jeg mig smigret, naar jeg blev fremhævet
paa hans Bekostning.
Provst Tidemand, som var meget velhavende, betænkte
Jonstrup i sit Testamente ved at oprette et Legat for Elever
herfra.
Carl Mortensen, Hans Mortensen og Jørgen Beyerholm var
Lærere ved Seminariet i omtrent 40 Aar; ved deres Dygtighed
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og Særprægethed kom de til at øve en betydelig Indvirkning
paa deres Elever.
Den førstnævnte har jeg ikke kendt; han var død, før jeg
kom; men hans Navn er kendt vidt omkring paa Grund af
mange smukke og meget yndede Melodier, som han har kom
poneret. Blandt disse vil jeg især nævne Melodien til »Dybt
hælder Aaret i sin Gang«, fordi denne Sang er digtet af en an
den gammel Jonstruplærer, C. J. Boye. Carl Mortensens Hu
stru var en Datter af Etatsraad Jensen, som var Forstander i
30 Aar. »Er nogen et Jonstrupbarn«, sagde Fru Mortensen,
»er det mig.« Hun var født paa Jonstrup; her havde hun haft
sin Barndom og Ungdom; her havde hun staaet Brud, og her
fik hun sit Hjem, indtil hun blev en gammel Kvinde. Med den
mest levende Kærlighed omfattede hun derfor ogsaa Semina
riet og dets Forhold. Hun kendte jo hver Plet paa dette Sted
og mindedes op i sin høje Alderdom med levende Interesse
en stor Mængde af dem, som havde været hendes Faders og
hendes Mands Elever. Hun hører i høj Grad med til mine
Jonstruperindringer. Hun boede i Ballerup, men var ofte vor
Gæst. Det var uhyre fornøjeligt at høre den aandslivlige gamle
Dame fortælle Træk af Jonstrups Historie i den lange Aarrække, hun kunde se tilbage over. Især talte hun om sin Faders
Forstandertid, da Seminariet efter hendes Mening havde sin
Glansperiode, og med en særlig Glæde hørte jeg hende fortælle
om Barndoms- og Ungdomsaarene, om Ballerne og om Aarets
Hovedbegivenhed, den store Dimissionshøjtidelighed, da hun
og hendes Søster bandt Buketterne til Dimittenderne og
»Dimisionsrosen«. Der voksede endnu Aflæggere af denne Rose
i Forstanderens Have, og da vi flyttede til Farum, tog min
Kone en Aflægger med.
Fru Mortensen var stærk i sine Følelser, baade i sin Sympati
og i sin Antipati, og hendes Tunge kunde være skarp, naar
hun talte om min Formand. — Nu er der næppe nogen i Live
af Etatsraadens Elever.
Hans Mortensen var Lærer i Naturfagene. Især som Bota
niker var han landskendt, ingen var større Kender af Nord
sjællands Flora end han, og hans lidenskabelige Interesse for
Botanik fængslede mange af hans Elever. Naar han færdedes
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med Eleverne paa de botaniske Ekskursioner, var han ikke
meget talende, og han hengav sig aldrig til lyriske Udbrud
over den Skønhed i Naturen, som han selv i allerhøjeste Grad
var grebet af. Han lod Tingene tale for sig selv. Overhovedet
var han meget faamælt og indesluttet, alvorlig, streng, næsten
barsk i sin Optræden. Men alligevel var hans Sind lyrisk stemt;
han var musikalsk og havde poetisk Sans. Ved festlige Lejlig
heder kunde det nok ske, at han rejste sig og med en egen
Bevægelse sang en eller anden gammel Sang, ogsaa, om saa
skulde være, en humoristisk. Man har en morsom Historie
om ham fra en Lejlighed, hvor Lærerne og Eleverne skulde
fotograferes. Det skete i den gamle Seminariegaard uden for
Forstanderens Bolig paa Vestfløjens 1ste Sal. I Stuen boede
Hans Mortensen. Alle var samlede, og Fotografen ventede paa
Provsten. Saa kom Mortensen ud af sin Dør, og Fotografen
spurgte: »Det er maaske Hans Højærværdighed?« »Nej, det
er kun Hans Mortensen,« lød Svaret.
Mortensen var en ejendommelig Eksaminator. Han stillede
sit Spørgsmaal, og naar Svaret var givet, stillede han straks
det næste uden at sige noget om det Svar, der var faldet, om
det var galt eller rigtigt. Engang — saaledes fortælles der —
var Dr. Busk i Ballerup hans Censor. Da det kom til Cen
suren, skele det, at Censor sagde ug for en Mands Præstation.
»Mdl.,« sagde Mortensen. »Men han svarede jo paa alt, hvad
De spurgte ham om.« »Ja, men det var galt altsammen.« To
baksrygning var H. M. en stor Modstander af; fandt han en
Pibe paa et ureglementeret Sted, slog han den uden videre i
Stykker. Engang kom der en Elev paa Seminariet — Historien
har jeg fra Professor N. A. Larsen —, hvis Fader Mortensen
havde Kendskab til. Da vedkommende Elev engang blev syg,
følte Mortensen sig paa Grund af Kendskabet til Faderen til
skyndet til at aflægge den syge Mand et Besøg paa Sovesalen.
Her laa Patienten med en Pibe i Munden. Da udbrød den for
tørnede Lærer: »Hm — De er et Subjekt!« Mere blev der ikke
sagt til Manden i Resten af hans Seminarietid ud over det
rent tjenstlige. Blev Hans Mortensen først for Alvor vred paa
en Elev, glemte han det aldrig, tilgav det aldrig.
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Jørgen Beyerholm var i mange Henseender en fuldkommen
Modsætning til sin Kollega. Var Mortensen tavs, var Beyer
holm talende, livlig og impulsiv. Navnlig som Regnelærer var
han fremragende, og var der nogen, som B. ikke fik indviet i
Regnekunsten, skyldtes det afgjort Elevens fuldkomne Umu
lighed i denne Retning. Beyerholm udgav en Regnebog, som
vistnok ikke blev brugt andre Steder end i Ballerup og paa
Jonstrup. Dette var uforstaaeligt for B. selv, ligesom det ogsaa
forbavsede og harmede ham, at der var en anden Regnebog,
som udkom i det ene Oplag efter det andet. Om denne sagde
han: »Det er en slet Bog og tilmed umoralsk.« At en Regnebog
kan være umoralsk, maa jo vel nok vække nogen Forundring.
Men den strenge Dom sigtede til, at der i Bogen fandtes Op
gaver, hvori det forekom, at Mælk blandedes med saa og saa
mange Procent Vand. Utallige er de Historier, der gaar om
Beyerholm. Mange af dem er apokryfe. Jeg har anført en Del
af Historierne i »Fra Jonstrup«. Om mig skal han straks efter
mit Komme til Jonstrup have sagt: »Han er ligesom Driebein
en dygtig Lærer og en dygtig Forstander, men en hoven Kra
bat.« At han har sagt det sidste, tvivler jeg ikke om. En Mand
har fortalt mig, at da han havde søgt — ingenlunde frivillig
— sin Afsked, sagde han: »Jeg er for gammel til at staa ret
for en Dreng.«
Foruden de her to nævnte Lærere var der tre andre: Lund
dahl, Steensen og Tegnelæreren Steenfeldt Nielsen.
Lunddahl var 9 Aar ældre end jeg og havde været Lærer i
Religion, Historie og Dansk siden 1886, da han var kommet
fra Ranum. Han var tillige Inspektør, en Stilling, som han kun
daarligt egnede sig til. Han var en fin og nobel Mand med stor
Kærlighed til Lærergerningen, og de fleste af hans Elever
holdt af ham; men de var ikke gode imod ham, hvad de saa
i Reglen bagefter fortrød.
Hans Hustru, med hvem han levede i et saare lykkeligt Æg
teskab, var en stor Modsætning til ham. Hun var praktisk,
livlig og morsom og tog sig moderligt af Eleverne. Hun for
stod at gøre Opholdet for dem fornøjeligt i sit hyggelige
Hjem, naar hun indbød en Flok til et Aftenbesøg. Min Kone
kom aldrig til at holde rigtig af Fru Lunddahl. Jeg kunde ogsaa
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se nogle Fejl hos hende, men jeg kunde alligevel godt lide
hende, fordi jeg mente, at hun ikke blot havde Lune, men
ogsaa Hjerte. Jeg tror bestemt, at hun ikke syntes om mig,
og jeg kan i Grunden godt forstaa, at der hos mig var meget,
som kunde støde, og som naturligvis ikke blot stødte hende,
men ogsaa mange andre. Jeg optraadte vist ofte selvsikkert,
fordi jeg overvurderede mig selv. I Aarenes Løb gik dette
maaske noget af mig, og jeg lærte bedre at vurdere mig selv
rigtigt. Nu tror jeg ikke, at jeg overvurderer mig selv. Lunddahl tog sin Afsked i 1916. Han lever endnu, men Fru Lunddahl døde 1925.
Steensen kom til Jonstrup 1% Aar før mig; han er der endnu,
men i Aar falder han for Aldersgrænsen. En mere samvittig
hedsfuld, interesseret og ivrig Sang- og Musiklærer end han
kan ikke tænkes. Og heller ikke kan der tænkes nogen mere
loyal Kollega. Han er en ualmindelig retsindig Mand, et ud
mærket Menneske, og paa Samlivet og Samarbejdet med ham
vil jeg altid tænke med Glæde. Hans Hustru, som var noget
yngre end han, holdt jeg ogsaa meget af. Hun døde 1925, kort
Tid efter Fru Lunddahl. I 1927 giftede han sig igen med sin
Husbestyrerinde. Ogsaa hun er blevet ham en god Hustru,
som utrætteligt og med stor Omhu har hjulpet og støttet ham
