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SEMINARIETS FLYTNING
Gamle venner af Jonstrup vil naturligt spørge: Hvad bliver 

det til med seminariets flytning? Det er derfor rimeligt her 
kort at gøre rede for sagens forløb.

Efter lange og brydsomme forhandlinger var man i efter
året 53 kommet så vidt, at alt var gjort klart til, at seminariet 
kunne rykke ud fra Jonstrup i juleferien og midlertidigt ind
rette sig i den gamle Lundtofte skole, indtil et nyt seminarium 
var opført. Der var i undervisningsministeriet holdt orien
terende møde med repræsentanter for Lyngby kommune og 
senere med Ballerup og Værløse kommuner om en afvikling 
af øvelsesskolen. Fra forsvarsministeriet blev det sagt, at sagen 
i realiteten var afgjort. I radioavisen blev flytningen meddelt 
som en kendsgerning. Om radioen havde sin viden fra hærens 
pressetjeneste eller fra ministerielle kredse, vides ikke her. 
Fra seminariets side var alt gjort klart. Eksamen i praktik og 
gymnastik blev afholdt før jul for ikke at bringe eleverne i 
vanskelighed ved at skulle gå til eksamen under nye vilkår. 
Efter aftale med ministeriet var der indhentet tilbud fra flytte
firmaer. Planen for indretningen af Lundtofte skole var i 
orden. På baggrund af de to ministeriers samstemmende udta
lelser var det naturligt for Jonstrup Samfundet at indkalde til 
mødet den 12. december, da man ellers kunne risikere at for
spille chancen for et sidste møde på det gamle seminarium.

Alligevel kom den endelige afgørelse ikke. De sidste ord 
skulle siges i finansudvalget, men dette nåede ikke at tage stil
ling inden jul. Der blev kun opnået et løfte om en afgørelse, 
inden samlingen sluttede. Dette løfte blev også holdt, men først 
så sent, at der ikke kunne foretages videre før efter sommer
ferien. Finansudvalgets afgørelse var, at man godkendte flyt
ningen, men man foretrak, at beslutningen om placeringen af 
det nye seminarium blev forelagt tinget.
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Siden da har sagen været forelagt finansministeriet, som har 
stillet sig velvilligt. Fra militærets side presses der stærkt på, 
da flyverskolen fra april står uden lokaler. Skolens hidtidige 
lokaler i Rungsted er opgivet i forventning om en snarlig over
tagelse af seminariet.

Det er sagt os, at en afgørelse ad den ene eller anden vej 
søges opnået i januar—februar. Holder dette stik, vil flytnin
gen til Lundtofte finde sted i sommerferien. Vor betingelse for 
at rømme Jonstrup er, at der straks tages fat på opførelse af 
et nyt seminarium i Lyngby. Den lange, pinagtige usikkerhed, 
som er lammende for ethvert initiativ, må snarest ophøre.

Jonstrup, 15. januar 55.
Aage Morville.
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Af Valdemar Mortensen.

Der er andre, der har skrevet om Jonstrup, om Seminariet 
som Læreanstalt, dets Historie, Lærerne og Kammeratskabet 
mellem Eleverne. Men der har jo ogsaa levet et sluttet Venskab 
og Kammeratskab mellem Børnene, der opvoksede dér, og der
om kan kun en indfødt skrive. Som en saadan har jeg her 
prøvet at fortælle om mine Barndomsaar paa Jonstrup, hvor 
jeg blev født Julemorgen 1870 som yngste Søn af Seminarie
lærer Hans Mortensen, og hvorfra jeg dimitteredes 1890. Jeg 
har saa vidt muligt undgaaet at omtale Forhold, hvorom man 
kan læse andre Steder, kun omtalt dem som jeg saa dem med 
Barnets Øje. Hensigten med disse Blade er da ikke at gentage, 
men at udfylde, hvad der tidligere er skrevet om Livet paa det 
gamle Jonstrup.

Valdemar Mortensen.

Jonstrup kongelige Skolelærer-Seminarium, saaledes hed det 
i min Barndom, og under dette Navn gemmer jeg alle Erindrin
gerne fra Barndommens lyse og lykkelige Dage paa den gamle 
Borg. Vi følte det som noget særligt, dette kongelige, og vi fry
dede os, naar det mægtige Splitflag gik til Tops paa den store 
30 Alens Flagstang paa Gymnastikpladsen, som vi blot kaldte 
Pladsen. Der var jo ingen andre her ude, der førte Splitflag, 
det var kun Jonstrup, fordi det var et kongeligt Seminarium, 
oprettet ved kongelig Resolution af 25. Juni 1790. Oppe paa 
»Spillestuen«, Musikstuen, stod Seminariets Fane, og midt paa 
dens Dug stod Bogstaverne J. K. S. S. i Guld; og de stod i Blaat 
i alle Seminariets Bøger. Som den gyldne Skrift i Fanens Dug, 
saaledes staar Minderne fra Jonstrup med uudslettelig Skrift
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præget i min Sjæls Dyb. De har fulgt mig gennem de mange 
Aar, og de lyser nu med en særlig Glans ved at blive genkaldt 
i mit Livs Aftenstund.

I.

Omgivelserne.

Bakkerne. Ret Syd for Seminariets Omraade strækker sig i 
Øst-Vest en Bakkekam med Navnene Maaløv Bakke, Blusbakke 
og Kratbakkerne. Fra Maaløv Bakke ser man ud over et smukt 
Landskab, den yndige Plet, der danner Kirkeværløses Sogns 
sydlige Part, hvor Jonstrup lyser som en Perle i et ædelt 
Smykke. Og Rammen om Perlen er Bakker, Skove, Sø, Aa, 
Enge og bølgende Kornmarker, alt, hvad der kendetegner et 
nordsjællandsk Landskab og giver det sin Skønhed. Paa Højde
dragene i Nord ses Skovene Gandløse Ore med Værløse Kirkes 
hvide Ringmur foran og Ryget, der strækker sig hen mod Lille 
Værløses hvide Gaarde og Huse. Mod Øst træder »Studekro
gen«, en Part af Jonstrup Vang, med sine frodige Bøge og sit 
mosgroede Stengærde nær frem mod Seminariets Haver og An
læg. Bag disse glitrer Solen i Søndersøens Vandflade, hvorfra 
Aaen bugter sig tæt forbi Seminariet med den udtørrede Mølle
dam ud gennem Mølleengenes Mosedrag, hvor Storken har et 
godt Spisekammer; videre mod Knardrup, hvor den forener 
sig med Bundsaa og Værbro Aa, der munder ud i Roskilde 
Fjord. — Neden for denne Bakke drejer Vejen mod Ballerup. 
Drejningen hedder »Pas paa«. Her stod nogle store Slaaen- 
buske, hvis blaaduggede Frugter havde vor særlige Interesse; 
mangen en Vinterdag gik vi til »Pas paa« for at plukke Slaaen, 
der var bedst, naar de havde faaet lidt Frost; de var særlig 
gode som stegte, og der kunde ogsaa laves Most af dem. Maa
løv Bakke var en herlig Kælkebakke. Det var en herlig Sport 
at suse ned ad den lange, stejle Bakke ind over Sogneskellet 
og ind paa Møllerens Mark. Arnes (Carl Mortensens) Slæde var 
fornem med højt Sæde og et Staabræt bagpaa; men den var 
for lav i Mederne til Bakkekørsel, for Sneen samlede sig under 
Bundbrættet; min Slæde var bedre med et smalt Bræt paa langs 
et godt Stykke over de haarde Bøgetræs Meder; liggende paa
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Maven og styrende Slæden med Benene susede vi ned med 
Sneen fygende om os.

Der, hvor Vejen til Maaløv udgaar fra Ballerupvejen, boede 
Hjulmanden, som almindelig kaldtes »Peder Vorherre«. Han 
var fast Tømrer og Snedker og meget andet paa Seminariet, 
hvor han havde sit Værksted i et lille Hus bag »Den ny Byg
ning«. Det var Seminaristerne, der kaldte ham Peder Vor
herre, fordi han kunde lave alt; vi andre sagde Peder Hjul
mand, og det syntes han bedre om. Han kom daglig fra sit 
Bakkehus til Seminariet, hvor der altid var noget at lave. Jeg 
kom ofte til ham paa Værkstedet og fik Lov til at snedkerere 
der. Han var venlig og rar, faamælt og uhyre virksom. Engang 
fik han Ordre til at opsætte et Brædderum i et Hjørne af Ele
vernes Spisestue. Det skulde bruges til Konsultationsstue for 
Læge Busch fra Ballerup, der var Seminarielæge; han havde 
rødligt Haar, hvorfor Eleverne kaldte ham Edom. Da nu dette 
Skur var opført, forsynede de det med denne Indskrift: »Peder 
Vorherre haver opført dette Hus, Edom til Gavn, Fatter til 
Ære«. Forøvrigt behandlede de det saa ilde, at det snart efter 
blev fjernet.

Paa Bakken ved Siden af Peder Hjulmand boede »Kirsebær- 
Marie«, der ud mod Vejen havde en Række Kirsebærtræer, der 
bar Masser af smaa sorte Bær, hvoraf Moder gerne købte et 
Lispund. — Længere henne, oven for Skoven, boede Christen 
Væver i et yndigt Hus med en god Frugthave foran; navnlig 
hans gule Blommer havde vor særlige Interesse; de stod i Heg
net, saa der ofte fandtes nogle af dem paa Stien, der gik forbi. 
Vi kunde ogsaa købe af Frugten, og det var interessant at 
komme ind og se Væveren i Arbejde. Hans Søn Lars var Tjener 
hos Økonomen paa Seminariet og vartede Eleverne op; blev 
selv Elev og dimitteredes 1881. — Væverens Nabo var Land
mand Peder Hansen. Der kom vi ofte for at lege med hans 
Børn, Hanne og Ida. P. Hansen var ogsaa Vognmand og Fragt
kører. Det var ham, der hvert Aar leverede Materiale til Ele
vernes store Set. Hansblus. Hans Bolig var gammel og tarvelig. 
Dagligstuen og Sovekammeret havde Lergulv og kun meget faa 
Møbler. Øverstestuen havde Bræddegulv. Under en Dragkiste 
her stod en stor flad Kasse, der havde vor særlige Interesse;
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det var Ægkassen, hvorfra Konen gerne hentede nogle Æg og 
gav os med hjem. Hønsene gik frit omkring og lagde deres 
Æg, hvor det passede dem, og vi blev da ofte sendt ud paa 
Opdagelse for at finde Hønsereder. Til Tider gik der et Kuld 
Smaagrise om i Stuerne; de var taget ind for at trives bedre 
i Varmen. I en Udlænge boede en gammel Kone, som vi kaldte 
»Tyskemutter« ; en venlig gammel Kone med mange Blomster 
i Vinduerne. Hun maa have været fattig, for vi havde ofte Mad 
med til hende hjemmefra. — Længer mod Øst laa nogle 
Smaasteder, der tilsammen kaldtes Maaløv Krat; Børnene der 
fra gik i Skole paa Jonstrup. Neden for Bakken, lige op ad 
Skovgærdet, boede en Landmand, der interesserede os særlig, 
fordi der i hans Mødding, der laa op ad Skovgærdet, jævnlig 
fandtes Snogeæg, som ellers var vanskelige at faa fat i; det 
syntes vi var saa interessant, at Gødningsvarmen udrugede 
Æggene.

