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En dag i 1937 valgte lærer Olaf de Hemmer Egeberg til sin  

højtlæsning at læse op fra Harald Herdals bog Den første verden. 

Teksten handlede om nogle drenges leg på et loftskammer, 

og ordet ’tissemand’ blev brugt – en dengang sjælden beteg-

nelse på skrift. En dreng i klassen fortalte om oplæsningen der- 

hjemme, og så var fanden løs i Laksegade. Hans mor kon-

taktede inspektøren, og Egeberg blev kaldt til møde. Han 

gjorde rede for sin undervisning, men blev straks ”sat fra tje-

neste” og fyret. Seksualundervisning var formelt tilladt, men 

ikke udbredt, og det var et følsomt emne. Fri seksualitet var 

et af tidens frigørelsesprojekter, og sager om svangerskabs- 

afbrydelse, fosterfordrivelse og prævention fyldte meget i of-

fentligheden – og det kom sagen om lærer Egeberg også til. 

Olaf de Hemmer Egeberg (1857-1959) er en af hovedpersonerne 

i bogen Det naturlige og frie barn, som også tæller skolebestyrer 

Thora Constantin-Hansen (1867-1954) og skoleinspektør Asger 

Rosenstand Schacht (1893-1976). I Københavns mange nye og 

store skoler dyrkede man streng disciplin og ensartet pensum 

for alle klassetrin. De tre reformpædagoger ville noget andet. 

Deres teorier og praksis tog udgangspunkt i barnet og ikke i sy- 

stemet og var med til at forme den moderne danske folkeskole. 
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