i de ældre Aar, da han er blevet svagelig og lider af epi
leptoide Anfald. I 1919 fejrede vi Steensens 25 Aars Lærer
jubilæum og i 1934 hans 40 Aars. Ogsaa ved den sidste Lej
lighed var jeg en af Hovedtalerne, skønt jeg ikke mere var
Forstander. Da Steensen takkede for den Venlighed, der var
blevet vist ham, fik han et af sine Anfald henimod Slutningen
af sin Tale. Fru Steensen skyndte sig da op paa Talerstolen
til ham, støttede og hjalp ham. Hun gjorde det paa en saadan
Maade, at jeg ligefrem kom til at holde af hende. Jeg vidste,
at hun om Formiddagen havde haft et meget smertefuldt An
fald af Galdestenslidelse. Saa meget mere beklagede og be
undrede jeg hende. Senere blev hun opereret og er nu vistnok
helt rask. Det var en Lykke for Steensen, at han fik saa god
en Hjælperske. Skulde jeg blive affældig og ude af Stand til
at klare mig selv, faar jeg kun en eller anden fremmed til at
hjælpe mig. Jeg kan ikke sige andet, end at Tanken herom
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undertiden indgiver mig Angst og Bekymring. Men der er jo
ikke noget ved den Ting at gøre, der bliver vel sørget ogsaa for
mig. — Den 30. Oktober i Aar (1935) fylder Steensen 70 Aar
og maa altsaa nedlægge sit Arbejde, hvad han vistnok gør ved
indeværende Aars Udgang.
Vi — derunder ogsaa indbefattet Steensen — der afløste de
gamle Lærere, var jo unge Mænd, og naar Folk paa 70 afløses
af Folk paa 30, kommer der selvsagt Forandringer i Arbejdsmaaden. Der var adskilligt ved det gamle, som ikke tiltalte
mig, og som jeg ønskede forandret. Der var vistnok gamle
Jonstruppere, der i mig ligefrem saa en Fjende af det gamle
Jonsirup og mente, at jeg betragtede det som min væsentlige
Opgave at bekæmpe dets Traditioner. Dette var dog helt urig
tigt. Selv om jeg efter hele min Udvikling havde et andet Skole
syn end det, som hidtil var hævdet paa Seminariet, ønskede
jeg oprigtigt ikke en Revolution, men en Udvikling, med Be
varelse af en vis Kontinuitet. Det var jo et skolehistorisk Sted,
jeg var kaldet til at lede, og jeg tør sige, at jeg fra første Færd
havde en levende Bevidsthed herom. I det meste af det 19’
Aarhundrede havde der her været Lærerskole: her havde en
stor Mængde af Folkeskolens bedste Mænd tilbragt 3 af deres
gode Ungdomsaar, og jeg vidste, at de fleste af dem med Glæde
tænkte tilbage paa den Tid. De for Jonstrup særegne Forhold
gjorde, at dette Seminariums Elever paa en vistnok enestaaende Maade følte sig knyttet til deres gamle Fostermoder. Om
flere af disse gamle Jonstruppere vidste jeg en Del; enkelte af
dem havde haft Betydning for mig personlig. Den Præst, som
havde konfirmeret mig, og som jeg altid har betragtet som
den Præst, der i særlig Grad var min, Præsten og Højskole
manden N. J. Jensen, havde i Fyrrerne været Elev paa Jon
strup. Jeg fandt snart hans Navn i de gamle Protokoller: N. J.
Jensen, Opsynsmand. I og for sig kunde han vel ikke regnes
blandt de typiske Jonstruppere, hans Livsbane tog en anden
Retning; men jeg havde dog ofte hørt ham tale med Venlighed
om sin gamle Forstander, Etatsraad Jensen. En Snes Aar
senere havde min Ungdomslærer, Professor Kroman, været
Jonstrupper. Han havde tidt fortalt om sin glade Ungdomstid
derude. Ikke saa faa Jonstruppere gav sig senere til at studere
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ved Universitetet; af dem var der flere, som senere hen i Livet
ikke holdt af at blive mindet om deres seminaristiske Fortid.
Kroman var vel den Akademiker fra Jonstrup, som naaede
videst; men det var meget langt fra, at han betragtede sin
Jonstruptid som en Fornedrelsesperiode. Jeg har ofte hørt ham
sige, at han ansaa det for en Lykke, at han kom til at tilbringe
nogle af sine Ungdomsaar her, hvor Samlivet med Kammera
terne blev af den allerstørste Betydning for hans Udvikling.
Han vilde, som hans Natur var, have været fristet til at til
bringe sin Ungdom med at hænge over Bøgerne; her paa
Jonstrup fik han, lakket være de særlige Forhold, Sans for
andet end Bøger. Hans Mortensen og Beyerholm havde været
hans Lærere, dem talte han ofte om med den største Aner
kendelse. Undertiden maatte jeg tænke, om disse gamle Lærere
1 hans velvillige Erindring om Ungdomsdagene ikke antog
større Dimensioner, end de havde i Virkeligheden. Og saadan
har det vel været med flere gamle Jonstruppere. Det er ofte
hændet, at rigtig gamle Jonstrupelever, som kom paa Besøg,
ikke kunde forstaa, at Træerne i Alleen ikke var højere; de
havde en Forestilling om, at de i deres Ungdom havde vandret
mellem langt højere Træer. Saadan gaar det vel ogsaa med
Mennesker, vi har lært noget af, da vi var unge. De bliver tidt
større i vor Erindring, end de var i Virkeligheden.
I 1896 afgik H. Mortensen og Beyerholm. Der skulde altsaa
2 ny Lærere i deres Sted, men desuden en Lærer for Børne
skolen. Denne Skole havde nemlig ikke haft en speciel Læ
rer. Seminariets forskellige Lærere havde haft Timer i Skolen,
og hver for sig altsaa deltaget i Seminarieelevernes praktiske
Uddannelse. Jeg fandt, at dette var en uheldig Ordning og fik
udvirket, at der blev bevilget Penge til en fast Lærer ved
Øvelsesskolen. Det var nu rigtignok en meget beskeden Sum,
der blev givet til dette Formaal, nemlig et Honorar af 1200 Kr.
Senere er der sket den væsentlige Forandring, at den paa
gældende Lærer er blevet normeret Seminarielærer og lønnes
som saadan.
Det var nu af den allerstørste Betydning for Seminariet,
hvilke Mænd der blev kaldet til disse Stillinger. Man kan vel
nok sige, at Jonsirups Skæbnetime var inde.
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Hans Mortensens Efterfølger blev cand. mag. J. J. Nielsen.
Han var en Mand med afgjort videnskabelige Anlæg, og hans
Studiefæller havde ganske sikkert ogsaa ventet sig meget af
ham i den Retning. Men han havde ogsaa en levende Interesse
for Lærergerningen og var en overordentlig flittig, grundig og
samvittighedsfuld Lærer. Hans Elever saa op til ham med den
største Respekt for hans Viden og Undervisning. Han gav sig
ikke meget af med dem uden for Undervisningen og levede
i det hele taget i en vis Fjernhed; men Agtelsen for ham var
ubetinget. Hans Hovedfag var Na lurhistorie og Geografi, og det
var jo ganske vist en anden Undervisningsmaade og Behand
ling af Stoffet end den, Eleverne hidtil havde været vante til.
Men Nielsen havde ogsaa stærke filologiske Interesser og var
udmærket egnet til at undervise i Dansk, særlig i Grammatik
og Stil. Det er muligt, at Eleverne allermest beundrede ham
som Lærer i Stil. Der var han ogsaa uforlignelig, uhyre om
hyggelig og grundig. —
Aparte og noget vanskelig var Nielsen i sig selv; men han
var for saa vidt loyal nok og nedlod sig ikke til Intriger eller
lignende. Mit Forhold til ham var ikke godt; i flere Aar var
dette mig en Kilde til Bedrøvelse. Jeg haabede, at Forhol
det mellem os kunde blive godt, og det blev det ogsaa i Vir
keligheden lidt efter lidt. Nielsen besøgte os aldrig, ligesom
han vistnok i det hele taget ikke besøgte nogen. Kun een Gang
var han i Forstanderboligen. Det var paa vor Sølvbryllupsdag.
Da kom han ned og forærede os en meget smuk Vase. Den
bruges nu som elektrisk Lampe. I sine sidste Aar paa Jonstrup
levede Nielsen som fuldstændig Eneboer. Hans Kone og Datter
flyttede til København, for at Datteren kunde tage Studenter
eksamen, hvad hun ogsaa gjorde med Glans. I den Tid gik
Nielsen ganske ene paa Jonstrup; Lørdag og Søndag tilbragte
han i København hos de andre; til daglig gjorde han selv rent
hjemme og lavede selv sin Mad. I 1915 blev han efter at have
skrantet nogen Tid alvorlig syg, han blev indlagt paa Diako
nissestiftelsen af Kræft i Halsen. Jeg besøgte ham engang sidst
paa Aaret. Da var han næsten ukendelig. Første Søndag i det
nye Aar døde han. Da jeg ved Opringning til Diakonissestif
telsen havde faaet Dødsfaldet at vide, satte jeg mig i Forbin-
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delse med Fru Nielsen, og Dagen efter tog jeg ind til hende.
Hun var meget forknyt, og hendes Datter var syg og laa i
Sengen. Fru Nielsen fortalte mig i Samtalens Løb, at hendes
Mand om Eftermiddagen vilde blive ført til Krematoriet, og
saa ventede hun en af Dagene at faa Bud om, at han var

