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Forord

Lærer K nud O ttosen døde i 1907, 86 år gammel. Han efterlod 
sig to bind optegnelser, hvor han havde skildret sit livsløb fra 
barndommen i „Lilhedehus“ i udkanten af Lejrskov ved Kol
ding til alderdommen i Horsens. Oprindelig var disse erindringer 
kun bestemt for den nærmeste familie; men i sit sidste leveår 
gennemgik Knud Ottosen erindringerne med henblik på en even
tuel offentliggørelse; enkelte erindringsbilleder om barndommen 
og seminarietiden havde han allerede tidligere ladet trykke i 
„Vor Ungdom“ 1898 og 1900. Erindringerne blev imidlertid 
ikke udgivet som helhed. De forblev i familiens besiddelse, indtil 
1936 hos sønnen, lektor Marius Ottosen i Horsens, efter dennes 
død hos dattersønnen, bankdirektør Olaf Hedegaard. Et af de 
to håndskrevne originalmanuskripter befinder sig i dag på Dan
marks Pædagogiske Bibliotek.

På initiativ af Marius Ottosens søn, lektor Knud Ottosen, og 
med bistand fra Olaf Hedegaard og lektor E. Molbo, blev erin
dringerne i 1964 udsendt i duplikeret form til slægtens medlem
mer. I 1972 blev lektor Vagn Skovgaard-Petersen opmærksom 
på denne foreløbige udgave og anbefalede Selskabet for Dansk 
Skolehistorie at påtage sig en egentlig udgivelse af erindringerne. 
Selskabet har tilsluttet sig Skovgaard-Petersens vurdering, at der 
her er tale om et så originalt og fængslende bidrag til den danske 
skoles historie og den biografiske litteratur i det hele taget, at 
disse erindringer gennem en trykudgave burde blive tilgængelig 
for en stor læserkreds. Olaf Hedegaard og lektor Christian Otto
sen, Sønderborg, har delt denne opfattelse og givet tilladelse til 
udgivelsen.

Knud Ottosen var en skarp iagttager og en god stilist. Vi
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kommer i denne bog tæt ind på livet af mennesker og begiven
heder i det forrige århundredes danske landbosamfund. I andre 
bøger kan man finde teoretiske beskrivelser af den „indbyrdes 
undervisning“, men her møder vi erindringen om barnets ople
velse af systemet. Læreruddannelsen på Jelling Seminarium, 
lærerens forhold til sin undervisning, til forældre og myndighe
der i Søvind ved Horsens og Hylke ved Skanderborg, de sønder
jyske krige, indtrykket af en offentlig henrettelse er nogle af de 
temaer, vi møder i bogen.

Omkring århundredskiftet var Knud Ottosen mest kendt som 
far til historikeren, skolebogsforfatteren og politikeren Johan 
Ottosen (1859-1904). Men han var også selv forfatter, nemlig 
til bogen „Vor Folkeskoles Oprindelse og Udvikling“, udgivet i 
Horsens 1894. Om baggrunden for denne skolehistorie skrev 
Knud Ottosen selv i forordet: „Det er stadig forekommet mig 
som en Mangel ved vor Bogverden, at vi ikke ejede en lille, jevn 
folkelig Fremstilling af vor Folkeskoles Historie. En saadan 
maatte dog, forekommer det mig, kunne have Interesse ikke 
alene for Lærere, men ogsaa for enhver anden, der i nogen Hen
seende havde med vort Folkeskolevæsen at gøre“. I et brev af 
15. februar 1893 pædagogen og politikeren Herman Trier op
lyste Knud Ottosen, at bogen var skrevet som „Folkelæsning“ 
og i den tanke, at den kunne vinde indgang i sognebogsamlin
ger. Folkelæsning blev den vel aldrig, men den blev brugt på 
seminarierne. Gennem de følgende 30-40 år var den, med til
læg af folkeskolens konsulent N. A. Larsen om skolevæsenets gæl
dende ordninger, en god og let læselig indføring for vordende 
lærere i skolens, primært folkeskolens, opgaver under skiftende 
vilkår i det danske samfund.

De livserindringer, der hermed omsider når frem til udgivelse, 
skal også nok finde indgang på seminarierne. Men de fortjener 
at nå langt videre, at blive „folkelæsning“.

Teksten er enkelte steder beskåret, hvor Knud Ottosen har 
givet mere private meddelelser til familien. Af hensyn til over
skueligheden for en nutidig læser er kapitlerne underinddelt med
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overskrifter for de enkelte afsnit. En del af Knud Ottosens op
lysninger er ikke umiddelbart forståelige for en nutidig læser, 
men vedføjede noter skulle give de nødvendige oplysninger. Det 
skal tilføjes, at Knud Ottosens stavemåde i det væsentligste er 
bevaret, dog følges moderne retskrivning, når det gælder navne
ordenes begyndelsesbogstaver, ligesom dobbelt aa er ændret til å. 

November 1976
Ingrid Markussen



Mit hjem og min barndom
1821-1835

Lilhedehus.

Mit barndomshjem lå omtrent en halv fjerdingvej nord for 
Lejrskov kirke ved vejen til Vraa. Her var nemlig engang, jeg 
ved ikke når, farfar blevet ejer af et lille hus, „Lilhedehus“ kal
det, med en 16 tdr. land gammel hedejord, hvilket han 1820 
afstod til far, mod at denne overtog det med en gæld på 500 rdl. 
og forpligtelser til at forsørge sine gamle forældre.

Min farfar hed Knud Ottosen, han var født omtrent 1750, 
boede på Lejrskov Mark og tjente sit brød som arbejdsmand; 
han havde en broder, der hed Niels Ottosen, der levede under 
lignende kår i Bække sogn. Deraf slutter jeg, at deres far har 
heddet Otto og ligesom de levet i små kår; ja, jeg tror endog at 
vide, at han har heddet Otto Knudsen, og at navnene Otto og 
Knud stadig er gået igen i de ældste sønner i hver ny generation.

Min far hed Otto Knudsen og var født 1784. Min mor Jo
hanne Christensdatter, en smededatter fra Højrup, var omtrent 
jævnaldrende med ham. De blev gift 1820, og d. 10. januar 1821 
kom jeg, deres førstefødte, til verden og fik navnet Knud Otto
sen, hvorefter vi i løbet af 1 o år blev ialt 6 søskende.

Farfar havde pløjet med stude; men far fik sig snart anskaffet 
et par heste; thi nu skulde det gå løs med mærgling og en kraf
tigere drift. Men det kneb med penge. Thi den lille smule, som 
far havde kunnet sammenspare som tjenestekarl, og de 40 rdl., 
som mor havde i arv, var en meget udrøj driftskapital, og des
uden var de mange børn dårlige hjælpere. Alligevel blev hele 
marken mærgiet i løbet af få år, og derefter købte far mer jord, 
så at han efter 10 års forløb var ejer af dobbelt så megen jord, 
som han havde haft at begynde med. Men han havde da rigtig
nok også mer end fordoblet sin gæld.
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Lilhedehus bestod, da far overtog det, af en længe på 12 fag 
egebindingsværk med klinede vægge, det vil sige vægge, der var 
lavede ved, at der mellem tømmerstokkene først var vændret 
med tynde hassel- eller pilekviste og derefter udfyldt med ler 
indtil tømmerets tykkelse. Huset var næppe mere end 8 alen1 
vidt, og det var ikke 3 alen højt til loftsbjælkerne, havde lergulv 
i stuerne, kampestensgulv i forstuen og køkkenet, alkovesenge, 
åbent ildsted og små vinduer med meget små i bly indfattede 
ruder. Huset lå med gavlene i øst og vest. Til den østre ende 
havde far straks måttet bygge nogle fag til hestene, og i vinkel 
med den vestre ende ladet rejse et stolpehus til korn. Et sådant 
hus bestod af utilhugne stolper med almindelig risgærde imellem 
og med et tag af lyng. Disse bygninger stod derefter urørte i en 
halv snes år.

I løbet af de næste 6-8 år derefter fik bygningerne et andet 
udseende. Stolpehuset forsvandt, og der kom en grundmuret fløj 
på 8-9 fag til hver ende af det gamle hus, og det af røde mur
sten, som far selv havde brændt, i hvilken anledning han i nogle 
år havde haft en lille teglovn, og i samme tid kom der grund
mur med nye vinduer i forsiden af det gamle hus, der stadig ved
blev at være stuehus, ligesom der også kom bræddegulv i stuerne 
af bøgeplanker, som far selv havde ladet skære og derefter 
havde haft liggende en tid i mosevand og en anden tid til vind
tørring, hvorved de var blevet så hårde, at de næsten ikke var 
til at bearbejde.

Af det her fortalte fremgår det, at far har været et sjældent 
arbejdsomt menneske. Men mor var det ikke mindre. Hun 
havde i sine unge dage været væverpige, og i flere år, efter at 
hun var blevet hustru og moder, vedblev hun at sysle med væv
ning. Jeg kan endnu se hende for mig, siddende ved væven om 
dagen og ved spinderokken om aftenen, medens hun lod alt det 
gående arbejde udføre af en lille tjenestepige. Jeg kan også hu
ske, at hun lavede meget tø j: lærred, vadmel, hvergarn og dyne
tøj, så hun ikke blot kunde forsyne os selv med det nødvendige, 
men også undertiden havde et stykke at sælge. Efterhånden som 
bedriften udvidedes, af tog dog dette arbejde, og da jeg var en
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halv snes år, var væven forsvunden. Efter flere års forløb blev 
den igen taget i brug af mine søstre. Der kendtes i det hele taget 
ikke til lediggang i mit hjem. Kun om helligdagene hvilede alt, 
og da var skiftevis nogle af os i kirke.

Hvad børns fritid kunde bruges til.

Vi børn måtte, efterhånden som vi voksede til, tage del i arbej
det. Om sommeren måtte vi skiftes til, som det passede sig for 
skolen, at passe kreaturerne, hyppe kartofler, stakke tørv, rive hø 
o.s.v. og om vinteren navnlig holde staldene rene. Men i denne 
tid af året gav dette os dog ikke arbejde nok, og vi drenge var 
da navnlig sysselsatte i huggehuset med at lave vogne og slæder, 
vindmøller og vandmøller, flitsbuer, geværer, sabler, stylter o.s.v. 
Pigerne satte mor i arbejde inden døre. Om vinteraftner blev vi 
alle, både drenge og piger, stillede i rundkres omkring et tælle
lys, der var anbragt på en 5 kvarter2 høj lysestage midt på gul
vet, ja undertiden sad vi endog i en halvkres omkring arne
stedet, på hvilket der så flammede et lille bål af lyseklyner, det 
vil sige et slags tunge, hårde tørv, der kun findes i enkelte moser, 
og som brænder med en meget klar lue. Så gik det løs for pigerne 
med at karte, spinde, stoppe og sy; ja vi drenge måtte også ofte 
karte, og så måtte vi selv stoppe vore strømper og vanter samt 
prøve på at flette kurve, sno simer3, lave træskeer o. 1. Men 
først måtte dog altid lektierne til skolen være lærte; thi vore 
forældre holdt strengt på, at vi skulde have en så god opdragelse 
og oplysning som muligt. „Dette“, sagde de, „er omtrent alt, 
hvad vi vil kunne give Eder; men vi mener også, det er det 
bedste I kan få.“

Når så lektierne var lærte, læste ofte en af os drenge højt 
enten af Ribe Stiftstidende4 eller Børresens Bondeven5, hvilke 2 
blade far holdt „mest for børnenes skyld“. Undertiden havde 
vi dog også fået fat i en bog, hvilket ellers ikke var let i den tid, 
f. eks. Robinson den yngre6, Mallings „Store og gode Handlin-
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ger“7, Holbergs Komedier eller en rejsebeskrivelse. Hverken far 
eller mor havde nogen færdighed i læsning; de havde i deres 
skoletid, der var meget ustadig, ikke kendt andre bøger end 
Luthers Katekismus, Pontoppidans Forklaring, Kingos Salme
bog og „Evangeliebogen“. Far havde dog lært sig selv at skrive 
sit navn og at læse en tydelig håndskrift. Derimod syntes jeg 
som dreng, at han var en regnemester; thi han kunde ofte løse 
opgaver, som jeg ikke kunde magte, og det endda uden tavle 
og griffel.

Vi børn blev i øvrigt opdragne under mild alvor, lige langt 
fra kælenskab og blødagtighed og fra hårdhed og tyrani. Far 
havde en sådan magt over os, at et ord af ham var nok til at 
gøre os artige. Kun en eneste gang mindes jeg, at han har slået 
mig. Dette skete den dag, da min yngste søster var i kirke. Jeg 
har altså været i o år og min broder 6. Medens nu mor og de 
fremmede var i kirke med barnet, var min broder og jeg kom
men i et vældigt slagsmål om en pisk. Far kom da til og afslut
tede kampen med en ørefigen til hver af os og derefter at sætte 
os i hver sit hjørne af stuen. Der stod vi og flæbede, da folk kom 
fra kirke. Mors ord havde vel ikke en så øjeblikkelig og afgø
rende magt som fars; men altid skulde hun dog nok forstå at 
bøje os. Vi holdt i grunden som børn mest af mor, hvilket natur
ligvis især kom af, at hun gav sig mere af med os end far, der 
var af et stille væsen, kun lidet talende og meget optaget af ar
bejdet. Om vinteraftener kunde vi en gang imellem få ham til at 
fortælle eller synge for os, og det var en stor fornøjelse. Mor 
kunde ikke synge. Som ældre lærte vi at sætte pris på far.

I vor fritid tumlede vi os på egen hånd; og en af vore bedste 
sommerfornøjelser var da at bade i en lille bæk, der løb i skellet 
mellem fars mark og en af naboernes, for derefter at løbe split
ternøgne omkring på engen. Denne morskab kunde ofte fortsæt
tes længe; men engang kom vi meget hurtigt i klæderne. Det 
begyndte nemlig at blive mørkt, skønt det var midt på dagen, 
og solen forsvandt mer og mer, hvilket vi opdagede ved at se 
dens spejlbillede i bækken. Vi skyndte os i stor angst hjem, men 
blev der hurtig beroligede med, at almanakken fortalte os, at
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det var en total solformørkelse, der snart igen vilde være forbi. 
Hvad år det var, véd jeg ikke, men omkring ved 1834 må det 
have været.

Vore vinterfornøjelser måtte naturligvis isen og sneen yde stof 
til. Bag ved vort hus var der en lille bakke, der afgav en dejlig 
rutsbane, som vi flittig benyttede. Men herved var der den 
ubehagelighed, at der neden for bakken var et væld, udgravet 
som en lille brønd, for at man der kunde hente vand, hvis brøn
den i gården skulde blive tør; og dette hul skulde vi vogte os for. 
Det var derfor meget i vejen; desuden var det os en gåde. Thi 
stak vi en hånd ned i dets vand en varm sommerdag, var det 
isnende koldt; men gjorde vi det samme en kold vinterdag, var 
det dejlig varmt, og så boblede det altid, og i streng frost dam
pede det som en gryde varmt vand. I dette hul rutsede jeg 
engang ned og blev våd fra top til tå. Lige straks gjorde dette 
dog ikke noget, da det føltes som at få et varmt bad; men snart 
blev klæderne stive, og jeg måtte ind til mor.

En anden gang var vi en hel flok drenge blevet samlede på 
en dam på fars mark for at glide på isen. Men denne var tynd 
og kunde gynge lidt under os, hvilket var til stor morskab. Uhel
digvis kom en skælm af en væver forbi os, og han lærte os, at vi 
skulde tage hverandre i hænderne og løbe i række, for så vilde 
den gynge meget bedre. Tre af os fulgte hans anvisning og plum
pede i til midt på maven. Slukøret traskede jeg hjem.

Som fortalt havde far efterhånden arbejdet sig op fra hus
mand til gårdmand, og det uden penge. Det kneb ham derfor 
også tit at skaffe kontanter til renter, skatter og folkeløn, og han 
måtte se at skaffe sig ekstraindtægter. I den anledning lod han 
sig da ofte leje til at køre for folk. Således kørte han mange ture 
til markeder i Varde og Ølgod med smørfjerdinger for en bød
ker og mange til Flensborg med smør for en høker; ved disse 
sidste havde han altid brændevin med tilbage. Da jeg var bleven 
en 11-12 år, tog han mig ofte med på disse ture; thi ikke sjæl
dent tog han på dem natten til hjælp, og da især holdt han af 
at have lidt selskab.

Turene til Varde og Ølgod faldt altid om sommeren i den
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gode smørtid; og når en sådan tur skulde gå for sig, og vi mødte 
hos bødkeren for at få læs, var smørtræerne altid i forvejen vel 
udvandede for bedre under transporten at kunne tåle vindens 
og solens indvirkning. Efter en dags kørsel badede vi altid ved 
en å ude i heden ikke langt fra bestemmelsesstedet. Hvad den 
hed, ved jeg ikke. Her blev smørtræerne lagde i åen for at få en 
ny udvanding, hvilket både forbedrede deres udseende og for
øgede deres vægt, og det gjaldt om, at de vejede godt. Thi fra 
en fyldt smørfjerding bruttovægt, fradroges altid 14 pund for 
træet, og vejede den altså mere, blev dette betalt som smør. 
Dette vidste vesterjyden og købte derfor helst de tungeste smør
fjerdinger. Bødkeren var altid selv med for at kunne sælge sine 
varer på markedet. Et sådant vesteregns marked var en del for
skelligt fra et østeregns. Foruden omegnens beboere med deres 
sorte gryder og potter og de almindelige markedskræmmere var 
her samlet mange med trævarer fra østeregnen, som træsko, 
stole, river, høledrag og kroge, grebe og skovle m. m.

Disse hedeture gjorde et så stærkt indtryk på min drengefan
tasi, at det aldrig udslettes. Endnu på mine gamle dage drøm
mer jeg tit, at jeg færdes i hedeegne og genser, hvad jeg den 
gang så. Ja  det har endog været så stærkt, at det for et par år 
siden forledte mig til at gøre en tur ud til Herning i det håb, at 
jeg der skulde finde noget lignende som det, jeg havde set som 
dreng. Dette blev mig dog en skuffelse; thi Herning var ikke 
længere en hedeby og omegnen var blevet en hel del kultiveret.

På de omtalte ture med far var det egentlig først, jeg ret kom 
til at holde af ham. Men på disse talte han så kærligt med mig, 
at jeg syntes, ingen kunde være så rar som han, og jeg beslut
tede at ville blive en mand som han. Af denne hengivenhed for 
ham fulgte, at jeg undertiden kunde føle mig såret på hans 
vegne, når jeg syntes, at nogen ikke viste ham tilbørlig agtelse 
eller vilde overse ham, fordi han kun hørte til småmændene eller 
parcellisterne, som de større gårdmænd gerne vilde kalde dem 
med de små jordlodder. Et træk, der således sårede mig dybt, 
må jeg fortælle. Koldinghus rytterdistrikt, hvortil Lejrskov sogn 
havde hørt, var blevet solgt til bønderne med den forpligtelse, at
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de årlig skulde levere til det i Kolding garnisonerende landsener
regiment et vist kvantum hø, halm og havre af hver tønde hart
korn. Når så dagen kom, at dette skulde ske, blev hele sognet 
tilsagte til samme tid; af frygt for at komme for sent var alle 
tidlig på færde, så at den store staldgård oppe ved slottet var 
fuld af vogne, når det opgivne klokkeslet kom, og de herrer 
underofficerer, som skulde ordne det hele, behagede at indfinde 
sig. Men når så klokken slog, og de nævnte herrer kom, begyndte 
et farligt hurlumhej, der gjorde et uhyggeligt indtryk. En af 
dem tog fat et sted, en anden et andet sted, og fra flere sider lød 
det nu højt og brutalt: „Hvor er han fra? Hvad hedder han? 
Hvad nummer har han?“ Og var vedkommende „han“ da ikke 
hurtig nok til at svare, regnede det straks ned med „fæhoved, 
bondetorsk o.s.v.“ Men havde spørgeren nu endelig fået den så 
høflig begærte besked, så begyndte anden akt med at få num
meret anbragt med kridt på et iøjnefaldende sted, f. eks. på 
vognen. Frembød denne imidlertid intet sådant sted, undså disse 
veldisciplinerede herrer sig ikke ved at rive hatten af hovedet 
på bonden og skrive på den. Sådan en behandling fik min far og 
flere. Derefter fik så bonden besked om, til hvilket af de mange 
aflæsningssteder han skulde henvende sig, og så begyndte endelig 
tredje akt, der endda var den værste. Thi nu var det som oftest 
således, at vognen stod indeklemt, så den enten skulde rykkes 
tilbage eller til siden eller måske vendes, og kunde dette ikke ske 
hurtigt nok, så blev det ikke ved regnvejr, men blev til lyn og 
torden over „de dumme bønder“ og med nedslag på hesteryg
gene og vognfjælene. Om der også faldt noget af på bondens 
rygstykker, tør jeg ikke sige; men sagt blev det, at også dette 
kunde ske; heller ikke mindes jeg, om det var sabler eller stokke, 
der benyttedes til slige bedrifter. Det var i den store bondeven 
Frederik den sjettes tid.

Én gang syntes jeg dog, far var hård imod mig, og det må jeg 
have med ligesåvel som det øvrige. Det var endnu skik i min 
barndom, at alle lod deres får gå ude om vinteren, når jorden 
var nogenlunde bar. Således gjorde da også far. Nu plejede 
fårene imidlertid altid selv at holde sig til henimod aften for at
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blive lukket ind ; men engang var der gået flere aftener, de ikke 
havde meldt sig, og vi vidste ikke, hvor de opholdt sig om natten. 
Så en dag, min far skulde køre til mølle, siger han til mig: „Gå 
henimod aften op på kirkegården og se efter, om fårene ikke er 
der; jeg har en mistanke om, at det er der, de har været de 
sidste nætter.“ (Jeg var måske den gang 11-12 år.) Jeg lovede 
det naturligvis, men glemte det, indtil det begyndte at mørknes. 
Da jeg så kom til kirkegården og så, hvor skummelt det var 
derinde og hørte vindens susen i de nøgne træer, blev jeg bange 
og turde ikke gå ind. Jeg nøjedes med at liste mig rundt udenom 
kirkegården og kigge over hegnet. Følgen blev, at jeg ingen får 
fandt og kom hjem med uforrettet sag. Omtrent ved samme tid 
kom far fra mølle, og hans første spørgsmål gjaldt, om jeg så 
havde fundet fårene. Og da jeg dertil måtte svare nej, om jeg 
da virkelig havde været inde på kirkegården. Da jeg nu også 
dertil måtte svare nej, lød ordren: „Gå så igjen og se, du nu kan 
komme derind!“ Nu måtte jeg altså derind, ihvad det end 
skulde koste, og nu var det endda oven i købet blevet helt aften. 
Spøgelser og gengangere var jeg just ikke bange for; thi min 
lærer havde jo sagt, at det stred mod sund fornuft at tro på sligt; 
men alligevel gyste jeg, da jeg så, hvor uhyggeligt der var der
inde. Jeg stod stille ved lågen og stirrede derind. M e n ___uha!
der står jo det træ, som en mand forleden dag vilde have hængt 
sig i. Og der er jo et barn, der skriger inde i kirken, og der er jo 
en mand, der går og tramper derinde på loftet. Det blev værre 
og værre, hårene rejste sig på hovedet, og hjertet sank helt ned 
i træskoene.

Heldigvis kom jeg til at tænke på et rygte, der i disse dage gik 
i sognet, og som gik ud på, at der i kirken opholdt sig en udbrudt 
tugthusfange, og at hans kone, der boede i sognet, om natten gik 
op til ham med mad; thi deraf lavede jeg nu den naturlige for
klaring, at det var fangen, der gik på loftet, at konen var oppe 
hos ham og havde sit lille barn med, og at det var det, der 
skreg. Det lettede, da jeg troede at have fundet årsagen til de 
fordægtige lyde. Jeg vovede mig nu ind ad lågen, som var bag 
ved kirken, hen forbi det slemme træ, omkring den østre gavl og
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hen imod våbenhuset. Men der turde jeg ikke gå forbi; thi fan
gen kunde jo komme ud og slå mig ihjel. Jeg måtte da tilbage 
bag om kirken og derfra omkring den vestre gavl for fra denne 
side at kunne nærme mig våbenhuset. Da, just som jeg har nået 
det sydvestre hjørne, lød det for mine øren, som et helt rytter
regiment satte over hegnet og galoperede ned ad vejen i retning 
efter mit hjem. Jeg anede straks, at det var fårene -  se dem 
kunde jeg ikke -  og satte afsted efter dem. Ganske rigtigt; de 
var hjemme før jeg. -  Nu kun dette til forklaring. Den spadse
rende på loftet var nogle små skydelåger i de store låger for lyd
hullerne i tårnet, som vinden klaprede med, og barnet, jeg 
havde hørt græde, var uglen, der tudede. Men dette opdagede 
jeg først længe efter.

Min skoletid under den indbyrdes undervisning. 
1826-1835.

Der er bleven sagt mig, at jeg kun var 5% år gammel, da jeg 
begyndte at gå i skole, og det må derfor have været i foråret 
1826. Det var i den „indbyrdes undervisning“s blomstringstid, 
og da var det en meget almindelig mening, at det var bedre at 
tage et aldeles uforberedt barn i skole end et, der var forkvaklet 
ved moderens eller bedstemoderens forberedelse. Derfor kom jeg 
så tidlig og uden mindste forberedelse i skole. Det var i Vraa 
skole i Lejrskov sogn pr. Kolding hos degn og skolelærer Peder 
Christensen8.

Som født af småkårsfolk og i et enligt liggende boelsted var 
jeg dengang kun kommen meget lidt sammen med fremmede 
folk og fremmede børn og var derfor i høj grad kejtet og und
selig, og det er vel derfor, at min første skoledag har gjort et så 
stærkt indtryk på mig, at jeg mindes den endnu. Min mor fulgte 
mig for at introducere mig, hvilket begyndte med, at vi gik ind 
i lærerens dagligstue, hvor hun afleverede en kurv til køkkenet. 
Dernæst blev vi bænkede i en slags sofa eller slagbænk med
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hynde og beværtede med kaffe. Fra dette sæde kunde jeg be
tragte stuen. Hvad der især fængslede mig var 2 par sortlakerede 
skjolde med noget „forgyldt læsning“ på, anbragte over dørene 
til sovekamret og køkkenet. Hvad de betød, forstod jeg natur
ligvis ikke den gang. Siden så jeg tit både dem og et tredje par, 
som senere var kommet til og blevet anbragte over en dragkiste, 
og så lærte jeg at forstå sagen. Hvert par havde nemlig først haft 
plads på alteret i kirken foran 2 vokslys, der i anledning af en 
præsts død var skænkede i kirken, hvorfor også den „forgyldte 
læsning“ indeholdt vedkommende præsts navns fødselsdag, em
bedstid og dødsdag. I degnens hus var de derefter komne ifølge 
en gammel lovbestemmelse, der siger, at „når de til kirken skæn
kede lys er så nær udbrændte, som velanstændigheden tillader, 
tilfalder resten degnen.“ Nævnte sofa og dragkiste samt et sim
pelt bord og nogle træstole udgjorde hele møblementet. På de 
hvidkalkede vægge hang en violin og nogle ganske små billeder. 
Skjønt jeg naturligvis først senere lærte at kende hele bygnin
gen, vil jeg dog helst med det samme give en lille beskrivelse af 
den. Det var en af Frederik IVs skoler, grundmuret, hvidkalket 
og teglhængt. Den omtalte dagligstue, der omtrent var 30 kva
dratalen stor, lå til bygningens forside, og til samme side lå sove
kamret, 25 kvadratalen stort. Til bagsiden lå køkken og spise
kammer, hvert næppe 20 kvadratalen. Køkkenet tjente tillige 
til bryggeri, bageri og vadskehus, og spisekamret måtte give 
plads til kar, ballier, bagtrug, øltønde og al slags forråd af føde
varer. Disse 4 rum indtog de 4 fag af bygningen, der lå til 
venstre for indgangsdøren, som var i husets midterste fag.

I dette fag var der indenfor døren en ganske lille forstue; 
men iøvrigt udgjorde det tilligemed de 2 næste til højre skole
stuen, omtrent 70 kvadratalen. De 2 sidste fag til højre var ind
rettede til kostald og fåresti. Borde og bænke i skolestuen var alle 
fastgjorte på nedrammede pæle. 2 større borde, et langs yder
væggen ud til gården og et midt i skolestuen, havde bænke på 
begge sider, ved den ene side til drengene, ved den anden til 
pigerne. 3 smalle borde, blot med bænk foran, var anbragte 
langs væggene, hvor der var plads dertil. Lærerens bord og stol
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stod på en forhøjning ved den ene ende af det store bord, der 
stod langs ydervæggen til gården. Bordenes form og deres op
stilling var ikke efter fordringerne ved den indb. undervisnings
metode, der krævede, at bordene skulde have skrå plader, være 
til at flytte og have deres plads midt på gulvet med en bred gang 
rundt omkring; men det var dog således, at metoden kunde an
vendes.

Om det var af sparsommelighed, eller det var af kærlighed 
til det gamle, at man havde beholdt disse gamle borde med 
bænke på begge sider, har jeg ingen mening om; men at de var 
uheldige, har jeg erfaring for. Under bordene kunde de større 
drenge og piger nå hinanden med fødderne og drive allehånde 
kunster, uden at læreren kunde mærke det, og over bordene 
kunde de læse hinandens regning og skrivning og skrive af efter 
hinanden, og dette skete sikkert ofte. Jeg sad således i lang tid 
overfor en pige, der regnede bedre end jeg og skrev trolig af 
efter hende; til gengæld tror jeg nok, hun benyttede min ret
skrivning. Da hun blev konfirmeret, forstod jeg slet intet af det, 
som læreren troede, jeg kunde så godt. Jeg måtte da, hvor nødig 
jeg end vilde, gå til bekendelse, tage mod en ordentlig irettesæt
telse, jeg tror en lille kindhest i tilgift, og så -  langt, langt tilbage 
i bogen.

Loftet både i beboelseslejligheden og i skolestuen var almin
deligt bræddeloft uden gibsning. Det havde nok engang været 
malet; nu var det smudsiggråt. Gulvet i dagligstue og sovekam
mer var af brædder, men i køkken, spisekammer og skolestue af 
mursten, i skolestuen næsten altid fuldt af huller. I mange andre 
skoler fandtes endnu kampestensgulv. Kostald og fåresti var 
rummelige; men til hvad der avledes på lodden og til den af 
sognet leverede fourage fandtes der ingen anden plads end 
loftet.

Man vil deraf se, at pladsen i flere henseender var meget ind
skrænket, og dog var disse skoler endnu tidens mønsterskoler. De 
af kirkerne (kirkeejerne) i gammel tid opførte degneboliger, der 
i Christian Vis tid enten havde måttet tilbygge en skolestue eller 
afgive plads til en sådan, var ligesom de gamle præstegårde lan-
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ge, snævre, lave bindingsværks huse, der måske nok undertiden 
gav lidt mere plads, men ofte mindre hygge. -  De i annekssog
nene, hvor ingen degneskoler havde været, i samme konges tid 
oprettede nye skoler, blev nok ofte byggede efter Frederik I Vs 
mønster, skjønt af ringere materiale; men ofte tog man gamle 
„gadehuse“ og indrettede til skoler. (Gadehuse var sådanne 
småhuse, som bønderne havde opført på gadejorderne til bolig 
for bysmeden, byhyrden og husvilde fattige). -  De allernyeste, 
efter 1814 opførte skoler, der meget ofte var såkaldte biskoler 
eller „skoler for ugifte“, havde kun et eller to små værelser eller 
også slet ingen beboelse for læreren, der i så tilfælde fik kost og 
logi på omgang hos distriktets beboere. -

Den mærkeligste af alle de biskoler, jeg har set, var den i 
Lejrskov. Forestil Dem en muret kasse, højst 8 alen på hver led, 
næppe 3 alen høj, og derovenpå et pyramideformet tag, af hvis 
top en skorsten titter op, og tænk Dem endvidere, at der på den
ne kasses forside imod syd findes en lille dør ved det østre hjørne 
og midt på siden et lille vindue, samt mod vest og nord et lille 
vindue i hver side, så har De det ydre billede af bygningen. Og 
tænk Dem så, at De lige indenfor døren har en lille forstue, dob
belt så stor som et klædeskab; bagved denne en stor klodset skor
sten, og igjen bag ved denne en lille krog med lærerens bord og 
stol, og det øvrige, der udgjorde 2 fag, med et langt bord på 
nedgravede pæle og med en bænk bagved langs med væggen til 
drengene, og en do foran til pigerne, en stolpe under bjælken 
midt i skolen, en stor grim kakkelovn og rummet så lavt, at et 
vel voksent menneske ikke kan stå ret op under bjælken, -  så 
har De billedet af det indvendige. Drengene skulde altså sidde 
med ryggen mod den kolde mur, pigerne med kakkelovnen i 
ryggen. Af skolemateriel fandtes kun tavler og skrivebøger og 
nogle dårlige læsebøger. -  Efter denne lille afstikker vende vi 
tilbage til min første skoledag.

Under kaffedrikningen kom degnen ind i stuen. Om jeg alle
rede den gang kendte noget til ham, kan jeg ikke huske; men 
jeg véd, at han siden næsten uden afbrydelse var min gode ven, 
og jeg husker tydelig, at jeg og mine 5 søskende om søndagen,
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når han gik forbi vort hjem til og fra kirken, søgte lejlighed til 
at hilse på ham. Vi syntes da, han var en hel statelig person. 
Hans sorte dragt med spidskjole, høj hat, hvidt bryst, stok i høj
re hånd og den store kirkenøgle hængende på venstre hånds pe
gefinger gjorde ham i vore øjne til en meget fornem mand. Selv 
dette, at han gik med albuerne noget ud fra kroppen, hvilket 
han var nødt til på grund af stivhed i albueleddet, syntes vi, hør
te med til at være rigtig fornem.

Han tog mig nu med sig ind i skolen, hvor jeg sammen med 
et par andre drenge fik plads ved bogstavtabellen lige ved siden 
af lærerens pult. De andre drenge kendte allerede nogle af bog
staverne, jeg ingen. Når nu degnen var sysselsat andet steds i 
skolestuen og ikke lagde mærke til os, og jeg ikke kendte det på
pegede bogstav, slog bihjælperen mig på hovedet med sin pege
pind, og det gjorde så ondt, at jeg hele min skoletid ikke glemte 
denne dreng det og endog i lang tid var bange både for ham og 
de andre store drenge, såsnart læreren ikke var i nærheden. Men 
var han blot til stede, frygtede jeg ikke; thi mine forældre havde 
lært at betragte ham som en rar mand i modsætning til mange 
andre forældre i hin tid, der brugte læreren som bussemand.

I denne barnlige tillid til læreren skulde der dog snart komme 
et lille skår. Da jeg nemlig var kommen nogle få tabeller frem 
og skulde stave: c a ka, c e se, c i si, c o ko, c u ku, c y sy o.s.v. 
og ikke kunde få i mit lille hoved, at c snart skulde gælde for k 
og snart for s, rykkede læreren mig i håret og sagde, jeg skulde 
være opmærksom. Han tog vist slet ikke hårdt på mig; men det 
var alligevel nok til at gøre mig bange for en tid.

Nu må det formodentlig være gået sin jævne gang i længere 
tid; thi jeg var avanceret gennem alle de halsbrækkende stave- 
øvelser, som spath, pfals, qvæck, generalqvarteermesterstab, 
overbibliothecarspost o.l., og kommen til første læsetabel, uden 
at noget mærkeligt har hæftet sig i hukommelsen. Men netop på 
denne tid holdt koldfeberen mig borte fra skolen i en halv snes 
uger, der især var bleven brugt til rigtig at indøve hele det mili
tære væsen, der hørte til den ægte indb. underv., med fløjtesig
naler, marcheren og drejninger -  altsammen vel nærmest, fordi
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der forestod en provstevisitats. Velsagtens også på grund af visi- 
tatsen var jeg lige en dag eller to før denne begyndt at komme i 
skole igen. Men desværre for mig og ikke mindre for degnen var 
jeg ikke bleven ordentlig hjemme i den eksercits og kom på et 
givet signal til at gøre en urigtig vending, der ikke blot bragte 
forvirring i maskineriets gang, men også ophidsede læreren så
ledes, at han gav mig en varm ørefigen, idet han med et fast 
håndtag snoede mig omkring -  og mulig derved forspildte et 
dannebrogskors. Thi ridderkors til provster og præster og danne
brogskors til lærere var et af de midler, hvorved regeringen søgte 
at fremme indførelsen af den indb. underv. Efter dette stod jeg 
vistnok og flæbede ved tabellen, og dette har vel været årsagen 
til, at en af de tilstedeværende herrer kom hen og forlangte mig 
til at læse for sig. Jeg læste da efter tabellen: „Jeg har fem san
ser. Jeg ser, hører, lugter, smager, føler. Mine sanser ere synet, 
hørelsen, lugten, smagen, følelsen.“ Her standsede han mig med 
et: „Det var godt“, hvorefter han gav mig nogle spørgsmål om 
det læste og endte med at sige: „Nå, hvad er det så, dine fem 
sanser hedder?“ Ved hans venlighed var jeg nu igen bleven helt 
modig og svarede raskt: „Det er mi yvn, mi ører, mi nejs, mi 
mund og mi hinner.“ Ved dette svar trak han lidt på smilebån
det og forlod mig. Lidt efter hørte jeg, at han fortalte det til de 
andre herrer, og nu lo de alle. Jeg forstod vist ikke, hvoraf de 
lo; men at det angik mig, kunde jeg mærke, og flov og ærgerlig 
gik jeg hjem fra denne visitats.