Skoven kendte vi ind og ud. Vi færdedes i den, som var vi i 
Hjemmets Stuer. Der var kun faa Minutters Gang hjemmefra 
ud til Hjørnet af Skoven, hvor Stien førte ind. Ved særlig Op
mærksomhed fra Skovrideren var den nærmeste Del af Skoven 
forsynet med brede, afstukne Spadseregange, der hvert Foraar 
blev eftersete og befriede for Løv og Grene. Det var som en 
Park, der hørte Seminariet til. Straks inden for Skovgærdet og 
ogsaa rundt om i Skoven fandtes mange Hasselbuske, hvorfra 
vi om Efteraaret fyldte Lommerne med dejlige brune Nødder. 
Vi syntes, at hele Skoven tilhørte os; og dengang skulde der 
ingen særlig Tilladelse til at plukke Bær i Skoven, saa vi be
nyttede os frit af vort Kendskab til, hvor de fandtes. Jordbær
rene trak vi paa Græsstraa for at delikatere os med dem, naar 
vi kom hjem og fik Mælk og Sukker til. Hindbær var der 
mange af. Straks inden for Skovgærdet var »Salamandergrøf
ten«, et lille dybt Vandhul med Frøer og Salamandre, disse 
morsomme Fyre med den rødspraglede Bug; vi skulde gerne 
hen og hilse paa dem. Videre gaar Stien over den lille »Gule- 
eng«, der nu for længst er tilplantet. Der voksede de store Jord
bær, som vi kaldte »spanske«. Her fra snoer »Kærlighedsstien« 
sig op til Kørevejen, der kommer fra Indkørselen ved Skov
løberhuset i »Studekrogen«. Her ved Vejens Krumning staar
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en af de gamle, tykke Ege, som der før var mange flere af. 
Vi forstaar os ikke paa Skovdrift, men vi er grædefærdige, naar 
vi en Dag ser, at en af de gamle Kæmper har faaet det lille 
barkskrællede Mærke, som betyder, at Træet har faaet sin 
Dødsdom; saa ved vi, at en skønne Dag kommer Skovarbej
derne med Økse og Sav for at fælde det. Vi kan høre Lyden af 
Huggene helt hjem, og vi standser og gyser, naar vi hører det 
mægtige Brag, naar Kæmpen segner om mellem Bøgene rundt 
om og river mangen en Gren af disse med sig. Hvor forstod 
vi »Fatter«, da han en Dag i Skolen sagde, at naar det begynder 
at knage i det gamle Træ, saa er det Træets Suk over, at det 
skal dø nu; det kunde have staaet og levet mange Aar endnu. 
Skovens ældste og tykkeste Eg er »Djævleegen« paa Djævle- 
engen neden for Hejrebakken. Den har faaet Lov at blive staa- 
ende med sine knudrede Grene og sin Uglerede. — Vi gaar 
tværs over Kørevejen ned paa »Stæreengen« i Skovens sydlige 
Udkant. Her staar ogsaa en gammel Eg, der hvert Aar huser 
et Par Stærefamilier. I Engens Nordside har Vaarsolen tidlig 
Magt; det rasler i Løvet, naar en Snog eller et Firben pludselig 
flygter for vor Skygge, der uventet falder over dem, bedst som 
de laa og tog Solbad. Denne Eng kaldes ogsaa »Spireengen«, 
fordi det er her, at Seminaristerne har deres Løjer med de nye 
Elever, »Spirerne«. Vejen gaar sin Bølgegang ind gennem Bøge
skoven. Her breder Foraaret sit Vidundertæppe af Anemoner, 
flest hvide, men ogsaa Pletter af blaa og gule. Her er '»Offer
bakken«', et Stykke nede staar en stor Stub af en gammel Eg. 
Der bringer vi Foraaret vor Hyldest ved at pynte Stubben med 
Blomsterbuketter. Lidt længere fremme er »Rævebakken« med 
Rævegravene mellem de unge Bøge. Smalle Veksler fører hen 
til Hullerne, foran hvilke ligger nyopkradset Grus, Hønsefjer 
og blegede Knogler. Vi saa aldrig Rævene, men vi vidste, de 
sad dernede og lurede; vi prøvede at jage dem ud ved at trampe 
i Jorden, men de sad fastere end som saa. Nogle af Hullerne er 
tilstoppede med Halm og Grene; det viser, at Skovens Folk har 
holdt Rævejagt. Der var ogsaa Grævlinger; dem kunde vi træffe 
at møde, men vi var bange for dem. Lidt længere ude var den 
Eng, hvor Fader fandt den sjældne himmelblaa Lungeurt (Pul- 
monaria angustifolia) ; da den var saa sjælden, maatte vi hver-
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ken plukke den eller røbe dens Voksested. Selv tog han lidt af 
den til sit Herbarium. Saa kom vi til Seidamsmosen, der senere 
blev kaldt »Afrodites Øje«; oven for den staar nu Jonstrup- 
samfundets Mindesten. Her ovenfor drejer en Vej ud af Sko
ven mod Ballerup; der paa Hjørnet stod en mægtig Bøg, 
»Navnebøgen«, der paa sin tykke Stamme var oversaaet med 
indskaarne Bogstaver, af hvilke mange gik helt ind i Veddet. 
Det blev dens Død; der gik Svamp i den, og i en November
storm blæste den om. Aarringene paa den rensavede Stub viste, 
at den var ca. 120 Aar. En Tværvej ind i Skoven fører over til 
»Nr. 11-Vejen«, der kommer fra Hovedvejen ved Stæreengen 
og gaar forbi »Børres Eng« over »Nr. 11« med sine ranke Gra
ner forbi »Jernkilden«, hvis stærkt jernholdige Vand flyder 
ud i »Knoprenden«, der forbinder Seidamsmosen med Sønder
søen. Denne Bæk kunde om Foraaret have saa meget Vand, at 
Gedderne i Legetiden gik fra Moserne ved Søen op i den, langt 
ind i Skoven. En Dag, da min broder Frederik og jeg gik langs 
Bækken, fik vi Øje paa en stor Gedde; resolut sprang Frederik 
ned i Bækken, greb Gedden og kastede den i Land; den blev 
vel modtaget i Moders Køkken. — Herude er den store Præste- 
eng, og her er Bøgene meget større end hjemme ved. Vi er i 
Udkanten af Skoven og kan skimte lidt af Søndersøen; ved 
dens Østende er Københavns Kommunes Vandværk, bygget 
1874; derfra pumpes Vand til København. — Vejen fører os 
forbi Djævleengen og den fritstaaende gamle Bøg, »Ønske
bøgen«, om hvilken der hvert Aars 2. Pinsedag holdes Skovfest, 
videre til »Syvstjernen«, hvor syv Veje mødes, ogsaa den, vi 
begyndte med at følge ved Studekrogen. Lidt før Ønskebøgen 
fører en Sidevej op paa » Hejrebakken«-, ogsaa her er anlagt 
Spadseregange mellem de spredte høje, slanke Bøge, hvor en 
Hejrekoloni bygger i henved en Snes Reder. Fuglene flyttede 
senere til nogle lavere Bøge et andet Sted i Skoven. Fra Hejre
bakken er en vid Udsigt over Søen til Kirke Værløse og Jon
strup. Neden for Bakken mod Vest, paa en stor Eng, har Semi
naristerne deres Skydebane, hvor de øver sig i Riffelskydning; 
fra Skydevolden ved Bakkens Fod gravede vi fladtrykte Bly
kugler frem; de kunde smeltes om til andre Formaal eller sæl
ges til Kludekræmmeren.



MIN BARNDOM PAA JONSTRUP 11

Skovrider Bruun boede i »Ravnehuset« i Lille Hareskov, der 
var en Fortsættelse af Jonstrup Vang. Det var en Festdag, naar 
jeg ved Juletid blev sendt der ud for at hente vort Juletræ. 
Naar jeg har faaet det paa Slæden og traver hjemad, synes jeg, 
at nu er Træet ikke mere blot et Grantræ, det er helliget til at 
bære Julens Fest ind i vore Stuer, og Strofer af Julens Salmer 
lyder for mig. Varsomt sætter jeg det ind i Krogen ved den 
store Vedbend hjemme i Gaarden, hvor det skal staa, til det 
skal tages ind og pyntes.

Fra Syvstjernen fører en Vej »Fægyden« ud til Overdrevet, 
hvor nu Hareskovbyen ligger. Der havde vi frit Udsyn over 
Moser og Bakkedrag helt ind til Københavns Taarne. Et Stykke 
inde i Store Hareskov stod nogle meget høje, slanke Bøge som 
dem paa Hejrebakken. Der var en Ravnerede, og paa et af 
Træerne voksede en sjælden Pigsvamp; for dens Skyld lovede 
Skovrideren, at Træet skulde faa Lov at staa, saalænge han 
raadede i Skoven. Fader vilde gerne have lidt af Svampen til 
sit Herbarium, og en Dag fik han et Par Skovarbejdere til at 
bære en Brandstige hen til Træet, saa han kunde komme op og 
skære en Skive af den. Lidt længere inde i Skoven, paa Vej 
mod »Femstjernen«, var en Mose, tæt bevokset med Mosebøller 
(Vaccinium uliginosum), som vi kaldte Blaabær. Til denne 
Blaabærmose foretog vi hvert Aar Ekspeditioner og plukkede 
Masser af Bær; paa disse Ture var Fader gerne med. Allerede 
fra mit femte Aar var jeg med paa disse Ture. Hvor var der 
stille og højtidsfuldt i disse dejlige Skove. Vi mødte kun sjæl
dent andre Mennesker; det var, som om vi selv ejede det hele. 
Naar Gøgen kukkede, svarede vi den, og vi kunde lokke den 
saa nær, at vi fik den at se; men saa blev den gerne vred og 
skældte ud. Skovskaderne skræppede, Duerne kurrede, Spæt
terne hamrede paa Stammer og Grene, og oppe mod den klare 
Himmel kredsede Musvaagerne og den flotte Glente. Vi kendte 
Redesteder for de fleste af dem. Skovskaderne var de forsigtig
ste; de ventede med at bygge, til Bøgene var grønne i Toppen, 
og saa tav de stille, mens de byggede. Fra »Femstjernen« kom 
vi til Landevejen København—Slangerup. Ved denne laa det 
herskabelige »Kulhus«, og i et lille Hus ved Skoven der boede 
»Sortehans«, Krybskytten, der havde siddet mange Aar i Tugt-
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huset, efter at han i 1866 havde skudt Skovfoged Thomsen 
fra Ravnehus, der overraskede ham paa en ulovlig Jagt. Paa 
Stedet, hvor det skete, blev der i en Bøg skaaret FT 16. Marts 
1866. Gennem »Bøndernes Hegn« fortsatte Skoven til Frede- 
riksdal, hvorfra vi ad »Prinsessestien« langs Lyngby Sø gik til 
Sorgenfri. Der havde jeg i nogle Aar tit Ærinde, først mens 
Broder Rasmus lærte Gartneri i Slotshaven, senere, da Søster 
Margrethe holdt Hus for en Familie fra København, der om 
Sommeren boede i en Kavalerbygning, der efter Enkedronning 
Caroline Amalies Død 1881 blev udlejet. Jeg gik ofte Turen 
dertil gennem Skovene paa et Par Timer.

Fra min tidlige Barndom lærte jeg at færdes i Naturen og 
iagttage den. Fader tog mig med paa sine botaniske Vandringer 
og lærte mig Planternes Navne og Egenskaber, og min store 
Broder, der var Lærer i Naturhistorie i København, kom regel
mæssig hjem hver Helligdag og i Ferierne, og han blev min 
Læremester i Zoologi. Alle Dyr interesserede vi os for, men del 
var særlig Fugle og Krybdyr, der havde hans særlige Aarvaa- 
genhed; han havde selv en stor Samling udstoppede Fugle, og 
han skrev engang en Afhandling om Firben. Han havde altid 
Bøssen med, og da han fik Ministeriets Tilladelse til at skyde 
i Skoven — dog kun i videnskabeligt Øjemed — gik vi lange 
Ture i Skoven og saa der mange Fugle, som kun opholdt sig 
der. En yndet Tur var at følge Skovens sydlige Stengærde, 
hvor vi rigtig kunde studere Firben og Snoge, der levede der. 
Der opdagede vi en Dag det store Firben (Lacerta agilis), hvis 
Tilstedeværelse her ikke hidtil var kendt. Vi fandt ogsaa Æg
gene. En anden Opdagelse gjorde vi i en Mergelgrav ved Bringe, 
hvor vi fandt Haletudser til Løgfrøen (Pelobates fuscus). Vi 
elskede at færdes i Skoven. Engang byggede Sylvestra Beyer
holm og jeg os en Løvhytte derude; der laa vi saa og repeterede 
til Eksamen; vi hørte hinanden i Salmevers, Skriftsteder og 
Kongerække.

Aaen, der kom fra Søndersøen, spillede en stor Rolle i Dren
genes Fritidsliv; i den vadede, badede og fiskede vi. Vi gennem- 
vadede hele Strækningen fra Mølleengen forbi Seminariet, gen
nem den lange Stenkiste under Bringevejen ud mod Søen til 
»Badestedet«. Dette var ikke særlig ideelt som saadant, da
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Vandstanden gerne var saa lav, at vi maatte lægge os ned for 
at faa Vand over Ryggen, og bag efter maatte vi skylle hin
anden rene for paahængende Plantedele; men Børn kan jo 
være nøjsomme. Stenkisten under Bringevejen var saa høj, at 
vi kunde gaa oprejst gennem den; den var bygget af store til- 
hugne Kampesten, og mellem dem var der Smuthuller for 
Smaafisk og Krebs, som vi fangede. Vi havde en Vidiekurv 
med os, og i den fangede vi Skaller, Aborrer og enkelte Flirer. 
I Aaens skarpe Drejning ved Mølleengen var en lav Skrænt af 
Tørvejord, hvori der sad Krebs, som vi tog. Paa Stenkistens 
Nordside kom jeg engang i Livsfare; der var temmelig meget 
Vand i Aaen, og da jeg med en stor Sten vilde salutere for en 
Træsko, der kom sejlende, var jeg saa uheldig selv at gaa med 
ud; heldigvis var Frederik i Nærheden og hjalp mig op. Om 
Vinteren skaffede Isen paa Aaen os mange Glæder, hvad enten 
vi gled paa den eller slog den itu for at lade Stykkerne gaa 
med Strømmen. Det skete, at der kom Vildænder, som kastede 
sig i Vaagerne. Jeg mindes et Aar, da min store Broder bragte 
Moder Vildænder baade til Jul og Nytaar.

Vi vidste godt nok, at Møllerens Bygninger ved Aaen engang 
havde været Vandmølle. Mølledammen var udtørret, men Nav
net var bibeholdt, ligesom »Øen«, der nu var en Halvø ud fra 
Blegepladsen. Den stejle Nedkørsel til Mølledammen var Vin
terens Kælkebakke; vi kunde køre helt hen til Aaen. Mølle
dammen laa i min Barndom altid i Græs.

Søndersøen var for os noget meget stort; den er 2 km i V—0, 
og 1 km paa det bredeste. Vi kom til den enten langs Aaen eller 
ad »Knaldhyttevejen«, der fra Vangevejen drejede ud forbi et 
stort Tørveskur, »Knaldhytten«, ud til Søens Sydside, hvor den 
drejede ud over Dæmningen mellem Storesøen og Lillesøen og 
videre gennem en stejl, sandet Hulvej til Lilleværløse. Dæm
ningen var saa lav, at Storesøens Bølger i Vestenvind skyllede 
over dem, og det gøs i mig, naar jeg skulde passere den med 
Bølgerne om Fødderne. Paa Søens Sydside hen mod Aaen var 
en lille Holm, som vi kaldte »Slotsholmen«. Det hed sig, at der 
engang i meget gamle Dage havde staaet et Slot, men ingen 
vidste noget nærmere derom, og ingen tænkte dengang paa at 
undersøge Sagen. Forklaringen findes nu i »Jonstrupbogen«
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for 1923. — Hele Søen rundt var en bred Grøft, der i sin Tid 
var gravet for at aflede Tilløb til Søen, idet Ejeren af »Søn- 
dersøgaard«, Dr. Heiberg, vilde prøve at udtørre Søen; han 
ofrede mange Penge paa Udpumpning, men maatte opgive det, 
da Kilderne i Søen stadig holdt Vandstanden vedlige. — Det 
var nu forbudt at bade i Søen, men det blev ikke respekteret. 
I Søens Vestende, neden for »Hjortøgaard«, var der et dejligt 
Badested med jævnt skraanende Sandbund, flankeret af tætte 
Rørskove; det blev meget benyttet. Her badede jeg en Dag sam
men med flere Kammerater, hvoriblandt Knud Knudsen fra 
»Hjortøgaard«, senere kendt som Forfatteren Knud Hjortø. 
Bedst som vi nød Badet, opdagede vi en Baad, der nærmede sig; 
i den Tro, at det var Opsynet, ilede vi i Land. Knud gav sig 
ikke Tid til at tage Tøjet paa, men flygtede splitternøgen op 
over Marken hjem til Gaarden.

