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Forord

Det er Jonstrupsamlingernes bestyrelse en glæde at kunne udsende denne første
beretning om såvel Jonstrup samlingernes som forlagets virke, som begge er for
pligtet til, i henhold til deres respektive vedtægter. Beretningen er redigeret af
Børge Hjermov og Kaj Bonde. Bibliotekar Elin Fog har været billedredaktør. En
beretning er jo en fortælling om steder, mennesker og hændelser, der kan have in
teresse for en afgrænset gruppe. Her henvender vi os til alle, for hvem det er vig
tigt at bevare Jonstrup-navnet for dansk læreruddannelse og de værdier, navnet
har stået som eksponent for gennem dets lange levetid.
Vi har tilstræbt, at beretningen får karakter af et møde med mennesker, der har
haft deres virke, enten som studerende eller som lærere/medarbejdere ved den
gamle institution. Midlerne til udsendelsen af hæftet er hentet fra den bevilling,
undervisningsministeriet på falderebet lod tilfalde varetagelsen af Jonstrups histo
riske værdier.
Lektor Randi Asnæs har ansvaret for tilrettelæggelsen af beretningens hovedaf
snit, der har ligget gemt i seminariets arkiv, men som vi synes har så stor almen
kulturhistorisk og skolehistorisk interesse, at den fortjener at komme en videre
kreds til kendskab.
Det skal tilføjes, at Jonstrup-samlingernes bestyrelse har indvilliget i, også at
være forlagets redaktionskomite, hvad vi takker for.

Lyngby, den 29. marts 1993.

Kaj Bonde

Børge Hjermov
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DEN GAMLE BORGER
Jonstrups Nationalsang.
(Siden 1890 er der fremkommen Tilsætninger og Variationer af Texten.
Her er den oprindelige, uforfalskede, omkring ved 78 Aar gamle Text
og et meeterligt Arrangement at Melodien).

R.C.M.
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LÆRERUDDANNELSEN
JONSTRUP STATSSEMINARIUM
Grafikeren og maleren Søren Hansens dejlige billede, Charlis Familie, denne menneskeklump pä
vej mod nye destinationer, med dets udstråling af nærhed, lune, omsorg og gensidig opmærk
somhed var Jonstrups logo op gennem firserne. Det valgtes som et kunstnerisk udtryk for den
menneskelighed, og interafhængighed, som var den inderste kerne i vort dannelsesbegreb.
JONSTRUP PLAKAT

Niels Peder Pedersen, Varpeløv

Indledning
Det er i år lykkedes redaktionen at offentliggøre en dagbog af en tidligere dimit
tend fra Jonstrup Statsseminarium, som beskriver seminarietiden for snart hund
rede år siden. Dimittenden Niels Peder Pedersen giver her en levende beretning
om studieforholdene og kammeratskabet dengang, og han fortæller det med så
megen varme og kærlighed til Jonstrup, at det er med en særlig glæde, at vi brin
ger dette indslag.
I et tilbageblik få måneder efter eksamen skriver forfatteren i sin dagbog: "Dis
se minder er mig meget kære." "Jeg tænker på Jonstrup hver eneste dag."
Denne glæde over disse kære minder vil vi gerne dele med Jonstrups Venner. Vi
takker Ingrid Bøge Hansen, dimittendens barnebarn, for, at det er blevet os muligt,
idet hun har givet tilladelsen til denne udgivelse og har været os behjælpelig med
biografiske data og billedmateriale. Oldebarnet Lisbeth Henriksen, Kr. Hyllinge,
skal have tak for bistanden ved renskrivningen af manuskriptet og udarbejdelsen
af en personfortegnelse, som vil kunne være en hjælp ved læsningen. Dagbogen
udgives i sin helhed uden ændringer og fremstår således i form og retskrivning,
som den er nedfældet.
Niels Peder Pedersen levede fra 28.7.1876 til 6.8.1958. Han er født og opvokset
på Ågården i Varpelev på Stevns. Han gik i Varpelev skole, hvor han dernæst var
hjælpelærer, mens han ved selvstudium forberedte sig til optagelse på Jonstrup
Statsseminarium. Her læste han fra juli 1895 til juli 1898. I september 1898 fik
han embede som andenlærer på Femø, var senere lærer i Skuderløse ved Haslev,
for så i den sidste del af livet at få embede som enelærer i Trønninge skole ved
Kundby, vest for Holbæk. 11906 havde han giftet sig med Vilhelmine, datter af en
gårdmand i Skuderløse, med hvem han fik datteren Astrid. Han gik på pension i
1942 efter 44 års virke.
Dagbogen er ført fra forfatterens 18. til 22. år, i perioden fra juli 1894 og til de
cember 1898. Den omhandler forberedelserne til optagelsen, selve studietiden og
livet på Jonstrup mellem lærere og kammerater og besøgene i hjemmet på Stevns
i ferierne, eksamensperioden og tiden derefter, hvor der søges embede. Dagbogen
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slutter med at berette om starten i det første embede og reflektioner over egne kva
lifikationer for undervisningen og for degnegemingen i kirken. I hele denne fire
årsperiode har han kæmpet med sig selv for vedholdende at føre sin dagbog, som
han besluttede sig for på sin 18 års fødselsdag. Det lykkedes ham, og det kan vi
være glade for i dag. Den giver et levende billede af livet på landet og på et land
seminarium, og den er både et stykke kulturhistorie og et personligt bidrag til be
lysning af skolehistorien.
Jeg har været vidende om dagbogens eksistens siden begyndelsen af 1980’eme,
idet min familie nogen tid efter min ansættelse på Jonstrup i 1980 gjorde mig op
mærksom på den, og jeg læste den i 1986. Også Kaj Bonde og Børge Hjermov læ
ste den dengang, og vi fik tilladelse til at opbevare et kopi af den i mindestuen. Ni
els Peder Pedersen omtaler ofte sin 4 år yngre søster Johanne, og det er min mor
mor. Hun giftede sig i 1906 med nabosønnen Peder Jensen, Thinggården i
Varpelev og de fik fem døtre, hvoraf min mor Aase Johanne er den yngste, født i
1916.
Jeg vil på familiens vegne udtrykke min glæde over denne udgivelse.
God læselyst.
Randi Asnæs
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Personfortegnelse:

Familie:
Johanne
Søster
Karen
Søster
Christian
Broder
Hans
Broder
Hansen
Karens forlovede
Margrethe
Hans’ kone
N.P.P.’s
Fader
N.P.P.’s
Moder
N.P.P.’s
Mormoder
N.P.P.’s
Moster
Naboer i Varpeløv og bekendte i omegnen.
Lærere på Jonstrup:
Mortensen
Beyerholm
Johansen
Nielsen
Lunddahl
Thomsen
Studiekammerater på Jonstrup:
H.P.Hansen
Christiansen
Ipsen Jonsson
J.P.Hansen
Povelsen
Skov
Jakobsen
Jensen
Asmussen
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Jessen
F. Larsen
Dibbert
m. f.

Femø:
Hr. Wemeburg
Fru Wemeburg Henrichsen
Sigrid Andersen
Gerda Jørgensen
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Førstelærer
Købmand
Organist
Elev

Varpeløv den 28 Juli 1894.
Nu er jeg bleven atten Aar,
Tiden saa hastig er gaaet;
jeg vil nu nedskrive hvordan det mig gaar,
den Tanke jeg alt har faaet
for længe Siden, men ej fuldført,
dog, herfra skal det ej hengaa uberørt.

På kortet ses Niels Peder Pedersens fødeegn på Midtstevns. Ågårdens beliggenhed ved
Varpelev er afmærket. Kortet udlånt af Geodætisk Institut - Topografisk atlas 1982.
1:100.000.
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De atten Aar ere svundne hen
med lysende Fred i mit Hjem,
i hvilket jeg aldrig savned en Ven,
som med Kærlighed hjalp mig frem;
og gid nu den Tid, som forestaar,
maatte gaa i Fred og jeg fremad naa.
Min 18 aarige Fødselsdag hengik i Høstens Travlhed; 2 Dage før begyndte vi paa
den; den er i det hele ret god og lovende og Høstvejret er udmærket. Jeg var ovre
paa Hellested Mejeri for at hente Mælkepenge kort før Aften, og der traf jeg min
Broder Hans og talte med ham. Om Aftenen var han og hans Forlovede hjemme
at ønske mig til Lykke, og vi havde en rigtig fornøjelig og dejlig Aften. Min Bro
der Christian var til Fest i Storehedinge, i Anledning af Kronprinseparrets Sølv
bryllup, hvilket vi iøvrigt ogsaa mærkede lidt til her hjemme, idet vi hørte Kanon
salut inde fra København.

Søndagen den 2. September 1894.
Nu er Sommerferien forbi og Høsten ligesaa, Sæden er efter Vejrforholdene ble
ven høstet godt, og vi have faaet en rig Høst; mere end den sidste Halvdel af Høst
tiden var nemlig meget ustadig og regnfuld; Sæden, især Vintersæden, lader dog
til ikke at være meget god i Kærnen. Høsttiden er ellers forløbet uden særlige Be
givenheder for vort Vedkommende. I Strøby slog Lynet under et Tordenvejr ned
og afbrændte Gdjr. Stolpes Gaard, til hvilken Ildebrand vi vare med, den første Il
debrand jeg har været Øjenvidne til. I Lørdags, Søndags og Mandags var jeg en
Tur i København, hvilken jeg interesserede mig meget ved; jeg besaa blandt andet
Zoologisk Have, Botanisk Have, Frihavnen og Panoptikon. Jeg logerede hos Jen
sens, som vare meget forekommende imod mig; mit Bekendtskab med forhenvæ
rende Seminarist H.O.Petersen interesserede mig meget, og jeg kom uvilkaarligt
til at holde meget af hans Selskab. Jeg var kørende paa Cykle og Turen gik i det
hele ret godt.
Søndagen den 23. September 94.
Efteraaret har meldt sig med sine kortere Dage og Luften er ble ven noget kølig;
Vejret er ellers meget dejligt og skønt, og vi have kun haft én Dag, nemlig i Gaar,
med egentligt Efteraarsvejr. Vintersæden er begyndt at komme op og den tidligst
saaede er hel grøn; vi have lidt Hvede tilbage at saa. Kartoffelhøsten er vi omtrent
færdige med. I Mandags vare mine Forældre og jeg i Storehedinge til et Møde,
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hvor Hr. Gdjr. Philipsen fra Sundeved talte om den sønderjydske Sag; ved dette
Møde blev der dannet en sønderjysk Forening for Stevns. Min Broder og jeg vare
ligeledes til et stort Efteraarsmøde i Haarløv en af de første Dage i Maaneden, ved
hvilket Hr. Højskoleforst. Jørgensen, Høng, Hansen Gevnø, Stevns og Lærer Mejnertsen, Brøderup talte; begge Møder vare meget lære- og indholdsrige. Min Sø
ster Karen og hendes Forlovede vare hjemme et Par af de første Dage i Maaneden,
og vi glædede os meget ved at have dem i vores Kreds; Hansen var kørende paa
Cykle; han var uheldig med Hjemkørslen om Morgenen, da han havde fulgt Karen
til Toget, og kørte i Grøften, hvorved det forreste Hjul fik et saadant Stød, at det
næsten hørte op med at have Form af et Hjul; vi fik dog behandlet det saaledes, at
det var i Stand til at gøre Tjeneste til Køge, hvorfra Hansen saa rejste med Toget
hjemad. Skov og jeg fulgte ham til Prambroen og vare ude paa Strandbredden for
at finde Planter, af hvilke vi ogsaa fandt mange deriblandt nogle ukendte for os.

Søndagen den 6. Okt. 1894.
I Søndags havde vi Festlighed her hjemme i Anledning af min Søsters Konfirma
tion. Her vare mange Gæster, og Johanne modtog mange dejlige Gaver, som sik
kert ville bidrage til at bevare og forskønne Mindet om denne betydningsfulde og
skønne Dag. - Sidst i Maaneden vare vi til Begravelse med den gamle Erik i St.Taamby; Christen Olsen her i Byen er ogsaa død. - Her har været en ikke ringe
Bevægelse angaaende Høstprædikenen her i Kirken, i hvilken Præsten rettede
nogle Sætninger imod Socialismen, hvilket Gmd. J.P.Hansen og flere fandt sig
fornærmede over; det er gaaet saa vidt, at J.P.Hansen lod Brevene, som de veksle
de med hinanden desangaaende, aftrykke i"Socialdemokraten”’ og hermed fulgte
jo naturligvis meget. (Høstpr. afholdtes d. 2 Sept.) I Dag er Christian, Hans, Marg
rethe og Johanne i Gummersmark til Konfirmationsgilde med Katrine; hun blev
konfirmeret i Søndags, og da vare de her. Med Læsningen gaar det omtrent ved
det gamle; jeg skal rigtig være flittig i Vinter og fremdeles! i Fredags fik jeg den
længe ønskede Verdenshistorie, af hvilken vi begyndte paa den nye Tid. Paa Tors
dag (skulle) skal her være Eksamen, og efter denne skal jeg rigtig for Alvor tage
Del i Undervisningen. Jeg er rask og har det godt. I Aftes var jeg til Afholdsmøde,
som herefter i Vinter afholdes hver Onsdag og Lørdag Aften.

Fredag Aften den 16. november 1894
I Dag er det Mormoders 81-aarige Fødselsdag; hun er ikke nu saa fuldkommen
rask, hvad jo heller ikke er saa underligt, dog er hun endnu jævnlig sysselsat med
Spinderokken eller lign, af hendes saa kære Arbejder, og ligeledes læser hun end-
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nu med Interesse Avisen; hun kan ogsaa endnu om Søndagen læse en af Birkedals
temmelig lange Prædikener. I Gaar havde hun Besøg af ”gamle Else” fra LilleTaamby, hvilket glædede hende meget. - Mine Forældre, Christian og Johanne
ere ovre til Hans Nielsens til Mortensaften, saa vi ere ene hjemme. Skættemanden
er her i disse Dage; hans Datter, som tjente til Jens Nielsens, døde en af de første
Dage i Maaneden af Blodopkastning. - Aviserne bringe i denne Tid udelukkende
russisk Politik i Anledning af Kejserens Død, som vistnok indtraadte den 1. Nov.,
i Livadia. I Fredags, den 8nde, vare Fader og jeg i Storehedinge at sælge Gæs, og
vi solgte dem alle (12), til 75 Øre Pundet; jeg var med, fordi jeg skulde til Lægen;
jeg har nemlig haft et Saar paa det ene Ben i over 2 Maaneder, men nu tror jeg da
sikkert at det har begyndt at læges, hvad jeg ønsker meget.
I Dag fik vi Brev fra Søster Karen; hun kommer hjem til Nyaar og agter saa
ikke mere at vende tilbage til Alkestrup; Hansen kommer ogsaa hertil i Julen. Jeg
haaber, at vi nu gaa en rigtig god, rig og velsignet Tid i Møde. I Skolen deltager
jeg nu omtrent hver Dag i ældste Klasses Undervisning i de vigtigste Fag og har
ogsaa haft den paa egen Haand. Læsningen er mig meget kær. I Søndags vare
Møller Bentsens her i Besøg; Hans og Margrethe vare ogsaa hjemme.
Mandag Aften den 10. December 1894
Vi have endnu Efteraarsvejr og have saa godt som aldeles ikke mærket til at vi jo ere
paa den Tid, da det ofte er Vinter med Sne og Is; men Vejret er meget taaget, og Influ
ensaen er flere Steder i Virksomhed, men dog ikke af synderlig Betydning her. I Aftes
vare Christian og jeg i Hellested til Konsert og Foredrag, hvilket sidste afholdtes af
Mekanikus Niels Nielsen fra Hastrup og bestod udelukkende af Vrøvl; herefter var
der Bal, hvilket vi dog ikke deltog i, skønt jeg havde stor Lyst dertil; jeg maatte nøjes
med at være Tilskuer, hvilket jeg maaske ogsaa stod mig bedst ved.

Søndagen d. 12 Januar 1895.
Det nye Aar har holdt sit Indtog med nogen Vinter; det er dog ikke synderlig koldt,
og vi have ingen Sne af Betydning. Nu er da Søster Karen kommen hjem, og i Dag
er hun, Christian, Johanne og Morbroders Stine henne paa Holtegaard. Vi have det
ved det gamle. Hansen kom ikke i Julen; han og Karen vare i Vedby, og han var i
Rersløv, Nabosognet til R.Vedby, med det samme for at søge det ledige Embede
dersteds. Maatte det falde i hans Lod at faa det: - Nu vente vi ham ikke før til Ka
rens Fødselsdag. Jeg har begyndt at spille Orgel; vi have lejet det af Lærer Niel
sen, St. Taamby. Jeg venter, at Møllerens Georg kommer herop i Aften.
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Fastelavns Søndag den 24. Febr. 1895.
Vinterens Strenghed har bestandig tiltaget, saa at den en 14 Dages Tid rigtig for
Alvor har været følelig, med Frost indtil 15 grader R. Kaneføre har vi havt i mere
end en Maaned, og endnu i Dag er det Snevejr, dog er Vejret meget mildt og har
heller ikke været saa koldt de sidste Dage. Christian og Vilhelm Nielsen ere i Dag
oppe til Rasmus Andersens i Hellested at besøge Anders. Hansen var her til Fød
selsdagen, den 16de; Christian hentede ham ved Tureby, og han rejste Dagen efter,
Søndag Aften. Her vare ogsaa nogle af Karens Veninder, tilligmed Skov og hans
Broder. Gamle Skomager Rodian er død; han blev begravet Onsdagen den 14.,
hvilken Dag jeg var i Skolen og eksaminerede Børnene i Præstens Paahør; det gik
da taalelig godt. - Alt gaar ellers omtrent ved det gamle. I disse Dage har jeg be
gyndt at læse Kirke- og Literaturhistorie. I Morgen skal jeg ud til Møllerens til
Fødselsdag med Georg; samme Dag og paa Onsdag er der Gilde for de ældre, hos
Peder Pedersen. Skovs har en af de første Dage i denne Maaned faaet en lille Dat
ter.

Jonstrup Seminarium 1898. (Fra Jonstruparkivet).
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Jonstrup Sem, d, 3. November 1895
Ja, jeg har kun slet holdt det Løfte, jeg paa min 18 aarige Fødselsdag gav mig selv;
men jeg vil endnu en Gang sige: Jeg vil i Fremtiden holde det. Nu ere snart 3/4
Aar henrunden, siden jeg sidst skrev i denne Bog. Meget har jeg oplevet i den Tid
og burde som førhen stadig have nedskrevet det; - men "Opsættelse" er en slem
Ting, og jeg vil nu atter tage fat paa at bekæmpe den for Alvor. - Den 10. Juni, en
Mandag, forlod jeg mit kære Hjem for første Gang at begive mig rigtig ud i Livet.
Min Søster Karen fulgte mig til Toget om Morgenen. Det var med underlige Fø
lelser jeg rejste. Jeg hilste paa Præsten, som ønskede mig Lykke paa Rejsen. Til
Haarløv kørte jeg sammen med "Margrethe Anders Ols", som skulde til Fakse.
Paa Rejsen læste, grubliserede, fantaserede og haabede jeg. Endelig naaede jeg
Ballerup. Det var varmt; jeg spurgte nogle Børn om Vejen til Jonstrup, atter spurg
te jeg om Vej, da jeg kom op ved Kroen, og saa kilede jeg afsted ad Jonstrup til.
Det undrede mig, at jeg ingen traf, som havde samme Ærinde som jeg; dog da jeg
kommer lidt der ud ad, ser jeg en foran mig bevæge sig temmelig rask fremad, det
var Christiansen; jeg indhentede ham og vi kom i Samtale med hinanden. Vejen
syntes lang, men pludselig dukker "Borgen" op for os. Vi kommer saa der ind;
Thomsen kommer lige ud ad Døren ind til Børneskolen, byder os" velkommen",
og vi (føres) vises op paa "Spirernes" Sovesal. Kort efter ankom Skov paa Cykle....
Jonstrup Sem. d. 9 Febr. 1896.
Ja, jeg har ikke været meget flittig til at opfylde det Løfte, jeg saa mange Gange
har givet mig selv, sidst den 3die November f. Aar - men bedre sent end aldrig. I
Aften faar jeg imidlertid heller ikke skrevet meget, da Kl. er omtr. 10, og saa er jeg
færdig her. - Jeg har oplevet saa meget i denne Tid, hvori jeg saa skammeligt har
sveget mig, idet jeg ikke har meddelt min gode Bog det. - Jeg levede meget snart
ind i mine Kammeraters Forhold, saa jeg inden ret længe følte mig som hjemme
her. Meget ubehageligt har jeg maattet opleve her; dels om Aftenen og Natten paa
Sovesalen, og dels i Følge min Bestilling som "Spireduks". Jeg kan ikke være med
til saa grove Narrestreger som mine Kammerater ofte finde stor Fornøjelse i. Nu
er jeg mere tilfreds med Livet her, da vi nu ikke have saa mange "gale Streger" for.
Det kommer vist nærmest af, at vi have andet at tænke paa. Her skal arbejdes, hvis
man vil frem og undertiden kan Arbejdet ikke gøre Sagen klar. - Mere roligt fik
jeg det, da jeg kom hen hos Sivertsen. Men nu er jeg alligevel bedre tilfreds med
Opholdet her, da jeg er kommen op at bo i Forstanderens Værelse sammen med
H. P.Hansen og Christiansen. De have vel voldt mig adskillige Knuder, særlig den
sidste; men de mene det ikke saa slemt; de ville blot være lidt "store". Jansen hav-
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de godt nødig at tage sig rigtig sammen; men han er noget doven, dog har han si
den Jul gjort Fremskridt. - Dusgildet, Sommerferien, Oktoberferien med Ballet,
Juleeksamenen, Juleferien o.m.m. staa i min Erindring med mange blandede Ind
tryk, mange skønne og dejlige, men ogsaa en Del "saa som da". "Sortes" og "Jør
gens" "Støvleri" paa Klassen har flere Gange været ved at betage mig noget af min
Lyst og mit Mod; men jeg har da bestandig faaet Oprejsning, saa jeg staar da med
Lyst og Mod til at udføre min Gerning. Jeg led vel et Nederlag til Juleeksamenen,
men jeg blev dog ikke skuffet saa meget, som jeg blev overrasket ved Optagelsen.
Ved Optagelsen havde jeg 59 points, til Juleeksamen 79 2/3
Varpeløv d. 16. Febr. 1896.
I Søndags Aftes blev jeg afbrudt med Skrivningen i min Dagbog; men saa vil jeg
fortsætte i Dag. - Torsdagen den 6. døde min kære Mormoder, og hun blev begra
vet i Fredags. Hun var kun syg en halv Snes Dage og laa endda kun helt hen en
Uge, men var meget syg og lidende. Jeg havde ikke ventet, at hun saa snart skulde
herfra. Jeg tog Afsked med hende Tirsdag Morgen den 7. Januar; hun var endnu i
Sengen, da jeg Kl. 6 1/2 skulde til Toget, og trykkede mig et saa varmt og kærligt
Farvel og ønskede mig alt det gode hun kunde i Fremtiden, lagde 2 Kroner i min
Haand, idet hun udtalte, at denne Afsked maaske var den sidste. Jeg føler mig saa
inderlig glad hver Gang, jeg tænker paa, hvor glad hun var i Julen over at jeg var
hjemme. Nu er hun borte, og hun er savnet af os; men dog sørger vi ikke over hen
de; hun har længe længtes efter at samles med sine forudgangne kære. Hun var
god mod os alle, altid kærlig og mild, og jeg skal stedse huske hendes kærlige Ad
varsler og Formaninger. Hun var en prøvet Kvinde, hun er nu død; som vi samle
des om hendes Baare vilde vi fremdeles gøre det ved hendes Grav; men hendes
Minde skal stedse leve klart og kærligt i os. Det var en stor Sorg, jeg havde i Efteraar, da Hansen hævede Forlovelsen med min Søster; men vi maa stole paa, at
ogsaa dette er til det bedste. Det var en bevæget Dag, jeg havde, den Dag jeg var
sammen med hende og Johanne i København. Dog har jeg nu overvundet det, og
jeg tror ogsaa, Karen er fattet og har fundet Lindring i Sorgen. Hun var meget syg
i Tiden før Jul, saa syg, at der ikke var megen Udsigt til, at hun skulde overleve
det. Men til vor store Glæde blev hun bedre og er nu næsten fuldstændig rask, me
get raskere end jeg havde ventet. I Aften rejser jeg til Jonstrup igen. Jeg er saa glad
ved at være sammen med mine kære.