Atter går en tid, og jeg finder mig selv ved en tabel, der be
gynder således: „Da Jesus kom til Verden, var Sædelæren alde
les fordærvet“, hvorefter der fulgte noget om „Pharisæeren“ 
eller, som det ofte kom til at hedde, Parisæeren. Hvad disse sid
ste var for skabninger, opgav jeg ethvert forsøg på at forstå. 
Derimod troede jeg nok at kunne klare begrebet „Sædelære“. 
Min far brugte nemlig at så sit korn af en aflang kurv, som han 
kaldte en sædeløb, og jeg mente da, at sædelære og sædeløb 
måtte høre sammen og være sådant noget som læren om, hvor
ledes man skulle så sit korn. Hvor længe det varede, før jeg blev 
klogere, véd jeg ikke; thi sålænge vi sad ved tabellerne, blev der
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aldrig talt med os om det læste. Hele undervisningen besørgedes 
af bihjælpere og gik blot ud på mekanisk stavning og læsning.

Der var i det hele 80 stave- og læsetabeller (omtrent 60 „dan
ske og 20 „latinske“ ), og det tog for et jævnt godt begavet barn 
mindst 2 år at komme dem igennem; for mindre begavede kun
de det godt tage 3. Metodens fædre havde beregnet kortere tid; 
men de havde vist glemt, at børnene kun gik hveranden dag i 
skole, og at hjemmene ikke kunde hjælpe til med tabellæsnin
gen. Var nu endelig den sidste tabel læst, blev børnene opflyt- 
tede fra „tabelklassen til „bogklassen“. Denne opflytning imøde- 
sås altid med en vis spænding; thi det var ikke helt sikkert, at 
et barn blev opflyttet, fordi det havde læst hele tabelrækken 
igennem. Det blev først underkastet en generalprøve, og bestod 
det ikke denne, kunde det godt komme til at læse mange tabel
ler endnu en gang. Men slap et barn heldigt over skæret, løb det 
om aftenen hjem i fuld galop for at fortælle, hvem af tabelhol
det der kom op, og hvem der måtte om igen. I denne afdeling 
fik nu hver to børn en læsebog, i hvilken de så sad og læste, eller 
lod som om de læste, i omtrent halvdelen af timen for i den sid
ste halvdel at blive „hørte“ enten af læreren eller „hjælperen“, 
d.v.s. et af de dygtigste børn, som for en dag ad gangen var ud
taget til at gå læreren til hånde.

I bogklassen sad børnene nu gerne igen henved et par år; thi 
før de måtte opflyttes i ældste klasse, skulde de være 1 o år gamle 
og have lært Luthers Katekismus, de vigtigste stykker af Balles 
Lærebog og af Bibelhistorien og nogle salmer. Nu fik altså den
ne afdeling lektier for til udenadslæsning, først i katekismen, 
derefter i de andre bøger, og den første halve time hver dag an
vendtes til at høre hver enkelt i det foresatte stykke, der måtte 
være lært ordret, hvis det ikke skulde medføre eftersidden. Efter 
bestemmelsen skulde der „katekiseres“ over det lærte; men tiden 
gik gerne med til overhøringen. I denne halve time skulde hele 
klassen være rolig, og tabelbørnene også høre efter.

Med opflytningen i denne afdeling begyndte altså udenads- 
læsningen og det af ting, som et 8-9 års barn kun havde ringe 
forstand på. Jeg tror heller ikke, at ret mange af børnene i
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denne alder tænkte på, at det, de læste, skulde forstås; det var 
dem nok blot at kunne udtale det højt og tydeligt, ligesom når 
de læste tabeller. De kørte derfor løs, så man kunde høre dem 
langt bort og lagde derved grunden til det tankeløse ramseri, som 
selv begavede børn senere havde ondt ved at komme bort fra. 
Jeg har hørt en endog velbegavet konfirmand læse: „og Josef 
forklarede Faraos Drøm saaledes, at der skulde komme 7 frugt
bare og derefter 7 ufrugtbare Aarevinger“ (Aaringer), blot 
fordi han som mindre var kommen til at læse således.

Skrivningen i yngste klasse begyndte med, at vi med en pind 
blev sat til at skrive bogstaver i sand ved „sandbordet“ (et bord 
med et tyndt lag sand på, som kunde jævnes ud med en „stry
ge“ ). Fra dette gik vi så over til tavle og griffel og endelig, om
trent ved den tid, da vi opflyttede i bogklassen, til papir og pen. 
Regningen begyndte på samme måde: talskrivning i sand, tal
skrivning og tallæsning på tavle, derefter tabelskrivning og ta
bellæsning og endelig tavleregning først med ubenævnte og så 
med benævnte tal. Både skrivning og regning øvedes efter tabel
ler (vi havde 100 skrive- og 120 regnetabeller). Regnebøger 
brugtes kun rent undtagelsesvis i denne klasse. Geografiske nav
ne indøvedes efter samme metode efter lærekort (kort med nav
ne) og eksaminationskort (kort uden navne). Dette sidste fag 
øvedes dog kun med de flinkeste børn i bogklassen, og medens 
de andre havde et andet fag.

Den her nu så tit nævnte indb. undervisnings metode, der nu 
er så aldeles forglemt, at de fleste mennesker kun kender navnet, 
har dog gennem en årrække haft en stor betydning, og jeg må 
derfor omtale den lidt omstændeligere.

Under Napoleonskrigene især i begyndelsen af forrige år
hundrede var det blevet så elendigt med opdragelse og skolevæ
sen, at mange tusinde børn, navnlig i Europas storstæder drev 
omkring på gaderne fra morgen til aften uden nogensomhelst 
undervisning. Dette så mange alvorlige mennesker på med dyb 
bedrøvelse, men øjnede ingen udvej til at afhjælpe nøden. Da 
fremstod omtrent samtidig 2 englændere, Bell og Lancaster, 
med den plan at forsøge at samle disse forsømte stakler i store
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lokaler og der sætte det ene barn til at undervise det andet. Så
snart tanken var opstået, tog de fat, og i mange år rivaliserede 
disse 2 mænd med hinanden om, hvem der kunde få de fleste 
skoler oprettede på dette princip. Deres tanke slog således an, at 
i løbet af 12-15 år var allerede mange hundrede tusinde børn 
efter denne metode bleven oplært i begyndelsesgrundene både 
i læsning, skrivning og regning. Dette så næsten ud som et un
derværk, og begejstringen var i stadig stigen. Her til Danmark 
kom metoden dog først efter 1819, da en ung officer kaptejn 
Abrahamson kom hjem fra Frankrig, hvor han havde lært at 
kende den. I ham fandt kongen, der længe havde ønsket at ind
føre den, men altid havde haft avtoriteterne imod sig, en ivrig 
og begejstret medhjælper, og nu lykkedes det i løbet af en halv 
snes år at få den indført i omtrent 2.000 af landets 2.500 skoler.

For at gøre forståeligt, hvorledes tanken i det enkelte udførtes, 
må jeg begynde med at give et billede af skolestuen. Vi tænker 
os da et lokale til 60 a 80 børn. Dette har da en længde af 14 
alen og en bredde af 12 alen. Indgangsdøren og kakkelovnen 
findes på den ene af de to korte vægge og ved den modsatte 
korte væg står katedret. Nu stiller vi os på katedret, vendt mod 
lokalet. Vi vil da oppe y2 alen under loftet se en bred liste med 
tal på, 15-16 tommer fra hverandre og således, at der er be
gyndt med nummer 1 på vor højre side og sluttet med f.eks. 
nummer 80 på vor venstre. Disse tal er børnenes „løbenumre“. 
Længere nede på væggen, omtrent 1 y2 alen fra gulvet, findes en 
lignende liste, på hvilken der i en indbyrdes afstand på et par 
alen hænger grupper af tabeller med bagsiden udad, de laveste 
nummere på vor højre, de højeste på vor venstre side. Ved hver 
side af katedret ind mod væggen står et lille bord, af hvilke i det 
mindste det ene er et sandbord. Alle de øvrige borde står midt 
på gulvet i 2 grupper, 6 i hver gruppe, med en gang på en god 
alen imellem grupperne samt en gang på i / 2 a 2 alen rundt 
uden om dem.

Nu tænker vi os, at det er om morgenen, og at undervisningen 
skal begynde med „læseskolen“. Forud skal der dog holdes 
mandtal. Læreren stiller sig da på katedret, giver et stød i en
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lille fløjte, kaldet signalpiben, og børnene står øjeblikkelig under 
deres løbenumre. Nu råber han numrene op, og ethvert af de 
tilstedeværende børn svarer „her“, når dets nummer nævnes, 
medens der for de fraværende svares af en eller anden „syg“ 
eller „borte“. Når så udeblivelserne er noterede i „konceptbo
gen“, (en lille oktavbog, der iøvrigt er ordnet i forvejen, således 
at ethvert barns nummer står anført ud for det tabelnummer, 
ved hvilket det skal læse), opråber læreren efter denne bog først 
en „bihjælper“, som straks går hen til katedret og stiller sig for
an det med venstre side til det. Derpå opråbes de 2 eller 3 børn, 
som denne bihjælper skal læse med, så nok en bihjælper og hans 
elever og så fremdeles, indtil ethvert nummer er råbt op. De 
sidst opråbte udgør „bogklassen“. De stiller sig stadig bag hin
anden og danner derved en lang række med den første bihjælper 
i spidsen. På et lille stød i fløjten sætter nu hele rækken sig i be
vægelse og går skolen rundt, indtil første bihjælper med sine 
elever når den laveste af de fremhængte tabeller. Her standser 
han med dem, ligesom den anden ved den næste tabel, den tred
je ved den følgende o.s.fr.; bogklasserne opstiller sig ved bor
dene. Børnene står endnu med ryggen til tabellerne; men på et 
nyt stød i fløjten gør de omkring og begynder at læse. Idet ræk
ken har passeret forbi katedret, har hjælperen (et af de dygtig
ste børn, en ny hver dag) overrakt hver bihjælper en pegepind 
samt et skilt med et „B“ på til at hænge på sig til tegn på sin 
værdighed. Hjælperen selv har fået et skilt med et „H “ på.

Nu er maskineriet i gang, og læreren går omkring, understøt
tet af hjælperen, for at prøve, vejlede, opflytte og nedflytte, sta
dig noterende alt i sin konceptbog. Ved timens slutning hæves 
undervisningen på lignende måde ved signaler. Rækken går på 
ny rundt, bihjælperne afleverer i forbigangen skilte og pege
pinde ved katedret, og alle går i samme orden ud i gården, hvor
til døren åbnes af hjælperen.

På samme vis går det derefter med „skriveskolen“ og „regne- 
skolen“, undtagen at børnene da må sidde ved bordene, og at 
der i reglen er færre bihjælpere. Når så om aftenen skolen er 
hævet, skal alt, hvad der i dagens løb er noteret i konceptbogen,

o.s.fr
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indføres i „journalen“ efter meget minutiøse bestemmelser på 
foreskrevne skemaer, og konceptbogen ordnes til næste dag.

Et eksempel på undervisningen i et enkelt fag vil give lidt be
greb om, hvorledes det hele går. Vi vælger dertil udenadsstav- 
ning, hvorved eleverne står med ryggen til tabellen. Så nævner 
først bihjælperen og derefter hvert barn det ord, der skal staves, 
og på samme måde nævner enhver sin stavelse, og den egentlige 
stavning begynder, idet enhver nævner sit bogstav. Lad os nu 
antage, at en bihjælper har 3 elever, at der altså er 4 børn, som 
vi vil betegne med bogstaverne A, B, C og D, og at de skal stave 
ordet „Dannebrog“. Dette vil da ske således:

A B C D
Dannebrog Dannebrog Dannebrog Dannebrog

Dan ne brog D
a n Dan n
e ne Dan ne
b r 0 g

brog Dan ne brog.

Ved gentagelse af ordet begynder et andet barn og således fort
sættes.

Den indb. undervisning er ofte bleven kaldt en aldeles forfej
let metode. Efter min erfaring var den dog ikke så dårlig -  til 
sit brug. I en klasse, der kun omfattede børn i de to første skole
år, og hvor alle kunde blive underviste efter hensigtsmæssige ta
beller, vilde den endog kunne kaldes en meget god methode. 
Det militæriske med signaler, opstilling, marcheren morede bør
nene, den vekselvise stavning, ved hvilken hvert barn højt ud
talte sit bogstav eller sin stavelse, var for dem en leg, som når de 
siger: „Ulen, dulen, dof, kinkel, kankel kof“ o.s.v.: den hyppige 
gentagelse, den tydelige udtale og den idelige påpegen af, hvad 
der skulde læres udenad, bevirkede, at det hængte sig fast i øje 
og øre, så det næsten ikke var til at glemme igen. Selv har jeg 
gjort denne erfaring med f.eks. Danmarks købsteder, fjorde, åer, 
søer o.s.v. hvilke jeg fra først af har lært efter denne metode og
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altid siden har kunnet nævne og påpege, når som helst det skul
de være. Men den var uheldig allerede for yngste klasses bog
klasse, der i reglen omfattede en tredjedel af samtlige børn, idet 
lærerens tid optoges alt for meget af tabelbørnene, og den høj
røstede stavning og læsning forstyrrede. Når hertil kommer, at 
bogklassens læsebog var alt for lille, så den let lærtes udenad, så 
vil det forstås, at denne afdeling blev stedbørn. På læsebogens 
lidenhed søgte læreren at bøde ved at give de flinkeste børn en 
eller anden bog at læse i på egen hånd. Jeg har således i denne 
tid læst Saksos Danmarks Historie, nogle islandske sagaer og no
get om Luther. Om jeg havde noget egentlig udbytte deraf, 
mindes jeg ikke, dog kan jeg huske, at når jeg om aftenen kom 
hjem, kunde jeg fortælle noget af, hvad jeg havde læst.

At metoden kun fik en levetid af omtrent 30 år, lå ikke så 
meget i dens ubrugelighed som i følgende: a) den indførtes ved 
tvang, så at mange, navnlig ældre lærere, udøvede den med 
ulyst, idet de lige fra begyndelsen af anså det hele for dumt tøje
ri, b) den medførte, at de børn, der var færdige med tabellerne, 
vanskeligt kunde få den nødvendige undervisning, c) tabellerne 
var uheldigt affattede, idet indholdet lå for højt for børnene, og 
d) den medførte en kedelig og unyttig bogføring.

I ældste klasse begyndte dagen altid med afsyngelsen af en 
salme, undertiden tillige med, at et af børnene oplæste morgen
bønnen efter salmebogen. Derefter begyndte så religionsunder
visningen, til hvilken vi havde lektier for enten i lærebogen og 
Luthers Katekismus eller i Thonboes Bibelhistorie9 og salme
bogen. Først blev vi så „hørte“ i lektien, og derefter katekiserede 
læreren over den, for at vi kunde få meningen og begreberne 
klarede. Dette, forekommer det mig, at han gjorde godt; men 
katekisation var jo også den gang et hovedfag på seminarierne. 
Vi børn fra Vraa Skole klarede os derfor også altid godt ved 
eksaminer og visitatser, navnlig i sammenligning med børnene 
fra sognets 3 biskoler, der egentlig kun kunde ramse, men for
resten var stumme. Men lærerne ved disse skoler var der heller 
ikke meget ved. Det var næppe nok, at de nød almindelig agtel
se, medens derimod „degnen“, der var seminarist, ved sin dyg-
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tighed, sine kundskaber og sin hæderlige vandel næsten agtedes 
lige med præsten.

Undervisningen i dansk gik blot ud på at lære os at læse or
dentlig op af en bog, medens samtale om det læste eller genfor
tælling deraf var næsten ukendt. Med undervisning i grammatik 
gjordes vel en del umage; men da dette stadig skete med de la
tinske benævnelser, hvis betydning aldrig blev os klar, blev det 
spildt møje. Enkelte af os lærte vel at ramse op, hvad et substan
tiv hed i nominativ, genetiv, dativ og akkusativ, og hvad et ver
bum hed i præsens, imperfektum, perfektum, pluskvamperfek
tum O.S.V., men det var som papegøjesnak. Læreren var dog i 
denne henseende meget at undskylde; thi der eksisterede den 
gang ikke en eneste dansk sproglære, og han gav os det på sam
me måde, som han havde fået det. Retskrivningen, der næsten 
kun øvedes som diktat, var derfor ussel; men især blev det galt, 
når vi engang imellem forsøgte at gengive en fortælling. Sæt
ninger blev meningsløse, skilletegnene faldt, som det kunde træf
fe, eller vi satte slet ingen.

Regningen, der mest øvedes som tavleregning, blev aldrig, 
hvad den burde have været: et forstandsfag. Vel fik vi regne- 
forklaring og øvedes i hovedregning; men uforstået og derfor 
mekanisk blev dog det meste. Et godt eksempel herpå afgiver 
jeg selv. Jeg blev i min skoletid anset for en dygtig regner, reg
nede og indcifrede 2 regnebøger, kunde „ekstrahere“ både kva
drat- og kubikrod; og så nogle år efter min konfirmation, da jeg 
selv blev lærer, kunde jeg hverken multiplicere eller dividere 
brøker. Jeg måtte da ty til mine cifferbøger for at lære det -  
atter mekanisk.

Skønskrivning blev drevet flittigt og førte også tit til sirlige 
træk, hvilke dog senere igen blev til kragetæer, fordi hånden næ
sten aldrig øvedes. Meget få mennesker af bondestanden turde 
give sig af med at skrive noget, fordi de ikke forstod „at sætte 
det sammen“. Selv så simpel en ting som et brev til en søn eller 
datter lod de hellere læreren skrive, end de forsøgte det selv. Jeg 
husker således, at der undertiden kom en mand eller kvinde ind 
i skolen for at bede læreren skrive et brev for sig. Efter lidt små-
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snakken henne ved pulten kunde det da hænde, at læreren tog 
kridtet og skrev på et hjørne af skoletavlen nogle enkelte ord, 
efter hvilke vi da vidste, han skulde sammensætte brevet efter 
skoletiden. Der sagdes om andre lærere, at de for betaling skrev 
breve for folk i selve skoletiden.

Geografiundervisningen var egentlig ikke stort andet end 
kortlæsning med enkelte mundtlige meddelelser om „mærkvær
digheder“. Vi gennemgik på denne måde Danmark udførligt, 
derefter landene i Evropa med hovedstæder, havene omkring 
Evropa, de øvrige verdensdeles og verdenshaves navne. Men, så 
vidt jeg kan huske, blev denne undervisning stedmoderlig be
handlet i ældste klasse. Jeg tror næppe, at andre børn fik del i 
den end de, der allerede havde begyndt ved indbyrdes undervis
ning i yngste klasse. Jeg synes for mit vedkommende, at jeg ikke 
fik stort mere lært, end hvad jeg kunde ved opflytningen.

Historiundervisning gaves slet ikke. Alligevel havde befolk
ningen betydelig mere historisk end geografisk interesse. Man 
hørte jævnlig de ældre fortælle de yngre om tiden lige fra Stru- 
ensee til Norges tab. Den tyske og vantro Struensee, som dog 
ville hjælpe bønderne, den dansksindede Guldberg, der altid 
holdt med herremændene, den rare kronprins Frederik og hans 
venner, som havde friet bønderne fra herremændenes træheste 
og hundehuller, de slemme englændere, som havde taget vor flå
de, og endelig den store Napoleon, der var bleven hele Evropas 
herre, var de emner, man almindeligt hørte behandlet.

Sangundervisning kendtes heller ikke. Vi sang i skolen et par 
salmevers hver morgen og et par hver aften, og det var alt det vi 
havde med sang at gøre. Men tiden var jo ingen sangtid. Dårlig 
kirkegang førte til dårlig kirkesang, fuldstændig mangel på fol
kelige sammenkomster som folkefester og foredragsmøder, hin
drede folkesangens fremkomst og vækst,10 lysten til at synge var 
desuden kuet ved mindet om Danmarks ulykker og byrderne fra 
krigen. Kun ved kartegilder, skagegilder, bindestuer og legestuer 
blev der undertiden sunget nogle rigtig gamle folkesange eller 
helt nye hjemmelavede kæresteviser.

Som et særskilt fag havde vi noget, der gik under navnet „for-
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Et eksempel på en af de mere avancerede skrivetavler fra den indbyrdes 
undervisning. A f indholdet fremgår det, at faget historie blev indarbejdet 
i bl. a. skriveundervisningen, da det ikke fik plads på skoleskemaet i 1814- 
loven. Danmarks pædagogiske Bibliotek.
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standsøvelser“. Det var samtaler, hvori læreren søgte at inddra
ge alle børnene om en eller anden bekendt genstand eller et al
mindeligt begreb, f.eks. en hest, en ko, en vogn, misundelse, ger
righed, sladderagtighed. Disse samtaler, der allerede så småt var 
begyndt i yngste klasse, holdt vi meget af; men desværre, fore
kommer det mig, havde vi dem vel sjældent. I skoler med ueksa- 
minerede lærere kendte man slet ikke til disse efter Pestalozzi op
tagne øvelser, der nu i vore dage har udviklet sig til anskuelses
undervisning.

Mens jeg endnu som lille dreng gik i nederste klasse, blev 
gymnastikken indført. Jeg kan huske, at der blev købt jord, at 
pladsen blev planeret, at „galgen“ blev rejst, at de andre red
skaber blev anskaffede, og at man fortalte, at degnen var henne 
at lære at eksercere. Dette fag var i begyndelsen til stor ængstel
se for småpurkene og deres mødre. Aldrig så snart var der gjort 
forsøg på at få en dreng til at hænge i armene på skråstangen 
eller til at klavre op ad et træ eller en glatstang, før læreren blev 
bestormet af mødrene med bøn om dog endelig at lade deres 
drenge være fri, da de jo let kunde falde ned og brække arme og 
ben, om ikke slå sig rent ihjel. Også var det galt med bukser og 
strømper. De havde ondt nok ved at forskaffe deres drenge disse 
nødvendige klædningsstykker, og ved denne klavren og springen 
vilde de jo slides op til ingen nytte. Thi hvad nytte skulde vel 
disse kunster gøre? Drengene havde såmænd bevægelse nok ved 
at løbe efter kreaturene; og når de blev soldater, var det tids 
nok for dem at lære at eksercere; desuden vilde de jo glemme 
det inden den tid. Mange præster og provster stillede sig på for
ældrenes side, medens andre stillede sig på Kong Frederiks side; 
thi det var ingen ringere end majestæten selv, der vilde have 
gymnastikken indført.11 Følgen blev da, at somme steder dreves 
den med iver, medens man andre steder søgte at skulke sig fri 
for den så længe som muligt; men til sidst måtte man gå i tøjet, 
indtil den døde under Christian V III.

Jeg skal fortælle en episode fra en gymnastikopvisning. Der 
var provstevisitats, og børnene fra biskolerne var mødte i hoved
skolen. Vi drenge fra denne blev da præsenterede og viste vor
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dygtighed i forberedelses-, springe- og klavreøvelser og troede at 
gøre vore sager godt. Men så kom drengene fra en af biskolerne, 
hvis lærer var en afskediget underofficer og fremviste rene mili
tærøvelser, der vandt visitatorernes livlige bifald. Det kan nok 
være, at læreren brystede sig; men det var rigtignok det eneste, 
han den dag havde at være stolt af. Vi drenge fra hovedskolen 
følte os ganske bittesmå; men snart lærte vi nu også militære 
kunster lige til geværøvelser, og dette endog med geværer, som 
vi selv lavede. Thi den gang øvedes drengene tidlig i „huggehus- 
arbejde“. Således lavede vi også gerne selv vore slæder.

Et par småtræk, der hører med til billedet af hin tids skole
væsen, må jeg endnu fortælle. Det var den gang endnu skik, at 
pigebørnene skiftedes til at feje skolegulvet et par gange om 
ugen. I lighed hermed gav drengene så læreren en håndsræk
ning ved andre lejligheder. Således var det her skik, at de største 
drenge hver en dag årlig sammen med en af degnens egne søn
ner strøg tørv på skolelodden til brug i skolen. Og dette var så 
langt fra at besvære os, at vi snarere betragtede det som en ære 
og fornøjelse. Det gjaldt da om, hvilke to, der kunde stryge flest. 
Havde de i går f.eks. strøget 1000, måtte vi i dag om muligt 
have 1100. Til andre tider kunde vi feje gårdene, luge i haven 
eller lignende.

På St. Thomas’s dag, den 21. december, havde vi altid en 
lille fest i skolen.12 Vi mødte da i vor bedste stads og blev bevær
tede med mjød og kage. Da havde vi lov til at holde os så lysti
ge, som vi vilde, ja det hed sig endog, at vi havde lov til at slå 
læreren, fordi han de andre dage havde lov til at slå os, og at 
brænde både ris og tamp. Vi kendte nu for resten slet ikke til ris 
i denne skole, og tampen var aldrig til at finde. Når så aftenen 
kom, eller vi var kede af legen, fik vi hver et lille kvart-ark papir 
med en pæn malet bort med vort navn og et lille vers eller ord
sprog. Dette kaldte vi „pas“, og mange af os bevarede det som 
en lille helligdom. Hermed begyndte så juleferien.

Ånden i skolen var mild alvorlig. Læreren behandlede os ven
ligt, og vi holdt af ham. At han kunde blive hidsig og mindre vel 
overvejet kunde uddele en ørefigen eller nogle slag tamp, kan
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ikke nægtes; men hvor mange lærere, der er bleven gamle i sko
lens tjeneste, tør sige sig fri for sligt, og hvem tør kaste den første 
sten? Men Vraa skole var ingen „prygleskole“, og prygl hørte 
ikke „til dagens orden“. At der dog i denne tid var prygleskoler 
til, er jo rimeligt nok, da man jo endnu på sine steder havde un
derofficerer og lignende folk til lærere. Dog har jeg ondt ved, 
efter min personlige erfaring, at tro på, at der i flertallet af den 
tids skoler og i skolerne længe efter skulde have hersket et så fælt 
pryglesystem, som det fra en vis side ofte er bleven påstået.13 
Det var jo netop mildheden i skolen, som det foregående århun
dredes store pædagoger stadig havde arbejdet på at fremkalde, 
og det skulde da være underligt, om deres arbejde skulde have 
været så længe om at sætte frugt, at denne først kunde kendes i 
de efter midten af det følgende århundrede fremståede friskoler.

Som det endnu er tilfældet på landet, var vi i vor fritid uden 
opsigt og tumlede os da, som vi selv vilde. Frikvarterer kendte vi 
ikke; men middagsstunden var om sommeren 2 timer, om vin
teren i . De børn, som ikke havde alt for lang vej, gik da hjem 
for at spise, de andre spiste deres mad i skolen; men alle skyndte 
sig for at komme til at lege. Vor legeplads var gaden; vi ud
strakte den dog tit til græsmarkerne omkring skolen og til en stor 
nærliggende grusgrav. Bønderne var den gang ikke så nænsom
me over deres græsmarker som nu, og når vi blot vogtede os for 
at komme i kornet eller det til høslæt bestemte græs samt for at 
jage kreaturene løse, blev der set igennem fingre med vor farten 
omkring. Og alt dette forstod vi godt at vogte os for; vi var jo 
alle bønderbøm og næsten alle kreaturvogtere. Og havde vi en
delig en gang det uheld at jage en ko eller et par får løse, så 
standsede vi legen og hjalp hverandre at fange dem og få dem 
anbragte på deres plads. Vi gav derfor kun meget sjældent an
ledning til klage.

Vore lege var om sommeren især boldspil, hund og hare, sol
dater og røvere og at stå enke; om vinteren kørte vi i slæde, gled 
på is og sloges med snebolde. Drenge og piger legede næsten al
tid sammen; kun fra sådanne voldsomme lege som soldater og 
røvere trak pigerne sig tilbage; og fandt pigerne på at lave stuer



38 • En landsbylærer ser tilbage

i sandet, koge mad og „komme fremmede“, måtte drengene 
vige. Uenigheder på legepladsen jævnede vi selv og sladrede 
ikke om hinanden. Kun to gange i min skoletid mindes jeg, at 
nogle af os drenge skejede således ud, at læreren måtte blande 
sig i sagen; men da var vi også kommen langt over stregen.

Vi større drenge havde undertiden, mens læreren sov til mid
dag, haft lov til at gå ned at bade os på et bestemt sted i en lille 
bæk en halv fjerdingvej borte. Men i bækken var der på sine 
steder dybe huller, som ikke var ufarlige, og derfor fik altid et 
par af de allerstørste drenge bestemt pålæg om at passe godt på 
de andre, og ingen små fik lov at gå med. En dag havde 5-6 
drenge uden tilladelse begivet sig til badning og var ikke kom
men tilbage, da vi blev kaldt ind. Læreren spurgte efter dem, og 
det var tydeligt, at han blev ængstelig, da han hørte, hvad de 
var gået efter. Han begyndte dog undervisningen, men stand
sede snart og sendte et par drenge efter de udeblevne. Også de 
blev borte, og både læreren og vi børn blev mere og mere bange. 
Til sidst gik han selv uden at sige et ord til os. Nu blev også han 
borte, og vi sad i en sådan angst, at vi knap turde ånde. Endelig 
langt om længe kom han med dem alle sammen. At de var ble
ven så længe borte, kom af, at en mand havde fået dem til at 
hjælpe sig at indfange nogle kreature, der var brudt ud af en 
indhegning. Vi fik nu alle en alvorlig formaningstale; men om 
der for synderne vankede anden straf, husker jeg ikke.

Ved en anden lejlighed havde en del af os drenge fundet på 
at forskaffe os gamle nøgler, file fænghul i dem og lave dem til 
„nøglebøsser“ eller skæfte dem til pistoler. Med disse gik vi så 
og knaldede, først i den omtalte grusgrav, men siden på mange 
andre steder, idet vi luntede dem af med fyrsvamp. Denne far
lige leg var gået godt en tid. Men så var der en dreng, der vilde 
sælge mig sådan en rigtig stor pistol, og vi blev enige om prisen 
på den betingelse, at han selv skulde affyre den en gang, før jeg 
modtog den. Den blev nu ladet godt med krudt, som jeg havde 
medbragt, og affyringen forsøgt i grusgraven. Til al lykke vilde 
den ikke gå af. Vi gik da ind i skolen med det forsæt at affyre 
den med en tørveglød, idet vi blidte os ind, at læreren sov så fast
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en middagssøvn, at han ikke vilde kunne høre knaldet. Imidler
tid var nu vedkommende dreng blevet bange og turde ikke fore
tage affyringen. Så meldte degnens søn sig; han turde. Han stil
lede pistolen mellem nogle tørv på kakkelovnsskødet med mun
dingen ind mod den åbenstående kakkelovnsdør, krøb selv om 
ved siden af kakkelovnen og søgte derfra med en glød i ildtan
gen at affyre den. Nu gik den af med et vældigt knald. Asken 
røg ud af kakkelovnen og fyldte stuen; men -  pistolen var væk. 
Løbet, der var revnet i hele sin længde, var gået ned i et hul i 
murstensgulvet, og skæftet lå splintret rundt omkring. Mange 
børn var inde i skolen for at se til; men heldigvis var de krøbne 
sammen i krogene, så at ingen stod lige foran kakkelovnen, ellers 
vilde der være sket en ulykke. Vi flygtede alle hurtigst muligt ud 
af skolen, men blev snart kaldt ind igen. Jeg tog mod til mig og 
gik ind; de to andre var ikke til at finde denne eftermiddag. 
Med angst og bæven måtte jeg nu fortælle det hele og fik der
efter en drøj formaningstale. Jeg husker tydeligt, at jeg tænkte: 
„Ja dette slipper jeg ikke med, der vil følge værre i morgen, når 
de to andre kommer i skole.“ Der fulgte dog ikke mere, og hvad 
straf de andre fik, blev en hemmelighed. Men aldrig sås en nøg
lebøsse efter den dag.

Ved sognets tre biskoler var lærerne i den her omhandlede tid 
ikke fast ansatte. Man fæstede dem for et år ad gangen, ligesom 
man fæster en karl, og lønnen var almindelig karleløn, 12 til 16 
rdl., hvortil så for de to af dem kom en lille tarvelig bolig i sko
lehuset og en 14-16 skilling daglig i kostpenge, og for den tred
je, til hvem der ingen bolig var i skolebygningen, kost og logi 
hos en mand i byen. På denne måde kunde man let komme af 
med en lærer, man ikke holdt a f; men det almindelige var dog, 
at man beholdt den samme i flere år. Således var der, om jeg 
ikke husker fejl, de samme tre i hele min skoletid, nemlig en 
landsbyspillemand, som jeg især husker fra, at jeg ofte har set 
ham sammen med en eller to andre musikanter komme kørende 
i spidsen af en brudefærd for på vejen til kirken at blæse et styk
ke for hver gård, man kom forbi, og derefter en march foran 
brudeparret med følge, når dette i procession gik fra kirkegårds-
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porten til kirkedøren, -  en gammel underofficer, som jeg mindes 
fra, at han altid gik dårligt klædt, fortalte grovkornede historier 
og gerne besøgte beboerne for at lade sig beværte af disse især 
med en snaps eller to, —  og endelig en noget fornem udseende 
person, som jeg især mindes derved, at han talte „københavnsk“ 
og kunde tegne pæne småbilleder. Han led også af en svaghed 
over for snapsen og havde nok også været militær. -  Ved den 
tid, jeg blev konfirmeret (1835) eller kort derefter, afløstes disse 
gamle lærere af yngre mennesker, der agtede engang i tiden at 
tage skolelærereksamen. Det var det første lille skridt hen mod 
en bedre undervisning -  over 20 år efter, at skoleloven var ud
kommen.



Erindringer fra ungdomsårene
I^35 'I^43

Min ungdom som bonde, håndværker og lærer.

De sidste år af min skoletid havde jeg stadig den øverste plads i 
klassen, og dette var vel nærmest grunden til, at jeg oftere end 
de andre børn blev benyttet af læreren, når han trængte til 
hjælp i et eller andet fag. Jeg kom således tidlig til at undervise, 
og dette var mig altid en fornøjelse, når jeg da ikke fik med alt 
for træge eller uopmærksomme børn at gøre. Der dæmrede må
ske da allerede et dunkelt ønske i mig om at blive lærer, skjønt 
jeg endnu ikke selv vidste det. Ikke engang dette, at jeg i drøm
me stod som degn i Lejrskov kirke, ja endog som præst på præ
dikestolen og talede med sådan følelse, at jeg vågnede med tårer 
i øjnene, fremkaldte noget klart bevidst ønske. Men så indtraf 
en tilsyneladende ubetydelig begivenhed, der kaldte ønsket frem, 
og dette var følgende.

Under min forberedelse til konfirmationen blev jeg engang 
fra et tilstødende værelse, og uden at nogen anede det, vidne til 
en samtale mellem præsten, en kapellan Warming,1 og min far. 
De første ord, jeg lagde mærke til, var, at præsten sagde: „De 
skulde lade ham studere“ ; thi deraf sluttede jeg, at talen var om 
mig, og hvem vil så fortænke mig i, at jeg lyttede. Jeg hørte da, 
at min far udtalte sig omtrent således: „Det kan der umulig væ
re tale om, jeg har 5 yngre børn at føde og klæde og sidder med 
en stor gæld, desuden trænger jeg til hans hjælp ved arbejdet, 
hvor han tit vil kunne spare mig en daglejer.“ Denne samtale 
gav stødet til, at jeg siden ofte tænkte på, at det dog vilde have 
været rart at være kommen til at studere. „M en“, tænkte jeg 
videre, „når jeg nu ikke kan blive præst, mon det så dog ikke 
skulde være muligt at blive skolelærer; det vilde da ikke koste 
så meget.“ Ved min konfirmation var mine forældre ikke uvi-
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dende om, hvilke ønsker jeg nærede; men at jeg skulde blive en 
sådan „skolemester“ som en af sognets biskolelærere, der, som 
„Korsaren“2 med fuld ret sagde, hørte til en „ussel og foragtet 
menneskeklasse“, kunde de ikke tåle at tænke på, og at få mig 
på et seminarium, så jeg kunde blive „degn“, syntes de ikke at 
have råd til. Desuden var jeg jo foreløbig for ung. Jegm åtte der
for, så snart jeg var konfirmeret, tage fat på bondearbejdet, og 
min ungdom kom da i hovedsagen til at forme sig, som følger.

I to-tre år efter min konfirmation gik jeg hjemme og deltog i 
alt muligt bondearbejde. Jeg måtte høste og slå, pløje og så, 
skære tørv, skære træ og grave mærgel; men intet af dette inter
esserede mig, hvorhos det tillige for en stor del oversteg mine 
kræfter. Dette følte jeg ved enhver lejlighed. Da jeg var 15-16 
år, og min broder 11-12, kunde han vælte mig, så tit han vilde. 
Skulde jeg grave mærgel, skære tørv eller slå græs, kunde jeg 
ikke begå mig for jævnaldrende, og tit tænkte jeg: „Hvor det 
er hårdt arbejde at være bonde.“ Sligt kunde ikke undgå min 
fars opmærksomhed, og han fandt derfor på at sætte mig i en 
slags lære hos en landsbyhåndværker (murer og tømrer), dog 
på de vilkår, at jeg skulde være hjemme om vinteren, når hånd
værkerens arbejde slap op, samt om sommeren, når far havde 
travlt, f.eks. i høsletten eller kornhøsten. Men stort bedre kom 
det ikke til at gå med håndværket end med bondearbejdet. Var 
jeg f.eks. kommen til møbelsnedkeriet, tror jeg det vilde være 
gået bedre; thi jeg har altid haft lyst til at pudse og gøre pænt. 
Men i de første år bestod mit arbejde mest i at gå omkring og 
reparere på gamle huse, og dette tiltalte mig ikke. Noget bedre 
blev det, efterhånden som jeg kom med til at bygge nye huse, 
og især da jeg det sidste år var kommen til at arbejde hos en 
møllebygger. Hans arbejde, der fordrede både mere eftertanke 
og større akkuratesse, interesserede mig mere, og jeg var da om
trent forsonet med den tanke, at jeg vilde vedblive at være 
håndværker. Men så skulle det heller ikke være mindre end møl- 
lebyggemester, og jeg vilde tage „møllebyggereksamen“. Hvad 
dette var, vidste jeg rigtignok ikke; men jeg tænkte, at have an
dre kunnet tage den, så kunde jeg vel også.
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Til belysning af denne periode af mit liv skal jeg nu fortælle 
spredte træk. Jeg lader dem følge i den orden, hvori de er op
levet, og de vil derfor falde alvorlige og morsomme mellem hver
andre.