Lærermøde 1904.
O. Steenfeldt Nielsen, E. Lunddahl, J. F. Johansen, K. Steensen, S. Bredstrup,
R. Benzon, J. J. Nielsen, A. J. Hansen.

brændt. Det var altsaa Meningen, at Ligbrændingen skulde
foregaa i absolut Stilhed. Paa mit Spørgsmaal, om Seminariet
dog ikke maatte sende en Krans, svarede hun, at saa maatte
det være i Dag, og saa kunde jeg fra Diakonissestiftelsen køre
med hende til Krematoriet. Det skete ogsaa. Jeg ringede hjem
om at standse Undervisningen og hejse Flaget paa halv Stang,
og jeg mødte saa paa den fastsatte Tid paa Diakonissestiftel
sen med en Krans fra Seminariet og nogle Blomster fra mig
selv. Og saa kørte jeg med Fru Nielsen efter Rustvognen til
Krematoriet.
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J. F. Johansen blev Beyerholms Eftermand og fik som Fag
Regning, Matematik og Fysik. Større Modsætninger end mel
lem disse Lærere kan ikke tænkes. Johansen var den Mand,
som mere end nogen anden blev Jonstrups Støtte i sin Tid.
Hvad der altid udmærkede ham var en udpræget Mandighed
og en fremragende Forstand. Jeg tror ikke, at jeg har fore
taget mig noget af Betydenhed uden først at have raadført mig
med ham. Skete det, at Lærerraadets Flertal var enigt med
mig, men Johansen — det hændte nu ikke ofte — stemte imod,
var jeg ikke helt sikker paa, at vi havde Ret. Var Johansen
enig med mig, var jeg altid fuldkommen tryg. I sin Undervis
ning var han Grundigheden og Pligtopfyldenheden selv. Ele
verne gav han sig ikke meget af med uden for Timerne; men
han var altid imødekommende og hjælpsom over for enhver,
som søgte ham om Raad og Hjælp. I en lang Aarrække har
han været Bibliotekar, en Virksomhed, der har givet ham
meget Arbejde, men som han havde stor Interesse for. Da den
nye Seminarieordning traadte i Kraft, havde jeg tænkt mig,
at han vilde trække sig tilbage og overlade Indretningen af
Laboratorierne og lignende til sin Efterfølger. Men han fore
trak at blive sin Tid ud, selv at have Arbejdet med det ny, saa
det alt kunde være i Orden til Eftermanden. Og han har paa
dette Punkt ikke skyet noget Arbejde og faaet indrettet et
fysisk og kemisk Laboratorium, som efter Fru Meyers Udsagn
til mig er i den skønneste Orden. Overhovedet har Fru Meyer,
som i mange Aar har været Censor i Fysik, altid sat ham og
hans Arbejde overordentlig højt.
Johansen blev gift, da han kom til Jonstrup, med en af sine
Elever fra Dalbyovre Realskole, Kristine Balling. De har levet
i et meget lykkeligt Ægteskab. Fru Johansen er af et stille
Væsen, men meget hyggelig og i det hele et udmærket Menne
ske, som min Kone holdt meget af og jeg ogsaa; jeg er kom
met til at holde mere og mere af hende og forstaar saa godt,
at hun har haft stor Betydning for sin Mand og sit Hjem. De
har en Søn, Holger Johansen, som jeg jo har kendt fra hans
tidligste Barndom. Ham har de aldrig haft andet end Glæde af.
I Fjor blev han gift, og jeg havde den Glæde al blive budt med
til hans Bryllup. Han er Adjunkt i København. Hans Hovedfag
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er Tysk, og han har for nylig faaet antaget en Doktordispu
tats, som han sikkert faar Ære af; thi han er et meget dygtigt
og vistnok i høj Grad videnskabelig anlagt Menneske.
Det var i Fjor stærkt paa Tale, at Jonstrup skulde nedlæg
ges, og det saa ud, som det skulde blive til noget. Johansen
var meget ivrig for at bekæmpe Forslaget, og paa hans Initia
tiv sendte Jonstrupsamfundet en Adresse til Rigsdagens Med
lemmer. Det var ham selv, der udarbejdede Adressen, og det
var et fortræffeligt Arbejde, som gjorde ham den største Ære.
Som en Tak herfor blev han udnævnt til Æresmedlem af Jon
strupsamfundet. Naar nu til Efteraaret han og Steensen ned
lægger deres Embeder, vil Jonstrup blive meget forskelligt fra,
hvad det før har været, og dette vil føles stærkt af alle deres
gamle Elever. Ingen er i Tvivl om, hvad de to Mænd har
betydet.
Den tredje Lærer, som i August 1896 kom til Jonstrup, var
Rudolf Benzon. Han var gammel Jonstrupelev, dimitteret
1893 og senere Lærer i Ærøskøbing. Det var Barneskolen, han
skulde lede. Skolen var paa Grund af de lokale Forhold kun
lille og blev ved at være det. Det er forstaaeligt, om Benzon
med de betydelige Evner, han sidder inde med, kan have følt
sig forpint over, at han ikke fik et Arbejde, der svarede til
hans Kræfter. Nu er der Tegn til, at Skolen vil vokse, og dette
er, saa vidt jeg har kunnet forstaa, noget, som i høj Grad har
oplivet ham. Jeg kunde unde ham at slutte af som Leder af
en god og stor Skole. Han afløste for mange Aar siden Lunddahl som Inspektør. Han er gift med en tyskfødt Dame, som
altid med Rette har været stærkt yndet.
I 1898 blev der knyttet en Lærerinde til Skolen, Frk. Abelone
Olesen, som kom fra Ry, hvor hun havde haft en Friskole.
Hun var en fattig Bondepige fra Vestjylland. Ved uhyre Spar
sommelighed og Flid arbejdede hun sig frem til at tage en
smuk Lærerindeeksamen fra Zahles Seminarium. Hun var en
god Lærerinde af den grundtvigske Retning og var en frem
ragende Fortæller for de smaa af den bibelske Historie. Hun
var overhovedet et betydeligt Menneske, som det altid var min
Kone og mig en meget stor Glæde at se i vort Hjem. Mangen
hyggelig Passiar har vi haft baade i Alvor og Spøg; Frk. Ole-
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sen havde stor Sans for det komiske. Hun tog sin Afsked i
1924 og bor nu i Ry.
I gamle Dage var det saaledes, at Gymnastikundervis
ningen ved Statsseminarierne blev besørget af Sergenter,
som »udkommanderedes« paa tre Aar ad Gangen. Det var
jo ikke nogen videre heldig Ordning. Den sidste militære
Gymnastiklærer paa Jonstrup hed Jensen og var egentlig
en flink Mand, men havde ganske vist den Fejl, at han under
tiden drak sig fuld, dog ikke — som han selv sagde til mig —
naar han havde Tjeneste. Det kunde jo nok knibe med at holde
Disciplin. Engang truede han Eleverne med, at han vilde
klage til Krigsministeriet! En anden Gang hændte det, at en
meget flink og fornuftig Elev havde forset sig over for ham.
Eleven kom til mig og meldte sig selv, men jeg skønnede, at
det til at begynde med var Jensen, som havde gjort sig skyldig
i en gal Maade at tage Eleven paa. Del var slet ikke nogen
helt let Situation. Men det lykkedes mig at faa den klaret. Jeg
erkendte aabent over for Eleven, at han efter min Opfattelse
til at begynde med havde Ret, men at han ganske vist ogsaa
havde forløbet sig, og jeg syntes derfor, at han skulde gøre
Gymnastiklæreren en Undskyldning. Dette var han ikke meget
villig til, fordi han ikke mente, at Læreren overhovedet brød
sig om en Undskyldning. Jeg bemærkede hertil, at det kunde
han jo nu ikke vide; men selv om det ogsaa var saadan, er
Forholdet det, at naar man har forset sig og erkender det, bør
man for sin egen Skyld gøre en Undskyldning. Det slog ham,
og han erklærede med det samme, at det vilde han ogsaa gøre.
Dermed var saa den Sag ude af Verden. Der er jo i Virkelig
heden ikke meget ved at kommandere eller tvinge et Menne
ske til Undskyldning. Da Jensens Funktionstid var omme, kom
der civile Gymnastiklærere. Den første af dem, den bekendte
Gymnastikmand Illeris, var der kun et Par Aar. I 1903 kom
Anders Hansen. Han var oprindelig en ung Bonde fra Ølgod i
Vestjylland, men blev stærkt — vistnok under et Ophold paa
Askov — grebet af Interesse for Gymnastik. Skønt han var gift
og havde Familie, solgte han sin Gaard og rejste med Familien
til Stockholm og søgte Uddannelse ved det gymnastiske Insti
tut. Derefter oprettede han en Gymnastikskole i Aalborg, og
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derfra var det, han kom til Jonstrup med en ret stor Familie
og en meget ringe Gage. Det var ejendommeligt for Hansen al
begive sig ud paa det temmelig uvisse, men det var ogsaa ejen
dommeligt, at han i Grunden altid kom godt fra det. Saaledes
ogsaa her. Aldrig saa snart var han kommet til Jonstrup, før
hans økonomiske Stilling blev i høj Grad forbedret. Gymna
stiklæreren blev normeret som Seminarielærer. I 1905 byg
gede han sig et Hus ved Siden af Seminariet paa et Stykke
Jord, han paa meget billige Vilkaar købte af Seminariet. Det
var jo i den billige Tid; men da der i 1917 blev en Lærerlejlig
hed ledig paa Jonstrup, solgte han sit Hus — Søndervang —
med meget stor Fortjeneste og flyttede ind i den omtalte Lej
lighed.
Hansen var en meget alvorlig Mand. I kirkelig Henseende
tilhørte han Indre Mission og var ret yderliggaaende. Af Væsen
var han meget rolig og stille; det var egentlig forbavsende, at
denne rolige Mand dog i Grunden var en urolig Mand, der be
standig stillede sig ny Maal — undertiden ogsaa saadanne
Maal, som ikke vilde have passet for ham, om han havde naaet
dem. Hansen havde med sin første Kone 2 Sønner og tre Døtre.
Begge Sønnerne tog Studentereksamen og senere Lærereks
amen paa Jonstrup. Det var et Par flinke Mennesker, som det
var en Glæde at have blandt Eleverne. Den ældste er nu Lærer
i København, den yngste er i Amerika. Af Døtrene blev de
to gifte med Jonstruppere, to udmærket flinke Mennesker,
som ogsaa er blevet dygtige og ansete Lærere. Den ældste
af dem (Roland, dim. 1907) er Lærer i Sønderjylland, den
yngste (Romme, dim. 1909) er Lærer i Lille Næstved. Han
har for Tiden to Sønner paa Jonstrup, som slægter deres
Forældre paa.
Hansen blev ikke nogen gammel Mand; han døde af Kræft
i 1921. Overlæge Fenger Just forsøgte en Operation, men op
gav den, da det viste sig, at den syge var saa gennemtrængt af
Kræften, at en Operation var fuldkommen haabløs. Hansen
døde derfor i sit Hjem. I fuld Klarhed og Bevidsthed ventede
han paa Døden. Der lød ingen Klager fra ham; han ventede
som en Mand og som en sand Kristen. Det var ejendommeligt
at besøge ham og se, hvorledes han lagde alt til rette, selv de
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mindste Enkeltheder. En af de sidste Gange, jeg var hos ham,
bad han mig foranledige, at der ikke kom Kondolencevisitter
efter hans Død; thi det vilde hans Kone ikke kunne taale. Da
han var død, blev der holdt en Sørgehøjtid i Musiksalen. Hans
Lig blev ført til Ølgod, hvor det blev begravet ved Siden af
hans første Hustru. Ved Begravelsen i Ølgod vilde jeg natur
ligvis have været til Stede; men Dagen før, jeg skulde have
rejst, blev jeg syg og fik Feber, og det var mig ganske umuligt
at rejse. Jeg maatte derfor bede Steensen tage af Sted paa mine
Vegne og saaledes repræsentere Seminariet ved Begravelsen.
Med Hansen havde vi mistet en god Mand og en god Fælle.
I henimod 18 Aar havde han været Lærer ved Jonstrup; jeg
er overbevist om, at han mindes med Ære af sine Elever.
Ved mit Komme til Jonstrup var der foruden de faste Lærere
en Timelærer i Tegning, og saaledes er det endnu. Tegnelære
ren dengang var Kommunelærer Steenfeldt Nielsen fra Køben
havn. Han kom ud og gav sine Timer en Gang om Ugen;
og der var for mig noget festligt ved hans Besøg. Jeg tror
nok, man tør sige, at Seminariearbejdet havde hans særlige
Kærlighed, og at det altid var ham en Glæde at komme til
Jonstrup. Eleverne holdt meget af ham for hans Lærerdygtig
hed og for hans hyggelige og fornøjelige Væsen. Han var en
meget dygtig Tegnelærer og havde kunstneriske Anlæg, hvorom
et Par Malerier i mit Hjem bærer Vidnesbyrd. Paa sine ældre
Dage blev han svagelig, fik gentagende Hjerneblødning og
maatte følgelig trække sig tilbage. Jeg saa ham sidste Gang
ved hans Hustrus Begravelse. Da var han saa affældig, at han
maatte køres i en Rullestol ind i Kapellet og senere efter sin
Hustrus Kiste til Graven. Da jeg tog Afsked med ham, spurgte
han mig, om Seminariet vilde modlage et Billede af ham, det
hænger nu paa Lærerværelset.
Kort Tid efter, at jeg kom til Jonstrup, sagde Portneren sin
Plads op. Hans Eftermand (Kavring) var saa Portner til 1909,
da den nuværende Portner (Jensen) kom til. 1’ Okt. 34 af
holdtes der 25 Aars Jubilæum for ham, hvad han fuldt ud
havde fortjent; thi han har været en ualmindelig dygtig og
paalidelig Portner, som udmærkede sig ved stor Samvittig
hedsfuldhed og Sparsommelighed. Han har i de 25 Aar sparet
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mange Penge for Seminariet. Hans Billede vil komme i Jon
strupbogen for dette Aar.
I 1916 tog Lunddahl sin Afsked og efterfulgtes af Lærer
ved Langs Seminarium O. Kejser. Samme Aar var det, at Niel
sen døde. Med hans Eftermand gik det ikke saa glat. Det fore
kom mig, at han efter sin Uddannelse maatte siges at være i
særlig Grad kvalificeret, men det viste sig desværre, at det
var en hel Misforstaaelse, at han fik Pladsen. Han kunde slet
ikke magte Stillingen, og da Konstitutionsaaret var omme, næg
tede jeg at indstille ham til fast Ansættelse, hvad for Resten
Eleverne ogsaa gennem en Adresse havde bedt mig om at
gøre. Han følte sig meget forurettet og lod mig det vide paa
en Maade, der gjorde mig det lettere. Derefter ønskede Mini
steriet en meget vindende og videnskabelig interesseret Per
sonlighed med et kendt Navn, men jeg var betænkelig, da han
satte det videnskabelige over det pædagogiske. Jeg ventede, at
han vilde blive udnævnt, men Ministeriet fulgte alligevel min
Indstilling, og det blev Ghr. Hauch. I ham fik Seminariet en
begavet og dygtig Mand; det samme kan siges om Lunddahls
Efterfølger O. Kejser. Jeg kom godt ud af det med disse lo
Lærere, og til Hauch traadte jeg efterhaanden i et særlig per
sonligt Forhold. Han og hans Hustru aabnede deres gode
Hjem for vore Børnebørn; det blev ligefrem som et andet
Hjem for dem, baade da de var Børn, og senere da de blev
voksne. Jeg har derfor bedt Hauch om at varetage deres In
teresser, naar jeg er død, og jeg ved, at han vil og kan
gøre det paa den bedste Maade.
I 1916 tog Lærer Petersen i Maalev sin Afsked. Det lykkedes
mig at faa en Forbindelse mellem Seminariet og Maalev Skole
i Henseende til Undervisningen i Praktik og at faa en meget
dygtig Jonstrupper fra 1911, Hans Noyrup, udnævnt til Lærer.
Novrup forlod imidlertid snart Maalev og blev ansat ved Se
minariet og Seminarieskolen i Tønder. Jeg udvirkede derefter,
at Kantor Munch i Vemmetofte, dimitteret fra Jonstrup 1902,
blev Novrups Efterfølger. Han er en fremragende Lærer, og
hans Virksomhed er af stor Værdi for Seminariet.
Da Sleenfeldt Nielsen trak sig tilbage i 1921, blev Kommune
lærer Folmer Lauritzen hans Efterfølger som Tegnelærer.
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Samme Aar var det, at Hansen døde. I de næste to Aar var den
gamle Lærer Kirkebjerg fra Askov Gymnastiklærer. Han var
for gammel til at kunne faa Embedet, og i 1923 blev Lærer
Otto Lindberg Gymnastiklærer. Lauritzen og Lindberg var
Jonstruppere, begge dimitterede i 1913. Underligt nok blev
ikke færre end 6 af dette Aars Dimittender Seminarielærere.
Lauritzen og Lindberg hørte til de Elever, som stod mig nær
mest, og særlig med den første har jeg haft meget at gøre.
I den Tid, vi boede paa Jonstrup, efter at han var blevet
Tegnelærer, spiste han altid Frokost hos os, naar han var
herude. Det var hver Mandag, og vi betragtede ham som Søn
af Huset. Det var mig en stor Glæde, at jeg fik knyttet disse
to udmærkede unge Mænd til Jonstrup.
Naar jeg nu efter denne korte Oversigt over de Mænd, jeg
kom til at arbejde sammen med, skulde sige min Mening om
vort indbyrdes Forhold og vort Samarbejde — for nogles
Vedkommende drejer det sig jo om en meget lang Aarrække
— da vilde jeg sige: Vi var meget forskellige; hver arbejdede
for sig og paa sin Maade, og der var ingen, der lagde nogen
Hindringer i Vejen. Men derfor faldt Arbejdet ikke i Stumper
og Stykker; vi stilede nemlig bevidst mod det samme Maal,
Seminariets Trivsel og Ære, og — det gælder i alt Fald de
fleste af os — vi stolede paa hinanden. I selskabelig Hen
seende kom vi ikke meget sammen; men vi mødtes paa Lærer
værelset i Frikvarterer og Mellemtimer, og saa havde vi det
fornøjeligt sammen. Og saa Lærermøderne! Jeg kunde saamænd somme Tider endnu føle Lyst til at sidde for Enden af
Bordet og dirigere. Min sidste Funktion var ved et Lærermøde
— efter Optagelsesprøven 1929. Jeg sagde ved den Lejlighed,
at det Arbejde, vi havde gjort paa Lærermøderne, og som i
Korthed var resumeret i Forhandlingsprotokollen — det Ar
bejde kunde vi være bekendte.

