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Forord
I 1959 kom jeg til Gedved som lærer på seminariet. Siden 1963 har jeg boet på samme 
adresse. I 1980 tog jeg min afsked fra seminariet 48 år gammel for at leve som forfatter 
og forlægger, og det lever jeg stadig af. Det er de 20 år som seminarielærer, jeg beskriver 
her. Jeg fik ideen til denne bog på Gedved Egnshistoriske Forenings  generalforsamling 
d. 23. februar 2017, hvor vi blev opfordret til at fortælle om vort liv i Gedved.
   I 2014 udgav jeg en mindebog om min kone, Signe Tind Holm, i anledning af hendes 
90 års fødselsdag; hun døde i 1988. Hun var lærer på Gedved Skole 1932-1984. I bogen 
er der oplysninger om Gedved. Bogen ligger på min hjemmeside under navnet Signe 
Tind Holm.
    Der er også noget om Gedved i min bog om vor hund: Fido, der spillede fodbold og blev 
berømt. Bogen udkom i 1977.
   1. kapitel handler om Gedved i mine første 10 år. I 1959 var Gedved stadig et lokalt cen-
trum ligesom mange små stationsbyer, for de færreste havde bil og telefon og foretrak at 
bruge Gedveds mange forretninger og håndværkere. Der var bondegårde i og omkring 
byen. Lønningerne var små. Seminariet og dets lærere og elever fyldte meget i byen.
   I 1960’erne forandredes alt dette gradvist, og de følgende år kom byen til at blive delt 
i to af hovedvej 10, hvor det meste af nord-syd trafikken gennem Jylland kørte. Det va-
rede til den dag i 1982, da motorvejen blev åben. På få timer skiftede byen karakter og 
blev til en stille by. Dejligt. 
    Det 1. kapitel er af interesse for de fleste. Resten af bogen handler om min undervis-
ning og kan højst være af interesse for de lærere, jeg uddannede. Afsnittet om linjeun-
dervisning er næppe interessant for andre end de, der interesserer sig for biologien i 
undervisningen.
    Jeg har undladt at trække enkelte elever frem, for det kan kun blive ensidigt. Jeg 
kendte dem godt som elever, især de linjeelever, jeg havde rejst meget med i Danmark 
og udlandet, men det var næsten kun de gode sider, jeg fik at se. Det samme gælder 
mine kolleger. 
    Jeg havde det godt i årene på seminariet, for jeg holdt af at undervise, og det gør jeg 
stadig. Min kone og jeg deltog i byens liv, kom til byfesterne eller optrådte i dem, var 
med i folkedanserforeningen, kom til dilletant og hvad der ellers var. Jeg deltager sta-
digvæk, og mit vidnesbyrd om Gedved er, at der er et godt sted at leve.
    Jeg takker Gedved Egnsarkiv for megen hjælp med billeder og tryksager. Min tidli-
gere elev og senere kollega Birgitte Jensen, takkes for korrekturlæsning af hele bogen og 
diskussioner om dens indhold. Min kollega Eske Brøsted Pedersen og den fhv. Gedved-
dreng Claus Kjærby takkes for at have læst korrektur på en del af bogen.

                                                                 Gedved juni 2017
                                                                       Eigil Holm
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Ny i Gedved

I 1959 blev jeg ansat som lærer i naturhistorie på Gedved Seminarium. Jeg var 
26 år gammel, i juni havde jeg taget min afsluttende eksamen på Københavns 
Universitet og kunne nu smykke mig med titlen: cand.mag. i naturhistorie og 
geografi.
   Inden eksamen søgte jeg de stillinger, der var opslået i Statstidende. En ansøg-
ning skulle skrives i hånden, fik jeg at vide, så det gjorde jeg. Vi var kun et par 
stykker, der blev færdige på Universitetet den sommer; 1960’ernes voldsomme 
vækst på Universiteter og læreanstalter lå nogle år frem i tiden, så stillingerne 
var få. Kun en af ansøgningerne gav et svar, og det var fra Gedved semina-
rium.
   Jeg aftalte med rektor Hans Høyer Nielsen, at jeg skulle møde ham på semina-
riet en dag omkring 1. maj. Jeg tog derover med Lyntoget og Storebæltsfærgen, 
fik hotelværelse i Horsens og tog med bussen til Gedved. Jeg blev modtaget af 
rektor, og efter en samtale på Seminariet blev jeg forevist for to af seminariets 
bestyrelsesmedlemmer, Helge Jeppesen og A. Hjort-Hald. De stillede mig nogle 
spørgsmål. Så var audiensen forbi, og jeg tog tilbage til Hillerød, hvor jeg den-
gang boede i Ferskvandsbiologisk Laboratoriums gæstehus.
   7 maj fik jeg brev om, at jeg var antaget, hvis jeg bestod min eksamen. Det 
gjorde jeg i slutningen af juni.
   1. august kørte jeg til Gedved i en lille flyttebil, der rummede mit jordiske gods: 
Et stort skrivebord, en stol, en sovesofa og en bogreol, mine bøger og mit tøj, 
samt min SCO-knallert og en cykel.
  Rektor havde lovet at sørge for logi, men havde ikke sagt noget bestemt. Jeg 
håbede på en lille lejlighed, men fik et kollegieværelse på 6 m2, hvor mine ting 
akkurat kunne være. Det lå ud til en gang, hvor der var to andre værelser, et 
toilet med håndvask, adskilt fra mit værelse med en tynd papvæg, og et køkken. 
Det bestod af en vask og et gasapparat og et vægskab med plads til mad, men 
intet køleskab; de var ikke blevet almindelige i Danmark endnu. Badeværelse 
var der ikke; det ansås ikke for nødvendigt, da seminarieeleverne fik bad efter 
gymnastiktimerne. Alt var præget af slid og fattigdom. Men sådan var det, og 
jeg regnede med, at der nok kom noget andet. Det kom sidst på vinteren 1960.
   Der var tre uger til seminariet skulle begynde, så jeg havde tid til at rekogno-
scere. Jeg nåede lige at møde min forgænger i embedet, Sven Erik Abrahamsen, 
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der skulle flytte til Nørre Nissum Seminarium. Her stammede han fra, og han 
ville gerne hjem. Han gav mig et par tips om ekskursionslokaliteter, og viste mig 
de lærebøger, der blev brugt på seminariet. Det var den instruktion, jeg fik.

Dagliglivet
Dagliglivet skulle også organiseres. Køkkenet kunne ikke bruges til andet end 
kaffe og te. Middag spiste jeg på kroen. Den var rimeligt velsmagende, ikke 
særligt dyr. Men jeg skulle betale 25 øre ekstra, hvis jeg ville have asier eller 
rødbeder til maden. Drikkevarer: Altid vand.
   Da jeg flyttede ind, var jeg alene i bygningen. Snart flyttede en seminarieelev 
ind, Carl Georg Jensen, der viste sig at være en begavet musiker på klaver og 
orgel. Han øvede sig på seminariets flygel, og det lød godt. Jeg fik lov til at øve 
på det og gjorde det ofte. Flygelet stod i festsalen, og andre kunne høre det, man 
spillede. Lidt senere kom endnu en seminarieelev. Han havde den uvane at øve 
sig på sin violin, og det var slemt at høre på.
   Jeg havde ikke andre penge end ca. 1000 kroner, som jeg havde lånt af min 
mor. Lønnen blev betalt bagud, så jeg måtte vente til 1. september, før jeg fik min 
første løn, 1360 kr. pr. måned.
   Jeg købte en Olympia skrivemaskine, for jeg ville gerne kunne skrive noget 
til undervisningsbrug. Jeg har den endnu. Mine første bøger er skrevet på den. 
Heldigvis havde jeg lært 10-finger blindskrift, da jeg var 19 år, på et 100-timers 
kursus på Remington Skolen. Jeg har eksamensbeviset endnu, det er langt flot-
tere end det fra Universitetet.

Gedved By
I 1959 gik hovedvejen fra den tyske grænse til Århus, Ålborg og Frederikshavn 
gennem Gedved. Det var hovedvej 10. Hver dag kørte mange store lastbiler, 
rutebiler og turistbusser, varevogne og personbiler samt cykler gennem byen. 
Vejen var asfalteret, og der var allétræer, velsagtens lind, på begge sider af vejen. 
En dag i vinteren 1959-60 blev alle træerne fældet med motorsav, så vejen kunne 
udvides.
   Ved frokosttid holdt der altid lastbiler ved kroen, for den havde et godt ry 
blandt chauffører. Et par år senere fik kroen en ny ejer. Han sænkede kaffens 
kvalitet og hævede prisen. I løbet af en månedstid holdt lastbilerne op med at 
holde ved kroen, og disse gode kunder var væk.
   Der var mange slags butikker i byen, for biler var endnu ikke blevet folkeeje. 
Der var en Brugs og en købmand. På det tidspunkt var der mange mennesker, 
som enten var modstandere eller tilhængere af Brugsforeningerne. De var kol-
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lektivt ejede af de indskrevne medlemmer, mens købmandsbutikkerne var ejet 
af private. Venstrefolk og socialdemokrater var gerne tilhængere af Brugsfor-
eningerne, mens konservative og andre med liberale synspunkter gik ind for 
“den frie købmand”. 
   Faktisk var købmand Rahbek så økonomisk stærk, at han kunne modernisere 
sin butik og gøre det smukt og godt.  Han reklamerede i seminarieelevernes 
blad ”Gennemtræk” i form af små sætninger nederst på siderne, f. eks. ”Rahbek 
har det hele”.  ”Rahbek giver 4%  på alt”. Men hans søn Folmer, der skulle føre 
butikken videre, faldt ned af en trappe i huset og døde i 1964. Året efter døde 
købmanden. De to enker søgte at føre forretningen videre, men evnede det ikke. 
Gamle fru Rahbek døde 1969. Butikken skiftede ikke udseende, men kørte vi-
dere. Til sidst havde den kun åbent i december for at få andel i julehandelen. 
Sønnens enke, Grethe Rahbek, døde 2006. Derpå blev butikken lukket,  og dens 
inventar ført til Den gamle By i Århus. Omkring 2014 blev det brugt til indret-
ning af købmandsbutikken i “Den gamle by”. Der kan man besøge den; der står 
Rahbek på butiksskiltet.

Fig. 8a Gedved Seminarium ca. 1965. Tv. 1937-bygningen med faglokaler. I midten hovedbyg-
ningen fra 1903. Den blev i 1912 forbundet med ”Tårnet” fra 1908 (Kvindekollegium). Th: Gym-
nastiksal fra 1910. (fotograf ukendt). 
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Fig. 9a. Hovedvejen overfor Seminariet. Først købmand Rahbek og hans lager, der rager ud på 
fortovet. Derpå den hvide tre-etagers bygning: Det gamle seminarium, bygget 1855 i én etage. 
I 1862 byggede Bojsen en etage på, da han åbnede seminarium her. Senere blev der bygget til i 
begge ender. I 1903 byggede Byskov seminariebygningerne øst for hovedvejen; de står endnu. 
(Foto ca. 1965, fotograf ukendt). 

Fig. 9b. Ved hovedvejen lå forsamlingshuset, bygget sammen med kroen. Derpå Snedkerens hus, 
og den hvide gavl af det ældste Seminarium. (Foto ca. 1965, fotograf ukendt). 
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   Brugsen blomstrede under uddeler Søren Hansens og hans kone, Esthers, dyg-
tige ledelse. På et tidspunkt blev den udnævnt til den bedste Brugs i Danmark. 
Da Rahbeks forretning gik i stå, gik kunderne over til Brugsen, og alle i Gedved 
handlede i den.
   Jeg valgte Brugsen og blev medlem, velsagtens allerede et par dage efter min 
ankomst. Dengang kendte man ikke til selvbetjening. Der var en lang disk, der 
adskilte kunder og ekspedienter. Hver kunde skulle ekspederes, og hver eneste 
vare, om det så var en æske tændstikker, skulle hentes af ekspedienten og stilles 
foran kunden. Man kunne få 300 gram sukker; det blev så vejet og pakket. Når 
ekspeditionen var færdig, blev alle varerne og deres priser skrevet ind i kundens 
kontrabog. De blev indsamlet en gang om året og talt sammen lige før general-
forsamlingen. Her blev dividenden i % besluttet, og derpå udbetalt til kunderne. 
Det var en dejlig dag.
   Varerne blev indpakket i brunt karduspapir, og sejlgarn med bærepind bundet 
om pakken. Bæreposer af plastic var på vej og dominerede snart. Man betalte 
kontant, for Brugsen stod fast på det princip.
   Vareudvalget var stort, men syltetøj og gelé kunne man ikke få; det lavede 
folk selv. Man kunne ikke købe brød og mælk; det skulle man købe hos bageren 
eller brødudsalget. Brugsens vareudvalg var også styret af, at folk ikke havde 
køleskab, så det var begrænset, hvad man kunne købe af den slags varer. Men 
brugsforeningerne introducerede køleskabet Major i 1960. Det blev en kæmpe-
succes, og derefter kunne man få kølevarer og frostvarer i Brugsen. Det er et 
af de vigtigste fremskridt for folkesundheden i Danmark, for det betød, at alle 
kunne få friske, frosne, vitaminrige grøntsager gennem hele vinteren og foråret, 
og at det ikke mere var nødvendigt at konservere kødet i salt eller røg. Derved 
undgik man sygdomme, der skyldtes for meget salt.
   Gedved havde to slagterbutikker. Jeg handlede hos slagter Anton Pedersen på 
det, der senere blev døbt Bojsenssvej. Vejnavne kom en gang i 1960’erne. Slag-
terens hus med butik ligger der endnu, men er nu beboelse. Slagteren havde 
sans for kvalitet, så der kunne man altid købe godt ind. Han var en mand, man 
stolede på og agtede. Da rektor Høyer Nielsen kom til byen i 1951, krævede hans 
kone at blive ekspederet før alle andre. Men slagteren sagde: “Her går det efter 
tur”, hvorefter hun forlod butikken for stedse.
   Byen havde en boghandel, hvor seminaristerne kunne købe deres lærebøger. 
Den lå i kælderen af et stort hus. Her kunne man også købe kioskvarer: Uge-
blade, tobak, søde sager, tipskuponer m.m.
   Der var to herrefrisører, den ene modtog og afsendte fragtgods. Desuden en 
manufakturhandel med indlevering til renseri. Så var der et vaskeri, hvor jeg fik 
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vasket mit tøj. Dertil en radioforretning, hvor jeg købte min første radio for 500 
kroner, som jeg fik som legat af Universitet i 1959, fordi jeg havde årets bedste 
eksamen i det naturvidenskabelige fakultet.
   Håndværkerne havde også butikker. Der var to elektrikere, Clausen og Sei-
denfaden. Jeg handlede hos Clausen, og endnu i dag handler jeg hos hans efter-
følgeres efterfølger. Seidenfaden blev kaldt Satan-Fanden, fordi han bandede. 
Cykelhandler Valner, en snild opfinder, solgte også flaskegas. Maler Jakobsen  
åbnede en farvehandel. 
  Der var andre håndværkere uden egentlig forretning, men man kunne købe va-
rerne hos dem: Tømrer Mogensen, blikkenslager A. K. Poulsen, murere, malere, 
skræddere og to gartnerier med udsalg (gartner Bjerregaard og Rønnevang).
   Byen var i høj grad selvforsynende. Men skulle man have møbler, hat og hand-
sker, finere tøj, og vin, porcelæn, sølvtøj, ure, bøger i stort udvalg m.m., tog man 
til Horsens med rutebilen.

Lægen
Gedved havde to læger, Ove Høegh-Guldberg, og hans hjælper, Jørgen Kaae.
   Høegh-Guldberg boede på det, der nu er Kirkevej. Han havde et stort hus, 
der nu er nedrevet. Kaae boede lige overfor i eget hus. Høegh-Guldberg havde 
en omfattende praksis i by og omegn og havde stor indflydelse, for han var af 
den slags, man agtede højt. Han fortalte mig, at han holdt af at “føde”, som han 
sagde, for han og en jordemoder stod for mange af fødslerne i hjemmene. Han 
rejste meget, bl.a. var han og hans kone i Brasilien og Australien, for han var be-
slægtet med en skibsreder, der sørgede for skibslejlighed. Hans store interesse 
var sommerfugle, som han samlede ivrigt og bearbejdede videnskabeligt sam-
men med seminarielærer Gunnar Dam Jeppesen. De ville gerne have mig til at 
samle sommerfugle, men jeg havde ikke samlerlyst. Men jeg var med på en del 
ture, især om natten, hvor de blussede efter sommerfugle. Høegh-Guldberg var 
frihedskæmper og måtte gå under jorden i 1944. Han har skildret det i sin bog: 
En familie under besættelsen (Dixit 1985).
   I 1962 blev Høegh-Guldberg ramt af en hjertelidelse, som tvang ham til at hol-
de op som læge. De næste ca. 20 år arbejdede han med sommerfugle på Natur-
historisk Museum i Århus og skrev videnskabelige afhandlinger. Jørgen Kaae 
blev Gedveds læge indtil julen 1983, hvor Bjarne Kronow overtog praksis.

Gedveds plan
Gedved er bygget ved vejkrydset Horsens-Skanderborg, der går Nord-Syd, og 
vejen fra oldtidens vadested over den vandrige Tolstrup Å ved Tolstrup Kirke 
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og videre mod Lundum og Østbirk, der går Øst-Vest. Disse veje eksisterer sta-
dig. Den gamle landsby Gedved (eller Gjedved) lå fra vejkrydset og videre mod 
Vest. Her lå nogle gårde, hvoraf tre endnu eksisterer. Deres jord er solgt fra, og 
der drives ikke landbrug fra dem siden år 2006. Gårdene blev lagt netop der, 
hvor en kilde sprang ud af bakken og fyldte et gadekær lige ved vejen. Det var 
helt nødvendigt, før der kom vandværker, for i gadekæret kunne kreaturerne 
drikke, og folk hente vand. Gadekæret var næsten tilgroet i 1959; men jorden 
omkring det var fugtig, og gaden kaldtes “Nede i smadderet” eller ”Smadder-

Fig. 12. Tv. Målebordsblad 1951 1:20 000. Th. 4 cm kort 1986 1:25.000. Kortene viser Gedveds 
udvikling over 35 år. Da jeg kom til Gedved 1959 var der kun få bygninger flere end i 1951. 
Seminariet havde dog fået 1957- bygningen og Mamrelundkollegiet, og øvelsesskolen en ny fløj 
med bibliotek. Da jeg forlod Seminariet i 1980, var byen i stærk udvikling. Brugsen havde fået 
ny bygning og P-plads, Seminariet havde i 1967 fået et stort kollegium, Egekollegiet, bygget efter 
initiativ af elevrådet og lærerne Peder Andersen og Søren Bønding. Et nyt villakvarter var vokset 
op i syd. En nelt ny skole var bygget 1975 øst for byen. 
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gade”, for der stod ofte vand på den. Den var blevet asfalteret, kort før jeg kom 
til byen. Den gang var de fleste veje mellem landsbyerne ikke asfalteret; det 
skete i 1960’erne, da bilerne tiltog i antal.
   I vejkrydset lå bager Fischers og købmand Rahbeks forretninger vest for ho-
vedvejen. Øst for lå telefoncentralen og seminariet. Der var også en skrædder i 
byen.

Telefoncentralen
Telefoncentralen havde et lille rum, hvorfra folk kunne telefonere, mens de ven-
tende kunne høre, hvad man sagde. Jeg havde endnu ikke telefon, så jeg telefo-
nerede fra centralen.
  Det var morsomt at høre seminaristerne tale i telefon. De talte et nogenlunde 
almindeligt dansk til daglig, men nogle af dem slog over i dialekt, når de fik 
forbindelse med dem derhjemme.
   Når man ringede op til centralen for at tale med en i Gedved, sagde man: 
Jeg vil gerne havde kroen, skolen, Svendsen osv. Som regel behøvede man ikke 
nummeret, men efterhånden blev der så mange abonnenter, at Jysk Telefon ind-
rykkede en annonce i de lokale blade, hvori de bad folk sige nummeret, når de 
ringede op til centralen.
   Denne historie kan kun forstås, hvis man ved, at hver større by havde en tele-
fon-central, der var betjent af telefondamer. Når man ringede op, satte hun en 
ledning i et stik, som var forbundet til ens telefon. Så sagde hun: Gedved Cen-
tral. Nu sagde man nummeret på den, man skulle tale med, og derpå forbandt 
hun ens stik med abonnentens stik. Så kunne man tale sammen. Hvis man skulle 
tale udenbys, altså med en abonnent på en anden central, blev man omstillet 
til den, og så skulle man sige nummeret igen, før man fik forbindelsen. Efter 3 
minutter sagde telefondamen: “3 minutter. Ønsker De at fortsætte”? Sagde man 
ja, fortsatte man, men man skulle betale mere. Stod man i en telefonboks, skulle 
man straks kaste en eller flere 10-ører i automaten. Så det gjaldt om at have en 
stabel 10-ører parat, hvis man ikke ville afbrydes.
   Skulle man ringe ud over Jylland (bortset fra Sønderjylland), skulle samtalen 
bestilles over Rigstelefonen. Det kunne tage nogen tid, før den gik igennem. 
Sønderjylland var jo blevet dansk 1920 og blev lagt ind under Rigstelefonen, 
ikke Jydsk Telefon.
   I 1960 fik jeg installeret telefon. Jeg fik nr. 130, min kone havde nr. 91, inden vi 
blev gift i 1963, seminariet havde nr. 1. Nummerskiver, 6-cifrede telefonnumre, 
tastatur, 8-cifrede numre kom meget senere. Telefoncentralen blev automatise-
ret senest 19�2.
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Seminariet og trafikken
Seminariet ligger ved den ældgamle vej, der fører fra Horsens til Skanderborg. 
Da seminariet blev til i 1862, var der ingen jernbaner i Jylland; den østjyske læng-
debane Fredericia-Horsens-Skanderborg-Århus kom først i 1868; Horsens blev 
den nærmeste jernbanestation. I 1899 byggedes Horsens-Bryrup-banen; Sten-
bjerg station lå 4 km vest for Gedved. De første rutebiler kom omkring 1920? 
   Da jeg kom til Gedved i 1959, boede de fleste seminarieelever i Gedved. Nogle 
kom dog hver dag med rutebil eller på cykel. Der var kun 3 biler på seminari-
ets P-plads: Rektors amerikanske Nash, pastor Breuners folkevogn (han boede i 
Lundum og underviste i engelsk og fransk), og Korea-Toms Austin. Tom havde 
været med hospitalsskibet Jutlandia i Korea under Koreakrigen 1950-53 og hav-
de penge til en bil.
   I 1960’erne kom der flere biler til, og efterhånden blev der P-problemer. Semi-
naristerne parkerede ved Brugsen, langs villavejene, og til sidst måtte semina-
riet skaffe P-pladser ved at købe og nedrive husene mellem seminariets grund 
og Kirkeve. Også  lægeboligen blev revet ned. Bus-forbindelserne blev gode, og 
mange seminarister kørte med dem hver dag.

Boliger
De fleste seminarieelever boede som nævnt i Gedved i 1959. Ca. 25 mænd og lidt 
flere kvinder boede på seminariet, flere boede i værelser ude i byen. Mange hus-
ejere havde bygget huse med værelser til udlejning og tjente lidt ekstra på den 
måde. Der var pensionater i byen, hvor pensionærerne spiste deres måltider. Den 
gang var pensionater almindelige i alle Danmarks byer, for ugifte mænd og kvin-
der boede i regelen i værelser, ofte uden køkkenadgang. I København og mange 
andre byer kunne unge kun få lejlighed, hvis de var gift og ventede et barn. Det 
skyldtes mangelen på boliger. Den blev først afhjulpet i 1960’erne, da byggeriet af 
huse med lejligheder samt villaer endeligt kom til at svare til behovet. 
   Seminarieeleverne gjorde Gedved til et livligt og godt sted at være. Når jeg gik 
gennem byen, mødte jeg altid elever og fik ofte en snak. Det samme skete i for-
retningerne, hvor der tit var flere, der ventede på deres tur.

Seminariets bygninger
Seminariet lå og ligger stadig i vejkrydset. Oprindeligt lå det i den lange, to 
etagers bygning Vest for hovedvejen, kaldet Jomsborg. Her kunne en del se-
minarieelever sove.  Nogle sov to sammen i en seng, hvilket var sædvane den 
gang. Der var kun mænd; kvinder kom senere på seminariet, den første kvinde 
fik eksamen år 1900. 
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Fig. 15a.   Seminariet set fra hoved-
vejen. Til venstre 1937-bygnin-
gen med trappetårn. Heri lokaler 
til musik, fysik, naturhistorie og 
håndarbejde. I kælderen sløjdsal. 
Lindetræet skygger P-pladsen foran 
administrationsbygningens gavl. 
Til højre seminariets hovedbygning 
fra 1903.
(Foto 1.1.2009).  

Fig. 15b. P-pladsen med lindetræet. 
Bygningen er Tårnet med 4 etager 
og plads til 16 kvinder. Så følger 
bygningen med festsalen på 1. sal fra 
1912, og hovedbygningen fra 1903. 
Lokalerne under festsalen blev 
brugt til samlingsrum for eleverne 
i 1960’erne, senere kom der kantine. 
(Foto 1.1.2009)

Fig. 15c. Forstanderbolig, men blev 
senere til en lærerlejlighed (ophørt 
1960). Derpå blev der indrettet 
kontorer, mens 1. sal blev brugt til 
lærerværelse. 1959-bygningen ses 
tv. Til højre ses en del af Byskovs 
forstanderbolig. (Foto 1.1.2009)
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   1903 blev der bygget et nyt seminarium øst for hovedvejen. Facaden var af 
røde mursten, mens bagsiden var af de lidt billigere gule mursten. Bygningen 
rummede fire klasseværelser; de eksisterer endnu. Der blev også bygget en for-
standerbolig, der stadig eksisterer. I 1909 byggedes et 4-etagers tårn til kvinde-
kollegium. Desuden en gymnastiksal i 1910.  I 1912 blev tårnet og hovedbygnin-
gen forbundet med en bygning, der havde to klasseværelser i stueetagen og den 
endnu eksisterende festsat på 1. sal. Bygherren var seminariets forstander, Jens 

Fig.16a. Bagsiden af seminariet. Gavlen til venstre er gymnastiksalsbygningen fra 1910 med 
Penalen med 3 kollegieværelser i bunden (her boede jeg 1959-60), ovenover en lærerlejlighed, 
og øverst gavlvindue til gangen med 10 værelser til mænd. Det var en brandfælde.  Så følger 
hovedbygningen fra 1903 med gule mursten på bagsiden, festsalen og Tårnet. Pladsen mellem de 
nævnte  bygninger er kantinen fra 1970’erne. Yderst til højre 1957-bygningen. (Foto 1.1.2009). 

Fig.  16b.  Gymnastiksalen fra 1910. 
Der er ikke mere kollegieværelser un-
der taget. Til højre lidt af “Blækken” 
(eller er det “Tuschen?”). Disse to 
bygninger var kollegier 1959. (Foto 
1.1.2009). 

Fig. 16c Seminariets 
bagside. Fra venstre ses 
Byskovs bolig (hvid), 
senere administration. 
Tårnet rager op. Til 
højre ses 1957-bygn-
ingen med den skæve 
gavl. (Foto 1.1.2009). 
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Byskov. Han ejede seminariet, der blev drevet som en forretning. Han var en 
glimrende lærer, skrev lærebøger i dansk og psykologi m.m. Desuden var han 
en meget brugt foredragsholder, der rejste rundt i landet og var bekendt for sine 
høje honorarer. Han blev undervisningsminister i Venstreregeringen 1926-28. 
Jeg bor på Byskovsvej.