Jeg var 15 å 16 år og derfor vigtig som alle drenge i den al
der, da jeg bad min far om at måtte komme rigtig med til at slå 
græs. Dette bildte jeg mig ind, at jeg sagtens kunde magte; thi 
jeg havde i flere år slået staldfoder til køerne, når de om mid
dagen stod inde, og det, syntes jeg, gik let. Jeg fik tilladelse til 
at prøve og blev stillet til, sammen med 2 karle, at skulle slå et 
stykke eng. Det varede dog ikke længe, før jeg sakkede agter ud, 
og efter at have aset af alle kræfter til midt på eftermiddagen 
var jeg bleven så tummelumsk i hovedet, at jeg hverken kunde 
se leen eller græsset og måtte lægge mig plat ned. Jeg kunde ikke 
mere den dag og lidt nok den næste. — Jeg har for resten en 
lumsk mistanke om, at karlene med forsæt kørte mig træt; thi til 
en sådan bedrift har jeg selv været med, da jeg var en snes år.

Ved samme tid eller måske et år senere talte jeg med far om, 
at jeg gerne vilde prøve at så. Så en dag i sædetiden, da han 
såede byg, og jeg kørte harven, kom han hen til mig og tilbød 
mig at køre harven, så måtte jeg så den sidste lille ager. „Her 
er“, sagde han, „omtrent 1 skæppe byg; det må du bruge, men 
heller ikke mere; så må der hellere blive lidt tilovers.“ Jeg hav
de så tit prøvet at så græs og troede derfor, at jeg havde lært det 
rette kast og tog helt dristig fat. Far stod lidt og så på mig. Men 
efter at han et par gange havde tilråbt mig: „Tag længere 
skridt, og kast komet længere fra dig!“ forlod han mig. Da jeg 
havde sået halvdelen af ageren opdagede jeg, at jeg havde brugt 
over halvdelen af bygget og begyndte nu at spare. Men det var 
for sent, og jeg måtte hjem efter endnu 1 fjerdingkar. Det var 
far ikke tilfreds med. Da sæden kom op, trøstede jeg mig med, 
at det dog vist var far, der havde taget fejl; thi den stod jo så 
dejlig tæt, at den sikkert måtte give et rigt udbytte. Men hvor 
blev jeg skuffet og flov, da høsten nærmede sig, og det, far hav
de sået, stod med strå på en alens længde og aks på 3-4 tommer, 
medens det, jeg havde sået, kun havde strå på et kvarter og aks



44 ’ En landsbylærer ser tilbage

på en tomme. Det var både min første og sidste bedrift som sæ
demand.

Et par gange i løbet af de år, jeg her har givet enkelte små- 
træk af, havde jeg gjort tilløb til at blive lærer. 16 år gammel 
var jeg således bleven anbragt som lærer for yngste klasse i Vraa 
skole under min gamle lærers sygdom. Dette varede dog kun en 
vinter, thi da foråret kom, var han bleven så rask, at han selv 
kunde tage fat. 2 år senere fik min velynder, kapellan Warming, 
mig anbragt som lærer ligeledes for yngste klasse ved 2 biskoler, 
Lejrskov og Egholt, på den betingelse, at jeg skulde have en 
tredjedel af den løn, der var tillagt begge skoler, medens læreren 
i Egholt, der så skulde læse med ældste klasse i begge skoler, 
skulde have de to tredjedele, og med løfte om, at jeg fra næste 
forår selv skulde få Lejrskov Skole. Dette blev ikke efter bereg
ningen. I løbet af vinteren døde nemlig den gamle præst, og 
Warming kom bort; og en ny præst, L. Eiler, der tillige var 
provst, kom i stedet.3 Han var en ivrig skolemand, der kasserede 
både mange skolebygninger og mange lærere, og blandt disse 
var jeg. En dag kom han hen til mig i skolen og leverede mig et 
regnestykke, som han bad mig regne, medens han talte med bør
nene. „Jeg er,“ tilføjede han, „en dårlig regner, og det er af 
vigtighed, at jeg får dette regnet rigtigt, da det er noget, jeg skal 
bruge.“ Jeg blev nervøs og regnede fejl. Om aftenen regnede jeg 
om og fik et andet facit, gik næste morgen op til ham og bad 
ham pænt om forladelse, idet jeg beklagede, hvis han allerede 
havde brugt det. „Det er brugt“, var hans korte svar. Nu gik det 
først op for mig, at det hele var en fælde. Nogle dage efter blev 
jeg opsagt til at fratræde min gerning førstkommende 1. maj. 
Og så var jeg for anden gang færdig.

Omsider blev jeg dog alligevel lærer. Det var ved 2 biskoler 
i Store Anst sogn i byerne Gejsing og Lille Anst, der ligger en 
mil fra hinanden med degneskolen eller hovedskolen midt imel
lem. De havde før blot haft vinterskoler, medens børnene om 
sommeren havde søgt hovedskolen; men 1841 byggede de sig 
hver en lille skole og vilde så holde en lærer sammen og ikke 
have noget med hovedskolen at gøre. Læreren skulde så læse de
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3 første dage i ugen i den ene og de 3 sidste i den anden skole. 
Jeg havde som håndværker været med til at bygge skolen i Gej- 
sing og havde i den tid, dette arbejde stod på, haft kost og logi 
hos en gårdejer og sogneforstander Møller, der var seminarist og 
tidligere havde været lærer. Han m å under dette mit ophold i 
hans hus have troet at opdage et læreremne i mig; thi da skolen 
var færdig, opfordrede han mig til at blive der som lærer. Det 
øvrige forstanderskab nænnede imidlertid ikke at slå hånden af 
deres gamle vinterlærer, en mand, der var temmelig til års og i 
bogstavelig forstand var „murer om sommeren og skuolmester 
om vinteren“. Jeg blev altså endnu ikke lærer den gang. Men 
året efter fik jeg igen opfordring fra Møller om at overtage 
pladsen og blev da fæstet for et år for en løn af 25 rdl. og 16 
skilling daglig i kostpenge.

Jeg var altså nu bleven „omgangslærer“.4 Jeg gik dog ikke på 
omgang efter føden, men spiste og sov hos 2 gårdmænd, en i 
nærheden af hver af mine skoler. Der var rigtignok i skolerne et 
lille kammer, hvor der kunde have stået en seng, men der var 
fugtigt og ingen kakkelovn, og desuden skulde jeg jo, hvis jeg 
skulde have boet der, haft 2 senge. Hver onsdag og lørdag aften 
gik jeg fra mit ene logi til det andet, om vinteren tit i mulm og 
mørke og dårligt føre. At opsætte flytningen til om morgenen 
turde jeg ikke; thi jeg skulde være tidlig på færde for selv at 
lukke op og fyre i kakkelovnen, at det kunde være lidt lunt, når 
børnene kom.

Det var således ikke altsammen lutter behagelighed. Alligevel 
blev det år, jeg var her, det lykkeligste, jeg havde levet siden 
min barndom. Jeg arbejdede i en gerning, jeg havde lyst til, jeg 
var afholdt både af børnene og forældrene, ja selv provsten, der 
nogle år før havde kasseret mig i Lejrskov, erklærede sig veltil
freds med min skole. Nu slog jeg det endelig fast for alvor, at 
jeg vilde vedblive at være lærer. Men jeg var nu bleven så gam
mel, at jeg stod for udskrivning til soldat, og det vilde gøre et 
skår på 2 år, om jeg skulde aftjene min værnepligt, før jeg kom 
på et seminarium, hvorimod jeg, hvis jeg var optaget på et så
dant, kunde få udsættelse, sålænge jeg var der, og efterat have
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taget eksamen endog kunde blive helt fri, hvis jeg var ansat som 
skolelærer. Det er derfor naturligt, at jeg spekulerede på at blive 
optaget på et seminarium, før sessionen kom. Ved siden af min 
skolegerning, arbejdede jeg derfor med al kraft på at udvide 
mine egne kundskaber, dog alt på egen hånd. En hindring for 
at få udrettet så meget, som jeg gerne vilde, var, at jeg ikke 
havde mit eget hjem, og at jeg blev bedt meget ud.

I de krese, hvori jeg derved kom til at færdes, fandtes en ikke 
ringe grad af overtro, og man hørte jævnlig fortællinger om 
varsler, spøgelser og gengangere. Jeg forsøgte da gerne at over
bevise vedkommende fortæller om, at en sådan tro var urimelig, 
men opnåede aldrig andet end: „Ja enten du vil tro det eller 
ikke, så er det sandt, for den eller den har selv set eller hørt det, 
og det er folk, der ikke lyver,“ hvortil jeg så kun kunde svare: 
„Jeg tror alligevel ikke noget af det, før jeg selv ser det.“ Nu 
vilde skæbnen, at jeg engang fik et ligeså livagtigt spøgelse at se 
som dem, de andre havde set.

Det var en efterårsaften, da jeg gik min sædvanlige vandring 
fra Lille Anst til Gejsing. På turen var jeg gået ind til degnen 
Obbekjær i Store Anst og havde tilbragt tiden der til henimod 
midnat. Da jeg så kom ud for at fortsætte vandringen, var det 
blevet et fælt stormvejr, og himlen var overtrukken med sorte, 
stærkt drivende skyer, i hvilke der en ganske enkelt gang kunde 
vise sig ligesom en lille rift, gennem hvilken månen, der var i 
første kvarter og altså om midnat stod lige i syd, så et øjeblik 
kastede et lysglimt ned til jorden for straks igen at skjule sig og 
lade alt være indhyllet i tæt mørke. Ved at se og høre dette vejr 
stod jeg nogle sekunder stille og tænkte på, om jeg skulde gå 
min sædvanlige vej ad en sti, der gik over kirkegården fra vest 
til øst lige forbi kirkedøren, eller jeg skulde vælge kørevejen, der 
gik uden om kirkegården, men var noget længere. Jeg blev dog 
snart enig med mig selv om ikke at ville være kujon, lukkede 
kirkegårdslågen op og begyndte vandringen. Det var kun lidet 
hyggeligt. Meget mørkt var det, vinden susede i de næsten nøg
ne træer, bladene dansede mellem gravene og på stien, og det 
var midnat, genfærdenes time. Da jeg var kommen halvvejs
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over kirkegården og netop var lige ud for det hvidkalkede tårn, 
der lå noget højt oppe til venstre for mig, stak månen et øjeblik 
igennem, så kirken stod helt belyst som ved et lynglimt, og midt 
foran tårnet så jeg i dette øjeblik en stor, tyk mand; hans hår, 
de lange ender af et tørklæde, han havde om halsen, og de lange 
frakkeskøder flagrede for vinden. Med det samme var månen 
borte, og jeg kunde slet intet se. Det så ikke ud til, at månen 
vilde komme frem mere, og forlade stedet uden at vide, hvad 
det var, jeg havde set, vilde jeg ikke. Jeg begyndte da med gen
tagne gange at spørge: „Står der nogen der oppe ved tårnet?“ 
men fik intet svar. Så gik jeg med små skridt op mod det sted, 
hvor jeg havde set skikkelsen, idet jeg stadig svingede med min 
stok fra den ene side til den anden. Endelig traf jeg spøgelset, 
det gav et svup, som om jeg havde ramt en melsæk, noget le
vende sprang til side og gav en prustende lyd fra sig, der røbede 
det som en hest, et gammelt „udgangsøg“, der efter tidens skik 
var dømt til nu i efteråret selv at skulle søge sin føde og slide, 
hvad det kunde, for så til sidst at få en kugle bag øret. Dette 
stakkels dyr havde nu her søgt ly for stormen og var derved 
kommen til at agere spøgelse. Hvad det flagrende hår, tørklæ
det og frakkeskøderne var, er nu klart nok, og at skikkelsen var 
forekommen mig så vældig høj, kom af, at den stod betydeligt 
højere end jeg. Nu kunde også jeg fortælle en spøgelseshistorie, 
og jeg tror, den kom mig ikke lidt til gode især over for bør
nene.

Jeg tror næsten, at folk den gang holdt lige så fast på gamle 
sædvaner som på gammel overtro. Som forfædrene havde haft 
for skik, skulde det være; at indføre noget nyt havde man lige
frem angst for. Således f.eks. med bryllupsskikke. Blandt disse 
hørte, at der otte dage, før et bryllup skulde holdes, udsendtes 2 
„bydemænd“, en til brudens og en til brudgommens slægt. Det 
var en ære at være bydemand, og en sådan ære blev engang til
budt mig. Jeg kom altså på den bestemte dag til hest for at ud
føre dette hverv. Man vidste godt i forvejen både hvor og når 
jeg var i vente, og derfor var der altid en karl til stede for at 
holde hesten, medens jeg gik ind og forrettede mit ærinde. Dette
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fremførtes i en ramse, der lød omtrent således (navnene er fin
gerede) :

„Såsom det har behaget hæderlige og velagtede ungkarl Peter 
Jensen og ærlige og dydsirede pige Maren Jakobsdatter efterat 
have rådført sig med Gud i himlen samt slægt og venner at ville 
indgå ægteskab med hinanden, så er det deres ærbødige ønske 
og begæring, at I alle både unge og gamle vil gøre dem den ære 
at deltage i deres bryllupsfest, der vil finde sted hos brudens for- 
ældre gårdejer Jakob Hansen og hustru i Lille Anst fredagen 
d. 12. dennes; og anmodes I da om der at møde nævnte dags 
formiddag kl. 9 for at nyde en tarvelig frokost, derefter ledsage 
dem til Store Anst kirke og der overvære deres højtidelige vielse 
samt der efter igen ledsage dem tilbage til bryllupsgården for at 
nyde et simpelt måltid mad, siden efter drikke en kop kaffe og 
deltage i en dans eller anden morskab. M å jeg have den ære at 
meddele, at de må vente Eder?“

Efter så at have fået gunstigt svar her på, var der gerne lidt 
at tilføje, f. eks.: Så skulde jeg bede Marie om at være brudepige 
og så om I vil være så venlige selv at medtage sker, knive og 
gafler. Slig tilføjelse som den sidste måtte jeg dog ikke gøre alle 
steder bl. a. ikke i præstegården.

Byderamsen afleveredes straks, såsnart man var trådt inden 
for døren og havde bukket for alle tilstedeværende under et (og 
man kunde være vis på, at de tilstedeværende var så godt som 
alle gårdens folk -  hestens hovslag på stenbroen havde kaldt 
dem sammen). Vedkommende bydemand stod så, holdende hat
ten med begge hænder foran brystet så højt, at han netop kunde 
se over den. Holdt man den for højt, udsatte man sig for bag
efter at blive beskyldt for at have læst sin tale i hatten. Det vidste 
jeg, holdt derfor hatten helt ind til brystet og aflirede min tale 
som en skoledreng sin lektie. De fleste steder hørte man på mig 
med påtagen højtidelighed; men et sted, og det var i selve præ
stegården, kom jeg til at stå over for et smilende publikum. 
Ja  velærværdigheden selv afbrød mig endog den ene gang efter 
den anden med bemærkninger og spørgsmål for om muligt at 
bringe mig fra konsepterne. (Høfligheden bød jo nemlig, at jeg
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hver gang måtte standse og give ham svar). Jeg kom dog godt 
igennem, men det gik i den stil:
Jeg: „rådført sig med Gud i himlen.“
Præsten: Åh, er De nu vis på det? Mon det ikke snarere er pen
gene, De har spurgt til råds?
Jeg: „nyde en tarvelig frokost . . . “
Præsten: Tak! en tarvelig frokost kan vi få hjemme, den tager 
vi ikke til gilde for.
Jeg: „både unge og gamle . . . “
Præsten: Hører I det? Vi skal med alle sammen; vi kommer 
virkelig til at have to vogne.
Jeg: „overvære en højtidelig vielse . . . “
Præsten: Nej stop nu lidt! Dette går for vidt, jeg er bestilt til at 
vie dem, og jeg vil ikke nøjes med at overvære vielsen.

Således blev han ved, så længe jeg havde et ord tilbage af 
ramsen. Sådanne ramser, der var gået i arv fra slægt til slægt, 
brugtes også -  naturligvis ændrede efter forholdene -  til begra
velser.

Når derefter bryllupsdagen kom, havde bydemændene nye 
forpligtelser. De måtte møde til hest for at indtage den forreste 
plads blandt de 4-6 forridere, der skulde anføre brudeskaren til 
og fra kirken; de måtte, når festmåltidet var sluttet, åbne dansen 
ved først at danse med bruden og derefter overgive hende til 
brudgommen; endelig måtte de i en bestemt orden engagere 
brudekonerne og brudepigerne til dans. Først når disse ceremo
nier var iagttagne kunde den almindelige dans begynde, og da 
gjaldt det for bruden at have gode kræfter; thi med hende 
skulde alle danse, og hun måtte nødig sige nej til nogen. Havde 
nogen mand eller noget ungt menneske været til bryllup og ikke 
danset med bruden, ansås det for mangel på opdragelse.
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Livet på en bondegård.

Når jeg som voksen har søgt at danne mig et billede af, hvorle
des livet dengang førtes ikke blot i mit hjem, men også i større 
bøndergårde, da bliver et sådant temmelig forskelligt fra et bil
lede af nutidslivet. Dengang hed manden simpelthen „vor far“ 
og konen „vor mor“, og fremmede karle og piger regnedes lige 
med sønner og døtre. Alle udgjorde de én familie, hvis medlem
mer opholdt sig i samme stue, spiste ved samme bord og fulgtes 
ad til samme arbejde. Der var ikke tale om hvilket arbejde, der 
passede for mænd og hvilket for kvinder. Alle tog fat på, hvad 
det skulde være, når det blot ikke oversteg deres kræfter. Kvin
derne gik med i marken til mose- og høstarbejde, til at sprede 
gødning, hyppe kartofler o.s.v., og karlene kartede om aftenen 
for pigerne. Dette stadige samliv førte ofte til, at mangen karl 
og pige blev i lange årrækker på samme sted, afholdt som søn 
eller datter.

Arbejdsdagen var i hin tid af forskellig længde til de forskel
lige tider af året. Om sommeren varede den fra solens opgang 
til dens nedgang med 2 timers ophold til middagsspisning og 
middagssøvn. Om vinteren begyndte den, såsnart det gryede ad 
dag, og varede til mørk aften, og da vankede der ingen mid
dagshvile. Inden davretid måtte om sommeren køerne være 
malkede og satte på græs, de udestående kreature flyttede, stal
dene rengjorte, svin, kalve og fjerkræ fodrede. Om vinteren 
måtte ligeledes malkningen, fodringen og staldenes rengøring 
være endt inden denne tid. Om sommeren spistes så davre kl. 5 
a 6, om vinteren kl. 7 a 8, så at det egentlige arbejde i marken 
kunde begynde kl. 6 om sommeren lige fra sædetiden i april og 
til høsten var endt, og kl. 8 det almindelige vinterarbejde. Så 
længe arbejdet kunde begynde kl. 6, spistes formiddagsmellem
mad kl. 9; men når der først kunde begyndes kl. 8, faldt denne 
bort, og der nødes da intet mellem davre og middagsmad kl. 12. 
Om eftermiddagen spistes altid mellemmad kl. 4. Nadvertiden 
var om sommeren kl. 9, om vinteren kl. 8. Til hvert måltid reg
nedes 5/2 time. På denne måde blev en vinterarbejdsdag kun
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8-9 timer; men så var aftensarbejdet ikke regnet med, og det 
udgjorde for kvinderne og for flittige mænd og karle ofte 4-5 
timer. Om sommeren kunde en arbejdsdag, når vi regne kreatu
renes røgt og koernes malkning med, godt komme til at udgøre 
15—16 timer.

Kosten var betydelig tarveligere end nu. Til davre nødes ufra
vigelig enten øllebrød eller mælkegrød. Til øllebrød gaves enten 
et stykke tørt brød med ost eller ost alene, til mælkegrøden et 
stykke smørrebrød. Mellemmaden var enten smørrebrød eller 
fedtebrød med pålæg af ost eller knapost eller saltet og røget 
kød. Middagsmaden var i reglen de 6 af ugens dage enten 
vælling eller grød af byg- eller boghvedegryn. Grøden spistes 
med mælk til, vællingen stundom med lidt øl i. Smør i vælling 
eller grød sås kun på højtidsdage. Kom der smør i grøden, dan
nedes der i midten af fadet et „smørhus“ i form af et kors eller 
en seksarmet stjerne, så at de, der spiste af samme fad, kunne 
dyppe hver i sin arm af korset eller stjernen. Til lidt afveksling, 
sædvanligvis om søndagen, kunde der opvartes med suppe, kål 
eller ærter på salt kød; fersk kød kendtes kun i slagtetiden. Der 
gaves om middagen altid „eftermad“, og denne var efter grød 
eller vælling næsten uden undtagelse stegt flæsk enten med kar
tofler eller æbler eller i æggekage. Var formaden suppe, ærter 
eller kål, så var eftermaden altid det kød eller flæsk, hvorpå for
maden var kogt, og sædvanlig med kartofler til. Nadveren var i 
reglen grød med mælk eller kartofler med meldyppelse, dygtig 
krydret med hakket persille eller purløg.

At dække bord var nemt gjort. Der brugtes i det daglige liv 
hverken duge eller servietter, hverken knive, gafler eller taller
kener; maden sattes ind i røde lerfade på det bare bord, et fad 
for hver 4 eller 6 mennesker. Bestod maden af grød, sattes ved 
siden af grødfadet et fad med mælk til at dyppe grøden i, og så 
langedes der til fadene med træsker, af hvilke enhver havde sin 
bestemte, der opbevaredes i bordskuffen fra det ene måltid til 
det andet efter først at være omhyggelig aftørret enten med 
hånden eller med ærmet. Nu blev så fadene med levningerne 
tagne bort, og eftermaden sat frem. Denne skares i stykker af
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husmoderen, hvorefter de voksne kunde tage sig hver en portion, 
medens hun selv uddelte til børnene med den ofte udtalte og 
altid underforstående bemærkning: „Mere får du ikke; men du 
må spise så meget brød til, som du vil.“ Til behandling af 
eftermaden tjente små træbrætter, „spækfjæl“, og lommekni
vene, der gjorde tjeneste både som bordknive og gafler. Slutte
lig aftørredes bordet med en karklud, og fadene og spækfjælene 
fik en overhaling i køkkenet, og dermed var så dækketøjet vad
sket med det samme.

Som drikke brugtes næsten aldrig andet end øl, som man selv 
bryggede på malt, man selv lavede, og humle, man selv avlede. 
Det var i reglen ikke ret stærkt. Det førtes i dunke med i mar
ken, og hjemme stod altid på bordet en træølkande, af hvis tud 
enhver kunde gå og drikke så ofte og så meget, han vilde. Til 
brug i høsttiden bryggedes i marts måned en stærkere ølsort, som 
efter at have henligget i 3-4 måneder var blevet stærk beru
sende. Dette var det såkaldte „Gammeløl“, hvis brygning og 
øvrige behandling sikkert har været kendt af vore øldrikkende 
forfædre. Brugen af brændevin, forekommer det mig, var min
dre end nu; men måske jeg dog heri dømmer for meget efter 
mit eget hjem, hvor der kun brugtes meget lidt, da far aldrig 
nød stærke drikke. En lille kop kaffe med et stykke brunt sukker 
til kunde der til nød falde af søndag eftermiddag og mulig en 
sjælden gang, når der var kommen pænere fremmede, ellers var 
kaffe en luksus. Té var lige så sjælden. Dog kunde min mor 
stundom få i sinde at lave sig selv en kop „tévand“, hvortil jo 
vel nok brugtes nogle få téblade, men tillige altid tilsætninger af 
krydernelliker, safran, kodriver, agermåne eller lignende. Som 
lægemiddel lavede hun hyldeté mod forkølelse, kamilleté mod 
mavehistorier, agernkaffe mod kirtelsvaghed, rejnfanté mod orm 
osv.

Klæderne svarede til det øvrige i simpelhed. Mandfolkenes 
klæder var af hjemmelavet og ofte hjemmefarvet vadmel. Det 
første sæt tøj, jeg har ejet af klæde, fik jeg til min dimission,5 
da jeg var 24 år. Helligdagstøjet var sædvanlig blåt og syet som 
frakke vest og bukser. Drenge og unge karle havde dog ofte trøje
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i stedet for frakke. Dagligtøjet var ofte gråt, idet det var lavet 
af sammenkartet sort og hvid eller blå og hvid uld. Om somme
ren brugtes dog også ofte lærredtøj, dels blåt og dels hvidt, og 
„lærredsbukser og vadmelstrøje“ hørte tit sammen. Kvinderne 
klædte sig i hvergarn, dels ensfarvet i alle mulige kulører, dels 
stribet eller tærnet og altid hjemmelavet. Om søndagen hørte 
dog til en hvergarnskjole et bomuldsforklæde. Mændenes hoved
tøj var sædvanlig en sort filthat, karlenes og drengenes en blå 
kasket. Konerne brugte de søgne dage en lille sirtses hue,G men 
til stads et underligt hovedtøj, som de kaldte et snip, med små 
vinger ud over ørerne. Pigerne har gerne både helligdage og 
søgnedage en lille blegrød hue, sjælden en hvid kappe. Fodtøjet 
var sorte træsko med blanke kramper over vristen. (Træskoene 
var helt af træ og ikke som nu med læder over foden.) Dette 
fodtøj brugtes ikke blot i hjemmet, men også til kirke og købstad.

Som det vil ses af det foregående, havde bønderne den gang 
næsten deres føde og klæder fuldstændig ud af, hvad deres jord 
frembragte, og de selv lavede, og derved sparede de den rede 
skilling, der var temmelig vanskelig at få fat på, da produktpri
serne var små. Denne sparen på de rede penge var så gennem
gående, at den sporedes i alle forhold. En daglejer fik således 
foruden sin kost højst 1 mark om dagen, en tjenestekarl halvt 
derimod. Men så fik daglejeren desuden et par skpr. korn til jul, 
nogle kander mælk om ugen og lidt slagtemad om efteråret, 
karlen vadmel til et par bukser, hvergarn til en vest, blårlærred 
til 2 skjorter og 2 par træsko, pigen 2 par træsko og 1 fdk. hør
frø sået hos husbonden og afgrøden deraf behandlet sammen 
med husbondens lige til renskagning samt 2 pund uld. Hørret 
og ulden forarbejdede hun så selv lørdag aften og helligdagene. 
Vogterdrengen fik for en sommer oftest slet ingen pengeløn, 
men sine træsko og et sæt klæder. Og alle fik de deres høstkage 
og julekage (sigtebrød); selv drengen, der var bortflyttet om 
november mødte juleaftensdag for at hente sin julekage. Disse 
„kager“ gav tjenestefolkene gerne til deres forældre.

Til det offentlige ydedes både pligtarbejde, pligtkørsler, kom 
og andre naturalier. Vejene, selv landevejene, vedligeholdtes ved



54 ‘ En landsbylærer ser tilbage

pligtarbejde og pligtkørsler; broer, stenkister, skoler, fattighuse, 
jordemoderhuse byggedes og vedligeholdtes ved pligtarbejde og 
levering af materialier. Endog til kirker afgaves pligtarbejde. 
Læger, øvrighedspersoner, sessionsherrer, provster og bisper be
fordredes ved pligtkørsler (ægter). Ja endog kongen og hans 
følge blev befordret på samme måde; så kørte man i „konge
ægt“. Præsterne fik deres tiende in nature og deres nannest,7 
degnene deres fourage, brænde og småredsel, smedene deres 
smedekorn og græsning til en ko, jordemoderen græsning og 
fourage til en ko og lidt til jul o.s.v. Fattige gik på omgang i 
sognet eller fik fattigkorn og brændsel.

Dette pligtvæsen kunde undertiden føre helt ud i det komiske. 
Engang skulde således Kong Frederik VI passere vejen mellem 
Ribe og Kolding; og Lejrskov sogn skulde da i den anledning 
møde ved Hvilested kro med et vist antal forspandsheste, vogne 
med 2 agestole, ditto med i agestol og „beredne mænd“. De 
beredne mænd skulde ride foran kongetoget, forspandshestene 
trække de kongelige vogne, de tostolede vogne være til tjener
skabet, de énstolede til bagagen; afløsningen af dem, der havde 
ført kongetoget fra Damgaard kro ( i%  mil mere vestlig), 
skulde nu ske ved bemeldte Hvilested kro. Da så toget kom, kan 
man tænke sig, hvilken travlhed der blev med i løbet af en halv 
snes minutter at få de afløste heste af vejen og de andre stillede 
i stedet. Og så må man tillige tænke sig en stor forsamling af 
tilskuere, der var mødt for at se deres konge, og hvilken ståhej 
der blev for at komme til.

Beboerne i Lejrskov sogn havde hver et stykke landevej at 
vedligeholde på vejen mellem Kolding og Fredericia, indtil 2 
mil fra hjemmet. De måtte altså hver sommer ofre i det mindste 
én dag på dette arbejde med heste og vogn, og oven i købet 
skulde de møde eller lade møde den dag, vejinspektøren synede 
vejen, for at erfare, om arbejdet blev antaget, eller de skulde 
betale mulkt. På lignende måde havde de hjemme i sognet flere 
vejstykker: på Herredsvej, Præstevej (vejen til annekssognet) 
og mindre biveje.

Der kunde skrives i det uendelige om, hvilket spild af tid og



Erindringer fra ungdomsårene • 55

arbejde slig ordning af forholdene førte med sig; men nu må 
dette være nok. Jeg skal kun endnu bemærke, at når man i 
senere tider så ofte har kunnet høre de gamle tider rost for de 
små skatters skyld, så glemmer man, at sådanne byrder var også 
skatter.

Endelig skal jeg her omtale, hvori den tids selskabelighed, for
nøjelser og adspredelser bestod. For de ældres, de giftes og bo
siddendes vedkommende var dette almindelig indskrænket til, at 
naboer og gode venner gæstede hverandre, dels efter indbydelse, 
dels uden sådan, søndag eftermiddage med familie og blev be
værtede blot med smørrebrød og kaffe eller højst med spejlæg 
eller æbleskiver. Adspredelsen og fornøjelsen søgte man så i at 
bese hinandens marker og kreature, at samtale derom, samt om 
avlsvæsenet i det hele og byens eller sognets anliggender. Hvad 
der lå udenfor sognets grænser, kendte man kun lidt til og be
kymrede sig kun lidt om; det var ikke deres, men kongens, 
Frederik den Sjettes sag. Man vidste ikke engang, hvad politik 
var, kendte hverken til foreninger eller fællesforetagender, hver
ken til højre eller venstre, hverken til grundtvigianisme, socia
lisme eller indre mission -  højst kendte man lidt til militarisme; 
thi at være soldat var dengang en sand plage.8

For de unges vedkommende var legestuerne hovedfornøjelsen. 
Til en sådan legestue afgav gårdmændene lokale på omgang, 
dog højst kun én gang om året, så at legestuernes antal i et år 
gerne var det samme som gårdenes antal i byen. De deltagende 
karle betalte „musikanteren“, og pigerne medbragte rigeligt 
smørrebrød, hver af dem til en eller to karle og sig selv. Karlene 
havde i almindelighed købt en flaske mjød til pigerne og en fla
ske brændevin til sig selv. I legestuerne var dansen hovedfor
nøjelsen; men hen på aftenen pavserede man en timestid, i 
hvilken man spiste. Under spisningen sad karle og piger mellem 
hinanden på de omkring ved væggene i dansesalen anbragte 
bænke med mellemmaderne på skødet eller i hænderne. Et par 
karle gik omkring: den ene for at skænke mjød for pigerne, den 
anden brændevin for karlene. På den tid spisningen foregik, blev 
der gerne af husmoderen lavet kaffe, der da kunde fåes til købs
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hos hende, og nu beværtede ofte de flotteste af karlene hver en 
eller to piger med kaffe, medens iøvrigt dansen fortsattes til kl. 
3, 4, 5. En sparsommelig karl kunde deltage i en sådan legestue 
for en udgift af 8 skilling til musikken og 2-3 skilling til mjød 
og brændevin; men naturligvis var der adskillige, der brugte 
mere.

En enkelt legestue hvert år søgte man at give et mere festligt 
præg, idet man foruden dansen arrangerede lidt anden morskab. 
Var dette i julen, havde man optog med julebuk, var det i 
fastelavnen, havde man ringridning, eller man slog katten af 
tønden, var det i pinsen, havde man pyntet med grønt og rejst 
majtræ i gården. Men til disse sidstnævnte fester samledes gerne 
bidrag hos gårdmændene, i julen f. eks. ved, at et par karle ud
klædte sig som fattig mand og kone og gik omkring og bad om 
et par skilling i anledning af julen, i fastelavn ved, at karlene 
udmajede med al slags flitter, red omkring og præsenterede sig 
i gårdene, i pinsen ved at gå omkring og synge for dørene Val
borg aften den gamle majvise: „Alverdens Skaber mild og blid.“ 
Dette sidste har jeg kun hørt én gang. Ved disse fester blev der 
så spist ved dækket bord og givet kaffe huset rundt.

Fælles kilder til fornøjelser for unge og gamle vare markeder
ne. Der holdtes i reglen 3 krammarkeder på 2 dage i løbet af 
sommeren i hver købstad. Ved disse samledes handlende vidt og 
bredt fra, så gader og torve var fulde af borde og telte, og her 
flokkedes da landboerne, så hovedgaderne var myldrende fulde 
af mennesker: den første dag af de ældre, den anden dag af ung
dommen. Man havde nemlig på landet den tro, at man kunde 
købe billigere på markederne end i byens butikker, og så overså 
man, at man som oftest fik „markedskram“ d.v.s. varer, der 
ligefrem var lavede for markederne. Man bildte sig ind at have 
sparet penge, og det gjaldt det om. Det mærkede man allevegne. 
Bønderne bragte deres mad med til byen, spiste den hos deres 
købmand, der så gerne gav kaffe; unge folk spiste ofte deres ude 
ved deres vogne i købmandens gård, eller de købte ved borde 
på gaden et franskbrød og en „knagsild“,9 hvilket de spiste 
stående eller siddende på træbænke. Man kunde dengang til
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fortæring godt gå til marked med 1 mark eller 2. Men vilde 
man ofre noget på markedsgøglet, kunde der jo nok bruges 
mere.

Lejlighedsvis kunde der falde en glad dag, hvis der i byen var 
et bryllup, et barselgilde eller en begravelse. Til et bryllup, der 
varede i 3 dage, indbødes så mange, som huset på nogen måde 
kunde rumme, ja til flere, så at lo eller lade måtte tages til hjælp. 
Der kunde ofte tælles over 20 fuldtpakkede vogne i brudeskaren 
til kirken, og jeg har en gang set 28. Den første gildedag var 
især forbeholdt de gifte, den anden de unge, tjenestefolk såvel 
som sønner og døtre, den tredje dag igjen de ældre. De 2 første 
dage var der dans efter 2 violiner eller 1 violin og 1 klarinet, og 
der vankede rigeligt med spise- og drikkevarer, den tredje måtte 
man nøjes med snak og kortspil og at „spise levninger“. Barsel
gilder varede i 2 dage og kunde godt tælle et halvt hundrede 
mennesker til spisning og betydeligt flere om aftenen til dans; 
thi så var ungdommen med. Her var dog kun dans den første 
dag. Begravelsesgilderne kunde undertiden tælle lige så mange 
deltagere som bryllupperne, og beværtningen var lige så runde
lig som ved disse; men da her ikke godt kunde opstilles dans, 
måtte man udfylde tiden med kortspil og snak. Også disse gilder 
varede i 2 dage.

Når et gilde og da navnlig et bryllup var forestående, blev 
der otte dage i forvejen udsendt en „bydemand“ til hver fami
lie, der skulde med. At indbydelsen skete så længe forud, var 
måske begrundet i, at de indbudne måtte have tid til at overveje 
og forberede, hvad de vilde yde som deres bidrag til gildet; thi 
enhver gæst ydede sit bidrag. Disse bidrag kaldtes almindeligvis 
„sendelse“ og var af ikke ringe værdi. Derimod kendtes ikke 
til at give sølvtøj i brudegaver, som det siden blev skik. Disse 
sendelser overbragtes 2 dage før gildet af pigerne, der så fik en 
„kage“ (et hvedebrød) i kurven hjem tilligemed en taksigelse 
for det tilsendte, der var „alt for meget“. Denne stående ud
talelse var der egentlig nogen sandhed i; thi efter gildet var som 
oftest hønsebestanden i gildegården bleven forøget, og man 
måtte sende vogn til købstaden med æg og smør. Man sagde
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derfor også: „Det er næsten dyrere at komme til gilde end selv 
at gøre gilde.“

Indtil mine forældre var omtrent 65 år gamle, besad de den 
hele ejendom, som de havde samlet; men så uddelte de den til 
deres børn. Senere blev det egentlige Lilhedehus solgt til kom
munen til fattiggård, og alt det øvrige er også i tidens løb gået 
over i fremmede hænder; og således udstykkedes igen det lille 
hjem, som det havde kostet far og mor så meget arbejde at 
samle og så megen lykke at besidde.

Nye landbrugsprodukter vinder indpas.