Jonstrup Sem. den 24. Maj 96.
Jeg er meget ked af, at jeg ikke holder hvad jeg saa ofte lover mig selv. Dog det

17

skal blive bedre. Nu er det over tre Måneder siden jeg skrev i denne Bog, - skam
meligt! Jeg er vred paa mig selv. - Det er i Dag Pinsedag og min Broder har været
her og besøgt mig; han kom i Aftes kl. lidt over otte. Ipsen og jeg vare ude at møde
ham. Vi vare saa om Aftenen en Tur ude i Skoven og talte sammen om alt hjemme
fra og tillige om Eksamens væsenet og Forholdene her paa Jonstrup. Han laa i
H.P.Hansens Seng og snorksov næsten lige saa snart han havde lagt sig, medens
Ipsen, Johnson, Radsted, som kom for sent hjem fra Ledøje, og jeg drøftede Da
gens Begivenheder. Efter Bøntimen i Morges vare vi saa en Tur ude paa Hejrebak
ken; først spiste vi Raamælkskager og drak Kaffe i Skoven ved Vandværket, hvil
ket vi ogsaa vare inde at bese. Paa Vejen hjem gennemgik vi vore Fremtidsudsigter
og Planer og drøftede de nuværende Forhold, som kunne føres herind under. Ved
Middagsbordet hilste han paa Hr. Beyerholm, og vi spiste ved Lærenes Hold. Vel
de 2/3 af Eleverne ere her i Ferien. I Aften fulgte jeg ham saa til Ballerup, hvor vi
drak Kaffe paa Kroen og derefter spaserede lidt i Haven. Jeg fulgte ham til Bom
linien, - og saa skiltes vi. Jeg har glædet mig meget til denne Dag; det er saa dejligt
en Gang imellem at være sammen med sine kære. Jeg fik 11 Kroner af ham, hvil
ket jeg ogsaa højlig trængte til, da jeg kun var i Besiddelse af 2 Øre og derimod
har en Gæld på 1 1/2 Kr. -1 Lørdags var jeg tillige med 4 af mine Kammerater i
Kjøbenhavn for at høre paa Skolelærereksamenen. Jeg hørte tre i ”Praktisk" og de
samme tre i Pædagogik (Allons! Allons! o.s.v 1/6 = 0,1666... og Stilerettelser: Paa
Pampassletteme o.s.v.) Om den mellemliggende Tid fra jeg skrev sidst til nu vil
jeg aldeles overlade til min egen Hukommelse. Vi fik Ferie i Tirsdags i Anledning
af anden Klasses Eksamen og have saa Pinseferie til paa Søndag Aften. Maaske
Ipsen, Johansen og jeg paa Tirsdag skulle til Skolemøde i Roskilde.

Varpeløv d. 29. Juli 1896.
Nu har jeg snart holdt Ferie en Maaned; den 10. August skulle vi igen begynde
Eksamenen, som jeg ikke nærede saa lidt Frygt for gik langt bedre end jeg havde
ventet, hvorover jeg er meget glad. Hvor det dog var dejligt, da den var overstaaet.
Det var en dejlig Spaseretur Ipsen, H.P.Hansen, J.P.Hansen, Jønsson og jeg havde
om Aftenen ud til Aphrodite. Ligeledes nød vi Friheden paa Jonstrup den næste
Fmd. Kl. ca. 12 marcherede saa H.P.Hansen, Povelsen og jeg afsted til Baldersbrønde. Chr. Hansen fulgtes med til Smørum. Han var meget ked af Eksamenens
Udfald. Vi vare saa inde paa Smørum Kro, hvor vi drak en Sodavand og en Kop
Kaffe. Vi ankom saa til Sengeløse Kl. ca. 3, hvor vi bleve meget venligt modtag
ne. Hansen gik saa om Aftenen hjem, medens Povelsen og jeg bleve i Sengeløse
til næste Dags Eftermiddag, da saa N. Hansen kørte os til Baldersbrønde. Povel-
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sen kørte saa med tilbage til Sengeløse om Aftenen, medens H.P.Hansen og jeg
vare ude at besøge Mejeristens og Nielsens. Næste Dags Fmd. spaserede vi saa
hjemad Kl. ca. 10 1/2, vi kom forbi Herregaarden Geddesdal og Barfredshøj og
naaede Landevejen ved Greve. I Korporalskroen holdt vi et vederkvægende Hvil
paa en halv Times Tid, og i Køge vare vi en halvanden Time. Det var en dejlig Tur
fra Køge og hjem. Vi kom ned hos min Broder Kl. 7 og efter at vi havde spist, kør
te han for os til Varpeløv. Det var den 3. Juli, vi naaede hjem, om Aftenen Kl. 10
1/2, Skov og Hans Jørgensen var her og vi havde meget at tale om. H.P.Hansen
var her saa til Mandagen den 13. Dagen efter vare vi i Magleby, oppe til J.N.O1sens, en dejlig Tur, dersom jeg bare ikke havde faaet saa voldsom en Tandpine;
den vedvarede i 3 Dage. Saa maatte jeg til Lægen, og det hjalp; Fader var med, og
vi kørte ad Frøsløv hjem. Tirsdagen d. 21. begyndte vi paa Høsten og i Gaar, min
Fødselsdag, fik vi indhøstet Rug. - Jeg er saa ked af vore Københavnsfremmede.
Anna har været her i 3 Uger omtr. og nu er hendes Forlovede kommen at hente
hende; han skal være her i 4 Dage. Skovs vare her ude i Aftes; hans Broder fra
Sønderjylland var med......

Jonstrup Sem d. 22. Aug. 1896.
Sommerferien er forlængst forbi, og vi ere nu komne til Ro her paa Borgen igen.
Atter er Jonstrup bleven forandret, idet Hr. Mortensen og Hr. Beyerholm ere ble
ven afløste af Hr. Lærer Johansen, Neder Dalum Højskole og Hr. Kand. mag. Ni
elsen, Lærer paa Vesterbros Sem. Den første er Lærer i Regning, Mathematik og
Fysik, den anden i Naturhist., Geografi og Dansk. Begge ere Modsætninger til de
gamle. De er meget behagelige Lærere og leder Undervisningen paa en langt frie
re Maade end de gamle. Det er et stort Gode for mig at jeg ikke mere skal frygte
for at ”støvles" af "Sorte" og "Jørgen". Men alligevel har jeg mange gode Erin
dringer af dem, og jeg er glad ved, at jeg har haft dem til Læsen et Aar. De ere beg
ge rejst til Frederiksberg. Hr. Lunddahl er dog vistnok den, som er mest glad ved
at Hr. Beyerholm er rejst. Beyerholm var hans bitre Fjende, og jeg glemmer vist
aldrig hans Afskedstale Aftenen før Sommerferien: hans Tak til "de af hans Med
lærere, som havde været kærlige mod ham". Da Hr. Lunddahl hørte dette humme
de han sig baglænds ned mod Orgelet, og Beyerholm sagde ikke Farvel til ham.
Hans mange spydige Historier om Lunddahl afgive heller ikke noget godt Vidnes
byrd om hans Karakter. Nu have vi kun Lunddahl til Lærer i Historie 2 Timer om
Ugen, hvilket vi i og for sig ogsaa ere meget vel tilfredse med. Jeg rejste hjemme
fra Torsdagen den 6 Aug., kørte med Fader til Køge; han var ude paa Slagteriet
med Svin; rejste saa sammen med en Sømand/Maskinist til Roskilde; vi fik os en
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meget interessant Pasiar; han havde været i Køge at besøge sin Forlovede, som
ogsaa var nede ved Toget og tog Afsked med ham; Forholdet mellem dem var vist
meget godt, hvorimod han fortalte, han var bleven uenig med sine Svigerforældre
og derpaa uden videre rejst med det samme. I Roskilde inviterede han mig paa en
Bajer, hvorefter vi skiltes; jeg ser ham vel aldrig mere. Saa marcherede jeg afsted
ad Jonstrup til. Det var en dejlig Spaseretur; det truede med en vældig Byge næ
sten hele Vejen; men heldigvis baade for mig og Høstfolkene kom der kun nogle
Draaber. Jeg holdt Hvil i Smørum Kro og ankom saa til Jonstrup Kl. 7, lige til Spi
setid; jeg gik fra Roskilde Kl. 1 1/2. Nu er det over 14 Dage siden, og det vil tage
for megen Tid at komme ind paa de enkelte Begivenheder, som ere foregaaede i
denne Tid. Jeg hørte saa paa Optagelsesprøven, der rand til Lørdag Kl ca. 12. fra
om Torsdagen Kl. 8. De som blev optagne vare: 1) A Jørgensen, Duks; 2) Hansen,
som først kom i forrige Uge, 3) Just, Soldaten, en fin Herre og meget musikalsk,
24 Aar gi; 4) Aksel Jørgensen, Lollænder; 5) Jakobsen, Jyde, men ogsaa kaldet
Fynbo, fordi der paastaas, han ligner den afgaaede Fynbo; 6) Lassen, som ogsaa
først kom i sidste Uge, en temmelig lapset Herre at se til; 7) A. L. Jensen, Præleminarist med 117 Point; 8) J.C. Jensen, 27 Aar gi., fra Vesterejede et Menneske,
som jeg har faaet et meget godt Indtryk af; 9) Kjøl, Kjøbenhavner; 10) Olsen, Fal
string, vistnok et meget flinkt Menneske; 11) P.Pedersen, som var med til den
skriftlige Prøve i Fjor. Chr. Hansen, Langhoff og M. Larsen kom igen, saa 1. Klas
sen tæller 14 Elever. Vi ere ogsaa 14 i 2. Klasse, idet Jessen Hansen fra Gedved
og Friis fra Skårup Sem. er komne i Klassen tilligemed de 4 af dem, som dumpede
herfra af 3. Klassen. Pisten og Jyden ere sande Komikere. Forrige Søndag var jeg
ude at gaa en Tur sammen med Mortensen, og vi bleve saa enige om at gaa til
Hjortspring at besøge hans Svigerforældre; det var en meget interessant Tur; vi
gik herfra Kl. ca. 11 og kom tilbage Kl. 7 1/2. Om Aftenen vare vi saa næsten al
lesammen oppe paa Maaløv Kro til et Sold; det gik meget lystigt til. Sidste Lørdag
og Søndag havde Ipsen og jeg travlt med at tapetsere vort Værelse. Vi ere nu fær
dige og have det ret hyggeligt. Det kostede os ogsaa ialt ca. 10 Kr. Mine Penge
vare saa lige ved at slippe op; men saa fik jeg da heldigvis i det samme 100 Kr.
hjemme fra, og havde da saa 15 Kr. til mig selv. -1 Gaar skrev jeg følgende An
søgning til Ministeriet om Nedsættelse af Undervisningspengene:

Til det høje Ministerium for Kirke
og Undervisningsvæsenet.
Undertegnede Elev på Jonstrup Statsseminarium i anden Klasse tillader sig her-
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ved underdanigst at ansøge det høje Ministerium om Nedsættelse af Undervis
ningspengene for Undervisningsaaret 1896-97.
Allerunderdanigst
Niels Peder Pedersen

Jonstrup Sem. d. 21. Aug. 1896.
Jeg er meget godt tilfreds med Opholdet her paa Jonstrup, meget bedre end tidli
gere, og jeg tror nok, jeg kan følge med. Havde vi blot naaet næste Aar ved denne
Tid, og jeg havde klaret Eksamenen godt.

Jonstrup Sem. d. 30 Aug. 96.
Den sidste Uge er forløbet meget roligt, uden noget nyt af Betydning. Vi havde
temmelig travlt til nogle af Dagene; men det gik alt meget godt. Vi have skrevet
en Stil: "Julen", men endnu ikke faaet den rettet. Vi have i sidste Uge haft den før
ste botaniske Ekskursion med Hr. Nielsen; den var meget interessant. Turen gik ad
Ballerup til; vi gjorde Hvil ved en Mose tæt ved Vejen, hvor vi fandt flere temme
lig sjældne Planter, iblandt hvilke Soldug. I Gaar havde vi Dusgildet. Vi fik fri Kl.
10 og marcherede saa Kl. ca. 11 1/2 afsted til Farum; som i Fjor gjorde vi Hvil i
Værløse Kro. Vi ankom der til Kl. ca. 1 1/2 og drak straks Kaffe, hvorefter vi sej
lede paa Søen jeg sammen med Asmussen, Thomsen, Jensen, og Jakobsen, og en
delig spillede Kort og andet, hvad vi kunde finde paa. Jeg spillede sammen med
Portner Jensen, H.P.Hansen og Jakobsen. Kl. 5 1/2 spiste vi, og vi spiste drabeligt,
hvorefter vi igen sejlede, jeg sammen med Asmussen, Jessen Hansen, Holm, V.
Nielsen og C. Hansen. Ude ved Klavs Nærs Holm afskuede vi et lille Eventyr:
Dimner, Petsen Næs og Lassen vare af en Baad satte i Land paa Øen, hvorefter
den sejlede; vi vilde ikke tage dem med, men en Herre og to Damer, vi havde truf
fet stævnede ind og tog dem paa saa; en Baad til var saa ankommen, saa der blev
en Kvartet. Alle vare lystige, og Sejladsen hjem gik med Gemytlighed.... Punchen
smagte meget godt, og vare meget oplivende. Hr. Mortensen var med og sang sin
gamle Sang for os. Kun skade, at Christianshavneren drak sig saa fuld, at han
maatte bæres til Værløse Skole, hvor han blev Natten over. Vi kom hjem Kl. ca. 1
1/2.1 Dag er den nye Kapellan i Værløse indsat; jeg var ikke i Kirke paa Grund af
Træthed og Søvnighed. - Kl. mangler nu 5 Min. i 6........
Jonstrup Sem. d. 20 Sept.
I Dag er det 100 Aars Dagen for afdøde Etatsraad Jensens Fødsel, i hvilken An
ledning Monumentet er bleven smykket med Guirlander og Kranse af Fru Lund-
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dahl; hans Slægtninge ventes herud. Jeg har i Dag været i Kirke sammen med
H.P.Hansen og Ipsen. Pastor Mortensen prædikede. - Forrige Søndag var jeg i
Kjøbenhavn sammen med min Søster; vi vare i Kirke baade i Valby og i Frede
riksberg Kirke, det var en dejlig Tur. I Sidste Uge er vor Klasse bleven forøget
med en ny Elev, Christiansen; han faldt ogsaa til Skolelærereksamenen i Aar, fra
Silkeborg. Alt gaar ellers ved det gamle.
I Dag er det Konfirmationssøndag; jeg har ikke været i Kirke. Derimod var
H.P.Hansen, F. Larsen og jeg ude paa en længere Tur; vi havde bestemt at gaa til
Dyrehaven; men da vi kom ud udenfor Lyngby, bleve vi bange for, at det skulde
blive Regnvejr og vendte om. Paa Henvejen vare vi ved Hulsøen der er overor
dentlig smukt. Hele Vejen, vi tog, (fra) herfra til Lyngby er næsten mageløs. Paa
Hjemvejen vare vi inde og blive vederkvægede i Bagsværd Kro. Det blev lidt
Regnvejr. Vi gik hjemme fra Kl. 10 1/2 og kom tilbage omtr. Kl. 4. Alt gaar ved
det gamle. - Jeg har en Anelse om, at min Dagbogskrivning nu endelig vil komme
i en anden Tone.
22-10-96
I Aften er jeg bleven usædvanlig tidlig færdig med mine Lektier, dog ikke bedre,
end de i Morgen tidlig skulle have en Overgang. Kl. er 10; det er et storarted dej
ligt Vejr, hvorfor jeg lige er kommen ind fra en lille Tur oppe paa Bakken ad Brin
ge til; jeg stod der et Øjeblik, og skønne Tanker hjemme fra randt mig i Hu. - Vi
skulle ingen Juleeksamen have, hvilket jeg er meget glad ved. I Mandags havde vi
første Gang skriftlig Matematik paa Klassen; jeg var ikke rigtig tilfreds med Ud
faldet; jeg misforstod den geometriske Opgave. Vi have travlt; men ved Guds
Hjælp komme vi vel over det. Naar jeg bare kan tage energisk og med samlede
Tanker fat, er det ikke saa svært. Vi ere nu færdige med I Del af Kirke- og Ver
denshistorien og have den sidste Lektie i Geometrien til paa Lørdag. -1 Søndags
Kl. 1 holdt Forstanderen Gudstjeneste paa Orgel klassen. Om Lørdag Aften holdt
Hr. Johansen Foredrag om ”Regning som Undervisningsfag"; bagefter var der en
ret livlig Diskution. I Mandags Aftes skulde en Lærer have kommet og holdt Fo
redrag om Afholdssagen; men han udeblev. For nogen Tid siden læste jeg i Da
gens Nyheder, at Hansen havde faaet et Embede og i sidste Brev hjemme fra skrev
Johanne, at han var bleven forlovet med Margrete Schrøder. Det var som Opliv
ningen af et tildels lægt Saar for min kære Søster. Men hun har søgt og faaet Læ
gedom, hvor den var at finde, i Christus. Gid hun altid maa faa det godt. - Alt gaar
omtr. ved det gamle. - Forrige Søndag, da her var Bal, var jeg med H.P.Hansen i
Ledøje, Sengeløse og Baldersbrønde (Smørum Kro). I Aften var her stor Forsam-
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ling paa Orgelklassen om Forbedring af Kosten; alle har skrevet under paa et An
dragende om Forbedring. Forstanderen udtalte sig meget billigende. -1 Aften skal
jeg begynde at repitere.......

Jonstrup d. 12 Nov. 1896.
Det er kun gaaet smaat med Repititionen; men nu bliver det nok bedre. I Dag
modtog jeg 100 Kr. hjemme fra og har lige nu til.ligemed Ipsen været oppe at be
tale. Jeg fik Nedsættelse i Undervisningspengene, 20 Kr.; jeg betalte 80. -1 Gaar
afrejste Hr. Johansen til Jylland for at holde Bryllup; det skal være i Morgen. Vi
har det derfor noget let i disse Dage Forrige Søndag var H.P.Hansen og jeg til Al
ters i K. Værløse. Sidste Søndag var jeg hjemme, skrev Stil, "Erasmus Montanus",
og løste matematiske Opgaver. Her har i den sidste Tid været et farligt Spektakkel
med Hr. Castberg, fordi han vilde have meget mere for Ballet end Deltagerne vil
de give. Han viste Komiteen ud, da de protesterede, og Enden er bleven, at han in
gen Betaling vilde have.
I Dag for 8 dage siden var II Klasse i København at høre paa Lærerindeeksa
men; Lærer Nielsen var med os i Zoologisk Museum; det var en dejlig Tur - Jeg
har det meget godt. - Det er nu begyndt at blive Vinter, idet det har været ret godt
Frostvejr nogle Dage imellem. I Dag er det et dejligt klart Vejr. Knastens store
Flok Ænder rappe her udenfor. Ipsen og jeg skulle nu ud at gaa en Tur.
Jonstrup d. 14. Nov. 1896.
Jeg har ikke været rigtig rask i Dag og har ligget i Sengen til Kl. 5 1/2. Jeg skulde
hellere have ligget i Gaar, da jeg ikke har været nær saa daarlig tilpas i Dag, hvor
for jeg ogsaa stod op. Forstanderen har holdt Foredrag i Aften. Sidste Lørdag Af
ten begyndte han at holde Foredrag om Grundvig, gav da en Skildring af hans
Digtervirksomhed, navnlig som Salmedigter, hildede ham som Pinsens Salmedig
ter. I Aften kom han ind paa de aandelige Forhold her i Landet paa hans Tid og en
Beskrivelse af Grundvigs Forfædre og ham selv indtil han "som Hedning" blev
theol. Kand, med Laudabilis. Rationalismen sad dengang i Højsædet, og dens vig
tigste Forkæmper var Professor Bastholm, som maaske dog ikke helt ud maa siges
at være Rationalist, idet han vistnok troede paa Jesu Opstandelse. Den sande Kri
stendoms djærve Forkæmper var N.E.Balle, Biskop paa Sjælland, en paa det reli
giøse Omraade meget frisindet Mand. Han var Grundvigs Onkel, idet han var gift
med en Søster til hans Fader, Johan Grundvig, som var Præst i Udby ved Vording
borg. Grundvig blev Student fra Aarhus Latinskole; han hader Latinskoleme og
kalder dem de "sorte Skoler". - Jeg fik i Torsdags Aftes Brev baade fra Hans og
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Margrete i Strøby og hjemme fra; i Strøby vare de nylig bleven færdige med Ro
erne, de høstede 1120 Tdr.: Broder Christian skrev et langt Brev til mig om Drif
ten der hjemme o. lign. Karen har været stærkt forkølet, saa hun var bange for, hun
skulde blive syg igen. Jeg har af og til lidt Tandpine i disse Dage. Naar man fejler
noget skønner man først rigtig paa, hvad det er at være rask. Jeg længes efter Jul
og skal se at faa bestilt rigtig meget før denne dejlige Tid. Naar vi nu blot alle maa
være raske. Det bliver den første Jul, ved hvilken vor kære Mormoder ikke er til
Stede.

De vigtigste Rubrikes i Ansøgningen om Statsunderstøttelse 1896:
Uforsørgede Børn: 3
Jeg har været paa Seminariet siden 12de Juli 1895. Modtaget 20 Kr.,
Nedsættelse af Undervisningspengene, i Novbr. 1896.
Jeg har undervist eet Aar i Varpeløv Skole.
Min Anbefaling fra Præsten
Ansøgeren, der er udgaaet fra et hæderligt og kristeligt Hjem, har i sin Skoletid og
under Konfirmationsforberedelsen hos mig udvist megen Flid og særdeles god
Opførsel og blev konfirmeret med grundig Religions Kundskab. Ogsaa i Aarene
derefter har hans Færd i Varpeløv Menighed været meget rosværdig, hvorfor jeg
herved anbefaler hans Ansøgning paa det Bedste.
Strøby Præstegaard den 23 December 1896 (Stevns)
C. E. Bremmermann
Sognepræst
Varpeløv d. 28. Decbr. 1896
Nu ere vi midt i Juleferien, som jeg saa længe har glædet mig til. Tiden paa Jon
strup før Jul gik ved det gamle. Jeg var langt fra tilfreds med mine skriftlige Klas
searbejder i Matematik og Regning; men der var flere, som ikke vare naaede vi
dere end jeg. Den sidste Opgave var Eksamensopgave for nogle Aar siden (Reg
ning). I de andre Fag synes jeg ikke, der er noget, jeg kan være synderlig utilfreds
med. Jeg tror nok, jeg kan haabe at blive indstillet til Eksarr^enen; naar bare det nu
kan gaa godt efter Jul. - Thomsen rejste fra Seminariet om Torsdagen før Jul, saa
pludselig, at vel næsten ingen af os vidste det før samme Dag. Han vil nu se at faa
Tilladelse til at gaa op til sidste Del til Foraar. Gid det maa gaa ham godt! Vi fik
Ferie om Mandagen paa Grund af den paabegyndte Snestorm, og jeg rejste sam
me Aften tillige med F. Larsen, Højer og J.J. Nielsen. Det var et farligt Vejr, da vi
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gik eller rettere løb til Stationen. Jeg traf P.Pedersen fra St. Taamby i Kbh. og rej
ste sammen med Søren Nielsen, Hellested og Handelsmand P.Olsen her i Byen fra
Køge. Toget kørte fast i Sneen ved Ammerup, og vi maatte holde en halv Times
Tid før Sneen blev ryddet af Vejen. De vare alle undtagen Karen gaaede i Seng, da
jeg kom hjem. Næste Dag, om Tirsdagen udfyldt jeg for saa vidt min Ansøgning.
Om Eftermiddagen kørte jeg med Fader til Strøby og var hos Præsten for at bede
ham underskrive min Ansøgning, samt give mig en Anbefaling; det første vilde
ham ikke paa Grund af Mangel paa fornøden Kendskab til Faders økonomiske
Forhold, hvorimod han gerne vilde give mig en Anbefaling; jeg synes ogsaa, den
var god. Om Søndag Fmd. vare vi alle fire Søskende i Kirke, og om Eftm. var Ka
ren og jeg kørende ned til Morbroders. Anden Juledag var jeg om Fmd. nede hos
Sognefogden for at faa underskrevet Ansøgningen, og om Eftm, oppe hos Skov i
samme Ærinde samt inde til Hans Larsens i et Ærinde til Johanne fra Karen. Ka
ren var kørende med Rasmus Nielsens op til Jens Sørensens i Klippinge. Johanne
Larsen var gaaet ud at besøge P. Albrekss Inger Marie, som er syg af Tyfus. Om
Aftenen var Georg Bentsens her oppe, og vi fik mange flere fremmede: Lars fra
Hvidovre, Jens Nielsens med Halraid, hans Fader og Plejebroder og Morbroders,
som ellers skulde have været over til Jens Nielsens. Den Aften havde nær bleven
mig ubehagelig. Tredie Juledag, Søndag var det Regnvejr hele Formiddagen; om
Eftm. var Kristian til Landbobal, og Karen, Johanne og jeg til Missionsmøde. I
Dag skulle vi ned hos min Broder i Strøby. Christian har været i Hellested hos Ba
gerens med Rug og kørte, saa snart han kom hjem ud hos Anders Larsen at hente
en Kalv. - Karl Wieht er ude til Hans Nielsens i Ferien og var her nede i Dag og
inviterede os unge derover til i Morgen. I Dag har Hans Andersens Datter i Mag
leby Bryllup. Efter sigende har hendes Broder i Taarøje spillet Fallit. Paa Onsdag
skal Jakob Lang og Marie have Bryllup og i lige Maade Tækkemanden (Gretes
Hans Peder), som skal giftes med Gmd. N. Larsens Enke i Taastrup (Niels Jensens
Plejedatter i Amøje)
Juleaften forløb rolig og mild som sædvanlig; det var underligt at Mormoder
ikke var tilstedeVarpeløv d. 31de Decbr. 96.
I Dag er det den sidste Dag i dette Aar. Det er gaaet meget godt. Gid det nye ikke
skulde bringe flere Skuffelser og bekymringer. Med Guds Hjælp gaar det nok
godt. - Fjerde Juledag vare vi saa nede hos Hans i Strøby. Karen var ikke med.
Der var ingen andre fremmede end Anders Pedersens Kirsten, som kørte med os
hjem. Samme Dag havde de unge her i Byen Gilde henne til Frederik Jensens; der
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var ingen af os her hjemme med. Om Tirsdag Aften vare vi ovre til Hans Nielsens.
Vor Fætter Hans Olsen fra Hellested og hans Forlovede vare der og Anders Niel
sens Niels og Inger. Niels er i Vinter ovre paa Karise Højskole. I Gaar Eftm var
jeg ovre til Hans Jørgensens; han er ikke rigtig rask, lider af Mavekartark og om
Aftenen havde vi fremmede af Johanne Larsen, Rasmus Nielsens, K. Marie og
Niels Peder og hans Forlovede. I Tirsdags var der et slemt Stykke i Avisen om Pa
stor Brennemann af Chr. Dahl og J.P.Hansen. Forholdet mellem Præsten og Skov
er nu saa galt som det aldrig før har været. Det er et meget uskønt Eksempel at
give Menigheden; de have vistnok begge lige megen Skyld. Jeg har endnu ikke
været oppe nogen Morgen før Kl. 8, skønt det er aldeles mod mit Forsæt. Men jeg
skal bestræbe mig paa i det nye Aar at være noget mere villiefast paa alle Omraader. -1 Morgen skulle vi ud til Niels Olsens. Der er Tale om, at Christian skulde
ud til Peder Jespersens i Hellested; de vilde saa gerne have det; men mine Foræl
dre synes ikke derom, navnlig fordi, han flere Gange har været opfordret til at tage
til Barup, men afslaaet det; selv vilde han imidlertid gerne.

