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Se afskrift under originalen. 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
  



  
For 8 år siden blev mit virke flyttet fra Værslev gl. skole til forbundsskolen her. Jeg har altså det sidste år 
hørt til 8 skoleår, og da man ikke kan nå længere her, er det vel naturligt at man nu bliver udskrevet af 
skolen. 
 
Der blev sagt mange smukke ord som jeg ikke husker i enkeltheder. Men jeg bed mærke i et udtryk Jeppe 
Gammelby kom med. Hans sagde nogenlunde sådan til mig: Det er ikke let at blive plantet om, når man har 
rundet de 60. Men jeg håber du må befinde dig godt heroppe. Jeg må sige hertil, at jeg altid har befundet 
mig godt blandt lærerpersonalet og børnene i skolen. 
 
I Værslev var jeg naturligvis vandt til at klare det hele på egen hånd, og der kunne derfor være fare for, at 
min bevægelsesfrihed nu ville blive indskrænket en del. Men sådan er det slet ikke gået. Og det kommer vel 
nok af, at vi har en god og hensynsfuld skoleleder i lærer Larsen. Hun har ladet mig undervise på den måde, 
der passer bedt for mig, der blev ikke lagt hindringer i vejen på nogen måde og derfor har jeg altid med let 
sind taget hjem fra mit arbejde her i skolen. 
 
En anden ting har jeg også været glad for, og det er det gode forhold, der er mellem lærerne, såvel de faste 
lærerkræfter som faglærerinderne. Det betyder meget, at man kommer godt ud af det med hinanden, og 
jeg håber at dette gode forhold må vare ved fremover.  
 
Det er vel naturligt at man ved sådan en lejlighed lader tankerne gå tilbage. Jeg fik stillingen i Værslev som 
en julegave, og det er den bedste julegave, jeg nogensinde har fået. Biskoppens kaldsbrev og kallats er 
dateret d. 14. december 1929. Jeg er ikke sikker på at de unge lærere i dag er i stand til at vurdere det 
rigtigt. Nogen vil måske sige: ”Er det så slemt at kunne få sådan et embede. Det kan vel ikke være så svært. 
Kan man ikke få det ene, så kan man vel få det andet”. Men det havde man ikke råd til at sige dengang. Der 
var i landet vel over 200.000 arbejdsløse, og arbejdsløsheden strakte sig også ind på lærernes område. Der 
var favoritter alle vegne, og mange havde en halvfætters kvartkusine til at støtte dem med at komme til. 
Nej det er anderledes i vore dage.  
 
Jeg kom til Værslev og blev hængende; Jeg har næste haft det ligesom østersen, der tidligt sætter sig fast og 
lever et astadigt liv, og hver dag takkede gud for frisk vand og god føde. Det gå min efterfølger i embedet 
her ligeså, han er i hvert fald godt begyndt. Det er i Værslev jeg væsentligst har haft min mandomsgerning. 
Meningerne i Værslev om skolevæsenet var vel nok noget delte. Der var tre skoler, nemlig skolen i 
Asmindrup, Værslev skole og en friskole der var langt den største da jeg kom dertil. Friskolen blev nedlagt i 
1944, så der nu kun var Asmindrup og Værslev skoler da vi kom med i forbundet.  
 
Tiden i Værslev var ligesom her også en god tid. Værslev sogn har en flink befolkning, og skolekomissionen 
og sognerådet var positivt indstillet overfor skolen. Gennem så mange år kan det naturligvis altid blive et og 
andet at kritisere, men kritik er altid sundt, når det ikke er gold kritik. 
 
Til Værslev sogns befolkning og børnenes forældre vil jeg sige tak for al venlighed og forståelse. Tak, fordi I 
<ulæseligt> jeres børn og tak for gæstfrihed i sognet. Tak til skolekommision og sogneråd for venlighed og 
støtte. På samme måde vil jeg sige børnenes forældre og beboerne her i Rørby tak for de gode år. Også tak 
til skolekommissionens medlemmer og medlemmerne af skolebestyrelsen for jeres forståelse og tillid til mig.  
 
Tak til talerne.  
Tak til lærerkollegiet.  
Tak til Ludvigsen for de mange gode passiarer vi har haft.  
 



Nu min gerning er slut. Må I ikke tro, at jeg glemmer jer i Værslev og Rørby. I Værslev fortsætter jeg 
forbindelsen ved stadig at udføre min gerning i kirken. Jeg vil også af og til sende tankerne til 
forbundsskolen.  
 
Det kan godt jeg kommer og hilser på mine kollegaer og ser om de bestiller noget. Nu jeg trækker mig 
tilbage vil jeg ønske, om jeg kunne findes blandt dem der kan sige med Grundtvig: Om kort, om langt blev 
løbebanen spændt, den er til folkegavn, den er til grøde; som godt begyndt er dagen godt fuldendt, og lige 
liflig er dens aftenrøde.  
 
Til slut tak til skolebestyrelsen og skolekomissionen for den smukke fest, I har arrangeret for min kone og 
mig. Min store dreng kunne desværre ikke komme, men jeg skal hilse fra ham og sige tak.  

 

Hvis jeg har glemt nogen, vil jeg gerne <ulæseligt> sige tak til alle, der har hjulpet til med at gøre det festligt 
og hyggeligt for os. 