Det billede jeg fra min barndom og ungdom har bevaret af 
landmandens gerning, er en del forskelligt fra det, som nutidens 
landvæsen frembyder. Jeg vil derfor kortelig give nogle småtræk 
deraf.

Foranlediget af de hyppig meget lave kornpriser var ved denne 
tid en del landmænd slået ind på høravlen, og blandt disse var 
far. Dette var sket efter Landhusholdningsselskabets opfordring 
og anvisning i almanakken og viste sig for resten at være for
nuftigt nok; thi hørren var let at afsætte og blev godt betalt i 
forhold til komet. Men høravling og hørrens behandling kræ
vede meget arbejde. Omkring d. 10. maj blev hørfrøet sået, og 
når hørren var tommelang blev den luget, så at hørageren 
kunde være lige så ren som et urtebed. Den blomstrede i begyn
delsen af juli, og en hørager tog sig da ud som et smukt, him
melblåt tæppe mellem de grønne kornagre. Nogle uger efter blev 
den rusket (rykket op med rod) og bundet i små knipper på 
godt en arms tykkelse. Ruskningen skete gerne, før frøet var 
fuldmodent; thi da var hørtaven (basten) bedst. Undertiden 
lod man dog også hørren blive moden, især hvis den var kort, og 
da tog man sit udbytte af frøet, som solgtes til oliemøller, der 
pressede linolie af det. De små hørknipper blev lagte i vand en 
uges tid, derefter optagne, løste og udbredte på en græsmark,
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hvor hørren derpå lå i nogle uger, indtil stængelen blev skør. Da 
blev den opbunden og ført i hus, indtil den efter kornhøstens 
slutning kunde underkastes yderligere behandling ved brydning 
og skagning.

Dagen førend der i en gård skulde brydes hør, blev der uden 
for gården gravet en brydegrav (en flere alen lang, 2 alen dyb 
og i alen bred grav), over hvilken der lagdes 2 lange smalle 
stænger fra den ene ende til den anden. I bunden af graven 
skulde under brydningen vedligeholdes en ild, der kunde knas
tørre den på stængerne udbredte hør. Når så brydedagen op- 
randt, mødte byens karle hver med sin bryder, et redskab, der 
lignede en stor nøddeknækker på 3 ben og med flere rader tæn
der eller takker. I sådanne bryder knækkedes nu håndfuld for 
håndfuld hørrens stængel, der faldt til jorden i småstumper eller 
skæver, hvorefter hørren var tjenlig til skagning. Om aftenen 
gaves et lille brydegilde, og næste dag toges fat i en anden gård.

Senere kom skagningen, og da var det kvindernes tid ; thi da 
mødte byens piger med deres skagetøj: en skagefod (et lodret 
stående bræt, 5 kvarter langt, med fod under) og en skagehånd 
(et stort, bredt træsværd) snart i en gård, snart i en anden ofte 
flere dage i rad. De fik gerne plads i en tærskelo, en række på 
4-6 stykker langs hver længdevæg, hver med sin skagefod foran 
sig. Hørren, der fra brydningen lå håndfuldsvis, toges i samme 
skikkelse op, holdtes med venstre hånd over skagefodens kant, 
så at den frie ende hang ned ad dennes højre side, hvor den 
ligesom huggedes med skagehånden. Derved faldt så de fra 
brydningen tilbageværende skæver af, og efter 2 sådanne be
handlinger var hørren ligesom den hør, vi nu får fra Rusland.10 
Sammen med skæverne faldt altid en del blår, „skageblår“, 
og pigerne blev ganske lådne, af hvad der fløj omkring i luften. 
Ved skagningen gik det altid lystigt til. Der blev sunget, snakket 
og fortalt i et væk, og især om aftenen ved skagegildet var piger
ne gerne helt overstadig livlige, så det var rådeligst ikke at 
komme dem nær. Det kunde hænde, at de samme piger, som 
til andre tider var meget bly og anstændige, kunde finde på 
under deres blårhylster at løbe til og omfavne dem, de ellers ikke
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turde røre, blot for at også de kunde få en part af blårene.
Tilbage stod endnu hørrens hægling. Den var sædvanlig hus

moderens egen sag og bestod i, at hørren ligesom blev kæmmet 
ved at blive trukket flere gange gennem et kamagtigt redskab, 
der kaldtes en hægle. Ved denne behandling skiltes den egentlige 
hør endnu af med nogle blår.

Mange større gårdbrugere foretrak rapsavl for høravl. Rapsen 
blomstrede samtidig med hørren og dækkede da hele marken 
med sit gule tæppe. Såsnart den var moden og skulde bearbej
des, krævede den mange folk. Den kunde nemlig ikke høstes 
med le som kornet, men måtte skæres med krumknive, håndfuld 
for håndfuld, og samtidig lægges til tørring på dens egne lange 
stubbe; og det gik langsomt fra hånden. Efter nogle dages forløb 
var den tjenlig til tærskning. I den anledning måtte der da i 
selve brakmarken omhyggelig planeres en tærskeplads, på hvil
ken der udbredtes et meget stort sejl, hvis kanter bøjedes op og 
afstivedes med stokke, så at derved dannedes et gærde omkring 
pladsen. Når så tærskningen skulde begynde, kørtes rapsen til i 
lette slæder med lærredsfading, der kunde løftes af, så at hele 
indholdet på én gang kunde hældes ind på tærskepladsen og 
komme under plej lens behandling. Hertil krævedes enten 4 eller 
8 mand, der 2 og 2 skiftede arbejde hver time, således at når 
2 brugte plejlen, førte andre 2 halmen og rapsen bort, for at 
denne siden i en tærskelo kunde renses og sælges til en oliemølle 
for der at forvandles til rapsolie (roeolie, lampeolie). Under 
tærskningen havde man gerne en violinspiller, der spillede i takt 
med tærskerne. Efter endt tærskning havde man rapsgilde.

Ved siden af alt andet arbejde havde de landmænd, som i 
den tid duede noget, travlt med hvert år at få et indtægt af sin 
mark11 mærgiet. Dette arbejde udførtes om muligt om vinteren; 
men blev der ikke en længere tids frostvejr, så at man kunde 
køre på brakmarken, var man nødt til at henlægge det til som
meren, og da blev der travlt for alvor. At grave og læsse 30 læs 
mærgel på en dag gav arbejde til 2 mand, og var mærgelgraven 
ikke til at køre ind i, men mærgelen skulde graves op på flad 
mark, krævedes der yderligere et par mand til. Hver td. land
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skulde gerne have 150 a 200 læs. Og når den var påkørt, skulde 
den spredes og sædvanlig tillige knuses eller pulveriseres med 
køller, før den nedpløjedes. Mærgelarbejde var kun for mænd; 
men undertiden kunde dog en pige være med til spredningen og 
knusningen. Arbejdet sluttedes med mærgelgilde. -  De omtalte 
gilder bestod dog sædvanlig kun i kaffe og æbleskiver med snaps 
og undertiden dans.

Vilde man gøre en sammenligning mellem, hvorledes en vel
dyrket egn i hine tider tog sig ud først i juli måned, og hvorledes 
en lignende egn tager sig ud i nutiden ved samme årstid, da 
vilde man let opdage, at der er en betydelig forskel. Dengang 
fik markerne deres præg af de gule rapsagre, de blå høragre, 
de mærgiede brakmarker og som oftest tillige af røde kløver
marker, medens nu alt dette er forsvundet og erstattet af væl
dige, frodige og velrensede roemarker; kun de grønne kornmar
ker præsenterer sig endnu som dengang. Thi vel kan man også 
nu finde gule marker; men det er ikke af det gode, og kløver
marker har man jo også, men ikke så kønne, som før jorden 
blev „kløvertræt“, og man derfor gav sig til at blande kløveren 
med forskellige græsarter, og hørren er jo næsten bleven en 
ukendt plante.

En henrettelse.

I samme periode af mit liv, hvorfra de her fortalte erindringer 
skriver sig, har jeg et minde af en særlig uhyggelig art. Jeg har 
været i tvivl om, hvorvidt det var rigtigt at fortælle det, fordi 
det altid har været mig så afskyeligt at tænke på, at jeg meget 
sjældent har omtalt det til nogen.

I sommeren 1843 skulde en kone inde fra Egtved skov hen
rettes, fordi hun havde forgivet sin mand.11 Dette skulde ske på 
en mark, der lå i den søndre side af Lejrskov sogn ned mod 
Ejstrup å (Kolding å) og tilhørte staten (Toldvæsenet). Dagen 
var bestemt, offentlig bekendtgjort, på hvad måde husker jeg
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ikke, og bønderne var tilsagte til at møde med forke for at danne 
kordon13 om retterstedet. M an vidste egentlig ikke forud, hvad 
forkene skulde bruges til, og gættede derfor på, at de skulde tjene 
til at stikke konen ihjel med, hvis hun vilde flygte. Jeg var ikke 
klogere end mange hundrede andre, og gik med for at se på 
dette sørgelige skuespil. Ankommen til stedet så’ jeg da nede på 
bunden af en lille dal en åben plads, i hvis midte der lå en lille 
grusdynge, ud jævnet som en gravhøj, og oven på denne igen en 
lille blok omtrent så stor som et stykke almindeligt favnebrænde, 
og lidt ud til siden for denne et rødt klæde, der dækkede et eller 
andet. Omkring pladsen, der vel kunde være i omfang som et 
stort cirkustelt, havde de tilsagte bønder allerede dannet en 
kæde, idet de stod med ansigterne ind mod pladsen og forkene 
stukken ned i jorden, så de kunde tjene dem til støtte, om de 
skulde blive hårdt trængte af tilskuerne bagved på bakkeskrå
ningerne. Efter en kort tids venten kom en 2-3 vogne fra Kol
ding med synderinden og nogle sortklædte herrer. De blev mod
tagne, lige før de nåede stedet, med et råt og flere gange gen
taget hurra af en flok drenge; man sagde, det var gadedrenge 
fra Kolding. Alle andre stod i den dybeste tavshed. I stilhed 
åbnedes nu kæden, og hun trådte ind på pladsen uden nogen 
egentlig vaklen og uden anden støtte, end at præsten (fra Egt
ved) holdt hendes højre hånd med sin venstre. Umiddelbart 
efter fulgte 4-5 af de sortklædte herrer. Hun havde nu sluppet 
præstens hånd, og stod med ansigtet vendt mod ham, hun med 
ansigtet og han med ryggen mod det sted, hvor jeg stod, og 
næppe en snes alen fra mig. Jeg havde tænkt mig at skulle se 
en ond hekseagtig kvinde, og så stod der nu for mig en ung, 
smuk, uskyldig udseende kvinde på næppe meget over 20 år, og 
det fo’r igennem mig som et lyn: „Hvor er det dog muligt, at 
hun kan være kommen så vidt?“ Nu var der en af herrerne 
(degnen fra Egtved), der trådte tæt hen til hende og præsten, 
hvor han med bævende stemme sang salmeverset: „Når mit 
hoved sig skal bøje“, hvorefter præsten sagde nogle få ord, 
hvilke, som man kunde se på hendes læber, hun også besvarede. 
Under dette svar slog hun for første gang øjnene op og så på
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præsten. Derefter gav hun ham hånden til et sidste farvel, idet 
hun et par sekunder vedblev at se ham ind i ansigtet med et 
blik så uforklarligt -  rørende -  taknemmeligt -  gudhengivent, 
at jeg aldrig har kunnet glemme det og endnu synes at kunne 
se det.

Derefter tog præsten hende igen ved hånden og førte hende 
de få. skridt hen til skafottet, hvor skarpretteren, der var sort
klædt som en af de andre herrer, med en saks gennemskår 
hendes kjole ned ad ryggen, blottede hendes hals og skuldre, 
bandt hende et hvidt tørklæde for øjnene og hjalp hende til 
rette med at lægge sig på blokken. Hurtig vendte han sig derpå 
om, kastede det omtalte røde klæde til side, greb den derunder 
liggende økse og hævede den til dødshugget. I dette øjeblik 
kunde jeg ikke lade være med at lukke øjnene; men lyden af det 
faldende hug bragte mig til igen at åbne dem, så at jeg så’ det 
blodige hoved trille ned fra blokken, og ansigtsmusklerne i 
nogle øjeblikke bevæge sig. Derpå tog skarpretteren hovedet og, 
idet han drejede sig helt omkring, viste dets ansigt frem til alle 
sider. Hvad der derefter blev foretaget med liget véd jeg ikke 
noget om. Jeg skyndte mig hjem, opfyldt af mange tanker og 
følelser. Blandt andet véd jeg, at jeg sagde til mig selv: „Dette 
skulde du ikke være gået efter, og sligt skal du aldrig opfordre 
nogen til at gå efter, og hvorfor skal folk på en måde offentlig 
sammenkaldes for at se en henrettelse?“



På Jelling seminarium
1843-1845

Den i. oktober 1843 indtrådte jeg som elev på det dengang kun 
2 år gamle seminarium i Jelling, og fra mit toårige ophold der 
er det, at følgende erindringer skriver sig. Dette seminarium 
havde i alt væsentligt taget de alt bestående til mønster, hvorfor 
også det billede, som læsningen af de følgende blade vil frem
kalde af det, også vil være et billede af alle vore seminarier på 
den tid, alene med undtagelse af Jonstrup, der altid har været 
noget særlig stillet. Derimod kan billedet ikke overføres på vore 
ældre seminarier, som de var fra begyndelsen. Sådanne som 
biskop Boisens i Vesterborg, amtsprovst Wedels i Skårup, pastor 
Lodberg Krarups i Borris o. fl. var oprindelig private anstalter, 
der lededes i frihed af deres stiftere, og det var først, da regerin
gen greb ind, at de reduceredes til det, de var ved den tid, som 
her vil blive omhandlet.

Første gang, regeringen blandede sig i seminariesagen, var 
1818, da den udstedte et fællesreglement for alle seminarier. 
Dette gjorde dog ikke noget stort skår i deres virksomhed, da 
det kun angik undervisningsfagenes antal, men i øvrigt ikke 
seminariernes styrelse. Men værre blev det, da den 1824 tog fat 
for anden gang og befalede, at det treårige kursus skulde ned
sættes til et toårigt, og at der endda skulde lægges et nyt fag til, 
nemlig „den indbyrdes undervisning“, der oven i købet skulde 
være et hovedfag, så at ingen dimittend kunde få højere hoved
karakter end den karakter, han havde fået i dette fag. Dette 
førte nemlig til, at man blev nødt til at lade andre fag aldeles 
bortfalde, såsom naturhistorie, naturlære, geometri, havedyrk
ning, antropologi, håndarbejde o.s.v. og at afknappe tiden til de 
øvrige.1



Jelling Seminarium som det så ud i iÜ4orne. Jelling Samfundet 1952.

Skønt det må have været et hårdt slag for de gamle begej
strede filantroper, der med stor opofrelse og kun ringe offentlig 
støtte, hidtil havde arbejdet i frihed for idealet, nu at måtte 
slippe det og underkaste sig kontrol og tvang, så vedblev de dog, 
så godt det lod sig gøre, at opretholde både den gamle metode 
med foredrag og fortællen og det gamle patriarkalske forhold 
mellem dem og eleverne. Men efterhånden, som der kom nye 
lærere, gled man bort fra foredragene til tørre lærebøger, fra 
den frie metode til den regelbundne, og lidt efter lidt skiftede 
seminariet karakter.

M an skulde have troet, at det i stændertiden vågnende liv 
også skulde have pustet nyt liv i seminarierne. Dette skete dog 
ikke. Thi den nationale bevægelse, der var stærkt i færd med at 
afløse den hensygnende filantropiske, havde foreløbig andre 
mål end seminariernes udvikling, og den grundtvigske havde kun 
øje for den voksne ungdoms vækkelse. Det blev derfor ved at 
være omtrent ens lige til 1841. Men da blev endelig den ind
byrdes undervisning indskrænket til kun at være et bifag eller til 
kun at være en del af den almindelige metodelære. Dette var
5 Knud Ottosen
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jo altid noget; men da det toårige kursus vedblev, kunde det 
dog ikke blive til noget stort med den smule tid, som herved 
kunde vindes. Dog gav det anledning til, at seminarierne igen 
optog et eller andet af de i 1824 tabte fag.

Således optog Jelling seminarium, der begyndte sin virksom
hed 1841, verdenshistorie og tysk, medens andre seminarier op
tog naturfagene og matematikken. De befalede fag var endnu 
kun følgende: religion, katekisation, dansk stil, regning, almin
delig metodelære med indb. undervisning, grammatik med bog
læsning, geografi og fædrelandshistorie, skønskrivning, sang og 
musik, gymnastik. Af disse kaldtes de 4 første hovedfag og 
havde, navnlig religion, særlig vægt ved udregning af hoved
karakteren ved dimissionen. De frivillige fag havde slet ingen 
betydning for denne. At Jelling seminarium tog tysk som frit fag 
var af hensyn til Sønderjylland, hvorfra mange søgte netop 
dette seminarium.

Seminariebygningen, der opførtes i sommeren 1841, lå på 
samme sted som den nuværende bygning. Men det var et gan
ske uanseligt lille hus. Jeg antager, det kunde være en 24 alen 
langt og 12 alen bredt indvendig. Det havde 2 indgange, af 
hvilke den ene var midt på sydsiden med en lille forstue inden
for og til hver side af denne 2 små værelser til boliger for anden- 
og tredjelæreren. Den anden indgang var midt på nordsiden og 
havde ligeledes en lille forstue, fra hvilken man havde et klasse
værelse til hver side. M idt inde i huset mellem de 2 forstuer var 
der 2 små rum til bøger etc. med dør til hver sit klasseværelse. 
Der var ingen forbindelse mellem klasseværelserne og lærernes 
lejligheder, så man måtte gå udenom huset for at komme ind 
til dem. Syd for bygningen var gymnastikpladsen; der var intet 
gymnastikhus før sidst på sommeren 1845. Nord for bygningen 
mellem denne og vejen var et net lille anlæg med en dam i. 
Seminariet var bestemt for 30 elever, 15 i hver klasse. Klasse
værelserne havde hvert 4 borde til 4 mand hvert.

Seminariets lærere i de første 8 å 9 år var følgende: forstander 
og førstelærer var sognepræsten G. F. Nielsen, (død som sogne
præst i Frørup ved Nyborg), andenlærer var teologisk kandidat
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H. F. Binzer (død som sognepræst i Borup ved Køge) og tredje
lærer seminarist J. H. Trahn (død som lærer ved Skaarup semi
nariums børneskole). Endelig må hertil endnu regnes J. Hansen 
(død som skolelærer i Skaarup), der som lærer ved byens almue
skole ledede seminarieelevernes praktiske uddannelse til skole
gerningen.

Når nye elever skulde optages på seminariet, skete dette ved 
en prøve, som efter forudgået bekendtgørelse holdtes i løbet af 
sommeren, og til hvilken de unge mennesker, som ønskede at 
komme på seminariet, i forvejen havde meldt sig. Således altså 
også i 1843. Dagen, før prøven skulde holdes, samledes vi da fra 
forskellige egne i Nørrejylland, Sønderjylland og Fyn i den 
gamle kongestad og modtoges da i reglen, om ikke allerede 
uden for byen, så på gaden, af de på seminariet værende elever. 
Nogle af dem vilde vise os, hvor vi kunde bo det par dage, vi 
skulde være i byen, andre vilde tale med os om prøverne og 
trøste os med, at den slet ikke var så svær; men atter andre 
agerede lærde herrer og slog om sig med fremmede ord og gåde
fuld tale for at gøre os rent konfuse. Disse sidste havde hos 
mange af os mest held med sig, og navnlig satte det skræk i os, 
da vi fik at vide, at året før havde over halvdelen af de mødte 
måttet gå hjem med uforrettet sag; det vilde jo dog være så 
flovt at komme hjem som kasseret. Da den for os så store dag 
nu kom, mødte vi alle skælvende og bævende for prøven, vi 
skulde underkastes. I løbet af 2 dage førtes vi igennem skærs
ilden. I religion forlangtes der Balles lærebog og en lille bibel
historie lærte udenad, i dansk, at man kunde læse ordentlig op 
af en bog og om muligt gøre lidt rede for ordklasserne, i stil, at 
man kunde udtrykke sig fornuftigt om et eller andet let spørgs
mål, selv om det skete med mange sproglige bommerter, i reg
ning, at man kunde løse almindelige lette opgaver både med 
hele tal og brøk. I sang måtte man godtgøre at have øre og 
stemme; men i alle de øvrige fag nøjedes man med, hvad man 
kunde få. -  Endelig var prøven afsluttet, de fleste af os antagne 
og vort mod i de 2 dage steget adskillige grader.

Imidlertid var det nær ved, at modet igen havde svigtet os,
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da vi d. i . oktober atter samledes i Jelling og fik besked om alle 
de fag og alle de mange og store bøger, vi skulde lære. De fleste 
af os havde aldrig lært andre bøger end „Lærebog, Bibelhistorie 
og Katekismus“, og dertil havde vi brugt mange år, og nu skulle 
vi i 2 små år lære en stor pakke. Men vi måtte jo tage fat på at 
stifte nøjere bekendtskab både med bøgerne og lærerne, og hvad 
indtryk jeg har bevaret af dette bekendtskab, skal jeg forsøge at 
skildre.

Forstanderen underviste selv i religion, katekisation og pæda
gogik. Religionsundervisningen indbefattede lærebog, bibelhi
storie og bibellæsning. Over Balles lærebog,2 der godt kan be
tegnes som den akse, hvorom hele religionsundervisningen dreje
de sig, holdt han forklarende og belærende, om ikke just -  efter 
vor mening -  oplivende og opbyggende foredrag, i hvilken han 
hyppig henviste til bibelhistorien og til, hvad vi gennemgik som 
bibellæsning. Disse foredrag skrev vi straks op, så godt vi kunde, 
renskrev dem derefter hjemme og lærte dem udenad som de 
andre lektier for derefter at eksamineres i dem. -  Vor bibel
historie var en lille, endog alt for lille, bog af Daugaard og 
Stockholm.3 Den blev gennemgået med korte forklaringer og 
bemærkninger om, hvilke lærdomme eller hvilke eksempler man 
kunde uddrage af det læste. Dette skrev vi i reglen ikke op, men 
mærkede os det snarere ved understregning. -  Som bibellæsning 
gennemgik vi kun Matthæi og Johannes’ evangelier, idet vi 
navnlig henholdt os til en lille forklaring af R. Møller.4 Luthers 
Katekismus gennemgik vi en enkelt gang; men den betragtedes 
for resten som temmelig overflødig, når man kunde sin Balle.

I pædagogik brugte vi Brammers Lærebog.5 Men denne 
strengt systematiske og derfor — så syntes det i hvert fald os -  
tørre bog var os for svær, og da den oven i købet krævedes lært 
temmelig ordret, blev den os så forhadt, at vistnok kun meget 
få af os har gidet læse den, siden vi forlod seminariet. Det vilde 
vist også have set sort ud med at tage eksamen efter den, hvis 
ikke tredjelæreren var kommen til at repetere den med os hen- 
imod eksamen. Men han behandlede den frit, talte med os om 
det læste, udtalte sine egne meninger derom snart for og snart
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imod, og fik derved også os til at tænke, hvilket vi før havde 
anset for unødvendigt.

På katekisation, der var et hovedfag, måtte der ofres megen 
tid. Derfor blev der et par gange om ugen hentet nogle børn fra 
almueskolen ned på seminariet, og vi måtte da alle være forbe
redt på at kunne blive udtagne til at katekisere over den i for
vejen opgivne paragraf. Nu gjaldt det især om at forme sine 
spørgsmål efter reglerne i Brammers pædagogik, hvilket meget 
ofte mislykkedes. Så måtte forstanderen selv tage fat; men 
endog for ham kunde det knibe. Ved siden af disse mundtlige 
øvelser skrev vi kateketiske dispositioner, der derefter kritiseredes 
på klassen.

Andenlærerens fag var: dansk, stil, fædrelandshistorie, geo
grafi og de 2 ikke befalede fag: tysk og verdenshistorie. I dansk 
gik hans undervisning især ud på at lære os at læse smukt og 
tydeligt op af en bog og at indøve grammatikken. Som læsebog 
brugte vi Flors håndbog,0 som grammatik en sproglære af lære
ren selv.7 Den blev netop trykt første gang ved denne tid samti
dig med, at første udgave af Bojesens Sproglære udkom.8 Disse 
to småbøger var vist de første virkelig „danske“ sproglærer med 
danske benævnelser helt igennem. Men da den ene forfatter ikke 
vidste af den andens arbejde at sige, stemmer de valgte danske 
benævnelser ikke altid.

I dansk stil vågede han især over, at vi brugte pæne og dan
nede udtryk og klar fremstilling og vogtede os både for det 
platte og det opstyltede. Men det var i reglen for svære og for 
abstrakte opgaver, han gav os. Et par eksempler vil vise det: 
„Hvori bør vi i overensstemmelse med skriften sætte menneskets 
moralske fuldkommenhed?“ og „At udvikle betydningen af skrif
tens lære om mennesket som skabt i Guds billede.“

Som lærebog i fædrelandshistorie læste vi „lille Allen“,9 som 
dog udvidedes ved enkelte brudstykker af „store Allen“10 og 
med et lille skrevet hæfte litteraturhistorie. I øvrigt lærte vi ikke 
at kende mere til litteraturen, end hvad der stod i vor læsebog. 
Det hele blev derfor kun, at vi lærte navnene på en del forfat
tere, fik en kort biografi af dem med titlerne på deres vigtigste
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skrifter samt en kort kritik af dem, men læste kun meget lidt af 
selve skrifterne. Dette skal dog ikke lægges læreren til last, men 
vor dårlige forberedelse og den korte seminarietid. I verdens
historie læste vi „lille Kofod“.11 Hvorledes vi fik vor historie 
lært, blev vor egen sag; der blev intet fortalt os. Jeg mindes kun 
en eneste gang, at læreren fortalte et lille afsnit for at vise os, 
„hvorledes historie burde læres“. To småtræk af hans historie
undervisning står levende for mig. Den ene var hans store om
hyggelighed for at få de historiske begivenheder kædede godt 
sammen, hvilket han udførte ved under eksaminationen jævnlig 
at gå tilbage til det tidligere gennemgåede, den anden, at intet 
blev os således indpræntet som Slesvigs historie og vor historiske 
ret til „Danmark til Ejderen“.

Til geografiundervisningen havde vi ingen andre læremidler 
end hver et lille atlas og hver sin Velschous Geografi, en tem
melig stor bog med grumme mange navne og tal, men en mager 
naturbeskrivelse.12 En globus, forekommer det mig, at jeg en 
gang så på lærerens værelse; men på seminariet véd jeg ikke af, 
at den blev brugt. Tellurium var os noget ukendt,13 og af vægge- 
kort havde vi kun et eneste, et tysk „Wandkarte“ over Evropa, 
hvilket vi i begyndelsen antog for et „vandkort“, efter hvilket vi 
skulle lære vandene, fordi vi så, at floder og søer var meget 
stærkt fremhævede. Dette brugte vi for resten næsten aldrig, 
men hjalp os ved eksaminationen med vore atlasser, på hvilke 
mange af os havde understreget navnene på, hvad vi skulde 
lære, ofte endog skrevet landenes og byernes indbyggerantal, og 
vi læste da indenad, uden at læreren, der var meget nærsynet, 
havde anelse derom. Geografiundervisningen dreves efter min 
senere opfattelse ikke på rette måde. Kortet, der burde have 
dannet grundlaget, blev kun som et tillæg til bogen, der for os 
blev hovedsagen og kostede os urimelig møje. Kort uden navne 
kendte vi ikke, og endnu mindre forsøgte vi selv at tegne kort. 
Størrelsesforholdene f. eks. kunde af den grund stå os så uklare, 
at en elev engang ved sin dimissionseksamen angav Baiern til 
14.000 kvadratmil.

Undervisningen i tysk dreves vel omtrent på samme måde,
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som den drives endnu i de fleste af vore skoler. Dog tærpedes 
der lige fra begyndelsen af uforholdsmæssig meget med gramma
tikken, der følgelig blev meget vanskelig for os at forstå.

Tredjelæreren havde skønskrivning, regning, sang og musik, 
gymnastik, indb. undervisning og anvisning til forstandsøvelser. 
Undervisningen i skrivning frembød kun lidet mærkeligt. Vi be
gyndte med bogstavernes grundtræk, gik derfra over til bog
staverne, derpå til ord og sammenskrift -  alt efter forskrifter. 
Men mærkeligt nok synes det, at vi skulde indøve 2 slags skrift: 
den gotiske eller dansk-tyske og den latinske eller almen-euro- 
pæiske. Det første brugtes da som den almindelige håndskrift, og 
den sidste til ligesom at pynte med på hin, idet man skrev egen
navne og fremmede ord dermed. Der begyndte ved denne tid 
at ytre sig en stærk lyst til udelukkende at skrive som andre 
evropæere og ikke som tyskerne; men alligevel måtte man endnu 
i over 30 år trækkes med både „dansk“ og „latin“ i vore skoler.

Regning dreves næsten kun som praktisk regning både med 
og uden tavle, medens vor matematik kun var lidet værd. Vi 
brugte Råbens tavleregningsbog14 og en da nylig udkommen 
hovedregningsbog af seminarielærer Mejer i Skaarup.15 Den før
ste frembød intet mærkeligt; men den sidste blev ikke uden 
grund kaldet „Aandens Slibesten“ ; thi den var udmærket skik
ket til at skærpe tænkningen. Og tænkning var noget, vi ved 
regning havde brug for; thi vi løste altid opgaverne ad tænknin
gens vej uden matematiske formler. Jeg tror nok at turde sige, 
at vi ad denne vej blev dygtige regnelærere, og jeg finder denne 
min påstands rigtighed bekræftet deraf, at børnene i almuesko
lerne under vor vejledning blev dygtige regnere, længe før de 
endnu kunde skrive nogenlunde ordentlig dansk.

Undervisningen i sang og musik (violinspil) var vist omtrent, 
som den er endnu; men jeg tror nok, at nutidens seminarister 
forlader seminarierne med større udbytte, end vi gjorde, dels 
fordi de har et år mere på seminariet, og dels fordi de allerfleste 
vist har grunden lagt, før de kommer der, medens vi så godt som 
alle måtte begynde på bar bund.

Gymnastikken, der den gang endnu var i såre ringe anseelse
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både hos høje og lave, dreves ikke med synderlig kraft eller in
teresse. Desuden havde den en hel anden og mindre tiltalende 
skikkelse endnu og bestod for en stor del af ligefrem militære 
øvelser, der kun havde ringe pædagogisk værd. Alligevel var de 
fleste af os ingenlunde kede af den, og da vi siden blev lærere, 
forsøgte vi os også gerne med den, men blev snart sløve, fordi 
befolkningen var imod den.

Den indbyrdes undervisnings metode, der dog nu ikke var 
fuldt så kunstig, som den oprindelig havde været, blev os dikteret 
og derefter teoretisk gennemgået på seminariet, medens dens 
praktiske indøvelse var henlagt til almueskolen. Den var let for 
mig, der var blevet indøvet i den som barn; men den var en 
plage for mange, som aldrig havde set den udøvet. Den ophørte 
endelig som eksamensfag, da den nye seminarielov udkom 1857 5 
men da havde den allerede længe været uddød i vore skoler.

Anvisningen til forstandsøvelser var egentlig anvisning til at 
tale med børnene om, hvad de hørte eller så eller læste om, det 
var naturgenstande, kunstgenstande eller abstrakte begreber. 
Herpå ofredes dog ikke megen tid, og dette må vist betragtes 
som den nærmeste grund til, at mange siden som lærere ikke 
har gjort noget videre ved den.

Vor praktiske uddannelse foregik væsentligst i byens almue
skole, der med beboernes tilladelse eller måske rettere på autori
teternes befaling var seminariets øvelsesskole. Her mødte da dag
lig året rundt 2 seminarieelever for at øve sig i alt, hvad der 
hørte til skolegerningen, såsom at skære penne, spidse grifler, 
liniere skrivebøger, skrive for, rette diktat, føre de vidtløftige 
dagbøger og de små konceptbøger, der hørte til den indb. under
visning, sætte denne undervisning i gang og holde den gående, 
forklare børnene snart det ene, snart det andet på den sorte 
tavle, katekisere med børnene, fortælle dem bibelhistorie osv. 
Ja, vi skulde virkelig fortælle og fortalte også, skønt ingen gav 
sig af med at fortælle for os, og skønt der siden sagdes om semi
naristerne fra den tid, at de ikke kunde fortælle, men „kun kate
kisere op og ned efter Balles Lærebog“.

Det skal for resten så gerne indrømmes, at det var et tab for
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seminariet, at det næsten i alt havde forladt de gamle pæda
gogers metode med foredrag og fortællen og henvist os så godt 
som udelukkende til bøgerne, og at det vilde have været til gavn 
for os og vor senere gerning, om vi havde modtaget mere anvis
ning til og øvelse i at fortælle; thi det er dog ved at fortælle, for
klare og anskueliggøre, at man bedst og lettest får børnenes op
mærksomhed fængslet. Derfor bør der også fortælles i enhver 
skole, navnlig for de mindre børn, men rigtignok ikke dette 
alene. Thi på den anden side gælder det også om, at børnene 
lærer at arbejde selv, fordi derved kræfterne øves, og fordi det, 
man derved lærer, får dybere rødder og større værd end det, 
man får indgivet af andre og uden møje. Derfor må børnene 
øves i at lære af bøger.

Men var dette end en fejl ved seminariet, må den dog mere 
lægges tidsånden end lærerne til last. Det er vist, at de arbejdede 
trolig med os; men det er lige så vist, at også vi måtte slide i det. 
Vi havde 7 daglige timer på seminariet og meget at lære hjem
me. For mit vedkommende véd jeg således, at det i den grad 
kneb med at få lektierne lært, at jeg det første halvår meget 
sjældent nåede at komme i seng før midnat. Siden, da foråret 
kom, vænnede jeg mig til at gå i seng kl. 10 og at stå op kl. 5 
for da om morgenen at kunne læse et par timer, før jeg gik på 
seminariet; så gik det bedre. For mange af seminarieeleverne 
blev de 2 år dog for lidt, og de måtte tage det 3. med. I den 
klasse, jeg tilhørte, kom således 4 til tredje års læsning, og da vi 
dimitteredes, blev endog 6 tilbage.

Den første dag, vi mødte på seminariet, sagde forstanderen til 
os, at nu skulde vi egentlig have valgt en opsynsmand, det vil 
sige, en mand af vor midte til at have opsyn med den daglige 
orden og til at være klassens ordfører m .m .; men da vi endnu 
ikke kendte hverandre, vilde han foreslå, at vi en månedstid lod 
denne forretning gå på omgang mellem os, før vi foretog det 
endelige valg af en mand til denne hæderspost. Omtrent en 
måned efter indfandt han sig så en morgen med en del små- 
sedler, som han uddelte mellem os med anmodning om derpå at 
skrive navnet på den af kammeraterne, som vi ønskede til op-



74 ’ En landsbylærer ser tilbage

synsmand, men uden at tale med hinanden derom indbyrdes. 
Valget faldt på mig, måske fordi jeg var den ældste. Forstande
ren lykønskede mig til bestillingen og mente, jeg burde være glad 
for dette bevis på kammeraternes agtelse og tillid. Dette var jeg 
dog slet ikke; thi det forekom mig straks, at arbejdet og ansvaret 
var større end „hæderen“. Jeg skulde således bl.a. meddele ham, 
såsnart det kom til min kundskab, enhver overtrædelse af vore 
„seminarielove“ (reglerne for, hvad vi måtte gøre og ikke gøre), 
ikke at tale om de mange småforretninger, såsom: at fremlægge 
de ting, vi skulde bruge i timerne, og at fjærne dem igen, at 
hente skolebørn til katekisation, at føre bog over forsømmelser, 
at hente lys og lysestager ind fra lærernes forstue og derefter, 
ofte i mulm og mørke, sætte dem derind igen for så endelig til- 
sidst at aflåse seminariet og bringe nøglen hen i lærernes forstue 
-  og så se at finde hjem, efter at alle kammeraterne var borte. 
Da året var omme, og vi efter ferien mødte første gang på semi
nariet, overraskede forstanderen os med nyt valg, og jeg måtte 
atter holde for. Jeg protesterede og mente, at det i hvert fald 
var billigt, at nu en anden fik bestillingen; men han erklærede 
kort og godt, at alt var gået til på lovlig måde, og at jeg så galt 
på sagen.

Engang havde denne hæderspost nær bragt mig i en slem 
forlegenhed. Det var i anden klasse, hvori vi havde 4 treårige, 
som gerne vilde regere os andre. De fandt bl. a. på, at jeg skulde 
lade være at skrive de forsømmelser, som kun angik en enkelt 
time; således, påstod de, havde det været regel i deres tidligere 
klasse. Dette vilde jeg ikke gå ind på. Men så er der en af dem, 
der siger: „Det var kedeligt, for jeg kan i dag ikke min geografi 
og vilde derfor gerne fjærne mig i næste time og vilde dog nødig 
skrives; men hvis jeg nu i timen står inde i bagkammeret, så er 
jeg jo på seminariet og skal vel da ikke skrives?“ „Nej!“ råbtes 
der i kor, og mine indsigelser blev fuldstændig overhørte. Fyren 
tændte sin pibe og lod sig lukke ind. I samme øjeblik kom lære
ren, og jeg tav, men sad hele timen i angst for udfaldet. Flere 
gange standsede han i eksaminationen, og det var os klart, at 
han mærkede tobakslugten og spejdede efter, hvor den kom fra.
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Vi andre kunde se, at det røg henne ved døren; men på grund 
af sin nærsynethed opdagede han intet. Da timen var gået, åb
nede vi hurtig døren, og ud styrtede vedkommende med det 
udråb: „Det skal jeg aldrig gøre mere; jeg har næsten kvalt mig 
selv.“ Heldigvis var der heller ingen andre, der havde lyst til at 
gøre ham det efter, og lærerne fik det formodentlig aldrig at vide.

