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Jeg er én af fire gamle venner fra tiden på 
Bording Skole i slutningen af tresserne. Født i 
verdens navle, Munklinde, på mejeriet, hvor min 
far var mejeribestyrer. Jeg var den eneste dreng i 
”byen” fra min årgang og startede så i 1961 i 
Agerskov Skole, hvor lærer Nyrup var den eneste 
lærer, og vi kun gik i skole hver anden dag. Den 
dag i dag tror folk det er løgn, når jeg fortæller, at 
vi gik i skole hver anden dag. Jeg må være god til at skjule, at man 
så af gode grunde er bagefter! 

Jeg gik i ”lille klasse” de tre dage om ugen, hvor vi var i skole. 
Sad på bageste række ved en gammeldags pult ved siden af Knud 
Leif, der var en rar, men meget stille fyr. Vi var de eneste drenge på 
denne årgang (1954). Små erindringer herfra er fx, at førstelærer 
Jeppesen fra Bording kom med nye bøger til bogkassen i Agerskov. 
Så kunne vi læse endnu en ny historie om Pelle Haleløs. Min far var 
medlem af skolekommissionen, og en anden episode, som jeg kan 
huske, er, at efter et besøg i Agerskov af denne kommission fik jeg 
skældud derhjemme, fordi jeg så tydeligt havde tygget på 
tyggegummi, hvilket ordentlige folks børn ikke gjorde synligt! 

 

Til start i 4. klasse i 1964 kom vi til den store centralskole i 
Bording. Fra Agerskov var vi vant til at lege i jordhuler i 
frikvartererne, og at Nyrup fløjtede, når vi skulle ind igen. Men her i 
Bording var det en stor omvæltning med asfalteret skolegård og 
bybørn, der kunne snakke fint. Det har vi andre så også efterhånden 
lært. Min første lærerinde (med tryk på sidste stavelse) var frk. 
Thomsen. 



 Vi havde salmevers, og det første i 4. klasse var ”Dejlig er den 
Himmel blå”, og det drev mine ældre søstre til vanvid, at jeg tog 
opgaven så alvorlig, og øvede mig til ulidelighed. Tanken om at 
forkyndelsen i undervisningen vel var en slags religiøs 
indoktrinering strejfede os dengang slet ikke, men gør det lidt i dag. 

Noget, som jeg har tænkt meget på senere, er, at Bording Skole 
dengang i 1964, vel nærmest havde et flertal af helt unge lærere, 
altså folk, der for relativt nyligt var blevet færdige som lærere. Det 
betød i virkeligheden, at vi havde en fantastisk god skole, der var 
meget moderne. Der var en god blanding af de gamle og de unge 
lærere. Jeg husker at man tidligt begyndte med audiovisuelle 
undervisningsmidler, noget der var meget moderne i tresserne.  

Jeg blev især meget glad for KK Jørgensens inspirerende 
matematikundervisning fra og med 5. klasse. Det var meget 
fremsynet dengang i midten af tresserne, både fagligt og 
pædagogisk, og jeg blev så fanget af den moderne matematik, fx 
mængdelæren, logikken og geometrien, at jeg jo sådan set senere 
valgte en professionel karriere inden for denne branche. 

Asps og Thomsens timer var også meget inspirerende. Thomsen 
havde vi bl.a. til sang og musik og i en periode også geografi. Under 
en gennemgang af dansk kulturgeografi, kom jeg desværre til at 
afsløre, at jeg -der var opvokset på et mejeri, hvor centrifugalkraften 
er så vigtig- ikke anede hvad en centrifuge var for noget, og jeg fik 
derfor af Thomsen til opgave at spørge derhjemme på mejeriet, hvad 
det var. Det var flovt!   

I Bording kom jeg i 4. klasse med bla. Rolf fra Stubkjær og 
Alfred fra Hestlund og Hans fra Christianshede. Især blev jeg gode 
venner med Hans. Vi var skiftevis og med jævne mellemrum på 
weekend besøg hos hinanden på hhv. gården i Christianshede og 
mejeriet i Munklinde. Johs (Johannes) var jo ”fra byen” Bording, 
selvom han er født i Stubkjær. 



 Og det at være ”fra byen” var i 4. klasse ikke en 
hædersbetegnelse, når man kom fra bøh-landet (dvs. Munklinde eller 
Christianshede). Steen fra Stubkjær, som fra ca. 14 års alderen og op 
også blev én af vennerne, havde gået i skole hver dag, og havde 
derfor et betydeligt forspring og en vis forståelse for disse bybørn. 
Mens kammeraterne i 4.-6. klasse fortrinsvis var dem fra klassen 
(Hans, Rolf, Alfred), så ændrede det sig som antydet delvis fra og 
med ca. 7. klasse. Her blev vi en uadskillelig ”klike” bestående af 
Hans, Johs, Steen, Jens Buch (fra Skygge) og mig selv. Sidstnævnte 
emigrerede vist senere til Sverige, hvorimod venskabet med de tre 
førstnævnte har holdt sig lige siden, og det er jo så heller ikke blevet 
mindre af, at vi alle bor i Århus området. Ja, Johs og jeg bor endda 
nu i samme lilleby syd for Århus. 