Jonstrup Sem. d. 4 Febr. 1897.
Bestandig forsømmer jeg at føre Dagbogen. Det er meget kedeligt. - Tiden fra den
dejlige Jul til nu er gaaet "meget godt", som man siger. Jeg har ingen Grund til at
klage; men paa den anden Side kunne det vel nok have været bedre. Jeg længes
meget efter at faa Indstillingen at vide. Christiansen er falden og - hvad vistnok
ingen havde ventet - gaaet ned i første Klasse. Der er i den forløbne Tid siden Jul
ikke hændet mig noget synderligt af Betydning, og jeg vil derfor slet ikke beskrive
noget. Thomsen ankom hertil i Aften; han skal ind til Kjøbenhavn paa Repeti
tionskursuset. Her er flere som ligge syge af Influenza. - Jeg haaber det bedste af
Fremtiden.
Jonstrup Sem. d. 8 Aug. 1897.
Jeg er saa ked af, at der altid er noget, som forhindrer mig i at føre Dagbog! Nu i
Ferien glemte jeg Bogen paa Jonstrup. Jeg kom da lykkelig over Eksamenen. Før
Eksamenen vilde jeg være saa udmærket godt tilfreds med mine 50 Point; men nu
bag efter har jeg alligevel lidt bebrejdet mig selv, at det ikke gik endnu bedre. Nu
skal jeg rigtig hænge i til sidste Del. Straks efter Eksamenen var jeg hjemme;
Jonsson var med mig; vi vare til Dyrskue i Fakse. Ferien er i det hele gaaet rigtig
godt; jeg føler mig ligesom lidt enlig alligevel nu lige efter at være kommen hjem
me fra. Ingen er mig dog kærere end dem der hjemme. H.P.Hansen besøgte mig;
han var der en 5 a 6 Dage. Han rejste d. 20 Juli, og Dagen efter var jeg til Dyrskue

26

i Roskilde, kørende paa Cykle. Den næste Dag var jeg ude i Baldersbrønde. - Nu
er jeg kommen til Jonstrup igen og forhaabentlig begyndt paa det sidste Aar. Gid
det maa blive et godt Aar. I Fmd. travede jeg omkring i Kjøbenhavns Gader et Par
Timer. I Maaløv traf jeg Friis; han er paa et Kursus i ”Leg" i Kjbh. Eftermiddagen
har voldt mig nogle smaa Bryderier: jeg slog en Karaffel i Stykker ude ved Posten
og kunde ikke finde mine Sengklæder uden med stort Besvær, har ogsaa først ke
det mig en Del, - og nu har jeg skrevet dette-------------Jonstrup Sem. d. 14de Sept. 97.
Nu er det blevet Efteraar; Sommerens Pragt er forbi. Men det er en dejlig Tid; Na
turen er saa skøn, der ligger et stille og fredeligt Præg over den, mere nu end paa
nogen anden Aarstid. Om Aftenen skinner Maanen saa klart, og hele Landskabet,
Bakkerne, Skovene og Søndersøen, hviler i en idyllisk Ro, indhyllet i dæmrende
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Taage. Naar jeg en Aften ene gaar en Tur, og alt er saa stille, hvor griber da ikke
en underlig dyb Længsel mig, jeg føler, at jeg skulde være meget anderledes, end
jeg er, ogsaa hvorledes jeg skulde være men jeg er for svag og lader mig for let
paavirke, tror jeg af alt, hvad der kommer mig i Vejen, og som vil hindre mine Pla
ner i at komme til virkelig udførelse, jeg tror, jeg tager for meget Hensyn til mine
Skuffelser, og jeg lader mig vist ogsaa skuffe af meget, som mange andre ikke vil
le tage Hensyn til. Men jeg har det faste Haab, at jeg engang skal naa frem til Fast
hed i alle Forhold og leve mit Liv saaledes, at det i alle Maader har det Indhold
altid, som jeg jo saa godt ved det skulde have.
Nu bo vi paa den nye Villa; vi bo rigtig rart og have det egentlig i alle Henseen
der storartet. Jeg har i Sandhed naaet, hvad jeg, medens jeg gik i Skole og ogsaa
efter, at jeg var konfirmeret, undertiden i mine Drømme forestillede mig som det
jeg allerhelst vilde naa, men som jeg troede ikke kunde. Men det gamle Ord
sprog: "Mer vil altid mer" er sandt, og jeg ser saa godt, at jeg langfra er saa tak
nemmelig og tilfreds, som jeg burde være. Men det bliver nok bedre. - Nu har jeg
været oppe 2 Gange i praktisk Færdighed, i Gaar var jeg oppe i Kompasset, og det
er da gaaet taalelig godt. Vi have det saa let i denne Tid, Forstanderen er borte. I
Gaar blev gamle Provst Tidemann begraven. Paa Torsdag skal Emma Borresen
begraves; hun døde nede paa Næstved Sygehus af Tyfus. I Søndags Aftes havde
vi for første Gang Møde i "kristelig Forening"; jeg synes, det kunde have gaaet
bedre; det vil nok ogsaa gaa godt i Fremtiden. I Dag have Ipsen og jeg begyndt at
repitere Nordens Hist.
Varpeløv d. 31. Decbr. 1897.
Saa naaede vi den sidste Dag i dette Aar; det har saamænd været et godt Aar. Det
har bragt mig mange Glæder, men ogsaa en Del Sorger og Bekymringer, dog er de
sidste alle smaa. Det lange, mørke Efteraar paa Jonstrup gik sin vante Gang. Jeg
blev tidlig ked af at traske frem og tilbage mellem Seminariet og Villa"Mignon".
Da Ipsen havde slaaet den store Rude i Stykker, var det forbi med vort Ophold der.
Vi boede saa paa Spisestuen en 14 Dages Tid; endelig Tirsdagen d. 14. flyttede vi
ind i den nye Bygning. Der var stor Indvielsesfest: Prosessionen, Forstanderens
Tale og Sangen i den øverste Koridor, Illuminationen og saa endelig punsesoldet
med Taler og Sange; særlig mærkes Petersen Næs’s og Lærer Benzons. Dagen ef
ter Indvielsen vare vi oppe hos Lærer Nielsens i Lille Værløse til Visit, en meget
fornøjelig Aften, og om Lørdag Aften i samme Uge var der Aftenunderholdning
paa Seninariet, bestaaende af Sang (Solosang af Just’s Søster), Musik (Bømesymfonien), Oplæsning af Jessen Hansen og H. Larsen, Gymnastik og Hugning; det
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var en meget vellykket Aften, og der var samlet en Mængde Mennesker, hele
Gymnastiksalen var stuvende fuld. Onsdagen d. 22. fik vi Ferie; om Aftenen var
jeg i Ballerup sammen med Pedersen Næs og Asmussen, og næste Morgen rejste
jeg hjem at holde Jul - og nu er Julen forbi.
Varpeløv d. 3. Juli 1898.
Jeg vil nu forsøge at give et kort udpluk af, hvad der er hændet mig siden Jul. Nu
har jeg faaet Tid til at skrive i min Dagbog, og jeg selv er alene Skyld i det, hvis
det ikke bliver til noget. Fredagen d. 24. Juni bleve vi færdige med Eksamenen,
sluttede med Historie, og jeg har været hjemme siden i Tirsdags Aften. 5. Juli.
Jeg blev afbrudt i Søndags Eftm., idet vi bestemte, at min Søster og jeg skulde
køre til Strøby, ned hos Hans og Margrethe. Da vi saa havde spændt for og vare
komne paa Vognen, Porten lukket op, saa kommer Dibbert anstigende - Hans sag
de: "Hvad mon det er for en, der kommer ovre fra Hans Jørgensens, og som gaar
og slaar Takt". Han var nemlig gaaet fejl. - Han rejste i Aftes med Sekstoget, og
følgelig blev jeg i Gaar forhindret i at skrive i Dagbogen.

Seminarieelever omkring århundredeskiftet. Niels Peder Pedersen siddende i midten.
(Privateje)
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Efter Juleferien syntes Opholdet paa Jonstrup mig undertiden at være noget tryk
kende. Jeg længtes efter mere Frihed, længtes ofte ud af Skolens strenge Orden og
Lovbundethed; men det var kun Perioder. Jeg fandt altid Opmuntring og Dulmen
af mine Længsler i Kammeraternes Selskab, det daglige Arbejde og den friske
Natur. Vinteren var ellers saa kedelig som den vel kunde være: bestandig Tøvejr
med graa Himmel, Taage og Regn. Jeg længtes efter Foraar, ja, hvor længtes jeg
undertiden. Jeg talte Maaneder, Uger og Dage, og det var en af mine største Glæ
der, at forestille mig gaaende ude i Skovene, den Dag, jeg saa de første spæde Spi
rer pippe frem af Skovbunden, hørte Fuglesangen, saa Blomsterne udfolde sig de dejlige Anemoner, og endelig Bøgene, Birkene, de knudrede Ege o.s.v. staa i
deres Festdragt, og indbyde til at søge Ophold under deres Kroner.
Og jeg saa det, og jeg hørte det altsammen, og det var min Fryd og min Glæde.Jeg længtes efter at blive færdig med Eksaminen, talte Uger og Dage til Læse
ferien skulde tage sin Begyndelse. Med den fulgte mere Frihed, og det var den, jeg
saa meget længtes efter, eller ogsaa var det maaske kun efter at indordre mig un
der noget nyt.
Jeg læste vel flittigt, dog vilde det tidt ikke gaa saaledes som jeg havde sat mig
det for. Jeg faldt tidt i Tanker, hvis Kredse vare smaa og langfra opløftende, og tidt
havde jeg Besvær med at løsrive mig. Bestandig maatte jeg opgive, enten vilkaarlig eller uvilkaarlig et eller flere af mine fattede Fortsætter. En stor Fejl var det, at
jeg langtfra nøjagtigt afmaalte mine Kræfter og Tiden, samt Forholdenes Magt ef
ter den Opgaves Størrelse, som jeg havde sat mig. Derved blev jeg tidt skuffet, og
ved Skuffelserne bleve de melankolske Tanker indførte, som jeg undertiden kun
med Besvær kunde løsne mig fra. Jeg klarede mig ret ordentlig paa Klassen, og
mine Stile vare ogsaa gennemgaaende gode, bleve bestandig bedre i Aarets Løb.
Mit Forhold til Hr. Lunddahl var en Tid mindre godt paa Klassen, og min Mis
tænksomhed bidrog maaske til, at det i længere Tid ikke blev bedre. En Tid eksa
minerede han mig ikke eller kun yderst lidt og var da mere fordringsfuld overfor
mig end for nogen anden. Nogle af mine Kammerater opfordrede mig til at jeg
skulde henvende mig til Hr. Lunddahl og se at faa afgjort vort mig ubekendte Mel
lemværende, hvilket jeg dog meget nødig vilde, da jeg altid har haft og tildels end
nu havde den bedste Tiltro til Hr. Lunddahl. Bestandig ventede jeg paa bedre Tider
og gjorde aldrig nogen egentlig Indvending. Undertiden tror jeg dog nok, at han
har kunnet mærke mit Mishag i mine Svar ved Eksaminationen og maaske ogsaa
lidt paa andre Maader. Alle hans Timer interesserede mig meget, og jeg vedblev
ufortrødent at arbejde ret flittigt paa hans Fag.
Jeg vil længe mindes Klassetimerne i 3 Klasse, hvis Fag jeg meget interessere-
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de mig for: det største og højeste i Livet for mig hørte jeg her om og talte vi om
hver Dag. Forstanderens Lune og Hr. Lunddahls store Forsigtighed og Agtpaagivenhed over for enhver Ting tiltalte mig ofte meget. En Illustration til Hr. Lund
dahls erotiske Historier saa vel fra Historien som fra Literaturen saa jeg i Forstan
derens Emma, næsten hver Gang hun hentede Vand eller i andet Ærinde gik forbi
Klassevindueme og Zirligt og nydeligt forsvandt gennem Døren, omkranset af
Vedbendgrenene - dog, ingen skal ved det blotte Lyn uden videre lade sig bedaare, og jeg gjorde det da heller ikke, skønt mine Følelser undertiden kunde være ret
stærke; dog, Emma er vistnok en meget god Pige . -

Eftm. d. 8 Juli 1898.
Det ene Minde fra Jonstrup dukker op efter det andet, naar jeg faar begyndt at ned
skrive nogle af dem. Længere fremme i Bogen vil jeg derfor fortsætte, da disse
Minder ere mig meget kære, og her nedskrive mine Oplevelser i de sidste Dage.
Vi bleve jo færdige med Eksamenen d. 24. Juni, St. Hansdag. Aftenen før havde
vi som sædvanlig St. Hans blus oppe paa en af Bakkerne, paa Bakken lige overfor
Hotellet. Men det var ikke i Aar som de to foregaaende Aar. - Paa Grund af Eksa
menen var det kun nogle faa af ”Spirerne", der vare med ved Brændekørselen, in
gen af de andre Klasser. Jeg fulgtes med"gl" Jensens Selskab thi han havde Para
ply med. Trods Regnen kom en Mængde Mennesker derop, ogsaa af Damerne fra
Jonstrup, og blandt disse Hr. Castbergs Jomfrue. Aldeles tilfældigt kom vi til at
staa tæt ved hende og Castbergs Piger. Hun begyndte nu en Samtale med os; den
varede dog ikke længe og drejede sig om Blusset, Regnvejret og det forudgaaende
Tordenvejr; hun kunde før Aften se, at det vilde blive Regnvejr om Aftenen. Jen
sen og jeg gik snart hjem. Vi skulde ikke i Seng Kl. 11, og jeg satte mig derfor til
at læse Historie. Jeg var kommen til Kong Hans og skulde have læst ud inden jeg
skulde op næste Eftm. Jeg læste saa Nordens Hist, til Kl. 1 men kunde bestandig
ikke holde Tankerne samlede om det, jeg læste. Bestandig kunde jeg høre Frk. Ja
kobsens "søndeijydske" Stemme, og hendes hele mandige og stolte, men jævne,
zirlige og noget tilbageholdne Skikkelse dukkede Gang paa Gang frem for mig.
Da jeg gik i Seng, regnede det endnu, og jeg laa temmelig længe, inden jeg faldt i
Søvn. Mine alvorlige og strengt lovbundne Eksamenstanker havde lidt Skade, og
jeg var urolig, ikke vel til Mode. Næste Morgen stod jeg op ved sædvanlig Tid, c.
6 1/2, og begyndte saa paa Historien igen. I Dag skal det afgøres, tænkte jeg
straks, og en Tid gik det vel ret godt med Læsningen; men højere op paa Dagen,
da Eksamenen begyndte, 9 1/2, gik den mere og mere istaa. Jeg var dog egentlig
ret rolig. Jeg skulde kun have g for at naa 120 Points. Min Ordenskarakter og Ud-
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faldet for Jessen Hansen styrkede min Selvtillid men jeg var langtfra glad ved at
gaa op i Historie.
Mine Opgaver vare: "De indre Forhold i Danmark under Fr. d. 4." og Karl d. 1.
i England. Det gik dog ret godt, og jeg havde ogsaa blevet meget ked af at faa en
daarlig Karakter i mit Yndlingsfag.
Eftermiddagen, vi bleve færdige c.4, og Aftenen ere af de herligste i mit Liv, og
jeg vil altid holde dem i frisk Minde. Næste Formiddag var der Generalforsamling
om "Ringen", og jeg blev valgt til Formand. Derefter vare vi alle ovre til Hr.
Lunddahls, hvor vi bleve modtagne meget hjertelig. Kl.c. 12 brød H.P.Hansen,
Asmussen og jeg op. Vi sagde saa Farvel til Asmussen og rejste til Baldersbrønde.
Ved Hedehusene hilste jeg paa Entrepreniør Nielsen, og Jørgen. Der var stor Glæ
de i Baldersbrønde over Udfaldet af Eksamenen og vi bleve meget hjertelig mod
tagne. Næste Morgen, Søndag d. 26., kørte hele Familien til Sengeløse - Regnvej
ret hindrede dem i at komme til Jonstrup. C.Kl. 11 tog jeg derfra til Vridsløse; ved
Taastrup Station hilste jeg paa Hansens Svoger, Portør P. Pedersen, hvis mindste
Barn var meget syg af Lungebetændelse. Lidt før Kl. 2. kom jeg til Vridsløse, hvor
jeg blev meget hjertelig modtaget af alle. Min Søster var meget glad fordi jeg
kom, og vi havde en dejlig Dag sammen. Hun er mig en god Søster; ja hvor er jeg
glad for alle mine Søskende!’ Fruen var meget elskværdig og glad for Hilsenen fra

Jonstruptruppere 1898. Niels Peder Pedersen stående i bages te række nr. 3 fra højre.
(Arkivbillede).
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den "rare Lunddahl". Fru - og Lærer Nielsen vare ogsaa i højeste Grad elskvær
dige og forekommende og jeg var meget glad ved at Hr. Nielsen viste mig om
kring i Fængslet; særlig fik jeg af det korte Indtryk megen Sympati for den smuk
ke Fru Nielsen, og mine Forestillinger om hende bleve senere bekræftede ved
Samtalen om hende med min Søster. Hr. Pastor Munck er 32 Aar gi. og en Søn af
Pastor Munck Lille-Næstved, Fruen lidt yngre. Min Søster fulgte mig om Aftenen
til Glostrup St. hvorfra jeg rejste tilbage til Jonstrup. I Frederiksberg maatte jeg
vente c. 2 1/2 Time. Hverken Jessen eller Christensens var hjemme; det var bleven
øsende Regnvejr igen, og jeg gik saa paa Alleenberg. Rejsen til Jonstrup var me
get triviel, og jeg var drivvaad, da jeg kom til Jonstrup og tog min Tilflugt til H.
Larsens Seng. Næste Morgen var jeg ikke færdig med Paaklædningen, da Hr.
Lunddahl kom for at inspisere; men han gjorde ingen Indvendinger. Petersen-Næs
rejste med første Tog om Morgenen, og han kunde naturligvis ikke finde sin Hat
og maatte laane en af Jessen for ikke at komme barhovedet hjem. Jeg begyndte saa
saa smaat paa Indpakningen af mine Sager. Kort før Aften var jeg ude til Børresens, og om Aftenen vare vi tilbageblevne, Kofoed, I.P.A.Hansen, H.P. Hansen,
H.Larsen og Friis, ovre til Stensens og havde her en meget dejlig Aften. Jeg er
kommen til at holde mere og mere af Hr. Stensen. Jønsson rejste til Stubberup om
Formiddagen. Om Tirsdagen Morgen fortsatte jeg Indpakningen. Ved Frokosttid
gik jeg ud i Skoven for at sige Farvel til "Aphrodites Øje" og til den hele Skov hvor elsker jeg dog denne Skov. Jeg blev meget bevæget ude ved den skønne lille
Sø, og det var med dybt Vemod, jeg gik tilbage. Jeg vendte mig mange Gange om
og saa mig tilbage: Aphrodite sagde Farvel, Engene og Skovvejen sagde Farvel,
alt derude sagde Farvel, og jeg gennemløb Minderne fra de 3 Aar, og tænkte paa
mine kære der hjemme og paa min Mormoder. Graaden stod mig i Halsen, Vemod
og Glæde var blandet sammen, den brød ud, og Taareme trillede ned ad mine Kin
der. De to gamle Damer, som jeg i Almindelighed mødte, naar jeg gik ude i Sko
ven og læste, mødte jeg, da jeg gik derud, og gik uden om dem, da jeg gik hjem....
Om Formiddagen afleverede jeg mine Sager til Hr. Lunddahl og tog Afsked
med dem. Ligeledes sagde jeg Farvel til Hr. Benzon om Formiddagen. I Gangen
ind til Børneskolen traf jeg Hr. Kand. Petersen. Vi samtalede en Tid, og da jeg vil
de gaa, inviterede han mig op paa sit Værelse, hvor vi passiarede en Tid, bl. a. om
Indre Mission. Jeg spiste ikke til Middag men fortsatte Indpakningen, hvorefter
jeg begyndte at sige Farvel til Lærerne Det var med Vemod, jeg sagde Farvel til
alle, men særlig til mine Klassekammerater. Det regnede og blæste bestandig, et
sandt Efteraarsvejr. Kl. 3 1/2 var jeg endelig for saa vidt færdig med alt og Dibbert og jeg, som vare bievne enige om at rejse sammen til Haarløv, gik til Statio-
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nen. Jeg rejste i mit nye Tøj uden Overtøj jeg havde kun en Paraply. Vi vare inde
til Hans Nielsens, hvor vi bleve meget elskværdigt modtagne. Vi vare ogsaa inde
for at sige Farvel til Hr. Juel; men han var ikke hjemme; med en Kone, der boede
i samme Hus, sendte jeg en Hilsen til ham. Efter at have forsynet os med Cigarer
hos Kbmd. Steffensen, gik vi til Stationen, og vor noget eventyrlige Jembanefart
begyndte.
Den 13 Juli.
Det vedblev stadig at regne. Paa Stationen traf vi Langhoff og Axel Nielsen, som
vi rejste sammen med til Kjbh. Vi vare temmelig lystige og talte frem og tilbage
om alt muligt. Hver Gang Dibbert skulde finde noget i sin Lomme, maatte han i
Reglen gennemsøge dem alle, før han kunde finde, hvad han ønskede, og af Lom
mer havde han mange. Han sagde imidlertid, at han nok altid skulde finde, hvad
han søgte i sine Lommer. Vi kom saa til Kjbh., hvor vi sagde Farvel til Langhoff
og A. Nielsen. Jeg indsatte mit Tøj i Garderoben, hvorimod Dibbert paa ingen
Maade vilde ofre to Øre paa sit Tøjs Forsikring, men hensatte det i en Krog, sto
lende paa Folks Redelighed. Derefter gik vi hen hos en Barber. Jeg blev barberet,
og Dibbert blev klippet. Nu blev det galt med Lommerne, hvilket jeg for Resten
havde anet. Han kunde ikke finde sin Pung. Haanden for fra den ene Lomme til
den anden, men forgæves; den var og blev borte. Jeg fik hans Slængkappe og gik
hen paa Banegaarden, medens han fortsatte Søgningen efter Portemonaisen. Jeg
maatte forgæves vente paa ham den ene Minut efter den anden. Jeg vidste ikke,
hvad jeg skulde gøre: blive eller tage med Toget. Jeg var kommen ud paa Perro
nen, og Konduktørerne havde begyndt at lukke Døreme. Min Utaalmodighed
steg, og jeg sprang ind i en Koupe, hvor jeg fik Plads blandt lutter Damer; der var
dog een Herre. Bestandig saa jeg ud af Vinduet, og endelig ser jeg Dibbert komme
farende, næsten helt forstyrret; men i samme Øjeblik forsvandt han igen; han hav
de glemt sin Kuffert. Der forløb c. 1. Minut, og vi kørte, uden at jeg anede om han
var kommen med eller ikke. Jeg tænkte paa om jeg kunde forsvare, hvad jeg hav
de gjort: maaske stod han nu hjælpeløs, uden Billet og uden Penge. Vi kørte vide
re, det var et Iltog; med Damernes beredvillige Tilladelse tændte jeg en Cigar og
fortsatte mine Fantasier om Dibberts Skæbne. I Grunden syntes jeg, at det hele var
vel morsomt og følte mig meget godt tilpas i Damernes Selskab, skønt det kun var
faa Ord, der blev vekslet mellem os.
Ved Roskilde opdagede jeg da Dibbert i Toget, og han kom ind i den Koupe,
hvor jeg var. Vi havde jo saa en Del at tale om, og paa Rejsens videre Forløb ind
traf intet mærkeligt. Min kære søster Johanne var ved Toget og tog imod mig med
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glædestraalende Ansigt. Her hilste jeg paa Lærer Henrichsen, Magleby, og han in
viterede mig derop en Dag. Mit Eksamensbevis, som jeg havde i Lommen, gjorde
mig noget selvsikker og stolt. Det var med stor Glæde at jeg hilste paa Far og Mor;
hun mødte mig som sædvanlig nede paa Vejen uden for Haven. Ogsaa de vare
vistnok lidt stolte, men inderlig glade ved at se mig i min nye Stads. Johanne og
Fader skulde straks have mit Eksamensbevis og min Anbefaling at se. Moder der
imod var efter Sædvane ikke saa ivrig og kunde godt vente, ja, Faders specielle
Interesser vare naturligvis paa dette Omraade heller ikke saa store. Jeg havde jo
en Del at fortælle, og efter at have spist og drukket Te gik vi til Ro. Johanne gav
mig da Lov til at ligge i det nydelige Gæstekammer, hvor jeg snart slumrede trygt.
Det var min første Hjemkomst som Lærer d. 28. Juni.
Om Onsdagen og Torsdagen gik jeg og ventede paa mit Tøj; jeg var meget ked
af at det kom saa sent.