Det var for resten vist den eneste gang, det havde været min 
pligt som opsynsmand at melde, hvad der var sket, nogle små 
forseelser, som jeg kunde lukke øjnene for, fraregnede. Forholdet 
mellem lærerne og os var derfor i reglen rigtig godt. Men det 
var alligevel ikke så lidt forskelligt fra, hvad man nu ved lig
nende læreanstalter forstår ved det rette gode forhold. Lærerne 
omgikkes os med mere værdighed og afmålthed, og vi dem med 
større pietet og ærbødighed, end nutiden vilde sætte pris på. Og 
uagtet vi havde både kærlighed og tillid til dem og vidste, at vi 
ikke vilde gå fejl hos dem om råd og hjælp, så manglede vi dog 
som oftest mod til at ty til dem og gik hellere til kammeraterne. 
Den rette fulde fortrolighed, der fra lærerens side kun ved et 
kærligt, ja kammeratligt forhold kan fremkaldes hos voksne 
elever, vilde ikke ret trives. Dog gaves der naturligvis undtagel
ser. For mit vedkommende var der således en af lærerne, som 
jeg fuldt ud turde betro mig til, og for andre af os var der måske 
en anden. Men selvfølgelig kunde det jo ske, at en eller anden 
for en tid kunde komme i et skævt forhold til en lærer. Herpå 
et par eksempler.

Da tredjelæreren en dag talte med os om forstandsøvelser og 
havde valgt begrebet „at rejse“ og så siger, at her kunde man 
f. eks. begynde med at omtale rejsemåden: sejle, køre, ride, gå -  
så hvisker en af eleverne halvhøjt til sin sidemand: „krybe“ . 
Dette førte da ikke blot til en lille tordentale om vigtighed og 
næsvished, men også til, at forholdet mellem denne elev og læ
reren for en tid blev koldt. Dog synes det siden at være blevet så 
meget varmere; thi da læreren et halvt eller helt år efter rejste 
bort for at holde bryllup, satte han netop denne elev til at vogte 
sit hus, mens han var borte.

Engang kom jeg selv galt af sted ved i min kejtethed at ud-
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trykke mig uheldigt over for forstanderen, idet jeg sagde: „Jeg 
tillader mig at gøre Dem opmærksom på, at vi næsten ingen 
blækhuse har i klassen“, og fik til svar: „Og jeg tillader mig at 
gøre Dem opmærksom på, at eleverne i klassen har slået dem itu 
og selv har at anskaffe andre.“ Dette svar og den tone, hvori 
det blev givet, sårede mig, og såret holdt sig længe åbent, uagtet 
han efter den tid behandlede mig aldeles som før.

Et år eller to efter min dimission, hvorfor jeg også har med
delelsen fra andre, var en elev i sommerferien rejst til nogle 
slægtninge på Sjælland og meldte sig først igen på seminariet 
henved et par uger efter, at undervisningen var begyndt. På 
forstanderens spørgsmål om, hvorfor han ikke var mødt i rette 
tid, havde han intet bedre svar, end at han ikke i tide havde 
beregnet, at hans penge ikke vilde slå til, så han kunde klare 
hjemrejsen, og at han derfor havde måttet vente, indtil han fik 
ny forsyning. Herpå fik han så følgende besked: „Har De endnu 
ikke efter et års ophold her lært at regne så meget, at De forud 
kunde beregne, hvad De behøvede til hjemrejsen, så duer De 
ikke til at blive skolelærer, og så er det bedst, De rejser herfra.“ 
Og væk kom han.

Når man nu en sommerdag f. eks. fra Gorms høj (den søndre) 
kaster blikket ud over Jelling og ser den smukke seminariebyg
ning med tilhørende forstanderbolig, den nye præstegård, den 
nette jernbanestation, de vel vedligeholdte, næsten af haver og 
træer skjulte bøndergårde, de mange nye tegl- eller skifertæk
kede huse og endelig den ypperlige chaussé, der danner byens 
gade, da har man ondt ved at tænke sig det gamle Jelling, som 
det var, da seminariet lige var bleven anlagt. M an må for at få 
et billede af det daværende Jelling i tankerne forvandle semi
nariet til en lille bygning som en af Frederik IV ’s skoler og præ
stegården til en gammel bondegård samt helt sløjfe jernbanesta
tionen og alle husene med blå eller røde tage og endelig kappe 
halvdelen af træerne og sænke den anden halvdel til den halve 
højde. Så ville billedet nogenlunde passe.

Der var heller ikke dengang i Jelling en hel klasse af men
nesker, der som nu næsten udelukkende var henvist til at leve
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af seminariet. Der fandtes kun den gamle og gammeldags solide 
bondestand, der levede af sit agerbrug og ikke jagede efter bi
fortjeneste. Det regnedes derfor heller ikke så nøje med i hver 
gård for billig betaling at tage en seminarist eller to i kost og 
logi, forudsat at vi vilde tage alt som familien selv og husets 
øvrige folk, og dette var vi som bøndersønner eller landsbylærer- 
sønner naturligvis vel tilfredse med. Vi kom da gerne til at bo 
2 og 2 sammen i hver gård, havde en stue, hvortil leveredes 
brænde, og fuld kost for 80 rdl. hver årlig, men på den betin
gelse, at vi holdt os selv med seng, lys og vadsk. Nogle af os 
havde kun halv kost, det vil sige: middagsmad og varmt vand 
og lidt mælk til vor té morgen og aften. Dette havde vi så for 
40 rdl. årlig. Vi spiste i reglen på vore værelser, og kun om 
søndagen og ved højtidelige lejligheder spiste vi ved værtens 
bord. Der herskede næsten uden undtagelse et godt forhold mel
lem værtens familie og seminaristerne. I mange huse betragtedes 
og behandledes vi næsten som voksne sønner, og var der i fami
lien jævnaldrende unge, deltog vi ofte i deres selskabelige sam
menkomster med andre unge om søndag eftermiddage eller afte
ner til dans, leg, kortspil o.s.v. I bøndernes arbejde tog vi der
imod kun sjælden del; dertil havde vi alt for meget selv at gøre. 
Til offentlig legestue måtte vi ikke komme, og kroen var os 
strengt forbudt.

Men et sted måtte vi dog have, hvor vi kunde samles med 
kammeraterne, og et sådant fandt vi hos Ole Iversen. Det var 
en mand, hos hvem vi kunde købe vore småfornødenheder som 
smør, ost, lys, tobak o.s.v., og i hvis havestue, der ikke kunde 
iagttages fra gaden, vi kunde samles til et lille billigt sold. Et 
sådant måtte enhver ny klasse give, inden dens medlemmer 
kunde antages for virkelige seminarister og de ældres kammera
ter; indtil dette var sket, hed de „haletudser“. Et andet gav 
dimittenderne som en slags afskedsfest samme aften, deres eksa
men var sluttet. Endelig gav undertiden en eller anden af de 
flotteste her for nogle få kammerater et lille glas på sin fødsels
dag; men egentlig svir, véd jeg ingen sinde, det udartede til.

De fleste af os havde, når kammeraterne undtages, ingen
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anden omgang end byens beboere, hvorfor også vor hele måde 
at være på var som deres. Vort sprog var jydsk bondesprog, 
skønt i forskellige dialekter, vor klædedragt jydsk bondedragt, 
om end lidt forskellig efter de egne, hvorfra vi var komne; vort 
fodtøj var træsko, hvilket for resten også var det hensigtsmæssig
ste på grund af den forfatning, hvori Jelling gade den gang ofte 
befandtes. Men da vi ikke måtte komme på seminariet med 
træsko, havde vi gerne et par gamle sko til at skifte med stående 
i seminariets forstue. Stoffet til vore klæder var hjemmegjort 
vadmel eller hvergarn, og farven sædvanlig mørkeblå. Kun om 
søndagen brugte vi læderskotøj, og da havde vi vore kisteklæder 
på, hvilket dog kun havde det ene fortrin, at de ikke var så 
medtagne som de andre. Nogle enkelte blandt os flottede sig om 
sommeren med en grå dragt, og kunde de dertil få en grå hat 
eller en stråhat i stedet for den sædvanlige blå kasket, var de 
særdeles fine. Til dimissionseksamen var det skik, at vi skulde 
have en sort klædning med livkjole, hvidt bryst og høj hat.

Vore værelser vilde have set højst tarvelige ud, dersom de 
skulde have nøjedes med de møbler, vi selv ejede; det hele vilde 
da have indskrænket sig til, at de 2, der boede sammen, havde 
en fælles seng og et fælles bord, og at hver af dem havde sin 
egen stol, sin egen kiste eller kuffert og sin egen bogreol med de 
allemødvendigste bøger. Men når der var plads, og det var der 
næsten altid, så pyntede værten lidt op med sine egne møbler, 
som borde og stole, kister og skabe, ja endog skilderier, rigtignok 
som oftest fra Nürnberg eller Neu Ruppin. Dette førte jo ganske 
vist til fællesskab om værelserne, idet værten og hans familie 
måtte have fri adgang til deres sager; men dertil benyttede de 
såvidt muligt tiden, når vi var fraværende. Enkelte steder be
boede vi endog værtens storstue, og i så tilfælde rømmede vi 
den undertiden en aften eller en helligdag, hvis han skulde have 
fremmede. Men vi var da gerne selv blandt gæsterne.

Der var givet os nogle regler for, hvorledes vi havde at skikke 
os både på seminariet og udenfor, som vi kaldte „seminarielove“. 
Nogle af disse regler syntes vi ikke om. Således var der én, der 
foreskrev os, at vi om søndagen skulde lede kirkesangen. Den
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blev af adskillige betragtet som et indgreb i deres helligdags
frihed, uagtet der jo dog var god mening deri, da vi ikke blot 
skulde uddannes til lærere, men også til kirkesangere. I den hen
sigt var vi inddelte i 2 hold, der skiftevis havde at møde hver- 
anden søndag. Vi fik da plads anvist på begge sider af orgelet, 
der blev spillet af vor sanglærer, og ordnerede efter stemmerne. 
Hvorvidt vi var mødte, førte læreren selv kontrol med, men 
udeblev nogen flere gange, kunde han være vis på, at det blev 
påtalt.

En mere almindelig ildeset bestemmelse var den, at vi selv 
skulde holde gymnastikpladsen planeret og fri for grønt, og at 
opsynsmanden skulde se til med, at den til enhver tid var i 
orden. Vi inddelte os da i hold på 4 eller 6 og lod arbejdet gå 
på omgang — ofte under „knur og svig“.

Den mest forhadte bestemmelse var dog den, at ingen af os 
måtte gå udenfor sognet uden forstanderens tilladelse. Vi gjorde 
os derfor heller ikke megen umage med at efterkomme den, 
uagtet det ikke så sjældent skete, at en eller anden kom under 
tiltale for overtrædelse. Engang kom det da også til at gå ud 
over mig. En lørdag eftermiddag havde dansklæreren givet os 
en hjemmestil, fordi han skulde ud, og samtidig anmodet mig 
som opsynsmand om snarest muligt at forskaffe de nye stilebø
ger, i hvilke vi skulde skrive det sidste halvårstid før dimissionen, 
for at de ved denne kunde fremlægges for cencorerne. På hjem
vejen fra seminariet kommer jeg til at sige til en kammerat: 
„Havde jeg nu blot husket at sige det til forstanderen, så kunde 
jeg i eftermiddag have taget til Vejle efter stilebøgerne, der 
bestemt er lovet færdige for flere dage siden, og så skrevet stil i 
morgen.“ (Stilene skulde nemlig først afleveres mandag mor
gen.) „Åh,“ udbryder han, „ikke andet end det; du kan være 
sikker på, at forstanderen i eftermiddag har nok at gøre med sin 
prædiken til i morgen og ikke får tid at komme ud; lad os tage 
af sted, jeg vil med.“ Hermed var beslutningen taget. Vi lånte 
hver en hest hos vore respektive værter, og af sted gik det. Men 
på bakken ved Lerbæk mølle mødte vi forstanderen, der kom fra 
Hover kirke, og nu vidste vi, at sværdet hang over vore hoveder.
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Imidlertid drev den øjeblikkelige fare over, vist nærmest fordi 
hans vogn var i stærk fart ned ad bakken. Vi vandt altså tid, 
og nu var vi voksne mennesker fejge nok til at aftale en løgn, 
idet vi blev enige om at ville sige, at vi vidste, han ikke var 
hjemme, da vi ellers selvfølgelig vilde have henvendt os til ham. 
Vi gjorde da også efter aftale; men næppe havde vi sagt det, 
før han udbrød: „Var jeg ikke hjemme, så burde De have hen
vendt Dem til en af de andre lærere, og det har De ikke gjort. 
Men det vil jeg bede Dem huske, at gør De sligt én gang til, 
bliver De bortvist fra seminariet.“ Vi vogtede os nok for at gøre 
det én gang til.

Vi begyndte allerede den gang at fejre seminariets stiftelses
dag d. 29. november med et lille bal. Et sådant kunde vi dog 
ikke holde på selve seminariet, fordi lokalerne var alt for små, 
og vi måtte altså søge plads i byen. Lærerne var da ved denne 
lejlighed de anførende, og de holdt stærkt på, at vi endelig 
skulde med allesammen, om det var muligt, for vi skulde jo dog 
gerne lære at bevæge os i „dannet Selskab“, hvorfor vi også kun 
måtte indbyde „dannede damer“, det vil sige proprietærdøtre, 
og ikke bønderpiger. Men de måtte da også selv hjælpe os med 
at finde sådanne, da meget få af os kendte en pige udenfor 
Jelling by, hvor ingen proprietørdøtre fandtes. Når så festdagen 
nærmede sig, fik nogle travlt med at forfatte sange eller lave 
taler, andre med at købe, låne eller leje sig sådanne klæder, at 
de kunde møde uden at vække opsigt eller give forargelse. Allige
vel blev ballet ofte, især for dem, der var med for første gang, 
kun til ringe fornøjelse, fordi de som oftest ikke kendte en eneste 
af de indbudte damer og generede sig, om ikke for andet, så for 
de fine damedragter.

En eneste gang i de to år, vi var på seminariet, var vi efter 
lærernes tilskyndelse i teatret i Vejle, fordi vi dog „én gang 
skulde se med egne øjne, hvad et skuespil var“. Det var i virke
ligheden for mange af os det første, vi så, og jeg er nær ved at 
tro, at det for enkelte, der kom ud i hedeegnen på en ussel løn 
og langt fra købstad, også blev det sidste; thi det var jo efter
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datidens opfattelse en luksus, ja endog noget gøgl, som man ikke 
burde gå efter.

Vi havde både en sommer- og en vintertur til Grejsdalen, dog 
ikke hidlokket af denne dals dejlige natur; thi den var næppe 
opdaget, men af den nyanlagte klædefabrik „Grejs Mølle“. Vi 
skulde jo dog også se, hvordan en virkelig fabrik så ud. Vi så 
da her for første gang en dampmaskine, en dampskorsten, en 
karte-, spinde- og vævemaskine. M an må dog ikke forbavses alt 
for meget derover; thi næsten al den fabriksvirksomhed, der nu 
findes rundt omkring både på landet og i byerne, er opstået 
siden den tid. -  Der var også ofte tale om, at vi burde have en 
tur til Silkeborg for at se den der nyoprettede papirfabrik, der 
kunde lave „papir i alen vis“, medens vore gamle fabriker kun 
kunde lave i arkvis. Dette blev dog aldrig til noget: at gå, syntes 
vi, var vel besværdigt, og at køre vilde koste penge.

På eftersommeren 1844 holdt Christian 8. mønstring over en 
del tropper ved Hedensted og Løsning. At få dette at se betrag
tedes ikke blot som en fornøjelse, men også som noget, der kunne 
have betydning for vor udvikling. Så mange, som havde lyst, fik 
derfor fri den dag, det store slag skulde stå, og vi vandrede da 
henved 3 mil frem og 3 tilbage for at have den fornøjelse i 
flere timer at traske omkring på marken og se på dette skuespil 
og så endelig langt ud på natten at komme trætte og udasede 
hjem. Det skal have været ved denne lejlighed, at G. A. Thyre
god skrev den sang til kongen, som skaffede ham frit ophold på 
Jelling seminarium.16

Et lille optrin, som rigtignok kun lidet vedkommer semina
riet, må jeg have lov at fortælle. Kongen opholdt sig under 
ovennævnte mønstring nogle dage i Vejle. Derfra kom han, 
uden at nogen havde anelse derom, en dag op til Jelling med 
dronningen og et lille følge på ialt en 10-12 mennesker. Det var 
en søndag eftermiddag, just som folk kom ud af kirken, at en 
5-6 vogne gjorde holdt på gaden lige ved skolen, hvor selskabet 
steg ud og tog retning efter kirkegården. De fleste af kirkefol
kene og vi seminarister stimlede til og fulgte efter; men præsten,
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degnen og organisten listede sig hjem og lod, som de intet så. 
Oppe fra Tyras høj (den nordre) betragtede kongen og flere af 
følget omegnen, og kongen søgte ved udtalelser som: „Det er en 
fornøjelse at se, hvorledes heden svinder år for år og giver plads 
for dyrkede marker; det har dog været en dejlig sommer i år; 
De har vel også høstet godt her i Jelling?“ o.s.v. at få en lille 
samtale i gang med folk, blandt hvilke sognefogden stod. Men 
det vilde ikke lykkes. Han måtte gå ned, stige til vogns og køre 
bort uden at få så meget som et lille hurra. Men det var rigtig
nok heller ikke mange måneder, siden han havde udstædt det 
berygtede sprogreskript, der forbød enhver slesvigsk stænder
deputeret at tale dansk i stændersalen, medmindre han vilde 
afgive den erklæring, at han ikke var det tyske sprog mægtigt. 
Hans aktier stod derfor heller ikke ret højt hos befolkningen i 
Jelling.

Til vore fornøjelser må jeg endnu regne de mangfoldige ture, 
vi om sommereftermiddage gjorde ud i det frie. Nogle søgte da 
syd på ned i skoven, andre nord på til kæmpehøjene, alle 
søgende enten en solbeskinnet eller en beskygget plads, eftersom 
vind og vejr gjorde det behageligt. Her kunde man da finde os, 
sædvanlig to og to sammen, læsende eller eksaminerende hin
anden, hvis vi da ikke lå og havde fordybet os i drømme om, 
hvordan det her havde set ud i Gorms tid, og medens de kæm
per færdedes på jordens overflade, hvis ben nu gemtes under 
højenes jordmasser.

Vore bedste fornøjelser var dog ferierne. Såsnart disse kom, 
spredtes vi til alle sider. Men det gik ikke så let dermed som 
nu, da man kun behøver at gå over på banegården, betale sin 
billet og så rulle af sted. Der var ingen anden forbindelse med 
omegnen end en gående post til Vejle nogle gange om ugen, 
men hverken kørende post eller dagvogn og langt mindre jern
bane. Vi måtte altså benytte apostlenes heste og havde følgelig 
hverken „to kjortler eller taske“, men kun små bylter med det 
allernødvendigste, hvilket vi kunde tage under armen eller over 
skulderen. Vi savnede dog hverken cykler eller jernbaner; thi 
den gang kunde man gå. 4 mil regnede vi for en eftermiddags-
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tur, indtil det dobbelte måtte tages på en dag; krympede nogen 
sig derved, blev der gjort løjer med dem. I høstferien deltog vi 
gerne i arbejdet hjemme, men festferierne brugte vi sjælden til 
andet end at besøge slægt og venner.

Allerede om foråret holdtes der en prøve med ældste klasse 
for at få taget bestemmelse om, hvem der kunde indstilles til 
dimission og hvem ikke. Det hed sig derom imellem os, at af de 
toårige indstilledes kun de, der antoges at kunne opnå første 
karakter, medens de, der havde gået i 3 år, alle indstilledes. 
Såsnart denne prøve var endt, fortsattes med læsningen lige til 
august, og selv i denne måned havde vi enkelte timer på semi
nariet i de fag, hvori vi ansås for særlige svage, og sidst i måne
den holdtes der så dimissionseksamen. Til denne var mødt 
biskop Tage Müller fra Ribe og provst Zahle fra Hvejsel samt 
præsterne Svejstrup fra Nørup og Biædel fra Brande.17 I 4 dage 
var vi færdige med det hele, og d. 29. august 1845 afsluttedes 
med en lille højtidelighed, ved hvilken biskoppen holdt en læn
gere tale, forstanderen sagde os et kort farvel, og der blev sun
get et par sange.

Nu gjaldt det om, hvilken karakter man havde fået at rejse 
hjem med; thi deraf afhang for en stor del ens fremtidsudsigter. 
Der gaves 3 hovedkarakterer: I „meget duelig“, der også kunde 
få tilføjelsen: „med udmærkelse“, II  „duelig“ og III  „ej due
lig“. Kun den seminarist, der havde fået I karakter, kunde 
straks søge fast ansættelse, medens den, der havde fået II, 
skulde i 2 år, og den, der havde fået III , endog i 4 år, tjene som 
biskolelærer eller hjælpelærer på en andens ansvar. Det var just 
ikke vanskeligt at få plads; thi netop i disse år var der i Ribe 
stift flere provster, der søgte at få de ueksaminerede lærere ved 
biskolerne afløste af seminarister, og der var mange gamle degne 
fra før 1814, der nu var så affældige, at de var nødt til at holde 
hjælpelærere. Men det var små lønninger, der blev budt. „50 
rdl. og kost hos beboerne“ var det almindelige for en biskole
lærer, og de gamle degne var da nødt til at byde en hjælpelærer 
„50 rdl. og frit ophold undtagen vadsk“. Sådanne pladser søgtes 
nu af dem, der havde fået II eller I II  karakter, for at de kunde
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få deres prøveår aftjente. De, der havde fået I karakter, tog 
derimod ikke gerne en sådan plads, men hellere en huslærer
plads på en herregård, dels fordi lønnen var bedre (80 rdl. eller 
mere) og stillingen behageligere, dels også fordi en huslærer
plads på en herregård tit kunde bane vejen til et bedre embede. 
Der var nemlig endnu den gang ikke mindre end 800 embeder, 
hvortil private godsejere havde kaldsret. Af dimittenderne fra 
det nævnte år, 11 i tallet, var der således 5, der blev huslærere. -



T re år som huslærer 
1845-1848

Møgelkjær.

Hele tiden, mens jeg gik på seminariet, var det min mening, at 
jeg ikke vilde være huslærer, men straks efter dimissionen søge ind 
i det offentlige skolevæsen for at få så stor anciennitet som muligt. 
Alligevel vragede jeg den ene tilbudte plads efter den anden, 
fordi de alle var så usselt lønnede, og stod i eksamensdagene 
uden at vide, hvor jeg skulde hen. Foruden mig var der kun én 
til, der havde det på samme måde. Så var i de samme dage be
styreren af Møgelkjær, forvalteren blev han gerne kaldt, H. A. 
Ravn, kommen til Jelling for om muligt endnu i sidste øjeblik at 
finde en lærer for sine 5 børn. Nu kom sagen til at stå således, 
at den, der foruden mig var ledig, syntes han ikke om, hvorfor 
han blev ved at gå og snakke for mig så længe, indtil jeg lovede 
at tage pladsen hos ham, hvis jeg fik første karakter (jeg havde 
nemlig da intet prøveår nødig), og således gik det til, at jeg blev 
huslærer, halvt imod min vilje. Jeg skulde have i årlig løn 70 rdl. 
(året efter blev den forhøjet til 80) og være som medlem af fa
milien. Her var jeg nu i 2 år og 7 måneder, hvorefter jeg i 3 
måneder læste med 2 drenge hos proprietær Schwartz i Skjold, 
hvis lærer K. Svenstrup var taget med i krigen som frivillig.

På Møgelkjær havde jeg gode dage. Herskabet omgikkes mig 
som en ældre søn, og børnene som en ældre broder, der nødven
dig måtte have fælles interesser med dem. Således havde den 
næstældste søn (12 år gi., da jeg kom der) lyst til tegning og 
vilde have mig til at lære sig det. Jeg havde selv ikke fået under
visning i tegning; men han og jeg sad mange timer og øvede os 
i, hvem der kunde tegne smukkest. Jeg har endnu en lille sam
ling af disse 60 år gamle akvarel-tegninger, både af hans og 
mine, der slet ikke er så tossede. Den mindste af pigerne (6 år
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gi.) vilde så gerne „lære landkort“ ligesom hendes søskende; og 
jeg begyndte da med at lære hende at kende himmelegnene bå
de i virkeligheden og på kortet, hvorefter vi rejste omkring, først 
indenlands, så udenlands, og uden at hun endnu selv kunde læse 
et navn. Dette morede hende, som oftest også mig, som f.eks. da 
hun skulle huske navnene Haderslev og Apenrade (således ud
talte og skrev alle dette sidste navn den gang), og det blev til 
„det var vistnok hakkelseaparater“. Eller da hun havde fået for 
at indprænte sig navnene Edinburgh og Glasgow, og hun kom 
med det svar: „Var det ikke eddikeflaske og sennepskrukke, så 
kan jeg ikke huske det.“ H un fik alligevel ikke så lidt geografi 
lært i et par år. De fleste af børnene havde ikke ringe sans for 
naturen, og om sommeren gjorde jeg så med hele flokken mange 
vandringer i skov og mark for at samle og lære dem at kende 
alle slags planter.

Da jeg kom til Møgelkjær, var jeg endnu temmelig uberørt af, 
hvad der angik det offentlige liv. Teoretisk vidste jeg jo nok, at 
der var noget, der kaldtes det nationale, og noget, der hed den 
grundtvigske bevægelse; men personlig stod jeg udenfor begge. 
En lille spire til national interesse må dog Binzers historiske un
dervisning have nedlagt hos mig; thi jeg gav mig straks til at 
holde P. Chr. Kochs haderslevske blad „Dannevirke“, og så kom 
jeg med i sagen Sønderjylland.1 Og da der i sommeren 1846 
skulde afholdes folkefest eller folkemøde på Skamlingsbanke ved 
Kolding, var jeg selvskreven deltager. Sammen med en fætter, 
der just var i besøg hos mig, og min principals ældste søn, der 
var elev i en af de ældste klasser i Horsens latinskole, tog jeg da
gen før mødet med en lejlighedsbefordring til Vejle, hvorfra vi 
spadserede til Kolding. Efter at have overnattet gik vi om mor
genen de i mil ud til bakken. Her var endnu kun få menne
sker samlede; men pladsen var pyntet med flag, og på et meget 
heldigt sted var rejst en talerstol; det var i en lille lavning, så 
tilhørerne kunde stå på skråningerne og se hverandre over ho
vedet som på et teater. Dette var alt meget godt. Men for de le
gemlige fornødenheder var der ikke draget synderlig omsorg, 
idet der blot var et par telte med drikkevarer. Hen på eftermid-
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dagen havde man da også kun det bare vand og det endda til 
en pris af 1 skilling for et glas og 2 skilling for en flaske, og 
stundom slap det helt op. Det måtte nemlig hentes på en sluffe2 
i tøndevis nede i skoven.

Efterhånden samledes folk til fra alle kanter, så der tilsidst var 
en myldrende mængde, som aviserne dagen efter anslog til 10- 
12 tusinde. Endnu kunde dog festen ikke begynde, da dampe
ren, der skulde bringe de københavnske talere, en studenter- 
sangforening og et musikkorps, endnu ikke var ankommen. Snart 
viste den sig dog nede på Lille Bælt, men forsvandt derefter igen 
ind under skoven, så vi måtte vente endnu en halv times tid. 
Pludselig lød da musikken, og næsten i samme øjeblik kom en 
hel skare af københavnere op gennem skoven og modtoges med 
livlige hurraer. Nu kunde der begyndes.3

Hvem der åbnede festen, skal jeg ikke kunde sige; men blandt 
talerne har jeg et tydeligt indtryk af følgende fire: den slesvigske 
bonde Laurids Skov, degnen Bekker fra Gammel Haderslev, 
kandidat Ploug og kaptajn Tscherning fra København. Talerne 
holdtes med varme og hørtes med begejstring og drejede sig alle 
om: Danmark til Ej deren og væk med toldgrænsen ved Konge- 
åen, en virkelig fri forfatning og væk med stænderforsamlin
gerne.

Mellem talerne opvartedes med nogle sange af den nævnte 
sangforening eller nogle musiknummere fra orkesteret. Forsam
lingen sang ikke; man kendte den gang ikke til folkesang og hav
de ingen sangbøger. Kun én sang blev sungen med af forsamlin
gen. Det var: „Lifligt fløjte Vælsklands nattergale af Poul Ryt
ter“. Den blev i mangfoldige eksemplarer kastet ud over forsam
lingen med opfordring til at synge den med, og da musikken 
førte an, og melodien var noget bekendt fra en svensk sang 
(„Vintern raset ud blandt våra fjällar“ ), så lod det sig gøre. 
Ved dens slutning lød det fra flere sider: „Hvem er Poul Rytter? 
er han her til stede?“ og da en stemme hertil svarede: „Poul 
Rytter er kandidat Ploug“, kan det nok være, at denne fik et 
vældigt hurra. Jeg tror, han blandt alle talerne var den, der hø
stede det stærkeste bifald.
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Ved festens slutning langt hen på eftermiddagen søgte vi tre 
rejsefæller ned til Kolding fjord for om muligt at finde en fisker, 
der vilde sætte os over til den nordre side. Dette lykkedes, og 
efter at være landsatte ved Gudsø, spadserede vi til Tavlov, hvor 
vi vilde besøge en fælles ven, der her var hjælpelærer. Da vi hen 
på natten nåede hertil, vilde vi ikke forstyrre nogen her på 
ukendt sted og listede os derfor ind i degnens lade og lagde os til 
hvile i noget halm. Her sov vi trygt, indtil degnen om morgenen 
vækkede os med onde ord, fordi vi som tyve og kæltringer havde 
taget logi i hans lade. Han lod sig dog snart formilde, da han fik 
at vide, hvem vi var, og hvem vi søgte, og viste os op på loftet, 
hvor hjælpelæreren boede.

Her fik vi nu at se, hvor usselt en hjælpelærer den gang måtte 
finde sig i at have det. Hans værelse, et lille gavlværelse med et 
ganske lille vindue, der ikke engang kunde lukkes op, var næppe 
mere end 3 alen på den ene led og 5 på den anden, og med 
vægge så sorte og smudsige, som om de ikke var berørte med 
kalkbørste eller malerpensel i den sidste snes år, og med et møb
lement, der bestod af en seng, et lille umalet bord, 2 træstole og 
en lille kuffert; ingen kakkelovn. Væggene var dog ikke helt 
uden prydelser. De var nemlig ligesom gamle fængsler forsirede 
med inskriptioner. En af disse lød således:

„Her sidder jeg på mit usle kammer 
og døj er både nød og jammer 
og spiser skimlet fedtebrød.
O, hjælp mig dog ud af min Nød!“

Efter dette vers at dømme må kosten have været lige så tarve
lig som beboelsen, og det var det, man forstod ved „alt frit i 
huset undtagen vadsk“. Når man nu tillige husker på, at den 
gamle degn altid havde ansvaret for skolen og derfor kunde gri
be ind i undervisningen, når som helst han vilde, og at han, der 
i reglen var en gammel student, så ned på de unge seminarister, 
så forstår man, at en hjælpelærers stilling ikke var misundelses
værdig. Og det var ikke en enkelt seminarist, i hvis lod det faldt 
at være hjælpelærer i en række år; thi der var som sagt i årene
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omkring 1850 mange gamle degne af dem, der var ansatte før 
1814, der nu var så opslidte, at de ikke selv kunne bestyre en 
skole, og derfor kun havde den udvej at holde en medhjælper. 
En degn søgte nemlig aldrig sin afsked fra embedet, da han næ
sten ingen pension kunde få, højst 5 tdr. korn og nogle få rdl. 
I 1850 fandtes der 170 hjælpelærere i landet.

Tyskerne rykker frem.

Under krigen 1848-50 var alles tanker optagne af denne. Det er 
derfor også gået mig således, at alt, hvad jeg erindrer fra den 
tid, på en eller anden måde knytter sig til den. Således står en 
dag sidst i marts måned 1848 levende for mig. Der var da som 
en løbeild bleven udbredt det rygte, at oprørerne havde løsladt 
alle tugthusfangerne i Rensborg og Glückstadt og sendt dem op 
til Nørrejylland, for at de skulde plyndre og ødelægge, hvor de 
kom frem. M an angav tallet til 600; men de mere opskræmte 
sagde 6.000. Dette rygte vakte på Møgelkjær som alle vegne et 
forfærdeligt røre. Karlene blev opfordrede til at komme frem 
med bøsserne, der ellers var forbudte våben, fordi de let forledte 
til krybskytteri, og der blev lovet dem, at det ikke skulde komme 
dem til skade på deres gode navn og rygte, om de ejede et gevær. 
Der kom virkelig ikke mindre end 6 frem tillige med ret anselige 
forråd af krudt og hagel. 6 karle blev således udrustede som jæ
gere; de øvrige, der udgjorde et lidt større tal, fik enten spyd 
lavede hos smeden eller høleer rettede ud og sat på lange stager, 
og således bevæbnet afgik så et tog på store vogne under hurra
råb for at møde fjenden, medens fruen med børnene og pigerne 
stod skælvende tilbage. Ravn og jeg fulgte vognene til hest, han 
forsynet med et jagtgevær, jeg med en lang pistol, der stadig 
hang ladet ved hans seng, men -  som det siden viste sig -  havde 
den lille fejl ikke at ville gå af, i hvor mange fænghætter, vi end 
brugte. Jeg var således vel rustet.

Ved ilbud, eller måske det var ved trolddom, var det blevet
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ordnet således, at en mængde mennesker fra det nordlige og øst
lige Bjerge Herred samledes ved Nebsager kirke. På en mark 
vest for denne stod hen på eftermiddagen en ikke ringe styrke, 
bestående af et lille antal kavallerister, et noget større antal jæ
gere, og et stort tal af le- og spydbevæbnede; kun manglede vi 
artilleri og officerer. Denne sidste mangel skulde dog de tilstede
værende, hjempermitterede ældre underofficerer afhjælpe, og 
artilleriet fik vi undvære. Men hvor var nu fjenden, der skulde 
nedmejes? At han var i Vejle forsikredes der; ja, at byen stod i 
brand på flere steder, sagdes der også; kun undrede det os, at vi 
slet ingen røg kunde se. Imidlertid fortalte en af de sidst tilkom
ne, at for et par timer siden var Århus dragoner passeret Kon
stantia kro, og at de nu måtte være i Vejle, hvorfor der altså in
gen overhængende fare var, da de nok vilde tage sig af marodø
rerne. Vi var dog stadig i uvished, og derfor besluttedes det at 
sende et par ryttere ned til herredsfoged With i Ørum; han 
måtte da vel vide besked. Til dette hverv blev en forvalter Lund 
fra Palsgaard og jeg udset, og vi satte da af sted til Ørum. Men 
justitsråden var taget til Vejle for at søge underretning, og på 
kontoret var man ikke en smule klogere end vi. Før vi igen nå
ede samlingspladsen, var det blevet aften, og pladsen var tom; 
der sad blot et par mand på vejkanten for at fortælle os, at vi 
kunde træffe nogle af egnens honoratiores hos birkedommer, 
kammerråd Christensen i Hornsyld. Vi red altså derover, traf 
også nogle få, der styrkede sig ved et glas vin, og afgav vor rap
port. Nu måtte Lund og jeg skilles, og da jeg ved midnat red 
ene hjem i den kun halvt mørke forårsnat, hvilede der en sådan 
ynde og fred over naturen, at jeg blev helt vemodig stemt ved 
tanken om, at menneskene ikke kunde forliges om at nyde den 
velsignelse, naturen beredte dem. Et par gange blev jeg forstyr
ret i mine drømmerier, idet jeg i de byer, jeg kom igennem, blev 
råbt an af udstillede poster og måtte gøre rede for, hvem jeg 
var. I den følgende tid blev der ekserceret lidt under dertil ud
valgte førere; men efter slaget ved Slesvig d. 23. april fik vi 
ordre til at gemme vore våben. Således endte „slavekrigen“ uden 
blodsudgydelse.4
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Under vor hærs tilbagegang til Als var tyskerne hurtig rykke
de op i Jylland, hvor en af deres første bedrifter var at røve 
heste. En eftermiddag sidst i april holdt i den hensigt pludselig, 
og uden at nogen havde anet deres nærværelse, en lille kavalleri- 
patrulje uden for Møgelkjær. Her delte den sig, så at 2 og 2 
mand satte af sted til forskellige sider. En officer med tjener tog 
ind på gården, og medens tjeneren tog sig af hestene, spadserede 
officereren i haven. Vi mente da, det var klogest at gøre gode 
miner til slet spil, og jeg, der var den eneste, der kunde et par 
tyske ord, blev derfor sendt ud at invitere ham på en kop té. 
Han takkede for indbydelsen og fulgte med og var lutter høflig
hed. Lidt efter begyndte hans folk at komme tilbage, hver 2 
mand medbringende 1 å 2 heste. Det synes således ikke, at de 
havde gjort særligt stort bytte, hvad enten det nu lå i, at de have 
været mindre ivrige, eller i, at folk havde narret dem ved at få 
deres gode heste af vejen; dårlige heste vilde de ikke have. Den
ne lille patrulje var alle de tyskere, vi så i Bjerge herred 1848. 
Som bekendt kom jo Wrangel5 den gang meget hurtigt ud af 
Jylland.