En Spadseretur Søen rundt var baade smuk og lærerig. Søens 
Nordside var begrænset af høje Skrænter med et urskovagtigt 
Krat af mange Slags Buske og Træer. Her, i Læ for Norden
vinden, fremtryllede Solen et herligt Foraar tidligere og rigere 
end ovre i Skoven. En Foraarsdag her var som et Eventyr: Kil
derne rislede, Fuglene sang, og det mangefarvede Blomster
tæppe bredte sig overalt; her voksede de smukke Lærkesporer, 
baade den store (Corydallis cava) og den lille C. intermedia) ; og 
saa vrimlede det med Snoge og Firben, der her levede ret ufor
styrret, da her kom saa faa Mennesker. Solen glitrer i Søens 
Vand, i Rørskoven staar Hejren og fisker, og ude paa Søen 
svømmer en Lappedykker og et Par Svaner. Gøgen kukker, og 
»i Sommernattens korte Svale slaar højt Fredskovens Natter
gale«. Den rige og fredfyldte Natur hinsides Søen mindes jeg 
som et Paradis paa Jord.

Moserne. Syd for Søen var en Række Moser med Tørveskær. 
Her skar Bønderne i »Vangen« hvert Aar mange Tørv, sorte 
og gode, de såkaldte »Skovtørv«. Alle Lærerne fik Tørv 
her fra, og der kom Vogne fra »Hedeboegnen« Syd for Balle
rup og hentede Tørv her, da de var bedre end dem der ovre fra 
den skovfattige Egn. I Mølleengen Vest for Seminariet var og- 
saa Tørvemoser, som dog ikke udnyttedes saa meget. Ved 
Bringe var den store Baunemose, der havde særlig Interesse,
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fordi den husede baade Gedder og Krebs. Frederik var dygtig 
til at fiske. Gedderne tog han paa Snøre med en Dobbeltkrog, 
hvorpaa blev sat en lille Skalle eller Karudse. Krebsene tog han 
med Hænderne. I en lodret Væg af fast Tørvejord gravede 
Krebsene sig ind og sad hver i sit Hul med Klemmerne udad. 
Frederik lagde sig paa Maven ovenfor, smøgede Skjorteærmerne 
helt op, stak Armene ned og hev Krebsene ud af deres Huller. 
Vi spiste mange Krebs her fra. I Vangemoserne og i Søen var 
mange Gedder. Hvert Foraar kom Karlene og falbød Gedder, 
som de havde skudt; dengang var der ingen Fredningstid for 
dem. Gedderne var ofte store; en Dag købte Moder en paa 18 
Pund. Det var billig og god Mad.

Møllen stod paa Marken halvvejs til »Pas paa«, ikke længere 
borte, end at Skyggerne af dens Vinger kunde naa ind i Faders 
Værelse paa de korte Dage, naar Solen gik lavt over Maaløv 
Bakke. Møllen stod paa en stensat Forhøjning, der var saa høj, 
at Vognene kørte ind under Møllen. I Stensætningen byggede 
forskellige Smaafugle, og i Gennemkørselens Bjælkeloft var der 
Svalereder. Paa Trekanten mellem Ind- og Udkørselen voksede 
mange Blomster, deriblandt den giftige Bulmeurt. Det var mor
somt at besøge Mølleren, naar Møllen var i Gang. Vi lod os hejse 
med Sækkene fra første til andet Loft, og vi smagte paa det 
varme Skraa og Klid. I en Rude ved Møllerens Pult var ind
ridset Aarstallet 1834. Fra Møllen gik en Sti ned til Møllerens 
Bolig ved Aaen lige ved Seminariet, den gamle nedlagte Vand
mølle. Her havde Mølleren Bageri. Der var jeg ofte inde og saa 
Svendene arbejde. I et stort Trug laa Rugbrødsdejgen tillavet; 
saa blev der lagt en Sæk over, og derpaa sprang Svendene op 
i Truget og æltede Dejgen med de bare Fødder. Fra Butikken 
husker jeg de store gode Sukkerkringler, der kostede 2 Øre, 
men vi fik altid 6 for 10 Øre. Der var ogsaa en lille Købmands
butik, hvori der dog kun var ganske faa Varer. Mølleren havde 
et lille Landbrug og i Forpagtning de faa Tdr. Land, der hørte 
til min Faders Embede. Hans Kone bar mig til Daaben den 
28. April 1871.

Anlæggene. Ved Seminariet var to Anlæg, det gamle og det 
nye, begge mod Nord. Det gamle var plantet i 1809, da Semi
nariet flyttede her ud; det var et Læbælte norden om Haverne,
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og der gik en Spadseregang igennem det. I Gangen stod nogle 
Tremmebænke, der brugtes af Seminaristerne som Læsebænke. 
Mod Øst stod »de store Træer«, nogle Popler, som virkelig var 
store, baade tykke og høje; de øverste udgaaede Grene var yn
dede Siddepladser for Krager og Raager; tidlig om Morgenen 
sad der ofte mange; saa hentede jeg gerne min Broders Bøsse 
og listede mig hen under Træerne og hentede en Fugl ned. Det 
øvrige af Anlægget var Kastanier, Ask og Løn. I en hul Ask 
overvintrede nogle Flagermus; naar vi stak en Pind op til dem, 
hørte vi dem pibe. I Anlæggets nordøstlige Hjørne havde vi paa 
Grøfteskrænten indrettet en »Hule«, der dog var aaben. Herfra 
foretog vi Udflugter til Markerne og hentede Ærter, Gulerød
der og Kaalrabi, som vi saa nød i Hulen. Ved en stor smuldret 
Træstub legede vi Købmand; det brune Træsmuld var Kaffe, 
og Muslingeskaller fra Søen var Fade og Tallerkener.

Det nye Anlæg var ved Gymnastikpladsen og »den ny Byg
ning«. Det var ogsaa en yndet Legeplads. Der var et hvidt Mor
bærtræ, hvis vammelsøde Frugter vi yndede, og der var en 
Busk med smaa søde Bær, som vi kaldte Fjeldribs. Dette An
læg var plantet der, hvor forhen Seminaristernes Haver var, 
dengang de fik Undervisning i Havebrug. I den vestlige Del 
ned mod Mølledammen var Resterne af en Stengrotte og der 
var et Kirsebærtræ og nogle Ribsbuske med hvide Bær; end
videre et Lysthus om en Hængeask.

Haverne. Fra Blegepladsen ved Mølledammen og Øst paa 
laa fire Haver: Portnerens, Beyerholms, Carl Mortensens og 
Kalkars. Der var gode gamle Frugttræer i dem alle, og de 
havde Laager ud til Anlægget. Fra Gymnastikpladsen var en 
Ahornallé Øst paa, og Syd for den Forstanderens store Have; 
i dens østlige Del var, omgivet af store Træer, en lille Dam, 
der altid forekom os skummel. Medens jeg ofte kom med Kam
meraterne i de andre Haver, især naar Æblerne var modne, 
saa var Fatters Have et lukket Land; han havde ingen Børn, 
vi kunde lege med; men vi kiggede gennem Hegnet ind til 
Stenen, der stod paa Pastor Driebeins Hund »Kyon«s Grav. 
Syd for Fatters Have var Lindealleen, hvor vi om Foraaret 
plukkede Violer, og Syd for den igen var Økonomen Gehls 
Have, og endelig Vest for den, ud mod Ballerupvejen, Faders
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Have; den havde kun et Pæretræ, et Æbletræ og to Blomme
træer samt Ribs, Stikkelsbær og Solbær. I nogle smaa Bede 
saaede Fader saadanne Planter, han kunde bruge til sit Her
barium; ud over det havde han ingen Interesse for Havebrug. 
Vor Have var uden al Pynt, kun en Firkant til Urter med en 
Gang omkring. Moder var interesseret i Haven, og jeg lærte 
tidlig at arbejde der.

(Sluttes 1956.)



Det kgl. Skolelærerseminarium
paa 

Jonstrup 
d. 1. Oktober 1885

REGLEMENT FOR SEMINARIETS OEKONOM

1.
De reglementerede Spisetider ere: KL 7 Morgen og Aften, 

Kl. 10 (eller om saa bestemmes Kl. 11) Formiddag og Kl. 2% 
Middag. En halv Time, efter at Spisningen er begyndt, har 
ingen for den Gang Ret til at fordre Spise, uden forsaavidt 
Udfoldelsen af nogen Pligt, f. Ex. Deltagelse i Gudstjenesten 
maatte have forhindret Vedkommende i at være tilstede i rette 
Tid.

2.
Om Morgenen gives der bart Smørrebrød og en Pægl kogt 

Mælk tilligemed kogt Vand, for hvem der maatte ønske dette. 
Kl. 10 (eller 11) Formiddag gives hver to Stykker Smørre
brød rundt om Kagen, saaledes, at de skjæres over i fire halve 
Stykker og belægges de to halve Stykker med Ost, de to med 
Kjød eller Pølse. Kl. 7 Aften gives det fornødne Smørrebrød, 
hvoraf ligeledes fire halve Stykker belægges som om Formid 
dagen og ligesaa meddeles hver Elev paa en Tallerken, me
dens iøvrigt bart Smørrebrød indbæres på Fad til samtlige 
Elever; derhos gives kogt Mælk og kogt Vand ligesom om 
Morgenen.

Brødet maa være velbagt af ren og ubeskadiget Rug, højst 
5 Dage gammelt, regnet fra den Tid, det er taget ud af Ovnen. 
Naar en Brødskive rundt om Kagen har en Tykkelse af % til 
% Tomme og den — saadan som for Tiden er Skik her — har 
et Tværmaal af 4 og 4% Tomme, bør der til samme bruges 
2% til 3 Kvint Smør, der maa være friskt og velsmagende, 
paa ingen Maade harskt eller utilbørlig saltet.
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Om Middagen gives to Retter sund og god Middagsmad, saa- 
ledes som den haves i jevne borgerlige Familier. For de for
skjellige Dage i Ugen fastsættes Retterne paa følgende Maade.

Søndag. Første Ret: Kjødsuppe af ferskt Oxekjød med Kjød
eiler Melboller, eller med Ris, som da gives for sig. Dersom i 
Sommermaanederne intet godt ferskt Oxekjød kan haves, maa 
der gives Kalve- eller Lammekjødsuppe. Der maa hele Aaret 
igjennem være Grønt og Rødder paa Suppen i saa rigelig 
Mængde, at hver Person dermed tilstrækkelig kan forsynes. 
Af Boller regnes mindst fire til hver Person.

Anden Ret: godt kogt Oxekjød eller i Sommermaanederne 
godt kogt Kalve- eller Lammekjød af Kalve eller Lam, som 
have opnaaet passende Alder og Vægt. Af Kjød ligesom neden
for af Flæsk og Steg regnes mindst 65 Kvint i tilberedt Til
stand til hver Person. Til Kjødet gives Peberrodssauce med 
Korender eller stuvet Kaal, stuvede Kartofler, Roer, Spinat, 
Bønner eller Grønærter.

Mandag. Første Ret: Vandgrød med tilstrækkeligt Smør og 
Mælk. Istedetfor Vandgrød kan ogsaa anden Grød gives, om 
Sommeren ogsaa stundom Kjærnemælkssuppe. Smørret til 
Grøden leveres særskilt, at hver Elev dermed kan forsyne den 
ham paa Tallerkenen tildelte Portion Grød.

Anden Ret: Æggekage i Reglen med Flæsk (højst hver tredie 
Gang med Brød). Kun paa Tider, hvor Æg ere vanskelige at 
erholde, kan der paa denne Dag gives Ragout.

Tirsdag. Første Ret: Hvidkaalssuppe eller Ærter eller Grøn- 
kaal i passende Afvexling.

Anden Ret: Salt Flæsk og ferskt Kjød.
Onsdag. Første Ret: Velling af Byggryn, stundum ogsaa af 

Risengryn eller Sagogryn.
Anden Ret: Frikadeller med Sauce og Kartofler eller stuvede 

Kartofler. Om Sommeren gives af og til Spegeflæsk med Røræg 
eller Spinat.

Torsdag. Første Ret: Sød Suppe af Byggryn, Risengryn, Per
legryn eller Sagogryn; af Svedsker i Suppen regnes i det mindste 
5 til hver Person. Til passende Tider gives ogsaa Kirsebærsuppe 
eller Blaabærsuppe.
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Anden Ret: Oxesteg; om Sommeren kan der gives Kalve- eller 
Lammesteg; til passende Tider gives ogsaa Flæskesteg. Til 
samtlige Stege hører Sauce samt Kartofler eller anden Gemyse.

Fredag. Første Ret: Sød Grød eller Risengrød med tilhørende 
sødet 01 og Smør, der anrettes ligesom om Mandagen. Til Ri
sengrøden gives Kanel og Sukker, der leveres for sig. Om Som
meren kan stundum gives tyk Mælk (af sød Mælk) med Sukker 
og Brød, som da gives for sig.

Anden Ret: Ragout. I Slagtetiden gives en Gang eller to Med
isterpølse samt stuvede Kartofler.

Lørdag. Første Ret: Øllebrød eller Brødsuppe, eller Mælke
brød eller Bollemælk.

Anden Ret: Fersk, salt eller røget Fisk med Kartofler eller 
stuvede Kartofler.

Formedelst Vanskelighed ved at faa ferskt Kjød og Fisk 
m. m. til aldeles bestemte Dage tilstedes nogen Frihed i Valget 
af Retterne, dog saaledes, at der altid iagttages en passende 
Sammensætning af Formad og Eftermad svarende til oven
anførte Fastsættelse. Det er ønskeligt, at der efter Omstændig
hederne tilvejebringes Afvexling i Retterne, og det bemærkes i 
den Anledning, at naar der ovenfor er anført en vis Ret eller 
Gemyse og derefter er tilføjet, at der ogsaa kan gives en anden, 
da er Meningen ikke den, at det i ethvert Tilfælde staar Oeko- 
nomen frit for at give, hvad han vil af de nævnte Dele, idet de 
forskjellige Retter ere anførte ikke blot af Hensyn til Oekono- 
mens Tarv, men ogsaa og fuldt saa meget for at tilvejebringe 
den ovenfor berørte Afvexling. Med Hensyn til Anretningen be
mærkes, at Formaden indbæres i Spisesalen i Terriner eller paa 
Fade, hvis det f. Ex. er Grød, hvorefter den anrettes af den i 
Middagsmaaltidet efter Tour deltagende Lærer — for hvis Mid
dagsmad Oekonomen ingen Godtgørelse erholder — samt saa 
mange dertil udvalgte Elever, som behøves. Eftermaden an
rettes ligeledes ved Bordet af de anførte Personer, der saaledes 
ville have at skjære Stegen, Kjødet og Flæsket for og at uddele 
Portioner af Ragout, Æggekage, Fisk o. s. v. Det fornødne Antal 
Saltkar, Peberbøsser, Sennepskander og Sauceskaale maa være 
tilstede ved Middagsmaaltidet, saaledes at enhver Elev med Let
hed kan betjene sig selv i denne Henseende. Af de nævnte
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Stykker antages passende, at et maatte være tilstede for hver 6 
eller i det mindste for hver 8 Personer.