SANGINSPEKTØR EJNAR BOESEN
(En Hilsen til 50 Aars Dagen)
Ejnar Boesen var Sang- og Musiklærer paa Jonstrup Se
minarium fra 1. August 1935 til 31. Juli 1947, da han ud
nævntes til Sanginspektør.
Det er et stort Arbejdsfelt, der er tildelt Sang- og Musik
lærere paa et Seminarium. Udover Sangen er der Undervis
ning i Violin, Klaver, Orgel og Musikhistorie og -teori samt
Pædagogik. Denne Undervisning er den nødvendige Baggrund
for, at Skolens Sanglærere kan bibringe Børnene Kendskab til
vore danske Sange og Salmer, Brug af deres Stemmemateriale
— og helst ogsaa lidt Forstaaelse af det »Stof«, de har med
at gøre — musikalsk Forstaaelse.
Hvordan var det at have Ejnar Boesen i Sang og Musik paa
Jonstrup Seminarium? Lad os se paa de forskellige Fag. En
Sangtime kunde gaa saadan:
Naar Klokken havde ringet, samledes man i Sangsalen,
hvor »de sorte Faar« i sidste Øjeblik fik at vide, hvad der
skulde kunnes, inden det fra Vinduespladsen forkyndtes, at
nu kom Boesen over Gaardspladsen. — Timen indledtes saa
gerne med nogle Tonedannelsesøvelser — noget Boesen med
Rette lagde stor Vægt paa — og noget, der paa forbavsende
kort Tid var i Stand til at forbedre Klassens »Klang«. Resulta
tet var ogsaa en næsten utrolig Forskel paa Førsteklassen og
Afgangsklassen. Saa kom det spændende Øjeblik, hvem »Ofre
ne« skulde være denne Gang — hvem der skulde synge »Af
dybest Nød«, eller hvad man nu havde for — i Begyndelsen
kunde det nok knibe lidt med ens egen og Kammeraternes
Alvor, men Boesens altid saglige Maade at gribe Tingene an
paa gjorde, at man meget hurtigt frigjorde sig, saa der var
Mulighed for reelt Arbejde og Fremgang. Derefter naaede
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man til Sang fra Bladet (»De brune Bøger«), Nodediktat og
Drøftelse af et eller andet teoretisk Emne — sangteknisk,
musikalsk eller pædagogisk — og saa var Timen gaaet. Denne
Undervisning gav ikke blot øjeblikkelige Resultater ved Examensbordet, men ogsaa mere varige — som et Eksempel kan
jeg nævne, at jeg engang, sammen med Boesen selv for øvrigt,
overværede en Sangtime i en dansk Klasse i Sydslesvig, ledet
af en Lærer, der aldrig havde faaet anden Undervisning end
den, han havde faaet af Boesen paa Jonstrup — hvad der her
var opnaaet ikke blot af lærte Sange, men af virkelig musi
kalsk Forstaaelse og Klangfornemmelse hos disse 10—12 Aars
Børn var ganske forbløffende.
Seminarieelevers Violinspil har altid været et Kapitel for
sig. Naar man bagefter tænker paa det, synes man egentlig,
at Violinundervisningen paa Seminariet maa være et haardt
Job for et musikalsk Menneske. De 75 pCt. af de anvendte
Instrumenter kan vist roligt betegnes som Cigarkasser med
Strenge af Sejlgarn — og naar saa tilmed en Del af Eleverne
havde den Indstilling, at det Violinspil var noget, man aldrig
fik Brug for, saa —. Boesen kunde godt blive vred, naar han
mødte den Indstilling til Arbejdet, det var dog voksne Menne
sker, der selv havde valgt og vidste, hvad de var gaaet ind til.
— Til Gengæld var han heller ikke bange for at give en inter
esseret Elev nogle extra Timer ud over de faste.
Udenfor Timerne arbejdede Boesen med os i Koret og Or
kestret. Begge naaede en saadan Kvalitet, at de kunde være
med til offentlige Koncerter, f. Ex. den aarlige Julekoncert i
Maaløv eller Ballerup Kirke — hvor Boesen forøvrigt selv
var Violinsolist. Det var han ogsaa ind imellem ved vore hjem
lige Koncerter — ved en af dem var Vivaldis a-moll Violin
koncert paa Programmet — her udførte Boesen Solostem
men og ledede Orkestret samtidigt — som Telmanyi med sit
Kammerorkester — det var en stolt Fornemmelse for Orke
stret, at det kunde klare den Opgave. Det var maaske ikke
saa stort et Program, det kunde opvise — til Gengæld »sad«
det — det var sikkert klogt at begrænse sig saadan, vi var jo
Amatører — men Boesens Krav om Kvalitet var ikke mindre
af den Grund.
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Korets Repertoire var større — det spændte fra Koraler
over danske Sange til større Korværker som f. Ex. Heises
»Kong Hakes Ligfærd«.
Et andet Arbejde udenfor Timerne var den Form for Stu
diekredsarbejde, Boesen anvendte i Forbindelse med Sammen
sangstimerne, hvori alle Seminariets Elever deltog. Foruden
Sangen var der i denne Time ofte afsat Tid til mere specielle
Emner, der ikke direkte hørte ind under Examensstoffet, men
nok kunde have Interesse — f. Ex. en Gennemgang af en eller
anden Komponist, med Demonstration — en Gang var det
Joh. Svendsen (m. Violinromancen) — en anden Gang kunde
det være Bach (en Sats af en Brandenburgerkoncert, et større
Orgelstykke) eller Carl Nielsen o. m. fl. — Her var der Tale
om en Slags Studiekredsarbejde — team-work — mellem Læ
rer og Elever — man snakkede om Sagerne i Fritiden og gik
saa i Gang med det forberedende Arbejde til fælles Glæde. I
Timen kunde Boesen saa være aktiv eller passiv, alt efter hvor
meget Eleverne nu magtede selv. — Et af de morsomste og
vægtigste Udslag af dette Samarbejde var vel Weysekoncerten
i 42 — her var en hel Aften blevet skabt paa denne Maade
— med Foredrag og en fyldig og alsidig Repræsentation af
hans Værker.
Det var inspirerende at mærke, hvordan vi fra det daglige,
systematiske Arbejde i Timerne efterhaanden opnaaede større
musikalsk Færdighed og Indlevelsesevne, saa vi blev i Stand
til at følge med ind i den rige Verden, der gennem hele Arbej
det blev aabnet for os. — Og Boesen kom os til Hjælp paa
endnu en »Front« — jeg tænker paa, at han startede Musik
foreningen, som holdt 4 Koncerter om Aaret, alle med de
bedste Kunstnere fra København, og hvor Eleverne for et mi
nimalt Kontingent var Medlemmer. Boesen spillede selv i en
udmærket Strygekvartet, der som Regel stod for Program
met ved en af Koncerterne.
Ikke blot som Sanglærer kendte vi Boesen — ham kunde
han nemt stryge af sig, f. Ex. naar han fortalte i Timerne eller
i Hjemmet, naar Klassen eller Koret var forsamlede efter en
Examen eller en Koncert, og hvor Fru Boesen, der var almin
delig anerkendt og afholdt som Prakliklærerinde, var Vært-