Varpeløv d. 2 Aug. 1898.
Jeg fik da endelig mit Tøj, og med Glæde pakkede jeg det op og fandt alt i Orden.
Foruden de gamle Sager havde jeg da adskilligt nyt at vise frem og navnlig vakte
Fotografierne og det "højere Dimisionsbevis" Interesse. Jeg følte mig ordentlig
fri, da jeg igen fik mine egne Klæder paa, og saa begyndte jeg at gaa bort. Det var
fremdeles Regnvejr omtrent hver Dag. Om Søndagen vidste jeg knap, hvad jeg
skulde tage mig til. - Bygevejr var det - men Johanne og jeg bestemte os da saa
til at tage til Strøby, ned hos Hans; men saa var det, just som vi skulde køre ud af
Porten, at Dibbert kom. Saa bleve vi naturligvis hjemme, og vi havde en meget rar
Aften. Om Mandagen vare vi om Fmd. en Tur nede i Marken og nede i Rosterhøjen. Før Middag gik vi saa op til Skovs. Dibbert skulde rejse til Haarløv med Ettoget; men det blev for tidlig, og saa skulde han gaa til Haarløv; men Enden blev,
at vi nær havde kommet for sent til Sekstoget.
Saa var her ingen fremmede indtil om Lørdagen d. 3. Juli, da H.P.Hansen kom.
Jeg læste noget og var borte nu og da; men det gik forholdsvis smaat med Læsnin
gen og jeg fik ikke læst saa meget, som jeg havde gjort Regning paa. Plads tænkte
jeg ikke paa at søge - den kan jeg nok faa, naar jeg vil have den, tænkte jeg -, men
nu er jeg næsten kommen paa en lidt anden Mening, navnlig fordi jeg ikke har faa
et noget Brev fra Femø; men dette beviser jo da i Grunden ikke ret meget. Jeg læ
ste navnlig Fysik i "Frem" og saa lidt andet, hvad jeg fandt; men det gik som sagt
smaat, for smaat og det gør det endnu. Johannne og jeg vare i St. Taamby en af
Dagene, en meget rar Tur. Vi maatte jo gaa omkring ad Banelinien, saa det var jo
ikke saa kort en Tur. Den Dag var det godt Vejr om Eftm., ellers regnede det ogsaa
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nu omtr. hver Dag. Marie og Lars fra Barup, Hans Pedersen, og Erik Sørensen
vare der. Christian har det vistnok meget godt derovre, og alt baade "ude og inde"
var i en mønsterværdig Stand.
Om Søndagen var Jonsson her oppe; han befandt og befinder sig fremdeles me
get vel nede i Stubberup. Jeg hentede ham ved Storelinde. Om Eftm. var jeg ikke
rigtig rask og maatte endog ligge et Par Timer; men om Aftenen have vi en meget
god Aften: vi drak Toddy, sang og passiarde til omtr. Midnat. Katrine Kærulff var
herovre. Om Mandagen var Skov herude et Ærinde om Fmd., og vi vare saa der
oppe om Eftm. Om Aftenen rejste saa Jonsson, medens Hansen, Johanne og jeg
gik over til Hans Nielsens. Om Tirsdagen, d. 5. Juli, vare vi kørende ned hos Hans
i Strøby; vi vare en Tur nede ved Stranden, en dejlig Tur, hvor kan jeg dog godt
lide Stranden! Den nye Lærer og hans Søster vare der ovre, da vi kom tilbage, og
vi bleve inviterede der ned. Dagen efter havde vi talt om at tage op hos Henrichsens i Magleby; men vi havde saa mest Lyst til at blive hjemme. Skovs vare her
ude om Aftenen, og vi havde en meget god Aften. Om Torsdagen spadserede vi til
Hastrup for at besøge "store Jørgen". Vi bleve meget gæstfrit og hjerteligt mod
tagne, og jeg fra min Side var meget glad ved Turen. Vi rejste hjem fra Tureby.
Ved Køge skiltes vi og rejste hver til sit Hjem. Der var Bagermøde i Køge den
Dag, og i denne Anledning en Mængde Mennesker ved Stationen. Jeg maatte ven
te c. 25 Min. og var meget vel tilfreds med at gaa og høre paa Musikken og iagt
tage det livlige Røre. - Jeg kom saa hjem og var glad ved igen at være ene.

Varpeløv d. 8 August 1898.
Søndagen d. 17. Juli var Peder Larsens fra Renge henne til Jens Nielsens med den
brune Hoppe, som Jens Nielsens havde købt. Jeg var derovre at spise til Middag,
og om Eftm. vare de herovre. Fader, Moder og jeg skulde ud til Niels Olsens om
Eftm; de fremmede bleve her imidlertid temmelig længe, og Fader syntes saa, det
var for sent at køre; jeg blev hjemme medens Fader og Moder dog kørte alligevel.
- Søndagskolen var den Dag i Bøgeskoven. - Da Fader og Moder vare kørte, vare
Hans og jeg ene hjemme. C. Kl. 8 kom de hjem fra Bøgeskoven, og Cecilie Dahl
blev her ude et Par Timer.
Den 22. Juli sendte jeg "Ringen" afsted efter med megen Omhu og Brug af Tid
at have skrevet "Forord" og hvad andet, der skulde skrives. I samme Uge fik jeg
Tilbud fra Lærer Mørch i Gimlinge pr. Flakkebjerg om Plads hos ham som Hjæl
pelærer, hvilket jeg dog afslog paa Grund af den medfølgende Kirkesang. Sønda
gen d. 24. Juli vare Johanne og jeg i Renge. Vi rejste med Toget og vare i Kirke i
Storehedinge med det samme, hvor vi traf Christian fra Kirkeskov og Albert.

38

Christian inviterede os ind til "Petersens" at drikke Kaffe; her har hans Søster
Plads. Her traf vi vor Fætter Peder Hansen fra Strøby. Kaffen smagte os godt, og
Regnvejr var det, medens vi drak den, saa det passede altsammen meget godt. Vi rejste sammen med Fr. Jensen og Søren Nielsen, Niels med Forlovede til Storehedinge. - Lidt uden for Storehedingen kom vi til at køre med Niels Larsens,
hvilket var meget heldigt, da hverken Vejret eller Føret var godt. Vi havde en me
get god Dag deroppe. Lars og jeg vare en Tur oppe ved Klinten. Hans Nielsens
Ane Marie og den lille vakse Johanne fra Kjbhn. vare ogsaa deroppe det var Mo
sters Fødselsdag. - Vi bleve kørte til Storehedinge og kom dertil i næsten sidste
Øjeblik for at komme tids nok. Ved Varpeløv hilste vi paa Julie Larsen, der var ved
Toget med et Brev, og paa Vægterens Jens, der er blevet saa stor, at jeg knapt kun
de kende ham.
Vi kom hjem, og jeg var igen ene med mine kære; dog, jeg ønskede, at jeg hav
de en Plads, hvor jeg skulde træde i Virksomhed i Morgen. Jeg tænkte paa Jon
strup, hvad jeg gør hver eneste Dag, og vi talte om Jonstrup, og jeg gik til Ro med
det Ønske, at jeg snart kunde faa en Plads et eller andet Sted. Dagen efter skulde
jeg ned til Stubberup at besøge Jonsson.

Varpeløv d. 19 Aug. 1898.
Mandag Morgen gik jeg til Storelinde og tog med Toget herfra til Fakse. Jeg fandt
let Stubberup Skole og blev meget hjerteligt modtaget af Jonsson, saa vel som af
Pindborgs Familie; særlig fik jeg et godt Indtryk af Fruen. Datteren mødte jeg i
Gangen, og hun modtog mig som unge Piger vistnok i Almindelighed modtage en
ubekendt fremmed - ganske lidt forlegen og fik pludselig travlt med at hente Jons
son, byde mig en Plads at sidde og forskelligt andet; hun er nu i det hele taget me
get tiltalende ung Pige, 19 Aar. Jonsson var godt og vel kommen op af Sengen, og
vi havde straks en hel Del at fortælle hinanden. Efter at have drukket Kaffe gik vi
ind i et Sideværelse for at hilse paa Sønnen, Jens,Pindborg, og Seminarieaspirant
Rasmussen. Vi tilbragte en meget fornøjelig Dag sammen, og Jonsson fulgte mig
til Stationen, da jeg skulde rejse, ved Femtiden. - Da jeg kom hjem modtog jeg
Brev fra Sivertsen; han kunne ikke besøge mig, og jeg blev ikke ked herover, da
jeg havde haft saa mange fremmede og nu helst vilde være ene. "Skolebladet" var
kommet og Vikarpladsen paa Femø interesserede mig straks, navnlig Forhaabningeme om selve Embedet, som dog snart skulde slaas til Jorden. Jeg skrev derned,
fik intet Svar, skrev igen og lagde nu et Frimærke i Brevet, hvilket hjalp: Svar om
Mulighed til at faa Pladsen ankom en Lørdag, samme Dag, vi skulde til St. Taamby om Eftm. GI. Hans Nielsen var her nede om Fmd. og inviterede os derover til
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om Søndagen. Jeg kom hjem fra Marken, hvor jeg havde været med Frokost til
Fader, der pløjede Brakjord, og flyttet Kvæget, der stod paa Vikker ovre ved den
"store Rende". Jeg skulde saa ud til Møller Benzzens og inviterede dem herop paa
Søndag eller Mandag; men nu maatte jeg jo blive og tale med Hans Nielsen, der
som sædvanlig var meget sen til at bryde op. "Ane Kristen Jørgens" kom her over
og fortalte os en hel Del: Nielsen skal være "Grosserer" i Roskilde, Marie er paa
Kysthospitalet (Kalundborg), Peder har taget Præleminæreksamen og skal vist
nok uddannes til Handelen. Vi vare saa i St. Taamby om Eftm., kørende i den nye
Vogn; vi vare ikke længere end til Søren Kristiansens. Karer, Niels Hansens,
Anna, Johannes og Broder Kristian vare derude ligesom Hans Pedersen fra Holmgaarden var der.
Min Fødselsdag, som gik forud for denne omtalte Lørdag, var beæret med Be
søg af min Kammerat Jørgensen (Hastrup), der kom gaaende hertil om Eftm. og
rejste Dagen efter med Sekstoget. Mine Brødre og Margrethe kom hjem henad Af
ten og Jens Nielsens kom herover. Karen var jo hjemme, og vi vare nu samlede
alle 5 Søskende; det var længe siden, og vi have tidt talt om, at vi engang skulde
fotograferes sammen. Fotografen var da ogsaa anmodet om at komme og kom og
fotograferede os nede i "Bleghaven"; men til al Ulykke mislykkedes Foretagen
det, hvilket vi fik at vide en Uges Tid efter. Vi faa nu vente til en anden Gang. Skomager Madsens Søn fra Storehedinge kom herhen om Eftm. for at faa lidt Op
lysning om Forholdene paa Jonstrup; han var kørende paa Cykle og tog hjem til
Aften. Onsdagen d. 9 Aug. var jeg med mine Forældre i Haarløv til Begravelse
med Tømrer P. Hansens Svigerfader; jeg var anmodet om at komme derop og syn
ge; men Skov blev imidlertid ogsaa anmodet derom, og han sang da ogsaa - jeg
var i og for sig heller ikke saa glad derved; men vilde egentlig gerne. Peder Peder
sens Marie, Frederik Jensen og en Kone fra Strøby kørte med os derover. Da vi
skulde køre fra Haarløv, var imidlertid baade Moder og Fr. Jensen forsvundne.
Moder fandt vi dog snart henne hos Inger, medens Fr. Jensen var og blev borte.
Han fik Befordring paa en anden Vogn hjem, og Peder Hansen kørte med os i Ste
det - Fr. Jensen var allerede lidt fuld og blev mere om Eftm.
Vi maatte vente nogen Tid, holdende i Jens Hansens Gaard. Fr. Jensen invitere
de mig til at rejse med ham til Bjælkerup Torsdagen d. 17., hvilken Dag vi ogsaa
vare deroppe. Vi toge med Firtoget derop og kørte hjem med Jens’s Køretøj. Den Aften vi kom hjem fra St. Taamby, var Marie Rodian kommen herud. Hun er
nu bleven stor og er en rigtig køn Pige, mandig og uforsagt i sit hele Væsen som
altid; men der er noget ukvindeligt ved hende, ikke rigtig tiltalende, synes jeg.
Hun blev her saa længe, at vi næsten bleve kede af det, og hertil kom, at hendes
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Forlovede ogsaa kom herud; han kom Lørdagen d. 13. og blev her da heldigvis
kun i 2 Dage, hvilket ogsaa var længe nok. - Søndagen d. 7. vare vi saa ovre til gi.
Hans Nielsens, Fader og Moder, Johanne, Marie Rodian og jeg tillige med Jens
Nielsens og en Del fremmede fra Storelinde, og Dagen efter var Møller Bentzens
og Skov her. Jeg var i denne Uge noget forstemt, fordi jeg intet Svar fik paa mine
Ansøgninger. I næste Uge blev det bedre: jeg fik Svar fra Femø, vi begyndte at
høste, og jeg fik andre Tanker.

Varpeløv d. 30. Aug. 1898.
Søndagen d. 14. havde vi fremmede. Julie, Cecilie Dahl og Karoline. Jeg var ked
af Hr. Aarkroghs Selskab. Han og Marie gik da til stor Glæde, tog os en Tur om
Eftm. Da de vare gaaede, kom Moster Ane herover og vi havde saa paa Tale, hvad
man skulde henregne til Snyltegæsteri. Vi vare alle enige om saa vidt muligt at
undgaa dette. - De fremmede kom imidlertid, inden jeg fik klædt mig om, ved c.
Tretiden. Vi ventede Kristian, og jeg gik en Tur ud at se efter ham; han kom imid
lertid ikke. Jeg gik saa ind og hilste paa de fremmede. Vi passiarede en Times Tid.
Karoline er endnu et Barn; Cecilie er meget tiltalende, men meget tavs og ord
knap, i det mindste i mit Selskab; Julie er en meget smuk Pige, og hele hendes Op
træden er meget tiltalende. Saavel hun som Cecilie ere ret dannede Piger og i Be
siddelse af ægte prydfulde kvindelige Egenskaber. Julie var paa Brøderup Højsko
le 1896 og har siden lært Husholdning paa Gaarden Broksø i Herlufmagle Sogn.
Efter at have drukket Kaffe gik vi en Tur i Marken, ned ved Aaen, hvor vi satte os
i Græsset og snart bleve enige om, at vi skulde lege noget, og Lejen blev: "hvad
er Skibet ladet med"; den morede os meget, og da Panterne vare uddelte, synes vi,
at det endnu var for tidlig at gaa hjem. Vi bleve da enige om at synge nogle Sange,
og som sædvanlig ved slige Lejligheder blev det Johanne, der maatte synge: "Flyv
Fugl...", "Nu tak for alt..." o.fl. Efter at vi saa havde spist til Aften vare vi igen ude
at lege, nede i Stakhaven, og fortsatte til det blev mørkt. Saa gik vi ind og drak
Kaffe, hvorefter vi fulgte Julie hjem, lige ud til Gaarden. Vejret var dejligt: Him
len var klar og Stjernerne tindrede; det var ret en idyllisk Aften; men ofte kom der
noget, som for en Del var hindrende for det poetiske. - Da jeg var kommen i Seng,
kunde jeg ikke sove, skønt jeg var rigtig træt, og først efter at have ligget længe
overvældede Søvnen min kredsende Tanke, som nærmest var beskæftiget med at
danne et Vers; men Resultatet blev kun to Linier, som jeg nu tildels har glemt.

Varpeløv d. 3. Sept. 1898.
Lørdagen d. 13. Aug. begyndte vi saa smaat at meje Rug, og om Mandagen satte
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vi rigtig Kraft paa. Det var egentlig helt vederkvægende for mig at komme ud og
høste, dog var det undertiden meget strengt for mig hvortil den stærke Varme
yderlig bidrog. Arbejdet adspredte mine Tanker noget og naar jeg blev træt, var
Hvilen sød. Rughøsten varede ikke længe; vi bleve helt færdige Søndag Eftm. d.
21. Da vi vare færdige klædte jeg mig om og satte mig til at læse og Johanne til
lavede mig og sig selv et Glas Toddy. Jeg læste Slutn. af ”Bølgen":
(Livets Vej er mørk og lang
- Bølgen risler; Bølgen risler Gaa du skal din Skæbnes Gang
Mellem Tome mellem Tidsler.
Eet jeg dog til Lindring ved:
"Kærlighed"
Bølgen risler Bølgen risler.)
Da vi havde spist Midaftensmad gik Hans Graulund og jeg ned til Aaen, og ? - .
Johanne gik op til Dahis om Aftenen og jeg havde egentlig haft Lyst til at gaa med.
Ud paa Aftenen satte jeg mig til at læse Fru Gyllenburgs Levnedsløb, hvorefter
jeg gik en Tur ad Byen til for om muligt at møde Johanne. Det var en særdeles
smuk og stemningsfuld Aften. Johanne kom imidlertid ikke, og jeg maatte gaa
min Gang alene;, men Turen gjorde mig godt.

Varpeløv d. 5. Sept.
Mandagen d. 22. Aug. vare Moder og jeg kørende til Frøsløv. De mejede Hvede
og vare om Lørdagen bievne færdige med Rugen. Moster var ene hjemme i Gaar
den. Hun er da næsten helt rask efter den uheldige Køretur, da de skulde køre til
Barselgilde i Karise og væltede. Jeg gik i Marken og hilste paa dem, og efter at jeg
havde talt en Del med dem, gik jeg en Tur ind i Skoven. Da jeg kom tilbage,var
Lars Peter kommen hjem; det var hans Fødselsdag - han var vistnok 35 Aar. Vi
havde et prægtigt Vejr at køre hjem i og kom hjem ved Ellevetiden. Næste Dag om
Eftm. var jeg kørende til Magleby op hos Urmageren med Symaskinen, som han
skulde istandsætte, og med det samme var jeg henne paa Kl. St. og hentede et Par
Kurve som Karen havde købt paa Vridsløse. Da jeg kom hjem vare Hans og Marg
rethe komne hjem. Hans og Fader skulde til Kl. og hente Majs, og Margrethe skul
de videre, hjem til sine Forældre. Hendes Moder fulgte hende hertil, da hun gik
hjem, og Johanne og jeg fulgte hende saa videre. Inden vi naaede Byen, mødte vi
deres Piger som kom for at møde hende. Det var blevet Tordenvejr og det lynede
meget stærkt fra næsten alle Sider. Margrethe var bange og ilede meget efter at
komme hjem. Johanne og jeg fulgtes med op igennem Byen. Uvejret kom dog

42

ikke helt op over, og ved Midnatstid gik vi alle til Ro. Hermed fulgte et Omslag i
Vejret: Varmen hørte op, og vi fik ogsaa snart nogen Regn. Fredag Fmd. mejede
vi den sidste Hvede og om Eftm. kørte vi den tidligere mejede hjem. Jeg ventede
Jens og hans Søster fra Bjælkerup; men de kom ikke. Om Lørdag Aften var jeg i
Taamby, ovre hos Kristian. - Om Søndagen d. 28. vare Johanne og jeg i Kirke om
Eftm. Julie og hendes Moder vare ogsaa i Kirke. Vi talte lidt med dem efter Kir
ketid. Jeg havde aldrig set Julies Moder før. Julie trak Johanne til Side og skulde
tale noget med hende i Enrum, det var vistnok angaaende en Plads, hun var tilbudt
i Nestvedegnen, de havde ellers talt om, at de skulde se at faa Pladsen, hvor de
kunde være ude sammen, maaske paa Glorup. - Om Eftm. kom Hans og Margret
he hjem, men skulde ogsaa til Hellested. De havde en Mængde smukke Fotogra
fier med for at vise os: dem selv i Brudedragt (som vi da beholdt), hele Mandska
bet paa Gaarden, Præmietyren, ene og med Lars Peder som Rytter. Kristian fra
Kirkeskov kom ogsaa, og til Aften fugltes han Johanne og jeg ad til Missionsmø
de. Missionær Nielsen fra Kjbh. talte. Johanne og Cecilie skulde følge Julie hjem,
da Mødet var forbi, og skønt jeg havde den største Lyst til at gaa med, gik jeg dog
ene hjem. Fader var ogsaa til Møde, men kom hjem senere end jeg. Moder sad og
læste i Birkedals Prædikenbog, da jeg kom hjem, og nu som saa tidt udtalte hun
med Bevægelse sin Glæde over, at jeg var hjemme. - Aftenen var fortryllende, og
jeg gik da en Tur. Jeg var temmelig forstemt; men den dejlige Sommeraften sæn
kede en Del Ro i min Sjæl. Jeg gik til Sengs, og noget efter hørte jeg Johanne
komme hjem.