Paa Nvtaarsdag, første Jule- Paaske- og Pintsedag, Semina
riets Stiftelsesdag og Kongens Fødselsdag bør der om Morgenen 
gives enten Kjødsuppe og Kjød som om Søndagen eller ogsaa 
sød Suppe eller Risengrød og Steg med Gemyse og da tillige som 
tredie Ret Æbleskiver eller tynde Pandekager eller anden Kage. 
Paa de tre store Høitidsdage gives om Morgenen istedetfor 
Mælk og Smørrebrød Kaffe med fint Brød f. Ex. Julekage. Jule- 
Nytaars- Mikkels- og Mortensaften samt om Aftenen paa Stif
telsesdagen og Kongens Fødselsdag gives istedetfor den almin
delige Aftensmad Steg og Kage og dertil et Par Glas Punch 
eller Vin til hver Elev. Derimod maa spirituøse Drikke, som 
pleie at nydes snapsevis, ingensinde gives.

Alle Fødemidler maa være sunde, nærende og vel tillavede 
af gode og ufordærvede Bestanddele, samt gives i saa rigelig 
Mængde, som det behøves. Skulde en Ret eller nogen Del af 
samme en enkelt Gang være mislykket, er Oekonomen forplig
tet til, saafremt han ikke strax kan erstatte det Mangelfulde 
ved andet og bedre, at give paalagt Smørrebrød istedetfor, om 
det forlanges.

I Henseende til de Syge bør Bespisningen rette sig efter Læ
gens Anordning og særskilt Vederlag for, hvad dertil angaar, 
kan kun da forventes, naar det Anordnede i betydelig Grad 
maatte overstige Bekostningen ved den sædvanlige Forpleining. 
Dersom det forordnes af Lægen, at nogen Elev skal have Om
slag af Havregrød, Sennepskage, Suurdeig eller desl. paahviler 
det Oekonomen at levere samme mod, at hans Udlæg for de 
indkøbte Bestanddele godtgjøres ham af Seminariet.

01 maa aldrig savnes paa Spisesalen; det maa være sundt, 
ufordærvet og vel tillavet, og i det mindste ikke ringere end 
det, der i Kjøbenhavn sælges under Navnet Skibsøl.

Ved Optagelsesprøverne, ved Seminariets Bal eller ved andre 
Lejligheder, hvor mange Mennesker besøger Seminariet, er 
Oekonomen forpligtet til mod en passende Godtgørelse at yde 
de Besøgende Bespisning ved Elevernes Bord.
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3.
Den fornødne Opvartning paa Spisesalen, men ikke paa Syge

stuen, saavel som sammes Rengjøring, paahviler det Oekono
men at besørge ved en mandlig Opvarter. Til at belyse og op
varme Spisesalen leverer Seminariet ham det fornødne Ma
teriale.

4.
For Kosten oppebærer Oekonomen af hver Elev 75 Kroner 

kvartaliter. Forandring i Størrelsen af dette Beløb kan — naar 
det anses fornødent eller billigt — foretages med Ministeriets 
eller Direktionens Approbation. Bliver nogen Elev i Løbet af 
et Kvartal bortvist, da er Oekonomen berettiget til at nyde fuld 
Betaling for samme Kvartal. For det Tilfælde, at nogen Elev 
afgaar ved Døden, ophører Betalingen fra hans Dødsdag. Lige- 
saa bør den midlertidig ophøre for den, som Seminariets Læge 
formedelst Sygdomstilfælde, der dog ikke er af den Beskaffen
hed, at det medfører Bortvisning, maatte tilraade at lade hen
lægge paa et Hospital eller at sende hjem til Familien, for at 
Sygdommen sa aledes lettere eller sikkrere kan hæves.

5.
Den fastsatte Betaling modtages af Oekonomen ved Forstan

deren med en Trediedel i Midten af hver Maaned for det 
løbende Kvartal. Det staar ham iøvrigt frit for at modtage sit 
Kontingent umiddelbart af saa mange Elever, som han maatte 
ønske det og da at enes med dem om Betalingstiden. Endelig 
maa Oekonomen finde sig i, at en eller anden uformuende i 
Seminariets Nærhed bosiddende Familie, hvoraf en Søn er Elev 
af Seminariet, efter dertil erhvervet Tilladelse bespiser Sønnen 
hjemme og saaledes fritages for. at udrede Kontingent til 
Oekonomen.

6.
Oekonomen har til Afbenyttelse den Jordlod (omtrent 10 

Tdr. Land) og Have, de Værelser og Udhuse, den Kælder og det 
Loftsrum, som bestandig har været Oekonomen overladt til 
Brug, dog med de Forandringer og Indskrænkninger, som ere
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bestemte ved Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervis
ningsvæsenet af 28. April 1885. Ved den aarlige Reparation vil 
han kunne vente at faa sin Lejlighed efterset og forbedret, for- 
saavidt det anses fornødent. Ligeledes overlades ham til Brug 
de Kar og Redskaber i Kjøkken og Kjælder samt paa Spisesalen, 
som der findes og tilhører Seminariet. Han vedligeholder dem 
selv med Undtagelse af Kobberkarrenes Fortinning, og afleverer 
dem ved Fratrædelse i god og forsvarlig Stand, hvorhos dog den 
ved Brugen uundgaaelige Forslidelse bør tages i billig Betragt
ning. Der tilstaas ham til Inventariets Vedligeholdelse i forsvar
lig Stand en aarlig Godtgjørelse af 60 Kroner.

7.
I Øvrigt skylder han nærmest Seminariets Forstander Regn

skab for sin Gerning som Oekonom og bør modtage og rette sig 
efter de Raad og Vink og Erindringer, som denne eller paa hans 
Vegne Inspektøren maatte finde sig foranlediget til at give ham.

Approb. 5. Oktober 1872 og 28. September 1885.

Odin Wolff Tidemand.

ELEVERNES KLAGE

Det ny Spise-Reglement, som omtrent for 1 Aar siden traadte 
i Kraft her paa Seminariet, lovede en betydelig Forbedring af 
Kosten, og denne Forbedring traadte saa meget des stærkere 
frem, som Reglementet i den første Tid i enhver Henseende blev 
tilfredsstillende overholdt; men denne punktlige Overholdelse 
vedblev ikke længe. Reglementet er efterhaanden blevet mindre 
og mindre overholdt, Kosten er successivt bleven daarligere og 
daarligere, og i den senere Tid har denne ligegyldige og uefter
rettelige Overholdelse blottet saa store Mangler og Unøjagtig
heder, at vi samtlige Elever anmode Dem Hr. Pastor Driebein 
om, at tage Sagen i Deres Haand og gjøre, hvad der kan gjøres, 
for Reglementets Overholdelse, idet vi tillade os at fremkomme 
med Ønsket om, at Hr. Pastoren vil sammenholde Reglementet
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med de af os opstillede Klage-Punkter, og vi ere da overbeviste 
om, at De Hr. Pastor ikke vil finde vor Klage uden Grund. — 
Det kunde maaske synes underligt, at vi ikke angaaende de 
forskjellige Klage-Punkter have henvendt os til den Lærer, som 
efter Reglements-Bestemmelsen er tilstede ved Middagsbordet, 
men for det Første ligger det nærmest for os samtlige Elever at 
henvende os til Dem Hr. Pastor som vor Forstander, og for det 
Andet har en Klage til den tilstedeværende Lærer kun et Svar 
til Følge som: at Sligt burde ikke eksistere, men man kunde 
jo øse sig noget Andet op, og at ved den Terrin (Lærerens) intet 
var at klage. Dette sidste vilde maaske være vanskeligt at for- 
staa, men naar det her bemærkes (hvad vi senere skulle paa
vise), at det flere Gange har vist sig, at den Mad, der bliver 
serveret for Læreren, er af en kraftigere Kvalitet og bedre til
lavet end den, der bliver serveret for Eleverne, saa forsvinder 
vistnok Vanskeligheden.

Hvad nu de enkelte Punkter i Reglementet angaa, da begyn
der dette med en Bestemmelse om, at der om Morgenen skal 
gives bart Smørrebrød og 1 Pægl kogt Mælk til hver Elev. Vi 
tillade os i denne Anledning at fremkomme med følgende: At 
ingen Elev nogensinde hverken Morgen og endnu langt mindre 
Aften har modtaget 1 Pægl Mælk; thi om Morgenen gives til 
hver Elev en Spølkumme % fuld og om Aftenen % fuld; der
næst at Mælken ofte har Afsmag og altid er tynd, saa tynd, at 
det neppe kan hidrøre alene fra Koen. At Mælken af de fleste 
ikke drikkes, har netop sin Grund i det her fremhævede. Denne 
Mælkens »Tyndhed« gjælder i lige saa fuldt Maal om den 
Mælkemad, der gives om Middagen.

Hvad dernæst Smørrebrødet angaar, da har det meget ofte 
været tørt, ja undertiden saa tørt, at det har bøjet sig paa Tal
lerkenen. Vi tillade os ogsaa her at bemærke, at det befalede 
Kvantum Smør pr. Stykke ikke (i hvert Fald paa de allerfleste 
Stykker) bliver paasmurt, ligesom ogsaa, at Smøret ikke sjel
dent har Afsmag, og endelig, at det flere Gange har vist sig, 
at paa de Stykker, der vare belagte, var Smøret af ringere 
Kvalitet.

I Henseende til de paa de forskjellige Dage i Reglementet 
foreskrevne Retter, tillade vi os at fremkomme med følgende:
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Søndag. At den anden Terrin Suppe, der bringes ind, i Vel
smag og Kraft langt fra kan maale sig med den første. Over
ensstemmende med Reglemenet er Kjødet godt kogt, ja saa godt, 
at hyppig Saft og Kraft kun i ringe Grad er tilstede.

Mandag. Vandgrøden er næsten altid fuld af store Klumper, 
hidrørende fra en ikke omhyggelig Behandling under Kognin
gen. Kjærnemælkssuppe er aldrig given. Æggekagen er meget 
sjeldent gjennembagt som oftest raa indvendig. Smagen leder 
Tanken hen paa, at Manglen af Æg søges erstattet ved et ufor
holdsmæssigt Kvantum Mel. Her fremtræder det ogsaa tydeligt, 
som ovenfor berørtes, at der for Læreren serveres bedre Mad 
end for Eleverne, idet Æggekagen ved Lærerens Plads er fun
den af langt bedre Kvalitet end den øvrige. Dette Forhold har 
ogsaa om Torsdagen ved begge Retter vist sig iøjnefaldende. 
Ogsaa maa det fremføres, at det Udtryk i Reglementet: »højst 
hver tredie Gang gives Brødkage«, fortolkes saaledes, at Brød
kage kun er givet en eneste Gang (Anden-Pintsedag), og at 
denne da kun var saa daarligt bagt, at det var umuligt at spise 
andet end Brødet.

Onsdag. Mælkens »Tyndhed« er ovenfor fremhævet, og Væl
lingen lider ofte af stor Mangel paa Gryn. Frikadellerne ere ikke 
gjennemstegte, men dette har maaske sin Grund i, at der i 
Dejgen efter Smagen og den røde Farve at dømme, findes 
Flesk eller i al Fald Stoffer, som ikke her have hjemme. Som 
Exempel paa den allerede ovenfor omtalte Mangel paa Omhu 
ved Tillavningen af Maden, kan vel ogsaa det tjene, at man 
i Frikadellerne har fundet et tykt ca. 1% Tomme langt Segl
garn.

Fredag. I Begyndelsen efter det ny Reglements Indførelse 
vexledes gjerne saaledes mellem Sød- og Risengrød, at der hver
anden eller hvertredie Fredag gaves Risengrød, denne Vexlen 
blev imidlertid sjeldnere og sjeldnere, saaledes at der nu ofte 
hengaar lange Tider mellem hver Gang denne Ret serveres. Sød
grøden er i Reglen daarlig, sikkert kogt paa meget fortyndel 
Mælk, og ligesom Vandgrøden fuld af Klumper; Saaledes fand
tes der nylig ved Opøsningen en hel Skefuld tørre, ukogte Gryn, 
hvilke bleve foreviste den tilstedeværende Lærer. Hvad Ragou
ten angaar, da har denne i Reglen et højst uappetitligt Ud-
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seende, og en meget daarlig Smag, hvilket vel er en Følge af, 
at den for en stor Del er lavet af Sener og daarligt Kjød. 
Den i Reglementet lovede Pølse i Slagtetiden er ikke givet 
endnu.

Lørdag. Øllebrøden er af en saa daarlig Beskaffenhed, at der 
kun undtagelsesvis bliver spist af den formedelst den slette 
Smag; hvad den er tilberedt af, kunne vi ikke angive. Ogsaa 
her finder den i Reglementet foreskrevne Vexlen sjeldnere og 
sjeldnere Sted, saaledes have vi i overordentlig lang Tid ikke 
set noget paa Bordet, som kunde gives Navn af fersk Fisk; 
samt at den salte Fisk hyppigst indskrænker sig til Spegesild 
med Kartofler til.

Som et yderligere Exempel paa den vilkaarlige Behandling, 
der tildeles os, turde maaske ogsaa anføres, at der til 7 Elever, 
som forrige Lørdag vare tilstede ved Middagsbordet, medens 
de øvrige vare i Kjøbenhavn, serveredes en Terrin Brødsuppe 
med 14 Svedsker, uagtet Reglementet i dette Tilfælde sikrer 
hver Person mindst 5 Svedsker. Som Eftermad gaves denne 
Dag, da ingen Lærer var tilstede, Klipfisk og upillede Kar
tofler.