Fig.17a. Rektors bolig, opført 1960. 
Rummeligt mødelokale/dagligstue 
med kamin tv. Her blev afholdt 
mange møder. (Foto 1.1.2009).

Fig. 17b.  Kvindekollegiet “Mam-
relund” blev opført 1957? Bolig 
til eforen (kollegieforstanderen) 
til højre. Nedrevet ca. 2012. (Foto 
1.1.2009)Fig. 

Fig. 17c. Øvelsesskolen bestod af en 
hovedbygning med klasseværelser 
og to lærerboliger i sidefløjene. Det 
hele er anlagt som en herregård, for 
i 1917 havde bønderne fået magt 
og demonstrerede det ved at bygge 
prægtigt. (Foto 1.1.2009).   

Fig. 17 d. Øvelsesskolens nye fløj 
fra 1957 med klasseværelser, kom-
munebibliotek i fløjen tv.) og lærer-
bolig ovenpå. (Foto 1.1.2009).
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  Jens Byskovs søn, Tage Byskov, overtog seminariet efter sin far og ejede det til 
sin død af en hjernesvulst 1951. Lærerne fik en aftalt årsløn, men hver måned 
skulle de bede rektor om penge, som de så fik. Ved årets slutning fik de udbetalt 
restbeløbet, men Byskov beholdt renterne, fortalte en gammel lærer.
     I 1952 var seminariet blevet en selvejende institution, der ansatte Hans Høyer-
Nielsen som seminarieforstander eller rektor. Bestyrelsen bestod af lokale folk. 
I 1961 blev seminariet overtaget af Staten. Det gav mig ansættelsessikkerhed.
   Men tilbage til bygningerne. Der var en lang 3-etages nordfløj med kælder. 
Den vestlige ende var bygget i 1937, den østlige i 1957. I 1937-bygningen var der 
håndarbejdslokale i øverste etage, 2. etage: naturhistorie, 1. etage fysiklokale 
og orgellokale, hvor Holger Madsen uddannede lærere i at betjene et orgel, og 
Keld Skytte og Gunnar Dam-Jeppesen prøvede at lære seminaristerne at spille 
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Fig. 18. Gedved set fra luften 1961 eller 62. 1. Det gamle seminarium 1862-1903. 2 Kroen. 3. Seminariets 1937 
bygning. 4. Hovedbygning 1903. 5. Gymnastiksal med kollegium på loftet, bygget 1910. 6. Blækken og 7. Tuschen 
var kollegier siden 1959. 8. Brugsen. 9. Øvelsesskolens nye fløj bygget ca. 1957. 10. 1957-bygnngen. 11. Tårnet 
1909, kollegium for kvinder. 12. Kontor. 13. Rektors villa fra 1960. 14. Mamrelund med kollegium for kvinder 
1957(?). 15. Øvelsesskolen bygget 1917.  16. Lægebolig, Høegh-Guldberg. 17. Sportsplads. (Fotograf  ukendt). 
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violin, 6 ad gangen. Det lød ikke godt. I kælderen var der et sløjdlokale, som var 
meget brugt af fingernemme seminarister.
  I 1957-bygningen var der tegnesal med keramikovn øverst. Derunder pigernes 
gymnastiksal, og nederst skolekøkken, hvor Aase Calundan herskede venligt 
fra 1957 til ca. 1980.
   Begge bygninger er lejligheder i dag.
   Seminariet havde også værelser til eleverne og 3 lejligheder til lærere. Tårnet 
med 4 etager var bygget på hovedbygningen. Her var 4 værelser på hver etage, 
og her boede kun piger. 
   Gymnastiksalens loft var indrettet med værelser til 10 mænd. Der var en trap-
pe op og skrå tagvinduer, samt et stort vindue i østgavlen. et lille i vestgavlen. 
Hvis der var gået ild i bygningen, havde det være katastrofalt, for der var ingen 
nødudgang. I enden af gymnastiksalen var der tre værelser til mandlige semi-
narister i bunden, kaldet penalen, her boede jeg den første tid, som allerede 
beskrevet. 1. sal var en lejlighed, hvor dansklæreren Eske Brøsted Pedersen og 
hans kone boede. Øverst var der som nævnt værelser til mænd.
   En bygning fra 1954 bag i seminariets have var kollegium for piger. Det var 
bygget sammen med en villa til eforens (kollegiefostanderens) bolig. Eforen 
var naturhistorielæreren Svend Erik Abrahamsen, og derfor kom kollegiet til 
at hedde Mamrelund. Bibelens Abraham boede jo i Mamrelund. Kollegiet var 
betydeligt bedre indrettet end de andre kollegier. Det blev nedrevet ca. 2014. I 
1959 indrettedes to kollegier Tuschen og Blækken. Nedrevet ca. 2012.
   1967 blev det nye kollegium, Egekollegiet, med 104 pladser taget i brug. 

Lærerværelse
Skoler plejer at have et lærerværelse. Der var intet her. I stedet kunne vi samles 
på rektors kontor, hvor vi kunne sidde omkring et bord. Vi røg og fik måske en 
kop kaffe? Der var intet sted, hvor lærerne kunne spise frokost, men det var ikke 
nødvendigt, for næsten alle boede tæt på seminariet og gik hjem i frokostpau-
sen.   
   Der blev bedre forhold i 1960, for da havde rektor fået sit eget hus, idet besty-
relsen havde bevilget ham det. Det stod midt på seminariets store grund. Det 
var i to etager med fladt tag og hvidkalket. En del af grunden blev indhegnet til 
privat have. Jeg erfarede siden, at murerarbejdsmændene Egon og Otto under 
byggeriet havde formastet sig til at spise deres mad på en af seminariets have-
bænke. Men de var blevet vist bort af rektors frue med de ord, at sådanne folk 
ikke måtte sidde på seminariets bænke!
   Rektors tidligere bolig blev fra 1960 brugt til lærerværelse og administration. 
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Jeg fik midlertidig bolig i hans soveværelse. Der var god plads, og der var bade-
værelse med badekar. Jeg vidste på det tidspunkt, at jeg ville få en toværelses 
lejlighed i en privat villa, så jeg var tilfreds. For første gang kunne jeg have gæ-
ster: Min studenterkammerat Bent Theisen og hans kone fra Kolding. Jeg måtte 
til Horsens for at købe tallerkener, knive, gafler, skeer og krus, kopper og glas, 
for jeg havde intet. 
   Administrationen i 1959 bestod af forstanderen, en sekretær, Karen Johnsen, 
der var gift med seminariets gymnastik- og tysklærer Johnsen, samt seminarie-
lærer Høeg-Nielsen, der underviste i engelsk og dansk, og førte regnskabet for 
seminariet. I de følgende år steg administrationen, og hele rektorboligen og læ-
rerlejligheden i gavlen blev til kontorer. Da jeg forlod seminariet i 1980, var der 
mange ansatte, men blev seminariets uddannelse bedre?
   Jeg fik som nævnt min løn hver måned, 1.360 kr. altså 16.320 kr. på et år. Jeg 
måtte oprette en lønkonto i Landbosparekassen, og hertil hørte en bankbog. Jeg 
hævede penge i sparekassens tomandsafdeling i Gedved. Jeg skrev på en blan-
ket, hvad jeg ville hæve. Beløbet blev skrevet med hånden i min bankbog og 
bogført. Derpå underskrev begge medarbejdere tallet i min bankbog, og så fik 
jeg pengene. Systemet var tungt, men sikkert. Det var en lettelse, da jeg fik mit 
første checkhæfte, formodentligt i 1960 eller 61. Da Brugsen indløste checks fra 
deres medlemmer, blev livet lettere. Næsten alt blev ellers betalt med kontan-
ter. 
    Jeg kunne næsten ikke bruge penge, for i mit værelse på 6 m2 var der ikke 
plads til mere. Værelset kostede 50 kr. pr. måned. 1. juli 1960 flyttede jeg til en 
taglejlighed på 24 m2 på hovedvejen, 3 huse fra seminariet hos Hjort-Hald. Her 
boede jeg for 100 kr. om måneden til oktober 1963, da jeg flyttede i eget hus. Nu 
kunne jeg købe møbler og gaskomfur med 4 kogesteder og nu fik jeg brug for 
mine penge. Jeg havde sparet 6000 kr. op det første år, og min løn var så stor, at 
der var noget at bruge af til lejlighedens indretning. 
 
Seminariet. Optagelse, undervisningsplan og eksamen.
Seminarium er latin og betyder frøhave eller planteskole. Her sår man de små 
lærerfrø, vander dem med kundskabens vand og luger dovenskabens ukrudt 
væk. Høsten er de unge lærere, der nu skal omplantes i Livets Have og bære 
herlig frugt!
   På seminariet kunne man komme ind, hvis man havde realeksamen, og så 
fik man 4 års uddannelse (kaldet normalklasse). Havde man studentereksamen, 
kunne man nøjes med tre år. Kom man fra en toklasset landsbyskole og var gået 
i arbejde som 14-årig lige efter konfirmationen, måtte man gå i præparandklas-
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Fig.  21a.  Lærerkollegiet 1961. Forrest fra venstre: Høeg-Nielsen, Rix, Aase og Hans Høyer 
Nielsen (rektorpar), Helge og Gunner Jeppesen. Midt:  Erling Hansen, Bendt, Holger Madsen, 
Gunhild Madsen, Aase Calundan, Bønding, Eske Brøsted. Øverst: Peder Andersen, Keld Skytte, 
Pastor Breuner, Jonsen, Bitsch, Eigil Holm. Det var skik, at lærere og elever blev fotograferet ved 
årsafslutningen. 

Fig. 21b. Årets dimittender 1961 sammen med lærerne. Sådan fotograferede de professionelle 
fotografer. Disse billeder blev gengivet i De gamle elevers årsskrift, Budstikken, hvert år. 
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sen i 1 år (præparand = forberedelse). Den afsluttedes med optagelsesprøve til 
læreruddannelsen. Der eksisterede endda en såkaldt forpræp på 3-4 måneder 
for de, der slet ikke var vant til undervisning.
   Der var 36 elever i hver klasse. Det var 288 incl. præparandklassen. I 1962 
blev normalklasserne tosporede, og elevtallet 320. Senere i 1960’erne kom der 
endnu et spor til. Når seminarieeleverne havde gået 2 år på seminariet (1 år for 
studenterklasserne), valgte de liniefag. Det var 2 års specialuddannelse i skole-
fagene husgerning, håndarbejde, naturhistorie, geografi, historie, fysik, dansk, 
engelsk, tysk, matematik, religion, idræt. Der var holdene mindre, tallet kunne 
svinge mellem 2 og 20. De fik 6 timer om ugen, og uddannelsen var værdsat af 
eleverne.
   Efter de første to år var der eksamen i almindelige fag,  bl.a. naturhistorie, geo-
grafi og fysik. Men der var den særhed ved eksamen, at “åndsfag” som dansk, 
historie, religion, pædagogik og psykologi ikke skulle have karakter, mens “re-
alfagene” skulle have det. Både elever og lærere fandt denne skelnen tåbelig. Jeg 
tror, at den er indført af det Radikale Parti. Det kunne ligne dem.

På græs
Der var stor lærermangel i 1950’erne og 60’erne. Derfor bestemte undervisnings-
ministeriet, at seminarieeleverne skulle sendes ud og undervise eleverne på sko-
lerne. Man sagde, at det skulle på græs. I første omgang blev 3. klasserne sendt 
ud i 3 måneder, senere (vist i 1960) steg det til 6 måneder. Seminarielærerne gik 
ikke ned i løn, men fik mere fritid. Når seminarieeleverne kom hjem til semina-
riet, var de blevet prøvet i “livets hårde skole”, og vi seminarielærere glædede 
os over, at de unge var modnet. Jeg mener, at denne modning mere end opve-
jede tabet af timer. Ordningen ophørte i 1968 og blev erstattet med 3 måneders 
praktik. 

Politikere på Seminariet
Historielæreren Peder Andersen var interesseret i politik, og han fandt på at 
invitere politikere til Gedved for at seminarieeleverne kunne opleve dem og for-
nemme, hvad demokrati er. Det begyndte i 1963. Vi samledes i et stort klassevæ-
relse. Peder begyndte kl. 14 med spørgsmålet: ”Fortæl hvem De er”. Det gjorde 
politikerne altid med glæde. Derefter blev de bedt om at fortælle om den politik, 
de stod for, og det var gerne en god oplevelse. Derpå diskussion med eleverne. 
Peder havde forberedt dem godt og givet dem denne ordre: Det er forbudt at for-
søge at omvende politikerne. Hvis I gør det, sætter de bare en automatisk grammo-
fonplade med valgløfter på, og det er ikke værd at høre på. Men begrundelser 
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for den førte eller ønskede politik var velkomne, og det gav gode resultater.
   Kl. 18 var der middag hos Peder Andersen. Jeg var altid bedt med, og jeg lyt-
tede og lærte. Det kom mig til gode, da jeg selv gik ind i politik.
   Efter middagen var der politisk møde med politikerens vælgere. Det var ofte 
interessant at se politikerne på den tribune. Det var en anden oplevelse end ef-
termiddagens diskussion, der gerne var saglig.
   Blandt politikerne kan nævnes Ole Bjørn Kraft, fhv. udenrigsminister og kon-
servativ siden ca. 1910. Han var velovervejet og klar om eftermiddagen, men 
om aftenen var han rædsom at høre på, for han satte sin nationale konservative 
plade på.
   Vi mødte også: 

Overrabiner Melchior. Rektor var til stede, og da et par elever begyndte at ryge, 
forbød han det. Hertil svarede Melchior med et bibelcitat: ”Man skal vande ok-
sen, mens den tærsker”. Hvorpå rektor marcherede ud med bemærkningen: 
_”Nå, er det sådan, De vil gøre Dem populær”.  Det fik publikum til at grine.

Fhv. handelsminister Axel Christensen fra Venstre 

Erling Olsen, der havde været minister i en socialdemokratisk regering, senere 
formand for Folketinget

Retsforbundets formand, Kristian Kristensen fra Store Nustrup 

Dyrlæge Ivar Poulsen, en frafalden venstremand, der have stiftet et udbryder
parti fra Venstre og hadede Erik Eriksen 

Frode Jakobsen, der var leder af Frihedsrådet under besættelsen, nu socialdemo-
kratisk folketingsmand

Børge Houmann fra kommunisterne, men smidt ud af dette parti

Morten Lange, SF, og flere andre

   Jeg var med til alle møderne, men de øvrige kolleger kom ikke. Det forundrede 
mig, for der var så meget at lære.
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Jeg begynder at undervise

Undervisningen begyndte medio august. Jeg har altid foretrukket, at mine ele-
ver så det, de blev undervist i. Da jeg skulle begynde med botanik, havde jeg så 
mange planter med ind i klasseværelset, at hver elev kunne sidde med et eksem-
plar af hver plante. Jeg hentede dem dagen før på min knallert, og efterhånden 
fandt jeg de mange gode steder, hvor der voksede brugbare planter.
   Jeg husker den allerførste time. Vi havde lige sunget morgensang, og lærere 
og elever går ind i klasseværelserne. Da jeg kommer til naturhistorieauditoriet, 
hilser eleverne ved at rejse sig op. Jeg beder dem sætte sig. Derpå beder jeg ele-
verne sige deres kaldenavn, som jeg noterer i den rækkefølge, hvori de sidder. 
Jeg ved, at elever næsten altid bliver på den plads, de har valgt i første time, så 
jeg har sedlen med de følgende timer, til jeg kan alle navne. Så deler jeg planter 
ud. Emnet er botanisk morfologi, altså planternes bygning. Eleverne skal lære at 
beskrive en plante, altså skelne mellem håndstrengede, fjerstrengede, ovale, æg-
formede, håndsnitdelte og hjerteformede blade. Der er mange betegnelser, og 
eleverne må kunne dem, når de om et par lektioner skal til at bestemme planter 
efter Rostrups Flora.
   Jeg var usikker, for det var mit første møde med seminarister. De var selv 
usikre, for det var deres første møde med seminariet og mig. Men det gik. Jeg 
blev hjulpet af min omhyggelige planlægning, og af at jeg havde planterne med. 
Da to uger var gået, følte jeg, at jeg havde fundet en form, der duede.
   En vanskelighed forblev i mange år. Jeg havde ingen fagkolleger. Jeg måtte 
finde ud af det hele ved hjælp af lærebøgerne og Undervisningsministeriets fag-
plan. Jeg tog til Silkeborg Seminarium og talte med min studiekammerat, Jørgen 
Lumbye, som var ansat der og havde et par års erfaring. Det hjalp lidt. Oplevel-
sen af at skulle klare alting selv gjorde mig selvstændig.

Naturhistorielokalerne
Jeg fik nøglerne til naturhistorielokalerne. De bestod i et auditorium med plads 
til 36 seminarister (det hed de dengang), en stor samling udstoppede dyr, præ-
parater i to rum, et mørkekammer, et laboratorium og et mindre materialerum. 
Der var en håndvask og et gasblus med flaskegas i laboratoriet og nogle borde 
med skabe. Desuden et mikroskop og en lup.
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   Der var ikke varmt vand, og det 
skyldtes formanden for seminariets 
bestyrelse, A. Hjort-Hald. Han var 
kommet forbi en udgravning til vand-
rør, da man byggede om, og spurgte 
blikkenslagerne, hvad rørene var til. 
Da han fik at vide, at der var varmt 
vand til håndvaskene i et rør, brugte 
han sin magt, og forbød installationen. 
Folk i bygningen kunne nok klare sig 
med koldt vand, mente han. Efter 6-7 
års kamp fik jeg installeret en elektrisk 

Fig. 25a. Lokalerne til Naturhis-
torie, vestlig del med laboratorium 
og lidt af auditoriet, resten ses på 
næste side.
De to tegninger overlapper. 

Fig.  25b. Naturhistorie var på 1. sal. Trap-
petårnet dækker for en del af 1. sal. (Foto 
2009).
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varmtvandsbeholder i bygningen til glæde for mig og fysiklæreren, der reside-
rede i etagen under mig.
   Jeg gik det hele igennem og noterede, hvad jeg manglede. Så gik jeg til rektor 
og fik lov til at købe det. Derefter på knallert til Århus til en skolematerielfor-
handler, hvor jeg købte ind.
   Der var et bibliotek med en del gode bøger, bl.a. hele Danmarks Fauna, og et 
5-binds værk om botanik på svensk fra 1920’erne, Vort Lands Dyreliv, Lieber-
kinds 12-binds værk om Verdens dyr, Danmarks Fugle med mere. Der var skabe 

Fig. 26. Naturhistorie, lokalerne på 1. sal i 1937-bygningen, mørkekammeret ligger dog i 1957-byg-
ningen. Indretning i 1960’erne og lidt ind i 1970’erne. Opmålt på ydermurene 2017. Indretningen 
tegnet efter min hukommelse. I opbevaringsrummet var der køleskab, varmeskab og et aflåseligt 
skab til alkohol, insektgift og fotoapparat. Den naturhistoriske samling var stor og opbevaret i skabe 
med glaslåger langs væggene. Midt på gulvet var der desuden et stort glasskab med skydelåger til 
udstoppede fugle. 

Lokalerne til Naturhistorie: østlige 
del med auditorium, samling og 
mørkekammer. Resten ses på forrige 
side. De to tegninger overlapper.
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med Warmings botaniske tavler med de store og smukke tegninger af planter, 
samt de norske ukrudstavler af Korsmo med en rigdom af informationer, samt 
zoologiske tavler af hele dyreriget. Her var især insekttavlerne gode.
   Der var intet lysbilledapparat, ej heller et episkop, hvori man kunne lægge bø-
ger og projicere billeder op på et lærred. I løbet af et par år fik jeg bevilget dem, 
og jeg brugte dem meget. Det havde kostet overtalelse at få dem. Der var også et 
godt fotografiapparat, som jeg brugte.
   Seminariet havde et filmforevisningsapparat, der kunne vise film fra Statens 
Filmcentral. Jeg kom hurtigt i gang med at bestille film hjem til et år ad gangen, 
så kom de med posten den dag, jeg skulle bruge dem.
   Jeg var glad for lokalerne, og jeg begyndte at forestille mig, hvad jeg ville gøre 
med dem.

Selve undervisningen
Seminarieleverne skulle undervises så grundigt i alle skolefag, at de principielt 
kunne undervise i alt i Folkeskolen. Derfor skulle jeg lære dem botanik, zoologi 
og menneskets anatomi og fysiologi. Der var lærebøger i det hele, og seminari-
sterne skulle op til eksamen efter to år. Der var 4 ugentlige timer i begge årene.
   Vi begyndte med botanik, for i august og september var der blomstrende plan-
ter. Eleverne skulle som nævnt kende planternes morfologi, altså alle mulige 
bladformer, blomsterstande og frugter. Det gik de første timer med. Men man 
kan ikke huske alt det, hvis man ikke arbejder med det.  Derfor skulle eleverne 
samle planter, navngive dem og opbevare dem i et herbarium. Jeg kan ikke hu-
ske, om jeg  krævede herbarium det første år, men jeg kom hurtigt i gang med 
det. Allerede 2. eller 3. år skrev jeg en morfologi med mange tegninger; den blev 
duplikeret. Så bad jeg eleverne finde eksempler på det, der stod i morfologien 
og aflevere dem til mig sat op på ark med tape. Jeg rettede arkene og gav dem 
tilbage til eleverne. De syntes, at jeg forlangte meget af dem. Det gjorde jeg, for 
ellers var de ikke kommet ordentligt i gang.
   Derpå gik vi i gang med Rostrups Flora. Den krævede, at man havde en lup 
med 10x forstørrelse. Jeg lavede fælles indkøb, så den blev billig, og alle skulle 
have den. Jeg bad også eleverne medbringe en lommekniv. En kniv til at ka-
strere smågrise med var tilstrækkelig; den kunne købes billigt i Brugsen.
   Vi var på ekskursion en gang om ugen, for jeg havde sørget for, at alle klasser 
havde to sammenhængende timer. De fleste elever havde cykel, enkelte bil. Der 
var 1,5 km til Sattrup Mose med dens tørvegrave og den var meget rig på blom-
ster, for køerne græssede mellem tørvegravene og holdt træer og pilebuske væk. 
Tørvegravene var dybe. En gang så vi en bil helt nede i vandet. Ejeren havde 



28

kørt den ud på isen, og så var den sunket, da isen smeltede. En anden gang faldt 
en seminarist i vandet; han gik et skridt baglæns og plumpede i. Alle morede 
sig, undtagen den våde mand i sin nye ruskindsjakke.
   Hansted Skov lå 1 km mod øst, og Tolstrup Å løb igennem den i en dyb dal, 
hvor mange kilder løb ud. Ovenfor ådalen var der en herlig, gammel skov med 
mange slags træer og buske. Om foråret var skovbunden hvid af anemoner og 
andre forårsblomster, men det skete sidst  på skoleåret, så det kunne vi ikke 
udnytte.
   Efter efterårsferien begyndte vi på zoologi i 1. klasserne: Alle dyr undtagen 
hvirveldyr, derpå plantefysiologi. 2. klasserne: Hvirveldyr, så menneskets fy-
siologi.
   Zoologien læste vi efter Aa. H. Glenstrup: Zoologi for seminarier. Det var 
en tyk bog, velskrevet. Illustrationerne var sort-hvide fotos og Asger Ditlevsens 
blyantstegninger. De var præcise, men undertiden så grå og kontrastløse, at de 
virkede kedelige.
   Jeg brugte den righoldige samling, hvor langt de fleste dyr var repræsenteret, 
samt plancher. Jeg tegnede en stor tegning af næste dags dyr på tavlen. Den 
kunne seminaristerne tegne i deres notesbøger. Jeg sendte vist også bøger rundt 
med billeder. Seminaristerne blev hørt i lektien.
   Regnormenes virksomhed var nem at se. Vi gik ud på græsplænen og så de 
nedfaldne blade, som ormene trak ned i jorden. Den øverste del ragede op som 
et ufærdigt kræmmerhus, mens delen nede i regnormens gang var fordøjet, så 
kun ribberne stod tilbage. Regnormens ekskrementer lå på plænen og gødede 
græsset.
   Vi tog levende regnorme ind i klasseværelset og iagttog dem. De blev lagt på 
glasplader, og de forsøgte at komme frem, men forgæves, for de stive børster i 
deres hud kunne ikke støde fra noget. Så lå de der, gjorde sig korte og lange. Når 
det var konstateret, blev de overflyttet til sandpapir. Her gjorde børsterne gavn, 
regnormene kom hurtig frem, og vi kunne høre børsterne kradse mod sandpa-
piret. Jeg bad gerne en elev grave 36 regnorme op til næste time. En af dem blev 
så forbandet over dette arbejde, at han forlod seminariet og læste til præst.
   Den gang kunne man købe igler på apoteket, for endnu var der mange menne-
sker, der brugte dem til at udsuge bylder, også tandbylder. Iglen er et vanddyr, 
så man holdt et slankt, vandfyldt glas med dyret i mod bylden, og iglen sugede 
så blod og materie, til den var tyk og mæt. Så slap den sit tag, og nu behøvede 
den ikke at spise mere, før der var gået mange måneder. Den kunne genbruges. 
Der var altid elever der tilbød at lade iglen suge blod, men jeg sagde nej tak. Den 
blev så sat ud i et af mine akvarier. Hen i 1970’erne kunne jeg ikke mere købe 
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igler i Horsens, jeg måtte sende bud til Esbjerg Apotek. Fiskerne troede nemlig  
endnu på igler.
   Da vi kom til krebsdyr, købte jeg jomfruhummere. De smukke og vellugtende 
dyr ligner rejer og dufter som dem. Eleverne skulle skille dem ad og prøve klo-
saksene, se på de mange ben og følehornene osv. En af eleverne brød sammen i 
krampegråd, fordi hun syntes det var så væmmeligt. Hun blev hjulpet ud.
   Jeg lærte, at jeg skulle sige til eleverne: ”Næste gang skal I have jomfruhum-
mere. De er kogt og lige til at spise. Medbring kniv, gaffel, tallerken og drikkeva-
rer, gerne vin eller øl, så spiser vi dem, når vi er færdige med undersøgelserne.” 
Hermed var zoologisk dissektion forvandlet til madlavning, og så var der intet 
ubehageligt. Alle hyggede sig, og vi endte med et mindeværdigt måltid. Me-
get få havde prøvet at spise jomfruhummer før, nu lærte de disse lækre dyr at 
kende.
  Jeg fortsatte linien med at medbringe materiale til brug i undervisningen. Der 
var en god samling af udstoppede dyr, tørrede insekter på nål, dyr i sprit eller 
formalin (især havdyr), skeletter, kranier af ko, gris, hest, samt skind. Vi disseke-
rede også ørreder; de kunne spises bagefter. Når vi kom til ægget, slog vi æg ud 
i glasskåle og iagttog dem. Fuglenes fjer og dun kom fra en slagtet høne. 
   Jeg fik et vældigt nederlag, da jeg ville fortælle om, hvordan fugle flyver. 
Jeg gik ud fra, at seminarieeleverne vidste, hvordan en flyvemaskine flyver, og 
kendte de fysiske love, der udnyttes under flyvning. Det gjorde de slet ikke, og 
det, jeg prøvede at fortælle om fuglenes flugt, faldt til jorden.
   Jeg måtte finde en anden undervisningsmetode. Her skulle jeg bruge papirark 
og en støvsuger, samt fuglevinger med fjer. Først skulle eleverne lave papirfly-
vemaskiner og flyve med dem. Det viste svæveflugt. Alle kunne følge med.
   Så fik de fuglevinger, hvor de skulle se, at de er hvælvede, har en tyk forkant 
og en tynd bagkant. Denne form gør, at luftstrømmen deles i en strøm over vin-
gen og en under vingen. Da afstanden fra forkant til bagkant er større over end 
under vingen, bliver lufthastigheden større over vingen end under den. Resulta-
tet er undertryk over vingen, og det trækker vingen opefter. Det samme gælder 
flyvemaskinevinger.
   Jeg tændte støvsugeren og lod den puste luft ud. Seminarieeleverne skulle 
holde vingens inderste del løst mellem tommel og pegefinger, og når luftstrøm-
men ramte vingens forkant, løftede vingen sig, så det kunne ses og mærkes. Så 
lykkedes undervisningen.