Femø Skole d. 23. Sept. 98.
Hvor er det en stor Skam af mig, at jeg endnu ikke har lært at føre min Dagbog
nogenlunde ordenlig. Dog, jeg søger da altid at oprette, hvad jeg forsømmer, om
det end kun bliver meget mangelfuldt. - Som sædvanlig fortsætter jeg, hvor jeg
slap. Høsten gik kun langsomt i Ligen efter d. 28.: Sæden var endnu ikke moden,
og vi fik noget Regnvejr, hvilket for øvrigt var nødvendigt for Græsningens Ved
kommende. Vi begyndte at meje Havre - jeg var dog ikke med. Jeg læste lidt hist
og her. Torsdagen d. 1. Sept, var jeg til Session. Vejret var straalende om Morge
nen, da Moder og jeg kørte til Storehedinge; hun gik ned til Chr. Nielsens. Resul
tatet var jeg meget vel tilfreds med og er det fremdeles, dog, følte jeg mig paa en
Maade ligesom lidt skuffet. Vi havde en meget fornøjelig Dag i Storehedinge. Kl.
c. 2 1/2 kørte jeg ud til Chr. Nielsens efter Mor. Vi toge Afsked med hinanden til
Hinges og lovede hverandre at give Møde ved Sekstogets Afgang fra Varpeløv for
at sige Farvel til Niels Anders Nielsen. Vi gave ogsaa Møde, hvor vi drak en Bajer,
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hvorefter Jørgen, Niels Christoffersen og jeg kørte til Strøby pr. Cykle - jeg havde
laant Hans Jørgensens Lars’s. Da vi havde siddet paa Kroen nogen Tid, kom Jør
gen med det Indfald, at invitere Præstens Piger ned i Haven og drikke et Glas med
os, hvilket straks vakte Bifald. Vi fugltes alle ad derned. Vi traf Skolelærerens
Pige, som saa ogsaa kom med. Vi havde det meget hyggeligt nede i Lysthuset, dog
blev denne afbrudt lidt af en Karl, som Jørgen havde Bekendskab med, og som var
kommen med i vort Selskab, og af N. Christoffersen, hvilke af og til brugte Talemaader, der skurrede i mine Øren. Ligeledes kom engang et helt Selskab stor
mende ind i Lysthuset, blandt disse Lars Peter Rasmussen, der lod til at være me
get frygtet af Pigerne, navnlig af Anna, dog forholdt de sig rolige og fjernede sig
snart. Eventyret forløb uden noget videre indtræffende, og vi kørte hjem og an
kom til Varpeløv ved c. Ellevetiden. Om Søndagen, d. 4 Sept, bandt vi Havre til
Midaften, og om Aftenen var Broder Christian hjemme; han var kørende. Vi hav
de en meget rar Aften sammen. Paa Opfordring om at laane mig 10 Kr. forærede
han mig dem. Han er meget vel tilfreds med at være i Taamby. En af de første
Dage i Ugen fik jeg Brev fra Lærer Nielsen med Besked om, at jeg maatte komme
til Femø og begynde Skolen d. 12. Jeg fik i øvrigt i denne Tid Tilbud paa flere
Pladser, og var ked af ikke at kunne svare noget bestemt paa dem. Jeg begyndte
saa at lave mig til til Rejsen og var glad ved nu endelig at komme i Virksomhed.
Jeg var i Strøby en Dag, gik derned om Aftenen og kom tilbage næste Eftm. om
Onsdagen. Sidse Marie Nielsen og Væver Jørgen Hansens Jens havde Bryllup den
Dag. Da jeg gik til Strøby om Aftenen (Tirsdag) mødte jeg Fr. Jensen, som fortalte
mig, at Jens nu lige var ved at holde Bryllup. Om Aftenen var Jørgen D. Jørgensen
nede for at tale med mig. Jeg fulgte ham paa Vej, og da jeg gik tilbage, mødte jeg
som saa tidt Johanne og Cecilie ved Jens Pedersens; der havde været Møde til
Dahis. Dagen efter vare Fader og jeg i Storehedinge og købte mig et Sæt nyt Tøj
- det kostede 40 Kr.; vi havde 10 Gæs med hjem fra Kommisionær Hans Jensen.
Om Eftm. bandt Johanne, Hans og jeg Blandingsæd, og til Aften gik jeg over til
Hans Nielsens. Næste Dags Eftm. pakkede jeg og Moder mine Sager sammen og
kørte dem til Klippinge St. Til Aften gik jeg op til Skovs for at sige Farvel. Skov
fulgtes med mig hjem for at tale med Fader om Høsten. Jeg maatte over til Jens
Nielsens og drikke Chokolade tillige med Johanne. Hjemme drak vi Æggepunch,
da vi kom tilbage. Det blev temmelig sent, inden vi kom til Ro, og jeg lagde mig
meget træt til at sove, næste Morgen Kl. 7 skulde jeg rejse.
Varpeløv d. 26. Decbr. 1898.
Ja, jeg rejste altsaa til Femø Lørdag Morgen d. 10. Sept, og ankom dertil om Af-
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tenen ved Sekstiden. Rejsen interesserede mig meget, særlig Sejladsen. Ombord
paa "Polyxene" stirrede jeg bestandig ud i Rummet, mod de omliggende "Lande".
Et Par hvide Punkter ragede snart frem og bleve mere og mere synlige, det ene li
gefrem og det andet noget til højre; det første var Fejø og det andet Femø Kirke.
Fejø- og Femøboere var tilstede par Skuden; men det var just ikke det allerbedste
Indtryk jeg fik af dem. Fejø traadte snart tydeligere og tydeligere frem, og omsider
lagde vi til ved Havnen, fik sat Passagerer og Post i Land, og saa sejlede vi mod
Femø. Jeg talte lidt med nogle af de rejsende; men som nævnt fik jeg ikke videre
hverken af Udbytte eller Fortrøstning heraf, naar undtages en Smedelærling fra
Nykøbing, der rejste til Fejø, som var meget tiltalende, og af hvem jeg fik en Del
Oplysninger. Saa var der endelig en lille Pige, meget smuk og kvik. Jeg anede, at
hun skulde gaa i Skole hos mig, og jeg kunde da ogsaa se paa hende, at hun ken
delig interesserede sig for mig, da hun hørte,at jeg skulde være Lærer paa Femø:
hun løb frem og tilbage, ned i Kahytten og op paa Dækket, var saa hos den ene og
saa hos den anden, lo og gjorde "Knikserier", medens hun bestandig havde Øjne
ne ved mig; hun vilde at jeg skulde lægge Mærke til hende. Øjensynlig var hun
alles Kædedægge. Jeg spurgte hende da om noget, og hun svarede kvikt, kort og
bestemt. Hendes Svar og venlige Øjne - hun var øjensynlig meget glad ved at
kunne svare paa mine Spørgsmaal - oplivede mig. Jeg spurgte hende om, hvor
Kbm. Henrichsen boede. Hun saa ind mod Vejen vi vare nu ganske tæt ved Hav
nen - og vendte sig derpaa om og sagde, at det var ham, der kom kørende henne
paa Vejen, fortalte mig iøvrigt, hvor han boede. Denne Pige var Gerda Jørgensen,
som jeg senere, da jeg lærte hende at kende, syntes var en af de smukkeste Piger,
jeg har set: høj og slank, prægtigt sortebrunt Haar og dybe luende Øjne.
Jeg fik saa hilst paa Henrichsen, og vi kørte ad Nørreby til; det var snart ved Af
tenskumringen. Jeg følte, at jeg var ene. Vi kørte lige til Skolen og læssede min
Bagage af. Gamle Wemeburg kom ud og hilste paa mig og bød mig Velkomnen.
En underlig en at se: Tophue og Stok, som han vanskelig kunde undvære, men
venlig og i det hele ret tiltalende. Han var syg, træt og mat. Han viste mig op til
Henrichsens og til Dorthea, som havde Nøglen til Andenlærerens Bolig. Jeg spiste
saa til Aften hos Henrichsens, hvorefter jeg søgte op paa mit Værelse, hvor jeg
blev meget glad ved at træffe en Chaiselongue, hvor paa jeg kunde hvile mig, me
dens jeg røg en Cigar og gennemgik Dagens Begivenheder, inden jeg gik til
Sengs. Straks, da jeg havde hilst paa Hr. Wemeburg, slog den Tanke mig, at jeg
næste Dag skulde blive anmodet af ham om at synge i Kirken, og denne Tanke
plagede mig noget. Efter at have drukket The næste Morgen, gik jeg ind til Werneburgs, hilste paa Fmen og spurgte til Hr. Wemeburgs Befindende. Hun opvarte-
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de mig med Kaffe, Tvebakker og megen Snak. Wemeburg var endnu ikke oppe,
men var bedre, og hun mente nok, han kunde gaa med til Kirke. Jeg gik en Tur ud
i Haven, og imidlertid kom saa Wemeburg op, og vi fulgtes ad til Kirke. Vi gik op
til Præstens og fulgtes med ham til Kirken. Jeg fik et overordentligt godt Indtryk
af ham og ligeledes af den meget unge Frue.
Efter Gudstjenesten hilste jeg paa Sigrid Andersen, der spillede Orgel i Kirken,
en meget tiltalende og dannet Pige, dog ikke smuk. - Næste Dag begyndte vi saa
Skolen jeg den første Skoledag. Jeg syntes meget godt om Skolen og befandt mig
meget vel. Sangtimeme vare de sværeste og voldte mig særlig i de ældste Klasser
lidt Fortrædelighed. Det kunne undertiden ogsaa knibe lidt med at holde Ro i For
samlingen, naar Diktaterne skulde rettes. Dog, det hele forløb ret godt, saa vidt,
jeg selv kan dømme. Gamle Wemeburg var syg af og til; omtrent en hel Uge maat
te jeg bestyre det hele. Det var jo ingen let Sag paa een Gang at have 2 Klasser i 2
Lokaler, men ogsaa det gik da efter Omstændighederne ret godt. - Jeg mødte i
Kirken hver Søndag, og en Søndag fik jeg da Lejlighed til selv at forestaa Kirke
sangen. Det var den Søndag, da der var Høstprædiken. Jeg gik op hos Præsten
Lørdag Aften for at hente Salmenumrene. Fra Præstegaarden gik jeg ud til Kirken,
hvor jeg ventede at træffe Sigrid Andersen, med hvem jeg gerne vilde aftale et og
andet. Tillige vilde jeg af Bøgerne i Degnestolen gøre mig klar over Bønnerne, jeg
skulde læse og over Daabsritualet - der skulde ogsaa være Bamedaab næste Dag.
Jeg fandt flere unge Piger samlede i Kirken. De havde pyntet den meget smukt,
vare just nu lige bievne færdige og stod og betragtede og kritiserede deres Arbej
de. Jeg fik aftalt med Sigrid Andersen, hvad jeg vilde. Salmenumrene vilde jeg
have skrevet op: men her var Sigrid Andersen kommen mig i Forkøbet. Jeg gik
saa hjem og spiste min simple Aftensmad, gennemsaa Salmerne, læste lidt, og gik
til Ro. Det var et meget smukt Vejr næste Dag. Før jeg gik til Kirke, var jeg inde
og hilse paa Wemeburg. Han laa i Sengen og havde det vist ikke godt. Saa gik Fru
Wemeburg og jeg ad Kirken til. Folk mylrede ad Kirken til fra alle Sider. Ved Kir
ken stod lange Rækker af Vogne paa begge Sider af Indgangen. Jeg kilede igen
nem den ene Gruppe Femøboere efter den anden, hilste, og de hilste igen, og om
sider naaede jeg ind i Kirken. Jeg lod mine Øjne fare gennem Rummet; det var saa
godt som helt opfyldt, og endnu stod jo mange udenfor. Jeg saa mig herefter ikke
videre om, men gik op til Degnestolen uden at se til nogen af Siderne. Det varede
noget, inden Præsten kom. Af og til saa jeg ned over den store Forsamling af Men
nesker; men Tanken om, at alle disse om et Øjeblik skulde høre min Stemme un
der den dybeste Tavshed og for første Gang, fik mig snart til at tage mine Øjne til
mig igen. Omsider kom Præsten, han talte lidt med mig. Gudstjenesten skulde nu
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Niels Peder Pedersen
i pensionsalderen
ca. 1942.
(Privateje)

tage sin Begyndelse. Ikke uden Skælven traadte jeg ud paa Gulvet og vendte mig
om mod Menigheden, men dog som altid tilforn ved slige Lejligheder rolig og
med god Fatning. Efter Gudstjenesten var der Barnedaab, og for første Gang stod
jeg ved Præstens Side og sagde "Amen". Præsten inviterede mig op i Præstegaarden at spise til Aften. Jeg var meget glad herved og tilbragte en meget behagelig
Aften her. Dagen efter skulde vi have Eksamen. Jeg var just ikke særdeles glad
derved; men Præsten sagde at det skulde nok gaa; det var bare en streng Dag. Det
gik da ogsaa meget godt. Wemeburg var da saa rask, at han kunde være noget
med.Jeg var i det hele meget glad ved at være paa Femø. Det dejlige Hav var nær
alle Vegne, hvor man kom, og hvor var jeg glad ved at gaa ned til det, naar jeg var
færdig med Skolen. De af Øens Beboere, jeg kom i særlig Berøring med tiltalte
mig meget, og Børnene i Skolen syntes jeg godt om.Jeg kan bevare et smukt Minde om Femø. Altid vil jeg mindes Kbm. Henrichsens Hus, der næsten blev som mit Hjem - Elonora, der nu er bleven forlovet med
Kunstmaleren, var en dejlig Pige -, den gode og ærværdige gamle Wemeburg og
hans brave Søn Frederik W. med Glæde. Flere andre vil jeg med Glæde mindes.
Mon jeg faar Femø at se mere! —
29-12-98
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Den sidste dimissionstale
for Jonstruppere
ved studielektor Johs. Jeppesen
Kære årg.88 Jonstrup!
Jeg er her som reserve. Det skulle naturligvis være Kaj Bonde, der fulgte Jer til
dørs, men som I ved er han forhindret. Han har derfor bedt mig sige et par afskeds
ord til Jer. Jeg har en hjertelig hilsen med til Jer.
Jeg kan garantere, at han tænker på Jer i dag.
I begyndte på Jonstrup i det år, da alt faldt sammen om ørerne på os. I valgte
snarest at flytte til Blaagaard for at få et samlet treårigt studieforløb her. Det tror
jeg var klogt. Men også herude har I fulgt den jonstrupske studieordning og har
valgt at få et jonstrupsk eksamensbevis. 1 er derfor for jonstruppere at regne. I
torsdags var der en højtidelighed på det gamle Jonstrup i Værløse. Dér hvor der
nu er officersskole. Man fejrede Jonstrups 202-årsdag med udgivelse af BoisenSchmidts bog. Det er en smuk bog. I vil alle få den som gave. På bagsiden af titel
bladet står at den er tilegnet Jer, fordi I kæmpede så bravt for Jonstrup.
Jeg synes, det skal nævnes, at Jonstrup oprindeligt hed Blaagaard. Seminariet
havde til huse i et lille lystslot med blåglaceret tag inde ved Peblingesøen. Det var
det første seminarium i kongeriget; her blev dansk læreruddannelse til i 1790. Da
seminariet flyttede til Jonstrup, tog det navneforandring, og blaagaard-navnet
blev ledigt. Da Jeppe Tang i 1859 oprettede sit grundtvigske friseminarium på
Nørrebro, overtog han navnet. Derfor hedder det nuværende Blaagaard: Blaa
gaard. Det er indviklet, men jo egentlig meget sjovt.
Måske vil I om en snes år spørge jer selv: Hvad var det egentlig for et semina
rium, vi gik på der ude på Trongårdsvej i Lyngby dengang i slutningen af 80-erne.
Det er der naturligvis mange bud på. Mit er, at det var et seminarium, der ville for
ny sig uden at miste forbindelsen til fortiden. Der skete det mærkelige, at samtidig
med, at vi omstrukturerede uddannelsen, lavede indslag af tematisk arbejde, for
søgte at skabe bedre forbindelse til skolerne, focuserede på didaktikken gennem
samarbejde mellem fagene, lagde langt mere vægt på selvstændige arbejdsformer
etc. - så opstod der ud af sliddet med denne fælles opgave en samhørsfølelse, og
i takt hermed blev vi mere bevidste om, at vi selv blot var sidste trin i en lang ud
vikling. At vi indgik i en sammenhæng. Det var i meget høj grad Kaj Bonde, der
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med sin sønderjydske baggrund bidrog til at vække sansen for traditionens og hi
storiens betydning.
Jonstrup var ikke et enten-eller seminarium. Vi opererede i et spændingsfelt,
hvor den ene pol som bekendt er den andens forudsætning. Jonstrup var et huma
nistisk seminarium.
Nu er Jonstrups epoke endegyldigt slut. Selv om man skal holde forbindelsen
til fortiden, skal man ikke blive hængende i den. Seminarier forgår, men lærerud
dannelsen består. Jeg er sikker på, at vi jonstruppere har tilført fremtidens Blaagaard værdifulde elementer. Jeg kan lide at tænke på, at der nu findes Et Nyt Blaagaard, som har rødder, såvel i oplysningstidens Blaagaard-Jonstrup, som i Jeppe
Tangs grundtvigske Blaagaard som det udviklede sig, men også i efterkrigstidens
Emdrupborg med de moderne skoletanker. Hvis man holder brydningen i gang,
kan der komme noget vældig godt ud af det. Man må gerne hver for sig stå ved
det, som man finder vigtigt, men man må ikke isolere sig.
Jeg vil ønske for Jer, at I har taget den tankegang til Jer, at man godt kan forny
uden at viske tavlen ren, at man godt kan engagere sig i en ny erkendelse uden
naivt at tro, at den fulde og hele sandhed er oprundet. Jeg tror, at det i den kom
mende tid - ikke mindst for lærere - er vigtigt, at kunne virke i et felt af modsæt
ninger. At kunne operere konstruktivt med modsætninger er forudsætningen for at
bevare proportionssans og dømmekraft.
Lærere skal være optaget af tidens problemer - som er store - og tidens erfarin
ger, men vi blæser os for meget op, hvis vi glemmer, at der fandtes mennesker før
os, som også gjorde erfaringer, og som havde svar på tilværelsens grundspørgs
mål. Dem må man også have med i dialogen . Det kan bidrage til at forstå, at livet
altid er mere og større, end vi kan overskue. Vi kan aldrig rumme ”det hele”.
Afsluttende vil jeg ønske Jer - det sidste dimittendhold fra et 200-årigt dansk
lærerseminarium - tillykke med jeres lærereksamen. Når jeg går ned, vil jeg bede
Jer klappe. Ikke for mig - men for det nu forsvundne Jonstrup og ikke mindst for
rektor Kaj Bonde: En skolemand, som vi kom til at sætte så stor pris på.
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Personalia ved redaktøren
Afgang og hvad så?
Afgang
Fordele:

Løn for ikke at bestille noget.
Ingen "ringetider” at tage hensyn til.
Der er ikke en stak matematikopgaver søndag aften.
God tid til at skrive læserbreve for et NEJ - som
POLITIKEN ikke vil optage.
Stå sent op i vinterhalvåret.

Ulemper: Begrænsning i de sociale relationer.
Får lavet for lidt - "der er også en dag i morgen".

VIGTIGT: HUSK den 5. juni kl. 14 på Toftevej 65, Søborg, Gilleleje.
Kirsten Thyme holder grundlovstalen.
Vagn Mathiasen

V

Pensionisttanke
Når man gennem et langt undervisningsliv har vænnet sig til at være den der satte
dagsordenen, stort set dirigerede samtalen og iøvrigt fortalte, hvad der var rigtigt
og/eller forkert, er det sin sag nu kun at være noget i kraft af den rette brug af kar
klud, rudekuvertbesvarelser og pleje af græskanter. Studierne er gået fra mere
overordnede emner til granskning af tilbudsavisernes billigheder.
Og det var netop sådan en almindelig onsdag formiddag ovre i storcenteret,
hvor jeg sammen med de andre småforbrugere konstaterede, at hos Fredgård var
TV’et faldet med 95 kr. Og i ruden, hvor man kan se, hvem der går bagved, opda
gede ham den let rundryggede pensionist med den grå vindjakke og brillerne lidt
nede på næsen og hænderne på ryggen: det var mig selv. Tjah.
Jeg tror nok, det gik op for mig, at afgang fra noget er ankomst til noget. Ba
nalt? Igen, tjah, men man skal jo igennem sagerne helt inde hos sig selv. Ankomst
til det mere rolige, simple, måske distante. Man får tid til at hjælpe med til at sætte
billederne af børnene og børnebørnene i rigtig rækkefølge i albummet, at vælge
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en bog efter farve og håndvenlighed og at høre grøniriskens rumsteren i busken
bag birken. Selv Jonstrup bliver noget, der engang lå på, var det ikke Trongårds
vej? Om mange nye underlige ting kan man nu vidne, mens man hvidner...
Glæd jer.
Verner

W
Kære Kaj Bonde
Tak for dit brev. Der er ikke meget at sige, jeg gik på ventepenge i dec. 92, men
gennemfører et specialskema i skoleåret 92-93, hvor jeg fører liniestud. op til ek
samen i juni måned.
Desuden gennemfører jeg vort DLH kursus ”Mere musik i skolen", så jeg er
ikke "rigtigt" gået endnu.
Alle gode ønsker for fremtiden.
Ole K

W
Min tid efter Jonstrups nedlæggelse
Efter nedlæggelsen af Jonstrup Statsseminarium blev jeg overflyttet til Blågård
Statsseminarium. Fra den første dag følte jeg mig ikke godt tilpas på det nye se
minarium, så da jeg efter to år på Blågård fik at vide, timetallet i faget "retorik"
var reduceret med 50%, og jeg måtte acceptere at gå på halv tid eller at få vente
penge, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville prøve mine kræfter på noget nyt.
Takket være rektor Kaj Bondes store interesse, forståelse og velvilje for mit fag
havde jeg i alle årene på Jonstrup fået lov til at deltage i såvel dansk som uden
landsk udvikling og forskning indenfor stemmeområdet, jeg har bl.a. været med
forfatter af flere lærebøger i stemmedannelse, ligesom jeg gennem alle årene på
Jonstrup har fået fri til at deltage i internationale kongresser, hvor jeg også ofte
selv har præsenteret forskningsbidrag.
På baggrund af denne ajourførte viden oprettede min mand og jeg derfor "Dansk
Stemmeinstitut", Danmarks første privatejede klinik for stemmelidelser, i 1992.
Patienterne kommer med de mest forskelligartede stemmeproblemer, f.eks. af
asi, hæse/trætte stemmer, udtalefejl, samgproblemer og stammen. Vi har anskaffet
båndoptager, videooptager og måleudstyr, så vi er i stand til bl.a. at måle stem
mens tonehøjde, intensitet, stabilitet og modulation før og efter behandling.
Denne forskningsvirksomhed er medvirkende til, at vi er med i et godt internatio
nalt netværk indenfor stemmeområdet, som vi synes er interessant og spændende.
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Det kliniske arbejde er utroligt rigt, den glæde og taknemmelighed, jeg oplever
hos patienterne, er medvirkende til, at jeg, selvom jeg altid har været glad for mit
seminariearbejde på Jonstrup Statsseminarium, ikke et øjeblik har fortrudt det liv,
jeg har idag.
Kirsten Thyme

V

”Afgang, og hvad så?"
Moderne fortolkning hævder, at Sisyfos var en lykkelig mand. Jeg må medgive, at
mine 35 år som seminarielærer i matematik og fysik giver fortolkerne ret. At vi
derebringe menneskehedens kulturelle arv på de nævnte felter er et evigt tilbage
vendende job, som jeg imidlertid har følt mig priviligeret med og kaldet til. 11990
viste motorvejsskiltet pludselig af til den "sognevej" der hedder "Tredie liv". Jeg
indrømmer, at det tog godt et års tid at få sænket farten. Avislæsning, biblioteks
bøger om kaosteorier og kosmologi (herunder, hvad tid er), computerstudier samt
rejseforberedelse (sprog og kultur) til de billige tilbud uden for ferierne har kom
penseret for ophøret at det kvalitetsbetonede arbejde på Jonstrup. En bamdomsinteresse i akvarelmaling er taget op. Interessen for de eksakte fag får endelig en
sund modvægt.
Hans Marcher, Jonstrup 1960-1990

V

Afgang
Den 24. januar 1989 vedtog folketinget ved sin tredie behandling nedlæggelsen af
Jonstrup seminarium og dets sammenlægning med Blågård seminarium. Stem
merne fordelte sig med 65 for og 51 imod. CD, der havde lovet at kæmpe for Jon
strup til det sidste, undlod at stemme. Også ved denne lejlighed viste det sig at
være svært for en politiker at holde sit ord.
Den 1. august 1990 skulle Seminariet være tømt for elever, og den 31. oktober
1990 gik jeg min sidste tur på seminariet for at se, om alt nu var blevet flyttet, og
at der var lukket og slukket overalt. Seminariets store arkiv var blevet ordnet og
sendt til landsarkivet. Jonstrups gamle fane med de smukke JKSS bogstaver og
den gamle sønderjyske klokke, der havde tikket for dansk læreruddannelse i 200
år, var kommet op på den historiske samling i mindestuen. Jeg sluttede min van
dring på kæmpehøjen på sportspladsen, hvor man i sin tid fandt en bærekrukke,
som enkeltgravsfolket havde haft fyldt med kom, før de sluttede deres vandring
her ved Øresunds bredder, ikke langt fra det sted, som Johannes V. Jensen, fra sin
udsigtshøj i Dyrehaven, har betegnet som hjertepunktet i Danmark. Jeg gik over
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til rektorkontoret og attesterede de sidste regninger, så jeg vidste, Jonstrup nu hav
de betalt alle udestående fordringer. Jeg afleverede nøglerne til handelsskolens
administrator, hankede op i min skuldertaske og gik for sidste gang ad skolevejen
gennem Fredskoven, forbi Dyrehavegård med dens to kæmpehøje og tænkte på
den kvindelige studerende, der havde sendt et lille kort, hvor der stod de enkle
ord: "Jonstruptiden var en dejlig tid (rettet til en vidunderlig tid), for der fik jeg lov
til, følte jeg, at bruge alle mine evner og kræfter." Disse ord kunne jeg helt gøre til
mine, nu hvor jeg var stillet til rådighed for noget, jeg endnu ikke kendte, men jeg
vidste , at forude lå der endnu en lille opgave, der skulle løses: Jonstrups historie
måtte skrives og udgives. Det gamle seminarium, der blev til på et kongebud, var
nu nedlagt ved en folketingsbeslutning; var det kvitteringen for 200 års trofast tje
neste i dansk folkeoplysnings tjeneste? Bente Kjølbye skrev i den lille pjece, vi
udsendte den 25. juni 1990 på 200-årsdagen, at seminariet var født under enevæl
den og død under demokratiet.
Jeg følte mere trang til at tro på den gamle legende om fugl Fønix, der genop
stod af asken.
Et halvt år efter lå jeg på hospitalet, ramt af en apopleksi udløst af et hvepsestik!
KB

«

”Afgang - og hvad så?”
"Man" afgår fra den nedlagte station Jonstrup efter næsten 27 gode år. Selvvalgt
arbejdsfri allerede som 58-årig, dog efter moden overvejelse, men aldrig fortrudt!
Og hvilke muligheder med al den tid til rådighed. To for mig væsentlige områder
vil jeg fremhæve: Natur og kultur.
NATUREN i de nordsjællandske skove, ved sø og strand, hvor lange gåture og
fuglekiggeri kan forenes - eller i vores ødegårdsområde i Småland - måske endda
i fjernere udland.
KULTUREN i form af romanen, teatret, museet, musikken, kunstudstillingen.
Priviligeret? Ja, ud over alle grænser. Tidlig pensionering kan anbefales! Ople
velserne ligger og venter på enhver. Overalt. For øjne, ører, hjerte og hjerne. At
leve er at opleve.
Venlig hilsen Arne Sloth

«

Johs. Jeppesen. Afgang 1.12.91
"For mit vedkommende var min tidlige afgang virkeliggørelsen af en plan lagt for
år tilbage - og jeg har ikke fortrudt et øjeblik. Det har jeg heller ikke tid til. Mit
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arbejde i ”SIND” med etablering af lokalforening, pårørendegruppe, kasserervirk
somhed i kredsforening etc., samt arbejdet i "Maglemosens Naturpleje" (vi har nu
100 får, som spiser bjørneklo, så det er en lyst) fylder svarende til en arbejdsdag i
jævnt tempo. Så er der i øvrigt god tid til det private: hus og have, herlige gåture
med Ruth, og læsning af alt det, der blev lagt til side gennem årene, fordi det var
for krævende ved siden af arbejdslivet. Efter 40 år tog jeg på ny fat på "Ulysses",
og efter 3.gennemlæsning begyndte tingene at falde på plads. Kolleger, der endnu
ikke er stået af, har meget godt at se frem til, men først og fremmest ønsker jeg jer
alt godt i det daglige arbejde med skole og læreruddannelse, som gennem så man
ge år gav mig selv fylde i tilværelsen."