48

SANGINSPEKTØR EJNAR BOESEN

inde. Det kunde være en levende Beretning om hans Oplevelse
af den færøske Folkedans — med Demonstration! — eller et
interessant Foredrag om Sydslesvig — Boesen er selv Sønder
jyde — eller Forklaringen paa den »Ros«, han sommetider
gav en Elev, der havde sunget eller spillet et eller andet hals
brækkende Stykke for ham: »Det lød svært!« — med et stort
Smil: Han havde engang selv i sine unge Dage spillet et Stykke
paa sin Violin i et Selskab — bagefter havde alle udtrykt de
res Begejstring, saa Boesen tilsidst ogsaa selv var ved at blive
helt stolt af sin Præstation, indtil en af de tilstedeværende,
der vilde gøre det særlig godt, havde sagt: »Hvor lød det
svært!« — uden at tænke over Udtalelsens faktisk noget for
beholdne Karakter.
At Eleverne ogsaa satte Pris paa Boesen udenfor Fagene,
viser bl. a. det, at han ved en Examensfest engang højtideligt
blev oplyst om, at han havde fundet Naade for Øjnene af
»Kommissionen for den højere Dimission« og herved fik ud
leveret sit Eksamensbevis: bestaaet — (Boesen var ikke »født«
Jonstrupper) — en Udmærkelse, han var meget glad for og
værdsatte paa rette Vis.
Jeg nævnte før Boesens Krav om Kvalitet — jeg kunde til
føje Krav om Arbejde som nødvendig Forudsætning — dette
kunde man sætte som Motto over Boesens Gerning paa Jon
strup. Hvor disse Krav blev imødekommet af Eleverne, kunde
han vise dem Sangens og Musikkens virkelige Værdier og der
ved baade berige dem selv og gøre dem deres Forpligtelser
klart overfor deres fremtidige Elever i Skolen.
Den 2. Juni 1950 fyldte Boesen 50. Lad os ønske ham hjer
teligt Til Lykke og takke ham for hans Arbejde paa Jonstrup
Seminarium og ønske ham bedst muligt Held til at videreføre
det som Sanginspektør til Gavn for Skolen og Sangen og Mu
sikken.
Uffe Agerschou.