    Jeg har vist, hvordan frøer bruger deres stemme. Alle i klassen skulle lukke 
munden og holde sig for næsen. Så skulle de frembringe en lyd ved at sende luft 
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op i mundhulen forbi stemmebåndene. Kinderne svulmede op. Så ned i lun-
gerne med luften, og så op igen. Klassen så morsom ud, når de sang som frøer.
   Gamle elever har fortalt mig, at de kunne huske, da jeg gik som en slange. Den 
kan nemlig bevæge sig fremad, uden at man kan se, hvordan den bærer sig ad. 
Den rejser skællene på bugen i en bestemt takt, og idet den lader skællene glide 
ind på kroppen igen, støder hvert skæl mod underlaget og giver slangen et skub 
fremad. Det efterlignede jeg ved at lægge mig på maven på katederet ovenpå 
en bog. Så greb jeg bogen med begge hænder, løftede den, som om den sad i 
to hængsler på min mave, og så drejede jeg den op mod maven igen. Derved 
kunne jeg skubbe mig frem. Eleverne grinede.

Den tids undervisning var opdelt i fag, og der var et pensum, som eleverne 
skulle kunne og blev prøvet i ved eksamen. Der var meget, som skulle læres, så 
det kunne gengives med sikkerhed.  Metoden er siden blevet kritiseret voldsomt 
og kaldt for gold udenadslæren. Men skal man kunne et fag, må man lære meget 
udenad. Ellers kan man ikke se, arbejde med og bedømme naturen. 

Film
Der fandtes mange dyrefilm, som man kunne låne på Statens Filmcentral, Den 
amerikanske Ambassade eller Institut franҫais. Seminariet havde et filmapparat, 
vist med lyd. Jeg så mange film igennem og valgte nogle til undervisningsbrug. 
På den måde fik jeg et filmrepertoire. Jeg lavede en undervisningsplan, der dag 
for dag i skoleåret viste, hvad vi skulle gøre den dag. Ved skoleårets begyndelse 
bestilte jeg de film, der skulle vises, og de kom altid på dato.
   Mange af filmene var stumfilm. Så speakede jeg til dem. Efter de fleste film 
fik eleverne et spørgeskema. Når det var gennemgået, så vi filmen igen. På den 
måde gjorde jeg filmen til et undervisningsværktøj, ikke et underholdningsmid-
del. Jeg lærte selv meget af filmene, og det tekniske fik jeg brug for, da jeg lavede  
TV-produktioner i 1990’erne.

Lysbilleder og episkop
Seminariet havde ingen af delene, for det var ikke noget, ”man” brugte. Fotogra-
fiapparater med 24 x 36 mm billeder var udviklet lidt før 2. Verdenskrig 1939-45, 
og efter krigen blev de langsomt almindelige. Man købte filmene i ruller med 20 
eller 36 billeder. De fleste tog sort/hvide billeder, der blev fremkaldt og lavet til 
papirbilleder. Farvefilm eksisterede, men de var dyre, og det var papirbilleder 
med farve også. Man kunne montere de fremkaldte film som farvelysbilleder, 
men så skulle man have adgang til et lysbilledapparat, og det var meget dyrt.
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      I 1961 tog jeg til Færøerne og fotograferede med farvefilm med seminariets 
fotografiapparat. Jeg har billederne endnu. I 1963 fik seminariet et lysbilledap-
parat, og det kunne jeg bruge, især efter min 3 ugers bryllupsrejse til Østafrika 
ved årsskiftet 1963-64. Jeg havde lånt et godt fotografiapparat med telelinse af 
min læge, og jeg kom hjem med mange billeder. Efterhånden opbyggede jeg en 
stor samling til undervisningsbrug i geografi og biologi.
   Episkopet fik jeg formodentligt i 1962 eller 63. Det kunne vise billeder fra 
bøger, der blev lagt opslået ind på en plade og hævet, så der ikke kom falsk lys 
ind. Jeg har altid været interesseret i billeder, og jeg havde ofte flere bøger med 
billeder til timerne. Apparatet var lyssvagt, så lokalet skulle være mørkelagt.
   Jeg havde erfaret på Universitetet, at lange seancer med mørkelagt lokale og 
mange lysbilleder var søvndyssende. Derfor viste jeg kun et eller to billeder, 
hvorefter rullegardinerne blev rullet op igen. I hver klasse var to elever udnævnt 
til at passe rullegardinerne. Når jeg gav ordren, rullede de dem ned, og når jeg 
sagde ”Bliv lys”, rullede de dem op igen. Det kunne ske flere gange i løbet af en 
time.



32

Menneskets fysiologi og anatomi
Menneskets bygning og funktion var 
et vigtigt emne. Vi brugte Schiønning 
& Kjeltoft: Fysiologi for gymnasiet, fordi 
den havde gode forklaringer og sær-
deles brugbare tegninger i sort-hvid. 
Der skulle lægges vægt på sundhed.
   Som sædvanligt gjorde jeg under-
visningen så konkret som muligt. 
Jeg havde fået bevilling til at købe et 
skelet, der stod i et hjørne af lokalet. 
Det  havde engang været et levende 
menneske, der have brækket sin arm, 
da han var i live. Det helede brud var 
tydeligt.
   Jeg købte en torso i legemsstørrelse; 
den kunne skilles ad, så man kunne 
tage lever, lunger og andre organer 
ud. 
  Jeg anskaffede også en hjerne, et 
hjerte, et øje og de kvindelige kønsor-
ganer med et foster i livmoderen. Det 
var godt at have, så bogens tegninger 
kunne suppleres med rumlige model-
ler.

Fig. 32b. Seminariets skelet var autentisk.  
Personen havde brækket albuebenet, men det 
var helet, inden han døde. Knoglens fortyk-
kelse ses. 

Fig. 32c. Øje med tårepunkt (pil), senehinde, 
hornhinde, iris og regnbuehinde, samt øjenvip-
per sås på alle, når de kiggede hinanden dybt i 
øjnene.

Fig. 32a. Torsoen var meget brugt. De enkelte 
organer kunne tages ud og demonstreres. Ned-
erst: Æggestok og livmoder. 
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   Slagteren kunne skaffe knogler med led, så eleverne kunne se ledkapselen, føle 
på den glatte ledbrusk og se muskelfæster og sener. Ossobuco viser muskler og 
knogler. Gode ben er ribben med åndedrætsmuskler. Dengang kunne man købe 
hele hjerter. Jeg købte hjerter, så alle kunne undersøge det og se forkamre og 
hjertekamre, hjerteklapper og coronararterier, samt lidt af de store pulsårer og 
vener. Når vi var færdige, fik eleverne en opskrift på hjerter i flødesovs. Mange 
havde aldrig prøvet den ret, men mange forsøgte sig med godt resultat.
   Røget flæsk er et snit gennem læderhud med hårsække, underhudsfedt og 
muskler. Nu kunne alle se, hvordan fedt sidder, også hos os selv. Jeg har givet 
eksaminander et stykke røget flæsk, som de skulle beskrive.
   Det var fornøjeligt at finde sine egne knogler og sener, samtidigt med, at man 
sammenlignede dem med skelettet. Så kunne man f.eks. se, at hoften er kanten 
af bækkenets skål.

   Sanseorganerne gav anledning til mange iagttagelser og forsøg. Jeg bad ele-
verne kigge på hinandens øjne, så de kunne se senehinden og hornhinden, når 
de kiggede skråt fra siden på naboens øjne. Tårepunktet i det udkrængede øjen-
låg blev synligt. Jeg lavede forsøg med afstandsbedømmelse, når kun et øje var 
åbent. Jeg bad folk med bind for øjnene bedømme retninger med hørelsen, og 
det undrede mange, hvor præcist, man kan finde den.
   Med to nåle målte eleverne følsomheden i læberne, på fingerspidserne og 
ryggen. Forsøgslederen rørte ved to punkter samtidigt på forsøgspersonen, der 
havde bind for øjnene. Hun eller han skulle sige, om det var en eller to nåle, der 
rørte. Det forbavsede mange, at de to nålespidser skulle være mange cm fra hin-
anden, når man målte på ryggen, før man kunne sige, at man blev rørt af to nåle. 
Rørte man med to nåle på fingerspidserne, skulle der kun en eller to mm  til, før 
man kunne skelne mellem en og to nåle.
 

 Alle de mange erfaringer om undervisningsforsøg samlede jeg i en bog: 130 
fysiologiske forsøg. Den blev skrevet i 1970 og udkom 1975 på Kaskelot, Biologfor-
bundets Forlag. Den blev solgt i store oplag og kan stadig købes nu, 42 år efter 
udgivelsen. (Se også side 72).   De mange praktiske forsøg og demonstrationer 
aktiverede seminarieeleverne. Men en  gang gik det helt galt. Emnet var søvn, og 
det var dagens sidste time. Jeg fortalte, hvordan man kunne gøre sig selv søvnig 
ved strække sig, gabe og gnide øjnene, og det gjorde de. Det virkede, jeg blev 
selv søvnig, og resten af timen gik i solid uopmærksomhed.
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Seksualundervisning
I dag er der vist ikke mange, der kan forstå, at undervisning i kønsorganerne og 
deres funktion var forbudt, med mindre alle en folkeskoleklasses forældre var 
blevet informeret grundigt og havde skrevet under på, at undervisningen måtte 
foregå.
   Grunden til forbuddet var formentlig Det 6. bud: Du må ikke bedrive hor. Hor er 
samleje med en anden end ens ægtefælle. Da omtalen af kønsorganerne og deres 
funktion kan virke seksuelt ophidsende, skulle de ikke nævnes, hverken i skolen 
eller blandt ”ordentlige” mennesker. Børn og især unge piger kunne let få lyst til 
at prøve selv, og så kunne pigerne ”komme galt af sted”, som man sagde.
   Jeg indførte seksualundervisning på seminariet uden at spørge nogen. Jeg 
bad eleverne anskaffe overlæge Fabricius Møllers bog om kønslivet. Den var 
velskrevet og godt illustreret og gav præcis besked. Den kostede kun 5 kr., for 
forfatteren havde oplevet så mange tragedier, der skyldtes patienternes mang-
lende viden, at han gav afkald på forfatterhonoraret. Bogen blev meget udbredt. 
I skolekredse og vel også i religiøse kredse skelnede man mellem Fabricianere, 
der gik ind for seksualoplysning, og ikke-Fabricianere, der ikke ville have det.
   Spørgsmålene fra seminarieeleverne viste, at uvidenheden og videbegærlig-
heden begge var store. Det gjaldt menstruationscyklus, æggets udvikling til be-
frugtningsdygtighed, fosterets dannelse og vækst, hormonerne og fødslen samt 
diegivningen.
   Jeg havde sat en papkasse på bordet. Deri kunne eleverne lægge anonyme 
spørgsmål, og dem besvarede jeg.
   Jeg havde elever oppe i seksuallære til eksamen i 1960 (og altid senere). Min 
censor var medlem af bestyrelsen i Danmarks Lærerforening, og han sagde, at 
han syntes godt om min seksualundervisning. Men jeg skulle indskærpe over 
for eleverne, at de aldrig måtte undervise i det uden forældremøder forinden og 
skriftlig tilladelse fra alle forældre. ”Hvis læreren gør det alligevel”, sagde han, 
”risikerer han eller hun øjeblikkelig afskedigelse, og vi kan ikke hjælpe dem”.
   Det var i 1960. I 1965 viste skolefjernsynet en udsendelse, hvor en hvidkitlet 
overlæge fremviste kondomer, pessarer og piller mod graviditet. Så vidt jeg ved, 
havde TV regnet med store protester, men de udeblev. Nu behøvede jeg vist 
ikke mere at advare seminarieeleverne.
   I 1970, da abort blev diskuteret ivrigt, gennemgik jeg, hvad abort egentligt 
var. En af eleverne spurgte mig: ”Hvad mener du selv”? Jeg svarede, at min 
mening kunne være ligegyldig, min opgave var at give dem et grundlag, så de 
selv kunne tage stilling. Men hvis de absolut ville kende min mening, så var den, 
at abort var væmmeligt, men at de 20-25.000 årlige ulovlige aborter var værre. 
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Det jeg foretrak, var oplysning, så man undgik uønskede graviditeter. Fri abort 
inden 12. uge blev tilladt efter lov, gældende fra 1973.
   Da min kone kom til Øvelsesskolen i Gedved i 1962, indførte hun seksualun-
dervisning der. Det gav ingen problemer.

Planteanatomi og -fysiologi
Pensum var stort. Professor Bøcher og medarbejdere havde skrevet en stor bog 
om botanik, Plantelivet, med en omfattende botanisk systematik. Den sprang jeg 
over, for jeg syntes, at det, de havde lært af Rostrups Flora, måtte være nok. 
Også de store afsnit om plantesamfund sprang jeg over; jeg  mente, at det, som 
seminarieeleverne havde set på ekskursioner og på lejrskolen i Sydslesvig, måt-
te være tilstrækkeligt.
   Til gengæld gjorde jeg meget ud af plantefysiologien, altså det der handler 
om at få planter til at trives. Jeg lavede mange forsøg med planter. F.eks. lod jeg 
eleverne spire frø af karse mellem en glasplade og et stykke filtrerpapir, hvis ene 
ende stod i vand i et glas. Så kunne vi iagttage roden, der voksede og dannede 
en zone af rodhår, samt se kimbladene folde sig ud og stængelen vokse. Samme 
forsøg gjorde vi med ærter.
   Grene blev sat i vand om vinteren, så vi kunne følge blomstringen. Vi såede frø 
i urtepotter og fulgte væksten. Til alle disse forsøg fik jeg lavet lange, vandtætte 
kasser af zink, der kunne stå i vinduerne i lokalet. Kasserne blev fyldt med små-
sten, og her stod urtepotterne med karse, ærter, korn m.m.
   Vi så fotosyntesens virkninger. Jeg skulle have eleverne til at huske ligningen: 
6CO2+ 6H2O + lysenergi ↔ C6H12O6+ 6O2,  altså kuldioxid + vand bliver til drue-
sukker + ilt. Jeg kaldte ligningen for den seksede ligning, og mændene for suk-
kerdrenge og pigerne for sukkerpiger for at gøre dem klart, at alt det organiske 
stof i dem oprindeligt stammer fra druesukker, dannet ved fotosyntesen, og at 
de ånder ved hjælp af ilt, hvorved de danner CO2, som planterne bruger ved 
fotosyntesen. Ved åndingen frigør vi energi fra den solenergi, som blev bundet 
af planten ved fotosyntesen.
   Ligningen er den centrale ligning i biologien, for den viser, hvordan planter og 
dyr er afhængige af hinanden.
   Vi gennemgik kvælstofkredsløbet. Planterne optager ammoniak (NH3) i form 
af ammoniumion, og nitrat (NO3

-  ), der er syreresten i salpetersyre, HNO3). Plan-
terne bruger begge stoffer til at danne proteiner i planten. Når vi og dyrene 
spiser planten, fordøjer vi proteinerne, hvilket betyder, at vi bryder dem ned 
til aminosyrer, som vi og dyrene bruger til egne proteiner. De holder kun kort 
tid, så nedbrydes de til urinstof (der indeholder kvælstof fra aminosyrerne), og 
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udskilles i urinen. Urinstof nedbrydes af jordens bakterier til nitrat eller ammo-
niumioner, der optages af planterne.
   Det var altid vanskeligt at undervise i dette kvælstofkredsløb. Det var nød-
vendigt at simplificere det således: Vil du have gulerødder, sår du frø i jorden. 
Så tisser du på jorden eller de unge planter, hvorved dit urinstof gøder de unge 
gulerødder, så de bliver store og gode. Når du spiser gulerødderne, får du ami-
nosyrer fra gulerødderne. De bliver til proteiner hos dig, og du danner urinstof 
af dem, som du udskiller. Dette er grundskelettet i kvælstofkredsløbet.
   En af vanskelighederne i det er, at eleverne ikke kender de stoffer, der indgår 
i det. Jeg tog salmiakspiritus og lod dem lugte til det. Den stikkende lugt af 
ammoniak gjorde indtryk. Ammoniakvand er kvælstofforbindelsen ammoniak 
(NH3) opløst i vand. Salpetersyre (HNO3) er ikke noget man leger med. Jeg dryp-
pede en meget lille dråbe på neglen af et par frivillige mænd. Neglen blev straks 
gul. Jeg lagde også messingsøm i salpetersyre i et reagensglas, og en giftiggrøn 
luftart, kvælstofilte, vældede op af glasset. Denne luftart er dødeligt giftig.
   Jeg måtte virkeligt anstrenge mig for at få eleverne til at forstå kvælstofkreds-
løbet. Det lykkedes ikke altid.
   Det var nemmere at undervise i træ. Her udleverede jeg træ med bark på, samt 
træstykker med knaster og årringe, og vi brugte det til at forstå træers vækst og 
bygning. Vi analyserede skuffer, stole og borde for at finde ud af, hvordan de 
havde siddet i deres træ.
   Forsøg og iagttagelser blev brugt i høj grad. Jeg gjorde opmærksom på, at de 
var særligt vigtige, fordi alle elever uanset intelligens kan lære at så frø i urte-
potter og følge deres egne planter m.m. Derved kan man skaffe alle elever en 
succes, og det hjælper dem.
   Jeg gennemprøvede mængder af forsøg, og jeg fandt mange i den tyske bota-
niker Molischs bog, og den engelske Nuffields bøger om forsøg i skolen. Nogle 
forsøg fandt jeg selv på. Det kom der en bog ud af: 200 botaniske skoleforsøg, der 
udkom hos Gyldendal 1970. Da den var udsolgt, fik jeg rettighederne tilbage og 
udgav den 1976 og senere. Den har solgt godt og er blevet genoptrykt mange 
gange. Den kan stadig købes. (Se også side 71). 
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Lejrskole

I begyndelsen af 2. klasse kom seminarieeleverne på lejrskole i Sydslesvig. På 
den tid var Sydslesvig stadig aktuel. I 1955 havde statsminister H. C. Hansen 
og den tyske kansler Konrad Adenauer sluttet en overenskomst om det danske 
mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland. Mindretallene fik 
lov til at drive egne skoler på dansk, henholdsvis tysk. De kunne organisere sig 
som politiske partier med repræsentation i Folketinget i København/Landdagen 
i Kiel, og staterne kunne støtte deres kulturelle aktiviteter og uddannelser. De 
kunne altså udfolde sig frit. Det gjaldt om at fjerne alt, hvad der kunne medføre 
nationale stridigheder. Det lykkedes. Ordningen gælder stadig, dog har det ty-
ske mindretal ikke mere en repræsentant i Folketinget. Der blev fred mellem 
befolkningerne, og eksemplet bliver brugt i mange lande med mindretalspro-
blemer, men med vekslende held.
   I 1960 var der stadigt stor interesse for Sydslesvig, og derfor blev seminariets 
lejrskole for normalklassen afholdt der. Den varede fra mandag til lørdag. Vi blev 
indkvarteret på en velindrettet og nybygget lejrskole i nærheden af Sdr. Brarup 
i Angel. Hovedbygningen var dog bygget 1787 under Christian VII. Her var alt 
indrettet til undervisning på den bedste måde, og vi kom her indtil 1966.
   Naturen var rig. En skov grænsede op til skolen, og her kunne vi lave opgaver. 
Der var en tunneldal med forskellige jordbundstyper, der blev brugt til bota-
niske undersøgelser. Sdr. Brarup Kirke er en kvaderstenskirke af jysk type fra 
12. århundrede. Den blev brugt til opgaver som eksempel på kirker. Jeg havde 
udarbejdet opgaver til alt.
   Desuden var der ekskursioner til Hedeby og Danevirke, samt Gottorp Slot med 
Nydambåden og moseligene. Jeg havde udarbejdet et spørgeskema til Nydam-
båden, så eleverne blev nødt til at studere den grundigt.
   En  anden stor ekskursion gik til Marsken og Vadehavet. Vi kørte over dæm-
ningen til øen Nordstrand, hvor vi så ny landvinding og inddiget land med 
beboelse. Desuden besøgte vi marskmuseet Nissenhaus i Husum, der var rejst 
som et monument over Friserne. Her løste eleverne opgaver om Vadehavet og 
landvinding. I Husum Havn  kunne vi se ebbe og flod, og det gjorde indtryk på 
alle de, der ikke havde set tidevand før.
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  Jeg nedtonede det nationale meget; jeg brød mig ikke om det, især efter at 
have læst en bog om danskhed af Claus Eskildsen: Dansk Grænselære. Den fortalte, 
hvordan dansk var det tyske overlegent. Bl.a. var der flere nobelpristagere pr. 
indbygger i Danmark end i Tyskland!  Nå, bogen var fra 1936, hvor Hitler lige 
havde sejret, og tysk nationalisme var på sit højdepunkt. Desværre brugte Claus 
Eskildsen nazisternes argumenter for tysk nationalisme på dansk nationalisme. 
Men endnu i 1960 fik jeg bogen anbefalet.
   Bortset fra ultranationalismen var jeg glad for at holde lejrskole i Sydslesvig, 
for der kunne jeg være i god kontakt med eleverne. Første gang jeg var i Syd-
slesvig (1960) havde jeg forinden været nogle dage i Sydslesvig i en lejet Morris 
1000 og udvalgt de lokaliteter, vi skulle se. Jeg var godt forberedt. Rektor Høyer 
Nielsen og fru Aase var med. De ville vel kontrollere mig, men deltog ikke me-
get i undervisningen. Et par dage inde i lejrskolen gav Rektor hver elev 2 kr. til 
at snolde for. Da jeg spurgte, om jeg kunne få et tilskud til min forberedelsestur, 
var svaret nej.
   Seminarieeleverne morede sig godt. Der var undervisning fra kl. 8 til 17 eller 
18 og måske et foredrag om aftenen. Kl. 21 havde de fri, og mange af dem gik 
til Sdr. Brarup, hvor kroerne trak. Der blev drukket øl og andre stærke sager, 
og de unge slog sig løs. De kom gerne sent hjem, sommetider lidt for oprømte. 
Men det gik.
   Lejrskolen skulle vise, hvordan et nyt landområde kunne udnyttes pædago-
gisk, og det lykkedes vist. Det var kun i 1960, jeg var alene af sted, på senere 
lejrskoler var geografilærerne Jens Bitsch Christensen, Gunnar Dam Jeppesen, 
Birgitte Jensen og Jørgen Markvad med. Det var godt.
   Men i 1966 havde Christianslyst fået en ny forstander, der forbød eleverne 
at gå ud om aftenen. Det medførte en besættelsestidsstemning om aftenen; en 
af aftnerne trænede eleverne til en revy, som de spillede næste aften. Der var 
skrevet sange og sketches, og det mindede meget om tilsvarende ting under den 
tyske besættelse. Der var selvfølgeligt seminarieelever, der brød forbudet mod 
at drage til kroerne, og de blev kørt ind af en seminarieelev, der havde sin bil 
med. Han tilhørte forrige årgang og skulle faktisk ikke med, men han bad mig 
pænt om det, og jeg gav ham lov. Han kørte om aftenen, og når han kom sent 
hjem med de andre, smækkede de med bildørene, så det ikke var til at overhøre. 
Det fik forstanderen til at sende os hjem en dag før tid. 
   På vejen hjem rejste en af seminarieleverne sig. Han bad mig og de andre læ-
rere om undskyldning, hvilket vi tog imod. Han hed Erik Toftegaard, han var 
formand for elevrådet (og blev senere borgmester i Odder).
   Desværre standsede sagen ikke der. Rektor tog den op i lærerrådet, og eleven 
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med bilen blev bortvist et år. Eleven fik støtte af andre, og sagen endte sandelig 
helt oppe i regeringen. Undervisningsminister K. B. Andersen (1964-68) beor-
drede rektor til at trække afgørelsen tilbage, hvilket skete. Men eleven ville ikke 
tilbage, men tog anden uddannelse. Episoden er sket i 1966.
   Undervisningsministeriet havde undersøgt sagen omhyggeligt. Rektor, lærer-
rådsformanden Høegh Nielsen og jeg var indkaldt til forhør i ministeriet. Sagen 
fik ingen konsekvenser for nogen af os. Men vi tog aldrig siden til Sydslesvig.

Møn
Studenterklassernes uddannelse varede 3 år, mens normalklassernes varede 4 
år. Seminariet arrangerede ikke lejrskole for studenterne på grund af den korte 
tid. Men 1961-årgangen ville ikke finde sig i det. En af eleverne var initiativrig 
og venlig, og han havde instinkt for politisk arbejde. Han hed Søren Hansen 
og gjorde sig senere landskendt i den pædagogiske diskussion. Han mente, at 
studenterklasserne også skulle have lejrskole, for lejrskoler var almindelige i fol-
keskolen. Han henvendte sig til mig, og formodentligt også til andre. Jeg sagde 
ja og tilbød at arrangere den, og da lærerrådet også sagde ja, arrangerede jeg en 
lejrskole på Møn.
   I marts måned tog jeg på fortur. Min kone og min kollega Gunner Dam Jep-
pesen og hans søn, Stig, var med. Vi var på Stevns Klint, mens der var tøbrud, 

Fig. 38a.  Gunnar Dam Jeppesen og hans søn Stig ved ned-
falden blok. Stevns Klint. (Marts 1961). 