«
I min "postseminariale" tilstand vil jeg fortsætte med at dyrke mine to hovedinter
esser her i livet: Mennesker og kulturhistorie (især den kunstneriske del), om Vor
herre fortsat vil mage det så. Via mine musikalske causerier kan jeg således fort
sætte min pædagogiske gerning med at formidle hvad jeg finder betydningsfuldt.
Livet er nemlig for kort til det betydningsløse.
Kurt Maack

W
”Afgang og hva’ så?”
"Ud i den virkelige verden, som jo intet har med seminariet at gøre" ! ! !
For mit vedkommende er den holdning gjort til skamme. Godt nok har mine læ
rere ikke fortalt mig, hvad jeg skal gøre, når Ronnie og Peter for 11. gang..., men
hvor skal lærerne vide det fra? De kender jo ikke Ronnie og Peter!
Men Ronnie og Peter kender mig nu! Lærerne gav mig forskellige muligheder
for at overveje, hvordan jeg kan betragte disse to, - hvordan jeg selv kan forholde
mig til dem. Og de gav mig ideer til, hvordan jeg kan gribe en undervisning an.
Og ikke mindst en ballast, der gør, at jeg oftest kommer hel ud af klassen, og gerne
går derind igen. Jeg er jo bare vikar! ! !
Kærlig hilsen Trine

«
Sammenhæng, dybde og engagement var vigtige faktorer på Jonstrup og er det
stadigvæk for mig i mit daglige arbejde i en fritidsklub for unge på 9-18 år.
Jeg vil fremhæve synopsisformen og gruppearbejdet, som (sammen med linje
faget religion) gav holdninger til mennesket og livet, viden om pædagogiske mu-
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ligheder/holdninger, som jeg bruger, når vi voksne i institutionen arbejder tæt
sammen om alle pædagogiske spørgsmål.
På formnings/håndarbejds værkstedet har jeg desuden gavn af den faglige kom
petence, fra linjefaget formning, og grundfaget håndarbejde.
Tanja Fraciska Zeglerski

«
Jeg har gået på Jonstrup 1984-88, og har haft linjefag i Musik, Samtidsorientering
og Mediekundskab.
Sidstnævnte fag har jeg især haft stor interesse i og meget glæde af. Jeg arbejder
i dag i et videoproduktionsfirma, med tilrettelæggelse og produktion af TV- og vidoeprogrammer (naturdokumentar/undervisning). Jeg kunne ikke ønske mig en
bedre baggrund end læreruddannelsen, som har været med til at give mig over
blik, pædagogisk/formidlingsmæssig viden, samarbejdsevne, kreativitet, musi
kalsk viden, viden om medier og æstetisk sans.
Jeg har tidligere arbejdet som årsvikar i folkeskolen, fællesfaglærer på Teknisk
Skole og underviser på en videoskole.
Christian Christophersen
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Mindeord

Esther Frimann in memoriam
Esther Frimann blev i 1960 knyttet til Jonstrup Statsseminarium som
økonoma med ansvar for forplejningen på kollegiet. Da spiseordnin
gen på kollegiet bortfaldt, blev hun senere kantinebestyrer. I 30 år
sørgede hun sommer og vinter for, at der var kaffe, hjemmebagt kage
og smørrebrød at købe i kantinen, altid til en rimelig pris.
Desværre blev Esther Frimann ramt af cancer. Hun kæmpede tap
pert imod sygdommen - uden at forsømme sit arbejde - i flere år, lige
indtil seminariet lukkede i 1990.
Herefter flyttede hun sammen med sin gode ven Jan Karlsson til
deres hus i M osebøl le ved Fakse. Desværre tog sygdommen til, men
den 19. juni 1992 blev Esther viet til Jan og døde som fru Esther
Karlsson den 7. juli 1992. Hun ligger begravet på Snesere Kirkegård.
Æret være hendes minde.
Kaj Bonde & Kirsten Thyme

★

Nekrolog
I efteråret 1992 døde seminarielektor i fysik/matematik Finn Beriev
efter et par års tapper kamp mod en svær lidelse.
Tabet af en altid loyal, hjælpsom og i det stille fortrolig kollega og
ven vil for altid føles som et stort savn. 11963 kom Finn fra Farma
ceutisk Højskole til Jonstrup Statsseminarum, hvor han virkede som
fysiklærer for henved 20 årgange folkeskolelærere. En dybt viden
skabelig og pædagogisk original undervisning, der må have inspire
ret og åbnet, blev hans bidrag til fremtidens skole.
Hans alt for korte otium fra 1982 prægedes af fortsat intens inter
esse for alt det nyeste indenfor naturforskning, herunder fraktalteorier.
Mange kolleger vil formentlig huske hans tankevækkende og en
gang gentagne og fornyede forelæsning for hele seminariet over en-
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tropivækst - et fænomen, der i nyeste tid synes at hænge sammen
med tidens fremadrettede pil.
Med en tak til fhv. rektor Kaj Bonde for at formidle vore fattige min
deord over Finn Beriev.
H. Marcher/ K.Viderø

★

Dødsfald
Per Mogens Hansen: 11991 døde Per Mogens Hansen, der var rektor
på Jonstrup Statsseminarium 1964 - 1977. Per Mogens Hansen var
skolemand helt ind i sin sjæl. Han var en fremragende lærer - glad
for de studerende og de for ham - og samtidig dybt loyal over for læ
rerkollegiet, som han altid solidariserede sig med, også i tilfælde
hvor han ikke var enig. Han var tilsyneladende føjelig, men vidste i
virkeligheden altid, hvad han ville. Han var stilfærdig i sin form også i sin humor, der krævede megen sangbund for at komme til ud
foldelse.
Per Mogens Hansen var en sand humanist, der værdsatte og var
præget af klassisk dannelse. Det ireniske var så dybt nedfældet i
hans personlighed, at han hellere tålte og tav end greb til kamp og
magtudfoldelse. Han var et fint menneske.
Betty Hansen, hans kone, døde samme år. Hun var en stærk per
sonlighed, et aktivt og energisk menneske. De to supplerede i deres
forskellighed hinanden godt. De havde et stærkt fællesskab - ikke
blot på det personlige plan, men også som skolemennesker. Hun var
ansat i folkeskolen og nært forbundet med seminarieverdenen (født
Kampmann). Ud over udpræget at være sig selv var hun sin mand en
god støtte.
Med disse to er en epoke i dansk læreruddannelse slut. Det sidste
rektorembede i Danmark, der blev besat ved arvefølge, er gået i gra
ven.
K. Nedergaard

★

Lampeånderne
eller
"Jonstrups flammer"
Ved en meget hyggelig julebuffet, torsdag den 16. december 1992 for
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personalet fra det nu så fordums Jonstrup udvidedes kredsen af
lampeånder på initiativ af rektor Bonde med 10 - ikke jomfruer med
olielamper - men personer fra Jonstrup, der alle har i hvert fald et
træk fælles: de har modtaget deres afsked.
Den åndelige skaber af lampen, en hvidgråblå olielampe i keramik,
der bærer inskriptionen: "Jonstrups flamme", er Kaj Bonde. Den fy
siske er Radoor Paulsen.
De nye lampeånder, der blev til den aften, er: Elin Fog, skaber og
opretholder af det særdeles velfungerende Jonstrupbibliotek, Grete
Kofoed, det effektive pulsslag i Jonstrups arbejdsliv, og Henny Dahl,
undervisningsteknologiens behersker, som vi nu desværre må sige
farvel til her i foråret på grund af skrantende økonomi. Og hertil kom
flere gode kolleger, som vi har haft det fortræffeligt sammen med, og
som vi savner: vor nestor Børge Hjermov, Johannes Jeppesen, Ole
Kinch, Hans Marcher, Vagn Mathiasen, Boisen Schmidt og Kirsten
Thyme.
Knud Karlsen, der ikke kunne være til stede, ved ikke før nu, at han
er blevet lampeånd. Han tildeles hermed lampen - med ret til at bruge
samme - for sin alsidige og retlinede indsats på seminariet: som kol
lega, som administrator, som konstitueret rektor, som opretholder af
det korrekte, det humoristiske (han lærte os bl.a. at spare på noder
ne) og som den, der fastholdt et præcist og dækkende sprog som no
get væsentligt.
Vi 18, der er tilbage i felten, takker jer alle for mange års givtigt
samvær og ønsker jer alt godt fremover.
K. Nedergaard
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Årsberetning

14. april 1993
Siden bestyrelsen for Jonstrupsamlingeme blev nedsat, i efteråret 1990, har der
været afholdt 9 bestyrelsesmøder. Efter konstitution af bestyrelsen, og drøftelse
og vedtagelse af vedtægter, har vi koncentreret os om de 2 hovedopgaver: Jonstrupsamlingemes bevarelse og etablering af Dansk Skolemuseum.
I "Folkeskolen", nr. 26, 1991, orienterede vi om Jonstrupsamlingeme, som iføl
ge vedtægterne skal være åbne 1 gang om året, og desuden være tilgængelige for
folk, som f.eks. i studieøjemed er interesseret i dem. Jonstrupsamlingeme har si
den fået flere betydningsfulde gaver (bøger, fotos) og fremstår som en interessant
repræsentation for Jonstrups 200-årige historie. Fru Elin Fog (tidligere bibliotekar
på Jonstrup) har udført et stort arbejde med at ordne og registrere Jonstrupsamlingemes materiale (fx. bøger, malerier, fotos, tidsskrifter). Desuden har hun udar
bejdet en kort, men meget oplysende folder om Jonstrupsamlingeme; den uddeles
til alle interesserede.
Rektor Kaj Bonde (næstformand i bestyrelsen) fremsatte tidligt den tanke, at
der burde etableres en støttekreds ("Jonstrups Venner"), som kunne fremme Jonstrupsamlingemes formål og være bindeled mellem Jonstruppere og bestyrelsens
Jonstrupmedlemmer. I "Folkeskolen", nr. 36, 1992, og i "Tidens Skole" (3.11.
1992) meddeltes om støttekredsen, ligesom formanden for Jonstrupsamlingeme
ved flere lejligheder (fx. sammenkomst med 25-års, 40-års og 50-års jubilarer)
har fortalt om "Jonstrups Venner".
Ideen har mødt stor velvilje; d.d. har mere end 80 meldt sig ind, alle interesseret
i at holde forbindelse med Jonstrup. Flere vil sikkert melde sig ind med tiden. Det
er vor tanke, at medlemmerne mødes en gang om året, på den historiske dato: d.
25. juni (25.6.1790: datoen for underskrivelsen af det reskript, som gav tilladelse
til at oprette det første danske skolelærerseminarium, Blaagaard i København, der
efter Københavns bombardement flyttedes til Jonstrup). - Allerede i 1992 var der
mulighed for, at Jonstruppere kunne mødes den 25.6., idet bogen "Til duelige sko
leholderes dannelse" Jonstrup 1790-1990, skrevet af Jonstrups historielærer,
dr.phil. Johan Boisen Schmidt, på denne dato blev præsenteret for offentligheden.
Med historisk sans fandt præsentationen sted i Jonstrup, i de bygninger, der var
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Jonstrup Statsseminarium 1809 - 1955 (nu: Flyvevåbnets Officersskole). Medde
lelse om begivenheden var sendt til mange medlemmer af det nu nedlagte "Jon
strupsamfundet ", til lokale myndigheder og andre interesserede.
Ca. 150 tog imod indbydelsen, og bogen blev flot introduceret og præsenteret
af bl.a. forfatteren. En række talere betonede seminariets betydning som kultur
faktor og uddannelsessted; en oktet (9 mand!) bidrog med bl.a. "Afskedskvartet
ten" til at skabe den rette Jonstrup-stemning. En god dag!
Fremtidige opgaver er der nok af. Dels får vi af og til overdraget materiale ved
rørende Jonstrup fra gamle dimittender. Dette skal ordnes og registreres, og sam
lingerne løbende ajourføres (Elin Fog). Dels har Danmarks Pædagogiske Biblio
teks skolehistoriske samling fra et antikvariat overtaget nogle arkivalier efterladt
af afdøde forstander på Jonstrup, mag.art. Georg Christensen. Arkivalierne er ikke
ordnet og registreret.
En stor, tidskrævende opgave: -1 Jonstrupsamlingeme findes "Den jonstrupske
Stat", en fortegnelse over dimittender 1791-1891.1 bestyrelsen har vi drøfet mu
ligheden af at skabe en fortsættelse, dækkende tiden 1891 - 1990; i erkendelse af op
gavens omfang forestiller vi os i stedet muligheden af at skabe en fortegnelse over
dimittenderne krydret med små, personlige beretninger - atter en krævende opgave.
Bestyrelsens 2. hovedopgave: etablering af en Jonstrup-stue i et kommende
Dansk Skolemuseum, har været drøftet på de fleste bestyrelsesmøder. Vagn Skovgaard-Petersen og Christian Glenstrup har orienteret om de mange forhandlinger
og henvendelser til fonde mv.
Størst realitet har der været i et meget favorabelt tilbud fra Gladsaxe kommune
om at stille en skolebygning fra 1901 til rådighed - endda med en bevilling til del
vis restaurering. Danmarks Lærerforening og Lærerstandens Brandforsikring gav
tilsagn om dækning af etableringsudgifter i betydeligt omfang. Foreløbig er pro
jektet strandet på grund af manglende driftsbevilling. Der arbejdes ihærdigt med
en løsning, men indtil denne er fundet, må Jonstrupsamlingeme forblive på adres
sen: Trongårdsvej 44, 2800 Lyngby.
I henhold til vedtægternes pkt. 3 fik Kaj Bonde den ide, for at billiggøre udgi
velsen af Jonstrups historie, at danne et eget forlag, kaldet "Jonstrups Venner"
med KB som daglig leder og redaktør. Med dannelsen af forlaget håber vi, at alle,
der har lyst og interesse for at berette træk fra Jonstrups farverige historie, vil be
nytte forlaget som udgivelsessted. - Oplysninger om forlagets eventuelle udgivel
ser vil blive givet i denne beretning, der sendes til alle medlemmer af støttekred
sen som en årlig Jonstrup-hilsen.
Børge Hjermov
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Forlagets Beretning
Vi fik det råd af en kyndig forlagsmand, selv at etablere et forlag for at billiggøre ud
givelsen af jubilæumsbogen, og derfor dannede jeg forlaget "Jonstrups Venner",
hvis primære opgave er at få udgivet materiale, der vedrører Jonstrups historie fra
dets start til dets endeligt. Første opgave var udgivelsen af "Til duelige skoleholderes
dannelse", der kom i et oplag af 865 bøger, hvoraf halvdelen er blevet brugt som frieksemplarer til alle dem, hvem bogen var tilegnet, samt til brug for pressen og som
en venlig hilsen til seminariets venner og forretningsforbindelser.
Nogen salgssucces har bogen ikke været, et egentligt salg omfatter kun 122 ek
semplarer. Restoplaget vil vi søge at sælge til favørpris, og et overskud vil blive
brugt til nye opgaver, f.eks. forberedelsen af de projekter, der er på bedding.
Øverst på listen står en samlet dimittendfortegnelse, dækkende hele seminariets
virkeperiode; det er et kostbart projekt, så foreløbig går jagten på at fremskaffe
midlerne hertil, samt at finde frem til en redaktør, der kan og vil påtage sig denne
spændende opgave. Mine kræfter rækker ikke dertil.
Nu håber forlaget, hvis vedtægter er aftrykt andetssteds, at dets ide med udgivelsen
af en årlig beretning omkring Jonstrupperes virke før og nu vil blive pænt modtaget.
Kaj Bonde
NB: Medio december 1992 afsluttedes regnskabet med balancen: 0 kr. Regnskabet indsendtes
anmærkningsfrit til Undervisningsministeriet, hvorefter bestyrelsen opløstes, da dens opgave nu var afsluttet.

«
Kommende publikation:

”Til Dannelse og Forfriskning" Musiklivet i den første læreruddannelses tid
Af Johannes Mulvad. Redaktion: Lars Ole Bonde
Bogens indhold er i det store og hele fastlagt: Der bliver tale om delvist omskrev
ne og omredigerede udgaver af Johs. Mulvads skolehistoriske artikler om musik
livet på Jonstrup fra 1791 til midten af 1800tallet. - For at den kronologiske frem
stilling kan fremstå i den ønskede form, er det imidlertid nødvendigt med et ny
skrevet kapitel om Zinck og Jonstrups musikliv i hans embedstid. Johs. Mulvad
har ikke mulighed for at skrive dette kapitel, førend hans monumentale udgivelse
af "Fiskerne" (Ewald/J.E.Hartmann) er endeligt afsluttet.
Der kan endnu ikke sættes dato på denne afslutning, - bogen om Jonstrups mu
sikliv i de første 60 år må derfor vente endnu nogen tid på udgivelse.
Århus 7.2.93, Lars Ole Bonde
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Vedtægter for
Forlaget Jonstrups venner
Forlagets navn er "Forlaget Jonstrups Venner" og adressen er formandens
adresse. Forlaget oprettes pr. 1. april 1992.
2
Forlagets formål og opgaver er: at publicere udgivelser vedrørende Jonstrup
Statsseminariums historie fra dets oprettelse i 1790 til dets nedlæggelse i
1990.
3
Kapitalgrundlaget udgøres af Forskningsministeriets bevilling til udgivel
sen af jubilæumsbogen: "Til duelige skoleholderes dannelse". Bevillingen
er på kr. 150.000, hvoraf de 59.000 kr stammer fra den offentlige auktion
over Jonstrup-effekter.
Et evt. overskud anvendes til nye udgivelser i overensstemmelse med forla
gets formål.
4
Forlaget ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.
Medlemmerne udpeges som repræsentanter for seminariets ledelse, lærere,
studerende og administration.
Ved stiftelsen er for ledelsen udpeget: Kaj Bonde.
For lærerne er udpeget: Peter Kjøgx
Ledelsens repræsentant er formand for bestyrelsen og lærernes repræsen
tant er stedfortræder/suppleant for formanden
Som repræsentant for tidligere studerende er udpeget Jørgen Egedal Poul
sen (dim. 1994) med Palle Christensen som suppleant (dim 1944)
Som repræsentant for administrationen udpeges Elin Fog med Grethe Ko
fod som stedfortræder/suppleant.
5
Bestyrelseshvervet er ulønnet, men faktisk afholdte udgifter i forbindelse
med hvervet refunderes mod dokumentation.
6
Forlagets regnskab varetages af Revi-Bog-Data v/Jørgen Truelsen. Regn
skabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt
revisor.
7.1 Bestyrelsen afholder møde mindst een gang om året den 25. juni, hvor bud
get og regnskab fremlægges til godkendelse. Desuden drøftes og tiltrædes
evt. planlagte publikationer.
Bestyrelsen kan afholde ekstraordinære møder, når formanden finder det
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påkrævet, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsender skrift
ligt ønske derom.
Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Her
af skal formanden eller dennes stedfortræder være det ene. I tilfælde af
stemmelighed er formandens - subsidiært stedfortræderens - stemme afgø
rende.
7.2 Suppleanterne indkaldes til deltagelse i bestyrelsens møder.
8 Som valgforsamling for bestyrelsens medlemmer virker støttekredsen Jon
strups Venner, der afholder møde samme dag som bestyrelsen.
Forlagets leder og redaktør varetager kontakten til Jonstrupsamlingens be
styrelse.
9 Opgaver, der varetages for forlaget, vederlægges i hvert enkelt tilfælde i
henhold til gældende regler og overenskomster for det pågældende område.
10 Økonomiske dispositioner kræver underskrift af formanden samt af den,
bestyrelsen måtte bemyndige dertil.
11
Intet medlem af bestyrelsen er personlig ansvarlig over for forlagets for
pligtelser. Forlaget hæfter over for trediemand kun med sin egen kapital.
12 I tilfælde af forlagets ophør overdrages evt. midler til Jonstrup-samlingens
bestyrelse.
Således vedtaget den 8.5.1992
Kaj Bonde, Peter Kjøgx, Jørgen Egedal Poulsen, Elin Fog
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Pasning af Jonstrupsamlingeme

Som konsulent for Jonstrupsamlingeme har jeg påtaget mig ansvaret for at vedli
geholde og efterse, at alt materiale er i orden. Dertil kommer, at jeg registrerer bø
ger, billeder, effekter etc.
Efter lukningen af Jonstrup Statsseminarium var Jonstrupsamlingeme blevet
udvidet med værdifuldt - især nyere stof - om seminariets liv og arbejde. En del
billeder og fotografier fra seminariet var blevet placeret i Mindestuen. Alt dette
materiale er efterhånden færdigregistreret, og 2 tilvækstlister er udarbejdet. Af nu
tidigt materiale, der er indgået Mindestuen, kan nævnes: rapporter, introduktions
hæfter, videoer, bånd og fotos fra begivenheder på Jonstrup. Fire store billeder fra
”øjetur" 1985 er nu indrammet. Nye rektorfotos er opsat af Per Mogens Hansen
og Kaj Bonde.
Billedregistreringen vil fortsætte, da der stadig er en del usorteret billedmate
riale i kasser og albums. Det er meningen at oparbejde et billedregister med små
fotos af alle billeder. Det har vist sig, at henvendelser til Jonstrupsamlingeme me
get ofte handler om fremskaffelser af billeder af bestemte personer og begivenhe
der.
En del billeder i glas og ramme trænger til at blive repareret, og nogle er sat i
stand - flere vil blive sendt til glarmester. Restaurering af bøger, bla.a. gamle vandrebøger, er under forberedelse.
Der er stadig meget usorteret arkivmateriale i kasser. Det er planen at gennem
gå og sortere materialet til evt. registrering. Jonstrupsamlingene er stadig interes
seret i at modtage billeder, effekter og bøger om livet på Jonstrup - både nutidigt
og historisk.
Elin Fog