En lille begivenhed, der rigtignok er af privat natur, men hvis 
offentliggørelse dog ikke kan fornærme nogen, hvorimod den gi
ver et eksempel på, hvad et uoverlagt ord kan føre med sig, kan 
jeg ikke nægte mig den fornøjelse at medtage.

Hr. Schwartz i Skjold, hos hvem jeg, som fortalt, var i 3 må
neder i sommeren 1848, var bleven gift med en enkefru Dahl, 
der af sit første ægteskab havde en søn, Allan Dahl, der lige var 
bleven løjtnant, da krigen brød ud. Denne søn, der var mode
rens øjesten og hjertesøn, var et meget lystigt og overgivent ungt 
menneske. Så skete det engang, da vore tropper under våbenhvi
len 1848 lå nede ved den slesvigske grænse, at hun fik et brev fra 
ham sålydende: „Kære Moder! Hvis du ønsker endnu engang 
at se din Søns Rudera,6 da kan du finde Dem i Vester Nebel pr. 
Kolding. Kom! Jeg tæller Timerne til din Ankomst. Din hen
givne osv.“ Dette brev modtog hun en eftermiddag kl. 4, og 
straks vilde hun af sted for dog endnu engang at se og tale med 
sin, som hun forestillede sig, hårdt sårede eller dødssyge søn. Hr.
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Schwartz var imidlertid kørt hjemmefra, og han skulde jo gerne 
med. En stafet, der blev sendt ud efter ham, bragte ham snart 
tilbage, og der blev travlt med at ordne alt til at komme af sted. 
Denne travlhed undgik ikke min opmærksomhed, og da jeg fik 
at vide, hvorhen rejsen skulde gå, bad jeg om lov til at køre med 
for at besøge mine forældre, der kun boede en mil fra Vester 
Nebel. Dette bevilgedes, og dette så meget hellere, som jeg da 
kunde være vejviser på den sidste del af turen, der vilde komme 
til at gå ad biveje. KL 6-7 tiltrådte vi rejsen, og omtrent kl. 2 
om morgenen nåede vi Vester Nebel. Ved indkørslen til byen tal
te vi med en soldat, der stod på post. Han gav os den trøst, at 
den, vi søgte, dagen før havde været til bryllup i byen rask og 
vel tilmode som sædvanlig. Det trøstede moderen; men hr. 
Schwartz blev vred og truede med at vende om med det samme. 
Fruen vilde dog se sin søn, og hun vandt sejer. Han skulde, sag
de hun, have ordentlig skænd for sin kådhed. Vi kørte da ind i 
byen, hvor en anden soldat viste os, i hvilken gård løjtnanten 
boede, og indenfor hvilke vinduer han måtte være. Hun ban
kede da på og kaldte på ham, og i næste øjeblik for vinduet op. 
Her stod nu mor og søn over for hinanden, han med det udråb: 
„Hvad satan er du her?“ og hun med dette: „Hvor kunde du 
nænne at gøre os så bange?“ Hvorledes fortsættelsen blev, hørte 
jeg ikke; thi nu gik jeg den tur, jeg havde bestemt. Men om 
eftermiddagen, da jeg var kommen tilbage, var de så ivrige, ly
stige og glade, som om der aldrig havde været dem noget imel
lem, og Allan Dahl blev den, han var. Mange år efter sin afsked 
af tjenesten som ritmester blev han bekendt som privilegeret in
dehaver af ret til at opslå reklamer på statens banegårde, og da 
fortæller man efter ham, at hans største sorg var, at han „ikke 
kunde bringe sine udgifter på højde med sine indtægter“. Som 
gammel, gigtsvag og næsten blind fremstod han som talsmand 
for blindesagen.

På en tur, jeg sammen med et par andre unge mennesker i be
gyndelsen af august 1848 gjorde ned til Als for at besøge solda
terne blandt hvilke var min broder Kristen, oplevede jeg en lille 
morsom episode. Den begyndte med, at vi ved aftenstid, trætte
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af fodturen fra Tavlov over Fredericia, Snoghøj og Middelfart 
til Assens, nåede denne by, kunde vi ikke få logi, fordi byen var 
fuld af svenske soldater. Endelig, efter at have strejfet omkring 
til omtrent kl. 12, fik vi det indfald at gå ned til postdamperen, 
med hvilken vi skulde afgå kl. 2 morgen, og forsøge, om vi ikke 
kunde få lov at gå om bord. Vi fandt på skibet kun en eneste 
mand, og han turde ikke give os lov, men tilbød os at følge med 
op til kaptajnen, der boede i et lille hus i nærheden af havnen. 
Ham kaldte han da op og forhandlede med ham gennem vin
duet, og mod, at han lovede at blive om bord, fik han lov til at 
tage os med. Imellem kl. 4 og 5 morgen var vi nået ned til ind
løbet til Alssund, hvor korvetten Flora lå som vagtskib. Fra dette 
kom et par mand ud til os i en jolle for at afgive og modtage 
post, og ved kaptajnens hjælp fik vi dem til at gå ind på at sejle 
os i land på nordvestpynten af Als, hvor vi vidste, at de soldater 
lå, som vi vilde besøge. Men da jollen nu her nærmede sig land, 
blev vi anråbt af 2 soldater, der stod på post ved stranden, og 
forbudt at gå i land. Matroserne agtede dog ikke derpå, men 
vedblev at ro og svarede tilbage: „Da kan I vel dog for satan se, 
hvem vi er.“ Der kom et andet, og der kom et tredje tilråb med 
trusel om, at de vilde skyde os, om vi kom nærmere. Så endelig 
holdt matroserne op at ro; men nu var vi kommen så nær ind, 
at båden skurede på sandet og stod fast. Nu vilde matroserne af 
med os, at de kunde komme ud til deres skib; men soldaterne 
vilde ikke have os i land, og vi vilde nødig stå i vandet så tidlig 
på morgenstunden. Endelig gav soldaterne så meget efter, at de 
tillod os at komme op til dem imod, at vi forpligtede os til at 
blive stående hos dem til kl. 6; thi så længe regnedes det for at 
være nat, og om natten måtte de ingen lade komme i land. 
Imidlertid gik nu den ene af soldaterne op til feldtvagten for at 
melde, hvad der var passeret, og en løjtnant kom til stede. Han 
mente rigtignok, at de 2 soldater strengt taget ikke havde gjort 
deres pligt; men sket var sket, og nu vilde jo klokken snart være 
6, og efter den tid måtte vi gå, hvorhen vi vilde. Vore papirer -  
en slags anbefaling fra en købmand i Kolding -  var jo gode nok. 
Vi fortsatte da op imod landsbyen, hvor de soldater, vi søgte, lå
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indkvarterede, men mødte på vejen en afdeling, der skulde på 
vagt. I denne var min bror, der netop fik tid til at sige os, til 
hvilken gård vi skulde søge hen. Ankommen dertil blev vi straks 
af de flinke alsinger bænkede og skænkede, og, medens vi stod 
omringede af dem og soldaterne, fik vi os en solid frokost. Imid
lertid havde en soldat i al stilhed taget sit tøj på og var gået ned 
og afløst min bror, så at denne, før vi anede det, stod midt imel
lem os. Såvidt var nu alting gået godt. Men om eftermiddagen, 
da vi sammen med min bror gik omkring i byen, kom efterspil
let, der truede med at blive det værste. Vi mødte nemlig kaptajn 
Høhlung, hvem min bror bad om tilladelse til at måtte følge os 
ned til Sønderborg og i denne anledning få permission en dag. 
Han var fnysende vred og buldrede svært løs over os, over de 2 
soldater, der havde ladet os komme i land, og over de mange 
rekrutter, regeringen havde sendt dem derover uden i forvejen 
at skaffe dem ordentlig oplærte. Iblandt sådanne „rekrutter“ var 
min bror, der måtte tåle den hele skylle uden at turde tage til 
genmæle. Vi andre undskyldte os med, at vi ikke kendte eller 
kunde kende de militære regler. Udsigten til, at den ønskede 
permission skulde fåes, var derfor kun ringe, og vi ventede den 
slet ikke. Alligevel endte det med, at kaptejnen sagde: „Ja så 24 
timer fra i morgen kl. 6.“

Vi opholdt os en 2-3 dage på Als og var da ofte sammen både 
med soldaterne og øens beboere. Hos beboerne kom det ved alle 
lejligheder frem, hvor højt de elskede Danmark og Kong Frede
rik, og hvor de hadede hertugen og hans tilhængere.7 „Hertu
gen er“, sagde sognefogden Jakobsen fra Kjær, „en tyran, der 
kun tænker på magt og storhed, og ikke engang agter os bønder 
så meget som sine heste og jagthunde, med hvilke han tit øde
lægger os vore kornmarker uden at yde os en skilling i erstat
ning. Og så er han så stolt, at han aldrig siger et venligt ord til 
nogen. Det var ikke godt, vi skulde få ham til herre.“ -  Solda
terne var henrykte over at få besøg hjemme fra, og hvor vi gik 
og stod, havde vi altid en flok om os. De var lystige indtil kåd
hed, og det morede dem at fortælle indtil de mindste enkeltheder 
om deres bedrifter og oplevelser. Sådan fik vi flere gange føl-
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gende: „I skulde have set en dag i forsommeren; da kan I tro, 
det var morskab. Tyskerne kom i tætte kolonner over Dybbel- 
bjerg og her ned ad mod sundet, som om de vilde marchere lige 
over til os med det samme. Vi stod og holdt kanonerne rettede 
efter dem, og det kriblede i os efter at komme til at brænde løs; 
men vi måtte ikke, før der blev givet signal. Vi begyndte næsten 
at blive arrige, da vi ikke kunde forstå, hvad denne nølen skulde 
betyde. Men lige med et fo’r et flag til vejrs henne på slottet, og 
nu tordnede det fra alle vore 6 batterier på én gang. Det kan 
nok være, at tyskerne hurtig vendte os forkert f ro n t. . .  I den 
vildeste uorden gik det tilbage over bakken, det vil da sige med 
dem der ikke fik forfald; men det var der jo en del der gjorde.“



Hjælpelærer i Søvind 
1848-1854

Skolen i Søvind,

Efter nytår 1848 begyndte jeg at se mig om efter en lærerplads 
og gjorde i den anledning 2 ture til provst Høegh-Guldberg, som 
den gang var præst i Hylke.1 På den sidste (i maj) blev jeg enig 
med ham om, at jeg, så snart sagen kunde ordnes, skulde over
tage en hjælpelærerplads i Søvind på følgende betingelser. Jeg 
skulde være ganske uafhængig af den ældre lærer, have skolen 
på eget an- og tilsvar og oppebære i løn: fribolig, 3 favne bræn
de til eget og skolens brug, samtlige kirkeindtægter, (anslåede til 
100 rdl.), 10 rdl. i kirkesangerløn og 30 rdl. af skolelærer-hjæl
pekasse, i alt anslået til 150 rdl. på egen kost. Sagen blev først 
ordnet i begyndelsen af august, og fra 1. september var jeg be
skikket som ansvarshavende hjælpelærer og kirkesanger i Sø
vind. Det var kun en ringe løn, jeg skulde have, og skønt den 
med årene voksede lidt, nåede den dog næppe over de 200 rdl. 
Alligevel slog jeg mig i de 5/2 år, jeg var der, så godt igennem, 
at jeg fik mig anskaffet møbler for 100 rdl. og tilsidst havde over 
300 rdl. i sparekassen. Men dette kunststykke blev kun muligt 
derved, at føden i flere år, (hvilket jeg siden skal fortælle), næ
sten intet kostede mig. Der har aldrig været sådant forslag i 
mine penge som den gang.

Skolen, som jeg skulde overtage, var ved den forrige lærers 
drikfældighed og forstyrrede huslige forhold kommen i en ynke
lig forfatning. Af skolemateriel fandtes således, — når undtages, 
at hvert barn havde sin Balles lærebog og Birchs bibelhistorie2 -  
kun et lille antal læsebøger, nogle få revnede eller rammeløse 
tavler, nogle rester af regnebøger, enkelte overklattede skrive
bøger eller løse, beskrevne ark og nogle ubrugelige tabeller og 
forskrifter. At der ikke fandtes et eneste kort eller billede, var
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den gang ikke særegent for denne skole. Men var materiellet i 
dårlig forfatning, så var børnene det ikke mindre. Der var endog 
iblandt dem nogle store uregerlige lømler og lange uvorne tøse 
på 15-16 år, som ikke var bleven konfirmerede af mangel på 
kundskab. Videre lysteligt så det altså ikke ud; men jeg trøstede 
mig selv med, at blev arbejdet end svært, så vilde der også kunde 
udrettes noget, der kunde ses. Med de fleste børn gik det let; 
men enkelte af de større var jeg nødt til at tage fat på. Her et 
eksempel.

En dag, jeg tror det var i en læsetime, vedblev der uagtet gen
tagne formaninger om stilhed at være uro på den næstøverste 
drengebænk. Jeg måtte da helt standse og holde forhør og fik da 
ud, at dette kom fra en dreng, der sad midt på bænken med 2 
udenfor og 2 indenfor sig, og stak de andre med knappenåle. 
Jeg bød ham da komme hen til mig i den hensigt, at jeg vilde 
give ham en mindre straf; men han vilde ikke komme. Jeg lod 
da de 2, som sad udenfor ham, gå af vejen, hvorefter jeg tog 
ham i kraven og trak ham fra bordet, i hvilket han havde taget 
fat med begge hænder, og gav ham et par slag med tampen over 
skuldrene. Efter derpå at have siddet på sin plads i nogle øje
blikke, rakte han begge sine hænder, der da var blodige, i vejret 
og råbte: „Det har du gjort“. Jeg så jo straks, at han havde 
revet dem på nogle småstifter, der sad i bordkanten, og at hele 
hans opførsel var trods. Og jeg skal ikke nægte, at jeg nu blev 
vred og gav ham en ordentlig dragt prygl. Det hjalp på fyren, 
så han nu kunde sidde rolig. Men efter hvad andre børn fortalte, 
skal han om aftenen have sagt, at når han blev konfirmeret, vil
de han skyde mig benene fulde af hagl. Inden den tid var vi 
imidlertid bleven gode venner, og dertil gav nok især følgende 
begivenhed anledning.

Jeg havde skoledrengene til badning i Horsens fjord. Iblandt 
dem var en tjenestedreng, der var kommen fra et andet sogn, og 
hvem jeg derfor endnu ikke kendte. Han teede sig meget modig 
og løb hurtig langt ud. Jeg var kommen nogle få skridt fra land 
på den flade strand, da jeg hørte nogle af drengene sige: „Se, 
han kan svømme!“ men straks derefter råbe: „Han drukner,
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han drukner!“ Jeg skyndte mig naturligvis derud, så hurtig jeg 
kunde; men just som jeg nåede derhen, havde ovennævnte 
dreng, Søren Madsen hed han, fået ham fat i hårtoppen og rejst 
op. Han havde slugt en del vand, kunde ikke stå på sine ben og 
måtte hjælpes i land af 2 andre drenge. Her tumlede jeg ham en 
del for at få ham til at kaste op, men forgæves. Han vedblev at 
være syg, talede forvirret og faldt over sine egne ben. Først da 
han 2-3 timer senere havde fået sin aftengrød med tyk mælk til, 
væltede hele elendigheden ud af ham. At jeg var ked af den hi
storie og glad ved den dreng, der havde trukket ham op, er na
turligt. Jeg sagde derfor også til ham: „Det var godt gjort Søren, 
og det skal du have tak for!“ Fra den dag, er jeg vis på, at Sø
ren og jeg var oprigtige venner.

Mange år efter, da jeg en dag stod og havde gymnastik med 
drengene ved Hylke skole, ser jeg en svær, stærkbugget mand 
med stort fuldskæg dreje af fra vejen henimod, hvor jeg stod. 
Da jeg deraf kunde slutte, at han vilde tale med mig, vendte jeg 
mig om imod ham, hvorpå han straks sagde: „Jeg kunde ikke gå 
forbi, uden at jeg måtte hilse på min gamle lærer.“ Jeg kendte 
ham ikke; men så snart han nævnede sit navn, stod han, og 
hvad jeg her har fortalt, levende for mig. Vi fik derom en lang 
samtale, i hvilken han blandt andet ytrede: „Jeg var, da De 
kom til Søvind, en overmodig og trodsig knægt, der gjorde nar 
både ad mine gamle bedsteforældre, hos hvem jeg blev opdra
get, og ad Lyngby (den forrige lærer) ;3 men De lærte mig først 
at bøje mit trodsige sind, og dernæst, navnlig fra badescenen, 
næsten nødte mig til at holde af Dem, så De har haft meget 
større indflydelse på mig, end De måske har anet, og jeg har 
mange gange tænkt på Dem.“
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Lærer under tysk besættelse.

De år, i hvilke jeg var hjælpelærer i Søvind, var den periode af 
mit liv, da jeg stod i nøjest forhold til befolkningen. Dette havde 
ikke alene sin grund i, at man påskønnede mit arbejde i skolen, 
men også i, at jeg i de urolige tider var den til hjælp på andre 
måder. Således blev jeg under landets besættelse af fjenden sog
nerådets højre hånd, idet dets formand, en gårdmand, ikke var 
stiv i skrivning, og måtte som sådan i hovedsagen føre dets brev
veksling og dets regnskabsvæsen samt på dets vegne flere gange 
rejse til fjendens depoter i Skanderborg med leverancer. Og 
regnskabsvæsenet var ingen ubetydelighed; thi der kom hyppige 
og mangeartede udskrivninger, såsom heste, kreature, kørsler, 
flæsk, brød, havre, hø og halm, og alt skulde lignes på hartkor
net. Efter krigen blev der ydet erstatning, og at få den retfærdig 
fordelt gav nyt og besværligt arbejde. Hele dette regnskabsvæsen 
kom til at udgøre en hel lille protokol, der mulig endnu kan fin
des i sognerådets arkiv.

Endvidere fik jeg meget at gøre med de gejstlige forretninger, 
fordi vi lige fra februar til august 1849 ingen præst havde. Der 
var rigtignok i foråret bleven kaldet en ny præst, M. Kirkebye, 
men denne boede oppe ved Løgstør og turde ikke komme ned til 
os, før fjenden var ude af landet. Når der da forefaldt kirkelige 
forretninger, måtte jeg løbe i øst og vest for at finde en præst, 
der var villig til at hjælpe på os. At skrive til nogen var alt for 
usikkert, da vort postvæsen var i fjendens hænder. Det var un
der disse omstændigheder et held for os, at vi havde gamle Voge- 
lius i Hundslund;4 thi han var altid villig til at spadsere over til 
os, og iført sin præstekjole og med sin stok i hånden frygtede han 
ikke den mest rasende tysker.

Endelig måtte jeg ved de 3 soldatergilder, der i begyndelsen 
af 1851 holdtes i de 3 byer, der hørte til mit skoledistrikt, ikke 
blot være beboernes ordfører over for soldaterne, men også dis
ses ordfører over for beboerne eller med andre ord: jeg måtte 
være alles tolk. Derved blev jeg end ydermere som én af deres 
egne. Under krigens tryk havde jeg ydet dem min hjælp; nu
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vilde de, at jeg skulde dele deres glæde og for fleres vedkommen
de deres sorg; thi blandt de hjemvendte soldater var der sårede 
og lemlæstede, og blandt de hjemmeværende var der dem, der 
havde ofret en søn eller bror. Men, så underligt det end lyder, 
der var dog jubel i alles hjerter, selv der, hvor en tåre listede sig 
ned over kinden. Og når dansen gik til melodierne fra soldater
sangene, som: „Den gang jeg drog af sted, Dansken har sejr 
vunden, Gutter om bord, Holmens faste stok o.m.a.“, så var al 
sorg glemt. Det var endnu ånden fra 48: samfundsfølelsen, sam
fundsoffervilligheden og samfundsglæden, der var levende. Få 
år derefter begyndte den desværre at sygne hen.

Beboerne i Søvind var på provstens opfordring i 1848 gået 
ind på at skaffe mig fribolig og havde i den anledning lejet et 
gæsteværelse til mig i kroen. Her boede jeg et år og tog i den tid 
min middagsmad samme sted, medens jeg forøvrigt selv besør
gede min husholdning. Men her holdt jeg ikke af at bo, og da 
året var omme, og der endnu ikke var indrettet lejlighed til mig 
ved skolen, lejede jeg på kommunens regning midlertidig en en
kes storstue og tog kosten hos hende. Men nu skulde det træffe 
sig så uheldigt, at straks efter, at jeg var kommen der, fik hun 4 
soldater i indkvartering og måtte indrømme dem storstuen. Jeg 
måtte da dele dagligstuen, der oven i købet tillige var sovekam
mer med 2 alkovesenge, med enken og hendes voksne datter. 
Det var jo forargeligt, tænker man vel? Åhnej, det var ikke så 
slemt endda. Om aftenen, når jeg vilde i seng, forsvandt begge 
kvinderne ud i køkkenet, kom så senere og søgte deres fælles seng 
i mørke, stod op om morgenen i mørke og forsvandt, mens jeg 
stod op. Og så må det ikke glemmes, at nød bryder alle love, og 
at det var i krigens tid.

Endelig var nu ved november tid 2 små værelser på i alt 40 
kvadratalen ble ven indrettede til mig i skolens udhus, så jeg 
kunde få mit eget hjem. Men nu henimod jul kunde jeg ingen 
steder få middagsmad, fordi køerne blev golde, så selv gård- 
mænd hverken havde mælk eller smør. Sagen var, at folk ofte 
endnu dengang fodrede deres kreature så usselt, at de ikke kun
de rejse sig selv. Jeg levede så i længere tid på tør mad. Men
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engang hen efter jul sagde en kone, der havde børn i skolen til 
mig, at hvis jeg vilde gå efter det, så var hun og 4 andre koner 
bleven enige om at tilbyde mig middagsmad hver en dag om 
ugen. Jeg tog med glæde mod tilbudet, og således gik det til, at 
jeg i 4 år havde gratis middagsmad 5 dage om ugen. De andre 
2 dage blev jeg som oftest bedt ud til andre familier. Til min 
øvrige kost fik jeg foræret en sådan mængde brød, kød, smør, 
ost og æg, at jeg undertiden endog fik tilovers, og aldrig havde 
jeg nu bekymring for „det daglige brød“.

Tirsdagen d. 24. april 1849, dagen efter slaget ved Kolding,5 
kom købmand Bastrups kone fra Kolding kørende gennem Sø
vind med et lille barn på skødet og en stor oppakning af senge
klæder og lignende bag i vognen. H un var flygtet midt under 
slaget og agtede sig hjem til sine forældre i Skægs Mølle ved Od
der. Hun fortalte, at da hun forlod Kolding, stod en stor del af 
byen i brand, blandt andet, at der var ild i kirken, at orglet af 
sig selv spillede „Vor Gud han er så fast en borg“, at hun havde 
set mange ildebrande på landet ud mod vest o.s.v. Hendes for
tællinger løb straks byen rundt og vakte en sådan forskrækkelse, 
at det var mig klart, at jeg foreløbig ingen børn vilde få i skole. 
Jeg bestemte da uden videre at lade skole være skole og forsøge, 
om det var muligt at komme til Lejrskov for at se, hvorledes 
mine forældre havde det. Onsdag morgen tog jeg så af sted. 
Allerede ved Konstantia kro midt imellem Horsens og Vejle traf 
jeg batteriet Dinesen, og i skoven nord for Vejle et regiment dra
goner. Herfra gik jeg nord om byen ud i dalen, slap uantastet 
over en bro, hvorved der holdt en dragonpost, og nåede lige til 
aften byen Jennum. Jeg var nu mellem kæderne og turde ikke 
gå længere. Næste dag nåede jeg gennem skovene på Lejrskov 
sogns nordgrænse mit hjem. Den tyske kæde stod da på sognets 
østgrænse, og selve slaget havde næsten ikke berørt sognet, så at 
mine forældre og søskende var sluppen med skrækken. Fredag 
middag begav jeg mig på tilbagevejen. Jeg skulde nemlig være 
hjemme lørdag aften for at forrette tjeneste i kirken om sønda
gen. Men min beregning, at hvad jeg én gang havde gået i 1/2 
dag, kunde jeg igen gå i 1 % dag, slog mig fejl, dels fordi jeg
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måtte holde en østligere vej, dels fordi jeg blev opholdt i Jelling. 
Først søndag morgen nåede jeg til Søvind efter at have gået over 
2 gange i o mil i 2 gange 1 y2 dag.

Nogle dage efter, at tyskerne havde nået Horsens og havde 
deres forposter udstillede ved Gjedved, Serridslev, Haldrup o.s.v. 
havde jeg en søndag fået til oplæsning på kirkestævne en skri
velse fra general Rye, i hvilken han anmodede befolkningen om 
at være armeen behjælpelig med at meddele den fjendens bevæ
gelser eller fremrykning enten ved bud eller signaler f.eks. fra 
kirketårne eller møller. Mandag morgen derefter kom der igen
nem Søvind en patrulje, der efter nogle faldne ytringer skulde 
til Odder og Ratlousdal. Jeg anså det nu for min pligt at med
dele dette til vore tropper og fik, så snart tyskerne var ude af 
øjesyn, fat på en hest og satte af sted nord for at opsøge vor 
armé, der formodedes at stå omtrent ved Vedslet. Da jeg nu 
nærmer mig denne by, ser jeg vest for mig ovre på den gamle 
Århus landevej en kavalleripatrulje og rider nu til for at træffe 
den inde i byen. Dette lykkedes også godt nok. Men -  det var 
tyskere, hvilket jeg ikke havde kunnet se, fordi det var tåget. 
Jeg blev rigtignok hed om ørerne, da 2 af dem kom i fuld gallop 
imod mig med spændte pistoler og råbende: „Vil De med os 
hen at søge efter danskerne?“ hvorefter de vendte om og red én 
ved hver side af mig. Heldigvis kommer der få sekunder efter 2 
andre farende og råber: „Rødkapperne i skoven!“ (Rødtopper- 
ne var de danske dragoner). Nu vendte de mig alle 4 ryggen og 
galloperede nord på, og jeg benyttede lejligheden og sneg mig 
ind i en gård, hvorfra jeg kom ud ad en markvej efter Torrild. 
Noget vest for denne by traf jeg Holstein Ratlou med et dusin 
af hans herregårdsryttere. Til ham forrettede jeg nu mit ærinde 
og modtog hans tak, hvortil han føjede: „Vi agter os ind i 
samme egn, men kommer velsagtens for sent til at få hilst på 
dem.“

Nogle dage senere, da tyskerne havde besat egnen til nord for 
Skanderborg, tvang en patrulje mig til at følge med for at vise 
vej til sognefogden for „Dørstrop“. Jeg troede, der mentes „Tyr- 
restrup“ og viste derfor vej efter Aaes, hvor vedkommende foged
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boede. Flere gange var løjtnanten standset, idet han påstod, at 
det ikke kunde være den rigtige vej, da „Dørstrup“ skulde være 
i nærheden af Gangsted og Hundslund; jeg påstod, det var rig
tigt, og således fortsatte vi lige til Aaes by. Her kommanderede 
han „holdt!“, hvorpå han trak en seddel op af lommen, på hvil
ken stod „Trustrup“. Nu indrømmede jeg, at efter seddelen var 
det galt; men efter hans udtale af ordet var det rigtigt. Derover 
blev han vred, trak sin sabel og bandede over „das harte D “ og 
„das wejche D “, og det så svært ud til, at jeg skulde have haft 
prygl. Han faldt dog snart til ro, og fra stedet, hvor vi holdt, 
kunde jeg vise ham Trustrup. Jeg vidste, at der mellem os og 
denne by var en å; men hvor man nærmest kunde komme over 
den, vidste jeg derimod ikke. Dette vidste imidlertid en træsko
mand, der havde stået og gloet på os, og derfor fik han den for
nøjelse at løse mig af.

I en halv snes dage havde vi derefter i Søvind indkvartering 
af kurhessere. Blandt disse var en løjtnant, der gerne vilde tale 
med mig og øve sig i at tale dansk. Vi blev derved ret gode ven
ner; men venskabet røg ud en dag, da jeg på anmodning af be
boerne foreholdt ham det urigtige og farlige i, at han øvede sig 
i skydning på kirkegården, hvorfra kuglerne ikke sjældent gik 
over hegnet og tværs over en meget befærdet vej. I flere dage 
hilste han derefter ikke på mig. Imidlertid gav en pudsig begi
venhed anledning til, at det blev godt igen. Det var denne: Just 
som jeg en dag træder ud af døren i kroen, står nævnte løjtnant 
ved et vindue og tæller langsomt: ein, zwei, drei, og et par sol
dater sætter i løb. Jeg forstod, det var et væddeløb og fik det ind
fald at løbe med. Jeg blev andenmand til målet. Vi måtte løbe 
om igen. Samme udfald. Den almindelige munterhed, som dette 
indfald vakte, førte til, at forholdet blev som før. Foruden denne 
løjtnant var der 2 menige, et par seminarister, som jeg ofte talte 
med. Jeg fik det indtryk af kurhesserne, at de var de humaneste 
og intelligenteste af alle tyskere. Men de var jo også, efter hvad 
flere menige udtalte, nødtvungne gået herop mod os, hvem de 
altid havde betragtet som venner, og hvis fyrstehus var beslægtet 
med deres, og det for at hjælpe nogle oprørere, der havde haft
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det godt i det dejlige og frugtbare Slesvig og uden grund havde 
grebet til våben.

En morgen, da jeg havde været oppe lige fra kl. 3 for at føre 
regnskab med, hvor meget enhver af beboerne ydede til en ud
skrivning af brød, kød, flæsk, havre, hø og halm, og vognene var 
afgåede dermed til Skanderborg, havde jeg igen lagt mig for at 
få en lille morgenlur. Men få minutter efter, omtrent kl. 6, blev 
der igen kaldt på mig, da der var kommen en patrulje, som 
absolut vilde tale med „der Schulmeister“. Jeg måtte altså igen 
herop, og ritmesteren, som førte patruljen, (omtrent 40 kavalle
rister og 40 infanterister), sagde: „I dag må De være vor tolk og 
vejviser.“ Jeg bad om lov til først at gå ind for at tage en anden 
frakke og et par sko på. Dette tillod han, men sendte dog en dra
gon med for at passe på mig. Denne holdt så foran døren, der 
førte lige ud i det frie, med spændt pistol, medens jeg skiftede 
tøj. Derefter bad jeg om tilladelse til at gå ind i kroen og spise 
frokost. Hertil svarede han: „De kan tage noget i lommen, her 
er ikke tid til at spise, men tag så også noget med til mig.“ Dette 
gjorde jeg; men så vilde han alligevel intet have. Nu stod han af 
hesten og bød mig følge med sig op på bakkerne øst for byen. 
Herfra pegede han ud over egnen, idet han spurgte: „Er det 
ikke Vorsø? Hjarnø? Alrø? Gyllingnæs?“ o.s.v. Altsammen rig
tigt. Derefter siger han: „Ved De, om det er sandt, at beboerne 
fra fastlandet har ført deres bedste kreature over til Alrø?“ og 
da jeg hertil svarede, at det havde jeg ikke hørt noget om, sagde 
han: „Det er således bleven meddelt general Pritwitz i Horsens 
og må vist være sandt, for vi får kun leveret magre kreature, og 
vi skal nu derover for at se, om vi kan finde nogle bedre; vi skal 
jo dog leve, så længe vi er her. Der er jo et sted, hvor man kan 
køre derover, og dertil må De vise os vejen.“ Hertil svarede jeg, 
at det kunde jeg ikke, da jeg kun havde været her et halvt år og 
ikke var kendt længere øst på end til en mølle, vi kunde se (Gli- 
bing mølle). „Ja så må De,“ sagde han, „udpege os en af de 
mænd, som vi nu her i byen har rekvireret til at køre for infante
riet, og så sætter De Dem på vognen til ham og siger ham, hvor 
vi skal hen, og så kører han foran.“ Dermed forlod han mig med
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de ord: „Nu kan De vente her, til vognene kommer,“ og straks 
stod 2 infanterister ved siden af mig for at passe på mig.

Snart efter kom vognene, og jeg måtte udpege en mand, som 
jeg vidste var kendt i den egn, hvorhen vi skulde. Jeg kom da på 
vognen til ham, og vi kom foran med en kavallerist på hver side 
af vognen, og så gik toget af sted. Da vi kom til Lerdrup, der 
ligger i nærheden af vadestedet, gjordes holdt og rekvireredes 
nogle vogne til at køre foran. Her blev jeg opmærksom på en 
lille grøn jæger, der talte godt dansk, og fik ved at spørge de 
andre soldater at vide, at det var en Lippe-Detmolder,6 der hav
de opholdt sig flere år i Danmark. Ankommen til vadestedet 
blev anbragt 4 mand i hver vogn, som de i forvejen fyldte med 
tørt tang, i hvilket de lagde sig. Mændene fra Lerdrup proteste
rede mod at køre ud og påstod, at det var højvande og derfor 
livsfarligt. Dette vilde tyskerne ikke tro, og ud måtte de. Jeg fik 
lov at blive på land; „der er“, sagde ritmesteren, „nemlig en 
mand blandt infanteristerne, som kan tale dansk“, (det var jo 
det, jeg allerede havde opdaget), og glad var jeg. Nu stod så 
ritmesteren, jeg og omtrent 10 dragoner på strandbredden og 
stirrede efter vognene. (De øvrige dragoner var fra Lerdrup ble
ven sendte på udkik). I begyndelsen gik alt godt; men langt 
ovre mod øen syntes det os, som om vognene sank, og samtidig 
rejste soldaterne sig op. Nu blev ikke blot jeg, men også tyskerne 
bange og begyndte at tale om, at bønderne dog vist havde haft 
ret. Dette varede dog kun nogle få minutter, før de forreste vog
ne igen hævede sig, og angsten drev over.

Mens vi nu stod der, kom der en fæl hagelbyge, og vi sprang 
alle over et stort jorddige, der fandtes lige bag ved os, for der at 
søge ly. Da luften efter bygen blev rolig, kunde vi høre nogle 
underlige drøn, der syntes at komme nede fra jorden. Det gik 
dog snart op for os, at det måtte være kanonade eller bombarde
ment ved Fredericia. Dette gav anledning til, at jeg sagde til rit
mesteren, der lå op til diget lige ved siden af mig: „Rygtet går 
imellem os“, (og det gjorde det virkelig, og aviser fik vi ingen 
af), „at Fredericia var taget; det er altså ikke sandt?“ „Nej, den 
er ikke, og de tager den heller slet ikke. Det er slesvig-holstenerne
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selv, der belejrer den.“ Jeg tog nu mod til mig og spurgte videre: 
„Hvorledes mon det vel går nede i Sundeved?“ og fik til svar: 
„Der har stået et par småtræfninger, der er uden væsentlig be
tydning; dernede er heller ingen af vore folk; det er hanovera- 
nere og sachsere.“ Disse ligefremme svar gjorde mig for dristig, 
idet jeg nu spurgte: „Mon det er sandt, at de danske dragoner 
har taget nogle fanger ude på heden i en by, der hedder Nørre 
Snede?“ Nu sprang han op og udbrød i forbitrelse: „Ja det er, 
og det var af vore folk, og det er sket ved forræderi af beboerne; 
de har leget soldaterleg og fortjener soldaterstraf, og det er at 
skydes — ikke soldaterne, de har kun gjort deres pligt, men bebo
erne, hvem vi altid søger at behandle godt.“ (Som bekendt gjor
de kurhesserne siden et tog til Nørre Snede, hvorved de satte en 
slem plet på deres ære.7 -  Sådan var tysk enighed i 1849.

Forlovelse,

Den 7. august 1851 blev jeg forlovet med pigen Ane Sørensen 
af Søvind. Hendes far hed Søren Rasmussen (selv skrev han sig 
altid Søren Wæver) og var egnens dygtigste drejlsvæver, hvor
for han altid kunde have 3-4 væve i gang. Han var tillige en i 
forhold til sin tid og sine omgivelser oplyst mand og egnens for
retningsfører, hvor det gjaldt om at bruge pennen. Derhos var 
han af karakter godmodig, medgørlig, tjenstvillig, livlig og mun
ter, hvilket alt gjorde ham meget afholdt i de krese, hvori han 
færdedes. Han døde 1851, kun godt 47 år gammel. Hendes mor 
hed Johanne Hansdatter. Hun var en flittig og sparsommelig 
kvinde, og det var især hende, der måtte holde sammen på, hvad 
manden fortjente; thi det forstod han ikke. Hun var ham således 
en god økonomisk støtte og den, der især gjorde det muligt for 
dem altid at have det lunt og godt inden døre. Derimod kunde 
hun ikke følge ham i hans interesse for religiøse, sociale og poli
tiske spørgsmål. Hun bevægede sig bedst „på det jævne, på det 
jævne, ikke i det himmelblå“, medens det ord: „Sæt målet højt



Knud Ottosen forlovede sig i 1851 med den 16-årige Ane Sørensen som 
et par år tidligere havde været hans elev. Billedet her er formodentlig 
taget ca. 1865. Billedet tilhører Christian Ottosen.
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og forsagthed lavt, og gå til vejrs kun med møje“, var som et ord 
for ham.

Ane var født den 6. juli 1835. Hun var faderens udtrykte bil
lede: godt begavet, sjælden virksom, munter og livsglad, frejdig 
og fremadstræbende. Lige til vort bryllup d. 4. april 1854 boede 
hun hos moderen og arbejdede som syerske. Hun var, siden en 
søster til hende var død kort efter faderen, eneste barn, og var 
moderen så uundværlig, at da jeg hjemførte hende som min hu
stru, flyttede hendes mor med. Hun boede til sin død 1862 hos 
os i Hylke.



Lærer i Hylke 
1854-1886

Et sparsommeligt sogneråd.