Fig. 38b. Forfatteren i mudder 
på Møns Klint. (Marts 1961).
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og af og til hørte vi lyden af klippestykker, der faldt ned, efterhånden som isen 
i kalkklipperne smeltede. Det var faktisk livsfarligt, men det blev vi først klar 
over efterhånden. Vi tog til Møns Klint, hvor et vældigt skred havde sendt et 
kæmpestort stykke af klinten ned på stranden og ud i havet, hvor det lå som en 
halvø.
   I maj måned tog vi af sted med seminarieeleverne. På Vordingborg Station 
blev vi opholdt, da vi stod af. Vi blev bedt om at spise en sukkerknald med po-
liovaccine, og det gjorde alle. Vi var løbet ind i et vaccinationshold, der var sendt 
ud for at vaccinere så mange som muligt.
  Vi blev indkvarteret på Sømarke vandrehjem tæt ved Møns Klint. Vi kunne gå 
til Klinten, og eleverne drog af sted på forskellige ture med kort og spørgeske-
ma, mens jeg og min kollega, Gunnar Dam Jeppesen, tog rundt til holdene. Et 
af holdene havde oplevet et bjergskred, hvor et vandløb skar stien langs klinten. 
Det var gået i gang, mens de gik på den jord, der var begyndt at skride, men var 
nået i land og så jorden skride ud over klinten, der var over 100 m høj. De var 
vildt optaget af begivenheden.
   Vi fik også Fanefjord Kirkes kalkmalerier at se og undersøgte Keldby Kirke 
efter et spørgeskema. Vi så på Møns mange kæmpehøje; en af dem, jættestuen 
Kong Asgers Høj, blev opmålt af eleverne. Da jeg åbenbart ikke have givet or-
dentlig besked, var opmålingen dårlig. Så jeg bad dem gentage opmålingen, 
hvad de gjorde.
   En af dagene kørte vi over Ulfshale til Nyord. Vi passerede en vældig strandeng, 
hvor mange fuglearter var i gang med at ruge, passe unger, jage fjender på flugt 
og bruge deres stemmer. Der var viber, rødben, brushaner i kamp, kobbersnep-
per, klyder, skeænder, grågæs, måger, terner, engpiber, kort sagt hele strand 
engens liv udfoldede sig. Alle var optaget af det store scenarie eller næsten alle. 
Ved aftenens gennemgang af dagens emner rejste en elev sig og spurgte, hvorfor 
vi skulle spilde tid på fugle. Jeg sagde intet, men flere af de unge rejste sig op og 
gav ham et overbevisende svar på tiltale. Han sagde ikke mere.
   Jeg har været med på flere andre lejrskoler, bl.a. Fuglsø på Mols og Skallerup 
Klit i Vendsyssel. Det var en fornøjelse at fremvise Danmark på den måde. Ele-
verne skulle altid løse opgaver i små grupper, og de blev rettet samme aften, ved 
at vi gennemgik svarene i flok. Der var foredrag ved en af lærerne om aftenen 
om næste dags program, og der blev udleveret ark med rejserute, og spørgsmål 
til de steder, vi skulle besøge. Vi ville gerne lære eleverne, at oplevelser bliver 
bedre og større, når man ved noget i forvejen, og at gentagelse forbedrer hukom-
melsen. Vi lærere havde 12-14 timers arbejdsdag hver dag, og eleverne noget 
lignende. Stemningen var i regelen god, også i regnvejr.
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  Lejrskolen gav ikke ekstra løn til lærerne. Der var dog en undtagelse. Da se-
minariet blev statsseminarium 1961, kom ministeren og amtmanden, og der var 
stor fest. Men Bitsch og jeg var i Sydslesvig på lejrskole. Vi skulle ikke snydes, så 
rektor gav os 15 kr. hver, så vi kunne holde fest. 

Fig. 40. Lejrskole på Møn 1967. Geografilæreren Jørgen Markvad i midten med sweater og sol-
briller.  
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Aftenskole på seminariet

Min kollega, Jens Bitsch Christensen og jeg var interesseret i film. Film, der vare-
de 1 time eller mere, kunne ikke placeres i undervisningstimerne. Men vi kunne 
låne dem hos Statens Filmcentral. Vi viste dem om aftenen på seminariet nogle 
få gange om året. Jeg husker KonTiki om Heyerdals rejse fra Peru og mange 
tusinde km over Stillehavet. Vi viste også en fransk film om Antarktis og Ping-
vinerne.
   Der var god tilslutning. Mange seminarieelever boede på seminariet eller i 
værelser ude i byen, og de var glade for den slags arrangementer.

Fotokursus
Den tids fotografering var helt anderledes end nu. Derfor skildrer jeg fotokursus 
udførligt.
   Eleverne ville gerne lære at fotografere. Engang i 1960’erne foreslog de, at der 
blev lavet et fotokursus. Jeg sagde ja. Det skulle foregå om aftenen i naturhisto-
rieafdelingens laboratorium, hvor der også var et mørkekammer og et forstør-
relsesapparat. Jeg lånte yderligere et par forstørrelsesapparater.
   Vi skulle arbejde med sort-hvide film, for det var almindeligt den gang. Vi 
holdt os fra farvefilm, for de var dyre, og fremkaldelsesprocessen langsom og 
vanskelig.
   Jeg begyndte nogle dage før med at fotografere deltagerne med en telelinse, 
så at de ikke så, hvad der skete. Jeg fremkaldte selv billederne, så jeg havde por-
trætterne i negativ. På den første aften skulle eleverne lære at betjene et forstør-
relsesapparat og fremkalde papirbilleder ud fra negativet.
   Hver elev fik et par negativer af sig selv. Det blev lagt i forstørrelsesapparatet. 
Det blev tændt, og billedet projiceret ned på et stykke hvidt papir. Nu lærte alle 
at indstille skarpt ved at hæve/sænke apparatets hoved med et hjul. De oplevede 
også, at billedet kunne indstilles, så størrelsen passede til fotopapirets format. 
Desuden kunne de beskære et billede ved at gøre det større end fotopapiret.
   Billedet skulle også være skarpt. Det regulerede man med blænden. Herved 
lærte de, at et lille blændetal betød stor blændeåbning og er lysstærkt billede, 
og at et stort blændetal betød lille blændeåbning og et lyssvagt billede. Ved stor 
blændeåbning, f.eks. blænde 4, skulle fotopapiret kun belyses i 1 sekund eller 



42

kortere tid. Ved lille blændeåbning, f.eks. blænde 16, skulle belysningen vare 
adskillige sekunder. Det var at foretrække, for så kunne man styre processen. 
Lang belysningstid gav et kontrastrigt billede, lidt kortere tid: Mere gråligt, må-
ske bedre billede.
   Når indstillingen var indøvet, forstod begynderne begreberne blænde og af-
stand på fotografiapparatet, for et forstørrelsesapparat virker som et langsomt 
fotografiapparat. Det, man fotograferer, er negativet, og filmen erstattes med 
fotopapir.
   Nu skulle der altså laves billeder. Forberedelsen bestod i, at den lystætte æske 
med fotopapir blev gjort klar, så at man kunne tage et ark ud ad gangen. Ved 
hvert forstørrelsesapparat var der tre skåle med bad til det belyste fotopapir. Nr. 
1 var fremkaldervæsken, nr. 2 skyllebad, og nr. 3 fixerbad.
   Når badene var lavet, slukkedes alt lys, og røde pærer blev tændt. Fotopapiret 
var nemlig ufølsomt for rødt lys. Et stykke fotopapir blev lagt i forstørrelsesap-
paratet. Jeg fortalte, at det skulle indstilles på blænde 11, og lyset skulle være 
tændt i 9 sekunder. Sekunderne kunne aflæses på et ur med sekundviser, eller 
man kunne tælle: 1 kasse øl, 2 kasser øl osv. Det tager et sekund at sige  1 kasse øl.
   Efter de 9 sekunder blev forstørrelsesapparatet slukket. Fotopapiret lagt i 
fremkalderen, og eleverne så deres eget billede vokse frem. Når det var frem-
kaldt nok, blev det overført til skyllebadet og derpå til fixerbadet. Her blev det 
gjort ufølsomt for lys og kunne holde, så længe det skulle være. Nu skulle det 
hænges til tørre.
   Hele processen blev kørt igennem nogle gange. Eleverne prøvede overbelys-
ning og underbelysning, og for lidt og for meget fremkaldelse. Mere nåede vi 
ikke den aften.

2. aften
Næste aften skulle vi fotografere med fotografiapparat og fremkalde filmen. 
Eleverne fotograferede hinanden.
   Filmen skulle nu fremkaldes i en fremkaldertank. Det skete i absolut mørke, 
for en film påvirkes af rødt lys. Hver elev fik en fremkaldt film, og  jeg bad dem 
spole den op på en tom spole i lys et par gange. Derpå spoling med lukkede 
øjne, indtil de følte sikkerhed. Derefter fik de en fremkaldertank med en spiral, 
som filmen skal sættes i fra en spole med opspolet film. Dette blev også gjort 
først i lys, så med lukkede øjne, indtil de følte sig sikre.
   Så ind i mørkekammeret med filmene, der skulle fremkaldes. Nu skulle ele-
verne sætte eksponerede film i fremkaldertanken. Det lykkedes for alle. Derpå 
skulle fremkaldertanken med filmen fyldes med fremkalder og bevæges på en 
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bestemt måde nogle minutter. Væsken skulle hældes fra, og derefter skulle fil-
men have skyllebad i fremkaldertanken og til sidst i fixerbad nogle minutter. Så 
blev filmen taget ud og hængt til tørre. Det tog sin tid.
   Derpå kontrollerede vi filmene i fællesskab.

3. aften
Nu skulle eleverne sætte deres egne film i forstørrelsesapparatet og køre den 
igennem billede for billede. Derefter udvalgtes billeder til fremkaldelse. Der var 
livlig snak omkring apparaterne, og kommentarerne var talrige.
   Derpå skulle de udvalgte negativer laves til papirbilleder. De tre bade blev 
lavet. Nu blev lokalet mørkelagt, lyset slukket, det røde lys tændt, og fotopapir 
lagt under forstørrelsesapparaterne. Arbejdet gik i gang, og snart hang de fær-
dige billeder til tørre. De blev så fremvist et for et og kommenteret. Her gjaldt 
det at se på det tekniske. 

4. aften
Eleverne havde lært at spole råfilm op 2. aften, da de lærte at sætte film i fremkal-
dertanken. Man kunne købe en rulle film, der var mange meter lang, og klippe 
stykker af til ladning af filmkassetterne. Derved sparede man mange penge.
   Eleverne mødte op med fotografiapparater med film i. Nu skulle de fotogra-
fere hinanden. Jeg havde købt et sort-hvidt TV-kamera 1965? (på den tid fandtes 
der ikke farve TV). Kameraet blev sat i forbindelse med et fjernsyn, og når en 
elev skulle fotograferes, så vi ham eller hende på skærmen. Vi diskuterede bil-
ledet, flyttede lyset, kameraet eller modellen, forsøgte nærbilleder osv.
   Derpå fotograferede eleverne hinanden og brugte de regler, vi havde diskute-
ret. Filmene blev fremkaldt og diskuteret.

5. aften
Eleverne havde adgang til mørkekammeret i seminariets åbningstid. Her kunne 
de fremkalde film og lave billeder. Nogle benyttede sig af det, og den 5. aften 
diskuterede vi resultaterne. Der var naturligvis stor spredning, og der var fak-
tisk talenter imellem dem. De blev opmuntret.

Jeg holdt fotokursus vist 2 år i træk. Det var populært, men jeg fik for meget 
arbejde. Derfor bad jeg om at få bevilget penge til en fotolærer, det lykkedes, og 
han fortsatte arbejdet, jeg ved ikke hvor mange år. Da jeg begyndt på kurserne, 
var de ulønnede. Det tog man ikke så tungt den gang. Jeg var blot glad for at 
imødekomme elevernes ønsker.
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Eksamen

I begyndelsen af maj springer bøgen ud, og læseferien begyndte. I slutningen af 
maj, da eg og ask springer ud, begyndte eksamen og den varede næsten til St. 
Hans, hvor fuglene holder op med at synge.
   Eksamen kunne føles hård, for eksaminanderne skulle vise, at de havde lært 
noget. Jeg har altid været tilhænger af eksamen, for den medfører, at man samler 
årenes emner til et hele og opdager nye sammenhænge. Hukommelsen styrkes 
af repetition, og en lærer skal kunne sit fag, og det kræver, at hun eller han kan 
huske præcist. Det var jo lærere, vi uddannede.
   Jeg udarbejdede spørgsmål til lærebøgerne. Herved kunne eleverne selv kon-
trollere, om de kunne det, de skulle. Det er en gammel teknik, men effektiv.
   Hvert år ved eksamenstid kom der kritik af eksamen. Den er uretfærdig, hørte 
man. Ja, for den, der har huller i sin viden, kan være heldig eller uheldig. Men 
den, der kan sit fag, har intet at frygte, hverken held eller uheld. Mine elever i 
naturhistorie blev hørt i et eller to emner fra lærebøgerne, og dertil fik de dyr fra 
samlingen og friske planter, her skulle de sige navnet. Jeg søgte at gøre eksamen 
konkret, de fik et dyr, en plante, en model, et stykke træ eller et billede. Hvis de 
ikke kunne identificere genstanden, var det ikke godt.
   Jeg sørgede for en stor udstilling af blomstrende planter i vand i laboratoriet. 
Der var navne på, og de blev repeteret af eksaminanderne.
   Eksaminationen varede 15-20 minutter, hvorefter karakteren faldt. Fra Univer-
sitetet kendte jeg den skik, at ens studiekammerater var med inde i eksamens-
lokalet, så at de kunne opleve eksamensformen og høre, hvordan spørgsmålene 
blev stillet. Jeg havde selv fået meget ud af at høre på.
   Jeg sagde til eleverne, at de skulle gå med ind og overvære eksamen. Jeg be-
grundede det med, at de selv skulle se, hvad de blev udsat for, og at det var godt 
for de fleste eksaminander, at der var venner med i lokalet. Forøvrigt sagde lo-
ven, at eksamen er offentlig. Formodentligt er denne bestemmelse indført for at 
hindre korruption. For eksaminator og censor er de mange vidner en fordel; de 
skal nok fortælle en vred og skuffet eksaminand, at hun eller han ikke er blevet 
uretfærdigt behandlet.
   Jeg har været ude for, at en eksaminand ikke ville have tilhørere. Som regel tog 
jeg ikke hensyn til det, men sagde til kammeraterne, at de skulle gå ind. Kun i 
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enkelte tilfælde tillod jeg det, nemlig når jeg skønnede, at eksaminanden havde 
en særligt skrøbelig psyke.
   En morgen blev jeg ringet op af en meget dygtig ung mand, der ville melde 
fra til eksamen samme dag. Jeg sagde til ham, at han var dygtig, og at han skulle 
komme. Han sagde nej. Jeg svarede: Hvis du ikke kommer, kører censor og jeg 
ind til Horsens og henter dig. Så bøjede han sig og kom. Han fik topkarakter.
   En ung dame var så nervøs, at hun viste alle symptomer på psykose. Hun hen-
vendte sig til mig, og jeg foreslog, at hun kontaktede sine forældre og bad dem 
være til stede ved eksamen. De kom, og det gjorde hende så rolig, at hun gik op 
til eksamen med forældrene i lokalet. Hun bestod.
   Der var også elever, der gav mindeværdige svar på spørgsmålene. En kvinde 
blev bedt om at definere befrugtning. Hun svarede: ”Det er når testiklerne bliver 
overført”! 
   En elev blev bedt om at sige navnet på bregnen engelsød, som blev rakt ham. 
Han kunne ikke huske det, så jeg prøvede at hjælpe ved at sige: ”Tænk på din 
kæreste”. Så svarede han ”Kællingetand”. (Det er en helt anden plante).
   Lignende små fornøjelige hændelser er sket mange gange. I regelen lykkedes 
det at lade være med at grine.

Censorer
Eksamen var i regelen en festlig tid for mig. Den varede fra kl. 8 til ud på ef-
termiddagen, alt efter hvor mange elever, der var. Jeg eksaminerede eleverne 
i 15-20 minutter, altså den tid, der var afsat til hver enkelt. Nogle elever var så 
dygtige, at de kunne afslutte hurtigt med topkarakter. Ofte ved man i løbet af 
et par minutter, hvilken karakter hun eller han vil få; men af hensyn til eksami-
nanden bruger man den fulde tid. Jeg lod altid censor stille spørgsmål, hvis han 
ville. Vi forsøgte at få en god stemning frem ved at spørge klart og venligt, også 
hvis vi havde en oppe, der slet ikke have læst på sine ting.
   Der blev givet karakter straks efter hver eksamination. Jeg har aldrig oplevet at 
være vildt uenig med censor. Vi kunne bruge nogen tid på, om vedkommende 
skulle have 7 eller 8, 9 eller 10, altså nabokarakterer. Så fremhævede vi positive 
og negative ting fra eksaminationen og fandt så ud af karakteren.
   Censorerne den gang var ofte universitetsfolk, tit professorer. Årsagen var, at mi-
nisteriet ønskede inspiration udefra, samt kontrol ved hjælp af folk fra andre om-
råder end seminariet. Det var i regelen gode folk, der blev sendt ud. Jeg kan nævne 
Thydsen-Meinertz, min universitetslærer i sammenlignende anatomi. Han var selv 
læreruddannet, men var fortsat på universitetet. Jeg satte meget pris på ham.
   Den gang spiste censorerne frokost hos rektor, og hans kone måtte sørge for 
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det i hele eksamensperioden. Det var ofte spændende at høre de vidt forskellige 
censorers samtale under frokosten. Ordningen faldt bort, og så spiste alle mine 
censorer hos mig. Når vi var færdige om eftermiddagen, kørte vi ud for at samle 
friske planter til næste dags eksamen. Censor kom så med hjem til mig og fik 
aftensmad. Thydsen Meinertz samlede bænkebidere i små glas, for han var ved 
at skrive et bind om disse dyr i Danmarks Fauna. Det begyndte han på under 
krigen, hvor han altid havde sin cykel med. Man sagde senere, at hans udbredel-
seskort viste, hvor langt han kunne køre ud fra seminarierne på cykel.
   Han inspirerede mig til at forstå blomsterne ud fra biers og andre bestøveres 
opførsel under besøget i blomsten. Det fik jeg glæde af, da jeg i 1975-76 skrev 
min bog ”Blomsterbiologi” om bestøvning. 

Den censor, der kom til at betyde mest for mig, var seminarielektor Hans Boe fra 
Winthers seminarium i Silkeborg (1918-2000). Han kom første gang i 1961, og 
vi forblev venner de næste 39 år. Han var af solid bondeæt, landbruget havde 
formet hans syn på naturen, og han var interesseret i den praktiske brug af bio-
logien, ligesom jeg. Han havde politisk tæft og var en god mand i forhandlinger. 
Han var en inspirerende lærer og fik gjort mange elever til specialister indenfor 
bestemte områder. Igennem årene tog vi på mange ekskursioner sammen og 
lærte hinanden meget. Vi drøftede undervisningen og udarbejdede en vejled-

Fig. 46. Seminarielektor Hans Boe og Eigil Holm på tur ca. 1970.
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ning til den praktiske prøve af linjeelever. Den blev snart brugt på næsten alle 
seminarier. Vi underviste sammen på lærerkurser og forbedrede hinandens me-
toder. Han læste alle min skolebøger kritisk til gavn for forbrugerne. Desuden 
rådgav han mig i organisationspolitik, hvilket var vigtigt, da jeg havde indfly-
delse i ministerielle udvalg, hvor jeg havde sæde.

Undervisningsinspektør Baltzer fra ministeriet var et par gange censor hos mig. 
Hans daglige arbejde var at følge med i, hvad skolerne gjorde ved naturhistorien 
og rådgive om lokalernes indretning. Vi havde samme syn på faget og eleverne 
og gav hinanden ideer.

   Der var en censor, hvis navn ingen kunne huske. Vi kaldte ham ”min datter, 
kunsthistorikeren”. Hende talte han altid om. Han var lærer, men vidste kun lidt 
om naturhistorie. Han var uinspirerende, men uskadelig.

En gymnasielærer Breum var censor. Han vidste god besked, men han var hård 
ved eleverne. Han så på mine lokaler. ”De er ringe. Her kunne jeg ikke un-
dervise”! Han var med hjemme til eftermiddagskaffe, og han negligerede min 
kone så totalt, at hun aldrig glemte ham. Deraf lærte jeg, at jeg altid skal være 
opmærksom på konen, når jeg er på besøg.

Censorerne var taknemmelige for, at jeg tog mig af dem. Jeg har selv været cen-
sor, og det føles sært, hvis man intet laver sammen med den lokale lærer, når 
eksaminationen er forbi for den dag. Så bliver der ingen gensidig inspiration.
   Jeg var kun censor selv få gange, og jeg brød mig ikke om det. Mit enorme 
arbejde for de faglige foreninger var vigtigere. Det syntes jeg selv, og Undervis-
ningsministeriet åbenbart også.
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Linjeundervisning

De to sidste år på seminariet skulle seminarieeleverne undervises i et selvvalgt 
linjefag. Der var 6 timer ugentligt, og det var passende. Naturhistorie og geo-
grafi skule tages som ét linjefag. Dette gjaldt efter seminarieloven af 1954. Ifølge 
loven af 1966 skulle de have to linjefag.
   Jeg havde linjehold fra mine første dage på seminariet. Kravene var store, for 
seminarieeleverne skulle være godt udrustede til undervisningen i mellemsko-
len og realklasserne. Holdene var af forskellig størrelse, fra 2 til 20, sammensat 
fra normalklasserne og studenterne.

Nyheder i min tid
Jeg underviste mine linjeelever fra 1959 til 1980. I det tidsrum ændrede verden 
sig fra næsten - oldtid til næsten - middelalder.
   Da jeg blev ansat, havde seminariet som  nævnt hverken lysbilledapparat eller 
episkop. De kom 1962-63. Farvelysbilleder kunne laves, man klippede de enkelte 
billeder ud af filmen og monterede dem i lysbilledrammer.

Fotokopier eksisterede ikke, de kom ca. 1975. Indtil da klarede jeg mig med en 
stencil. Når jeg skrev på den med skrivemaskine (ikke elektrisk), kom der farve 
ud på et stykke papir, kaldet en stencil. Det blev viklet om en tromle i spritdu-
plikatoren. Man drejede tromlen med et håndtag, og farven fra stencilen blev 
afsat på kopipapir. Stencilen kunne holde til 100 kopier, så måtte man lave en ny 
stencil. De spritduplikerede sider kunne kendes på den violette skrift.
   Seminariet fik senere en elektrisk duplikator med sort skrift.
   Jeg skrev mange stencils til mine elever, bl.a. en botanisk morfologi med man-
ge tegninger og adskillige vejledninger og artikler.

EDB eksisterede kun i enkelte store firmaer. Den personlige computer blev op-
fundet i 1981 og slog igennem i løbet af 80’erne. Internettet kom i 1980’erne og 
hjemmesider (www) kom 1994, Google-maps endnu senere. Det gjorde kort over 
hele Jorden nutidige.
   Det digitale fotografiapparat blev godt fra 2004, og det blev alle mands eje, især 
efter at det blev indbygget i mobiltelefonen fra 2006 (?).

Klassesæt af stereolupper og mikroskoper anskaffede jeg i 1960’erne.
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Nye naturvidenskabelige opdagelser
DNA blev opdaget i 1953, men først omkring midten af 1960’erne kunne man 
virkeligt sætte DNA i forbindelse med processerne i cellerne og forstå, at generne 
faktisk eksisterede, og hvordan de styrede dannelsen af enzymer i ribosomerne. 
Da jeg skrev min første bog i 1966, Arvelighedslære, læste jeg om generne og 
deres arbejde i en tysk bog og brugte denne viden i min bog.

Satellitter
I 1957 sendte russerne den første satellit ud i Verdensrummet, Sputnik, og 1969 
skete den første månelanding med mennesker. Satellitterne blev udviklet i 
1960’erne og senere; de revolutionerede kortlægning, meteorologi, astronomi, 
kommunikation, navigation m.m. Alt det nåede jeg ikke at bruge i min tid på 
seminariet, det skete senere. 

Fjernsynsudsendelser
Fjernsynsudsendelser fra Statsradiofonien begyndte som eksperiment 1950. 
Man sendte kun få timer om ugen. I 1956 var der 15.500 licensbetalere. 1958: 
137.000, 1960: 388.000 og 1963: Halvdelen af husstandene har TV. Der blev rejst 
høje TV-sendemaster, hver af dem dækkede en del af landet. Endelig i 1959 var 
hele landet dækket. TV blev installeret i næsten alle hjem i løbet af 1960’erne. 
Videomaskiner kom i 1960’erne. Jeg købte et TV-kamera til seminariet ca. 1965 
og fik samtidigt et TV-apparat i laboratoriet.

Geologi
Omkring 1968 blev Wegeners teori om kontinenternes vandring bevist ved må-
ling af magnetismen på Atlanterhavets bund, hvorfra man kunne hente bore-
prøver med en ny teknik. Det havde været umuligt før. Det var også blevet mu-
ligt at måle hvor meget f.eks. den nordamerikanske kontinentplade flyttede sig 
i forhold til den europæiske. Det skete ved hjælp af lasere, der var opfundet i 
1960’erne. Kontinentalpladernes vandring gav sammenhæng mellem bjergkæ-
dedannelse, vulkanisme, jordskælv, Jordens historie og mange andre fænome-
ner. Det gjorde geologien meget mere forståelig.

Isotop-aldersbestemmelse
Geologerne fik mulighed for at måle alderen af fossiler og jordlag, fordi radio-
aktive stoffers henfald til andre grundstoffer eller isotoper gjorde aldersbestem-
melse rimeligt nøjagtig. I 1930’erne fandt man ud af at bruge uran/bly forholdet, 
og det blev brugt på en tidsskala af millioner/milliarder af år. 1948 blev kul-
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stof-14 metoden udviklet, og nu kunne man datere begivenheder efter Istiden, 
altså de sidste ca. 15.000 år med nøjagtighed indenfor få år. Det gjorde geologien 
meget mere sikker. Det samme gjaldt arkæologien. Der kom flere dateringsme-
toder, og tidsangivelserne blev mere og mere nøjagtige.

Iskerner fra Indlandsisen
Den første iskerneboring skete 1968. Ved hjælp af iskerner kunne man måle tem-
peraturens variation gennem hele sidste mellemistid og hele sidste istid og tiden 
derefter op til nutiden. Det skete ved at måle de relative mængder af ilt-isotoper  
hele vejen ned gennem iskerner fra Grønlands indlandsis. En iskerne fra toppen 
af indlandsisen til bunden er op til 3 km lang, og man kan adskille de enkelte år. 
Borekernen tages op i længder og analyseres for ilt-isotoper og andre isotoper, 
samt vulkanudbrud (asken fra store udbrud daler ned over det meste af jorden). 
Man kan tidsfæste begivenhederne, f. eks. istiderne og sidste mellemistid, samt 
de forskellige fremstød og tilbagesmeltninger under sidste Istid. 

Bøger
Bøger var dyre i 1960’erne. Der var meget håndarbejde i bogfremstillingen, og 
farvebilleder brugtes kun sjældent, fordi de var meget dyre at lave. Illustratio-
nerne var oftest tegninger, de var billigere end de sort/hvide fotos, man også 
havde i nogle bøger, men ikke i alle.
   Bøger blev først billige at fremstille i 1990’erne, da computerne rykkede ind 
for alvor i alle trykkerier. Jeg laver selv alt det arbejde, som trykkeriet tidligere 

Fig. 50. Ford Consul 1961 - min første bil.
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stod for. Nu skal jeg kun bruge trykkeriet til at trykke bogen på papir og til ind-
binding. Videoer kan man lægge ind i bøgerne som QR-koder, og i e-bøger som 
link. Dette gjorde jeg første gang 2014.

Biler
Jeg havde ikke bil de første 2 år, men i juni 1960 tog jeg kørekort, og i maj 1961 
købte jeg min første bil, en ny 6-personers Ford Consul til 21.000 kr. Jeg ønskede 
plads til eleverne og ekskursionsudstyret. Bilen kom til at spille en stor rolle i 
min undervisning, for i 1962 var der så mange biler blandt eleverne, at vi ikke 
behøvede at leje biler. Da linjeholdene havde 6 timer om ugen, sørgede jeg for, 
at hvert hold havde to timer fra 12-14, så vi kunne tage på længere ekskursioner, 
gerne til sidst på eftermiddagen og enkelte gange til ud på aftenen. Eleverne 
satte pris på det, for jeg viste dem Danmarks rigdom på naturlokaliteter, også i 
det dyrkede land.