I 1. real fik min klasse det gamle bibliotek som klasseværelse. 
Vi havde fri adgang til alle bøgerne, og her skulle de stemples vha. 
gammeldags datostempel og stempelpude. 

Jeg husker Bording Skole som meget velholdt, rent fysisk. 
Hærværk eller anden nedslidning kan jeg ikke erindre. Hang det 
måske sammen med, at Carlsbæk sørgede for rigtig kunst på 
væggene? Altså at skolen aktivt vedligeholdt de fysiske rum? Gav 
det som resultat, at eleverne så også passede på de fysiske rum? Jeg 
har tit tænkt på dét, når jeg er (og var) på mine egne børns skoler her 
i Århus Kommune. De fysiske omgivelser her kan af og til (og 
ganske vist lidt overdrevet) minde om noget fra Østeuropa før 
murens fald. 

Hvad husker jeg specielt fra de første år i Bording Skole?  
Skolebussen selvfølgelig. Hver dag Munklinde-Bording tur/retur i 
Bachs busser. Vi var et par lømler, der ville have rullegardinet ned 
som skærm for solen, og det resulterede i et voldsomt skænderi med 
chaufføren, som satte os af ved T-krydset ved amtsvejen. Så kunne 
vi gå de resterende ca. 7 km hjem! 



Som det også fremgår ovenfor, var vi kun 
på efternavn med lærerne, fornavne var næsten 
utænkelige, bortset fra Gunnar Jakobsens. Han 
var alligevel så moderne, at han fandt det mest 
naturligt, at vi var på fornavn, men han 
accepterede dog vores naturlige autoritetstro, 
som var oparbejdet helt derude på heden. 
Jakobsen var vores mand i Ungdomsklubben i 
Bording. Uden den var folk som Steen W. og jeg 
selv nok forblevet i ”mørket” ude i den nordlige 

ende af den daværende Bording Kommune. Steen og jeg var flittige 
deltagere i KFUM’s ungdomsmøder i Munklinde og Stubkjær. Fordi 
vi ville argumentere mod de efter vores mening forstokkede 
indremissionske, og også især fordi der kunne være piger med, som 
det måske var værd at dyrke. 

 

Efter 2. real i 1970 fortsatte jeg i gymnasiet i Herning, men det 
er en helt anden historie, og efter studentereksamen i 1973 og USA-
rejse med Hans og Johs, var jeg i januar og februar 1974 som 
tyveårig såmænd lærervikar på Bording Skole.  Det var en god 
oplevelse. Det gav selvtillid at blive modtaget og ansat af en meget 
hjælpsom viceinspektør Jeppesen, og på den måde være med i 
lærerværelset. Jeg overnattede så nogle gange ved Justesens i deres 
kælder. 

 

Asp, som jeg også selv i en periode havde haft som inspirerende 
geografilærer, fik mig involveret i at fortælle sine elever i 1974 om 
den omtalte USA rejse, som Johs, Hans og jeg lige havde været på.   

I 1974 startede jeg på Aarhus Universitet på det det, der senere 
blev til en matematik-økonomi eksamen for mig, og det er jo også en 
helt anden historie.  

Esben 1969 



Jeg bor med min kone og den ”mindste” af vores tre drenge på 
21 i Malling. De to ældste er hhv. 31 og 25. 

Jeg arbejder stadig i universitetssektoren, dvs. som forsker og 
underviser på Aalborg Universitet, hvor jeg er ansat på Institut for 
Matematiske Fag. Det bliver til en del pendlen med toget mellem 
Malling og Aalborg. Tidligere har jeg arbejdet på Handelshøjskolen i 
Århus og Aarhus Universitet i ca. 26 år. For en 17 år siden boede jeg 
og min familie et halvt år i Californien, idet jeg var så heldig at være 
gæsteforsker på et universitet dér. Det var sandelig tider!  

”Kliken” har vi stadig, idet jeg den dag i dag, om end ikke 
dagligt, så dog jævnligt har nær kontakt med Johs, der også med sin 
familie bor i Malling.  Hans fra Christianshede er jeg heldigvis også 
stadig i kontakt med, han bor i Højbjerg. Steen bor noget længere 
væk, men vi ses dog af og til og udveksler sjove episoder fra 
fortiden. 
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