I den Overbevisning, at det er uden Pastorens Vidende, at 
Reglementet bliver saa uefterretteligt overholdt, og i den For
ventning, at De, efter disse Oplysninger, ikke vil finde vor Klage 
uden Grund, tillade vi, samtlige Elever, os at tilstille Dem disse 
Linier.

Jonstrup Seminarium d. 8. September 1873.

NB. Det er senere oplyst, at de Elever, der vare tilstede An
den Paaskedag, fik Brødkage, der var ret god.

Velærværdige!

Hr. Pastor Driebein.
Forstander for Jonsirup Seminarium.



»DEN GAMLE BORGER
Som bekendt er teksten til »Den gamle Borger« skrevet af 

Erik Bøgh, der selv var jonstrupper, dim. 1841; men han skrev 
dog først sangen et halvt hundrede år efter sin Jonstruptid, da 
han sad som censor ved Det kgl. Teater. Nedenfor bringes 
nogle historiske oplysninger om sangens tilblivelse.

Den gamle jonstrupper, fhv. overlærer ved Solbjergskolen på 
Frederiksberg, N. Eldahl (Nielsen) har nedskrevet følgende:

Den 25. Juni 1890 skulde der fejres 100 Aars Jubilæum 
paa Seminariet. Allerede lang Tid i Forvejen havde vi 
ved hemmelig Aftale i vor Klasse (2.) faaet bestemt, at vi 
vilde forsøge at faa en ny Sang i stedet for »den gamle 
Borger«. H. P. Hansen, Tandrup og jeg (N. Nielsen) havde 
da været ovre hos Inspektøren (Carl Mortensen) for at 
bede ham skrive en Melodi og derefter hos Fatter (For
standeren) for at tale med ham derom, og vi fik saa Til
ladelse til at rejse ind og tale med Erik Bøgh. Vi traf ham 
ogsaa, og han var meget flink og forekommende. Bestem
melsen blev da, at vi skulde komme derind lidt nærmere 
hen imod Festen, saa vilde han skrive os en Sang. Vi gik 
saa i Kasino og saa »Jorden rundt i 80 Dage«. Det hed 
sig nu, at vi kun havde været i Teateret, og ingen uden 
Eleverne i vor Klasse vidste noget af, at vi havde været 
hos Erik Bøgh.

Sangen fra Erik Bøgh kom til Jubilæet, og den var 
skrevet til Melodien »den gamle Borger«, og vi var blevet 
enige om, at den officielt først skulde synges Jubilæums
dagen. Carl Mortensen havde udsat Melodien flerstemmigt. 
Sangforeningen havde indøvet den, og da alle til Festen 
indbudte kom gaaende fra Forstanderboligen over Gaar
den til Gymnastiksalen, hvor Festen skulde holdes (d. 2% 
1890, Kl. 1%), havde alle Eleverne samlet sig foran Ind
gangen. Sangforeningen stod forrest, og da de indbudte
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nærmede sig, istemte Sangforeningen den nye Sang under 
Ledelse af Dirigenten (H. P. Hansen). De indbudte stand
sede, mens Sangen blev sunget, og Erik Bøgh gik hen til 
Dirigenten og takkede ham og alle Sangforeningens Med
lemmer. Han var meget bevæget. Derefter hilste han paa 
Tandrup og mig (N. Nielsen), som stod i Nærheden.

Erik Bøgh havde sendt sangen til Carl Mortensen, og den 
var ledsaget af et brev, som bringes her. Som det vil fremgaa 
af dateringen, har der ikke været megen tid til indstuderingen.

Qttv. i fip
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Hr. seminarielærer C. Mortensen!

Hermed har jeg den ære at fremsende en tekst til »den gamle 
Borger«. Da det poetiske arbejde til festen er besørget, har jeg 
skrevet den uden hensyn til denne som en almindelig sanger
march for Borgens ungdom. Om selve originalen ved jeg kun, 
at den er meget bekendt som en af de uendelige soldaterviser, 
der på grund af tekstens populære meningsløshed kan gentages 
»fra København til Fastelavn«. Efter al rimelighed er det en 
folkelig variant af en march fra 1848.

Deres ærbødige
Erik Bøgh.

Lykkesholms Allé, d. 19. juni 1890.

ERIK BØGHS TEKST TIL »DEN GAMLE BORGER«

Her frem du Borgens Sønneskare, 
frem til lystig Kamp og Strid.
Med Sangens Magt vi vil forsvare 
hvert Minut af Glædens Tid.
Med Sang og Klang ad Vejen drager vi frem, 
al Trang, al Tvang, al Tyngsel jager vi hjem, 
og for vort unge Mod al Mulm skal fly, 
og Sejersangen runge højt i Sky.

Vi ser saa grant, vi ser saa gerne, 
snart vi Alvorstiden naar, 
men netop derfor vil vi værne 
med vor Sang om Livets Vaar.
Med Sang og Klang ...

Og naar engang herfra vi drage 
ud i Verdens Larm og Strid, 
vi Mindet kalde vil tilbage 
om vor glade Ungdoms Tid.
Med Sang og Klang...



ARETS GANG PA JONSTRUP
Da vi for godt et år siden forlod festsalen efter at have været 

til julefest, var der over os alle en egen stemning, idet vi nem
lig ved denne lejlighed for sidste gang havde været forsamlede 
til fest på vor kære gamle borg. — Det troede vi da. — Men 
stik imod hvad enhver havde regnet med, blev flytningen ikke 
til noget, så selvom ubekræftede rygter ustandselig flytter rundt 
med os, snart til Lyngby, snart til Vraa, så er faktum det, at 
Jonstrup stadig ligger der, hvor det har ligget i de sidste 145 år.

Det forløbne år har derfor været præget af en vis ro og sta
dighed, og vi har ikke i nævneværdig grad følt os generet af de 
militære anlæg; men at dette hurtigt vil kunne ændres, er vi 
klare over, idet vi nu snart er helt, om jeg så må sige, omringet 
af soldater. »Stensbo« er indrettet til officersskole, og på Maa- 
løvhøj er man i fuldt sving med opførelsen af et større kaserne
anlæg.

I januar drog 3. klasses elever af sted på det obligatoriske 
landsbyskoleophold, og man ventede ikke at høre fra dem, før 
de atter skulle fortsætte på seminariet d. 1. april. Men desværre 
modtog vi d. 23. marts det triste budskab, at en af vore kam
merater, den kun 20-årige Anders Rude Poulsen, der vikarie
rede i Rødbyhavn, pludselig var død af influenza.

Vi, der kendte Anders så godt, ikke alene som klassekam
merat, men fra den mere personlige kontakt på kollegiet, havde 
svært ved rigtig at fatte det skete.

På seminariet samledes lærere og elever i festsalen, hvor for
standeren på en smuk måde mindedes Anders som en meget 
dygtig, overordentlig energisk og levende interesseret elev, af 
hvem man havde grund til at vente sig meget. Efter at flaget 
var gået på halv, fortsattes arbejdet i de forskellige klasseloka
ler, men overalt kunne man mærke den trykkede stemning, 
som den sørgelige meddelelse havde forårsaget.
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Søndag d. 28. marts blev Anders begravet fra Hellested kirke. 
Nuværende borgere vil altid bevare mindet om Anders som en 
god kammerat.

Forholdene her på seminariet har efterhånden ændret sig så 
meget, at lovene for elevforeningen ikke længere er tidssva
rende. Nogle medlemmer af elevrådet har derfor givet de gamle 
love en længe tiltrængt ansigtsløftning og tilføjet enkelte helt 
nye træk i lovens fysiognomi, bl. a. en paragraf om en så ny 
foreteelse som kantinen; den nye lov blev enstemmig vedtaget 
på efterårets generalforsamling.

En helt ny institution på borgen er diskotekudvalget, hvis 
opgave det er at afholde hyppige grammofonkoncerter. Der af
holdes således koncert hver 14. dag eller hver 3. uge. Det pro
gram, der præsenteres, er meget alsidigt, idet det omfatter »se
riøs« musik og jazz, og hvad der ligger derimellem. Diskotek
udvalget nedsættes af elevrådet, der udvælger en repræsentant 
fra hver klasse. Pladeanskaffelserne finansieres gennem tilskud 
fra elevforeningen og seminariet. Sidstnævnte betaler en plade 
for hver fire plader, eleverne selv anskaffer. Arbejdet, som i 
denne form er påbegyndt i foråret, er en videreførelse af de 
private grammofonkoncerter, som en nu dimitteret elev gennem 
nogen tid afholdt. Da pladematerialet endnu er sparsomt, an
vendes i stor udstrækning lånte ting.

Som et lille frisk pust midt i det triste vinterhalvår kom et 
besøg af koret fra Zahles seminarium, der gav os en uforglem
melig aften.

Blandt de mange, gode minder, vi tager med os fra Jonstrup, 
vil besøget af professor Bardolph, der nu atter er vendt hjem 
til U. S. A., for mange af os få stor betydning, idet vi ved at 
møde hans venlige væsen og høre hans fremstilling af sit folks 
historie ikke længere går rundt med den gængse standard-op
fattelse af »the people over there«.

Ved årets slutning måtte vi tage afsked med endnu en lærer, 
idet geografi- og naturhistorielærer Frits Hastrup har fået stil
ling som amanuensis hos en professor ved Århus’ universitet.
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Foredrag.
Der har af og til været røster fremme om, at foredragene 

på seminariet har været for ensidige. De, der har været af den 
mening, har i år kunnet glæde sig over en foredragsrække så 
alsidig og interessant, som man overhovedet kan forlange. En 
stor fordel for mange af eleverne er det, at en del af foredra
gene er afholdt i skoletiden, idet de mange, der kommer lang
vejs fra, ofte er afskåret fra at komme til aftenforedragene. 
Dermed være ikke sagt, at vi kan undvære disse, da de for os 
kollegiebeboere har den charme, at vi, efter at have forladt fore
dragssalen, kan samles til te på elevværelserne til diskussion om 
det af foredragsholderen behandlede emne.

Seminarielærer Kaj Viderø indledte årets foredragsrække 
med et interessant og morsomt foredrag om kunstneren og for
fatteren Albert Engström, samtidig med at vi gennem lysbil
leder blev præsenteret for nogle af Engströms tegninger. Senere 
på vinteren havde vi besøg af professor Jarløv, der havde kaldt 
sit foredrag »Alkoholproblemet«. Af særlig faglig interesse var 
emnet »Undervisning af svagtbegavede«, der blev udmærket be
handlet af særskolekonsulent Holger Rasmussen. Mod slutnin
gen af forårssæsonen afsluttede hr. Laustsen sin foredragsserie 
om »Sydafrika«.

I august talte seminarielærer Poul Thomsen om »Atomviden
skabens stilling til religionen«, og i den efterfølgende måned var 
det lykkedes at få en japansk professor herud for at berette 
om »Brintbombeeksplosionens virkninger«, et meget gribende 
foredrag, der på en upolitisk og saglig måde fremlagde det nye 
våbens grufulde virkninger. Som en kontrast til beretningen 
om de forfærdelige ødelæggelsesmidler, mennesker nu råder 
over, kom Frantz Wendt og fortalte om samarbejde og forstaa- 
else i sit foredrag »Det Nordiske Råd«. I oktober måned var 
der i vandrehallen og dagligstuen udstillet en del malerier, ma
let af kendte, moderne kunstnere. Udstillingen blev gennemgået 
af magister Ole Næsgård.

Fhv. stadsingeniør Olaf Forchhammer fortalte i samme må
ned om »Tyskland i dag«, og da det var et aftenforedrag, var 
der tid til påfølgende diskussion.
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Første foredragsholder i november var stiftsprovst Poul Bro- 
dersen, der talte om »Menneskets stilling i verden«. Sidst på 
måneden hørte vi magister Rosenkjær fortælle om »Einstein«, 
og som et festligt punktum for aftenforedragene havde vi besøg 
af billedhuggeren H. Isenstein, der foruden foredraget med 
lysbilleder gav os nogle prøver på sin kunst, idet han havde 
medtaget nogle klumper 1er, som han forvandlede til smukke 
skulpturer.

»Billeder i undervisningens tjeneste« kom som afslutning på 
dagforedragene. Her kommenterede hr. Hastrup sine smukke 
lysbilleder og gav os alle et indtryk af, hvor meget man kan få 
ud af at benytte billeder i undervisningen.

Musik.
I efteråret har musikforeningen arrangeret to fortræffelige 

koncerter. Den første fandt sted d. 5. oktober, hvor det var lyk
kedes at få Kjell Olsson herud. Der opførtes værker af Beetho
ven og Chopin, og den aften hører med til dem, vi sent vil 
glemme. Som en naturlig følge af at have en så stor kunstner 
med så fint et program på besøg, var festsalen fyldt til sidste 
plads.

Årets anden koncert blev afholdt d. 17. december. Det var en 
kammermusikaften med Leo Hansen-kvartetten. Der opførtes 
værker af Beethoven, Martini og Haydn. Et meget fint og vari
eret program.

Fester.
Ved fastelavnsfesten havde man stillet seminariets scene op 

til brug ved fremførelsen af operaparodien »En søndag på Al
perne«. Aftenen formede sig iøvrigt som tidligere, dog uden 
maskerade. Høstfesten blev som sædvanlig afholdt i begyndel
sen af september.

Atter i år blev efterårsfestens skuespil instrueret af en elev. 
Tredie klasse opførte Henning Kehlers »Ullabella«. Danse
musikken blev leveret af et orkester bestående af tre gamle 
Jonstruppere.

Årets sidste fest, julefesten, blev atter i år fejret under de 
sædvanlige hyggelige former, og det lader til, at det er ved at
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blive tradition, at hr. Viderø skal læse julehistorien. Det er der 
al mulig grund til at være glad for.

Den smukke juletale blev holdt af hr. Holkenov.

Sport.
I de senere år har de sportslige præstationer på Jonstrup 

været ret ringe. Det forløbne år har imidlertid ændret det sør
gelige billede i væsentlig grad, idet der stort set er opnået gode 
resultater.