Landskabet
I 1960’erne så landet helt anderledes ud end i nutiden. Det var domineret af 
små landbrug, ofte med 6-7 marker omkring bygningerne. Her drev man inten-
sivt landbrug med sædskifte: Havre, hvede, byg, rug, græs, gerne med kløver 
(mest til køer), roer (også til køer) og raps. På græsmarkerne græssede køer, der 
to gange dagligt skulle malkes. Heste var lige blevet afløst af traktorer næsten 
overalt, men der var nogle arbejdsheste endnu.
   Der var diger af jord eller sten omkring mange ejendomme. Træer var sjældne, 
de skulle ikke tage plads op, og der var vid udsigt til landskabet næsten over-
alt.
   I løbet af 1970’erne fik træerne lov til at brede sig på græsarealer på dårlig 
jord, på diger og langs veje. I 1980’erne blev der plantet mange træer næsten 
overalt, det skyldes i høj grad foreningen ”Plant et træ”. Mange værdifulde små 
naturbiotoper blev tilgroet og forsvandt. Det gik ud over insekter og sjældnere 
planter. Nu er landskabet ofte så fyldt med træer, at det vanskeligt kan ses. Jeg 
håber, at der vil blive dannet en forening: ”Fjern et træ”!
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Undervisningen

Når et nyt linjehold begyndte, lærte de nye elever at fange insekter, iagttage 
dem, dræbe og præparere dem, så de endte på nål i en insektkasse. Vi tog ud i 
mark og skov, bevæbnet med et insektnet og en bankeskærm. Eleverne lærte at 
bruge en ketsjer og at banke insekter ned fra bladrige grene i bankeskærmen, 
der var en hvid paraply, holdt omvendt op under grenen. Der blev også røgtet 
fælder, nemlig nedgravede syltetøjsglas, der fangede nattens insekter.
   Vi lyste efter natsommerfugle. En lampe med ultraviolet lys (en højfjeldssol) 
blev stillet på et lagen. Her lå der æggebakker, hvor insekterne kunne søge ly 
og let fanges. På lune augustaftener sværmede insekterne tæt omkring lampen, 
vi tog dem med ketsjer og dræbte nogle i dræbeglas. Der kom natsommerfugle, 
f.eks. den store smukke bjørnespinder, måske ligustersværmer, vårfluer, snyl-
tehvepse m.fl. Denne rigdom var ny for eleverne, og de var både betagede og 
jagtlystne.
   Efter er par timer kom de ind i huset, og min kone lærte dem at præparere 
dagsommerfugle fra en tidligere fangst. De blev sat med udspændte vinger på 
et spændbrædt. I løbet af nogle dage kunne de overføres til insektkasser.

Jeg begyndte altså min linjeundervisning på den måde. Det viste sig altid, at de 
urgamle jagtinstinkter kom frem i både kvinder og mænd, og de konkurrerede 
om, hvem der kunne sætte insekterne smukkest op. Jeg havde også et skjult 
formål med denne undervisning, nemlig at vise eleverne, at de skulle komme til 
alle timer, for her lærte de noget, som de ikke kunne læse sig til. Det virkede.

Ferskvandsdyr
Jeg fortsatte med vandinsekter fra damme, søer og vandløb. Eleverne lærte at 
bruge ketsjer i vandet, kastenet og planktonnet. Fangsten blev sorteret i hvide 
plasticbakker og taget lempeligt med ske og overført til glas. Nu kunne dyrene 
iagttages. Man måtte undre sig over det sølvglinsende luftlag på rygsvømme-
rens bug, iagttage snegle, der gled på undersiden af vandhinden, se guldsme-
delarven slynge sine munddele ud og gribe en haletudse, med mere.
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   Bagefter kom fangsten hjem til laboratoriet. Plankton blev koncentreret og 
undersøgt under mikroskop. De større insekter blev studeret under stereolup. 
Jeg havde forskellig litteratur, f.eks. Mandahl-Barth: Hvad finder jeg i sø og å  med 
farvebilleder af alle vanddyrene. Gunnar Nygaards: Dansk Planteplankton med 
skønne tegninger af den rige mikroskopiske verden, Wesenberg-Lunds værker 
om ferskvandsdyrene.
  Hvor blev økologien af i dette virvar af levende væsener? Det var ikke så svært, 
for her så vi aktørerne i fødekæder og fødenet, og det lettede betydeligt, når man 
skulle forstå de økologiske begreber.

Honningbierne og v. Frisch
Nu var tiden kommet til at bruge lærebøger. Den første (Om bierne) var skrevet 
af den tyske videnskabsmand Karl von Frisch, hvis store opdagelse var biernes 
sprog. Den gav ham Nobelprisen i fysiologi. Bifamilien udsender spejderbier, 
som finder de blomster, det er værd at besøge for at hente nektar og pollen. Når 
spejderne kommer hjem, danser de for de bier, der skal ud til blomsterne. De får 
afstanden og retningen til blomsterne at vide, og blomstens særegne duft hæn-
ger i spejderbiens pels, hvorved blomstens art vises. Biernes indre ur og dets 
anvendelse forundrede alle, og de eksperimenter, v. Frisch lavede for at bevise 
sine påstande om biernes sprog og adfærd, gav eleverne et begreb om, hvordan 
en naturvidenskabsmand arbejder.
   Den gang var jeg ikke biavler, men efter at jeg blev det i 1976, kom eleverne ned 
i min have og så bistader indeni.

Mikroskopi
Mikroskopet blev dengang anset for biologens vigtigste instrument. Jeg havde 
lært at bruge det på alle mulige emner på Universitetet, og mine elever skulle også 
lære at bruge det. Jeg anskaffede mikroskoper og stereolupper nok til alle linjeele-
verne, og desuden et stort mikroskop med immersionsobjektiv og to okularer.
   Planteanatomi er et godt udgangspunkt. Mange teknikker skal bruges: Snit 
med barberblad, farvninger, fremstilling af præparater, der kan holde længe. 
Jeg lod eleverne bruge canadabalsam, som er harpiks opløst i xylen. Den blev 
dryppet på præparatet, xylenet fordampede, og nu var præparatet indesluttet 
i størknet harpiks. Rav er størknet harpiks, og det indeslutter ofte insekter, der 
blev hængende i en harpiksdråbe for mange millioner år siden. Jeg kunne derfor 
love, at præparatet kunne holde i millioner af år.
   Vi snittede træ i alle tre retninger: Tværsnit, radial- og tangentialsnit. Pollen 
blev sat til spiring i sukkervand, og vi fulgte spiringen i mikroskopet.
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   Dyrkning af svampe (mug, Penicillium) og bakterier på næringssubstrat i pe-
triskåle, og forsøg med dyrkning af gærsvampe i sukkervand  åbnede elevernes 
øjne for mikrobiologi. Det gjorde stort indtryk at se de svampe, der svævede 
rundt i klasseværelsets luft. De blev fanget ved at lade en petriskål med næ-
ringsvæske stivnet med agar stå åben i kort tid, hvorefter den fik låg på. I de 
følgende dage fulgte vi kolonierne af svampe og bakterier, efterhånden som de 
voksede. Eleverne prøvede at kysse agaroverfladen og følge de bakterier, der 
voksede frem.
   Økologien kom også med her. Svampe og bakterier nedbryder organisk stof 
til CO2 og vand, samt salte (nitrat, sulfid, sulfat m.m.). Mellemstadier i nedbryd-
ningen er gærcellers omdannelse af sukker til alkohol og bakteriers nedbryd-
ning af sukker til eddike. Øvelserne viste nedbryderkæderne i virksomhed.

Svampe
Morten Lange var kendt som SF-politiker i Folketinget og svampeprofessor. 
Han havde skrevet en bog om svampe med smukke og præcise billeder. Floraen 
var betydeligt lettere at bruge end Rostrups flora, og eleverne brugte den med 
stor fornøjelse. I 1963 var Morten Lange på besøg på seminariet, hvor han skulle 
interviewes om sin politik, og han ledede en svampetur med seminarieeleverne 
i Hansted Skov. God oplevelse.
   Jeg lavede mange svampeture med eleverne, og jeg inviterede dem hjem eller 
til mit sommerhus i Husby ved Vesterhavet. Her tilberedte de svampene efter 
forskellige opskrifter, og det kunne de lide. Jeg demonstrerede den dødeligt gif-
tige panterfluesvamp ved at tage en bid i munden, tygge på den og spytte den 
ud igen. Eleverne skulle forstå, at det, der gør denne svamp livsfarlig, er at den 
smager godt!

Marinbiologi
Livet i Havet er rigt på arter. Dyrene ligner slet ikke dyrene på land, for livsbe-
tingelserne er helt anderledes en landdyrenes. En grundlæggende forskel er, at 
vanddyr er vægtløse, så længe de er nede i vandet. Dyrene kan have de mær-
keligste former, f.eks. søpindsvin, slangestjerner, krabber, søanemoner, vand-
mænd osv. De største dyr, blåhval, djævlerokke, kæmpeblæksprutter, kæmpe-
gopler m. fl.  kan netop være store, fordi vandet bærer dem.
   Havets almindeligste væsener, planktonalgerne, kan kun ses i mikroskop. De 
svæver i de øverste vandlag, hvor de får lys nok til deres fotosyntese. Et meget 
stort antal havdyr har ungdomsstadier, der lever direkte af disse alger, der er 
de grundlæggende fødeproducenter i havet, altså første led i havets fødekæder. 
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Her så vi også det andet led: De utallige arter af larver af bunddyr, der lever af 
algerne i plankton.
   Jeg ønskede at vise eleverne havdyrene. Leje af en fiskerbåd kostede meget 
lidt; en gammel fisker undskyldte, at han tog 15 kr. i timen for at sejle med semi-
narieeleverne, men brændstoffet var netop steget i pris!
   Jeg havde en skraber og planktonnet med forskellige maskevidder. De blev sat 
ud fra båden. Skraberen blev tømt over i sigter, og dyrene taget fra. Planktonnet-
tet ender i en flaske, hvori alger og smådyr lander. Flaskernes indhold blev hældt 
over i termokander, hvorved de kunne holde sig i live. Indtil 1970’ernes første 
år kunne jeg fiske i Horsens Fjord, men derefter steg forureningen så stærkt, at 
dyrene døde i det meste af Fjorden. Så måtte vi fange dyrene ude i Kattegat.
   Dyr og plankton kom i køleskab. Vi studerede dem ivrigt, både i stereolup og 
mikroskop. Vi skulle være hurtige, for når dyrene døde, rådnede de i vandet, og 
den lugt er meget slem. Da jeg endnu var uerfaren, tog jeg tangplanter med hjem 
og satte dem i akvarier med saltvand. Her døde de hurtigt, formodentlig af den 
høje temperatur i laboratoriet, og stanken var så gruopvækkende, at den kunne 
hænge i rummet flere dage.
   Det var dejligt at arbejde med havdyrene og planktonet. Her kunne vi atter se 
aktørerne i havets fødekæder og fødenet.

Fig. 55. Klar til afgang fra Snaptun havn ca. 1964. 
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   Vi besøgte fiskeriauktionerne i Skagen, Frederikshavn, Hirtshals og Esbjerg. 
Det var forunderligt at se de mange slags fisk, hajer, hummere og blæksprutter.
  Vi havde gode lærebøger og håndbøger. Gunnar Thorson: Havets økologi. Ele-
verne kunne forstå den, og den var faktisk vor grundbog i økologi. Bent Muus 
og Preben Dahlstrøm: Havfisk og fiskeri gav god besked om fiskene, ledsaget af 
fremragende tegninger. Plankton bestemte vi efter Aage H. Glenstrup: Havets 
Plankton. 

Strandene
Ekskursionerne havde ofte strande på programmet, f.eks. Skagens Odde, Katte-
gatkysten, Skallingen og Limfjorden. Der var store lungegopler, kompasgopler 
og blæksprutteskjolde på Skallingens strand sammen med mange arter af mus-
linger og snegle. På Limfjordens kyster var der tøffelsnegle og nye østersskaller, 
på andre kyster var der østersskaller fra Stenalderen (Horsens Fjord).
   Mange strande var gode at samle sten på. Her kunne eleverne gå et stykke 
strandbred igennem og lære hovedtyperne af sten at kende. Der var flintesten, 
undertiden endda flinteredskaber fra Stenalderen (Horsens Fjord). Granit, gnejs 
og de vulkanske bjergarter rhombeporfyr, kinnediabas, hærdnede sedimenter 
(kvartsit) kunne vi finde m.m. Ledeblokkenes oprindelse er kendt: Rhombepor-
fyr kommer fra Oslo Fjord, Skånsk basalt fra Skåne osv. Det gav en ide om isti-
dens gletsjeres ruter.
   Der var gode bøger om stranden. A. Noe-Nygaard: Strandsten. G. Mandahl-Barth: 
Hvad finder jeg på stranden.

Kartografi
Det var absolut nødvendigt at seminarieeleverne kunne læse kort. Vi brugte 
nogen tid på at studere målebordsbladene 1:20.000 eller atlasbladene 1:40.000, 
senere de nye kort 1:25.000 og 1:50.000. Vi studerede højdekurver, for de gav 
gode oplysninger om Istidens formning af vort land, samt senere begivenheder: 
landhævning og vanderosion. Desuden viste kortene landbrugets omformning 
af landskabet: Landvinding og digebygning, udtørring af søer, udretning af 
vandløb osv.
   Vi havde kortblade med på vore  ekskursioner og sammenlignede landskabet 
med kortene.
   Jeg bad også eleverne farvelægge kort med farver mellem højdekurverne. Så 
blev landskabet tydeligt. Der var også elever, der lavede reliefkort ved at over-
føre kortets højdekurver til pap, som så blev skåret ud. Papstykkerne blev limet 
sammen, så at landskabet kunne ses i tre dimensioner.
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   Der var en god tradition for at lave reliefkort i Gedved. Under 2. verdenskrig 
1939-45 lavede seminarielærerne Frits Hastrup, Gunnar Dam Jeppesen og læge 
Ove Høegh-Guldberg et reliefkort over hele Danmark, vist i 1:160.000. Det lyk-
kedes at smugle det til England i 1944, og her blev det brugt til planlægning af 
bombetogter. Flyene kunne følge dalene tværs over Jylland og komme langt ind 
i landet, før tyskerne opdagede dem. Gunnar Dam Jeppesen blev efter krigen 
bedt om at komme til Imperial War Museum i London for at montere kortet, 
hvilket han gjorde.
   Vi havde udvalgte dele af dette kort, afstøbt i gips og malet. Det blev brugt i 
geologiundervisningen. En gruppe elever lavede et reliefkort over Møns Klint 
1:20.000, fint malet. Det brugte vi inden vore ture til Møn. Det hang i mange år 
på seminariet.

Atlas og Statistisk Årbog
Dierckes Weltatlas var et særdeles grundigt atlas over hele Verden. Statistisk årbog 
indeholdt et meget stort antal tabeller, der sammenlignede danske forhold med 
mange andre lande. I 1961 fik jeg den ide at udvælge et land og lade Atlas og 
Årbog være kilder til en beskrivelse af landet. Derved lærte seminarieeleverne at 
skaffe stor geografisk viden ud fra let tilgængelige oplysninger.
   Jeg valgte Australien, fordi jeg havde fået foræret meget materiale fra en slægt-
ning på den australske ambassade; her var der mange billeder, der kunne bru-
ges i undervisningen.
   Seminarieeleverne fik et omfattende skema, der henviste til bestemte sider i At-
las og Årbog. Eksempel: Landbrugets produkter, ejendommenes størrelse, antal 
beskæftigede, eksport osv. Tallene fik mening ved at bruge tallene fra Danmark 
og andre lande til sammenligning. Atlas viste, hvor i landet der var landbrug, og 
hvad man dyrkede, regnens fordeling på året, total nedbør, jordbundsforhold, 
klima- og plantebælter og meget mere.
   Mine elever var forbavsede over denne måde at skaffe oplysninger på. Det 
gjorde det faktisk muligt at skrive en geografibog. Det var godt for eleverne selv 
at skaffe de oplysninger, vi skulle diskutere, frem for at blive hørt i lektien fra en 
færdig bog. Eleverne arbejdede godt.
   Jeg skaffede bøger fra biblioteket. Der var meget at læse om Australien, så her 
kunne vi få gode historier og illustrationer.

   I 1965 var mine kone og jeg på en tre ugers studietur til Irland. Den var ar-
rangeret af Horst Meesenburg for Foreningen af lærere i naturhistorie og geografi i 
gymnasier og seminarier. Vi så meget af Irland, og Meesenburg havde været der 
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i forvejen og skrevet en hel bog til os om landet. Vi talte med de lokale, bl.a. en 
katolsk præst, der havde skabt arbejde i sit sogn for at holde på de unge. Han 
havde fået landbruget forbedret ved at lære bønderne at optage lån, havde fået 
bygget en konservesfabrik, der kunne aftage de lokale produkter, og startet et 
tweedvæveri, der brugte den lokale fåreuld. Vi besøgte også de lokale universi-
teter og hørte forelæsninger om Irland. Jeg fotograferede og fik en god samling 
farvelysbilleder.
   Efter denne tur brugte jeg Irland som eksempel, når vi lavede speciale med 
brug af Atlas og Årbog.
   Da seminarieloven blev lavet om 1966, blev der  nedsat et udvalg om geogra-
fiundervisning. Jeg sendte en beskrivelse af min undervisning på grundlag af 
Atlas og Årbog, samt den vejledning, som mine elever fik. Udvalget svarede, at 
de ville lade den trykke som bilag til betænkningen om geografiundervisningen. 
Det blev desværre ikke til noget, fordi ministeriet ikke ville bruge noget, der 
var ophavsret på. Jeg ville gerne have opgivet min ophavsret, men ministeriet 
spurgte mig ikke. Meget senere, vist i 1980, blev det trykt i Geografisk Oriente-
ring (Geografforbundets blad) på foranledning af en af mine gamle elever.

Meteorologi
Meteorologi er en vigtig del af geografiundervisningen. Desværre eksisterede 
der ingen lærebog, og jeg vidste, at de tilgængelige bøger var forældede. Først 
i 1964 kom en anvendelig lærebog: Jens Peder Jensen: Vejret og klimaet. Den var 
velskrevet, og nu kunne jeg undervise i meteorologi.
   Vejret har vi jo altid, så bare det at kigge ud kunne give eksempler. Jeg lærte 
eleverne at kigge på skyer og bruge observationerne. En gang så vi skyer over 
Ejer Bavnehøj, 6 km nord for seminariet. Vinden kom fra Nord, den 172 m høje 
bakke tvang vinden op, hvilket medførte afkøling og skydannelse. Seminariet 
ligger ca. 50 m over havet, så vinden skulle 120 m ned, hvilket medførte, at sky-
erne blev mindre og var helt væk over seminariet. Det vi så, var en Føhn-vind.
   En af eleverne stillede spørgsmålet: Hvordan kan en sky være hvid i toppen, 
og grå eller mørkegrå i bunden. Det var et godt spørgsmål, men svaret krævede 
indsigt i skyernes form. De kan have en lysside og en skyggeside,  ligesom en 
bold.
  Meteorologi var et god emne, for alle vil gerne kunne forudse vejret. Jeg sup-
plerede undervisningen med kursus i mikroklima, altså der hvor planterne 
vokser. Vi lavede mikroklimatiske målinger på lejrskoler, for målingerne skulle 
laves over et døgn, også en eller to gange om natten og ved solopgang. Det gav 
nye og værdifulde erkendelser.
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   Den gang, i 1960’erne diskuterede de kyndige, om en ny istid var på vej, for der 
var faldende temperaturer. Den nuværende diskussion om stigende temperatur 
på grund af CO2 opstod sidst i 1980’erne.

Geologi
Geologien beskriver Jordens historie og de store begivenheder som bjegkæde-
dannelse, vulkanisme og istiden, men også daglige hændelser som vanderosion, 
kysternes omformning og sandflugt. Geologien forklarer nutidens Danmark og 
dets tilblivelse og beskriver sten og mineraler. 
   Jeg underviste kun i geologi indtil begyndelsen af 1970’erne, da geografi blev 
et særligt linjefag.
   Da jeg begyndte at undervise i geologi i 1959, var Wegeners teori om kontinent-
pladernes bevægelser og bjergkædedannelse ikke bevist. Det skete omkring 1968, 
og det revolutionerede geologien. Jeg indførte den straks i undervisningen. 
   Den første lærebog, jeg brugte, var H. Wienberg Rasmussen: Geologi, 1959. Des-
uden Horst-Meesenburg og Peer Smed: Lærerens Arbejdsbog med tilhørende reli-
efkort over Danmark, 1966. Aksel Schou: Atlas over Danmark, 1945,  med dens 
fremragene tegninger anvendte jeg meget. Da Danmarks Natur, Geologi udkom 
1968, brugte jeg afsnit af den som lærebog. Hertil kom øvelser i kortlæsning og 
ekskursioner til strand og grusgrave som tidligere nævnt. Geologien var altid 
med på udenlandsrejserne.

Kulturgeografi
Kulturgeografi var i 1960’erne defineret af professor Johs. Humlum, der havde 
skrevet en tyk bog (700 sider) med tilhørende atlasbind (136 sider) med netop 
denne titel. Den beskrev mange forskellige former for landbrug med eksempler 
fra lande i alle verdensdele, landbrugets og plantagedriftens produkter og han-
delen med dem. Desuden fiskeri, skovbrug, minedrift og olieudvinding, elektri-
citetsproduktion, transport og meget mere.
   Jeg havde markeret de sider af Humlums bog, som seminarieeleverne skulle 
lære. Bogen var alt for stor og kostbar, hvorfor jeg lagde mit eksemplar frem, 
så de kunne læse i det. Det var før fotokopiernes tid, så det var den udvej, jeg 
kunne finde.
   Jeg kunne lide at arbejde med kulturgeografi, for den er allestedsnærværende. 
F.eks. giver kapitlet om sukker anledning til at fortælle om slaveriet i Amerika 
og specielt Dansk Vestindien, sukkerroerne og deres industrielle dyrkning og 
sukkerfabrikation i Lolland-Falster og de øvrige sydlige dele af landet. Derigen-
nem kommer man til at forstå historien langt bedre.
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Etnografi
Etnografi = Antropologi var en spændende emnekreds. Denne videnskab blev 
aktuel i løbet af 1960’erne, for i 1962 begyndte den bilaterale U-landshjælp med 
Loven om samarbejde med udviklingslande.
   Det medførte stor interesse for de fremmede folkeslag, og der kom en del nye 
bøger om emnet. Jeg havde været 3 uger i Kenya, Tanzania og Uganda i 1963-64 
og havde læst meget om disse lande. Kenya blev selvstændigt 12.12.1963, og jeg 
landede i Nairobi en uges tid derefter. Kenya havde fyldt avisernes spalter op 
gennem 1950’erne, for den største stamme, Kikuyuerne, havde gennemført den 
blodige Mau-mau-opstand, og de engelske koloniherrer havde slået hårdt igen. 
De havde fængslet opstandens leder, Jomo Kenyatta, og han blev den førte præ-
sident i landet. Han var uddannet som etnograf i London, men var vokset op i 
en Kikuyu stamme og havde skrevet en bog: Facing Mount Kenya i 1938. Den gav 
god besked om kikuyuerne.
   Forskeren J. S. Leakey skrev Mau-mau and the Kikuyu, 1952. Leakey var englæn-
der, men var vokset op i en kikuyu-landsby som søn af en missionær og havde 
fulgt sin årgang af Kikyudrenge og blevet indviet som stammemedlem. De sorte 
regnede ham for en af deres egne. Han var en verdenskendt forsker af de ud-
døde menneskearter og havde været med til at finde knogler og redskaber fra 
dem i Olduvai-kløften i Kenya
   På basis af disse to bøger plus Karen Blixen: Den afrikanske farm skrev jeg en lang 
artikel om Kikuyuerne og brugte den i min undervisning. Der blev lagt vægt på 
forskellene mellem Kikuyuerne og os. Begreber som mor, far, fætter, morbror 
etc. har en hel anden betydning, end vi er vant til. Ejendomsretten er knyttet til 
familien, ikke til personen; jord kan sælges ved hjælp af et regelsæt, der kræver 
fuld enighed hos begge parter, samt religiøse ritualer, der sikrer forfædrenes ac-
cept af handelen. Jeg lagde vægt på, at de havde regler, der sikrede, at alt var i 
orden, ligesom vore regler og love. De var anderledes, men effektive.
   Det var nødvendigt med den slags eksempler, for det havde været almindeligt 
at betragte andre folkeslag som primitive og uvidende. De manglede ordentlige 
kundskaber og kristen religion. Jeg var enig med de etnografer, der regnede de 
andre for fuldt værdige mennesker, der skulle vises respekt. Deres livsvilkår 
kunne vi medvirke til at forbedre, men de skulle ikke gøres til danskere. Vi ville 
også gerne være med til at uddanne dem til læger, lærere, ingeniører m.m.

Islam
Islams kvinder blev beskrevet af etnografen Henny Harald Hansen (1900-1993) 
i årene omkring 1960. Hun havde opdaget, at alle skildringer af de islamiske 
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kvinder var skrevet af mænd, der jo ikke har adgang til at tale med fremmede 
kvinder, endsige komme ind i hjemmene. Alle informationer i disse skrifter var 
altså andenhånds. Henny tog derfor selv til flere muslimske lande, og hun kun-
ne tale med kvinderne i deres hjem. Hendes undersøgelser bragte meget nyt for 
dagen, hun gav os danskere et nyt syn på den muslimske verden.  Det lykkedes 
at få hende til at holde foredrag på seminariet.
   Hennys oplysninger var forskellige fra det, vi hører og ser i Danmark 2017. 
Henny fortalte om hverdagen, i dag hører vi om ekstremerne. Oplysninger fra 
hendes bøger indgik i min undervisning, f.eks. Islam (radioforedrag 1967) og 
Kvinder bag slør. 1964.

Indianere
Indianere var beskrevet af den amerikanske etnograf  Ruth Benedict (1887-1948): 
Kulturmønstre (1968). Heri beskrev hun Puebloindianerne fra de tørre sydvest 
stater Arizona og New Mexico, og Nordvestindianerstammen Kwakiutl på Ca-
nadas og USAs regn- og fiskerige nordvestkyst.  
    Puebloindianerne boede i huse af lersten med underjordiske ceremonirum. 
De dyrkede majs, græskar og andre planter ved kunstvanding. De undgik vold 
og jalousi og stræbte efter at leve et harmonisk liv. Ceremonier med nøjagtig 
gengivelse af hellige tekster var væsentlige.
   Nordvestindianerne var fiskere og jægere i et område, der var ualmindeligt 
rigt på fisk og vildt. Træerne, især nåletræerne, var meget højere end vi kender 
dem i Europa. De byggede store søgående kanoer til krig og hvalfangst, og deres 
huse var store, fordi de kunne lave lange og brede brædder. Deres kunst gav 
sig udtryk i kæmpetotempæle og fantasifulde udsmykninger af både, huse og 
tekstiler. De var krigere og havde en vældig æresfølelse. De blev let krænkede, 
og krig og voldelige overfald var ofte en følge af krænkelserne.
   Ruth Benedicts skildring af disse folk gjorde det klart, hvor forskellige folkeslag 
og deres mennesker kan blive ud fra dominerende tankegange i samfundet. 
    Vi brugte også flere andre værker, f. eks. Edw. Tunis: Indianere. 