64

Jonstrupsamlingeme
Tilvækstliste for Mindestuen 1992
Bestemmelser for den indbyrdes undervisningsmethode. u.å. - 8 sider + 3 bilag.
(37.1)
Holgaard-Rasmussen, Christian: Blaagaard Seminarium. Holbæk: u.å. 38 sider
(37.18 Jonstrup)
Jonstrup Sangbog. Kgs. Lyngby, 1980. 91 sider. (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Forsøgsrapport 1987. Kgs. Lyngby: Jonstrup Statsse
minarium, 1987 19 sider (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Informationshæfte 1982-88. Kgs. Lyngby: Jonstrup
Statsseminarium, (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Informationsmappe. Kgs. Lyngby, 1979. 27 sider + 8
upaginerede sider (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Jonstrup Statsseminarium på Tibberupskolen Espergærde Oktober 1987. Kgs. Lyngby, 1987. 78 upaginerede sider: ill. (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Kender du mulighederne for kursus på Jonstrup? Kgs.
Lyngby, 1984. 20 sider (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Kvalitet i undervisningen med hjerte og hjerne: Pro
gram for Kup-konference 14. marts - 16. marts 1990. Kgs. Lyngby, 1990. 4
upaginerede sider (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Linjefag 1986, 1987, 1988. (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Læreruddannelsen. Kgs. Lyngby u.å. 9 upaginerede
sider (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Læreruddannelsen på Jonstrup Statsseminarium. Kgs.
Lyngby u.å. 10 upaginerede sider (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Rapport over Forsøgs- og udviklingsarbejde. 1988.
Kgs. Lyngby, 1989. 20 sider + 3 bilag. (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Sidste møde i Jonstrupsamfundet 13.3.1990. Ringbind
med 31 farvefotos. Heri også fra Sct.Hans aften 23.6.1990 og fra afskedsrecep
tion 25.6.1990 (37.18 Jonstrup)
Jonstrup Statsseminarium: Skal lærerseminariet i Lyngby nedlægges? Kgs. Lyng
by : Jonstrup Statsseminariums kommunikationsgruppe 1988. 5 upaginerede
sider (37.18 Jonstrup)
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Jonstrup Statsseminarium: Smak-aften 23.6.1990. Kassettebånd. (37.18 Jon
strup)
Jonstrup Statsseminarium: Tryksager fra seminariebiblioteket. Kgs. Lyngby: Jon
strup Seminariebibliotek (37.18 Jonstrup)
Reglement for samtlige seminarier i Danmark: Kiøbenhavn den 10de februar
1818. Kiøbenhavn: Schultziske Officin, 1818. 24 sider. (37.17)
Rigsrevisionen: Beretning til Statsrevisorerne om lærerseminariernes omkostnin
ger og virksomhed samt produktiviteten i læreruddannelsen. Kbh.: Rigsrevisio
nen, 1988. 39 sider + 8 bilag. (37.17)
Trongårdsskolens lærere og medarbejdere 1990. Ringbind med 51 farvefotos.
(37.5 Lyngby)
Wergeland, Henrik: Lyriske digte. Oslo: Dreyers Forlag, 1945. 218 sider: ill. (85)
Wille, H.J.: Den indbyrdes underviisnings methodelære: eller anviisning for lære
re til udførelsen af "Bestemmelserne” for denne methode. Kjøbenhavn: Jens
Hostrup Schultz, 1838. 34 sider (37.1)
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Jørgensen 1944. (Billede nr. 81)
Hansen, Per Mogens (1918-1991). Rektor 1964-1977. Fotografi (Billede nr. 78)
Jensen, Jens (1796-1875). Forstander 1839-1871. Bronceafstøbning. (nr 79)
Jonstrup Statsseminarium: Dimittender 1912. (Billede nr. 94)
Jonstrup Statsseminarium: Dimittender 1913. (Billede nr. 89)
Jonstrup Statsseminarium: Dimittender 1914. (Billede nr. 96)
Jonstrup Statsseminarium: Dimittender 1915. (Billede nr. 97)
Jonstrup Statsseminarium: Dimittender 1917. (Billede nr. 93)
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Jonstrup Statsseminarium: Dimittender 1954. (Billede nr. 95)
Jonstrup Statsseminarium: Dimittender 1985. (Billede nr. 98)
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Jonstrup Statsseminarium: Dimittender 1988. (Billede nr. 101)
Jonstrup Statsseminarium: Dimittender 1989. (Billede nr. 102)
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Jonstrup Statsseminarium: Hele seminariet på gårdspladsen ca. 1922. (Billede nr.
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Jonstrup Statsseminarium: Luftfotografi ca. 1950. (Billede nr. 88)
Jonstrup Statsseminarium: Normaltimer 1955. (Billede nr. 90)
Jonstrup Statsseminarium: Seminariet 1909. (Billede nr. 92)
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Morville, Aage: (1894-1983). Rektor 1947-1964. Malet af Anne Lise Søndergaard
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Steensen, K. (1865-1941). K. Steensen spiller på orgel. Malet af Eiler Sørensen
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Stenfeldt-Nielsen, Oluf: Tegnelærer 1894-1922. (Billede nr. 86)
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Vedtægter for
Jonstrupsamlingerne
1. Navn:
2. Hjemsted:
3. Formål:

4. Bestyrelse:

5. Økonomi:
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Jonstrupsamlingerne
Trongårdsvej 44, 2800 Lyngby
- at bevare og styrke historiske værdier med rødder i
seminariets virke.
- at samle, registrere og bevare effekter i det historiske
arkiv: Jonstrupsamlingerne.
- at tilgængeliggøre og formidle samlingernes indhold
for forskere og andre med interesse for Jonstrup Stats
seminariums historie.
- at sørge for en indlemmelse i et kommende Dansk
Skolemuseum.
Jonstrupsamlingerne ledes af en bestyrelse, hvortil er
udpeget:
Kaj Bonde, tidligere rektor for Jonstrup Statssemina
rium.
Børge Hjermov, tidligere formand for Jonstrupsamfun
det,
Jeppe Tønsberg, Byhistorisk Samling for Lyngby
Kommune,
Vagn Skovgaard-Petersen,professor i dansk skolehi
storie på Danmarks Lærerhøjskole.
Christian Glenstrup, Den Skolehistoriske Samling på
Danmarks Pædagogiske Bibliotek.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Hvis et af de udpegede medlemmer forhindres i at fort
sætte bestyrelsesarbejdet, indstiller bestyrelsen et nyt
medlem.
Indstillingen sendes til godkendelse hos rektor på Dan
marks lærerhøjskole og i Undervisningsministeriet,
Universitetsafdelingen.
Ved skrivelse af 7.1.1991 fra Undervisningsministeriet, Uni-

versitetsafdelingen (joum. nr. 1990-65-024-1) er et årligt be
løb på 100.000 kr. stillet til rådighed for samlingernes vedli
geholdelse.
Dette beløb og evt. andre pengemidler, der måtte tilfalde
samlingerne, forvaltes af bestyrelsen, men administreres
af regnskabsafdelingen på Danmarks Lærerhøjskole.
6. Regnskab:
Bestyrelsen fører kontrol med samlingernes indtægter og ud
gifter, men regnskabet føres af regnskabsafdelingen på Dan
marks Lærerhøjskole.
Attestationsret har Vagn Skovgaard-Petersen, Christian
Glenstrup og Bente Lomholt, Danmarks Lærerhøjskole.
7. Budget:
Bestyrelsen udarbejder et årligt budget, der indsendes til
Danmarks Lærerhøjskole hvert år inden den 1. november...
8. Aktiviteter:
Bestyrelsens opgave er at drage omsorg for:
- Vedligeholdelse af samlingerne, herunder registrering
og fortsat indsamling.
- Udarbejdelse af publikationer om samlingen, evt. vi
dereførelse af Jonstrupbogen.
- Sikring af samlingens tilgængelighed. Som hidtil hol
des åbent hus en dag årligt for tidligere studerende og
lærere; åbningsdagen annonceres i Folkeskolen og Ti
dens Skole.
- Adgang til samlingerne på andre tidspunkter opnås
gennem aftale med Den Skolehistoriske Samling på
Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Pr. 1.6.1993: Hen
vendelse til formand el. sekretær. Adresser side 82.
9. Arkivalier m.v. Jonstrupsamlingemes arkivalier og andre historiske effekter
kan ikke afhændes af bestyrelsen. I tilfælde af opløsning af
Den Skolehistoriske Samling/Dansk Skolemuseum, træffes
beslutning om Jonstrupsamlingemes anbringelse af under
visningsministeren i samråd med Statens Museumsnævn.

Således behandlet på bestyrelsesmødet den 18. juni 1991 og endelig godkendt på
bestyrelsesmødet den 3. oktober 1991.
Børge Hjermov, formand
Christian Glenstrup, sekretær
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Jonstrups Venner
Medlemsliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Navn
Erling Tønder Andersen
Hans Christian Andersen
Jørgen Andersen,
Leena Andersen
Randi Asnæs
Else Lauter Bay
Gerda Berg
Kirsten Birch
Kaj Bonde

10.
11.
12.
13.
14.

Lis Boysen
Marianne Boysen
Birgit Brandt Lassen
Jørgen Busch
Tom Carlsen

15.
16.
17.
18.

Palle Christensen
Aase Christiansen
Henny Dahl
Willy Daniel

19. Bjørn Ekmann

20. Elin Ekmann
21.
22.
23.
24.

Johannes S. Eliasen
Jacob Fabricius
Ejvind Flensted-Jensen
Elin Fog

25. Jens Fogh
26. Vibeke Lyngholt
Frederiksen
27. Christian Glenstrup

28. Lissen Grønkær
29. Annelise Havsteen
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Adresse
Græsted Hovedgade 43, 3230 Græsted
Skøjtevej 42, 2770 Kastrup
Glentevej 37, 8600 Silkeborg
Skovholmvej 6,4320 Lejre
Udsigten 15, 2820 Gentofte
Fuglevænget 23, 3520 Farum
Østerbrogade 116, 3., 2200 Kbhn.Ø.
Fyrrevænget, 4700 Næstved
"Borrebakken",
Caroline Amalievej 124,2800 Lyngby
Enebærhaven 85, 2620 Albertslund
Rådhusdammen 4,2620 Albertslund
Græsted Hovedgade 6 E, 3730 Græsted
Ved Egedam 17, 14., 3400 Hillerød
Goldschmidtsvej 8, 2000 Frederiksberg

Stilling
lærer
overlærer
overlærer
overlærer
lektor Jonstrup
overlærer
overlærer
overlærer

Skovmarken 1, 2800 Lyngby
Hørby Gamle Præstegård,
Tuse Næsvej 20,4200 Holbæk
Ellegårdsparken 6, 3520 Farum
Paradishegnet 12, 2840 Holte

lektor

Dim.år
1952
1943
1926
1962
1980-90
1967
1962
1967

Rektor Jonstrup 1977-1990
Lektor Jonstrup 1977-1990
lærer
1988
overlærer
1962
pens, overlærer
1967
sem. lektor
Jonstrup 1975-1990
1944
Caroline Amalievej 58 C, 2800 Lyngby konsulent
Aldershvilevej 45 A, Gladsaxe
Jonstrup 1986-1990
Grønnevej 84, 2830 Virum
Teknass. Jonstrup 1984-1990
sem.lektor
Skolevej 3, 2820 Gentofte
Jonstrup
1977-1990
Benvedvænget 17, 2830 Virum
univ. lektor
Jonstrup 1963-66+ 1970-90
Benvedvænget 17, 2830 Virum
sem. lektor
Jonstrup
1981-1990
Dr. Margrethes Vej 39,4100 Ringsted skoleinsp.
1935
lærer
Haraidsgade 9, 2., 2200 Kbhn.Ø.
1990
Kaldrehøjs-åsen 18, 3250 Gilleleje
lærer
1962
bibliotekar
Vinkelager 68, 1., 2720 Vanløse
Jonstrup
1981-1991
Jasminhaven 5, 2630 Tåstrup
efterskolelærer
1992
1982-1990

pensionist, mag. art.
1967
overlærer
lærer
1962

viceinspektør
Hasselvej 7, 2600 Glotrup
Søndervej 70 B, 2830 Virum
lektor Jonstrup
overlærer
Skrænten 9, 3460 Birkerød
overlærer
Fællesvej 18, 3600 Frederikssund
overlærer
Ahomvej 30,4390 Vipperød
lærer
Rudersdalsvej 112,1., 2840 Holte
skoledirektør
Skebjergvej 27,5953 Tranekær
lærer
Haraidsgade 9, 2., 2200 N
Fourfeld plejehjem, Eriksensvej 2, 6710 Esbjerg V
lærer
Boyesgade 5 A, 2., 1622 V
Gøngesletten 25,2950 Vedbæk
lektor Jonstrup
Mariendalsvej 42, 2000 Frederiksberg overlærer
Pløjeholmen 3, 5700 Svendborg
overlærer
Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne
amtsskolekons.
Kastaniedal 10, 2730 Herlev
overlærer
Malmmosevej 74, 2830 Virum
vicekontorchef,
lektor Jonstrup
sekretær Jonstrup
Solbjerget 14, 3460 Birkerød
Grethe Kofoed
lærer
Jan Landler
Rudersdalsvej 112, 1., 2840 Holte
Lene Larsen
Poppelhusene 45, 2600 Glostrup
lærer
Niels Peder Larsen
Maglegårdsvej 233, 3840 Fredensborg skoleinsp.
overlærer
Mølleåparken 16, 2800 Lyngby
Anette Lauritzen
lærer
Vivi Lausen
Lindestien 5,4340 Tølløse
Hyldevang 22, Tuse, 4300 Holbæk
skoleinsp.
Eyvind Lippert
lektor Jonstrup
Boveskovvej 14, 2800 Lyngby
Gudrun Marcher
Lundtoftegårdsvej 5,4., 2800 Lyngby lektor Jonstrup
Hans A. Marcher
Kongestien 17,2830 Virum
lærer
Svend Mathiesen
Toftevej 65, Føborg, 5250 Gilleleje
lektor Jonstrup
Vagn Mathiasen
lærer
GI. Postvej 41, 3730 Nexø
Henrik B. Møller
studielektor
Knud Nedergaard
Hestkøb allé 1, 3460 Birkerød
Jonstrup
Børnehavelærer
Anny Værenstrøm NielsenVærebrovej, 2880 Bagsværd
i Jonstrup
Stjemeparken 64,6300 Gråsten
lærer
Tage Nielsen
lærer
Holmeås 31, 2670 Greve
Inger-Lise Nørgaard
lektor Jonstrup
Dalmosevej 39, 2400 NV
Vagn Nørgaard
Anne Marie
lærer
Jyllandsgade 8 A, 4100 Ringsted.
Hvalsøe Olsen
Jørgen Baungaard
Poppelrækken 6,4573 Højby
lærer
Pedersen
lærer
Trine Petersen
Viborggade 29, 1., 2100 0
overlærer
Præstehusene 6,2620 Albertslund
Lone Poulsen
overlærer
Vældegårdsvej 6, 2820 Gentofte
LisPrehn
kursusleder
Mosegårdsvej 86, 2820 Gentofte
Esben W. Rasmussen

30. Halfdan Hessilt
31. Børge Hjermov
32. Helle Holm
33. Inger From Jacobsen
34. Rasmus Jacobsen
35. TinaJanning
36. Poul E. Jacobsen
37. Birgitte T. Jensen
38. Kaj R.F.Jensen
39. Thomas Jensen
40. Johannes Jeppesen
41. Hans Jørgen Johansen
42. Otto Jonasen
43.Finn Bræstrup Karlsen
44. Svend Kirk
45. Peder Kjøgx

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

1941
1957-1990
1967
1967
1941
1988
1947
1988
1980
1989
1970-1990
1939
1942
1966
1945

1974-1990
1981-1990
1990
1990
1935
1967
1964
1954
1965-1992
1960-1990
1969
1971-1990
1991
1960-1990

1940-50
1959
1962
1975-1990
1962
1965
1990
1964
1964
1962
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69. Finn Reindahl
70. Kirsten Rossle
71. Per Ryt-Hansen
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Anni Rønn-Poulsen,
Gyda Bøge Seibæk
Grete Skafte
Tove Sporring
Ole Søgaard
Kirsten Thyme
Oscar Udsholt
Jørgen Ulriksen

80. Kirsten Ulriksen
81. Erik Ørum
82. Esther Frimann

Frederiksdalsvej 208, 2830 Virum
Bøgedevej 6, Slimminge,
4100 Ringsted
Fasanvænget 451, 2980 Kokkedal

Haslevej 12, 6000 Kolding
Krogvej 48,2830 Virum
Gråbrødre Torv 12.2., 1154 K.
Roskildevej 137, 3600 Frederikssund
Morel vej 114, 5250 Odense Sv
Ellebuen 21,2950 Vedbæk
Elmkær 46, 4534 Hørve
Klampenborgvej 8 C,
2930 Klampenborg
Klampenborgvej 8 C,
2930 Klampenborg
Agervang 21, 2800 Lyngby
Trongårdsvej 46, 2800 mLyngby

83. Jan Karlsson, Lehwaldsvej 5, 1., 2800 Lyngby
84.
85.
86.
87.
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Lisa Larsen
Karen Viderø
Ejvind Jensen
Arne Mortensen

Danmarksvej 55 C, 2800 Lyngby
Danmarksvej 55 C, 2800 Lyngby
Bagsværdvej 246 B, 2880 Bagsværd
Overgaden Overvandet 74, st.
1415 Kbh. K.

overlærer

1935

lærer
sem.lærer
Jonstrup
overlærer
lektor Jonstrup
lektor Jonstrup
overlærer
overlærer
lektor Jonstrup
overlærer

1962

skoleinsp.

1957

lærer
viceinsp.
økonoma
Jonstrup
medhjælper
Jonstrup
lektor Jonstrup
lektor Jonstrup

1956
1939

adjunkt Jonstrup

1981-1990
1966
1970-1990
1964-1990
1967
1952
1972-1990
1938

1961-1990

1973-1990
1952-1984.
1956-1984
1940
1979-1980

Lidt om meget

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Seminarieskandalen.
Ellegaard’s indlæg.
KB’s PS.
Standardværket om læreruddannelsen.
Bertel Haarder’s "babyer”.
Skolehistorisk institut ved professor Vagn Skovgaard-Petersen, har marke
ret læreruddannelsens 2OO-års jubilæum ved at udgive et stateligt værk i 3
bind om dansk læreruddannelse 1791-1991. Bd. 1 ved Indgrid Markussen
og Vagn Skovgaard-Petersen. Bd 2 "Kun spiren frisk og grøn", læreruddan
nelse 1945-1991, ved Tage Kampmann. Bd. 3 Lærerindeuddannelse ved
Adda Hilsen og Erik Nørr.
En kommentar og en opfordring.

W
Seminarieskandalen
"10.000 lærere efterlyses. Bømeboom medfører lærermangel om få år. Der bliver
tomt bag mange lærerkatedere i fremtidens folkeskole, hvis ikke blusset under læ
reruddannelsen skrues gevaldigt op" - skrev Politiken den 27. februar 93, - og det
fik undertegnede til i en kommentar den 8. marts at erindre om nedlæggelserne i
89:
At man dengang anså det for nødvendigt i en periode at nedsætte antallet af
nyuddannede lærere, er en forståelig politisk beslutning. Men at man undlod at
sørge for, at de bygningsmæssige rammer gav mulighed for igen at "skrue op" var
uforståeligt - rent ud sagt tåbeligt.
Der var for meget kortsigtet økonomisk tænkning og for lidt langsigtet uddan
nelsespolitik i den beslutning, som Bertel Haarder trumfede igennem, så det er
helt berettiget, at det, der skete den vinter, allerede i dag fire år efter betegnes som
"seminarieskandalen".
Willy Daniel
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Hareskov- Værløse Avis, 2.7.1992

VÆRLØSE KOMMUNE

Værløse kommunes våben. Bogen i midten henviser til Jonstrup Statsseminarium.

Kommunens Historie
Kommunens Byvåben
Det er få der ved at kommunens byvåben henviser til de fire stjerner - de fire byer
der udgør kommunen.
Egebladene er et symbol for de gamle skove og så er der bogen.
Ganske vist har man en tid haft dansk rekord i udlån af bøger i Værløse - men
alligevel, kan det være det?
Nej - det er noget andet.
Danmarks første lærerseminarium kom til at ligge i Jonstrup.
Forleden var det 202 år siden man oprettede dette seminarium i København.
Men krigen førte det til Jonstrup - hvor det fik plads i en nedlagt klædefabrik der forgældet var overtaget af staten.
Her kom Jonstrup seminarium til at ligge i 146 år ligesom dette seminarium
kom til at sætte sit præg på Værløse kommune.
Da kommunen skulle have et byvåben var det helt naturligt, at seminariets be
tydning for kommunen skulle indgå med et motiv.
Derfor denne bog.
Seminarielektor dr. phil. J.Boisen Schmidt har skrevet en bog om seminariets
historie. Det er Kaj Bonde der som leder af forlaget Jonstrups Venner har stået for
udgivelsen af denne værdifulde bog.
Den blev præsenteret ved en højtidelighed i Jonstrup den 25. juni - 202 års da
gen for seminariets oprettelse.
Dette foregik på det gamle seminarium i Jonstrup - hvor det ved venlighed fra
Officersskolens chef, oberst O.L.Andersen, lod sig gøre at afholde denne højtide
lighed.
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Obersten bød selv velkommen og oplyste at skolen i sin snart 40-årige historie
har uddannet ca. 1500 officerer i de gamle seminarielokaler. I løbet af 1995 skal
man være helt fraflyttet lokaliteterne og fortsætte sit virke i Jonstruplejren.
Tidligere inspektør Peder Kjøgx takkede, fordi man måtte komme indenfor, og
fremkaldte minder fra årene i Jonstrup.
Borgmester Ernst Ellegaaard bragte en hilsen fra kommunen og sagde tak for,
at han som borgmester fik lov til at sige et par ord. På side 88 i bogen fortæller
forfatteren om kommunens våben, der blev tegnet i 1952. Den røde bog er et sym
bol på Jonstrup Statsseminarium. Seminariet var i mange år det kulturelle nøgle
punkt, og der kom i flere perioder sognerådeformand og medlemmer af sognerå
det fra seminariet. Sognerådsformand var bl.a. forstander Stig Bredstrup, om
hvem det i bogen hedder, at "da han i 1929 gik af som forstander, så sluttede det
afsnit af seminariets historie, der med rette blev kaldt "Bredstrups Epoke". Der er
ingen tvivl om, at han rettede Jonstrup op fra det lavpunkt, det var kommet ned på
i begyndelsen af 90’eme. Han fornyede seminariet og åbnede det for omverdenen
o.s.v." Det står også i samme afsnit, at han i 1918 i nogle år var formand for Vær
løse sogneråd. I vore historiske arkiver kan vi se, at to Jonstrup-seminarielærere
havde været hans forgængere, idet O. Kalkar, der var kommet til Jonstrup i 1870
og var andenlærer til 1884, hvor han blev sognepræst i Himmelev, havde været
sognerådsformand fra 1874 til 1879. I Historisk Forenings jubilæumsskrift for
Loven om sogneforstanderskaber i 1841 - der netop blev genoptrykt i fjor i anled
ning af 150 års jubilæet for det kommunale selvstyre, roses Kalkar for omgænge
lighed og villighed til at hjælpe. Kalkar blev fulgt af seminarielærer Jørgen Bey
erholm, der blev ansat i Jonstrup Seminarium i 1857.1 vort historiske kildemate
riale hedder det om ham, at han underviste overvejende i matematik, var meget
talende, livlig og impulsiv, og hans undervisningstimer absolut ikke var kedelige.
Han var sognerådsformand i 16 1/2 år, og på mødet den 16.7.1896, kl. 3 i Kirke
Værløse kro, kunne han med matematisk præcision udbetale differencen mellem
indtægt og udgift for den del af året, der var gået, med 1.612 kroner og 95 øre. Læ
ser man så i Boisen Schmidts bog, føjes der nogle nye, lidt anderledes nuancer til
personbeskrivelseme. Der skulle gå en årrække mellem Jørgen Beyerholm gik af,
og Stig Bredstrup blev sognerådsformand, samtidig med han var forstander. Bred
strup har formentlig været så engageret i forstandergemingen, at han nok var ind
stillet på at være medlem af sognerådet, hvori han blev indvalgt i 1917, men må
ske ikke helt indstillet på at være formand. Vore arkivalier siger, at i perioden fra
1918 til 1920, hvor han var sognerådsformand, "passede han hvervet pligtopfyl
dende, men uden særlig lyst". Det viser, at der allerede dengang kunne være pro-
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blemer med samtidig at opfylde en offentlig funktion og have sin private beskæf
tigelse. En ting, der nok i de mellemliggende år er blevet endnu værre.
Ved Sognerådsvalget i 1921 blev Laurits Bartholdy Nordby, der var bosat i Hareskovby, indvalgt i sognerådet, og blev valgt til formand, men der blev klaget
over valglisternes gyldighed, og der blev foretaget et omvalg den 1. juli 1921, og
i det nye sogneråd blev Christian Hauch formand.
Christian Hauch er den kommunalpolitiker i Værløse, der har været i spidsen
for kommunen længst. Han blev formand i 1921 og var det indtil 1946, hvor soci
aldemokraten Poul Hansen overtog hvervet. Men Hauch fik det igen i 1950 ved
det følgende valg og varetog det til 1954. Hauch sad i mange bestyrelser og ud
valg i den lange periode i kraft af sin store indsigt og arbejsevne, og sad altså i
mere end 40 år i sognerådet for Værløse kommune. Det første af de skridt, der før
te frem mod det moderne Værløse, blev taget i Chr. Hauch’s tid. Som udløber af
en byplanlov lige før krigen indledtes den byplanlægning, der senere resulterede i
det Værløse, vi kender i dag - et Værløse, hvor slutsstenen jo endnu ikke er lagt.
Udviklingen skabte en helt anden hverdag end den, man havde været vant til i
de mange år, hvor der var tale om meget stabile forhold. De afløstes nu af en ha
stig vækst. Det gik meget stærkt. I dag sidder vi på bagkanten af den første tilflyt
terbølge og står overfor at skulle løse de problemer, det giver, når en kommunes
befolkning har en lidt speciel alderssammensætning.
I 1958, da man kan sige denne udvikling virkelig tog fart, havde der i de 90 år,
vi kender sognerådsformændene fra, været sognerådsformænd med tilknytning til
Jonstrup seminarium i 53 af dem. Så det var med god grund, at man dengang valg
te Jonstrup Seminarium som midte i byens våben.
At Flyvevåbnets Officersskole så overtog skolen, kunne på sin vis også betrag
tes som rimeligt relevant, idet også Flyvevåbnet igennem årene naturligvis har
spillet en stor rolle i kommunens hverdag. Den borgmester, som tiltrådte i 1958,
Olaf Beck, kom således fra flyvevåbnet, senere er vi så kommet over til, at det er
tilflytterne, som jo udgør langt den største del af kommunens borgere i dag, der er
med til at præge den udvikling, kommunen er inde i. Vi ved, at forsvaret har be
sluttet af afhænde Officersskolen, så vi står lidt usikre over for den røde bog i by
våbnets midte. Bliver det rent historie, at den er der, eller vil der fortsat kunne fin
de nogle funktioner sted, som har en rimelig relevans til vort lokalsamfund. Det
må fremtiden vise. Borgmesteren sluttede med at kvittere for anvendelsen med at
give forfatteren, Kaj Bonde og Peder Kjøgx fra Jonstrups Venner en lille hilsen i
form af en karaffel med våbnet på - og jeg kan altså spare mig forklaringen på,
hvad det betyder.
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Endelig vil jeg også sige tak til Forlaget Jonstrups Venner for initiativet og in
vitationen. Jeg er glad for, at byens borgere på denne måde kan lægge et større
indhold i våbnets røde bog. Kommunalbestyrelsens medlemmer og cheferne bør
være de første. Det har jeg gerne villet vise ved at sikre dem et eksemplar hver.
Et Jonstrupkor sang nu nogle gamle Jonstrupsange fra 1880 - Forfatteren Boi
sen Schmidt præsenterede bogen: "Til duelige skoleholderes dannelse" og så væ
der et afsnit for kommentarer til bogen og anekdoter fra Jonstruptiden og så en af
sluttende fællessang og forfriskninger. Herefter kunne man komme rundt i de
gamle lokaler og få en spadseretur i Jonstrup Vang der kunne fortælle meget om
de mange år i seminariets nærhed.