SEMINARIEFORSTANDER

GUNNAR SCHMIDT NIELSEN
Da Jonstrups veltjente regne- og fysiklærer J. F. Johansen
i 1935 tog sin afsked efter 39 års virke, ventede alle jonstrup
perne i spænding på, hvem der skulle være hans efterfølger.
Ville det blive en mand, der var i stand til at løfte arven efter
sin fremragende forgænger. Det blev den 30årige cand. mag.
G. Schmidt Nielsen, der fik embedet, og inden længe var man
klar over, at lærerkollegiet var blevet forøget med en betydelig
personlighed, der i sandhed blev Johansen en værdig efter
mand. I kraft af sin store faglige viden og sine betydelige pæda
gogiske evner vandt han hurtigt anseelse og respekt — parret
med hengivenhed — hos sine elever, og i de 15 år, han vir
kede på Jons trup, har vi gamle jonstruppere kun hørt lovord
om ham. Vi glædede os over hans velfortjente udnævnelse til
seminarieforstander i Skaarup, skønt vi vidste, at det ville
betyde et tab for Jonstrup både at miste ham og hans dyg
tige hustru. Ved dimissionsfesten i maj 1950 tog seminariets
forstander, lærere og elever en hjertelig afsked med det af
holdte ægtepar, og også fra Jonstrupsamfundet lød der en tak.
Vi ønsker Schmidt Nielsen lykke og held til hans ny ansvars
fulde gerning.
Ikke alene blandt jonstruppere, men i hele skoleverdenen
vakte udnævnelsen glæde, ikke blot fordi det var en velegnet
mand, der avancerede, men også, fordi han var fra seminarie
lærernes egen kreds — her findes der dygtige personligheder
nok, så at det ikke skulle være nødvendigt gang på gang at
hente dem udefra.
Nedenfor hilser en elev sin tidligere fysiklærer, og en kollega
bringer hans frue en tak for de 15 år.
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G. SCHMIDT NIELSEN
Allerede i 2. klasse blev det ofte diskuteret, hvilket speciale
der skulle vælges, når vi kom i 3. klasse. Efter 1. del plejer
det jo gerne at stå nogle klart, hvad de skal vælge — et g-H
ser bedre ud end et tgX. — Selvfølgelig findes der hvert år
et par stykker, der vælger speciale af den grund. Om det er
rigtigt, bliver den enkeltes sag at bedømme.
Jeg ved, at de, som valgte fysik og matematik i 1948, ikke
gjorde det, fordi de ville have % mere til den afsluttende eks
amen, men simpelthen af interesse for fagene.
Hvordan denne interesse er kommet, er svært at sige, men
jeg vil vove at påstå, at hvis den ikke havde været der i for
vejen, ja, så måtte den være kommet gennem hr. SchmidtNielsens timer, og var den der i forvejen, ja, så måtte hr.
Schmidt-Nielsen have vedligeholdt den.
Nu kender jeg ikke selv noget til Schmidt-Nielsens under
visning i matematik, men efter hvad jeg har kunnet forstå,
var det heller ikke der, hans største interesse lå. Det er jo en
gang sådan, at de to fag til en vis grad hører sammen, og da
fysik vel er det mest levende, er det klart, at det var SchmidtNielsens hovedfag.
Hvor mange aftener er vi ikke kommet hjem sent og har
set lys i »nulleriet« og i vores stille sind tænkt »Mon han
kender til hjemlig hygge?« og »Det er utroligt, at hans kone
kan holde det ud.« Men efterhånden har vi, der var vant til
at færdes i laboratoriet, gjort den erfaring, at også fru SchmidtNielsen var lige så interesseret i faget. Ja, selv lille Søren havde
arvet sin far’s praktiske anlæg og fabrikerede lokomotiver af
de mærkeligste ting fra kosteskafter til rustne kramper. Det
er sandelig en fysisk familie!
I specialetimerne havde vi rig lejlighed til at opdage, hvor
meget hr. Schmidt-Nielsen var inde i. Hele tiden var han i
sving med de mest forskelligartede elevemner spændende fra
ostefabrikation over geometriske steder til fotoceller, elektro
magnetiske bølger og Einsteins teorier. Det må være vanske
ligt at stille sig om så mange, mange gange i løbet af 5—6 ti
mer, og kun sjældent slog hr. Schmidt-Nielsens viden ikke
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til, men så var der jo »bogen på 3. nederste hylde i det gule
bind« eller »mine egne notater i det blå bind«. Orden var der
i bøger og tidsskrifter.
Endnu en ting må jeg nævne: Undervisningsformen. Selv
den mest fysikhadende elev kunne blive grebet, når de fan
tasirige sammenligninger i de sværeste afsnit indenfor fysik
ken kom. I øjeblikket kan jeg huske en: En lysstråles bryd
ning gennem glas, der sammenlignedes med en flok soldaters
gang fra en god jævn græsmark over en mudret pløjemark og
ud på en jævn græsmark igen. Jo mere skråt indmarchen er
— jo mere brydning.
De enkelte fysikapparater fremstillet af hr. Schmidt-Nielsen
gjorde naturligvis også sit til, at undervisningen blev så god,
som den gjorde. Apparaterne var lavet ud fra det motto: Ingen
kapsler + simpelhed — anskuelighed.
Man må beklage, at Jonstrup har mistet en så fremragende
fysiklærer samtidig med, at man ønsker hjertelig til lykke
med forstanderstillingen på Skårup.
H.J.Therkelsen (1950).

LILY SCHMIDT NIELSEN
Lærerinde ved Jonstrup Statsøvelsesskole, fru Lily Schmidt
Nielsen, har på grund af sin mands udnævnelse til forstander
for Skaarup Statsseminarium søgt og fået sin afsked fra 1. au
gust 1950.
Lily Schmidt Nielsen har i 11 år været en af de sikre og faste
bæresøjler i vort gamle seminariums børneskole. I flere år,
mens skolen kun havde 5 klasser, virkede hun som klasselæ
rer i 4., senere i klasser, hun førte op gennem skolen, i nogle
år som en meget energisk gymnastiklærerinde og hele tiden
som fysiklærer i intimt samarbejde med sin mand, hvis fint
udbyggede laboratorium gennem hendes undervisning også
blev effektivt udnyttet i arbejdet med børnene og praktikan
terne.
Det undervisningstekniske hos fru Schmidt Nielsen har væ
ret af en høj karat, fordi hendes sprog er klart og præcist, og

52

LILY SCHMIDT NIELSEN

fordi hun ved, hvad systematisk opbygning betyder for under
visningen i sproglig dansk og i regnemetodik. Noget helt for
sig var hendes timer i mundtlig dansk. Litteraturlæsning er
stadig stedbarn i mange af Danmarks folkeskoleklasser, og i
eksamensskoler bliver Holberg, Oehlenschläger og Johannes
V. Jensen let til dødt kommentarstof, udstykket i lektier. Fru
Schmidt Nielsen hører til dem, der tror på, at en interesse
betonet litteraturundervisning, opfattet og praktiseret som et
oplevelsesfag, har overordentlig stor betydning for børnenes
udvikling. Og hendes timer i litteraturlæsning — levende,
varme, aktuelle — gav hendes børn i de ældste klasser de
åndelige vitaminer, de trænger til for at kunne vokse natur
ligt og sundt. Hvad alt dette har betydet for de seminarie
elever, der som praktikanter kom i hendes klasser, kan man
ge unge lærere ude omkring i Danmarks skoler vidne om.
Også den allervigtigste opgave — netop for en øvelsesskole
— har Lily Schmidt Nielsen røgtet med aldrig svigtende ildhu:
som klasselærer at være med til at gøre den også til en forældreskole. Hendes indsats ved forældremøder og ved stadig
søgen kontakt med hjemmene, især de besværlige, har i høj
grad bidraget til at hjælpe skolen over et bjerg af vanskelig
heder på dette for en seminarieskole ømmeste punkt.
Kollegerne takker Lily Schmidt Nielsen for godt kammerat
skab i hverdagens arbejde, i skolens højtids- og feststunder
og ved hyggelige og intime sammenkomster i hendes og deres
hjem. Og de ved allerede nu, så kort tid efter hendes afsked,
hvor meget hun savnes af skoledistriktets børn og deres for
ældre.
Johannes Reiff.

Mindesten for J. P. Jørgensen, Jo nstnips historiker.
Kristi Himmelfartsdag 1950 afsløredes i Smørum en minde
sten for den kendte lokalhistoriker, J. P. Jørgensen, der i en
lang årrække var lærer ved Smørum skole. Indsamlingskomi
teens formand, indenrigsminister Smørum, foretog afslørin
gen, og derefter gennemgik landsretssagfører Aksel H. Peder
sen — der er Jørgensens afløser som egnens historiker — J. P.
Jørgensens produktion og fremhævede især det betydelige
værk om Ledøje kirke, der vandt videnskabelig anerkendelse,
samt Jørgensens afhandlinger om Jonstrup seminariums æld
ste historie, der er offentliggjort i Jonstrupbogens første fire
bind. Sognerådsformand Niels Pedersen modtog mindestenen,
en stor granitsten, der er smukt placeret ved kirkegårdsmuren,
og lovede at værne stenen og anlægget. Fra Jonstrupsamfun
det, der også har bidraget til mindestenens rejsning, blev der
nedlagt blomster.

