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KRISTEN SIMONSEN 

K R I S T E N SIMONSEN blev født i Nyborg den 5. September 1874. 
Han blev Student 1897 og cand. mag. 1904; efter at have undervist 
forskellige Steder blev han 1907 Lærer ved Sorø Akademi. Han var 
meget interesseret i Naturfagene og arbejdede ivrigt for disses Frem
gang i Skolerne, hvad bl. a. hans forskellige Lærebøger vidner om. 
Selv om Botanik og især Biologi vel nok havde hans største Interesse, 
var han dog ogsaa meget optaget af Geologien og sammen med Lektor 
C. C. CHRISTENSEN i Roskilde var han blandt Banebryderne for Geologien 
som Undervisningsfag. Ældre Medlemmer af Dansk Geologisk Forening 
vil sikkert endnu erindre det Foredrag, han holdt her i Foreningen 26. 
Februar 1908 om Geologi som Skolefag, i hvilket han særlig slog til Lyd 
for Exkursioner som Led i Undervisningen, ikke blot som Enkeltdags-
exkursion, men ogsaa Ture paa flere sammenhængende Dage. Foredraget 
affødte en livlig Diskussion mellem ham, USSING, GRONWALL, HARTZ, 
Adjunkt FERDINAND, Lærer PINDBORG og VICTOR MADSEN (se Meddel. 
Bd. 3. 1908). E t Resultat af Foredraget var, at Foreningen foranstaltede 
nogle Exkursioner særlig beregnede paa Lærere, og det medførte tillige, 
a t de t rykte Beretninger om Exkursionerne blev mere fyldige, saa de 
kunde tjene som en Fører ved fremtidige Exkursioner til de samme 
Steder. Hvis man vil gennemblade Foreningens Publikationer, saa vil 
man bemærke en væsentlig Forskel i Beretningerne; medens de før 
SIMONSENS Foredrag for en meget væsentlig Del omtaler, hvor mange 
Maaltider man fik, og hvilke Udsigtspunkter man besøgte, saa er Be
retningerne efter Foredraget betydelig mere saglige, ligesom der fra da 
af gerne gaves Henvisninger til Litteraturen om de paagældende Emner. 

SIMONSEN blev Medlem af Foreningen i 1902 og deltog navnlig i Be
gyndelsen meget i dens Møder og Exkursioner; efter at han havde stiftet 
Hjem i Sorø, blev hans Deltagelse i Foreningens Liv selvsagt noget sjeld-
nere, men hans Interesse for Geologien mindskedes ikke. Da Hjem-
stavnsstævnet for Aaret 1927 blev afholdt i Sorø, var han selvskreven 
som Foredragsholder og geologisk Fører i Sorøegnen, som han kendte 
ud og ind. Det bør ogsaa nævnes, at det var ham, der i 1931 tog Initia
tivet til Fredningen af Stenbestrøningerne i Horsebøg og paa Grydebjerg 
ved Sorø. 

SIMONSEN meldte sig ud af Foreningen 22. Sept. 1933, hvilket skyldtes, 
at han var bleven ramt af den forfærdelige Form for Gigt, som allerede 
i længere Tid havde bundet ham til Sygelejet og af hvilken pinefuld 
Sygdom han blev udfriet 6. Januar 1934. 

V. N. . 