Afghanistan - Nuristan
En dansk ekspedition (Klaus Ferdinand, Lennart Edelberg og filmfotografen Pe-
ter Rasmussen) arbejdede 1953-55 i den afghanske provins Nuristan. Det kom 
der en film ud af: Kafiristan - Hedningernes land (kan ses på internet). Den viste 
mange sider af livet i provinsen, og jeg brugte den i flere år i undervisningen. 
Ekspeditionen bragte 1500 genstande til Moesgård, der udstillede dem.
   Jeg lånte nogle få landbrugsredskaber og udstillede dem, f.eks. en plov (ard) 
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og en bjælke til at jævne jorden. Udstillingen gjorde stort indtryk på de elever, 
der var vokset op i landbruget.
   Befolkningen havde være polyteistisk indtil 1890’erne, da den afghanske konge 
erobrede landet og tvang befolkningen til at omvende sig til Islam. Landet hed 
Kafiristan = Kætternes land, men blev omdøbt til Nuristan (lysets land). Mange 
hedenske skikke fulgtes dog stadig.
   Der var mange lyshårede og blåøjede individer, og de adskilte sig tydeligt 
fra de omgivende mørkhudede, sorthårede afghanere. De talte indoeuropæiske 
sprog og må have været en indoeuropæisk gruppe, der for 4000-5000 år siden 
tog området i besiddelse. (Indoeuropæiske sprog tales i det meste af Europa, 
Iran og dele af Indien). Sprogene stammer fra de indoeuropæere, der indvan-
drede for 4000 - 5000 år siden fra Centralasien. Både den gamle religion og spro-
get gjorde befolkningen interessant for de, der studerede indoeuropæerne og 
deres sproghistorie.
   Befolkningen ernærede sig af landbrug, og de havde køer og geder. De ma-
lede mel på vandmøller af skvætmølletypen (vandret hjul), og de lavede smør 
og ost. Før Islam kom, lavede de vin af druer. Landet bestod af svært tilgænge-
lige bjergområder, og mange gamle skikke var bevaret. F.eks. sad de på stole 
og skamler, mens afghanerne sad på tæpper på gulvet. De havde skulpturer, 
hvor guder eller forfædre red på heste. Men der var ingen heste, for de kan ikke 
klare sig i de ualmindeligt stejle bjerge, der udgør landet. Men de oprindelige 
indoeuropæere havde heste. Kafirerne havde sæterdrift, hvor køer og geder om 
sommeren blev drevet op i græsgangene højt oppe i bjergene. De spandt tråd 
med håndten og vævede tøj. Gedeskindskofter var almindelige.
   Et gammeldags træk var malkning af køer. De ville ikke lade sig malke, hvis 
ikke de kunne slikke kalven. Hvis kalven døde, udstoppede man skindet og 
kom salt på det. Så lykkedes malkningen. Sådan er malkning nok begyndt. De 
lavede ost af mælk med et stykke kalvemave i (løbe). De kærnede smør ved at 
hælde syrnet mælk i et gedeskind, der var krænget helt af geden. Det blev vug-
get frem og tilbage på knæet i lang tid, og så udskiltes smørret.
   Der var folk, der levede af deres håndværk, f.eks. pottemagere, smede og væ-
vere. Husene var bygget af sten med fladt tag, som blev brugt til gårdsplads, 
hvor meget arbejde kunne foregå.
   Arbejdet med dette folk var meget vigtigt for at forstå mere af indoeuropæ-
ernes historie. Det var heldigt, at danske etnografer fik beskrevet Nuristans be-
folkning godt. Under det sidste halvt hundrede års krige har der været mange 
kampe i Nuristan.
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Grønlænderne
Grønlænderne blev beundret for deres levevis og deres tilpasning til de vanske-
lige livsvilkår. Mange holdt af grønlænderne, der var gæstfrie og venlige.
   Der var skrevet meget om dem af Knud Rasmussen, Peter Freuchen og mange 
andre. Den kendte etnograf, Kaj Birket Smith, havde sammenfattet det meste i sin 
bog Eskimoerne (1961). Denne bog brugte jeg som grundbog.
   Endnu i 1960’erne var der grund til at fortælle om den oprindelige grønland-
ske kultur, der til dels var bevaret på udstederne. Så vi gennemgik kajak og 
sælfangst, hvalfangst og fiskeri, landjagt på fuglevildt, rensdyr og isbjørne, ko-
nebåde, sommerfangstplads og vinterlivet, skindtilberedning, klædedragt og 
samfundsliv.
   Fiskeri med motordrevet fiskerbåd var blevet en del af erhvervslivet. En tem-
peraturstigning gjorde torskefiskeriet vigtigt, hellefisk, havkal (haj) og flere an-
dre fisk blev også betydelige. Grønlandsrejer spillede en stor rolle. Fisken blev 
renset, fileteret og frosset på fiskefabrikker, og mange grønlændere fik arbejde 
der. Alle grønlandske børn kom i skole og lærte dansk og grønlandsk. Der var 
kirker i alle byer (man kaldte dem kolonier), og i mange udsteder (små, afsides 
bebyggelser) underviste en kateket i kristendom og varetog den øvrige under-
visning.
   I 1953 var Grønland blevet en del af den danske stat og valgte to folketings-
mænd. Sigtet var at gøre grønlænderne til danskere, og give dem de uddannel-
ser, de ønskede. Mange penge blev bevilget til Grønland.
   Grønlænderne blev ikke danske som os i ”Syddanmark”. Grønland fik mere 
og mere selvstyre, og nogle grønlændere arbejdede for, at Grønland skulle blive 
en selvstændig stat.
   Hele denne udvikling var betydningsfuld, og jeg prøvede at følge med så godt 
jeg kunne. I 1969 sejlede min kone og jeg til Grønland med et fragtskib og fik et 
indtryk af landet.

Jeg underviste i flere andre folkeslag, afhængigt af om jeg kunne få nye film og 
bøger. Jeg fik Horsens bibliotek til at skaffe visse bøger i flere eksemplarer, så 
at eleverne kunne få lejlighed til at bruge litteraturen, f.eks. den norske etnograf 
Guttorm Gjessing: Mennesket og kulturen (1953).
Kaj Birket Smith: Menneskets mangfoldighed (1957),
Kaj Birket Smith : Fjerne Folk (1957). 
Edwin Tunis: Indianere (1959). 
Margaret Mead: Kvinde og Mand i tre primitive samfund 1957. 
Jens Bjerre: Kalahari (om buskmænd, 1958).
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Genetik
Ifølge undervisningsplanen skulle jeg undervise i genetik, eller arvelighedslære, 
som det hed på dansk. Der var intet undervisningsmateriale, som jeg kunne 
bruge. I 1963 eller 64 skrev jeg en foreløbig bog, som mine elever fik udleveret 
på spritduplikerede ark, efterhånden som jeg skrev den.
   Jeg var klar over, at genetik og matematik har det tilfælles, at eleverne skal 
kunne det foregående stof, for ellers er resten af bogen uforståelig. Altså måtte 
jeg bruge matematiklærerens metode: Lade eleverne løse mange opgaver og 
høre dem. 
   Bogen begyndte med celledelingerne: Mitose og meiose. Jeg foretrak ordet 
reduktionsdeling frem for meiose, for det var af grundlæggende betydning, at 
eleverne forstod kønscellernes dannelse, hvilket medfører, at antallet af kromo-
somer i kønscellerne reduceres til det halve af kropscellernes kromosomantal.
Mendels arvelighedslove forstås ud fra dette, og i de tilfælde, hvor lovene tilsy-
neladende ikke gjaldt, måtte man have nøje kendskab til kromosomernes opfør-
sel under reduktionsdelingen for at forstå hvorfor.
   Når jeg hørte eleverne, bad jeg alle eleverne tegne reduktionsdelingen på pa-
pir med lukket bog. De måtte gerne åbne bogen, hvis de var i tvivl. Så kunne 
jeg se, hvor hjælp var tiltrængt. Jeg blev ved, til eleverne kunne tegne delingen 
udenad.
   Simpel statistik var nødvendig, når f. eks. antallet af mænd i forhold til kvinder 
skulle forklares. Spørgsmålet lød: Hvorfor er der næsten ligeså mange kvinder 
som mænd, og hvorfor får et forældrepar 7 piger og 0 drenge i børneflokken, 
mens andre forældrepar har forholdene 6:1, 5:2, 4:3 osv.?
   Spørgsmålet blev besvaret, ved at hver elev skulle spille plat og krone med en 
mønt og notere hvert kast. Jeg lod dem kaste med mønten 6 gange, og der viste 
sig en spredning. Hver elevs resultat blev noteret på tavlen, og alle tallene for 
piger og drenge lagt sammen. 10 elever i klassen havde tilsammen 60 kast, og 
det er et rimeligt stort tal, og forholdet mellem piger og drenge blev tæt på 1:1.
   Nu kunne alle eleverne vist forstå, at hvert eneste kast med mønten var en 
lodtrækning, og at resultatet af et kast ikke var påvirket af de forudgående kast. 
Så længe der kun var få kast (6), blev variationen mellem de enkelte kastere til-
fældig og varierede meget, som i en børneflok. Men når antallet af kast blev stort 
(60 eller flere), udlignede forskellene sig. Derved var det statistiske grundlag for 
at forstå Mendels love bragt i orden.
  Vi lavede forsøg med genetisk betingede egenskaber, f.eks. om eleverne kunne 
rulle tungen sammen på tværs, eller om de kunne smage et bestemt stof. I begge 



65

forsøg kunne man være sikker på, at begge typer fandtes mellem eleverne.
   Så havde vi grundlaget for at forstå blodtyperne og deres fordeling mellem 
forældre og børn. Jeg advarede mod at bruge dem i praksis, for det kunne af-
sløre om ens far var den genetiske far eller ej. Det burde man overlade til læger 
og dommere.
  Jeg lagde stor vægt på menneskets genetik og udnyttelsen af genetikken i for-
ædling af kulturplanterne. Begge dele er jo af stor betydning for os alle.
   På det tidspunkt diskuterede politisk vågne elever, om arv eller miljø betød 
mest for et menneskes udvikling gennem livet. De venstreorienterede mente, at 
miljøet var langt det vigtigste og håbede, at det ”rigtige” miljø ville gøre alle til 
gode socialister.
   Jeg gjorde opmærksom på, at spørgsmålet var forkert stillet og svarede til det 
meningsløse spørgsmål: Hvorfor har cykler altid 3 hjul? I stedet skulle man stille 
spørgsmålet for hver egenskab for sig. F.eks. var ens blodtype uafhængig af mil-
jøet, mens solbrændthed var afhængig af det - og dog, for der findes mennesker, 
der ikke kan blive solbrændte på grund af fejl i generne.
   Jeg stillede også spørgsmålet: Hvorfor eksisterer der mænd? Det kunne be-
svares med kendskab til reduktionsdelingen og Mendels love. Det kan let vises 
matematisk, at den genetiske variation mellem individerne bliver stor, hvis han-
ner befrugter hunner, mens den bliver meget lille, hvis der kun er hunner, der 
forplanter sig ved jomfrufødsel. Men det er den store variation, der betinger, at 
arterne kan følge med, når livsbetingelserne ændrer sig (klimaændringer, kon-
kurrence med invasive arter m.m.).
   Atombomberne var aktuelle, for der foregik stadig prøvesprængninger. De 
medførte radioaktive stoffers spredning i atmosfæren, og det kunne give muta-
tioner, der kunne beskadige kønsceller og fostre. Mutationer blev en aktuel del 
af genetikken.
   Jeg beskrev den allernyeste genetik, nemlig genernes kemiske formel (DNA) 
og deres arbejde med at sende transport - RNA ud i cellen, hvor det bandt sig til 
ribosomer og producerede enzymer og andre proteiner efter behov. Jeg havde 
det fra en helt ny tysk bog (W. Botsch: Morsealphabet des Lebens.  - Kosmos 1965), 
og det blev mig, der kom til at præsentere denne revolutionerende genetik på 
dansk. Den gang vidste man ikke, at det kunne medføre en dybere forståelse af 
selve livet, og at man ville kunne finde samtlige gener hos mennesker, dyr og 
planter. Denne viden kom senere og fik afgørende betydning for medicin, bio-
logi samt retsvæsen.
   Jeg fik ”foræret” et kapitel om dyrkning og brug af bananfluer af professor
Ove Frydenberg, da han gennemlæste min bog kritisk inden trykningen. Dette 
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kapitel  anbragte jeg sidst i bogen, og det blev siden meget anvendt af bogens 
brugere.
   Min bog blev antaget af Gjellerups forlag 1966. Det var min første bog. Den 
blev en succes på seminarierne. Men gymnasierne  ville ikke bruge den, for an-
melderen i ”Gymnasieskolen” bedømte den negativt med den begrundelse, at 
den var for let at læse! Da bogen blev udsolgt, ville forlaget ikke genoptrykke 
den. Det gjorde jeg selv i 1974.
   Heldigvis blev den antaget af HF, da denne uddannelse blev stor og fik ny 
læseplan i 1974. Jeg solgte næsten 40.000 eksemplarer, og den blev også brugt 
i gymnasiet. I 1989 blev den udkonkurreret af nye bøger, men den havde dog 
været på markedet i et kvart århundrede.

Udviklingslære
Udviklingslæren siger, at der er sket en udvikling. Det vil sige, at nutidens dyr og plan-
ter har udviklet sig fra dyr og planter, der var anderledes bygget. Jo længere man kom-
mer tilbage i tiden, jo mindre ligner organismerne nutidens organismer.
   Der forgår stadig en udvikling. Udviklingens mekanismer er så godt kendt, at man 
kan bruge dem i praksis f. eks. ved opdræt af nye husdyrracer og forædling af planter, og 
udvikling af resistens mod antibiotika hos bakterier.
   Det internationale ord for udvikling er evolution.
  
Sådan beskrev jeg programmet for undervisningen i udviklingslære. Den skulle 
bl.a. vise, at husdyr, kulturplanter, parasitter og smitsomme sygdomme alle 
blev udviklet gennem tre trin: Variation - selektion - isolation. Dette var Darwins 
opdagelse. Variationens grundlag, nemlig genetik, var helt ukendt på Darwins 
tid, og DNA og alt hvad der kom ud af opdagelsen af genernes kemi kom fra 
1950’erne og videre frem.
   Undervisningen begyndte med udviklingen af hunderacer, husdyr, samt kul-
turplanter og ukrudt. Det viste, at udviklingslæren bliver brugt i forædling og 
andet praktisk arbejdet.
   Rottebekæmpelse med warfarin, insektbekæmpelse med DDT, bakteriebe-
kæmpelse med penicillin viste, hvordan resistens opstår.
   De klassiske historier blev beskrevet: Hvirveldyrenes udvikling, fosterudvik-
lingens vidnesbyrd, uddøde menneskearter m.m.
   Den nyeste genetik giver udviklingslæren et solidt grundlag. Det samme gæl-
der aldersbestemmelsen af jordens lag, for den giver sikkerhed for de uddøde 
dyrs alder.
   Jeg skrev en bog til seminarieeleverne i 1972 om udviklingslære. De fik den i 
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stencilkopi. Den udkom som bog i 1983 på Gads Forlag.
   I 1961 udkom Jordens forunderlige liv, udgivet af det store amerikanske blad 
Life. Bogen viste udviklingslærens betydning for forståelsen af det nuværende 
verdensbillede. Der var mange store og smukke tegninger og fotos. Den bog 
brugte jeg meget.

Dyrepsykologi (Etologi)
Dyrepsykologi var yderst aktuelt i 1950’erne og -60’erne. Jeg overværede selv, 
da den blev indført i Danmark i 1952 af den østrigske videnskabsmand, Konrad 
Lorenz. Han holdt tre forelæsninger på et par dage, og auditoriet var fyldt med 
videnskabsmænd og studenter. Lorenz talte på tysk (det var ikke noget problem 
på den tid). Han var en glimrende entertainer og fik tilhørerne med sig.
   Eftervirkningerne var betydelige; mange videnskabsmænd lavede adfærdsstu-
dier og udgav dem i bøger og artikler. Zoologien kom til at rumme dyreadfærd, 
og det var nyt.
   Lorenz havde gjort det muligt at studere adfærden systematisk. Han var ikke 
alene om ”revolutionen”. Den hollandske forsker, Nico Tinbergen, havde gen-
nemført studier over adfærden hos måger og andre fugle. Han virkede lige så 
stærkt på zoologerne som Lorentz. Jeg hørte ham i Købehavn 1953.
   Lorenz havde skrevet to populære bøger, der blev oversat til dansk og fik stor 
succes. Det var På talefod med dyrene og Hundeliv. Jeg brugte begge bøger i min 
undervisning. Desuden Hans Lind: Fugles adfærd, Nico Tinbergen: Når dyr lever 
sammen, Desmond Morris: Hvad siger din krop.
   Dyrepsykologien havde den fordel, at den kunne bruges på de dyr, som alle 
kendte, f.eks. hunde og katte, heste, alliker, gråspurve, ænder og gæs. Når man 
brugte den nye lærdom på disse, kom man til at forstå dem bedre. Det var fri-
stende at bruge dyrepsykologien på mennesker, f.eks. markere territorium. Det 
bruges stadig som forklaring på visse typer adfærd.
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Økologi
Økologi var et nyt ord i 1960’erne. Biologer kendte ordet, men det blev først 
alment brugt, da der kom økologiske problemer. En af de vigtigste bøger var: 
Rachel Carson: Det tavse forår, 1962. Den var amerikansk, røg ind på bestsellerli-
sterne, og blev straks oversat til dansk. Titlen ”Det tavse forår” henviser til, at in-
sektgiftene ville få forårets syngende fugle til at dø, hvis landbrug og haveejere 
fortsatte med hæmningsløs sprøjtning. Hun beskriver også hvordan insektgif-
ten DDT ophobes i fødekæderne og ender i rovfuglene, der lægger tyndskallede 
æg. Det medfører ungernes død, og mange rovfuglearter var tæt på at uddø. 
Et af bogens resultater var oprettelse af miljøbevægelser, der agiterede for kon-
trol med sprøjtegifte og forbud mod DDT. Da USA forbød stoffet, trods rasende 
modstand fra kemikaliefabrikkerne, spredte forbuddet sig til resten af Verden 
(Danmark 1969).
   Danmarks biavlere var fortvivlede over sprøjtning med DDT, Bladan og andre 
stoffer fra fly og helikopter. Giften landede ikke bare på markerne, men også 
ved siden af, og tusinder af bistader mistede alle bierne. Det tog mere end 10 år 
før Folketinget sørgede for begrænsning af pesticiderne gennem lovgivning.

Landbruget og økologien
Indtil ca. 1950 var dansk landbrug næsten økologisk. Men så kom pesticiderne, og 
kunstgødning blev meget billig. Hestene blev erstattet med traktorer, og land-
bruget blev mekaniseret. Husdyrgødning blev betragtet som affald, nogle land-
brug pløjede den ikke ned, men lagde den et sted, hvor den ikke var i vejen Det 
gav en voldsom forurening af naturen, hvilket skyldtes den billige kunstgød-
ning, der kunne udbringes med maskiner og kun kostede lidt arbejde.
   Landbrugets mekanisering og brug af kemikalier mødte efterhånden mod-
stand, der medførte tanken om økologisk landbrug, der manifesterede sig i for-
eninger. I dag er den økologisk tankegang alment accepteret og støttet af politi-
kerne. Mange af de forurenende metoder er forsvundet, og hele landbruget er 
blevet væsentligt forbedret.
  
Havet 
var tilsyneladende uudtømmeligt, troede fiskerne. Men i 1960’erne overfiskede 
de sild og torsk i Nordsøen, fordi fiskerbåde og redskaber blev mere effektive. 
Rationering af fiskeri blev nødvendigt. Men først skulle biologerne bevise, at det 
var fiskeriet, som var årsag til tilbagegangen, og derpå skulle politikere og fiskere 
forstå det. Der blev lavet store undersøgelser over havets økologi, og fødekæder 
og fødenet blev ordentligt beskrevet. Det blev fastslået, at havets planktonalger 



69

er grundlaget for livet i havet. Dumpede man atomaffald og kemikalieaffald - og 
det var almindeligt - måtte massedød af plankton forudses, når der gik hul på 
beholderne. Dette var en af de væsentligste årsager til, at Greenpeace opstod i 
1971 og siden spredte sig til mange lande.

Industrialisering og byggeri
I løbet af 1960’erne steg industrialiseringen kraftigt, og mange industrier ledte 
forurenet vand ud gennem kloakkerne til vandløb, søer og havet. Samtidigt vok-
sede byerne hurtigt, og toiletter, badeværelser og køkkener sendte affaldet ud i 
vandløb og i havet. Luften blev forurenet af urenset skorstensrøg. Rensningsan-
læg var sjældne, og vandet i naturen blev forurenet.
   Lossepladserne var åbne til glæde for rotter og måger. I Horsens lå losseplad-
sen som en 1800 m lang halvø i selve Horsens Fjord, som næsten døde omkring 
1970, og fiskene forsvandt.
   Al denne forurening tiltrak sig opmærksomheden. Aviser og TV var fyldt med 
grimme historier, og efterhånden blev politikerne klar over, at forureningen 
måtte bekæmpes. Der blev bygget rensningsanlæg, der blev effektive i løbet af 
20-30 år, og lossepladserne blev gjort mindre farlige ved affaldssortering og byg-
ning af Kommunekemi, der tog sig af farligt affald. Udledning gennem kloakker 
og skorstene blev begrænset. Forureningen blev mindre, og forurenede områder 
renset.
   Nu, 2017, er Horsens Fjord ren igen. Noget lignende er sket overalt i Danmark. 
Det har være eventyrligt dyrt, men det var nødvendigt. Ellers havde forurenin-
gen medført dødsfald. Forureningen tvang myndigheder og erhverv til at tænke 
på økologien.

   Der var altså god grund til at arbejde med økologi. Jeg brugte følgende bø-
ger: H. M. Thamdrup: Naturens husholdning, 1960. ”Naturens husholdning” er en 
oversættelse af ordet ”økologi”. Gunnar Thorson: Livet i havet, 1961. Begge bøger 
var skrevet af fremtrædende forskere. Edwin Nørgaard: Elementær Økologi, 1975, 
blev den sidste bog, jeg brugte som lærebog.
   Der var rig lejlighed til at tale om økologiske emner, især på ekskursioner og i 
forberedelsen af dem.

Naturhistoriens ændring
Den naturhistorie, som jeg voksede op med, havde ofte de enkelte arter af plan-
ter og dyr i centrum, og systematikken var nok vigtigst. Da økologien blev aktuel 
1960-70, skiftede synspunktet til: Hver art skal beskrives i sammenhæng med 



70

sine livsbetingelser, og dens samspil med miljøet skal fremhæves. Miljøet er alt, 
hvad arten påvirkes af og selv påvirker.
     Da bestøvningsbiologien blev aktuel i 1970’erne, kunne blomsternes forskellig-
hed forklares ud fra kendskabet til biernes og andre bestøveres adfærd i blom-
sterne. Darwin selv havde forsket i bestøvningsbiologi omkring 1870, og det 
havde startet en vældig bølge af forskning i emnet. Omkring 1910 skiftede forsk-
ningen retning, og bestøvningsbiologien gled i baggrunden indtil 1970’erne. Jeg 
forsøgte selv at gøre bestøvningsbiologien aktuel med min rigt illustrerede bog: 
Blomsterbiologi 1977.
   Naturhistorien har skiftet fokus, siden jeg forlod seminariet i 1980. Genernes 
udforskning fortsatte med stigende kraft, og i 1990’erne lykkedes det at kortlæg-
ge genomet hos flere bakterier, virus, dyr og planter. Menneskets genom blev 
kortlagt 2001-2007. Metoden er nu standard og bruges til at fastslå slægtskabet 
mellem organismerne. I medicinen bruges viden om normale og afvigende ge-
ner til bekæmpelse af sygdomme.
   Samtidig beskyttes naturen bedre. Mange kræfter og penge bruges på at bevare 
eller genskabe natur. Kommunerne har det som ansvarsområde. Større områder 
er udnævnt til nationalparker: Thy 2008, Mols Bjerge 2009 og Vadehavet 2011. 
Kongernes Nordsjælland 2017 eller 18.
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Elevernes forsøg i biologitimerne

200 botaniske skoleforsøg
Fra min egen skoletid huskede jeg botanik som et kedeligt fag, og mange af mine 
bekendte havde samme oplevelse. Jeg var selv blevet glad for botanik på Uni-
versitetet, hvor vi skulle kende næsten alle Danmarks planter og derfor måtte 
arbejde hårdt for at gøre det. Den intense beskæftigelse med de godt 1000 plan-
ter lærte mig at sætte pris på deres mangfoldighed og skønhed.
   Jeg satte mig det mål at gøre botanikken vedkommende for eleverne. En nat i 
1968 fik jeg denne idé: Eleverne skulle arbejde med levende planter, dyrke dem 
og lave forsøg med dem og forstå, at planter er levende. Jeg stod op og skrev 
mine ideer ned. Jeg anskaffede mig bøger med forsøg: H. Molisch: Botanische Ver-
suche ohne Apparate. 1931. Nuffield: Biology 1966.
   Jeg efterprøvede mange forsøg og fandt selv på nogle, og de, der virkede lo-
vende, blev beskrevet. Derefter lod jeg fire linjehold og et kursus for lærere lave 
forsøgene. På grundlag af mine erfaringer og elevernes kommentarer blev den 
endelige bog til.
   Jeg sendte den til Gyldendal, der antog den. Jeg havde tegnet skitser af alle for-
søg til den tegner, der skulle lave illustrationerne. Forlagsredaktør Henrik Fønss 
foreslog, at jeg lavede tegningerne selv. Det gjorde jeg, og derved lærte jeg at 
tegne professionelt, og det har sat mig i stand til at illustrere mange af mine egne 
bøger senere. Jeg lånte en bog om tegning. Den anbefalede, at jeg skulle bære 
butterfly i stedet for slips, der kunne komme til at feje henover den våde tegning 
og tvære den ud. Jeg burde også ryge pibe i stedet for cigaretter, hvis aske kunne 
drysse på tegningen og gøre den beskidt. Bogen var god, den beskrev hvilket 
tegnepapir, jeg skulle bruge til tusch, og hvilke penne var de bedste. Jeg skulle 
altid købe bedste kvalitet af redskaber. Det viste sig at være rigtigt.
   Bogen blev ikke sat, men skrevet af min sekretær på elektrisk skrivemaskine. 
Disse ark blev så affotograferet, efter at jeg havde sat tegningerne på dem. Sådan 
blev bogen til. Den blev udsolgt, men forlaget ville ikke genoptrykke den. Jeg 
genoptrykte den selv, først på Biologiforbundets forlag, så på mit eget. Bogen 
bruges stadig. (Også omtalt s. 35).
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   Hovedidéen i bogen var, at eleverne skulle lære at dyrke planter og iagttage 
dem under væksten. Derved lærte de, at planterne var levende, og at de rea-
gerede på omgivelserne. Det var nyttig viden, for de fleste mennesker dyrker 
planter, enten professionelt, i haven eller i vindueskarmen.
   Et vigtigt redskab var en glasplade med et stykke vådt filtrerpapir på den ene 
side. Mellem papir og glas såede man et eller to frø. Det hele kom i et glas med 
vand, og de følgende dage kunne man følge rodens vækst og dannelse af rod-
hår, samt fremspiring af stængel og kimblade. Denne opstilling kunne bruges i 
mange forsøg.
   Der blev lavet forsøg med planternes fotosyntese og ånding, gødskning og 
mangelsygdomme, reaktion på lys og tyngdekraft, formering med stiklinger og 
frø m.m.
   Træ og træernes liv var et vigtigt emne. Det samme gjaldt mikrobiologi med 
dyrkning af bakterier og svampe. Bogen slutter med forsøg med organisk kemi 
uden formler. Eleverne skulle blot lære en række organiske stoffer at kende.
   En vigtig grund til at lave forsøgene er, at alle elever kan få succes. Planterne 
gror og reagerer uafhængigt af elevens begavelse.