Det er en selvfølge, at jeg, trods alt hvad der bandt mig til be
folkningen i Søvind, ikke kunde vedblive at gå der som hjælpe
lærer. Jeg havde allerede i flere år forgæves ventet på den nye 
skolelov, om hvilken der stadig forhandledes i Rigsdagen, og 
som jeg bestemt troede vilde medføre, at Lyngbye måtte gå af, 
og jeg da være selvskreven som hans eftermand. Til sidst blev da 
ventetiden mig for lang, og jeg begyndte at søge embede. Et par 
gange søgte jeg forgæves. Men så blev embedet i Hylke ledigt, 
og dertil nåede jeg at blive kaldet d. 7. februar 1854, hvorefter 
jeg tiltrådte det d. 1. marts næstefter.

Det var imidlertid under helt andre forhold, jeg overtog sko
len i Hylke end de, hvorunder jeg havde overtaget Søvind skole. 
I Søvind havde min formand været et forfaldent og ødelagt 
vrag, hvem ingen ønskede jeg skulde efterligne, og skolen var i 
en så ussel forfatning, at man var forberedt på, der måtte brin
ges ofre, hvorfor jeg godt kan sige, at jeg blev modtaget med åb
ne arme. Men ikke så i Hylke. Her havde min formand været en 
begavet og anset mand, meget indgået med gårdmandsklassen, 
ved sit første ægteskab besvogret med en del af de toneangivende 
og mest formående af beboerne, en juridisk kløgtig rådgiver og 
pennefører og en livlig selskabsmand. Skolen var god vel nær
mest endog meget god, og man stillede her stiltiende den for
dring til mig, at jeg skulde blive som min formand Holmboe.1 
Jeg måtte derfor også ofte i den første tid høre, at sådan eller 
sådan havde det været i Holmboes tid, at det eller det havde 
„morbror“ Holmboe sagt eller gjort. Jeg lod da gerne, som om 
jeg ikke hørte det, og tænkte ved mig selv: „Jeg håber nok at 
skulle klare mig uden eders gode råd; jeg har jo været lærer før 
i dag.“
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Det gik dog ikke altid så let, som jeg havde tænkt. Der var 
nemlig så meget, hvortil jeg behøvede sognerådets bistand, og 
den var tit vanskelig nok at opnå; thi de fleste af rådets medlem
mer var mænd, der mente, at deres første, ja eneste pligt var at 
spare på sognets penge. Da jeg således anmodede om nye læse
bøger, fordi de gamle var lasede og pjaltede, svarede et medlem, 
at vi jo kunde læse de steder, der var hele, og overspringe de 
mangelfulde steder; og da jeg gjorde opmærksom på, at vi også 
havde alt for få eksemplarer, svarede han, at børnene jo ikke be
høvede at læse på én gang. På samme måde gik det mig, da jeg 
anholdt om kort til geografiundervisning og småbøger til histo
rieundervisning og retskrivning. Da var der et andet medlem, 
der tog ordet og udtalte: „Hvad skal børnene med geografi og 
historie? Jeg har aldrig lært det og kommer dog verden godt 
igennem. Og hvad nytte skulde de vel have af retskrivning? De 
skal jo ikke tjene deres føde med pennen.“ Sådanne udtalelser 
fandt altid villige øren hos andre medlemmer, og så fik jeg lov 
at vente.

Da jeg overtog embedet, var skolebygningen og især beboel
seslejligheden meget forfalden, hvorfor jeg ikke kunde undlade 
at anmode sognerådet om at få den istandsat. Dette kunde det 
ikke undslå sig for og foretog da, hvad det kaldte en hovedrepa
ration, der vel kostede en 2 5 rdl. og bestod i, at der blev indsat 
2 fag nye vinduer, nedbrudt et skillerum, slået tætningslister på 
loftet, hvor det var utæt, lappet på gulvene, og væggene blev 
hvidtede. Det kom altså til at se sådan ud: lappet bræddegulv, 
tilrøget bræddeloft, hist og her med de hvide lister, 3 slags vin
duer og lige så mange slags døre samt kalkede vægge. Hyggeligt 
kunde det just ikke kaldes; men således boede mange skolelærere 
endnu den gang, og min hustru og jeg, der ikke var forvænnede 
i så henseende, fandt det antageligt -  foreløbig.

Nu gik der nogle år, i hvilke jeg så vidt muligt undgik at stille 
fordringer til sognerådet. Men da loven af 1856 fremkaldte om
bygning og udvidelse af mange skoler rundt omkring eller helt 
nye skoler, kunde jeg ikke dy mig, men begyndte at tale om, at 
Hylke skole ikke nær svarede til lovens fordringer. Dette var dog
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at tale for døve øren, og jeg vidste da ingen anden udvej end at 
henvende mig til provsten.2 Nu kom det til forhandling mellem 
ham og sognerådet, og endelig blev det bestemt, at hele skolen 
i860 enten skulde ombygges eller forlænges med 5 fag til en ny 
skolestue og hele Frederik IVs bygning omdannes til beboelse. 
At man af hensyn til pengepungen valgte det sidste er næsten en 
selvfølge. At vi alligevel nu fik en hyggelig beboelseslejlighed og 
en dejlig lys skolestue skal jeg villig erkende.

Medens denne tilbygning og omdannelsen af beboelseslejlig
heden skulde foregå, var sognerådet pligtig at skaffe både bolig 
til mig og familie og et lokale at holde skole i, og nu kom det i 
forlegenhed; der var ingen sådanne lokaler at opdrive. Så fandt 
det på, efter først at have fået præsten vundet for sagen,3 at 
anmode mig om at holde skole i kirken og at bo i skolestuen, der 
skulde opføres, før det andet arbejde begyndtes, medens omdan
nelsen af boligen fandt sted. Jeg var egentlig ikke glad ved den
ne ordning, men lod mig dog overtale til at gå ind derpå. Dette 
skulde jeg ikke have gjort; thi vi fik dette år en så kold sommer, 
som jeg aldrig véd at have oplevet; jeg og skolebørnene frøs i 
kirken, og min familie frøs hjemme i den rå og fugtige skolestue.

Sognerådets kniberi, der vedvarede, indtil der var kommen et 
helt nyt hold af yngre mænd, var iøvrigt slet ikke til hinder for, 
at både min hustru og jeg hurtig kom til at stå i et godt forhold 
til beboerne; ja endog de samme mænd, der var imod mig, når 
de sad i rådet, var uden for dette lige så venlige og velvillige som 
alle andre. Der var næppe en sammenkomst eller et gilde, uden 
at vi var bedt med, og der var mange gilder, endog alt for man
ge. Jeg mindes, at et af de første år var vi indbudt til 18 høst
gilder foruden til alle brylluper, barselgilder, begravelser og 
mange julegilder. Disse hyppige sammenkomster blev et gode 
for os; thi de gav os lejlighed til at lære at kende hver enkelt 
familie og at komme til at tale med dem om deres børn. Men de 
var et onde for svage karakterer blandt beboerne selv; thi man
ge, navnlig ældre mænd, kunde sidde hele aftener igennem og 
nyde den ene kaffepunch efter den anden, så de stadig gik halvt 
eller helt berusede hjem. De gjorde endog flere forsøg på at dra-
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ge mig ind i deres lag. Men her kom de tilkort og opnåede kun, 
at jeg med desto større iver gav mig til i skolen og blandt ung
dommen at virke mod alt drikkeri. Og mit arbejde i denne hen
seende bragte mig den glæde, at den yngre slægt blev enten helt 
afholdende eller meget ædruelig.

Striden med friskolens folk.

Det var i den første tid, efter at jeg var kommen til Hylke, at 
kampen mellem den offentlige skole (stats- eller kommunesko
len) og friskolen (den private skole) var på sit højeste. Den var 
rigtignok begyndt 1849 med seminarieforstander Ludv. Chr. 
Müllers angreb på statsskolen,4 der efter hans mening var så 
ussel, „at det vilde være en velsignelse for land og rige at ned
lægge mange af vore skoler, hellere end at de skulde fortsætte i 
samme ånd som nu og ødelægge børn i hundredevis og gøre fol
ket led og ked af al undervisning.“ Men den kom dog først rigtig 
til udbrud et par år efter krigens slutning, da friskolen gjorde det 
ene stormløb efter det andet på statsskolen og kørte op med alt 
det skyts, den kunde skaffe til veje. Jeg mindes således tydeligt 
indholdet af et foredrag, der ved et folkemøde blev holdt af en 
højskoleforstander om skolesagen. „Når vi“, sagde han, „mod
tager de unge mennesker på vore højskoler, viser det sig som 
oftest, at det hele, de har lært, er at læse indenad i en bog uden 
at forstå det, de læse, at tegne nogle bogstaver uden at kunne 
skrive en rigtig linie og at regne lidt aldeles mekanisk; og med at 
lære dette har de spildt 7 år af deres liv. Men hvorfor har de 
lært så lidt? Fordi skolen er en tvangsskole, en trædemølle, en 
prygleskole, og lærerne er uvidende og døde og mangler både 
kundskaber og liv. Og dette er igen seminariernes skyld; thi og
så på dem hersker død og overfladiskhed. De skulde i det mind
ste give en grundig undervisning i ét fag, at eleverne kunde få 
en smule begreb om, hvad det vil sige at fordybe sig i en viden
skab. Et seminarium kunde jo f.eks. tage naturhistorie, et andet
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naturlære, et tredje matematik. Ved denne fremgangsmåde vilde 
seminaristerne måske også lære, at det er ikke helt ufortjent, når 
man kalder dem „halvstuderte“, ja endog „halvstuderte røvere“, 
og deres seminaristvigtighed vilde ophøre. (Det må her bemær
kes, at foredragsholderen havde akademisk dannelse). Skulde 
jeg, fortsætter han, give et billede af vore skolelærere, da véd jeg 
intet bedre at vælge end gåsen. Den kan både dukke, gå og flyve 
og tror formodentlig, at den gør det godt altsammen. Men hvor 
lidt bevendt er dens dukken, hvor vraltende dens gang og hvor 
klodset dens flugt! Sådan tror også seminaristerne, at de kan 
dukke ned i videnskaberne og hente skjulte skatte frem, at de 
kan gå omkring i naturens riger og finde vidundere, som ingen 
andre har set, og at kunne flyve på poesiens vinger og tolke hjer
tets dybeste følelser. Men hvad henter de frem fra dybet? Hvad 
finder de i naturen? Intet andet end hvad alle kender, og navn
lig véd enhver, hvad skolelærerpoesi er for noget, den smager 
vammelt.“5

Dette var indholdet og tonen, om end enkelte ord kan være 
faldet lidt anderledes. Hos enkelte tilhørere vakte talen livligt bi
fald, og navnlig syntes dens smagfulde slutning dem mageløs! 
men hos de fleste vakte den forargelse, og mig forekom den nær
mest som et udslag af talerens vigtighed og indbilskhed. Jeg vid
ste Jmed mig selv, at mit arbejde i skolen gik ud på at bringe 
både liv og lys derinde, og nu stod der dette unge menneske 
(han var en halvsnes år yngre end jeg) og fordømte den skole, 
som han slet ikke kendte; dette stødte mig. Og jeg, der i grun
den ikke havde så lidt sympati for de grundtvigske ideer, var 
nærved at få væmmelse for det hele. På disse og lignende strenge 
spillede friskolemændene i mange år, og først omkring 1870 blev 
tonen en anden, og man forhandlede fredeligere med hverandre.

Samtidig med, at friskolemændene øvede deres nedbrydende 
arbejde på statsskolen, søgte dennes venner at bygge den højere 
og bedre. Der holdtes i denne anledning mange store skolemø
der, hvis forhandlinger sammen med Halls og Monrads arbejde 
i rigsdagen førte til skoleloven af 1856 og seminarieloven af 
1857. Den første af disse medførte, at Monrad blev udnævnt til
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overskoledirektør. I denne egenskab rejse han i de 3 år, han be
klædte denne post, flittig omkring i landet for at føre de nye be
stemmelser til udførelse; og bedre mand kunde man ikke have 
fået til dette arbejde. Han greb sagen an på den måde, at han 
lod enhver provst vælge en bekvemt liggende skole i sit provsti 
og til denne indkalde distriktets børn samt indbyde samtlige 
provstiets lærere, præster og skolekommissioner. Børnene blev da 
prøvede i alle fag, også historie, geografi, retskrivning, gymnastik 
og sang, dels af læreren, dels af Monrad. Når derefter børnene 
var givet fri, udtalte han sig om det, han havde hørt og set. I 
denne sin kritik, der altid var mild og venlig, gav han os lærere 
mangt et godt vink, som vi siden kunde have nytte af i vore sko
ler. Med skolens foresatte talte han indtrængende om, hvad der 
var deres pligt at gøre, for at loven kunde blive gennemført til 
gavn og glæde for befolkningen, og jeg tror at turde sige, at hans 
ord i almindelighed fandt lydhøre øren.

Således forløb henved 10 år, i hvilke jeg stadig kunde glæde 
mig ved beboernes påskønnelse, kærlighed og tillid og ved at 
have besejret en del stygge uvaner og gammel slendrian samt at 
have fået skolen ret godt forsynet med læremidler. Men så kom 
krigen.

Skolen under tysk indkvartering 1864.

I begyndelsen af marts 1864 havde vore tropper måttet vige så 
langt op i Jylland, at deres sydligste forpost stod ved Nybro lige 
syd for Skanderborg dyrehave, og tyskernes forposter omtrent 
ved Gjedved. I denne tid havde jeg ofte på grund af min kones 
sygdom måttet gå til læge i Skanderborg, og dette var flere gan
ge sket over den frosne sø. Men d. 9., eller måske det var d. 11. 
marts, var det blevet tøvejr, og søen var i opbrud, hvorfor jeg 
nødvendigvis måtte gå uden om den. Da jeg nu nærmer mig 
landevejen, støder jeg ved gården „Krympenpers“ til en lille in
fanteriafdeling af vore, der rykker frem i en lille kratbevokset



Lærer i Hylke. 1854-1886 • 115

dal, og ser samtidig en afdeling dragoner rykke frem ad lande
vejen. Grunden til denne fremrykning var, som soldaterne for
talte mig, at tyskerne havde vist sig oppe ved Havreballegård, 
hvor de havde vekslet et par skud med en patrulje af vore. Jeg 
forstod altså, at jeg nu gik imellem 2 fremrykkende kæder; men 
frem måtte jeg. Ved Nybro, hvor der stod en feltvagt på en 50 
mand, traf jeg sammen med pastor Linnemann fra Sneptrup, 
der skulde til amtsrådsmøde i Skanderborg. Han tilbød mig 
plads hos sig i sin lukkede vogn, for at jeg kunde køre med ham 
ind til byen. Men vi var nær kommen til at gå begge to; thi så
snart hestene satte deres fødder på broen, hvis planker var løs
nede og derfor skraldede stærkt, gjorde de uden videre omkring 
og vilde den modsatte vej. Omsider blev de dog ved soldaternes 
hjælp bragt i den rigtige retning, og nu kørte kusken i strygende 
fart ad Skanderborg til. Men præsten og jeg var under forvir
ringen sprungen af vognen, uden at karlen havde mærket det, og 
stod nu og så på, hvorledes han kunde køre. Ved tilråb mellem 
soldaterne, der var opstillede på landevejen, blev han endelig 
standset og fik os samlet op. En times tid senere, før jeg endnu 
var bleven færdig hos læge og apoteker, kom alle vore syd for 
byen stående tropper igennem denne, dragende nord på, med
førende 2 østerrigske kavallerister som fanger. Nu vidste jeg alt
så, at Nybro var afkastet og forladt, og at jeg altså ikke kunde 
komme over den tilbage; desuden tænkte jeg mig den allerede 
besat af fjenden. Desuden var det nu mørk aften med regn og 
slud og et forfærdeligt snesjap, så det så ikke godt ud for at 
komme hjem. Men heldigvis for mig var der samme eftermiddag 
også kommen en anden mand fra Hylke til Skanderborg, og vi 
to tiltrådte så vandringen nord og øst om søen og nåede endelig 
dygtig udasede vore hjem ved midnat. Min hustru havde natur
ligvis ligget i stor angest på grund af min lange udbliven, men 
hun fik ingen anden grund til denne at vide end det dårlige vejr 
og føre og opholdet hos læge og apoteker.

Næste formiddag kunde jeg dog ikke længere skjule for hen
de, hvorledes stillingen var, hvilket hun hidtil havde været al
deles uvidende om, fordi hun aldrig havde spurgt om noget, men
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havde som helt glemt krigen.6 Jeg satte mig da ned ved sengen 
og meddelte hende det så lemfældigt som muligt, for at ikke et 
aldeles uventet syn af tyskerne skulde helt overvælde hende. 
Næppe havde hun fattet, at vi så at sige havde dem midt imel
lem os, før hun i feberophidselse udbryder: „Saml alt vort sølv
tøj og læg det her ned i sengen til mig; jeg får da vel lov at blive 
liggende.“ Det blev da også gjort. Men et øjeblik efter siger 
hun: „Nej, jeg vil dog ikke have det for måske at ligge og dø 
på det; tag det væk igen!“ Så blev dette gjort. Lidt efter udbry
der hun: „Karen (det var barnepigen) tag lille Frederik! og 
Ane (en kone, vi havde til hjælp) gå så De op på loftet og hent 
alt vort linned her ned i klædeskabet! det vilde dog være grue
ligt, om vi skulde miste det, sådan som jeg ligger.“ Ane gik da 
for at udføre denne ordre, medens jeg blev siddende hos min 
stakkels hustru. Nogle minutter efter kom Ane ned med armene 
fulde af linned, stødte døren op, styrtede ind og kastede det hele 
på bordet lige inden for døren med det udråb: „Nu er de her,“ 
hvorefter hun bliver stående lige inden for de åbne døre, rysten
de som et espeløv. Hun havde nemlig, just som hun trådte ned 
af trappen, set en lille østerrigsk kavalleripatrulje lige uden for 
skolen og derved fuldstændig tabt både sands og samling. Den 
havde dog heldigvis andet at tage vare end at røve eller plyndre. 
Det var de første tyskere, vi så i Hylke 1864, og der gik en lille 
tid, før vi så flere.

Men d. 23. april om eftermiddagen kl. 4 kan det nok være, 
vi fik besøg af dem. Ganske uventet viser der sig nord for byen 
nede ved Faarebjerg et mylder af tyske soldater af alle våben
arter, der nærmer sig op mod byen og aldrig synes at ville få 
ende. Endnu, da de første var nået op i en toft bag ved skolen, 
kom der flere nede ved bakken, og til sidst var hele toften fuld. 
Nu gik det løs med at skaffe folk og heste under tag, indtil 60- 
70 mand i hver gård samt en snes heste. Mange køer måtte den 
nat lukkes ud og tilbringe den under åben himmel. I skolen fik 
vi i logi og forplejning en officer med tjener, 6 artillerister, hvis 
kanoner stod henne ved lergraven, og 12 heste: 4 i ruggulvet, 4 
i tærskeloen og 4 i brænderummet. Denne indkvartering, der fik
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fuld bespisning og havre til hestene, opførte sig helt honet og gav 
mig endog kvittering for det modtagne, kun forsvandt min bed
ste pibe med dem. I gårdene, hvor soldaterne selv fouragerede, 
kogte og stegte, gik det værre til; lofter og kældere blev under
søgte og halvt eller helt udplyndrede og det uden al orden eller 
mod nogensomhelst kvittering. I Hylkegård, for at nævne et 
eksempel, havde konen fået sig indrettet et dejligt kødkammer 
på loftet, solidt bygget og vel aflåset, og mente der at have sine 
sulevarer i god behold; men da tyskerne var borte, var kamme
ret tømt, og på lignende måde gik det flere steder. Efter krigen 
fik vi erstatning for indkvarteringen; men hvad der var forsvun
det, uden at vi kunde bevise, at det var taget af fjenden, fik vi 
intet for, og dette gik ud over mange.

Mærkeligt var det, at der denne nat ikke udbrød ildebrand i 
byen; thi en sådan kogen og stegen og løben omkring i husene 
med tændte lys er aldrig set hverken før eller siden. I skolestuen 
var indlagt en feltvagt, vistnok på en 50 mand, som slæbte en 
mængde halm derind at ligge i, fyrede dygtigt i kakkelovnen og 
gik den halve nat og kogte og stegte i køkkenet. Jeg kom slet 
ikke i seng den nat, og pigen meget lidt; min kone var nødt til 
at ligge på grund af sygdom. Om morgenen kl. 4 blev alt mand
skabet trommet ud, og kl. 5 var byen tom. Denne patrulje, som 
i løbet af 12 timer havde voldt os en sådan forstyrrelse, skal have 
talt 2800 mand, være udgået fra Horsens og have været oppe i 
Århusegnen på en større rekognosering. Om sommeren under 
våbenhvilen havde byen fast indkvartering; men skolen var fri
taget, og undervisningen gik sin sædvanlige gang. Ofte bankede 
dog en soldat på skoledøren, og trådte ind med et: „Undskyld, 
at jeg forstyrrer! men vil De ikke være så venlig at sælge mig et 
par ark papir og et par penne?“ Han fik så, hvad han ønskede 
og fjernede sig med en høflig taksigelse. I et par uger i november 
måned, da tyskerne var på hjemmarch, havde vi i skolen hver- 
anden eller hvertredje nat i indkvartering 2 mand, sædvanlig en 
officer med tjener eller 2 underofficerer. Da var der ofte om 
aftenen anledning til at få en lille samtale med dem om krigen 
og dens udfald, og da har jeg flere gange hørt dem beklage, at
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det var gået os så ilde, og ved det sidste farvel, var det ofte, som 
om de vilde sige: „Om forladelse, fordi vi har været med til at 
gøre jer fortræd!“

Og så fik vi endelig vore egne soldater hjem. Men hvilket mø
de, og hvilken modtagelse! Ingen festligheder, ingen glade san
ge, intet jublende velkommen lød dem i møde; kun et stille 
„Gud ske Lov, du kom og ikke blev dernede mellem de mange 
andre!“ Og de hjemvendte soldater. De havde ikke noget at for
tælle om sejrvindinger, krigeriske bedrifter, tapre officerer, men 
var som oftest fulde af mistillid både til de styrende i Køben
havn og til de førende i kampen; og på os alle hvilede det tunge 
tryk: „Sønderjylland tabt, mange tusinde af vore danske brødre 
og søstre under tysk herredømme.“ Det var ikke som efter tre
årskrigen. Både staten og hver enkelt var som lamslået.

Medaljefesten i 1877.

Men som nu årene gik, voksede mer og mer den tanke hos os, 
der havde gået hjemme, at det dog i grunden var synd, at vi 
aldrig havde gjort det mindste for dem, der i den sidste krig 
havde kæmpet og lidt for os og vort land, og som til det yderste 
havde gjort, hvad de kunde. Omsider samledes så regeringen og 
rigsdagen om den tanke, at staten skulde give alle deltagerne i 
begge krigene hver en erindringsmedaille. Men før denne tanke 
blev udført, var der gået 13 år, lige til 1877. Soldaterne fra tre
årskrigen fik så hver en medaille med Frederik VIIs og de fra 64 
hver en med Christian IXs billede.

Da medaillerne var uddelte, syntes folk rundt omkring i lan
det, at nu var tiden kommen til, at hvert enkelt sogn eller hver 
enkelt by også måtte gøre noget for soldaterne, og man fandt da 
på at lave „medaillefester“. Sådan gjorde man da også i Hylke. 
Først tegnede enhver, der vilde tage del i festen, sig og hustru 
som deltagere og bidragydende, og dernæst blev der udsendt 
indbydelse til hver enkelt soldat med hustru eller forlovede. På
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den bestemte dag samledes soldaterne så hos gårdejer M. Møller 
i Udstrup, der selv havde været med i 64 og førtes derfra på mi
litærvis ned til Chr. Jørgensens gård i Hylke, hvor festen skulde 
holdes, og hvor de øvrige deltagere var samlede. Her blev de nu 
budt velkommen og derefter straks ført ind til et festligt og vel
forsynet bord. Hvordan det nu var gået til, véd jeg ikke; men 
da præsten7 og jeg, der sad ved siden af hinanden foran hoved
bordet, kom til at se os om, opdagede vi, at vi til højre for os 
havde soldaterne fra treårskrigen og til venstre dem fra 64. 
Dette betragtede vi dog som en tilfældighed, der ingen betyd
ning havde. Men da præsten nu lidt senere rejste sig for efter 
skik og brug at foreslå et leve for Kongen, Christian IX, brød 
en af dem ved vor højre side ind med de ord: „Frederik VIIs 
minde skal leve! “ og nu råbte nogle hurra for Christian og nog
le for Frederik VIIs minde. Dette gjorde ikke noget godt ind
tryk, og der var ligesom kommen partivæsen ind i festen.

Kort efter rejste jeg mig og foreslog, at vi nu i køn enighed 
skulde tømme et mindebæger for Frederik V II, hvem de gamle 
soldater var vedbleven at sidde og rose på Christian IXs bekost
ning, idet jeg udtalte, at jeg fuldt ud delte deres kærlighed til 
den førstnævnte, men derfor dog ikke var blind for, under hvil
ke overordentlig vanskelige forhold den sidstnævnte var kom
men til regeringen, og hvor umuligt det havde været for ham at 
handle anderledes, end han havde gjort. Dette dæmpede den 
højrøstede samtale; men stemningen var trykket, og da præsten, 
der efter det passerede ikke følte sig rigtig vel, straks efter bordet 
forlod selskabet, gjorde det ikke sagen bedre. Han foregav som 
grund til, at han gik, at hans kone ikke kunde holde ud at være 
i så stort selskab; men i krogene sagde man, at han skulde have 
sagt „så simpelt selskab“, for det var dog meningen.

Dette lille optrin gjorde mig ondt; thi jeg holdt meget af pa
stor Ostenfeld og vidste, at i grunden havde sognet ingen ærli
gere og oprigtigere ven end ham. Han kunde være lidt prikken, 
men var altid straks god igen. Min kone og jeg anså det for en 
slags pligt at blive og blev derfor til festens slutning. På mange 
syntes optrinet slet ikke at have gjort noget indtryk, og livlighe-
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den og feststemningen vendte efterhånden tilbage, så det allige
vel blev en smuk fest, der fortsattes til langt ud på natten med 
dans og lystighed. Men hvem der, som jeg, havde været med til 
soldatergilderne henved 30 år før følte dog forskellen.

Bispe- og provstevisitatser.

Fra livet uden for skolen vil vi nu vende os til livet inden for 
skolens vægge. Her er det især visitatserne, der spiller en hoved
rolle for læreren, fordi det er ved disse, at han får sin dom „dur“ 
eller „dur ikke“, uagtet denne dom meget beror på tilfældig
heder. Bispevisitats får man jo kun med mange års mellemrum, 
(jeg mindes ikke at have haft mere end 5 i 38 år), og bispen er 
derfor i mange tilfælde fremmed både for lærer og børn, og det 
usædvanlige ved at skulle have ham i en skole sætter let alle i 
en spænding, der kan være uheldig for udfaldet. Provsterne 
kommer vel i reglen jævnligere, er derfor ikke slet så fremmede, 
og desuden indgyder selve navnet „provst“ vel næppe forestil
lingen om noget så værdigt og fornemt som navnet „biskop“ og 
sætter derfor heller ikke nerverne på så hård en prøve. Jeg skal 
her give et billede af nogle visitatser.

Under ombygningen af Hylke skole i860 meldte biskop Bram
mer sig til skolevisitats8 og anmodede i den anledning præsten 
om at tilsige alle sognets skolebørn til at møde i den største af 
sognets 3 skoler. Men på grund af nævnte ombygning eksiste
rede „den største“ ikke, og pastor Pedersen handlede så, som 
han syntes bedst, og tilsagde dem til at møde i kirken og det 
endog uden at melde bispen det. Da så denne, aftenen før visi- 
tatsen skulde finde sted, kom til præstegården og hørte, hvorle
des det var ordnet, blev han vred, og da pastor Pedersen9 hørte 
til de mennesker, der ikke tog mod ret meget uden at give igen, 
så blev det en mindre venskabelig samtale, præsten og bispen 
førte.

Såsnart biskoppen havde trukket sig tilbage til de for ham
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bestemte værelser, kom præsten over i skolen til mig for at sætte 
mig ind i situationen, der jo ikke varslede videre godt for visi- 
tatsen. Vi søgte da, det bedste vi kunde, at sætte mod i hinanden 
og aftalte, at vi vilde lade, som om alt var i sin gode orden. 
Næste morgen, da jeg kom over i præstegården for at hilse på 
biskoppen og for at få besked om, hvorledes det skulde ordnes 
i kirken, var han endnu i dårligt humør og beklagede sig over, 
at han af hensyn til stedet hverken kunde få regning eller ret
skrivning, historie eller geografi. Om det hjalp lidt på ham, at 
jeg sagde ham, at vi havde udarbejdet prøver både i skønskriv
ning, regning og retskrivning, véd jeg ikke, men i hvert fald 
ønskede han at få prøverne med.

I kirken blev børnene opstillede, hver skole for sig, langs ned 
ad kirkegulvet; og efterat en salme var sunget, begyndte eksami
nationen i religion. Hvad jeg og læreren i Brørup fik opgivet at 
tale med børnene om, har jeg glemt. Derimod husker jeg, at 
læreren i Ringkloster, en forhenværende bissekræmmer, fik op
givet at tale med sine børn om bønnen, og især mindes jeg, hvor
ledes han klarede det. Han talte nemlig ganske kort med dem 
om, hvad det er at bede, og gik derfra over til at spørge om, 
hvem vi skal bede for. Og da han her fik svaret: „For kongen 
og alle dem, som er i højhed“, løb fristeren af med ham, og 
han forsøgte at gøre sig lækker. „Ja, det er rigtigt, børn; men 
har I nu husket i morges, da I stod op“, siger han, „at bede for 
hans højærværdighed, som er her tilstede, for han er over os 
alle, og vil I huske i aften at takke Gud for den glæde, I nu har 
ved at stå frem for hans højærværdighed.“ Her blev han plud
selig afbrudt af et lidt barsk: „Tal med børnene om Fadervor!“ 
så at han ikke fik lejlighed til at få anbragt mere „højærværdig
hed“, hvilket også var meget heldigt; thi folk nede i kirken 
begyndte at trække på smilebåndet. For øvrigt var der ellers 
intet andet mærkeligt ved visitatsen, end at biskoppen dog fandt 
på at få lidt historie og geografi, idet han gav mig at tale med 
mine børn om kristendommens indførelse i Norden forbunden 
med lidt geografi, og læreren i Brørup reformationens indførelse 
på samme måde.
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Visitatsen sluttede med, at biskoppen fra kordøren holdt en 
lille tale til den forsamlede menighed. Han udtalte deri sin til
fredshed med, hvad han havde hørt, formanede børnene til 
fortsat flid og takkede de tilstedeværende for deres nærværelse, 
der var ham et vidnesbyrd om, at deres børns kristelige opdra
gelse lå dem på hjerte. Biskoppen anede næppe, hvad præsten 
og jeg derimod godt forstod, at den store forsamling nærmest 
var fremkaldt ved, at beboerne havde opfattet visitatsen som en 
kirkevisitats. Således blev enden dog bedre, end begyndelsen 
havde spået.

Nogle år senere havde jeg igen en bispevisitats med en dårlig 
begyndelse. Vi havde kort før fået nye læsebøger til skolen og 
havde ikke læst dem halvt igennem. Nu forlangte biskoppen, at 
børnene skulde læse et stykke om Hans Egede, som de ikke før 
havde læst. Jeg gjorde ham opmærksom derpå, men fik til svar, 
at dette måtte ikke have noget at sige i denne klasse (den øver
ste). En pige blev opfordret til at begynde, og hun læste de 
første ord: „At leve for en stor idé“, således, at hun lagde tonen 
i det sidste ord på den første stavelse. Dette gav anledning til, 
at hun skulde forklare, hvad „Idé“ var, og da hun ikke kunde 
dette, blev biskoppen gnaven, og de andre piger på bænken 
nervøse, så de læste mindre godt. Fra disse piger gik han nu til 
en drengebænk, på hvilken der sad 4 store drenge af den slags, 
der havde gået så lidt i skole som muligt, og som hørte til de 
dårligste, jeg nogensinde havde haft i min skole. Deres læsning 
var selvfølgelig mådelig, og bispens ansigt spåede uvejr. Dog, 
før dette kom til udbrud, blev der banket på døren, og pastor 
Ostenfeld gik hen og lukkede op. Der stod da et telegrafbud med 
telegram til biskoppen. Såsnart han havde læst dette, var uvejret 
forsvundet, og han fortalte, at det var en meddelelse om, at hans 
søn var bleven kaldet til et embede, han søgte. Fra nu af gik 
det godt. Telegrammet reddede situationen.

Nu gik flere år hen, før jeg igen fik bispevisitats, og i den tid 
havde Fog afløst Brammer.10 Han opgav mig at tale med bør
nene om skriftstedet: „Da Tidens Fylde kom o.s.v.“, og jeg var 
så heldig at få begyndt således, at jeg straks havde børnene med,



Knud Ottosen med familiens tre børn, Johan født 185g, en læsehest alle
rede som barn, Ottilie født i860, en begavet og „ømtfølende“ lille pige, 
og Marius født i 1862, familiens spilopmager. Ane Ottosen havde yderli
gere født 4 børn, men de var alle døde som helt små. Ottilie blev senere 
gift med Knud Ottosens efterfølger i embedet, Søren Kristensen Hede- 
gaard, og Marius blev sanginspektør og lektor i Haderslev. Billedet til
hører Christian Ottosen.
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så det kom til at gå livligt. Da biskoppen derefter afbrød mig, 
bad han om tilladelse til at give børnene et par spørgsmål, hvor
efter han sagde omtrent således: „Nu har vi hørt, hvorledes 
frelserens komme var forberedt, og hvorledes sandheden kom til 
jøderne; men er der nu nogen af jer, der kan sige mig, hvorvidt 
hedningerne gennem tiderne var kommen med deres egne tan
ker?“ En pige svarede ham: „Ikke videre end Pilatus, der 
spurgte: Hvad er sandhed?“ Dette svar fornøjede ham, og han 
blev derefter ved at køre omkring med dem i historien om kri
stendommens udbredelse i Evropa, hvorefter han forlangte at 
høre nogle salmer. Men nu havde jeg tilfældigvis hørt, at biskop 
Fog satte megen pris på, at børnene læste salmer smukt, og at 
de kunde sige ham, hvem der var forfatter af de salmer, de 
havde lært; og denne viden havde jeg benyttet mig af i de sid
ste dage før visitatsen, så dette kom også til at gå godt. Lige
ledes var dansk gået til tilfredshed, og denne gode begyndelse 
gjorde, at både jeg og børnene gik dristig løs på resten, som vi 
også klarede pænt. Jeg havde da således én gang det held at 
opleve en rigtig pæn bispevisitats. Dette var for resten også den 
eneste af den slags, af hvilken jeg havde nogen glæde og op
muntring, og det var først halvtredje år, førend jeg søgte min 
afsked.

Helt anderledes var det for mit vedkommende med provste- 
visitatseme. Men med provster havde jeg også det sjældne held 
kun at have med en og samme at gøre i alle de 38 år, jeg var 
lærer, nemlig Høegh-Guldberg i Vær,11 hvem jeg endda forud 
havde lært at kende ved de forhandlinger, jeg, som foran for
talt, havde haft med ham om hjælpelærerpladsen i Søvind. 
Desuden var der ikke mange års forskel på vor alder, og tillige 
var jeg den første lærer, han som provst var med til at ansætte. 
Alt dette tilsammen gjorde måske en del til, at han i mine 
yngre år ofte besøgte min skole, sædvanligvis uanmeldt. Han 
talte da ikke blot med børnene om det, de havde lært, men også 
med mig om undervisningsmetoder og skolespørgsmål. Han var 
en livlig eksaminator, og derfor var både børnene og jeg glade 
ved at se ham. Fra hans visitatser skal jeg meddele enkelte træk.



Knud Ottosen som ridder af Dannebrog. Han modtog ridderkorset i 1884, 
og billedet stammer sandsynligvis fra dette år. Det Kongelige Biblioteks 
billedsamling.
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Engang havde jeg ved en sådan eksamineret yngste klasse i 
bibelhistorie og var standset ved de alleryngste med den be
mærkning: „Nu kan det ikke nytte at gå længere; de små kan 
ikke noget.“ „Så-å,“ siger han, „det passer vist ikke; må jeg 
prøve dem?“ Han satte sig derpå ned foran dem, idet han 
sagde: „Ottosen siger, at I ikke kan noget; men så skal jeg for
tælle jer noget: Der var engang en mand, der hed Abraham . . .  
Jeg synes I smiler, har I måske hørt noget om ham før?“ Og nu 
fortalte de i munden på hverandre, indtil provsten afbrød dem 
med de ord: „Jeg tror næsten, I kan mere bibelhistorie end jeg, 
og så vil jeg ikke fortælle jer noget.“ Og så gik de smårollinger 
sjæleglade hjem og fortalte, at provsten havde sagt, at de kunde 
mere bibelhistorie end han.