Traditionen tro har der været hånd- og fodboldkampe mod 
henholdsvis Haslev og Vordingborg seminarier. Efter den gæl
dende turnus var det denne gang vor tur til at tage til Haslev. 
Trods silende regn blev fodboldkampen gennemført, og resul
tatet blev 2—2. Håndboldkampene flyttedes til Haslevhallen, 
hvor pigerne vandt 4—3, medens Haslev gik af med sejren i 
herrekampen, der endte 18—16.

Da Vordingborg en uge senere kom for at spille her, måtte 
vi i lighed med de foregående år spille på Ballerup stadion, da 
vor egen bane stadig er i en sådan forfatning, at vi ikke kan 
byde gæster at spille på den. Resultaterne blev i herrehåndbold 
en sejr på 13—7 til Vordingborg, medens vore piger vandt deres 
kamp med 3—0. Fodboldkampen endte med sejr til os på 4—1.

Efter dette var vi blevet sjællandsmestre i fodbold og pige
håndbold. Som følge deraf skulle vi møde de to sejrende hold 
fra København, hvor pigerne tabte til Emdrupborg med 3—4. 
I fodbold skulle vi spille mod Blågård, over hvem vi vandt 3—1. 
Der var selvsagt jubel på den gamle borg over denne sejr, da 
holdet hermed havde kvalificeret sig til slutrunden om dan
marksmesterskabet.

Disse kampe blev spillet ved »Den frie Lærerhøjskole« på 
Fyn. Her mødte vi først Silkeborg, som vandt over os med 
2—1; derefter mødtes Silkeborg og Skårup, hvor sidstnævnte 
vandt 6—3. For at blive danmarksmester skulle vi derfor vinde 
med mindst 3—1 over Skårup. — Dette skete, vi vandt virkelig 
med 3—1. —

Jonstrup har altså nu danmarksmesterskabet, og som et syn
ligt tegn herpå står vandrepokalen nu på den gamle borg og 
vidner om, at sporten endnu lever på Jonstrup.
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Når man ser på den forandring, der i løbet af de sidste år er 
sket med livet på Jonstrup, kan jeg ikke lade være med at 
tænke på, om livet på borgen har den samme betydning for de 
nuværende elever, som det havde for de gamle Jonstruppere. 
De ændringer, der er sket, har naturligvis bevirket, at mangt og 
meget er forandret, men endnu kan vi dog med glæde og fælles
skabsfølelse synge »Den gamle borger«, og mange er vi, der en 
stille sommeraften eller en frostklar vinterdag har nydt skøn
heden i Jonstrupvang eller siddet ved »Øjet«, hvor stenen taler 
sit tavse sprog om Jonstrups minder, som ej må dø. Med dette 
in mente sendes en hilsen til alle gamle Jonstruppere fra nu
værende borgere.

Jens Gunnersø.



FRA JONSTRUPPERNES VERDEN
AFSKED MED JONSTRUP

Poul Jakobsen, der blev ansat ved øvelsesskolen januar 1949, 
forlod 1954 Jonstrup for at blive leder af en nyopført central
skole i Øs tofte på Lolland. Ved afskeden talte øvelsesskolens 
leder Th. Grünfeld og takkede ham for godt kollegaskab og 
samarbejde. Han fremhævede Poul Jakobsen som en meget 
dygtig, streng, men samtidig forstående, fornøjelig og meget 
afholdt lærer, som ikke kun forlangte disciplin, orden og ar
bejde af sine elever, men selv overkom det utrolige. Skolen, 
seminariet og hærens fenrikskole ville lige meget savne hans 
arbejdskraft og sjældne evne til at dygtiggøre eleverne.

Forstanderen takkede for den betydning, han havde haft for 
seminarieelevernes praktikuddannelse og for den personlige og 
dygtige undervisning, han havde givet i præparandklassen.

Poul Jakobsen er medlem af Jonstrupsamfundets styrelse.

Seminarielærer, cand. mag. Frits Hastrup, der kom til Jon
strup januar 1954, fik kun en kort Jonstruptid. 1. januar 1955 
forlod han seminariet, idet han var blevet ansat som amanuen
sis ved Århus universitet. Ved afskeden talte forstanderen om 
Hastrups store indsats i den korte tid, han havde været ved 
seminariet, og derefter gav elevrådets formand udtryk for, hvor- 
meget Hastrup havde betydet for eleverne. I hans tid havde der 
været liv og røre om aftenen i biologilokalet, hvor eleverne flok
kedes om den ansete lærer, der forstod at vække og ildne dem 
til arbejde med interesse og lyst til faget.

Man forstår, at det er et stort tab for Jonstrup, at Frits Ha
strup så hurtigt vendte tilbage til sit videnskabelige arbejde på 
det universitet, hvor han tidligere havde været undervisnings
assistent.
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NYE LÆRERE VED ØVELSESSKOLEN

Ole Varming. Helmer Senstius.

Ole Varming er født d. 24. marts 1929. Han blev student fra 
Fredericia gymnasium 1948, og efter et ophold på Askov høj
skole kom han på Jonstrup, hvorfra han dimitteredes 1953. 
Samme år ansattes han som timelærer ved øvelsesskolen. Han 
studerer psykologi.

Helmer Senstius er født d. 28. februar 1917 i Åker sogn på 
Bornholm og er søn af organist Kai Senstius, Odense. Han er 
student fra Odense katedralskole 1936, uddannede sig på Kunst
akademiets malerskole 1943—48 og blev gift med malerinden 
Inger Arendal 1950. Han blev dimitteret fra Jonstrup 1954 og 
ansattes samme år som timelærer ved øvelsesskolen. 1953—54 
var han elevernes repræsentant i Jonstrupsamfundets styrelse.

Kantor Bitsch.
Viggo Bitsch, der er velkendt af jonstrupperne som mange

årigt medlem af Jonstrupsamfundets styrelse og som forfatter 
af Jonstrupordbogen, er gået af som formand for Dansk Kirke
musiker-Forening. Denne forening har han viet sin interesse
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og givet sin arbejdskraft som styrelsesmedlem i mange år og 
især som formand i de sidste fire år. Kirkemusikerne sluttede 
stærkt op om ham, og i hans formandstid øgedes foreningens 
medlemstal med 100 pct. Ved hans afgang blev der både i dags- 
og foreningspressen givet udtryk for, hvor afholdt han er, og 
hvor stærkt man beklager, at han ikke ville fortsætte.

J onstrupsamfundets formand,

skoleinspektør Ernst Gehl, fyldte den 17. december 1954 75 år. 
Gehl, som blev dimitteret 1901, kan glæde sig ved godt helbred 
og har endnu sin arbejdskraft i behold. Han yder en fortjenst
fuld indsats som formand for »Foreningen for Provinsbørns 
Ferieophold i København« og har glædet os ved at tage imod 
valg til formand for Jonstrupsamfundet for endnu en toårig 
periode.

x
1

Den 12. februar 1955 døde fru Frida Benzon, født Lechler, 
enke efter seminarieinspektør Rudolph Benzon, der døde 1952. 
Fru Benzon, som boede på Jonstrup i 45 år, vandt sig mange 
venner der ved sit elskelige væsen.

STYRELSESVALG

Ved valget 1954 genvalgtes formanden Ernst Gehl, Viggo 
Bitsch og Vilh. Hellested. Da der ikke afholdes stævne i 1955, 
må stemmesedler med evt. kandidatforslag sendes til Wilh. 
Thomsen inden 1. oktober. På valg er: O. Lindberg, Wilh. 
Thomsen og Poul Jakobsen. Sidstnævnte kan ikke genvælges, 
da han er flyttet til Lolland. (Efter lovenes § 4 skal der i år 
med ulige tal vælges 1 repræsentant for lærerne på Jonstrup 
og 2 repræsentanter for København og omegn).
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AFGANGSEKSAMEN 1954
1. Andersen, Leif Elmo ........................................................ 6,07 mg?
2. Bentsen, Ib Helge............................................................... 6,46 mg?
3. Bøtker-Rasmussen, Jørn Andreas .................................. 6,67 mg
4. Dahl, Lejf Vilhelm ........................................................... 6,95 mg
5. Dyregaard, Kaj Aage ........................................................ 5,94 gX
6. Fischer, Hans Jørgen ........................................................ 5,71 gX
7. Hallkvist, Ove Martin ........................................................ 6,86 mg
8. Hansen, Svend Erik........................................................... 6,62 mg?
9. Hedegaard, Arne ............................................................... 5,62 gX

10. Henriksen, Anders Bent Gerner...................................... 6,11 mg?
11. Jørgensen, Georg ............................................................... 7,05 mg
12. Jørnung, Mogens Mule...................................................... 6,59 mg?
13. Knudsen, Svend Aage ........................................................ 6,32 mg?
14. Larsen, Bendt Aage .......................................................... 6,47 mg?
15. Larsen, Bent Højer ........................................................... 6,76 mg
16. Larsen, Jørgen Johannes Rindom .................................. 5,24 g
17. Lindeblad, Ernst Sofus .................................................... 5,37 gX
18. Lippert, Eyvind ................................................................. 5,65 gX
19. Nielsen, Arno Vadstrup ................................................. 7,08 mg
20. Nielsen, Leif ...................................................................... 6,32 mg?
21. Nielsen, Povl Oluf.............................................................. 7,27 mgX
22. Nielsen, Svend Erik Poulin ............................................. 7,08 mg
23. Pedersen, Erling ............................................................... 7,43 mgX
24. Petersen, Niels Erik.......................................................... 6,94 mg
25. Rasmussen, Ejner Erik .................................................... 6,86 mg
26. Rasmussen, Ove Jørgen .................................................... 6,07 mg?
27. Reimers, Gerhard Johannes ............................................. 6,17 mg?
28. Senstius, Helmer ............................................................... 6,88 mg
29. Søder, Kurt ........................................................................ 6,52 mg?
30. Sørensen, Hakon Just........................................................ 6,47 mg?
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Scminarieforst: Cand, theol. Aage Morville, Jonstrup pr. Ballerup. 
Seminarielærere ved Jonstrup statsseminarium: F. Enkegaard, Præ- 

stevænget 13, Ballerup. Cand, theol. Axel Holkenov, Brønshøj Kirke
vej 11. Cand. mag. Vermund Laustsen, Rugvænget 21, Ballerup. O. Lind
berg, Jonstrup pr. Ballerup. Cand. mag. Arne Nordahl Pedersen, Pile
stræde 39, København. Cand. mag. P. Thomsen, Præstevænget 15 A, 
Ballerup. II. Wolffsen, Jonstrup pr. Ballerup.

Seminarielærer L. Adolphsen, Tønder. Sanginspektør Ejnar Boesen. 
Jonstrup pr. Ballerup. Forstander, mag. art. Georg Christensen, Øvc- 
rødvej 33 A, Holte. Øvelsesskolelærcr Th. Grünfeld, Jonsirup pr. Balle
rup. Pens, seminarielærer Chr. Hauch, Jonstrup pr. Ballerup. Pens, 
seminarielærer, cand. theol. O. Kejser, æresmedlem, Stationsvej 53, 
Ballerup. Øvelsesskolelærerinde frk. Elisabeth Krog, Lindeallé 8, Bal
lerup. Øvelsesskoleleder Johs. Reiff, Skårup. Seminarieforstander, 
cand. mag. G. Schmidt Nielsen, Skårup. Øvelsesskolelærer H. Senstius, 
Bondehavevej 70, Bagsværd.

1886. Christensen, Edv., pens, læ., Kastanievej 4, Kongens Lyngby.
1889. Olsen, Jørgen, pens, skoleinsp., Enemarksvej 6, Gentofte.
1890. Arkil, A. O., pens, skoleinsp., Grønnevej 52, Virum. — Mortensen, 

V., pens, læ., æresmedlem, Pileallé 24, Taastrup.
1892. Wamberg, K., pens, viceinsp., Christian Xs Allé 51, Kgs. Lyngby.
1893. Hansen, Th. Abildgaard, kordegn, Marstal. — Nyholm, C. C., 

pens, viceinsp., Skoleholdervej 93, Kbhvn. NV.
1895. Nielsen, L., pens, læ., LI. Salby, Lellinge. — Rasmussen, A. T., 

kantor, Nørregade 8, Fåborg. — Schlander, O., pens, læ., Marstal.
1896. Christensen, O., pens, læ., Tågerup, Karise. — Høirup, Johs., 

pens, stadsskoleinsp., Nyborg. — Søgaard, J. P., pens, viceinsp., 
Martensens Allé 10, København V. — Saunte, Ludv., pens, gym- 
nasielæ., Sundvej 2, Nykøbing F.

1897. Hansen, A. M., fhv. undervisningsmin., Trægården 6, Roskilde.
1898. Hansen, H. P., pens, skoleinsp., Blågårdsstræde 17, Roskilde. — 

Pedersen, N. P., pens, læ., Regstrup st.
1901. Asmussen, E., pens, overlæ., Frølichsvej 47, Charlottenlund. — 

Christensen, B., pens, viceinsp., St. Heddinge. — Fraas, Johs., 
pens, læ., Falkonerallé 14, Kbhvn. F. — Gehl, Ernst, pens, skole
insp., Set. Kjeldsgade 2, Kbhvn. 0. — Mørch, C., pens, skoleinsp., 
Overførstergården 79, Rungsted Kyst.
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1902. Andersen, H. C., fhv. landstingsmand, Nr. Ørslev, Egebjerg, Fal
ster. — Forman, H., pens, læ., Læssøesgade 1, Kbhvn. N. — Køi
ster, E., pens, læ., kordegn, Martavej 5, Holbæk. — Munch, A., 
pens, læ., Måløv. — Sejerbo, P., pens. læ. og redaktør, Ketilsvej 
16, Bagsværd.

1903. Eriksen, A., pens, læ., Bredgade 49, Pandrup. — Basmussen, 
B. H., pens, læ., Damhusdalen 69, Valby.

1904. Nielsen, Aksel, pens, skolcinsp., Amalie Skrams Allé 20, Valby. — 
Rasmussen, G., pens, overlæ., Lindøvej, Bogense.

1905. Duus, K., forstander, Østbanegade 13, Kbhvn. 0. — Jakobsen, 
Axel, overlæ., Christian Xs Allé 113, Kgs. Lyngby. — Nielsen, 
R. V. G., pens, læ., Birkeallé 35, Vordingborg. — Olsen, J., læ., 
Nøbbet, Svinsbjerg. — Rasmussen, K. A. Bøje, forstander, Lande- 
rupgård, Taulov.