130 fysiologiske forsøg
Da jeg havde skrevet 200 botaniske forsøg, fortsatte jeg med de fysiologiske 
forsøg. Hensigten med bogen var at lære eleverne om mennesket ved hjælp af 
iagttagelser på eget og kammeraternes legemer, samt på et menneskeskelet og 
slagtervarer. Som hjælpemiddel havde jeg plasticmodeller: En torso, der kunne 
skilles ad, øje, øre, hjerne, hjerte, og fostre i forskellige stadier i livmoderen. Der 
var forsøg til alle skoleformer. Bogen blev skrevet i 1968, afprøvet på et kursus 
for lærere og på flere linjehold. Til sidst blev den gennemset af kolleger og fysio-
loger. I 1970 var den færdig. Jeg sendte den til Gyldendal. Der lå den et år uden 
at jeg kunne få svar, og så trak jeg den tilbage. Jeg udgav en del af forsøgene 
i ”Kaskelot - pædagogiske særnumre” 1972-73, og samtlige forsøg som bog i 
1974. Den kom i tre udgaver og kan endnu købes.  (Også omtalt s. 32).

Jeg brugte bogen til undervisning på linjeholdene. Mange af forsøgene kunne 
bruges i folkeskolen, og det var hensigten. Da min bog Bedre Helse udkom 1974, 
brugte jeg også den i linjeundervisningen. Den var udgivet af Komiteen for Sund-
hedsoplysning og var beregnet på Folkeskolen. Mange kommuner købte den til 
gratis uddeling, i alt blev der trykt 250.000 eksemplarer. Hensigten med bogen 
kan sammenfattes således: Hvad skal man vide for at leve sundt. Under udarbejdel-
sen benyttede jeg mig af nogle af de bedste læger, blindeinstituttet, høreunder-
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visningen i Fredericia etc. Jeg stillede dem alle spørgsmålet: Hvad ønsker du, at 
hele befolkningen ved om dit speciale? Det virkede positivt, og alle gjorde hvad de 
kunne for at gøre bogen god. 

Fig. 73. 3 linieelever arbejder med spirometer, der måler 
cyklistens iltforbrug.
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Ekskursioner

Ekskursioner var vigtige, for seminarieeleverne skulle opleve så meget af Dan-
marks natur som muligt. Linjeholdene havde i regelen overkommelig størrelse, 
omkring 10 personer. Men der var også hold på 20, og enkelte år var der kun 5 
eller 6. Min bil blev flittigt benyttet, og fra 1962 var der altid elever med egen bil. 
Eleverne betalte selv for kørslen: Statens laveste kilometertakst. Da bilerne var 
fyldt op, var det overkommeligt for eleverne. 
   I tiden august-oktober var der ekskursion hver uge for hvert linjehold. Vi kørte 
kl. 12 og kunne blive ude så længe vi ville. Vi havde mad og kaffe med. De fælles 
oplevelser styrkede kammeratskabet, og jeg fik lært eleverne godt at kende.
   Ekskursionerne var forberedt. Jeg lavede en beskrivelse af turen. Hertil hørte 
en litteraturliste og kort.

Eksempel. Denne liste blev udarbejdet til ekskursionen til Silkeborg- og Viborgegnen.
Axel Schou: Atlas over Danmark. Glacial landskabsserie s. 17-19, 25-30.
Danmarks før og nu, Nordjyllandsbindet: Viborgegnen s. 55-59.
Per Smed og Horst Meesenburg: Lærerens arbejdsbog  s. 17, 21, 65, 70, 103 (geologi).
Balslev og Simonsen (plantesamfund): Bøgeskov på mor s. 16-26. Egeblandingsskov s. 26-31. Bir-
keskov s. 34.
Vagn Frederiksen: Planternes Biologi. Skoven 186--191.
Vilde Planter i Norden: Eg bd. 2, s. 395, Ulvefod bd. 1, s. 39-42.
Atlasblade 2008, 2208, 2408, 2410
Danmarks Natur bd. 1 (geologi) s. 278-81, 304-09.
   Bøgerne og kortene var fremlagt på laboratoriet. Der var udarbejdet spørgsmål 
til kortene.

Jeg har bevaret mine vejledninger til:
1. Gjessø ved Silkeborg, Engesvang, Hald.
2. Marsken: Rømø, Ebbevej til Mandø, Ribe, Skallingen, Blåvandshuk, Kalles-

mærsk Hede, Kærgårde Klitplantage, Fil Sø, Blåbjerg. Flyvning over Skal-
lingen. Jeg havde skrevet et kompendium på 11 sider over Marsken og Skal-
lingen.
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3. Området Syd for Salten Langsø, Gudenådalen, Mossø. Dødishuler, højmose, 
forskellige søtyper.

4. Brunkulslejerne ved Søby, Vrads Sande, Troldsø Højmose. Brunkulslejerne 
lukkede 1970, men forinden besøgte vi dem flere gange og så dem i drift. 
Derefter kom vi der stadig og fulgte, hvordan landskabet ændrede sig.

5. Horsens Fjords omgivelser.
 Kiselgurleje ved Egebjerg, Israndslinien Tvingstrup-Ås, Blirup landsby med 

tvillingegård, Stensballe Bjerg. Søvindmergel ved Tyrrestrup, minedrift på 
østersskaller (Sundet). Horsens Havns flora.

6. Nordjylland  4 dage:
 Hinge - Ølst med plastisk ler, der brændes til Lecaklinker i en roterovn. Vi så 

fabrikken og gik inden i ovnen. Cementfabrikken ved Assens - vi så hele fa-
brikken. Åmøllekonglomeratet. Store Blåkilde. Lindenborg Ådal ved Rebild. 
Ravnkilde. Lille Vildmose. Muldbjerge. Hals vandrehjem.

    Hals-Hirtshals. Fiskeriauktion. Over Vendsyssel til Skagen (havn, fiskeri-
museum). De tre fyr. Grenen, Råbjerg Mile. Hirtshals vandrehjem.

    Hirtshals. Kragskovhede med rimmer og dopper. Tolne Bakker. Cloos-tår-
net. Understed Kirke. Rubjerg Knude og Lønstrup Klint. Løkken strand. Fos-
dalen. Slettestrand. Bulbjerg med Skarreklit. Vejlerne. Thisted Vandrehjem.

    Vilsund-Hanklit. Feggeklit. Nykøbing Mors med Østerskompagniet. Med 
færge til Salling. Skive Kirke med udsigt. Mønsted Kalkbrud.

Det var en stor fornøjelse at være på turene. Eleverne var i godt humør, surhed 
og skænderier var sjældne. Vi spiste frokost udendørs. En gang var vi på tur i 
marsken. En amerikansk soldat (veteran fra Vietnam) var med; vi havde truf-
fet ham på Esbjerg Vandrehjem. Han viste sig at være irriterende, og han blev 
uvenner med mine elever. Da vi skulle spise frokost, var vi på Rømø; det var 
koldfrontsvejr med haglbyger. Jeg foreslog eleverne, at vi spiste ude; hagl på 
leverpostejen kunne ikke afskrække os. Amerikaneren var rystet.

Kviksand forekommer, hvor en vandrig kilde vælder op i et lag af sand. Går man 
på kviksand, synker man i. Prøver man at tage et ordentligt skridt for at komme 
væk, presser man sig selv ned. Jo flere skridt man forsøger, jo dybere synker 
man. Nu er man i livsfare. Lægger man sig oven på kviksandet, kan man rulle i 
land, for den blanding af sand og vand, man ligger på, har en større bæreevne 
end vand alene. Naturligvis bliver man våd, men det er bedre end at drukne.
   Jeg demonstrerede kviksand i brunkulslejerne for eleverne. Vi havde et langt 
tov med. Jeg klædte mig af, til jeg stod i underbukser, tovet blev bundet om livet 
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på mig, og jeg gik ud på kviksandet, mens en elev holdt i tovet. Jeg stampede 
i kviksandet, og for hvert trin, jeg tog, sank jeg dybere. Da jeg var sunket i til 
knæene, bad jeg eleverne trække mig på land. Det gjorde de, og nu havde de set, 
hvor farligt kviksandet var.

Lønstrup Klint står med sine ler- og sandlag ud mod Nordsøen i Vendsyssel. 
Lerlagene kan stå lodret, mens sandlagene står skråt. For mange år siden hang 
der et tov fra Rubjerg Knude Fyr ned over den 70 meter høje skrænt, så man 
kunne gå ned til stranden og hive sig selv op igen ved hjælp af tovet. Jeg var der 
med et liniehold en dag i stormvejr. Vi stod på kanten af klinten og så de store 
bølger hamre mod klinten. Det var umuligt at gå på stranden, men de unge ville 
gerne gå på klinten. Hvert stormkast fik sandet til at fyge, og vi blev sandblæst. 
Her var naturkræfterne sluppet løs, og vi så, hvordan stormvejret og bølgerne 
formede kysten. De unge kæmpede mod naturkræfterne og nød det. Men da vi 
kom til vandrehjemmet, måtte vi ryste tøjet godt og tage bad, for der var sand 
over alt, også inden i næsen.

Fig. 76. Hanklit  på Mors er 60 m høj og 
står med stejle skråninger uden plante-
vækst mellem jævne ”hylder”, hvor man 
kan færdes (foto). Jeg havde vovet mig for 
langt ud og begyndte at glide ned ad en 
skråning. Jeg forsøgte at bremse, men for-
gæves. En af pigerne, Bodil, så min nød, 
hun greb mig og standsede mit fald.
   Senere, da vi alle var samlet, holdt jeg en 
lille tale for Bodil og sagde: ”Tak fordi du 
reddede mit liv”. Hun svarede: ”Åh, det 
var så lidt”. Alle grinede og Bodil rødme-
de. Jeg skrev historien i et brev til Dansk 
Familieblad. De offentliggjorde historien i 
1961 eller 62 og sendte mig Gantriis teg-
ning til artiklen (tv.). 
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Flyvning
Jeg har altid interesseret mig for flyvning, og mange gange har jeg lejet små en-
motors flyvemaskiner for at se landskaberne ovenfra. I 1960’erne kostede det 
kun lidt.
   I 1962 sendte jeg for første gang et linjehold op. Der var plads til 3 passagerer. 
Jeg var med på den første flyvetur, så jeg kunne lægge ruten sammen med pi-
loten og fortælle de næste, hvad de kunne se. De var oppe 15 eller 20 minutter. 
Den gang var flyvning sjælden, og de fleste fik deres luftdåb ved denne lejlig-
hed. De betalte selv; beløbene var vist 15-20 kr. pr. elev, så alle kunne prøve det. 
Flere gange fløj vi fra Esbjerg, så vi kunne se Skallingen og Grådyb fra luften. Jeg 
havde forberedt eleverne ved at vise dem lysbilleder og ved at gennemgå Skal-
lingens geografi. Vi skulle så gå på Skallingen senere samme dag.
   Mine kolleger fra andre seminarier spurgte mig, hvordan jeg kunne gennem-
føre flyvningerne. Svaret var: Jeg ringede til lufthavnen og spurgte, hvad det 
kostede, hvorefter jeg bestilte flyveturen.

Fig. 77. Fra excursioner. Brunkulslejerne ved Søby var i drift til 1970. Brunkullene ligger ca. 
25 m under hedens overflade. / Seminarieelev ved den 90 meter høje klint under nedbrydning på 
grund af havets store bølger. / Stor sten med elev på Rønnerne på Læsø. 
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De store rejser
Linjeeleverne ville gerne rejse. Derfor arrangerede jeg langvarige ture i Dan-
mark og udlandet.

1960, 61 og 62 Bornholm
1963 Norge
1963, 1964 Øland
1965 Lapland
1966 Østrig
  
 De store rejser var milepæle i undervisningen. De blev foreslået flere måneder 
forinden og vedtaget af eleverne. De skulle selv betale, så vi rejste og spiste bil-
ligt, og det fandt de fleste i orden. I  Danmark overnattede vi på vandrehjem og 
sov i etagesenge med to eller tre etager. Der var ikke altid varmt vand i vaske-
rummet, for i 1960 var opsvinget i levestandard knap nok begyndt; det skete i 
løbet af de næste 5-10 år. Jeg delte gerne vilkårene med eleverne, for jeg holdt af 
at være sammen med dem.

Bornholm
Den første rejse gik til Bornholm i begyndelsen af april 1960. Med tog til Køben-
havn og 7-8 timers natsejlads på dæksplads til Rønne. Vi lejede cykler og kørte 
rundt på dem. En dag havde vi et Folkevognsrugbrød med chauffør.
   Min geografi-kollega, Overmark, ledede turen, jeg havde ikke været på Born-
holm før, men det havde han. Vi havde 5 elever med: Inger Thisted, Poul Erik Pe-

Fig. 78. Linieelever venter på fly over Skallingen.

1967 Sicilien
1968 Læsø
1969 Anholt
1970 Øland
1971 Øland

1972 Falster, Lolland
1973?
1974 Læsø
1975 Husby
1976-79 Bornholm
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dersen, Hans Arne Jensen, Hans Petersen og Egon Juel. Den tids seminarieelever 
og gymnasiaster skulle lære Bornholms granitter og andre bjergarter og skelne-
mellem dem. Øens aflejringer fra Jordens Oldtid skulle besøges: Nexøsandsten, 
graptolith-skifer, Læsås sorte skifre, og orthoceratitkalk. Vi nåede også lergrave 
og kul fra Trias-Jura. Eleverne tog prøver med hjem.
   Der blev også tid til Østerlars Rundkirke, bygget som fæstning, Hammershus 
Ruin og klipperne ved kysten, samt Rønne Stenbrud.
   Vi sov godt, undtagen den sidste nat, vi var sammen. Det var på Bornholmer-
båden. En overordentligt fuld marinesoldat forstyrrede os, og det tog nogen tid, 
før han blev overmandet. Han blev spærret inde i et rum på dækket, hvor vi lå. 
Der var meget porcelæn derinde, og det smadrede han. Det tog igen lang tid at 
få ham til at falde til ro. Næste morgen var vi ikke udsovede, og det så jeg på mi-
neralogisk museum. Der var montrer med glaslåg, og man kunne læne sig ind 
over dem. Et par af mine elever stod og sov ved montrerne. Jeg forstod dem. 

Norge juli 1963
I juli 1963 besluttede min kone, Signe, og jeg, at vi ville giftes 9. august. Vi fik 
papirerne i orden den dag, vi skulle rejse til Norge med et linjehold. Det var 
Marie Dixen, Marie Michelsen, Bodil, Per Sloth Carlsen, Herman Frisk. Vi kørte 
i Signes Fiat 1100 og min Ford Consul. Målet var Romsdalen. Vi havde lejet en 
hytte i Vengedalen ved Åndalsnes. Herfra tog vi ud i bjergene. Vi kørte op ad 
Trollstigen, en hårnålesvingsvej, der førte fra Romsdalens bund og næsten 2000 
m op i højfjeldet. Her vandrede og klatrede vi under ledelse af Per Sloth Carlsen, 
der var en øvet bjergbestiger. Vi fik virkeligt set højfjeldet, der har arktisk klima 

Fig. 79. Deltagerne på excursionen til Bornholm samlet ovenpå helleristningerne på Madsbakke 
ved Allinge maj 1961. 
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og tilsvarende planter. Træerne er dværgbirk og polarpil. Rødderne og stam-
merne er underjordiske, kun tynde grene med blade, altså trækronen, er ude i 
lyset. Sært at gå ovenpå en skov!   En dag kørte vi til Ålesund og sejlede til øen 
Rundøy, der var et fuglefjeld. Vi lejede en motorbåd med fører og sejlede langs 
kysterne. Der var alke, lomvier, rider, suler, søpapegøjer, mallemuk, altså de 
fugle, der hører hjemme på Nordatlantens fuglefjelde. Vi var heldige, bølgerne 
på Atlanterhavet var små den dag, så vi kunne sejle tæt under kystklipperne.
   På vejen hjem fra Romsdalen passerede vi Geirangerfjorden med dens 2 km 
høje næsten lodrette sider. Det er nok den mest dramatiske norske fjord. Heref-
ter Jotunheimen med Norges højeste bjerg, Galdhøpiggen (2469 m). Der var en 
P-plads, hvorfra vi vandrede til toppen nogle hundreder meter højere oppe. Der 
var mange andre turister, og vi blev delt i grupper ledet af førere med tove. Det 
blev tåget, for vi var gået ind i skyerne. Det blev snestorm, men vi fortsatte. An-
dre satte sig i læ, og der blev de, til vi kom igen ved nedstigningen. En gammel 
hvidhåret mand med sommerfrakke sad og så fortabt ud. Vi fandt  ham igen, 
da vi gik ned. Han frøs, men levede dog. På toppen var der en hytte. Førerne 
tændte ild og varmede vand. De puttede suppeterninger i, men varmen var god, 
og så gjorde det ikke noget, at smagen var - suppeterning. Andet var der ikke at 
få. Der var ingen udsigt på grund af snestormen, men ned kom vi, og snart var 
bilerne varme. Lidt senere var vi nede i havniveau og tilbage i sommeren.

Fig. 80a. Højfjeldet ovenover Romsdal, næsten 
2000 meter oppe. Per Sloth Carlsen viser lan-
det frem. 

Fig. 80b. Atlanterhavskysten på Rundøy. De 
hvidbrystede fugle sidder, hvor de kan lægge 
æg. 
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   Min kone var meget glad for turen og imponeret af de piger, hun havde i sin 
bil. De kunne det meste af Højskolesangbogen udenad og sang med fornøjelse. 
Alle var glade over oplevelserne og den smukke natur. 

Öland i Östersøen
Alle øerne i Østersøen har deres særpræg. Det gælder Bornholm, Öland, Got-
land, Rügen og Møn. Jeg har været fire gange på Öland med seminarieelever. På 
nogle af turene var min kollega, Gunnar Dam Jeppesen, med. Han var særligt 
kyndig i sommerfugle og botanik og en værdifuld hjælp.
   Første gang, i 1963, kørte vi i tre biler. Vi sejlede med færgen Grenå-Varberg 
og kørte så tværs over Sverige til Kalmar, hvorfra vi tog færgen til Gotland. Den 
gang var der endnu venstrekørsel i Sverige. Turen tværs over Småland var en 
stor oplevelse. Vi oplevede den enorme svenske nåleskov af rødgran og skovfyr, 
samt birkeskov, talrige søer og sphagnummoser. Der var flere små glasværker i 
skovene, og vi besøgte et par af dem og købte glasvarer og så glaspustning.
   Vejene var den gang velholdte grusveje. De fleste var for smalle til at to biler 
kunne passere hinanden, og derfor var der mange mødepladser, vist med M på 
et skilt. Her holdt man ind, mens en modkørende bil passerede. Jeg fik slået hul 
på min benzintank af en sten, og benzinen løb ud og dannede en stribe på vejen. 
Jeg blev standset af en elevbil, der overhalede mig. Jeg så benzinen på vejen, 
tanken var næsten tømt. Ved et usandsynligt held standsede bilen lige uden for 
en købmandsbutik, hvor jeg kunne købe et slæbetov. Vi kørte forsigtigt til byen 
Värnamo, hvor et værksted lappede benzintanken i løbet af et par timer.
   De vi kom til Kalmar, fortsatte vi på færgen til Öland og ankom til Borgholm 

Fig. 81. Frokostpause i regn på vej til Öland. 
Min bil er forrest. 
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vandrehjem, som var meget velindrettet med smukke svenske tekstiler og møb-
ler. Maden var særdeles god, og den var ekstra god på den store svenske fest-
dag, Midsommerdagen, som vi oplevede.
   Næste dag gik vi på opdagelse på Ölands Alvar, et tørkepræget landskab med 
et ganske tyndt jordlag på en næsten vandret plade af kalk. Floraen var ny og 
spændende med de mange specielle urter. Der var mange fugle, som vi lærte at 
kende. En af eleverne, Carsten Langkilde, var ornitolog, og han underviste os 
alle i fuglearterne. Jeg fik lært så meget, at jeg fremover kunne lede fugleture.
   Om aftenen kørte vi ind til Borgholm, hvor vi så det specielle svenske fæno-
men: ”ragge efter körvel”. Unge mænd kørte op og ned ad gaderne på udkig 
efter piger, der så spejlbilleder af bilerne i butiksruder og vendte sig om, hvis en 
bil af fristende type dukkede op. Drengene i bilen tog bestik af pigerne, og hvis 
det faldt gunstigt ud, standsede de, og pigen eller pigerne kunne så sige ja tak 
(eller nej) og køre med i bilen. Efter sigende foregik det i alle svenske byer. To 
af ”vore” piger tog mod invitationen og fik en biltur. Men de blev bange og bad 
om at blive sat af. Det skete.
   Selvfølgelig interesserede vore seminarieelever sig for denne kontakt mellem 
kønnene. De kunne ikke svensk, men jeg fandt en svensk avis med helsides an-
noncer for kondomer og spiraler. Det kunne de forstå. Der stod: ”Bruk vårkon-
domet. Varför är det ljusgrönt? Joh, det är håppets färg”!
   Den følgende aften kørte vi atter ind i Borgholm. På torvet blev vi (min bil) 
påkørt af en taxa. Det var en af mine elever, der kørte bilen, og han var ved at 
komme i skænderi med taxachaufføren. Jeg lagde en tung hånd på elevens skul-
der og standsede ham. Taxachaufføren forstod situationen og fortalte mig, at i 
Borgholm havde taxa forkørselsret. Det kunne vi ikke vide, men vi blev enige 
om at tilkalde politiet, så jeg kunne få en rapport med hjem til mit forsikringssel-
skab. Jeg skrev rapporten på politiets skrivemaskine, og den blev underskrevet 
af en politimand. Han overbragte mig en venlig hilsen fra taxachaufføren, fordi 
jeg have mestret situationen. Jeg fik at vide, at de svenske byer den gang havde 
egne færdselsregler! Mit forsikringsselskab betalte.   Öland gav os mange ople-
velser. Vi besøgte Ytongfabrikken, der lavede kunststen til huse af de ølandske 
klipper (kalk og skifer fra Kambrium og Ordovicium). Vi kiggede med undren 
på fæstningskirkerne, besøgte de enorme ringborge fra jernalderen og ledte ef-
ter store træbukke m.m. i de gamle egeskove.
   
Østrig 11.-28. juni 1966
Tjæreborg Rejser havde billige rejser med bus. Eleverne ville gerne med på en 
tur, og vi blev enige om at tage til Østrig.



83

   Vi skulle bo på et hotel i Zell am See, leje en lokal bus og køre på ekskursioner. 
Da vi kom til byen, så vi først, at søen flød med affald og træer. Nogle træer var 
knækkede ved roden, eller stod uden krone. Vi måtte gå ca. 2 km på udlagte 
brædder, for gaderne flød med mudder og affald. Dagen før var byen blevet 
ramt af bjergskred under et voldsomt haglvejr.
   Vi blev indkvarteret ud på eftermiddagen. Jeg gik ud sammen med et par 
elever. Vi boede i den laveste del af byen. Overalt var der soldater, der fjernede 
mudder og affald fra gaden og hjalp folk med at tømme huse, der var oversvøm-
met. Jeg gik ned i en kælderbutik, der var ved at blive tømt; de solgte bjergstøv-
ler, som jeg havde hårdt brug for nu. Jeg købte et par, som jeg brugte flittigt på 
turen (og de næste 19 år).
   Vi gik langs flodlejet. Der lå biler derude, en Folkevogn var helt fladtrykt og lå 
mellem sine hjul. I skoven uden for byen lå der mange grantræer over stierne. 
Her var der endnu hagl fra den foregående dag. Størrelsen passede til mit yder-
ste tommelfingerled. Her så vi, hvad store hagl kunne forårsage. Zell am See 
ligger godt. Der var 50 km til Grossglockner med dens høje tinder og gletsjere, 
80 km til Eisriesenwelt, 100 km til Hallein og 120 km til Salzburg. 
   Vi kørte op til Grossglockner: Her kunne vi studere gletsjere og gå på dem. 
Overfladen var smeltet noget ned, undtagen under store flade sten, de såkaldte 

Fig. 83. Zell am See hærget af jordskred og hagl.
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gletsjerborde. Der var dybe revner i gletsjeren. Vi beså også isranden med rand-
moræne og gletsjerporte. Det var et kursus i istidens geologi.   

Hallein - saltminer
I nutiden er salt en selvfølgelighed, og det er billigt. Men i Oldtiden og helt op 
til fryseteknikken blev taget i brug omkring år 1900 var salt en vare, der skaffede 
salt til konservering af kød og fisk fra miner, saltkilder og fra havet. De lande, 

Fig. 84a. Glade seminarieelever måler dybden af en gletsjerspalte. Glet-
sjer ved Grossglockner. 

Fig. 84b. En seminarieelev betragter et gletsjerbord på samme gletsjer 
som på billedet ovenfor. 
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der producerede salt, tjente mange penge, men måtte ofte i krig for at bevare 
saltudvindingen på egne hænder.
   Salzburg er bygget af penge fra saltet i de nærliggende bjerge. En af de store 
miner, Hallein, er bevaret og mange minegange strækker sig langt ind i bjerget. 
Hallein har navn efter salt, for hal (oldtidssprog) betyder salt. Minen leverede 
salt allerede i Oldtiden. Vi besøgte minen, og iagttog saltkrystallerne i mine-
gangenes vægge. Der var store huler med saltsøer. Man kom fra den ene etage 
til en anden lavere etage ved at sætte sig i en lang række bag en fører, gribe om 
hinanden og suse i dybet på planker. Herligt. Selve stedet belærte os om saltets 
historie gennem tiderne. 

Eisriesenwelt
Mange hundrede meter over Salzachdalen var der kalkklipper med store og 
dybe huler. Vand dryppede ind i hulerne gennem loftet og dannede enorme 
istapper fra loft til gulv. Der var faktisk drypstenshuler med søjler af is i stedet 
for kalk. Udenfor hulerne gik man på kalk. Her var der de fænomener, der er 
karakteristiske for kalkklipper, f. eks. jordfaldshuller, hvor jorden er skredet ned 
i en hule i klipperne, samt stejle sider på klipperne, undertiden overhængende. 
Plantelivet er rigt på kalkjord, blomsterne er ofte store og smukke.
   Vejret var varmt og solrigt det meste af tiden. Pigerne trak i strandtøjet og nød 
det gode vejr. Da pigerne også så sådan ud på turiststederne, blev de skældt 
ud. Østrigerne syntes, at det var uanstændigt at vise sig i en sådan afklædning. 
Pigerne nød det.