En anden gang, da vi havde haft regneprøve i en klasse, siger 
h an : „Nu skal I blot skrive på Eders tavler, hvad jeg siger, og 
gør I det rigtigt, så er vi færdige med regning. Men I må på 
ingen måde se efter hverandre, og såsnart I har skrevet det, 
vender I tavlen om. Er vi så enige om det?“ (Ja, ja). „Skriv så 
blot det tal 13 tusinde 13 hundrede og 13.“ Mange skrev fejl. 
„Tænkte jeg det ikke nok,“ siger han, „at de fleste af jer allige
vel var nogle stympere; men her sidder dog et kløgtigt hoved -  
og her tog han tavlen fra en dreng -  han har skrevet således, 
som jeg nu vil sige jer. Først skriver han 13.000, derunder 1300 
og derunder igen 13, og så tæller han det sammen. Prøv nu at 
gøre ligeså.“ Nu gik det. Og så kunde de også skrive 14 tusinde, 
14 hundrede og 14 o.s.v. „Ja sådant er det“, sluttede han, „man 
skal aldrig forhaste sig, men give sig tid til at tænke, før man 
taler eller skriver. Husk det! “

Endelig ved en tredje visitats skrev han et stykke på skole
tavlen med en del forsætlige fejl, for han vilde prøve, sagde han, 
om børnene kunde læse skrift. Jo, det kunde de. Men så tog han 
igen kridtet og rettede en fejl, idet han sagde: „Der har jeg dog 
skrevet fejl.“ „Der er mange fejl“, udbryder børnene. Og nu 
måtte provsten rette både bogstavfejl og komma fejl, og det 
endte med, at han sagde: „Det var dog kedeligt, at jeg skulde 
komme så galt af sted; jeg plejer dog at kunne skrive nogen-



Lærer i Hylke. 1854-1886 • 127

lunde rigtigt.“ Børnene forstod egentlig godt, at det hele var 
skælmeri; men det satte dem alligevel i godt humør.

De nævnte to mænd, biskoppen og provsten, udgør skolens 
overordnede bestyrelse. Det underordnede er de stedlige skole
kommissioner, der består af præsten som formand og 2 beboere 
valgte af sognerådet. Af disse besøger vel præsterne skolerne 
engang imellem, men de andre medlemmer kun ved de befalede 
eksaminer. Derved får kommissionen præget af, at det alene er 
præsten, der har noget at sige. Således var det i virkeligheden 
også de første år, jeg var i Hylke. Efterhånden blev dette dog 
anderledes. Vi fik yngre mænd i kommissionen med mere for
stand på og mere interesse for skolen. I mange år havde vi såle
des en mand, der søgte omkring i egnen til skolemøder og skole- 
materieludstillinger og fik derved efterhånden en sådan kærlig
hed til den gerning, der var overdraget ham, at han udtalte: 
„De 6 dage, jeg årlig ofrer på eksaminerne i sognets 3 skoler, er 
bleven mig som festdage, og det vil blive mig et savn, om den 
dag skulde komme, at jeg ikke bliver genvalgt.“ På lignende 
måde gik det med præsterne, af hvilke der var hele 4 i den tid, 
jeg var i Hylke. Den første var fuldtud med på kniberiet over 
for skolen; de 3 andre kom mere og mere med i skolesagen, så 
det til sidst var en hel fornøjelse at forhandle med dem om skole
sager. For Hylke sogns vedkommende kunde det altså ikke læn
gere siges, hvad en lærer fra et andet sogn endnu sagde ved 
den tid: „Præsten bryder sig ikke om skolen, beboerne heller 
ikke, hvorfor skulde jeg da gøre det.“ -  Endelig hører endnu til 
skoletilsynet en gymnastikinspektør og en sanginspektør. Men 
dem så jeg aldrig i min skole, så de gjorde mig hverken godt 
eller ondt.

Med hensyn til dette mangeartede tilsyn, da kan jeg tiltræde 
den almindelige dom, at det er mildt og humant; men jeg må 
tilføje, at det er kun lidet virksomt og vejledende. Det er ganske 
vist bedre, end det var for en 40-50 år siden; men både bisper, 
provster og præster har alt for meget andet at tage vare på, til 
at de rigtig skulde ofre sig for skolevæsenet; desuden har de 
jo heller ingen uddannelse fået i den retning. Det vilde derfor



128 • En landsbylærer ser tilbage

ganske vist være til gavn for skolen, om vi fik dygtige, begavede 
og navnlig erfarne mænd til skoleinspektører.12 Hvad fik ikke 
M onrad udrettet i løbet af 3 år!

Glimt fra skolens hverdag.

Her er det rimeligt, at jeg giver et lille billede af det daglige 
liv i skolen; men det tør jeg ikke indlade mig på. Det må være 
nok, at jeg bemærker, at jeg stadig arbejdede med en yngste 
klasse på 40-50 børn og en ældste på 50-60, så vil enhver for
stå, at arbejdet ikke var let og undertiden også for enkelte børns 
vedkommende blev mindre tilfredsstillende. Men jeg gjorde, 
hvad jeg kunde, og det var mig altid en glæde at færdes mellem 
en sådan flok glade og muntre børn. Mange morsomme optrin 
af skolelivet kunde jeg have haft at fortælle; men i reglen har 
jeg nu glemt dem. Nogle enkelte, som er fortalt mig af ældre 
elever, vil jeg her gengive og såvidt muligt med deres egne ord.

Sognefoged M. Møller siger engang til mig: „Kan De huske, 
at De engang i et selskab hos min broder vilde have mig, der 
lige var konfirmeret, til at synge nogle sange sammen med nogle 
andre børn; men det var Dem umuligt at få mig til at lukke 
munden op? (Nej). Ja, så kan jeg tænke mig, at De endnu min
dre véd, hvor fra denne stædighed skrev sig, og at den skulde 
være en hævn, jeg vilde tage over Dem, for en straf, som De 
vinteren før havde idømt mig i skolen, og så skal jeg nu for
tælle det. En dag, da de efter et frikvarter var kommen ind i 
skolen og havde begyndt undervisningen, var der stadig uro 
især blandt pigerne. De holdt da til sidst helt op, for at få rede 
på hvad der var i vejen, og det viste sig da, at jeg og en anden 
dreng, Per Rask var hans daglige navn, lå nede mellem pige
bænkene og nappede pigerne i benene. At vi nu blev halet frem 
og fik en ordentlig irettesættelse, kunde vi nok forstå var i sin 
orden, og jeg tror i grunden ikke, at det gjorde noget videre 
indtryk på os. Men så dømte de os tillige til, at vore navne
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skulde skrives på skoletavlen og der blive stående i otte dage, og 
det var værre. Men det værste var endda tilbage. Om søndagen 
var der tilfældigvis et offentligt møde i skolestuen, ved hvilket 
min far var med. Da han kom hjem derfra, blev jeg taget i 
forhør og måtte bekende, hvorfor jeg og Pér Rask stod på den 
sorte tavle, og nu vankede der alvorlig straf. Dette gav jeg Dem 
skyld for, og det var det, jeg vilde hævne. Denne drengevrede
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holdt sig i flere år.“ (Jeg må her bemærke, at den ovenfor om
talte straffemåde brugte jeg kun som yngre lærer.)

Gårdejer P. J. Christensen fortæller: „Da jeg gik i skole, var 
der engang i en time bleven sådan en fnisen og småleen blandt 
de øverste drenge, at deres formaning om stilhed prællede af på 
os. De måtte da til sidst helt standse undervisningen og holde 
forhør. De kunde dog intet få ud af os og var nok lige ved at 
blive vred. „Nu straks ud med sproget!“ sagde De i en fast tone, 
„ellers får I alle fire hver en ørefigen.“ Men ikke engang dette 
hjalp; den ene fniste, og den anden fniste; men ingen fik noget 
sagt. Så fik vi, hvad De havde lovet os, og så begyndte endelig 
én af os: „Det er Pér Jørgensen (tihi), der klaprer med (tihi) 
hans nies.“ De så på min næse, men fandt sandsynligvis intet 
mistænkeligt ved den, og vi var lige nær. Endelig får én stødt 
ud: „Det er hans træskonies.“ Nu så De ned på den og opda
gede da, at hele „overtaget“ var løst, så det kun hang fast ved 
læderet over vristen, og at det var den næse, jeg kunde klapre 
med, når jeg vippede med stortåen. Nu kom De selv til at le og 
hele skolen med. Men da endelig lattersalven begyndte at dø 
hen, sagde De blot, men i en fast tone: „Nu stille! og de figner, 
I har fået, kan I beholde.“ Så tog De igen fat på undervisnin
gen, og jeg klaprede mig ikke mere, men var glad ved at være 
sluppen så let.

Student Friis tiltaler mig engang i et selskab med påtagen 
alvor således: „Det var i min skoletid, at De fik dannebrogs
korset.13 Det var uret. (Nej, så-å!) Jo det var, og jeg skal sige 
hvorfor. Er vi enige om, at det er den hest, der trækker ploven, 
der fortjener havren, og ikke den mand, der kører den? (Jo.) 
Er vi ikke også enige om, at det var det gode udfald af bispe- 
visitatsen efteråret før, der gjorde, at Ottosen fik korset? (Jo, 
nej, måske). Ja, jeg påstår nu, at det var det. Men den dag 
havde Ottosen intet andet at gøre end at køre ploven eller at 
spørge, medens det var os børn, der måtte trække den ved at 
svare fornuftigt. Det var altså os, der trak korset i land, men 
ham, der fik det. Var det ikke uret, og var det ikke os, der havde 
fortjent det? (Jo, nej). Ja, jeg kan nu ikke se anderledes på den
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sag og føler mig så meget mere uretfærdig behandlet, som jeg 
véd med mig selv, at jeg aldrig har læst så flittigt til nogen eksa
men, som jeg læste til den dag, da jeg skulde stå frem for den 
gamle bisp. Men sådan er jo verdens gang: den ene arbejdet, 
den anden lønnen.“

Hvad livet inden for vore egne døre, vort private liv, angår, 
da gik det som for de fleste med, at „sorg og glæde vandred’ til 
hobe, lykke og ulykke gange på rad“. Men i det hele taget min
des jeg denne tid som en lys og dejlig tid. Jeg fandt min glæde 
i min skole, og min hustru sin i sin huslige gerning. Vore børn 
var sunde og raske, begavede og lærvillige. Johan, vor ældste 
søn, blev meget tidlig en ivrig orgelspiller og en sand læsehest, 
vor datter Ottilie var en flink lille pige både til bog og nål, og 
vor yngste søn Marius spillede og tegnede og vilde være kunst
ner. Efterhånden som de vokste til og kom ud i verden, blev 
huset tomt de søgne dage; men desto livligere blev det i ferierne; 
thi da vendte de gerne hjem med kammerater og gode venner, 
og så genlød huset af Heises og Weyses melodier og Holbergs 
komedier. På denne lykkelige måde gik tiden i hen ved 25 år.

Men så blev jeg i efteråret 1878 angrebet af en kronisk øre- 
betændelse, der varede i over 1/2 år og medførte både fæle 
smerter og tunghørhed, og gjorde mig min gerning besværlig. 
Alligevel har jeg de allerskønneste minder fra den tid. Skole
børnene var så hensynsfulde over for mig, som om jeg havde 
været deres fader, pastor Ostenfeld kom ikke sjældent over og 
tog et par timer for mig i skolen, og beboerne vidste aldrig det 
gode, de vilde gøre mig. Den 1. marts 1879, der var 25 årsdagen 
for min tiltrædelse af embedet i Hylke, blev således min hustru 
og jeg indbudt til en sammenkomst hos R. Jacobsen, Hylke- 
gaard, med nogle gode venner og blev ved denne lejlighed over
rakt en pokal med en betydelig pengesum i guld, og 5 uger efter, 
på vor 25 års bryllupsdag, overraskedes vi igen med en betydelig 
foræring, som den gang bestod af køkkensager og sølvtøj, og 
med et gratulationsbesøg af et halvt hundrede gode venner.

I 7 år efter den tid holdt jeg det endnu gående med skolen; 
men min hørelse var svækket og vaklende, og håbet om varig
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helbredelse var omtrent opgivet. Jeg søgte da og fik min afsked 
fra i. april 1886. Min ældste søn var da kandidat og lærer i 
København, den yngste seminarist og lærer ved latinskolen i 
Horsens, og min datter blev kort efter gift med min eftermand 
i embedet i Hylke.14 Min hustru og jeg tog nu ophold i Horsens.



Min virksomhed som pensioneret lærer
1886-1902

I de første 3 år boede vi i Horsens. Jeg søgte i al den tid at finde 
arbejde; men stadig blev de unge foretrukne, og det hele, jeg 
i lang tid drev det til, var at få et enkelt barn at læse nogle timer 
med hjemme. Endelig kom jeg dog så vidt, at jeg blev antaget 
som lærer i religion og regning for 2 klasser smådrenge på 8-9 
år i en „frøkenskole“. Dette blev dog kun af kort varighed. 
Efter et par ugers forløb blev jeg ligefrem kasseret, og det fordi 
jeg, der dog havde været lærer i 45 år, efter frøkenens mening 
ikke forstod at undervise i bibelhistorie. Jeg fortalte nemlig 
bibelhistorien for børnene og lod dem gengive deraf, hvad de 
kunde huske; hun vilde, at de, som det altid havde været skik i 
hendes skole, skulle have nogle få linier for i Balslev til at lære 
ordret hjemme. Det gik mig altså her, for anden gang i mit liv, 
som det var gået mig, da provst Eiler kasserede mig som 17-18 
års dreng i Lejrskov. Jeg var således i hovedsagen henvist til at 
sysle med pennen og skrev da blandt andet en række artikler om 
skolevæsenet i Aarhus Amtstidende, som dengang redigeredes af 
Vilhelm Lassen, vor nuværende finansminister, hvem jeg havde 
lært at kende under et besøg, han sammen med min ældste søn 
havde aflagt i Hylke skole i deres studenterår.1

På grund af familieforhold kom vi derefter til at bo i Køben
havn i 2J/2 år. I den tid havde jeg 2 daglige skoletimer med 8-12 
års drenge på Laursens skole (det v. Westenske Institut) på 
Nørregade. Disse timer interesserede mig meget. Drengene var 
flinke og livlige og næsten uden undtagelse artige. Det morede 
dem, når jeg søgte at lære dem jydernes udtale af ordene: hvo, 
hvem, hvis, hvad o.s.v. for at få dem til ikke at glemme bogstavet 
H, når de skrev, eller når jeg gav dem et eller andet jysk ord-
9 Knud Ottosen
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sprog at forklare mig, f. eks. „Hjælp dej sjel, så kommer du 
fram; stol på din naabo, og du får skam“ eller: „Er a lam, er 
a stam, haar a pæng, gor a fram“. Jeg tror, at jeg den gang 
havde flere små venner blandt disse drenge, og enkelte af dem 
mindes jeg den dag i dag. Også blandt lærerne er der måske en 
eller anden, der med venlige følelser mindes den gamle jyde, og 
navnlig har jeg vished for, at dette er tilfældet med to af dem : 
folketingsmand H. Trier og dr. Siesbye,2 hvilke jeg for mit ved
kommende især kom til at synes om ved at se den venlige og 
kammeratlige måde, hvorpå de omgikkes de store 16-18 års 
elever, og ved at høre disse igen omtale dem med kærlighed og 
højagtelse. Det morer mig tit at tænke på, at jeg, 70 år gammel, 
har været københavnsk lærer.

I den sidste tid af vort ophold i København fik jeg begyndt 
at skrive på min lille bog „Vor Folkeskoles Oprindelse og U d
vikling“. At jeg kom til at skrive den, gik således til. Jeg sagde 
en dag til min søn: „Her sidder jeg og læser alt, hvad jeg kan 
få fat på fra Universitetsbiblioteket om vor folkeskole, og allige
vel er jeg ikke i stand til at finde en eneste bog, der giver en 
sammenhængende historisk fremstilling af denne så vigtige sag; 
det er nok bedst, jeg giver mig til at skrive en lille folkelig skole
historie.“ „Ja, det skulde du gøre,“ siger han; og fra dette øje
blik af holdt han og min kone mig således til ilden, at jeg blev 
forfatter, og min lille bog blev til. Den udkom dog først 1894 og 
igen 1901 (jydsk forlag). Den er af ministeriet anbefalet til 
seminarier og til kommunale lærerbogsamlinger.

Efter at vi i 1891 igen var vendt tilbage til Horsens, havde 
jeg omtrent 1 o år nogle ugentlige skoletimer ved 2 af byens pige
skoler, foruden at jeg ikke så sjældent har vikarieret ved de 
offentlige skoler og haft privat undervisning hjemme.

I skoleloven af 1856 var det bestemt, at lærerne skulde have 
deres pensioner beregnede efter deres embeders reguleringssum
mer. Men fra disse var udelukket både de alderstillæg, der af 
amtet gaves til ældre lærere, og de statstilskud, som gaves til de 
mindre embeder. Mange lærere fik således ikke pension af deres 
hele indtægt, uagtet pensionsloven af 1851 bestemte, at embeds-
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mænd skulle have pension ikke blot af deres embeders faste 
indtægter, men også af sportler og alderstillæg. Dette fandt 
lærerne var uret. Alligevel havde ingen offentlig påtalt sagen, 
før pensioneret lærer, kammerråd H. Pedersen, i foråret 1895 
tog fat på sagen. Han sammenkaldte til en begyndelse 11 i Hor
sens bosiddende pensionerede lærere, derpå sendte disse en de
putation til lærer Holm i Bjerge,3 der var medlem af lærerfor
eningens bestyrelse, for gennem ham at vinde dennes medhjælp 
(som vi dog ikke opnåede), og endelig indgaves samme efterår
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et andragende til regeringen og rigsdagen om sagen fra 189 pen
sionerede lærere. Dette førte til intet, og i 2 år syntes den at hvile; 
men i stilhed arbejdedes der for at vinde venner for den.

I 1898 skrev Pedersen og jeg om sagen i flere blade, og om 
efteråret samlede vi gennem lærerforeningens medlemsblad 1887 
underskrifter på et nyt andragende, der indgik i hele lærerstan
dens navn. Atter forgæves. 1899 i pinsetiden var jeg og et par 
andre lærere som deputation hos kultusminister, biskop Sthyr, 
blev venlig modtagne, sendte ham senere i følge hans eget ønske 
en skrivelse om sagen, men hørte intet til den, og Sthyr gik af.4

I foråret 1900 begyndte vi på et stort arbejde, idet vi gennem 
kredsformændene søgte både at samle underskrifter på et nyt 
andragende og oplysninger om, hvor stort et beløb, sagens gen
nemførelse vilde bebyrde statskassen med. Men her blev vi 
skuffede; thi mange kredsformænd lod slet ikke høre fra sig. Vi 
fik derfor ikke så mange underskrifter på andragendet, som vi 
havde ventet, og det overslag, som vi vilde sende med andra
gendet, blev ufuldstændigt. Imidlertid indsendtes begge dele. 
Da var provst Bjerre bleven kultusminister. Denne gang blev 
sagen ført frem i Rigsdagen, hvor den varmt anbefaledes af 
Jens Busk og K. M. Klausen og blev overgivet til ministeren, der 
glædede sig til nok at skulde bringe noget ud af den til gavn og 
glæde for de gamle lærere. Men Bjerre blev syg og fik intet gjort.

Om sommeren 1901 kom så ministerskiftet og J. C. Christen
sen blev kultusminister. Vi lod da spørge i ministeriet, om vi 
turde håbe, at vor sag ville blive fremmet, og fik det svar, at den 
vilde blive forelagt Rigsdagen enten som en særskilt lov eller som 
bevilling på finansloven. Dette løfte blev holdt og førte til loven 
af 31. januar 1902, hvorved vi endelig fik alt det opfyldt, som 
vi gennem de mange år havde arbejdet for.

Hermed vil jeg nu slutte disse spredte minder, hvis optegnelse 
i de senere år har været mig både en behagelig beskæftigelse og 
et godt middel til at udfylde ensomme timer, og overgive dem 
til de yngre slægter med det håb, at disse i dem må finde et og 
andet, der kan være enten til gavn eller glæde at læse om.

K. Ottosen.



O riginalm anuskrip tet til K n u d  O ttosens erindringer udgøres a f to 
håndskrevne bøger. D en  ene bog er skrevet m ed  gotiske bogstaver. 
D en anden bog, hvis sm ukke håndskrift kan ses herover, opbevares 
i D anm arks Pædagogiske B ibliotek.



Noter

M it hjem og min barndom. 1821-1835

1. i alen — 0,6277 m-
2. i kvarter =  alen =  15,69 cm.
3. Sno eller flette halm til fastbinding af tækkemateriale, til at vikle om 

kom eller hølæs m. v.
4. Bladet startede i Fredericia i 1786 og flyttede til Ribe i 1812. Det 

havde skiftende redaktører. Det udkom en gang om måneden med 
kortfattede nyheder fra ind- og udland.

5. Chr. L. Børresen (1799-1867) var sognepræst for Næsby og Tyvelse, 
senere Kyndby og Knudstrup, på Sjælland. Han udgav fra 1836- 
1854 Den danske Bondeven, et i det hele godt udgivet blad med 
blandet læsning for menigmand. Var modstander af både Bon
devennerne og de national-liberale. Børresen var meget skoleinteres
seret og skrev flere afhandlinger om skolevæsenet.

6. J. H. Campe: Robinson den yngre, til behagelig og nyttig Underhold
ning for Børn. Oversat af det Tydske. Kbh. 1784. Del 1-2 i 1 Bd. 
216 +  275 s. ill. Senere kom flere udgaver af Campes bog, i 1828 
således Robinson den Yngre. En Læsebog for Ungdommen. Med 6 
kobberstik. 350 s. +  6 tvl.

7. Ove Malling: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Hol
stenere. Kbh. 1777. 777 s.

8. Peter Thonboe: Bibelsk Historie udkom første gang i 1804.
9. Peder Christensen efterfulgtes af sin søn Jacob Wolthers Christensen 

der var lærer i Vrå fra 1843-1884.
10. Knud Ottosens opfattelse får støtte i P. Nedergaard: Dansk Præste- 

og Sognehistorie bd. 9 A, hvor det fremgår, at Ribe stift var præget 
af åndelig fattigdom i den første halvdel af det 19. årh. Stiftet blev 
imidlertid i 1840- og 1850erne hjemsted for både Grundtvigsk væk
kelse og Indre Mission. Men den dårlige sang var ikke et lokalt pro
blem. Joakim Larsen peger i Bidrag til den danske Folkeskoles Hi
storie 1818-1898, s. 156h, på at tiden generelt var præget af dårlig 
sang i skole og kirke.
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11. 1814-loven tillagde faget gymnastik stor betydning. Den militære bag
grund for faget prægede gymnastikundervisningen langt hen i år
hundredet. Først med den Lingske gymnastik i slutningen af århun
dredet kom der krav om fornyelse og forbedring af skolegymnastik
ken, og i 1899 blev den Lingske gymnastik lagt til grund for gym
nastikundervisningen i skolen.

12. Thomas-festen den 21/12, d e ri 1800-tallet blev fejret i Koldingegnen, 
Ribeegnen og i Vestslesvig, var en fest, som børnene glædede sig 
meget til. Den dag fik de lov til at tage hævn for lærerens disciplin. 
Børnene dansede og legede hele dagen, beværtet af læreren med 
mjød, tvebakker, kaffe el. lign., og dagen endte som regel med at 
tampen blev brændt. (Jvf. Feilberg: Dansk Bondeliv, Kbh. 1889).

13. Mon ikke forfatteren her tænker på den kritik, som blev rettet mod 
den offentlige skole fra højskolens og friskolens folk, jvf. s. 112 ff.

Erindringer jra ungdomsårene 1835-1843

1. Jens Warming, kapellan i Lejrskov 1833-1837, blev senere sogne
præst på Manø.

2. Corsaren var et meget kendt og omdebatteret vittighedsblad, der blev 
startet i 1840 af M. A. Goldschmidt.

3. Lauritz Eiler, 1797-1845, efterfulgte sin far Jacob Eiler i 1836 som 
sognepræst. Han var blevet provst i 1835.

4. Omgangslæreren blev ofte lejet af beboerne og fik foruden kost og 
logi en beskeden kontant løn. Der var ikke altid en skolebygning 
opført, og undervisningen gik da også på omgang i hjemmene. Om
gangslæreren var ofte -  som Knud Ottosen -  en stor dreng eller en 
mand, som kun havde lærergerningen som vinterbeskæftigelse. Cita
tet hentyder til St. St. Blichers novelle „E Bindstouw“, hvor karak
teristikken gælder Kræn Koustrup, der „var lige dygtig til begge 
dele.“

5. Lærereksamen.
6. En ofte broget bomuldshue.
7. Nannest eller småredsel var en slags „kvægtiende“ og bestod i smør, 

æg, ost, ænder, gæs, ja undertiden endog fisk.
8. Beskrivelsen må gælde i83ome og i84orne.
9. Røget sild, som knager under tænderne.



Noter • 141

10. Før i. verdenskrig havde Rusland ca. % af det areal i Europa, hvor 
der dyrkedes hør, og Rusland var stor høreksportør.

11. Jordstykke der var taget ind til dyrkning af kom. Udtrykket brugtes 
hovedsagelig i Jylland.

11. På Hvolbøl galgebakke henrettedes 1. febr. 1843 Lisbeth Andersdat- 
ter, der havde ombragt sin mand ved gift. Det var den sidste hen
rettelse på egnen. Lisbeth Julius, som hun også kaldtes, var da ca. 45 
år gammel. Henrettelsen er omtalt i dagbladet Dannevirke den 26/4 
1965, og den stemmer overens med Knud Ottosens øjenvidneskildring.

13. En kæde.

På Jelling seminarium. 1843-1845

1. Kancelli-Placat angaaende Forandring i det under 10. Febr. 1818 
kundgjorte Reglement for Skolelærer-Seminarierne (19. okt. 1824). 
Kbh. 1824.

2. Nicolaj Edinger Balle: Lærebog i den Evangelisk-christelige Reli
gion, indrettet til Brug i de danske Skoler. -  Udkom første gang 
1791. 104 s.

3. J. B. Daugaard og P. W. Stockholm: Udtog af den bibelske Historie. 
Gyldendal 1835, I^2 s-

4. Biskop, dr. theol. R. Møller: Forklaring over Matthæi og Johannes’ 
Evangelium og, fra Christi Lidelses Historie af, over samtlige fire 
Evangelier, nærmest til Brug for Skolelærere. 1. opl., Kbh. 1835. 340 s.

5. G. P. Brammer: Lærebog i Didaktik og Pædagogik, udarbeidet især 
med Hensyn til det danske Almueskolevæsen. Kbh. 1838. 448 s.

6. G. Flor: Haandbog i den danske Litteratur. Kiel 1844, 591 s. (Chri
stian Flor havde tidligere udgivet en dansk læsebog på næsten 600 
sider med prøver af dansk sprog og litteratur lige fra runealderen til 
samtiden for den lærde skole).

7. H. F. Binzer: Dansk Sproglære. Veile 1845, U2 s.
8. E. Bojesen: Kortfattet dansk Sproglære. Kbh. 1845. 39 s.
9. G. F. Allen: Lærebog i Danmarks Historie til Skolebrug. Kbh. 1843, 

212 s.
10. G. F. Allen: Haandbog i Fædrelandets Historie med stadigt Henblik 

paa Folkets og Statens indre Udvikling. Kbh. 1840, 597 s.
11. H. A. Kofod: Historiens vigtigste Begivenheder, fragmentarisk frem-
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stillet for Begyndere. Kbh. 1808, 306 s. Store Kofod har formodentlig 
været H. A. Kofod: Almindelig Verdens-Historie i Udtog. Kbh. 
1813, 499 s.

12. E. Munthe: Geographie for Skoleungdommen. 7. opl. omarbejdet af 
Hans Matthias Velschow, Kbh. 1830, 356 s.

13. Tellurium: en model til at anskueliggøre forskellige belysningsforhold 
på jorden under dens årlige bevægelse om solen.

14. N. G. Raben: Praktisk Regnebog til Brug i Almueskoler. Udarbeidet 
tildeels efter Kroymanns gemeinnützliches Rechnen. Odense 1824. 
Udkom i 2. oplag i 1836, 320 s.

15. J. N. Meier: Kortfattet Fremstilling af Hovedregningens Væsen og 
Værd. En theoretisk-praktisk Veiledning ved Undervisningen i den 
mentale Regnekunst. Kbh. 1841. 108 s.

16. Christen Andersen Thyregod (1822-98), den kendte medstifter af 
Danmarks Lærerforening, var ved siden af sin lærergerning en kendt 
og agtet skønlitterær forfatter. Hans uddannelse til lærer blev be
kostet af Christian V III, der efter at have læst et digt i Vejle Amts 
Avis i 1845, skrevet af Thyregod, var blevet gjort opmærksom på 
Thyregods usædvanlige evner.

17. Tage Müller 1780-1849, fra 1833 biskop i Ribe, var kongevalgt med
lem af stænderforsaml. i Viborg og af den grundlovgivende rigsfor
samling. Johan Chr. Julius Zahle 1795-1872 havde været ansat i 
Hvejsel siden 1831. Hans Svejstrup 1815-93 styrkede som præst i 
Nørup Jellingegnens grundtvigske vækkelse. Han flyttede i 1861 til 
Rødding, blev afsat af tyskerne i 1867. Senere virkede han i Vejen- 
Læborg sogn, hvor han blev Askov højskoles foretrukne præst. Ludvig 
Blædel 1809-79 flyttede i 1851 til Nustrup, hvor han blev til 1871.

Tre år som huslærer 1845-1848

1. Bladet Dannevirke, der blev stiftet i 1838 af købmand P. G. Koch, 
blev af stor betydning for det vågnende folkeliv i Sønderjylland.

2. Slæde eller trækasse på hjul.
3. Skamlingsbankfesten den 3. aug. 1846 er omtalt i Jakob Petersens 

bog „Skamlingsbanken 1843-1943“, 1943, s. 112 ff, hvor deltager
antallet opgives til ca. 7.000 og som talere Laurids Skau, B. Bekker 
og Carl Ploug -  men ikke A. F. Tscherning. Plougs sang var ifølge
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denne fremstilling mærket „PA.“, ikke som ofte ellers „Poul Rytter“. 
Den sangglæde, som fandtes ved disse lejligheder, genfindes ikke i 
Ottosens erindringer fra 1846.

4. „Slavekrigen“ er omtalt bl. a. i Holger Begtrup: Det danske folks 
historie i det 19. årh. bd. 3, s. 81. Forskrækkelsen over det ondartede 
rygte og det sammenhold blandt bønderne, der rustede sig til forsvar 
for hjem og land, fik konsekvenser for mange unge, der her i slave- 
krigens tid fik en folkelig vækkelse, der blev afgørende for deres liv.

5. Wrangels felttog i Vejle amt er omtalt i H. Begtrup: Det danske folks 
historie i det 19. årh., bd. 3, s. 90 ff.

6. Rudera =  ruiner, rester, brokker.
7. Hertug Christian August af Augustenborg som gjorde krav på hertug

dømmerne Slesvig og Holsten.

Hjælpelærer i Søvind. 1848-1854

1. Se s. 124 note 10.
2. H. J. Birch: Bibelske Historie i et kort Udtog for Børn, især paa Lan

det, som have ringe Evne og liden Skolegang. Udkom i 19. oplag i 
1835. i.opl. udkom 1788.

3. Chresten Mikkelsen Lyngbye, født 1798. Lærer og kirkesanger i Sø
vind 1844-1856.

4. Den 69-årige Jens Møller Vogelius havde været sognepræst i Hunds
lund fra 1834.

5. Slaget ved Kolding den 23. april 1849 er nærmere omtalt hos H. Beg
trup: Det danske folks historie i det 19. årh., bd. 3, s. 129. Kolding blev 
efter svære kampe indtaget af tyskerne, og Orla Lehmann, der som 
amtmand i Vejle amt var ilet til byen, blev taget til fange og ført til 
Rensborg. Efter slaget ved Kolding trak de danske tropper sig nord på 
med tyskerne efter sig, indtil afgørelsen faldt d. 6. juli ved slaget ved 
Fredericia.

6. Lippe-Detmold -  tysk rigsfyrstendømme ved Weser.
7. 63 kurhessiske husarer var blevet taget til fange i Nørre Snede ved list. 

Som hævn blev Nørre Snede senere plyndret og belastet med indkvar
tering af 1400 mand fra den tyske hær. Episoden blev besunget af 
Grundtvig i digtet „I Aftes kom den jyske Post med nyt fra Nørre Sne
de . . . “. N. F. S. Grundtvig: Poetiske Skrifter, VII, s. 175. 1889. 124.
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Lærer i Hylke. 1854-1886

1. Mikkel Jensen Holmboe var født i Virring ved Skanderborg i 1798. 
Han tog lærereksamen i Lyngby i 1821 og havde ved sin død i 1853 
været lærer og kirkesanger i Hylke i 21 år.

2. Provst i Voer herred var fra 1848 F. G. J. Høegh-Guldberg, jvf. s. 
124.

3. F. G. Pedersen, jvf. s. 120.
4. Ludvig Christian Müllers stærkt kritiske artikel i Dansk Kirketidende 

1849 nr- x94? *95 vakte stor opmærksomhed. Ingen kunne betvivle 
hans kendskab til skolen og hans oprigtige engagement i skolespørgs
mål. Det var almindeligt at bruge ordet „statsskole“ om kommune
skolen.

5. Der er ikke mange højskolemænd, som i alder og uddannelse svarer 
til den kritiske taler. Det kan være Jens Nørregaard, som i kamp mod 
Bj ømbakkerne er kommet med disse udtalelser. I så tilfælde må 
dette møde have fundet sted i slutningen af i86oeme.

6. Ane Ottosen havde i febr. født en søn (der døde året efter) og havde 
to uger senere pådraget sig en svær årebetændelse i det ene ben. Hun 
genvandt aldrig herredømmet over benet.

7. S. R. Ostenfeld, far til biskop H. Ostenfeld, var sognepræst i Hylke 
fra 1872-1880.

8. Gerhard Peter Brammer, biskop i Århus 1845-1881, var i i83orne 
seminarieforstander i Snedsted og udgav her en lærebog i pædagogik 
jvf. s. 139 note 5. Han var ifølge P. Nedergaard en betydelig person
lighed og en meget dygtig administrator. Han var højkirkelig og 
havde et myndigt og fornemt væsen. Dette udsagn passer udmærket 
til Ottosens beskrivelse.

9. Fr. Chr. Pedersen var sognepræst i Hylke fra 1848-64. Han var vel
lidt, men ikke særlig veltalende, og ifølge en udtalelse af biskop 
Laub fra 1865 havde han også „en mindre heldig måde at ordne sine 
tanker på.“
[Nedergaard: Dansk præste- og sognehistorie, bd. V, s. 260.]

10. Bruun Juul Fog, biskop i Århus 1881-1884. Fog, der kom til Århus 
fra Holmens kirke, var her kun et par år, men hans hyrdebrev ved 
afskeden vidner om god kontakt og stor tilfredshed med stiftets skoler 
og kirker. Han blev i 1884 Sjællands biskop.

11. F. G. J. Høegh-Guldberg var sognepræst i Vær-Nebel i 54 år fra 
1848-1902 og provst fra 1848-1890 i Voer-Nim herreders provsti.
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Han var højremand og stod i provisorieårene lidt på afstand af 
venstrebefolkningen. Han skildres i Nedergaard, bd. 7, s. 312 som en 
fornem, kølig type, hvilket ikke passer til Ottosens erfaringer.

12. Tilsynsførende -  ikke at forveksle med nutidens skoleinspektører.
13. Knud Ottosen fik i 1884 dannebrogskorset. Hans skole var 1883 

blevet visiteret af biskop Fog.
14. Lærer S. Kr. Hedegaard var lærer i Hylke fra 1886-1898. P. Neder

gaard har i Dansk Præste- og Sognehistorie fejlagtig ladt lærer Viggo 
Lassen efterfølge Knud Ottosen. Denne kom til i 1898.

M in virksomhed som pensioneret lærer. 1886-1902

1. Vilhelm Lassen 1861-1908. Ifølge Dansk Biogr. Leksikon knyttede 
han sig i studenterårene til radikalt sindede jævnaldrende som Johan 
Ottosen og Georg Bruun, redigerede Århus Amtstidende fra 1885- 
1889, blev finansminister i ministeriet J. G. Christensen 1905 til sin 
død.

2. Herman Trier 1845-1925 var som pædagog og politiker en ledende 
personlighed inden for Venstre, fra 1905 i tilknytning til Det Radi
kale Venstre. Han var borger og pædagog med en retlinethed som 
blev til et ordsprog. Han blev i 1898 borgerrepræsentationens for
mand og i 1901 folketingets formand. Oskar Siesby 1833-1913, der 
bl. a. underviste i latin og græsk ved det v. Westenske Institut fra 
1853-1893 var i 1876 blevet udnævnt til æresdoktor ved Københavns 
Universitet.

3. P. A. Holm var sammen med G. A. Thyregod og Emil Sauter stifter 
af Danmarks Lærerforening i 1874.

4. Hans Valdemar Sthyr blev i 1897 kultusminister for højreministeriet 
H. E. Hørring. Han gennemførte i 1899 en revision af 1814-lovens 
undervisningsbestemmelser. Loven fulgtes i 1900 af det berømte Sthyr- 
ske cirkulære, i hvilket undervisningskravene præciseredes.
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En landsbylærer ser tilbage

En landsbylærer ser tilbage er skrevet af Knud Ottosen, 

en usædvanlig lærerpersonlighed fra forrige århundrede. 

Vi kommer i denne bog tæt ind på livet af mennesker 

og begivenheder i 1800-tallets landsbysamfund. Forfat

teren er en skarp iagttager og en god stilist.

Knud Ottosen fødtes i Lejrskov ved Kolding i 1821 og 

døde i 1907. Han lader os i bogen følge sin udvikling fra 

barndommens lege og skolegang i Lejrskov, over 

seminarieårene i Jelling og 1840erne, til lærergerningen i 

Søvind ved Horsens og Hylke ved Skanderborg samt 

til de sidste år som pensioneret lærer i København og 

Horsens. Nogle af de temaer, vi møder i bogen, er den 

såkaldte indbyrdes undervisning, lærerens forhold til 

sin undervisning, til forældre og myndigheder, dagligt liv 

under de sønderjyske krige og indtrykket af en offentlig 

henrettelse.