1906. Søgaard, O. M., viceinsp., Carstensgade 78, Kbhvn. V.
1907. Andreasen, R., insp., Skovbovængets Allé 8, Roskilde. — Møller, 

Flemming, skoleinsp., Sumatravej 2, Kbhvn. S.
1908. Hansen, P. Holme, læ., Lestrup, Tappernøje. — Hegelund, A., læ., 

Væggerløse, Falster. — Hcssilt, O., amtsskolekonsulent, Nr. Alslev, 
— Illemann, A. V., skoleinsp., Husumgade 44, Kbhvn. N. — Jo
hansen, A., læ., Døjringe. — Jørgensen, Laur., skoleinsp., Grøn
dalsvængets skole, Kbhvn. NV. — Kastrup-Nielsen, K., læ., Fre- 
deriksborgvej 8 C, Farum.

1909. Egerod, O., skoleinsp., Bellahøj skole, Brønshøj. — Ravn, P. J., 
fhv. realskolebest., Nymarksvej 9, Nyborg.

1910. Andersen, Victor, læ., Isefjordsvej 17, Holbæk. — Ebbe, Arild E., 
Prinsesse Maries Allé 7, Kbhvn. V. — Hartby, J., førstelæ., Stigs 
Bjergby, Mørkøv. — Hegelund, J., pens, læ., æresmedlem, Ketils
vej 34, Bagsværd. — Hemmingsen, O., læ., Ellinge, Ullerslev, Fyn. 
— Møller, H., læ., Listed, Svaneke. — Ougaard, E., læ., Farum.— 
Poulsen, Viggo, læ., Søndersted, Tølløse.

1911. Bitsch, Viggo, kantor, Vemmetofte, Fakse. — Jensen, H. F., før
stelæ., Bredeløkke, St. Heddinge. — Novrup, H., amtsskolekons., 
Engelshøjgade 15, Sønderborg. — Ougaard, A., skoleinsp., Vær
løse. — Rifbjerg, Th., overlæ., Ingolfs Allé 43, Kbhvn. S. — 
Waaben, S. M., førstelæ., Sierslev, St. Heddinge. —Worsøe-Chri- 
stophersen, C., amtsrevisor, Frederiksborgvej, Roskilde.

1912. Andersen, O., læ., Løjtofte, Nakskov. — Frigast-Hansen, K., skole
insp., Sundholmsvej 4, S. — Graham, Sv., læ., Rye, Gørlev. — 
Hansen, Edv., fhv. læ., Heggelunds Allé 5, Glostrup. — Larsen, 
H., læ., Nordrup, Slagelse. — Mathiasen, V., skoleinsp., H. Tav
sensgade 5, Kbhvn. N.

1913. Bach, B. K., seminarielæ., Ranum. — Christiansen, E. Skytte, 
førstelæ., Ilundie, Greve Strand. — Hansen, K. Edv., viceinsp., 
Kongedybet 54, Kbhvn. S. — Krogh-Jcnsen, G., dr. phil., fhv.
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stadsbibliotekar, Vagtelvej 21, Kbh. F. — Mathias, P. K., overlæ., 
Kirsteinsgade 7, Kbhvn. 0. — Olsen, Birkedal, overlæ., Pallu- 
dansvej 8, Varde. Rudkjøbing, Th., skoleinsp., Vejen.

1914. Hansen, Chr., viceinsp., »Krogen«, Gurrevej 34, Helsingør. — 
Johansen, Fr., bibliotekar, Glostrup. — Larsen, Hjalmar, fhv. 
seminarielæ., Skovbovænget 9, Hareskovby. — Larsen, J. K., læ., 
Vestre Skole, Sejrø. — Vang, Einar, fhv. overlæ., Auroravej 72, 
Vanløse.

1915. Bang, Kaj, overlæ., Åboulevard 86, Kbhvn. N. — Fauring, Kn., 
landsretssagfører, Ribegade 6, Kbhvn. 0. — Hjelme, K. G., pens, 
læ., Rødtjørnevej 25, Vanløse. — Jørgensen, Alb., overlæ., Mag- 
delonevej 19, Kbhvn. N. — Larsen, L. C., læ., Trans skole, 
Ramme. — Müller, Poul, insp., Frederiksberg Allé 22, Kbhvn. V. 
Olsen, H. M., overlæ., Ibstrupvej 31, Gentofte. — Olsen, G. N., læ., 
Dysted, Ilolme-Olstrup.

1916. Andersen, Alfr., læ., Grønnehavestræde 9, Nykøbing S. — Aske- 
gaard H., viceinsp., Trekronergade 13, Valby. — Christensen, B., 
pens, læ., Gørding st. — Hansen, C. G., førstelæ., Ølsemagle, LI. 
Skensved. — Hansen, C. R., førstelæ., Reerslev, Ruds Vedby. — 
Hansen, H. J., seminarielæ., Nr. Nissum. — Hartvig-Møller, J. K., 
læ., Annisse skole, Helsinge. — Hendriksen, L., kordegn, Konge
leddet 22, Charl. — Jarbøl, H. P., overlæ., Ourøgade 36, Kbhvn. 
0. — Johansen, Johs., skoleinsp., Frederikssund. — Ludvigsen, 
N. M., skoleinsp., Frederiksværksgade 39, Hillerød. — Olsen A., 
læ., Birket, Torrig st. — Schæbel, E. F., viceinsp., Brobcrgsgade 1, 
Kbhvn. K. — Andersen, P. Strange, skoleinsp., Bakkevej 30, 
Kbhvn. F. — Thunøe, G., læ., Vintersbølle, Nyråd. — Wardahl, 
Alfr., overlæ., H. Bojes Allé 21, Randers.

1917. Elgaard, F., førstelæ., Kastelev, Klarskov. — Hansen, Johs., over
læ., Set. Laurentii Løkke, Viborg. — Husby, M. A., overlæ., Fugl
sang, Tranbjerg. — Jensen, Rud., viceinsp., Fru Ingesvej 16, Sorø. 
— Nielsen, L., overlæ., Skyttegade 18, Kerteminde. — Nørre- 
gaard, II., overlæ., Sømarksvej 9, Hellerup. — Pfaff, I. R., mag. 
scient., Ndr. Frihavnsgade 49, Kbhvn. 0.

1918. Bärenholdt, O., overlæ., Linstowsvej 3, Rungsted K. — Büch
mann, A., overlæ., Resedavej 30, Gentofte. — Focrsom, Th., 
overlæ., Hulgaardsvej 51, Kbhvn. F. — Hansen, A. K., skoleinsp., 
Hasle, Bornholm. — Hasland, H. E., skoleinsp., Hendriksholm, 
Valby. — Hoick, Aa., viceinsp., Græskevej 4, Stege. — Jensen, 
K. E., overlæ., Nr. Boulevard 41, Nykøbing F. — Kristiansen, Kr., 
skoleinsp., Skolebakken 5, Humlebæk. — Petersen, Fr., overlæ., 
Vestensborg Allé 63, Nykøbing F. — Petersen, P. G., forstander, 
Egevang, Nærum. — Rathje, K., overlæ., Tjørnegårdsvej 17, 
Gentofte.
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1919. Betz, A., skoleinsp., Kirkebjerg Allé 2252, Glostrup. — Billum, N. J., 
overlæ., Gyldenlundsvej 15, Chari.—Cornelins, V., viceinsp., Rolfs- 
vej 4, Nakskov. — Christensen, C. C., læ., Stokkemarke st., Lolland. 
— Christensen, S. E., førstelæ., 0. Toreby, Nykøbing F. — Jensen, 
Helge, viceinsp., Gen. Bahnsonsvej 9, Kbhvn. F. — Lauritzen, 
C. J., skoleinsp., Parkskolen, Ballerup. — Thomsen, Ernst, skole
insp., Søtoften 33, Gentofte.

1920. Blomqvist, K. J., skoleinsp., Biskop Krags Vænge 3, Kbhvn. 0. 
— Hellested, Vilh., førstelæ., Hellested, Hårlev.

1921. Arhnung, B., læ., V. Ulslev sk., 0. Ulslev. — Askegaard, E., læ., 
Klintebjerg, Otterup. — Biilmann, Chr. H., aftensk.insp., Amster- 
damvej 11, Sundby. — Christensen, Holger, viceinsp., Helenevcj 
24, Korsør. — Jensen, Martin, læ., St. Fuglede. — Pedersen, Sig. 
S. C., overlæ., Carl Langesvej 24, Valby.

1922. Arentz, h., førstelæ., Havrebjerg. — Jensen, H. Bahne, skoleinsp., 
Randersgade 38, Kbhvn. 0. — Erskov, E. A., overlæ., Klingseyvej 
16, Vanløse. — Geil, T., overlæ., Løgumkloster. — Gundersen, 
Karsten, førstelæ., Hammershøj. — Hansen, A. Lund, overlæ., 
Middelfart. — Jensen, J. A. K., pens, læ., Hadsundvej 42, Ålborg. 
— Kristjansen, Kr., læ., Ordrup, St. Merløse. — Mortensen, Knud, 
læ., Rugvænget 12 d, st. tv., Næstved. — Nielsen, N., overlæ., Ny- 
stedvej 15, Sakskøbing. — Olsen, J. P., skoleinsp., Bechsvej 3, 
Klampenborg. — Pedersen, Viktor, skoleinsp., Ålekistevej 121, 
Vanløse. — Rasmussen, A. P., førstelæ., Brundby, Samsø. — Sve- 
gaard-Petersen, IL, læ., Koblerne sk., Jægerspris. — Rørbech, 
Th., viceinsp., Hovmarksvej 6, Ringsted.

1923. Albrechtsen, H. E., forstander, Dalgas Boulevard 61, Kbhvn. F. 
— Arentz, IL, læ., Nordrup, Farendløse. — Carstensen, N. L., læ., 
Kaltred, Alleshave.

1924. Aagesen, Sv., viceinsp., Aurehøjvej 5, Hellerup. — Andersen, 
Ejnar, læ., Blovstrød, Lillerød. — Diernisse, H. M., læ., Orte sk., 
Bred. — Frank, N. P., læ., Værslev. — Hacke, A. F., læ., Asnæs, 
Kalundborg. — Jensen, A. M., personalechef, Ibstrupvej 29, Gen
tofte. — Jørgensen, A. E., læ., Søborg, Firhøj. — Lauritsen, Chr., 
læ., Dunkær, Ærø.—Larsen, Michael, læ., Højmosevej 26, Kbhvn. 
N. V. — Madsen, Ellert, læ., Lendemark sk., Stege. — Nemming, 
K. E., læ., Gilleleje. — Sonne, P., læ., Ågade 16, Næstved. — Tho
massen, A. Lauge, læ., Elmevænget 3, Bagsværd. — Westh, P., 
læ., Helsinge.

1925. Bjørnekær, F., læ., Kundby, Sandby. — Engel, O., overlæ., Lan
gesund 2, Kbhvn. 0. — Erskov, H. P., overlæ., V. Fælledvej 55, 
Kbhvn. V. — Jensen, A. P., førstelæ., Hårlev. — Larsen, K. H., 
overlæ., Adolphsvej 66, Gentofte. — Mortensen, H. V., læ., Myn
stervej 7 A \ Kbhvn. V. — Nielsen, Viggo, førstelæ., Glim, Ros
kilde. — Rasmussen, Eigil, skoleinsp., Islevhusvej 62, Brønshøj.
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1926. Frederiksen, C., førstelæ., Vesterborg, Lolland. — Jakobsen, 
Hans, forstander, Stidsholt, Sæby. — Jensen, Aage, læ., Olsker, 
Allinge. — Jensen, Hans, førstelæ., Gørslev sk., Østervang. — 
Jensen, C. M., viceinsp., Harrestrupvang 6, Valby. — Jensen, Sv., 
læ., Kochsvej 132, Kbhvn. V. — Jeppesen, Im., insp., mag. art., 
Ordrup Jagtvej 42 B. — Nymand, E., læ., Samosvej 33 2, Kbhvn. 
V. — Rasmussen, Jul., skolebest., Søtoften 39, Gentofte. — Rein
holdt, Poul, overlæ., Ordrupvej 155, Charl. — Runge, Edv., over
læ., Buen 16, Kbhvn F. — Petersen, Aa. Strøm, overlæ., Blidah- 
lund 6, Charl.

1927. Christensen, A. Gjerløw, skoleinsp., Buddinge Hovedgade 293, Sø
borg.—Olsen, S. A., sognepræst, Vonsild. — Pedersen, A., læ., Bran
derslev, Nakskov. — Petersen, Th., læ., Nordlunde, Nakskov. — 
Pedersen, H. P., læ., Venslcv sk., Skibby.

1928. Larsen, C. Svahn, viceinsp., Valhøjs Allé 6, Rødovre, Vanløse. — 
Nielsen, C. A., læ., Toksværd, Holme-Olstrup. — Olsen, Sv. Aa., 
skoleinsp., Holmegårdsskolen, Hvidovre. — Petersen, J. Inge
mann, amtssk.kons., Tyvelse, Vrangstrup.

1929. Hansen, Haldor, læ., Stensby, Stensved. — Nielsen, Axel, læ., 
Vintergækvej 11, Kastrup. — Nielsen, Freddy, overlæ., Gadestæv
net 9, Valby. — Andersen, A. Schelke, læ., »Håbet«, Fredensborg.

1930. Graversgaard, Aa., overlæ., Ved Lindevangen 10, Kbhvn. F. — 
Egerup, førstelæ., Vor Frue sk., Roskilde. — Pedersen, P. O., læ., 
Spjellerup-Smerup sk., Faxe.

1931. Andersen, Aug. H., viceinsp., Rødovrevej 221A, Vanløse. — 
Andersen, Georg, læ., Strøby-Egede sk., Strøby. — Gaardø, Chr., 
forstander, Højstrupvej 1, Helsingør. — Jensen, Sv., forstander, 
Undløse drengehjem, Tølløse. — Lamberg, Kr., læ., villa »Fryd«, 
Tranebjerg, Samsø. — Lindstrøm, Bruno, overlæ., Hjortekærsvej 
107, Klampenborg. — Magnussen, Sv., skoleinsp., Mørkøv, Knab- 
strup. — Olsen, Einar, læ., Holsteinsborgvej 11, Vanløse. — Olsen, 
Gerh., læ., forst., Delosvej 27, Sundby. — Hansen, K. Schou, læ., 
Horslunde st., Lolland. — Thomsen, Wilh., overlæ., Ordruphøj- 
vej 24, Charl.