Fig. 85. Liniehold 1967 på trappen til Naturhisto-
rielokalet.
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Sicilien - vulkaner 8.-23.8.1967
Formålet med turen var at se på aktive vulkaner og kulturgeografi. Der var  
plads til pauser, og vi kunne gå til en herlig badestrand. Aftenerne var frie og 
det var alle glade for. Jeg lagde de fleste ture med start kl. 6 eller 7 for at udnytte 
de kølige morgener og undgå middagsheden. Så var der i regelen tid til strand-
bad, når vi kom hjem. Vi boede på et billigt hotel i Taormina. Det fungerede 
godt og den sicilianske mad var ypperlig. En enkelt klagede over mangelen på 
kartofler og brun sauce! Hotelværten og jeg talte meget sammen, han var venlig 
og opmærksom på vore ønsker. Vi havde den samme buschauffør hele tiden, og 
han fandt parkering på de særeste steder. Han måtte vænne sig til, at jeg anså en 
olivenlund, en citronplantage eller et kunstvandingsanlæg for seværdigheder.
   Under min forberedelse af turen blev jeg klar over, at næsten al litteratur var 
på italiensk. Jeg fik fat i et Linguaphone-kursus og lærte sproget, så jeg kunne 
læse det. Jeg talte det også, men ikke rigtig godt. Hotelvært og chauffør fandt 
sig pænt i det.
   Vi rejste fra Horsens kl. 01. Jeg havde skrevet: Natten mellem tirsdag og ons-
dag, når onsdagen har varet 1 time. En af eleverne læste fejl og troede vi skulle 
rejse onsdag aften. Det opdagede vi, da vi kom til Københavns Hovedbanegård, 
hvor jeg holdt mandtal. Vi ringede til hende, og rådede hende til at henvende 
sig til rejsebureauet. De sendte hende med fly til Rom og derfra videre med tog 
til Sicilien.
   Flyveturen Kastrup-Catania var flot. Vi så de store tyske floder, Alperne i al 
deres vælde og Italien. Det var nyt for de mange, der ikke havde fløjet før.
   Fra vort hotel i Taormina kunne vi se toppen af Etna. Den lyste rødt; senere 
forstod vi, at det var glødende lava fra vulkanen. Etna er vældig, 3300 meter 
høj, med aktive kratere på toppen. Vulkanen dækker et areal på størrelse med 
Lolland. Vulkanens sider er frugtbare og opdyrket. Nogle steder var tidligere 
marker dækket af nye lavastrømme, og vi kunne sammenligne strømmene og se, 
hvordan planterne erobrede dem. Der lå også mindre vulkankegler af aske og 
lava mange steder. De yngste var sorte, men de ældre tilgroede eller opdyrkede.
   Vi så dyrkning på de lavere dele af vulkanen, og undrede os. Tør bønderne 
bo så farligt et sted? Det gjorde de, fordi jorden er meget frugtbar. Lavaen har 
mange grundstoffer med op og de virker som gødning.
   Under et besøg på Etnas skråninger kom vi til byen Zafferana. Ved indkørslen 
til byen stod en stor cypres, klippet så den lignede en gammel kone. Jeg spurgte, 
hvad hun skulle vise. Svaret var, at træet havde forestillet Mussolini, og da han 
blev afsat, klippede man busken, så den lignede en gammel kone. Det havde 
været en let opgave, fik jeg at vide.
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  Vi ville spise på torvet, men politiet bad os flytte ned i parken. Betjenten luk-
kede op for springvandet, og vi glædede os over de mange buske af buxbom, 
der var klippet som borde, stole og sofaer.
   To gange var vi på toppen af Etna. Den første gang var vi med svævebane i 
fuldt dagslys. Vulkanobservatoriet havde lavet en sikker rute omkring vulka-
nens to kratere. Hovedkrateret var omkring 400 m dybt, men vi kunne ikke se 
bunden, fordi røg og svovldamp vældede op. Det andet krater var mindre, men 
her skete der dumpt drønende eksplosioner med ½  til 3 minutters mellemrum. 
Så kom der fin aske op, og store klumper af glødende lava blev slynget et par 
hundrede meter i vejret. Aske dalede ned på os, satte sig på tøjet, i håret og næ-

Fig. 87a. Etna i udbrud. De røde linier er opstigende og  faldende bomber. Skyen 
består mest af aske. 

Fig. 87b. Vi rammes af solens første stråler, mens vi går på den varme lava. Vi ser 
bomber falde ned 50 meter borte. Der ligger mange på vulkanens skråning. 
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sen. Det var et voldsomt skuespil. Vinden var stærk og kold, lange bukser og 
trøjer var nødvendige. Man kunne leje tøj på observatoriet. Jeg rådede eleverne 
til at gå langsomt, for luften var tynd og iltindholdet lavt, og man kunne let blive 
forpustet.
   Et par dage senere var vi på Etna om natten. Vi have bestilt jeeps, og de kørte os 
op til kraterne. Vi ankom ½ time før solopgang, og i mørket så vi, at bomberne 
var rødglødende, når de blev slynget ud fra krateret. Vi havde en fører med, og 
han vidste, hvor vi kunne gå i sikkerhed. Vi passerede det lille krater, der kaste-
de bomber, og vi så bomberne falde på kraterets yderside 50 meter fra os. Når en 
stor bombe faldt, var den endnu flydende, og i faldet bredte den sig ud på jorden 
og blev flad.    Vi passerede et sted med svovldampe, der stank af svovlbrinte, og 
vi fik åndenød og hoste. Det hjalp at trække vejret gennem noget tøj. Vi fortsatte 
ud på en lavastrøm fra krateret. Den flød under vore fødder, og overfladen var 
varm. En lavastrøm afkøles på overfladen i luften, gasbobler gør lavaen porøs 
og omdanner den til slagger. De isolerer mod varmen, og derfor kan man gå på 
lavastrømmen. Tykke såler er en nødvendighed, og støvler var gode. Vi gik hen 
til et sted, hvor lavaen løb ned ad en stejl skråning. Her åbnede den sig, og vi så 
ned i det glødende indre, hvor lavaen løb ligesom vand i en bæk. Jeg kastede en 
stor lavablok i, men lavaen var så sej, at den ikke sprøjtede; den bar blot blokken 
videre og smeltede den. Varmen var stærk, den glødende overflades temperatur 
var ca. 11000, varmere end smeltet glas. Solen stod op, landskabet blev først rødt, 

Fig. 88. Lavastrømmen ses i en sprække i slaggedækket. Den er rødglødende og 1100 grader 
varm. 
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og snart efter gyldent. Udsigten var overvældende, og vi så Siciliens tørre indre 
et par km længere nede. Så med jeep nogle hundrede meter ned til bussen, hjem 
til hotellet og i bad. 

Øen Volcano
Nord for Sicilien ligger De lipariske Øer, der alle er aktive vulkaner. Vi sejlede 
ud til øen Volcano, det er en 400 m høj vulkan. Vi blev sat i land på et sted, der 
stank af svovlbrinte. Den kom fra en kilde med mudder, der så ud, som om den 
kogte. Dampbobler steg op, bristede, og vand og svovlbrinte kom ud i luften. 
Mange mennesker i badedragt gravede i kilden med lange pinde, hvormed de 
hentede mudder, som de gned ud på hele kroppen undtagen på de dele, der var 
skjult af badebukser. Så ventede de, indtil mudderet blev tørt og knækkede på 
huden. Derpå tog de bad i havet, som her var varmet op til ca. 350 af vulkanske 
dampe fra havbunden. Det boblede af CO2 og svovlbrinte. Man tog faktisk bad 
i varmt mineralvand.

De unge
Seminarieeleverne var gode at rejse med. De morede sig og kunne drikke vin 
og øl om aftenen. Det fulgte jeg ikke med i, de var jo voksne og kunne passe på 
sig selv og hinanden. Jeg rådede alle til at spise en teskefuld salt hver morgen, 
for vi svedte meget i den stærke varme, kunne få saltmangel, blive dårlige og få 
solstik. Jeg spiste min teskefuld, så alle kunne se det. En af eleverne fulgte ikke 
rådet, og da vi var ude at gå, blev hun meget dårlig og sank sammen. Vi havde 
en sygeplejerske med, hun var kæreste til en af eleverne. Hun greb ind og sagde, 
at patienten straks skulle have salt og vand. Det skaffede vi, hun drak det, og 
i løbet af minutter begyndte hun at få det bedre. Sygeplejersken fulgte hende, 
indtil hun var kommet sig. Herefter var der ingen, der glemte at spise salt.
   Jeg kom i livsfare en dag, da vi badede fra stranden. To eller tre seminarieele-
ver kunne ikke svømme, men de andre lærte dem det. En dag medens vi svøm-
mede, blev en af de nye svømmere grebet af panik, da han opdagede, at han 
ikke kunne bunde. Han greb i mig og trak mig ned. Heldigvis havde han ikke 
låst mine arme, så jeg førte min hånd op til hans hage og pressede hovedet bag-
over. Han slap taget i mig, jeg greb ham bagfra og fik ham op, så han kunne få 
luft. Derpå bugserede jeg ham ind til stranden. Jeg var meget lettet, for vi havde 
begge været i livsfare.
   Sicilien var en god oplevelse. Efter 15 dages tur fløj vi hjem igen, rige på erfa-
ringer. 
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Eksamen i linjefag

Eksamen bestod af to dele. Den første del var en opgave i naturen, den anden en 
normal eksamen i teori.
  Der var 24 timers forberedelse til naturopgaven. Eleverne trak spørgsmålene 
samtidigt kl. 8 og blev så hørt dagen efter. Til at begynde med blev de hørt i na-
turopgaven i eksamenslokalet, senere foregik det ude på lokaliteten, hvor eksa-
minanden foreviste stedet og fik stillet spørgsmål. Min kollega, lektor Hans Boe 
fra Silkeborg Seminarium, og jeg udarbejdede et omfattende skema til eleverne. 
Det blev hurtigt udbredt til de fleste andre seminarier og blev standard.
   Linjefagseksamen var omfattende og varede 45-60 minutter. Der blev givet 
mange pæne karakterer, for mange af eleverne arbejdede godt med faget.
   Indtil ca. 1968 gik eleverne op i geografi og biologi med nogle dages mellem-
rum. Derefter gik de kun op i biologi hos mig, for de to fag var blevet skilt ad.
   I geografi var et af spørgsmålene altid: Læsning af et målebordsblad eller et 
atlasblad. Professor i geografi, Victor Hansen, var censor engang i 1960’erne. 
Han udtalte, at mine elever var på samme niveau i kortlæsning som hans egne 
geografistuderende på Universitetet.
   Jeg var glad for eksamenstiden. Det føltes godt, når eleverne viste, hvad de 
kunne. Jeg har dog også oplevet eksaminander, der havde læst så lidt, at de 
måtte dumpe.

Pædagogik
Jeg holdt af mine elever, og jeg glædede mig til timerne. Jeg tror, at jeg var en 
god lærer, når eleverne krævede noget af mig, og en dårlig lærer, når de ikke 
krævede noget.
   Jeg havde en gang et linjehold, der ikke stillede spørgsmål. To af deltagerne 
var ”dominerende abehanner” og kæmpede om magten på holdet. En dag kom 
den ene han op til mig og fortalte, at den anden han havde forbudt holdet at 
stille mig spørgsmål, for det var spild af tid. Jeg sagde tak for oplysningen og 
var glad for at have fået den. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle klare problemet, 
men det blev løst. Jeg formoder, at jeg lod eleverne sortere og bestemme sten, 
eller analysere kortblade. Begge øvelser medfører, at eleverne sidder to eller tre 
sammen og prøver at løse problemerne. Det kan de ikke altid, og derfor må de 
spørge mig mange gange. 
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   Undervisningsministeriet fik en gang et anfald af pædagogisk visdom, der gik 
ud på, at seminarielærerne skulle udarbejde en plan over året sammen med ele-
verne, for det ville motivere dem. Jeg havde i forvejen den praksis at planlægge 
alle tider i skoleåret og give planen til eleverne. Det fortsatte jeg med, men nu 
sagde jeg: I skal godkende planen, og hvis I har indvendinger, diskuterer vi 
dem. Ingen havde nogensinde indvendinger. Men et hold spurgte, om de måtte 
inviterer deres lærer i undervisningslære med til et par af mine timer og disku-
tere pædagogik med ham. Det blev et par udbytterige timer, også for mig. Jeg 
blev nødt til at gennemtænke og formulere min egen pædagogik, og det føltes 
fornyende.
  I min tid var undervisningsplanerne indrettet på at gøre eleverne til fagfolk på 
et bestemte niveau. Det var selve faget, de skulle lære, så de kunne formidle det. 
Derfor skulle de kunne bestemme en plante til art og kende ganske mange arter, 
og de skulle have et godt kendskab til dyrelivet. Derfor var det faget, der stillede 
krav, og pædagogikken måtte indrette sig herpå.
   Omkring 1970 dukkede en ny pædagogisk tangegang op: Eleverne skulle ikke 
lære specielt om botanik, zoologi, geografi og historie. De skulle lære om det 
hele på én gang. Motivet var, at alle fagene kunne ses på én gang, når man var 
ude. Ideen var forståelig, men ødelæggende, fordi folkeskolens lærere og elever 
havde for ringe viden til at tage alle fagene på en gang. Men, ak, tanken om ori-
entering slog igennem.
   Jeg oplevede en ivrig orienteringslærer, der gav et præcist signalement af sin 
undervisning, således: ”Når jeg underviser i vikingerne, fortæller jeg, hvordan 
de sejlede mod England i deres skibe. Når de kom til en engelske strand, gik de 
i land på kysten, og hvad så de der? Strandens plante- og dyreliv. Så underviser 
jeg i det”!
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Min sideløbende karriere

Jeg begyndte på seminariet i 1959. I 1961 blev jeg opfordret til at blive formand 
for ”Naturhistorisk forening for Horsens og Omegn”. Den havde vel et halvt 
hundrede medlemmer. Bestyrelsen bestod af sagfører Broch-Christensen, kon-
sulent og ferskvandsbiolog E. W. Kaiser, aftenskoleleder Arne Strand og semi-
narielektor Gunnar Dam Jeppesen. Derved kom jeg til at kende folk, der ikke var 
seminarielærere.
  Foreningen havde 6 ekskursioner og 6 foredrag om året. Det betød en ekstra 
uddannelse for mig, for vi kunne få skovridere, geologiprofessorer, ferskvands-
biologer og andre fagfolk til at vise os mange slags steder. G. Dam Jeppesen og 
jeg tog på forture til de ekskursioner, vi selv ledede, og det gav også erfaringer.
   I 1962 kom geolog Arne Dinesen til Horsens for at lede en tur. Forinden havde 
han undersøgt resultatet af mange dybdeboringer på egnen. Hans konklusion 
var overraskende: ”Jeg tror, at Horsens Fjord er en gravsænkning”. Det var et 
yderst dristigt synspunkt, men fremtiden gav ham ret.
   Foredragene blev betalt af Folkeuniversitetet. Foredragsholderne var ofte 
universitetsfolk, og jeg fik flere af mine gamle universitetslærere at høre: Plan-
tefysiologen professor Ditlev Müller, geografen professor Aksel Schou, Grøn-
landsforskeren Chr. Vibe, zoologen Torben Wolff og mange flere. De blev alle 
inviteret til middag hos bestyrelsesmedlemmerne eller mig, og efter foredraget 
fik vi smørrebrød, gerne hos sagfører Broch-Christensen. Det var en god skik, 
og jeg fik lært meget af fagfolkene. Desuden hjalp de med at udvide min faglige 
horisont, og jeg fik hjælp af dem, når jeg havde spørgsmål.
   Jeg blev kendt af mine kolleger på de andre seminarier, da jeg udgav min ar-
velighedslære 1966. Desuden deltog jeg i faglige møder, da seminarierne skulle 
have en ny lov.
   I 1969 udnævnte Undervisningsministeriet mig til medlem af det udvalg, der 
skulle udarbejde undervisningsplanerne i biologi for HF. I 1971-74 sad jeg i ud-
valget vedrørende folkeskolens biologiundervisning, og i 1974 sad jeg i udvalget 
vedrørende seminariernes biologiundervisning. Det var også vigtigt for mit syn 
på seminariepædagogik. Det gav mig megen indflydelse i samarbejde  med de 
andre udvalgsmedlemmer.
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   I 1971 var jeg med til at oprette Biologforbundet, det sidste af Folkeskolens 
fag, der organiserede sig. Jeg kom i den første bestyrelse og forslog, at vi skulle 
have et medlemsblad med mig selv som redaktør. Det blev straks vedtaget, vel-
sagtens fordi bestyrelsesmedlemmerne kendte mig fra min ”Arvelighedslære” 
og min ”200 botaniske skoleforsøg”. Jeg skabte bladet ”Kaskelot” og ”Kaske-
lot - Pædagogiske særnumre”. Det var et stort arbejde, men det gav kontakt 
til biologien på Universitetet, museerne, institutionerne m.m. Jeg lærte meget 
af kontaktpersonerne, og det kom min seminarieundervisning til gode. Jeg var 
redaktør indtil 1976.
   Der var ingen penge til at begynde med, så jeg måtte lære at fotografere og 
tegne for at kunne illustrere de artikler, der ikke var ledsaget af billeder. Jeg 
fik også lært at lave lay-out. Redaktionen hjalp med dette, men alt andet måtte 
jeg lave selv. Bladet slog straks an. Vi udsendte det første nr. af Kaskelot til alle 
skoler, og 30% af dem blev straks abonnenter. Snart var der penge i kassen til at 
betale forfatterne, men jeg fik aldrig penge, for det bad jeg ikke om.
   Jeg begyndte at skrive skolebøger. Først ”Gårdens dyr” og ”Dyr  i hus og 
have”, begge for 3. klasse i folkeskolen. Derpå ”Bedre Helse”, sundhedslære for 
7-8. klasse. Ferskvandsbiologi og Havbiologi. Jeg havde nok at lave. Alt blev til 
gavn i seminarieundervisningen.
   I 1975-76 skrev jeg ”Blomsterbiologi”, en bog gennemillustreret med farvelagte 
tegninger af blomster og deres bestøvere. Den udkom hos Gyldendal i en serie 
af naturbøger. Den gav mig lyst til at forsøge mig som videnskabsmand, og i 
september 1977 drog jeg og min kone til Australien for at studere bestøvning. 
Det blev til 3½ måneds intensivt arbejde, der resulterede i en videnskabelig bog 
om vestaustralske planters fuglebestøvning.
   1. august 1980 fratrådte jeg min stilling på seminariet. Jeg havde fået så meget 
at lave, at jeg ikke ville kunne passe undervisningen forsvarligt. Jeg tjente også 
godt på mine bøger. Derfor kunne jeg opsige min stilling i samråd med min 
kone.
   En ny tilværelse begyndte. Jeg var oven i købet heldig, for seminariet blev ned-
lagt og ophørte 1984. Jeg mindes min tid som seminarielærer med glæde.

Seminariernes biologilærere
I 1972 eller 73 blev  lektor Hans Boe og jeg enige om at organisere seminariernes 
biologilærere i deres egen faglige forening. Vi var begge medlemmer af Forenin-
gen for gymnasiets og seminariernes lærere i naturhistorie og geografi. Udviklingen og 
lovene havde medført, at foreningen bestod af medlemmer uden fælles interes-
ser. Boe og jeg talte med seminariernes biologilærere og blev enige om at sige 
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farvel til foreningen med det lange navn og danne Seminariernes biologilærerfor-
ening. Det lykkedes uden vanskeligheder på generalforsamlingen i moderfor-
eningen.
   Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling, og en bestyrelse blev valgt. 
Jeg blev formand  for en bestyrelse på 5. Hans Boe ønskede ikke at være med i 
den.
   Vi tog fat på at lave et program, der skulle engagere alle seminariets lærere. 
Det så ud til at lykkes, for de kom næsten alle til møderne. Da Folkeskolen fik en 
ny lov 1975, skulle seminarieloven tilpasses til den.  Vi der sad i udvalget,  tog 
rundt i Danmark og talte med næsten alle kolleger om den nye lov. Vi sikrede, 
at alle blev hørt.
   Jeg foreslog, at vi kunne vise hinanden, hvordan vi underviste. For at få gang i 
eksperimentet lagde jeg for og viste, hvad jeg gjorde. Jeg blev noget forbavset, da 
nogle kolleger fra københavnske seminarier angreb mig voldsomt og erklærede 
min undervisning for gammeldags og umulig. Jeg skulle vist have fortalt eller 
prædiket om Jordens undergang, hvis ikke alle levede efter økologiens princip-
per, altså lade naturhistorien fylde lidt, men økologisk religion meget. Formo-
dentlig skulle jeg også have udtrykt tillid til socialismen og had til kapitalismen. 
Jeg lod mig ikke kue, men resultatet blev, at ingen kollega ville udsætte sig for 
den slags overfald ved at fremlægge sin metode.
   Det jeg oplevede var ånden fra 1970’erne. Ingen måtte være autoritet, og man 
skulle tale og handle i socialismens ånd. Det kunne jeg ikke gå med til. Det ville 
heller ikke have hjulpet, for alene det, at jeg var formand, gjorde mig til autori-
tet, og derfor én, der skulle væltes.
   I 1975 havde vi generalforsamling i fagforeningen. Samme gruppe angreb mig 
igen for at have skjult en eller anden ændring i den nye seminariebekendtgø-
relse. 5-6 personer, bl.a. min bestyrelse skældte mig ud i en time eller mere. Jeg 
kunne ikke forstå, hvorfor de angreb mig. Men det var 70’er ånden? Jeg holdt et 
halvt år til som formand, så trak jeg mig tilbage.
   Næste generalforsamling fik en af mine kolleger, Ernst Torp Petersen, en lig-
nende omgang. Han var ministeriets repræsentant i udvalget. Gruppen ville 
tvinge ham til at gå, men den slags var ministeriets sag. Jeg var ikke med til 
mødet, men fik det refereret. Jeg skrev et brev til hvert medlem af foreningen 
og bad dem støtte Torp. Jeg fik svar fra næsten alle. Flertallet støttede Torp; jeg 
sendte resultatet til ham, og til den embedsmand i undervisningsministeriet, 
Tage Kampmann, der stod for seminarierne. Han var glad for min handling.
   Siden har jeg intet hørt til foreningen.
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Afslutning

Jeg blev vel modtaget på Seminariet, mine kolleger ville gerne se den nye an, 
så jeg blev inviteret ud. Jeg var 26 år og ungkarl, det gjorde mig spændende. 
Der gik 3 år, inden jeg fandt min hustru. Hun blev lærer på Øvelsesskolen 1962, 
og vi fandt hurtigt hinanden. Vi var begge ”plukkemodne”, og så plukkede vi 
hinanden.
   Seminariet have ikke lærerværelse før en gang i 1960, og ingen lærere spiste 
frokost der. Der var ingen kantine til eleverne; de kunne spise i et samlingslo-
kale eller på kollegierne. Den daglige frokost manglede.
   Jeg lærte alle kolleger at kende. Vi sagde ”De” til hinanden; vi få unge var dog 
dus. Der var som nævnt ingen fagkolleger, bortset fra det første år, hvor geogra-
filæreren Overmark blev en god ven. Men han rejste til Hjørring 1960. Vi lærere 
var også Des med seminarieeleverne; i løbet af 1960’erne blev vi dus med dem. 

Seminarieeleverne
Hvad er meningen med livet? Ja, når man var seminarielærer, var det meningen, 
at vi skulle undervise vore elever; det var dem, der gav os vor berettigelse.
   Det huskede jeg altid, til trods for at det ikke var skarpt formuleret. Det har 
altid været det centrale i forholdet mellem lærere og elever, selvom der til alle 
tider har været lærere, der betragtede eleverne som underordnede, der blot hav-
de at lystre.
   Jeg holdt af mine elever og glædede mig til at være sammen med dem. Jeg hu-
sker kun ganske få, som jeg ikke brød mig om; det har sikkert været gensidigt.
   Seminarieeleverne var voksne i princippet. Men der var en tydelig forskel på 
de helt unge på 18-22 år, og de ældre. Den gang bestemte loven, at man ikke 
kunne blive lærer, før man var 22 år. Grænsen virker ejendommelig, men bygger 
formodentlig på den erfaring, at i 22-årsalderen skifter de fleste fra at være unge 
til at være klar til forældrerollen. Dyrepsykologisk set givet det god mening. Så 
længe man er ung og ikke selv har familie, er man gerne eventyrlysten og villig 
til at tage en risiko. Får man børn, bliver man ansvarlig for sin familie og får et 
helt andet syn på livet.
   Vi seminarielærere kunne mærke dette omsving, især da de unge var ude i 
praktik i et halvt år i 3. klasse. Når de kom tilbage til seminariet, var de fleste 
modne mennesker med nyt syn på tilværelsen. De arbejdede mere målbevidst.

Jeg vil slutte med at takke mine elever gennem årene. I gjorde mig glad og gjor-
de min tilværelse rig.
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H. Høyer Nielsen: Omkring et seminarium. Jubilæumsskrift i anledning af se-
minariets 100-års dag 1962. Heri mange oplysninger om seminariet i de første 
100 år.

Budstikken 1959-73. Udgivet af de gamle seminarieelevers forening. Fungerede 
som årsskrift. Herfra er brugt stof fra følgende artikler:
1959: Eigil Holm: Mine data. s. 84.
1960: Eigil Holm: En havbiologisk excursion til Lillebælt. S.  27-32.
1963: Eigil Holm: Et besøg på Norges sydligste fuglefjeld. S. 39-46.
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Gennemtræk 1961-69. Seminarieelevernes eget blad. Det refererer begivenhe-
der på seminariet, elevernes meninger om verdenssituationen, marxistiske syns-
punkter, forsøg i digtekunsten m.m.  

Gedved Egnsarkiv har bidraget med mange oplysninger, f.eks. om årstal. På 
arkivet har jeg læst ”Gennemtræk” (alle numre findes på Arkivet). Det har også 
bidraget med billeder. 

Skriftet er lavet ud fra min hukommelse, mine mapper med forberedelser til 
timerne og ekskursionerne, samt mine rejsedagbøger fra enkelte af rejserne. Jeg 
har verificeret årstal så vidt muligt på arkivet og i skrifterne.

Bøger
I min tid på seminariet skrev jeg flere skolebøger og håndbøger:
1966, 1974: Arvelighedslære. Seminarier og gymnasier.
1970: 200 botaniske skoleforsøg. Alle skoleformer.
1974: Bedre Helse. Folkeskolen.
1975: 130 fysiologiske forsøg. Alle skoleformer.
1976: Planternes evige vandring. Om spredning af frugter og frø. Folkeskolen.
1976: Dyr i hus og have. 3.-4. klasse.
1976: Gårdens dyr. 3-4. klasse.
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1977: Den levende plante. Grundbog og lærervejledning. Folkeskolen
1977: Fidobogen. Børnebog om en hund.
1978: Hav og havdyr. Grundbog og lærervejledning. Folkeskolen.
1978: Dammen. Grundbog og lærervejledning. Folkeskolen.
1978: Vi udforsker kroppen. Grundbog og lærervejledning. Folkeskolen.
1979: Bøgen. Grundbog og lærervejledning. Folkeskolen.
1979: Jonas og bierne. Børnebog.
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Skrevet af Jørgen Jørgensen 1962.