W
Kaj Bonde til Borgmester Ellegård
Kære Borgmester Ellegård

Tillad mig denne uformelle hilsen; det er bare nogle strøtanker konkretiseret i et
forslag, sat igang efter at jeg nu har nærlæst referatet af vort præsentationsmøde
den 25.6. -d.å., således som det står refereret i "Kajs Avis". (Værløse Posten)
Men allerførst må jeg nu sige hjertelig tak for den smukke karaffel, som jeg
bruger til vand og glæder mig således over den hver eneste dag, og nu har jeg også
med glæde læst jeres smukke bog om Værløse kommune, "En ny by, på en gam
mel egn", og da også kigget i jeres grønne hæfte fra sogneforstanderskab til kom
munalbestyrelsen. Begge dele tegnede jo et klart billede af en dynamisk udvik
lingskommune, med et menneskeligt ansigt.
Indledningsvist vil jeg opstille mine præmisser for nedenstående forslag: Ober
sten udtalte, at officersskolen nu skal forlade lokaliteterne inden 1995, uden at jeg
dog blev klar over, hvilke eller hvor mange lokaler det drejer sig om. Og du nævn
te, at kommunalbestyrelsen nu står en smule usikker overfor den røde bog i kom
munens byvåben. Bliver det rent historie, spørger du? eller vil der fortsat finde
funktioner sted, som har en rimelig relevans for vort lokalsamfund? Den bemærk
ning har snurret i mit hoved siden og nu udkrystaliseret sig i et forslag, som jeg
føler jeg må dele med dig.
I anordning vedr. kommunevæsenet skriver Chr. d. VIII, i sin indledning, at han
fastsætter denne anordning: "I den overbevisning, at en fri og velordnet kommu
nalforfatning ikke alene giver borgerne en forøget betryggelse for en pålidelig og
hensigtsmæssig bestyrelse af de anliggender, der vedkommer det samfund, hvortil
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de nærmest hører, men at den og må have en gavnlig indflydelse på at nære iver
og rigtig sans for det almindelige vel".
Værløse er en tilflytter-kommune, hvor unge veluddannede familier har eget
hus og have i skønne naturomgivelser med mangfoldige historiske minder.
Jeg læste i den grønne bog, at Værløse er en frikommune med heraf afledt stor
frihed til selvstændigt at tage anderledes og nye initiativer. Jeg læste endvidere i
"Kajs Avis" for nogen tid siden, at der er planer om at indrette et museum for
kundskaber og færdigheder i de snart ledige lokaler.
Og nu mine egne personlige forudsætninger for mine forslag:- Jeg har som fag
på seminariet haft voksenundervisning og tog i sin tid initiativet til, at seminarier
ne forsøgsvis kunne arbejde med et voksenpædagogisk speciale, med henblik på
at vore studerende også kunne gå ind i det frie folkelige oplysningsarbejde, hvor
de nu måtte blive ansat, for at de fortsat kunne løse den opgave, der lige siden
1814-loven har været henlagt til læreren: at kunne forestå både bøme-, ungdomsog voksenundervisningen.
Jeg og min familie har jo nogle gange både herhjemme og i udlandet været i
den situation at være tilflyttere, og da har jeg altid savnet et sted eller en mulighed
for, hurtigt og konkret at kunne blive orienteret om vort nye hjemsted og dets mu
ligheder for familiens medlemmer. Både da børnene var små og senere, da de blev
større. Ganske vist har vi altid kunnet læse og spørge os frem til de mest basale
oplysninger, men både vi voksne og vore børn savnede en konkret mulighed for
at møde andre ligesindede eller repræsentanter fra det nye lokalsamfund, der kun
ne fortælle os om sæder og skikke og muligheder i det nye område.
Og nu kommer så mit udkast til et forslag om en pædagogisk højskole i kommu
nalt regi, der jo utvivlsomt ville kunne finde et smukt hjemsted i Jonstrups gamle
bygninger. Formålet med højskolen skulle være den borgeroplysning, som oprin
delig var Grundtvigs ide, og som jo også afspejles i Chr. d. VIIIs forordning, synes
jeg. Dens opgave skulle være borgeroplysning knyttet til tanken om livsløbets for
skellige faser/aldre, og tanken om den livslange uddannelse/udvikling. Grundla
get er den levende vekselvirkning, hvis principper bygger på gamle pædagogiske
ideer om at gå fra det nære til det fjerne, fra det konkrete til det abstrakte, knyttet
til den aktuelle situation, eleven nu måtte befinde sig i.
Men jeg tænker også på det stigende behov for efteruddannelse, der gør sig
gældende ikke alene for skolelærere, men for alle medarbejdere i den offentlige
sektor. Samme behov mener jeg også gør sig stærkt gældende i det såkaldt private
erhvervsliv, både indenfor servicefagene og indenfor landbrug og håndværk.
"Kajs" ide om et museum for kundskaber og færdigheder er jo på mange måder
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spændende, især når man betænker, at museum egentlig betyder templet for mu
sernes virke eller i mere gængs tale en læreanstalt for videnskaben omkring mu
sernes virke: Litteratur, historie, teater, dans og bevægelse med pantomine og ryt
mik. Her ser jeg for mig en række arbejdende værksteder, der kunne støtte den
eventuelle højskole i den faglige aktivitet, og hvor muligheden for sei wirke og
kreativ udfoldelse vil være virksomme midler for den virkelighedstolkning, der er
højskolens grundlæggende ide, for både små og store.
Her kunne jo også passende være værksteder, der kunne støtte borgernes orien
tering, f.eks. et værksted indenfor hvert af jeres hovedområder i forvaltningen:
børn og kultur, service og teknisk forvaltning. Hertil kunne være værksteder for
folkeskolen, folkekirken, folkebiblioteket, folkeoplysningen, erhverv, landbrug
håndværk samt evt. et kunstværksted med skiftende udstillinger til belysning af
livsløbet i dets forskellige faser.
Afslutningsvis føler jeg mig overbevist om, at kan Værløse kommune løse en
sådan opgave, så vil Jonstrup-begrebet stadig kunne stå som et arnested og et
omdrejningspunkt for den kulturelle udvikling i kommunen, og dermed vil den
røde bog i jeres smukke våbenskjold omkranset af egeløv og med de fire stjerner
som vejviser for den menneskelig tanke og vore drømme om et trygt hjemsted,
både lokalt, nordisk, europæisk og globalt pejle sig frem mod det nye årtusind, der
banker på vor dør, og hvor Værløses nye borgere gerne skulle føle sig hjemme og
velorienterede til at klare de nye udfordringer, tilværelsen byder dem.
Med ønsket om, at du må få en god sommerferie, sender jeg dig og din kommu
nalbestyrelse mine bedste hilsener med tak for det materiale, der har givet mig an
ledning til at nedfælde ovenstående strøtanker. For Jonstrups dyrebare minder må
jo aldrig dø, som der står på den gamle sten ved søen.
Kaj Bonde

W
Jonstrup, datid, nutid og fremtid v/Borgmester Ellegaard, Værløse
Værløse Kommunes Pædagogiske Central har i en serie af skrifter om lokale for
hold skrevet om Jonstrup. Fra den middelalderlige ridderborg, tæt ved Søndersø
med udsigt til den nye stenkirke i Kirke Værløse, over vandmøllen, der kom til at
drive Jonstrup Ulden Manufaktur, med hovedbygningen fra 1781 til det Jonstrup,
som Jonstrupvenneme forbinder med ordet, nemlig Jonstrup Seminarium. Den
lille publikation hedder ”Kongelig Ulden Manufaktur”.
Publikationen er altså en lille fortælling om det, man kan kalde Jonstrup-datid.
Også Jonstrup Statsseminarium må jo betegnes med ordet "datid". En datid, som
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er så udmærket beskrevet i J.Boisen Schmidt’s bog fra 1992: "Til duelige Skole
holderes dannelse", hvor der fortælles om seminariets historie igennem 200 år. To
århundreder, hvor der fra Jonstrup udgik impulser til hele landets skolevæsen. Når
man læser bogen, kan man måske føle, at seminariet for Værløse blev "datid" lidt
for tidligt. De gener, man forudså ved udvidelsen af flyvepladsen, nåede næppe i
praksis det omfang, man frygtede. Men Jonstrup Seminarium flyttede og skabte
plads for det, man kan kalde "nutiden" på stedet: Flyvevåbnets Officersskole.
I min hilsen ved den ceremoni, der markerede bogens udgivelse, fortalte jeg lidt
om baggrunden for, at Værløse Kommunes byvåben indeholder en stor, rød bog.
Jeg nævnte i den sammenhæng, at man i flyvevåbnets Officersskole stadig kunne
finde en motivering for bogen - omend ikke helt så generel som tidligere - og at
fremtiden er uvis.
Officersskolen som nutid har efter de aktuelle planer kun en levetid på stedet til
1995, og så står bygningerne over for en ny fremtid. Det er en fremtid, som der
allerede i dag gives bud på - også bud, som fortsat motiverer den røde bog i kom
munens byvåben. Det skulle glæde mig, om det på den ene eller den anden måde
måtte blive tilfældet med den fremtid, der ligger foran de gamle bygninger.
14.4.1993

W
Post Scriptum:

Skal fugl Fønix atter flyve over Jonstrups vange?
Nu da prognosekompasset atter er drejet 360 grader - jvf. VD’s kommentar om
seminarieskandalen, se s.73 - må tiden være inde til at forsøge sig med at skitsere
rammerne for en uddannelse, der modsvarer Jonstrups historie, og som har frem
tiden indbygget i sig. Min præmis er læreruddannelsens styrke (læs dens almene
karakter og brede fagkreds), og lærerens opgave som formidler og igangsætter
(animatør1*) i de lokale sammenhænge, hvor han/hun har virket. Som anden præ
mis har jeg, at VUC centrene og deres dimittender savner som sigte en almen vi
deregående uddannelse, der modsvarer den brede rekrutteringsflade, hvor de kan
bygge videre både på deres faglige tilegnelse og de livserfaringer, de har med sig
i uddannelsen. Min ide er, at få etableret en sammenhængende almen fagpædago
gisk voksenuddannelse, der kan skole den udviklede opmærksomhed omkring
1 ) En animatør fra Jonstrup. En flot bibliografi om stifteren af NVE (nordvestsjællands elektri

citetsværk), en spændende fortælling om bondesønnen der blev skolelærer fra Jonstrup og end
te som elværksdirektør.
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pædagogiske/andragogiske spørgsmål i lokal-samfundet, udfra den erkendelse at
samtidig med at vi er borgere i det nære samfund er vi også verdensborgere, og
bliver det vel mere og mere. Uddannelsen er tænkt tre-årig med et klart sigte mod
en barchelor-grad.
Rammerne omkring uddannelsen er læreruddannelsen og dens administrative
regler, herunder forsøgsbestemmelsen, der kan smidiggøre tilrettelæggelsen, og
f.eks. få indarbejdet to praktik- og studieperioder af tre måneders varighed, hvoraf
den ene er et studie i lokalsamfundets institutioner og virksomheder, medens den
anden er et udlandsophold i et flerkulturelt miljø, gerne med minoritetsproblemer,
således at nationale spændinger også studeres og ses i deres pædagogiske sam
menhænge.
Uddannelsens sigte er stadig formidlingsvirksomhed overfor børn, unge og
voksne. Men samtidig skal B Åerne kunne virke som igangsættere/animatører i lo
kalsamfund, således at alle grene af samfundslivet animeres udfra de faglige og
menneskelig forudsætninger, BAeme kommer med. Så vil kontinuiteten i Jon
strups historie være tegnet på et nyt grundlag, og den røde bog i Værløses våben
skjold vil atter have sin berettigelse i lokalsamfundet, og fugl Fønix kan atter spre
de sine vinger udover Jonstrups vange.
KB

W
Jonstrups Venner
Jonstrups Venner er en uformel støttekreds, der skal fremme Jonstrupsamlinger
nes formål og være bindeled mellem gamle Jonstruppere og bestyrelsen.
Kredsen står åben for alle Jonstruppere: Lærere, medarbejdere og tidligere stu
derende.
Medlemmerne modtager bestyrelsens årlige beretning samt nyt om publikatio
ner og initiativer vedrørende Jonstrups historie og samlinger.
Der betales ikke kontingent. Udgifterne til kredsens arbejde dækkes foreløbig
af midler fra JKSS-190 års fond, der stammer fra overskud fra fester på Jonstrup
og mindre gaver.
Tilmelding til et af bestyrelsens medlemmer.
Jonstrupsamlingernes bestyrelse:
Kaj Bonde, Caroline Amalievej 124, lejlighed 24, 2800 Lyngby
Børge Hjermov, Søndervej 70 B, 2830 Virum
Christian Glenstrup, Hørby gamle Præstegård
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Tuse Næsvej 20, 4300 Holbæk
Vagn Skovgaard-Petersen, Svanevænget 4, 1., 2100 København 0
Jeppe Tønsberg, Friboeshvile, Lyngby Hovedgade 2, 2800 Lyngby
Konsulent for Jonstrupsamlingeme:
Elin Fog, Vinkelager 68,1., 2720 Vanløse.

«
"Til Duelige Skoleholderes dannelse", lektor, dr.phil Johan Boisen Schmidts le
vende beskrivelse af Jonstrups 200-årige historie, kan stadig købes. Bestyrelsen
for Jonstrupsamlingeme har vedtaget at tilbyde den til Jonstrups Venner til den
stærkt nedsatte pris: 50,- kr. + porto! Henvendelse til formanden.
Jonstrupsamlingeme er ifølge vedtægterne åbne for interesserede 1 gang om
året. Seminariets fødselsdag er 14. marts, så vi stræber efter at holde samlingerne
åbne på den lørdag, som er nærmest fødselsdagen; i år var det den 13. marts. Ved
den lejlighed var jonstruppere dimitteret 1936-1990, repræsenteret. - Foruden
den årlige åbning af samlingerne har vi i bestyrelsen den glæde, at fx. 25-års jubi
larer, 40-års jubilarer og 50-års jubilarer i forbindelse med deres jubilæum gerne
vil aflægge samlingerne et besøg. Det har været en glædelig detalje i dagens pro
gram. - Interesserede kan henvende sig til formanden.

«
Sammenkomst i Jonstrup 26.6.1993.
I lighed med sidste år indbyder bestyrelsen for "Jonstrups Venner" medlemmerne
til hyggeligt samvær i "det gamle Jonstrup" i Jonstrup.
Foreløbigt program:
1. Beretninger forelægges. Spørgsmål til formand og redaktion.
2. Kurt Maack: Klassisk spansk guitar.
3. Borgmester Ellegård, Værløse: "Jonstrups fortid, nutid og fremtid?
4. Tankeudvekslinger over et glas hvidvin.

Endelig meddelelse vil blive givet i "Folkeskolen" og "Tidens skole". Reserver
venligst dagen!
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Anmeldelse
Til Duelige Skoleholderes Dannelse
Jonstrup Seminarium 1790-1990
J. Boisen Schmidt 176 sider (Bogladepris 190,- kr.)
Forlaget Jonstrups Venner.
Det er en meget smuk og læseværdig bog, seminarielektor J. Boisen Schmidt her
har skabt sammen med bogens redaktør Kaj Bonde og Clemenstrykkeriet i Århus.
Det er en kronologisk fremstilling af Jonstrups 200 årige historie. Historisk stof
kan være tørt, men her er det en nydelse at læse forfatterens levende og velforme
de sprog, der hele vejen igennem er krydret med anekdotisk stof. Man kommer let
til at identificere sig med personerne, hvadenten det er de skiftende forstandere og
lærere, eller det er de stakkels elever, som under beskedne kår har måttet stride sig
igennem en 3 årig uddannelse under klosterlignende beskedne og ydmyge for
hold.
Bogen er rigt illustreret, dels med gode fotografier med oplysende tekst, dels
med statistik og oversigter. Særlig interesse har en gengivelse af det første skole
skema fra 1791. Der blev undervist fra 8 morgen til 10 aften, og om sommeren fra
5-6 om morgenen. Kun søndagen var fri til at søge kirke, og skrive et referat af
prædikenen. Indstillingen var, at lediggang var roden til alt ondt.
Interessant er striden mellem Jonstrup-uddannelse og de fri-seminarier, der op
stod omkring 1850 (Det nye Blågård, Vesterborg på Lolland m.fl.) Disse friseminarier underviste væsentlig kun i det mest nødvendige: Dansk, Regning og Reli
gion. Disse friseminarier tog sig nok betalt for undervisningen, men de lå jo mere
spredt geografisk, og rejse og ophold blev dermed billigere for den enkelte.
Fremstillingen rummer en del biografisk stof, bl.a. af forstanderne i dette år
hundrede: Stig Bredstrup, Georg Christensen, Aage Morville, Per Mogens Han
sen og Kaj Bonde.
Hver for sig har disse mænd bidraget til, at Jonstrup har stået som Flagskibet i
dansk læreruddannelse. Og de har ført kampen for seminariets overlevelse. For
det var mange gange truet på livet.
Det gik godt længe, indtil Jonstrup ret pludseligt ofredes i den politiske kamp
om, hvilke seminarier der i 1989 skulle overleve eller ej.
Bogen er en smuk bog. Som vil pynte på enhver Jonstrup-lærers bogreol. Andre
må kunne låne den på skole og folkebiblioteket landet over. Jonstrupborgeme er
jo gennem årene blevet spredt i alle Dronningens riger og lande.
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Den er udgivet med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet. Kan derfor
erhverves for 190 kr. Så længe oplaget rækker.
Anmeldt af cand. psych. Niels Kyndrup,
Tidl. rektor for Ribe Statsseminarium.

DEN GAMLE BORGER
Jonstrupsangen

Og

hør, du gamle, gamle bor-ger, vil du al-drig våg-ne

mer

TIL DUELIGE SKOLEHOLDERES DANNELSE
Jonstrup Statsseminarium 1790- 1990
om det første danske skolelærerseminarium, der i 202 år har markeret sig i dansk
læreruddannelse og folkeoplysning.

På ca. 160 sider fortæller seminarielektor dr. phil. J. Boisen Schmidt bl.a. hvordan
de gamle Jonstrupværdier, kontinuitet, kammeratskab og kollegialitet, udviklede
en lærerpersonlighed, som har præget den danske folkeskole i 200 år.
Bogen, som er rigt illustreret, er redigeret af rektor Kaj Bonde
og tænkt som en konkret indføring i læreruddannelsens
historie.

Bogen kan bestilles til favørpris
ved at indbetale 75,- kr.
på gironummer 0 20 95 70

Forlaget Jonstrups Venner
Kaj Bonde • Borrebakken
Caroline Amalievej 124, lejl. 24
2800 Lyngby
SENEST DEN 1.8.1993.
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Nogle bemærkninger
om bogen ”Til duelige skoleholderes dannelse"
I 1992 udkom bogen om Jonstrup seminariums historie gennem 200 år efter et
prisværdigt initiativ af Jonstrups sidste leder rektor Kaj Bonde og medlemmer i
Jonstrupsamfundets bestyrelse.
Bogen giver et spændende indblik i dansk læreruddannelses udvikling og giver
et fint tegnet portræt af en række personligheder, der har præget udviklingen på
Jonstrup gennem de 200 år.
Bogen er skrevet af seminarielektor dr. phil. J. Boisen Schmidt, som efter et
grundigt studium af fortidens kilder har beskrevet de forskellige perioder levende
og med grundighed.
Alligevel savner man noget i denne bog. Lad mig citere nogle indlæg fra Jon
strupårbogen 1942:
Georg Christensen beskrev ud fra forstanderembedets synsvinkel i en artikel
sin oplevelse af seminarieeleven - tidens ungdom - 1942:
"Den hostrupske side af seminarietiden spiller ingen rolle mere. Ungdommen er
ikke sorgløs. Den naive glæde, den rørte stemning, den let vakte begejstring og
hjertet på læberne træffes sjælden. Mange af vore unge er i dag usikre, uden selv
tillid, er præget af ensomhedsfølelse, står alene og skal nu lære at tilpasse sig til
en ny start.
Kammeratlivet erstattede det, man rejste fra. To og to finder de unge hinanden,
og seminariet er præget af et naturligt og åbent tillidsforhold til lærerne.
Økonomien er et fast problem - der er ikke tid til ferier. Om sommeren bliver
der sparet op til vinterens arbejde ved at arbejde i tørvemoserjord- og betonarbej
de, gartneri, mejeri - som avispakker eller jembaneassistent.
Der lægges op til en styrkelse og opøvelse af eleverne i praktisk demokrati ved
styrelse af deres egne sager, seminariets indre liv, der helt er lagt i deres hænder."

På "det gamle Jonstrup" var der i 40eme endnu bevaret mange af de gamle tradi
tioner - eller vi lærte dem at kende gennem de "meget gamle læreres fortællin
ger" om fortidens kolleger og navnkundige elever.
Traditioner, ceremonier, embeder var delvis bevaret - et indre liv på det gamle
Jonstrup, der bibragte mange intense oplevelser og som gav nogle afgørende ba
ser for vor personlige udvikling og for det lærerarbejde, som vi kom til at udføre
de næste 40-50 år.
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I ovennævnte bog mangier man i nogen grad denne side af seminarielivet be
lyst, men måske var det den, der i virkeligheden betød mest personligt for en lærer
uddannet på det gamle Jonstrup.
Ville det ikke være en ide, at man opfordrede nulevende gamle Jonstruppere til
at beskrive, hvad der betød mest for dem under de 4 år på Jonstrup, det interne
kostskoleliv, det nære samarbejde, når hverdagens kontante problemer skulle lø
ses, de mange diskussioner og intense samtaler i sene nattetimer.
Det ville være et meget værdifuldt supplement til bogen om seminariets hi
storie - og kunne belyse andre sider af de unge menneskers udvikling til lærer
jobbet, end der kan beskrives i ovennævnte publikation. En lille redaktionskomite
kunne lave en disposition, - stikord -, der evt. kunne være vejledende i en sådan
længere eller kortere beskrivelse.
Tidligere Jonstrupper
Februar 1992

W
Restoplag af Jonstrupbogen
Årgang 1967:100 stk
Årgang 1968:125 stk
Årgang 1969:150 stk
Årgang 1970:325 stk
Årgang 1971:50 stk
Årgang 1974:25 stk
Årgang 1977:50 stk
Årgang 1987:150 stk
Årgang 1988:200 stk
Jubilæumsbogen 1990:200 stk
Bestyrelsen for Jonstrupsamlingeme har vedtaget at tilbyde restoplaget til interes
serede for 30,- kr + forsendelse pr. stk. Henvendelse til formanden.

Samme dag som Jonstrup dimitterede sine sidste dimittender, overrakte undervis
ningsminister Bertel Haarder røde roser til sine "babyer” på Lyngby Handelscen
ter, der dimitterede sine første elever på den nye sproglig-økonomiske internatio
nale handelsskoleeksamen.
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