1932. Andersen, Helge, læ., Skibhusvej 31, Odense. — Caspersen, A., 
forstander, stenografiskolen, Strødamsgade 40, Kbhvn. 0. — 
Eggertsen, II. Bergstrøm, læ., Bjæverskov. — Hansen, Gunnar, 
læ., Bjærge, St. Fuglede. — Lond, Bue, læ., Søstrup, Holbæk. — 
Olsen, Anker, læ., Våbensted, Sakskøbing. — Skytte, Poul, læ., 
Malthe Bruunsvej 1, Kbhvn. F. — Weismann, C., læ., Flakhol
men 6, Vanløse.

1933. Gade, Arne, skoleinsp., Hareskov. — Hansen, M., Kirkeby, over
læ., Skovvej 23, Hillerød. — Kristiansen, Kn., læ., Fredensborg- 
vej 65, Hillerød. — Kromann, N. S., læ., Svinget 14, Kbhvn. S. — 
Noesgaard, Tage, læ., la Coursvej 16, Kbhvn F.
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1935. Caspersen, H., læ., Lersø Parkallé 171, Kbhvn. 0. — Dahl, Th., 
læ., Munkholmvej 34, st., Holbæk — Eliason, J., læ., Valdemars- 
gade 13, Ringsted. — Hermansen, A., læ., Mosegårdsvej 148, Gen
tofte. — Koefoed, Ivar, læ., Vestergade 36, Helsinge. — Larsen, 
N. P., lær., Kvædevej 99, Virum. — Thorkildsen, B., overlæ., 
P. Syvsvej 22, Næstved.

1936. Andreasen, Johs., læ., Dannemarre. — Hylbye, S. P., overlæ., 
Elmevej 19, Holte. — Romme, Erling, læ., Møllevænget, Ejby, 
Fyn. — Rørbech, Carsten, læ., Osted, Roskilde. — Videbæk, J., 
læ., Hansens vej 2, Slagelse.

1937. Hansen, Ernst, læ., Løjtofte, Nakskov. — Johansen, Kenneth, læ., 
Sallingvej 59, st., Kbhvn. F. — Mauritsen, Vilh., overlæ., Havne
gade 8, Allinge. — Nielsen, Poul T., læ., Trautnersvej 22, Sorø.

1938. Hansen, Axel, skolepsyk., Hovedstensvej 381, Valby. — Søren
sen, II. C., læ., Drøsselbjerg sk., Slagelse. — Udsholt, Oscar, læ., 
Starreklinte.

1939. Christoffersen, E., læ., Kretavej 45, Kbhvn. S. — Hansen, Rich., 
læ., Vestbirk Allé 27, Kastrup. — Høg, Hans Ove, læ., Vrangstrup. 
— Knudsen, Jørgen Ibsen, læ., Herkules Allé 11, Kastrup. — Lar
sen, Ejvind, læ., Ballerupvej 48 B, Værløse. — Nielsen, Christen, 
læ., Nygårdsvej 2 F, Ballerup. — Odderskov, Øjvind, læ., Værløse, 
Fakse. — Hansen, Erik Ørum, læ., Ndr. Ringvej 96, Glostrup.

1940. Hansen, Eigil, læ., Lindevænget 10, Ballerup. — Jensen, Verner, 
læ., Spanager børnehjem, LI. Skensved. — Johansen, Johs., læ., 
Kirke-Såby. — Nielsson, Knud, læ., Stenmaglevcj 31, Brønshøj. 
Skovgaard, Will., læ., Kirkeskolen, Klemensker.

1942. Hansen, Johs., læ., Jernbanevej 46, Tølløse. — Hansen, Lars, 
førstelæ., Bagenkop. — Aahauge, Pauli, læ., Tånum, Randers. — 
Jensen, Frede G., læ., Gersonsvej 63, Hellerup. — Jonasen, Otto, 
læ., Dronningholmsvej 21 a, Svendborg. — Nielsen, Børge, læ., 
Falkenbjerg 16, Svendborg. — Kærlyt, Niels E., læ., Oure, Stub
bekøbing. — Juel, Orla, læ., Algestrup, Tølløse. — Klyver-Poul- 
sen, læ., Herrn. Blemsvej 3, Rønne. — Sørensen, Sv. Aa., læ., 
Berners Vænge 3, st. th., Valby. — Thorkildsen, Erik, læ., Hav
negade 5B, Frederikssund. — Østergaard, Niels A., læ., A. F. 
Beyersvej 22, Kbhvn. F.

1943. Abildtrup, Viggo, læ., Poulsker Vestre sk., Bodilsker. — Ander
sen, H. C., læ., Italiensvej 50, Kbhvn. S. — Christiansen, Viggo, 
læ., Prinsessevej 11, Lyngby. — Hansen, Erling, læ., Antvorskov 
sk., Slagelse. — Henneke, Ricard, læ., Slotsvænget 27, Slagelse. — 
Nielsen, Einar, læ., Rø sk., Bornholm. — Køic-Nielsen, Leo, 
kapt.løjtn., Slagelsevej 51, Næstved. — Nielsen, N. T., læ., Assens 
centralsk., Mariager. — Petersen, Eskild, læ., Gørlev st. — 
Simonsen, Bj. Bruun, førstelæ., Hovedsk., Jystrup, Midtsj. — 
Trane, Niels, læ., Emtedalen 6, Herlev.
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1944. Bitsch, Jørg., forfatter, Lyngvej 28, Kgs, Lyngby. — Kierke
gaard, Kjeld, læ., Nybrovej 13, Slangerup. — Larsen, E. Holm, 
læ., Frederiksborg vej 15, Helsinge. — Ougaard, Bjarne, læ., Klo
stervej 11, Hillerød. — Poulsen, Jørg. Egedal, læ., Nøkkerosevej 
44, Kbhvn. N. V. — Rasmussen, Hans, læ., Østre sk., Sejerø.

1945. Johannesen, Sv. J., læ., Pontoppidansvej 25, st., Helsingør. — 
Knudsen, Henn. Ibsen, læ., Golbjørnsensvej 3, Nærum. — Lar
sen, Helge Norvig, læ., Glaciset 10 B, Kgs. Lyngby. — Odders
hede, Michael, læ., Runddyssen 5, Herlev. — Pedersen, G. Frøs
lev, læ., Lerbjergvej 8, Ballerupö — Petersen, Tage, læ., Aagerup- 
vej 60, Brønshøj. — Piil, Vagn, læ., Hasselvej 4, Lillerød. — 
Skov-Petersen, Palle, programsekr., Tværbommen 11, Gentofte. 
— Søgaard, Fl., læ., GI. Strandvej 400, Espergærde. — Stiesdal, 
Ove, læ., Skrænten 4, Hørsholm.

1946. Andersen, A. K., læ., Tinghøjparken 33, Søborg. — Hansen, B. 
Bønnelykke, døvelæ., Sirgræsvej 3, Kastrup. — Ørhem, Knud, læ., 
Erdalsvej 2 B, st. tv., Glostrup. — Jensen, Mogens, læ., Vemmelev 
sk., Forlev. — Kjær, Ejnar, læ., GI. Sogns sk., Ringkøbing. — 
Lindberg, Andreas, læ., Ulstrup.

1947. Bang, Chr., læ., Vestervigvej 2, Vanløse. — Frandsen, G., læ., 
Vestervigvej 2, Vanløse. — Jacobsen, Poul E., læ., Østofte. — 
Johansen, Kr., læ., Broholmsallé 22, Charl. — Svendsen, Werner, 
læ., »Sølund«, Harritshøj, Tikøb.

1948. Jacobsen, St. B., læ., Ndr. Strandvej 2B, Helsingør. — Kristian
sen, E. P., læ., Vejlevej 7, Hedensted. — Lund, Torkil, læ., Dalby 
Krogstrup. — Poulsen, Tage, læ., Mogens Allé 16, Lyngby. — Ryt- 
tow, E., læ., Ulstrup sk., Kalundborg.

1949. Andersen, Knud, læ., Slagelsesvej 53, Sorø. — Arvesen, Helge, læ., 
Sandbjergvej 1, st., Glostrup. — Betz, Niels Chr., læ., Gilles- 
ager 6, Brøndbyvester, Glostrup. — Jacobsen, Frank L., læ., Or- 
drupvej 75 A, Charl. — Johannison, Axel, læ., Poppelallé 6, Hare- 
skovby. — Kristensen, Tage, læ., Liljevangsvej 26, Måløv. — 
Nissen, Jørgen, læ., Noorstrasse, Eckernförde. — Nedergaard, 
Poul, læ., Svinget, Torp, Thisted. — Petersen, Helge, læ., realsk., 
Høng. — Skaalum, Peter, læ., Østerby sk., Fejø. — Sørensen, 
Finn, læ., Riffelhavevej 6, Holbæk.

1950. Christiansen, Niels, læ., Ly tzensvej 9, st., Korsør. — G revsen, A., 
læ., Skyttehøj 30, Kastrup. — Lange, Knud, læ., Bagsværdvej 68, 
Lyngby.—Nielsen, Thorkil, læ., Rynkeby.—Hansen, Johs. Meyer, 
læ., Græsdal sk., Tårs. — Sjørslev, Kaj, læ., Skolebakken 2, Ny
borg. — Therkelsen, G., læ., Bjæverskov.

1951. Bagger, A. Chr., læ., Voerladegård sk., Skanderborg. — Gudik- 
sen, læ., Møllebakken 19, Hillerød. — Nielsen, Becngård, læ., 
Kildemarksvej 119,3, Næstved. — Müller, Sten, læ., Randkløve 
Allé 15, Tårnby. — Olsen, Edv., læ., Spanager børnehjem, LI.
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Skensved. — Petersen, O. Trosbjerg, læ., Nr. Vallingrød sk., 
Tølløse. — Skov, Finn, læ., Fjenneslev.

1952. Andersen, Egon, læ., Set. Jørgens Allé 5, Kbhvn. V. — Andersen, 
E. Tønder, læ., Havreholm, Hornbæk. — Berg, Otto, læ., Foulum 
sk., Ørum, Sdr.jyll. — Hansen, Ove Pyndt, læ., Gundestrup sk., 
Grevinge. — Jensen, Kai, læ., Vakl. Holmersgade 36, Kbhvn. 0. 
— Kabbel, Jørgen, læ., Elmelundevej 43, Brønshøj. — Nielsen, 
Vagn Skade, læ., Sdr. Kongevej 5, Kolding. — Nielsen, Johs. Sø- 
gaard, læ., Hovedvejen 65, Glostrup.

1953. Christiansen, E., læ., Vibevænget 24, Bagsværd. — Ellitsgaard, L., 
læ., Østre Allé 60, Nykøbing F. — Engeil, Knud, læ., Fredens 
Allé 15, Frederiksværk. — Gravlund, Knud, læ., Nybrovej 14, 
Nykøbing F. — Holm, Frants, læ., Langemyre, Rutsker. — Jen
sen, Keld, læ., skolen, Oppe Sundby. — Larsen, H. P., læ., Pile- 
vej 9, Frederiksværk. — Larsen, Johs., læ., St. Valby, Roskilde. 
— Nicolaisen, Otto, læ., Gartnervej 11, Næstved. — Oddershede, 
H., læ., Rørbæk sk., Saxkøbing. — Petersen, Orla Uhrenholdt, 
læ., Tornby. — Thorsen, Niels, læ., Magleås, Birkerød.

1954. Andersen, Leif, læ., Buddingevej 75 G, Lyngby. — Bendtsen, J., 
læ., Espergærde. — Dahl, Leif, læ., Lille Rørbæk, Oppe Sundby. 
— Fischer, Hans J., læ., Ordrupvej 24 2, Charl. — Hallkvist, Ove, 
læ., Holger Danskesvej 10, Helsingør. — Hansen, Sv., læ., Korn
vænget 112, Ballerup. — Hedegaard, Urne, læ., skolen, Stenløse. 
— Henriksen, Bent, læ., Neergårdsvej 51, Nykøbing F. — Jør
gensen, Georg, læ., Buddinge Hovedgade 124, Søborg. — Knud
sen, Sv. Å., læ., Rolighedsvej 9. Ballerup. — Larsen, Bendt Aa., 
læ., Øresundsvej 3, Helsingør. — Larsen, Joh. Rindom, læ., Jon
strupvej 28, st, Ballerup. — Lindeblad, Ernst, læ., Bavnevej 5, 
Brønshøj. — Lippert, Ejvind, læ., Bülowsvej 92, Kbhvn. V. — 
Nielsen, Leif, læ., Strandvejen 96, Hellerup. — Petersen, Erik, 
læ., Enighedsvej 22, Glostrup. — Rasmussen, Ejnar, læ., LI. Vær- 
løsevej 26, Værløse. — Rasmussen, Erik Bøtker, læ., Stentofte- 
vej 8, st. th., Hvidovre. — Sørensen, Hakon, læ., Neergårdsvej 51, 
Nykøbing F.
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Ordruphøjvej 24, Charlottenlund.
Wilh. Thomsen.

Regnskabet revideret og godkendt.

Sierslev skole, d. 13. januar 1955.
S. M. Waabcn. H. Fr. Jensen.

JONSTRUPSAMFUNDETS STYRELSE

Kantor Viggo Bitsch, Vemmetofte, Faxe, fhv. skoleinspektør 
Ernst Gehl. R. af Dbg., formand, Set. Kjeldsgade 2 2, Køben
havn 0,. førstelærer Vilh. Hellested, Hellested pr. Hårlev, første
lærer Poul Jakobsen, Østofte pr. Nørreballe, seminarielærer 
O. Lindberg, Jonstrup pr. Ballerup, overlærer Wilh. Thomsen, 
kasserer, Ordruphøjvej 24, Charlottenlund, tlf. Ordrup 2492. 
Elevernes repræsentant 1954—55 er Jens Gunnersø.

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