AARETS GANG PAA JONSTRUP 1950
Aaret 1950 har været forandringens aar paa Jonstrup. Især
er der i vort lille samfund hændt een stor, revolutionerende
begivenhed, som gamle traditionsprægede borgere vil græde
deres salte taarer over. Det uafvendelige er sket; skæbnen
ville det; I maa tilgive os; men vi kunne ikke gøre noget for
at afværge katastrofen:
I Jonstrups 159. aar blev der oprettet en studenterklasse paa
den 21/2-aarige linie. Dette er der for saa vidt intet usædvanligt
i; men nu kommer det: I denne klasse, der bestaar af 30 elever,
er de 14 af kvindekøn — piger!! — Nu er det sagt, og jeg haa
ber, I har taget det med fatning. — De gyldne tider med skæg
stubbe, sutsko og langt haar er forbi. Den lille, drilske gud
Amor sender sine ødelæggende pile mod kammeratskabets
palisader af mandfolkemoral; thi hvor meget ondt man ellers
kan finde paa at sige om pigerne — søde er de! — For at lade
dem vederfares fuld retfærdighed maa man sige, at de ogsaa
har andre gode sider. De viste sig alle at være betegnelsen
borgerinder værdige efter ceremoniellet ved skoleaarets bebyndelse. 12 af de 14 gjorde turen med til Frederiksdal — en
større mødeprocent end mange »mandfolkeklasser« har vist!
Ære hade vi ogsaa af dem i seminarieturneringen, hvor de
kæmpede mange tapre haandboldkampe. Paa turneringsture
til de andre seminarier delte de kammeratligt strabadserne
med os og fungerede virkningsfuldt som hylekor ved vore
kampe. I det daglige liv er de efterhaanden blevet en vane og
omgaas i hvert fald mange paa rent kammeratlig basis, saa
naar alt kommer til alt, har vi vel grund til at være tilfreds
med stedets første amazoner.
Samtidig med dimissionsfesten, der blev afholdt den 20. maj,
tog vi afsked med hr. Schmidt-Nielsen, der forlod os for al
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tiltræde embedet som forstander paa Skaarup. Der blev holdt
taler af forstander Morville, hr. Hauch og paa vore vegne af
Finn Skov, der overrakte hr. Schmidt-Nielsen en lille sølvcigaretæske som udtryk for vor tak for de aar, vi hade været
hr. Schmidt-Nielsens elever. Til slut talte hr. skoleinspektør
Gehl paa jonstrupsamfundets vegne.
Seminariet har længe savnet en scene til anvendelse ved un
derholdningen paa aarets »store« fester: efteraarsfesten og faslelavnsfesten. Tyskerne stjal i deres glansperiode her paa ste
det den daværende scene, der efter mange omskiftelser hav
nede i flygtningelejren ved Jonstrupvang. Arbejdsomme bor
gere bjergede resterne af scenen i lejren i 1949, og lige saa
arbejdsomme og geniale borgere skabte i 1950 en ny scene af
det gamle materiale plus nogle nyanskaffelser, som seminariet
var den økonomiske formidler af. Scenen er konstrueret med
et saadant teknisk snille, at den kan pilles i smaastykker og
lægges op paa loftet efter brugen. Om den ogsaa er konstrueret
med et saadant teknisk snille, at den kan sættes sammen igen,
vil fremtiden vise. — løvrigt fortjener arbejdet al mulig ros;
scenen er præsentabel og praktisk indrettet. — Den blev ind
viet ved efteraarsfesten.
Ved skoleaarets begyndelse saas foruden de nye spirer og
studenterklassen tre nye læreransigter. — Alle tre er de cand.
mag.’er. Frk. Christoffersen underviser i geografi og natur
historie, hr. Poul Thomsen afløser hr. Schmidt-Nielsen som
lærer i fysik og matematik, og hr. Nordahl-Petersen har den
udvidede sprogundervisning plus enkelte tegnetimer.
Elevudvekslingen med Hamar lærerskole, der snart var ved
at blive en tradition, blev ikke til noget i aar. Tredie klasse
syntes ikke at være enig. Nogle ville til Sverrig, andre til Eng
land, og en tredie fløj omgikkes planer om en trekantet ud
veksling: Norge-Sverrig-Danmark. Da man endelig blev enig
om Hamar og begyndte en korrespondance, var det for sent. —
I hast blev der saa planlagt en tur til Sverrig med bus. Turen,
der varede fra 19. til 25. september, formede sig som en kombi
neret turist- og studierejse. Man startede fra Hälsingborg og
tog videre herfra til Göteborg, hvor man besøgte Karl-Johanskolen, der er kendt for sin praktiserende aktivitetspædagogik
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efter Charlotte Kölers metoder. Videre gik turen til Stock
holm, hvor man opholdt sig i tre dage. Her besøgtes foruden
turistseværdighederne et kvindeseminarium og nogle skoler,
der baade hvad udstyr og undervisning angaar er meget mo
derne. Paa hjemrejsen var man nogle steder paa landsskole
besøg. — De tredieklassere, jeg har talt med, er overordentlig
begejstrede over de ting, de har set. Der var jo ogsaa en kyn
dig rejsefører med: forstander Morville.
Aaret har ikke været fattigt paa udvekslingsrejser endda.
I tiden den 13.—25. november byttede hr. Laustsen »gaard«
med lektor Sylvan fra Falun kvindeseminarium. Vi hade i
den tid nogle særdeles interessante timer, der formede sig som
foredrag om Sverrigs litteratur og erhvervskultur.
Enkeltmandsudveksling blandt eleverne begyndte i 1948.
Uvist af hvilken grund blev den ikke til noget sidste aar; men
i aar fandt den atter sted. En elev fra tredie klasse var 14 dage
i Växjö, mens en elev derfra opholdt sig her. Arrangementet
viste sig meget vellykket til glæde og opbyggelse for begge
parter.
Fra sommerferien til sidst i november maatte vi undvære
hr. Holkenov, der var i Staterne for at studere amerikanske
skoleforhold. Hr. Holkenov kom hjem fuld af begejstring over
den amerikanske kulturs blomstring for enhver. —
To gange i aarets løb har vi haft besøg af lærerstuderende
fra Norge: henholdsvis fra Levanger og Oslo lærerskoler. Beg
ge besøgene varede kun nogle faa timer; men i løbet af den
korte tid gjorde vi, hvad vi kunde for at give nordmændene
et indtryk af dansk skoleliv i almindelighed og jonstrupsk kollegieliv i særdeleshed.
Ligeledes var der nogle amerikanske elever fra training
college paa rundskue herude engang først i november.

Foredrag:
Der har været en række udmærkede foredrag, som næsten
alle har haft alt for faa tilhørere i forhold til den menneske
masse, vi efterhaanden er blevet.
Professor, dr. teol. Skydsgaard talte først paa aaret om
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»kristendom og humanisme«. Senere fulgte professor, dr. phil.
Brandt Rehbergs foredrag om »een verden« og cand. psyk.
Mogens Kyngs: »tilpasningsvanskeligheder«. Efter sommer
ferien indledte forstander Morville den ny sæson med et emne,
der var af aktuel interesse, »fra Konfucius til Mao«. Lige saa
aktuelt var et foredrag af pastor dr. teol. Lerfeldt om kommu
nisme. For anden gang var politiadvokat Lotinga herude,
denne gang for at tale om »sexualforbrydere og samfundet«.
Under lektor Sylvans besøg hørte vi om Pär Lagerkvist. Aarets
sidste foredrag blev holdt af hr. Holkenov, der paa grundlag
af iagttagelser fra sine rejser »over there« talte om amerikan
ske skoleforhold.
M usikforeningen
har afholdt fire koncerter. Ved den første hørte vi en stryger
kvartet, der spillede kompositioner af Mozart, Carl Nielsen og
Anton Dvorak. Interessant var organisten Finn Viderø, der ind
imellem sin fortolkning af Bachs og Buxtehudes værker gav
orienterende oplysninger.
Aarets bedste koncert blev vel nok givet af Emil Telmanyi,
der akkompagneredes af sin frue, Annette Telmanyi.
Lige før jul spillede den finske organist, pastor Geo Böckerman, koralforspil og fugaer af J. S. Bach. — Endvidere har
seminariets kor og orkester under ledelse af hr. Enkegaard
afholdt en enkelt koncert samt medvirket ved flere af aarets
fester.

Sport:

Efter fodboldkampene i seminarieturneringen 1949 blev det
klart, at vort kamphold trængte til mere træning. For at faa
fodboldtræningen i fastere former tilmeldte man i februar i
aar et B-hold til foraarsturneringen inden for S. B. U. Efter
mange spændende kampe stod vi som kredsvinder i B-rækken
og blev rykket op i A-rækken. I efteraaret deltog vi baade med
A- og B-hold. B-holdet placerede sig som nummer fire. A-holdet overvintrer paa sjette-pladsen.
Det viste sig, at turneringskampene var den træning, vort

58

AARETS GANG PAA JONSTRUP 1950

kamphold behøvede. I seminarieturneringen i efteraaret vandt
vi kamp efter kamp og troede os til sidst uovervindelige; men i
den afgørende kamp om sjællandsmesterskabet maatte vi bide
i græsset. Vi tabte 2-3 til Blaagaard. Det var en skuffet skare,
der vendte hjem fra valpladsen. Hvad var en ussel anden
plads i sjællandsturneringen, naar chancerne for et triumftog
landet rundt var gledet os af hænde. — Drømmene svandt.
I haandbold kunne vi slet ikke klare os. Af de syv hold,
der deltog i turneringen, blev vi nummer fem. Vore piger kla
rede sig bedre: de blev nummer fem af otte deltagende hold. —
Sporten skal nu ikke blot ses i lys af de resultater, vi naaede.
Den solidaritet og kammeratskabsfølelse, vi oplevede paa vore
ture og under vore kampe paa hjemmebane, er ogsaa af betyd
ning; maaske endog det vigtigste. —

Fester:

Der er afholdt de traditionelle fester, blandt hvilke efteraarsfesten fortjener at fremhæves. Tredie klasse indviede den
ny scene med opførelsen af et skuespil: »rød kinesisk pri
mula«, skrevet og instrueret af hr. Adolphsen. — Ved jule
festen holdt forstanderen juletalen.
Tingenes tilstand undergaar en stadig forandring. Selv den
gamle borg herude kan ikke vedblivende være den samme. Det
er ligesom kammeratskabet og fællesfølelsen er paa retur.
Grunden er sikkert den, at vi er ved at blive for mange. Det er
en kendsgerning, at der gaar fjerdeklassere rundt, der ikke
aner eksistensen af endsige kender navne paa adskillige spirer,
præparander og studenter. Ja, selv det modsatte er tilfældet. —
Den intimitet, der skabes ved at være en lille sluttet kreds,
hvor alle kender hinanden, er ved at gaa tabt. Traditionerne,
der ellers har betydet saa meget for sammenholdet, synes at
have mistet deres oprindelighed. Alt for meget taler for, at
Jonstrup blot bliver et sted, hvor man henter en eksamen. —
Maaske kan der gøres noget, hvis de planlagte kollegiebygninger bliver en realitet, saa Jonstrup igen bliver et samfund
af borgere, der bor her. Maatte det ske!
Med dette utopiske nylaarsønske sendes en hilsen til gamle
borgere fra de nuværende.
Robert Ellebæk.

FRA JONSTRUPPERNES VERDEN
ANDERS MUNCH
Den 30. september 1950 tog A. Munch sin afsked efter at
have virket ved Maaløv skole i 30 år. Jonstruppere fra disse
mange år vil huske ham som den helstøbte lærerpersonlighed,
der, skønt han skyede offentlighed, fik udrettet så meget i sin
skole, kirke og bibliotek. Maaløvbiblioteket, som han har
skabt, er således det landsbybibliotek, der har det største antal
bøger i forhold til indbyggerantallet. Hans tidligere elever tak
kede ham ved afskedsfest for, hvad han har betydet for dem,
og også vi jonstruppere vil sende ham en tak for hans prak
tikundervisning, der fik så stor betydning for os i vor daglige
gerning.
Han er født på Drejø 21. dec. 1881 og blev konfirmeret der
af Bredstrups svoger pastor Bischoff, som også forberedte ham
til optagelsen på Jonstrup, hvorfra han blev dimitteret 1902.
Efter at have virket i 13 år som lærer og kantor ved Vemme
tofte kloster kom han i 1920 til Maaløv og blev dermed også
praktiklærer for eleverne fra Jonstrup. — Sønnen Poul Munch,
der tog eksamen fra Jonstrup 1931, har arvet faderens biblio
teksinteresse og er nu bibliotekar i Nykøbing F.

JONSTRUPS NYE LÆRERE

G. Thomsen, f. d. 20 jan. 1923 i Randers, student fra Randers
statsskole 1942. 1942—48 studier ved universitetets matema
tiske institut samt instituttet for teoretisk fysik, i april 1948
magister i teoretisk fysik (speciale: atomkernernes teori) og
samtidig cand. mag. med fagene matematik og fysik. Efter
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eksamen undervist i kortere perioder ved forskellige gymna
sier: Randers statsskole, Birkerød statsskole, GI. Hellerup Gym
nasium og i ca. 1 år ved Sortedam Gymnasium i København.
1949—50 samtidig lærer i matematik ved Triers faglærerkur
sus. Fra 1. aug. 1950 lærer i matematik og fysik ved Jonstrup
Statsseminarium.

G. Thomsen.

Arne Nordahl Pedersen.

Arne Nordahl Pedersen, f. 3. januar 1911 i København.
Student fra Statens og Hovedstadskommunernes Kursus 1929;
studerede derefter psykologi, sprog og litteratur ved Køben
havns Universitet.
1929—31 lærer i engelsk og tysk ved Kbhvn.s kommunale
Fortsættelseskursus. 1931—32 sekretær i studenterrådet for
det filosofiske fakultet ved Københavns Universitet.
1929 og -30 studierejser til Tyskland, 1933 til England (Lon
don og Oxford).
1936 cand. mag. i sprog fra Københavns Universitet.
Kommunelærer 1937—46. — Deltog i Statsradiofoniens
speaker-konkurrence i 1941. — Beskikket censor i engelsk og
tysk ved eksamenskommissionen for real- og præliminær
eksamen 1945—46.
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Indtil aug. 1948 lærer i dansk, engelsk, tysk, fransk og
latin ved »Akademisk Kursus«.
Aug. 1948—aug. 1950 lærer i engelsk og tysk ved Tønder
Statsseminarium og lærer i engelsk ved politiet i Tønder.
Fra 1. aug. 1950 lærer i sprog, tegning og skrivning ved Jon
strup Statsseminarium.

80 ÅR
Æresmedlem af Jonstrupsamfundet, pens, førstelærer Vald.
Mortensen, R. af Dbg., fyldte 80 år d. 25. dec. 1950. Han vok
sede op på Jonstrup som yngste søn af Hans Mortensen, og
hele sit liv — ikke mindst som pensionist — har han vist
seminariet og Jonstrupsamfundet en levende interesse. Vi skyl
der ham tak for interessante artikler i årbogen og for værdi
fulde gaver til arkivet. Vald. Mortensen blev dimitteret i 1890
og var lærer i Nyhuse, før han kom til Karlslunde, hvor han
virkede i 30 år. Nu bor han i Taastrup.

60 ÅR
En gæv jonstrupper, Viggo Bitsch, Vemmetofte, fyldte 60 år
den 19. aug. 1950, og 1. sept. 1950 fejrede han 25 års jubilamm
som lærer og kantor ved Vemmetofte kloster. Bitsch, der er
dim. 1911, er en kendt mand i Jonstrupverdenen, både som
mangeårigt medlem af Jonstrupsamfundets styrelse og som
forfatter af den vittige — og historisk værdifulde — Jonstrup
ordbog. Landskendt er han blevet for sin indsats på kirke
musikkens område: han har i en årrække været medlem af
Dansk Kirkemusiker Forenings hovedbestyrelse og redaktør
af organisationens blad og er fra nytår 1951 valgt til lands
formand. Han har skrevet mange artikler om musikemner og
en række yndede melodier til børnesange, hvoraf kan nævnes
»Elefantungens vuggevise og andre børneviser«. Denne skrev
han sammen med Erik Messeil, der ligeledes for nylig fyldte
60 år (den 29. jan. 1951). Messeil, som nu er seminarielærer i
Silkeborg, blev dim. fra Jonstrup 1912.
Viggo Bitsch’ søn, Jørgen Bitsch, dim. 1944, er den lands
kendte Afrikafarer, der har vakt så stor opsigt ved sine for
trinlige filmsforedrag fra den sidste Afrikatur.
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I KONGENS RÅD
Atter er en jonstrupper blevet minister (den første var stats
revisor A. M. Hansen, dim. 1897, undervisningsminister 1945),
idet den kendte konservative politiker, proprietær Victor Lar
sen, »Steffensminde«, Nr. Alslev, blev Minister for offentlige
arbejder d. 30. okt. 1950 i ministeriet Eriksen—Kraft. Den nye
trafikminister blev dimitteret 1912 og var derefter lærer i
København. Han har fra starten været medlem af Jonstrup
samfundet.

SEMINARIELÆRER CHR. HAUCH,

der i 1946 gik af som sognerådsformand i Værløse efter at
have virket som sådan i 25 år, har nu på ny efter valget 1950
overtaget hvervet. For tiden (febr. 1951) er Hauch på besøg
hos sin søn, civilingeniør Palle Hauch, der opfører en cement
fabrik på Jamaica.

AFGANGSEKSAMEN — VALG
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Andersen, Flemming Ankjær............................................. 7,35
Andersen, Hans Nis............................................................ 7,06
Binding, Bent....................................................................... 6,65
Birch-Olsen, Mogens Ejnar................................................. 6,76
Blomquist, Gustav............................................................... 6,88
Christiansen, Niels............................................................... 6,32
Enni, Mortan Johannes...................................................... 6,67
Fly ger, Peder Erhardt......................................................... 5,87
Grevsen, Alfred Jens............................................................ 6,62
Hansen, Johannes Meyer................................................... 5,80
Hansen, Kaj Edv. Frimann............................................... 6,95
Hansen, Kai Gustav............................................................ 6,82
Hendriksen, Finn................................................................. 6,00
Jakobsen, Jørgen Lynnerup............................................... 5,78
Kaae, Niels Børge................................................................ 7,12
Lange, Knud......................................................................... 7,27
Larsen, Allan Skovbro............................................
Larsen, Ole Vilhelm............................................................ 6,53
Mikkelsen, Kaj Frank.......................................................... 6,41
Nielsen, Thorkil................................................................... 5,90
Olsen, Hans........................................................................... 7,18
Olsen, Preben Niels Juel................................................... 6,49
Pedersen, Kaj Henning Sjørslev........................................ 6,54
Skaalum, Bjarni................................................................... 5,92
Sørensen, Jørgen Rud........................................................ 6,14
Therkelsen, Hans Jørgen Groth........................................ 6,68
Vinther, Holger..................................................................... 6,92
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VALG
Ved valget til Jonstrupsamfundets styrelse i okt. 1950 gen
valgtes skoleinspektør Ernst Gehl (formand), kantor Viggo
Bitsch og førstelærer Vilh. Hellested. På valg i 1951 er semi
narielærer Otto Lindberg, viceskoleinspektør Viktor Pedersen
og kommunelærer Wilh. Thomsen. Da der ikke afholdes års
møde i 1951, bedes stemmesedler sendt til Thomsen, senest
1. okt. — Revisorerne vælges på lige årstal. Førstelærerne
S. M. Waaben og Hans Fr. Jensen genvalgtes i okt. 1950.

mg?
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Salg af årbøger...................................................
141 60
47 opkrævninger à50øre....................................
23 50
Renter....................................................................
3 21
Repræsentation og møder.................................
10212
Fremstilling af årbogens 27. bind....................
1290 40
Administration og redaktion.............................................
Tryksager.............................................................
76 30
Porto, gebyrer m. m............................................
127 96
Kassebeholdning pr. 31/is 1950 ...........................................
2166 66
2166 66
Ordruphøjvej 24, Charlottenlund.
Wilh. Thomsen.
Ovenstående regnskab er revideret og fundet i orden.

Bredeløkke skole, 3. januar 1951.
S. M. Waaben.

Hans Fr. Jensen.

JONSTRUPSAMFUNDETS STYRELSE
Kantor Viggo Bitsch, Vemmetofte, Faxe, skoleinspektør
Ernst Gehl, R. af Dbg., formand, Vejrøgade 15, København 0.,
førstelærer Vilh. Hellested, Hellested pr. Haarlev, seminarie
lærer Otto Lindberg, næstformand, Jonstrup pr. Ballerup,
viceskoleinspektør Viktor Pedersen, redaktør, Peter Bangsvej 84, København F., kommunelærer Wilh. Thomsen, kas
serer, Ordruphøjvej 24, Charlottenlund, telf. Ordrup 2492.
Elevernes repræsentant 1950—51 er Robert Ellebæk.
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