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Træk af Brahetr.olleborg 
Sogns Skolevæsen. 

Af Lærer Jørgensen, Ludvigsminde. 

Folkeskolevæsenet i Brahetrolleborg Sogn er vistnok 
det ældste Landsbyskolevæsen i Landet. Det begyndte i 
Aaret 1693 med, at Baron Frederik Troile paa Brahe
trolleborg Kirkegaard lod opføre en Skole, hvor alle Sog
nets Børn kunde gaa i Skole og lære Religionskundskab, 
Læsning og Skrivning. Ifølge Fundats af 4. Dec. 1693 
skænkede Baronen to Huse i Ulbølle til Skolen. De gav 
aarlig 8 Rdl. 2 Mk. i Indtægt. Begge Husenes "Land
gilde, Hovning, Afgift, Herlighed, Ret og Rettigheder 
(jagten undtagen), rette og urette Indkomster, Ager, Eng, 
Skov og Mark, Fiskevand og Fægang, Tørvegrav og 
Lungeslet, vaadt og tørt, vidt og sidt, i Længden og 
Bredden, i Mark og By, inden og uden Markskel og alt, 
hvad Navn nævnes eller haves kan", henlagdes til Skolen. 
Baronen forbeholdt sig og Efterkommere Ret til at an
sætte Lærere, naar Embedet blev ledigt. Beboerne skulde 
give Læreren "en billig og liderlig Betaling, som han 
for Gud og Øvrighed agter at forsvare" for Børnenes 
Undervisning. Den almindeligste Betaling var vistnok 2 
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Sk. ugentlig for hvert Barns Undervisning. Lignende 
Skoler oprettedes i Krarup, Vester-Aaby, Hillerslev og 
Haastrup, hvor Fr. Troile ejede Kirkerne. 

1736 indførtes Konfirmationen i hele Landet. Chr. d. 
6. gav en Skolereform 1739, hvor det bestemtes, at Deg
nen skulde overtage Lærergerningen. I Overensstemmelse 
hermed blev Degne- og Skolelærertjenesten forenede i 
Brahetrolleborg Sogn ved Vakance 1747. Senere blev Be
stillingerne atter adskilte, forenede, men atter adskilte. 
I Degnen og Skolelæreren Mølmarks Kaldsbrev (Lærer fra 
1762-1783, Degn fra 1776-1816) opgives Indtægterne 
som Lærer saaledes: 

l) Skolehuset paa Brahetrolleborg Kirkegaard. 
Han faar dog kun et Kammer ved Skolestuen, ind
til den afgaaende Niels Faber "placeres paa et an
det behageligt Sted." 

2) Fornøden Ildebrændsel. 
3) Musikken paa Baroniet Brahetrolleborg, dog saale

des, "at han kan samme bortforpagte til en, som 
kan forsyne vedkommende upaaklagelig, og 
nyder han da den aarlige Afgift deraf, som han 
bedst kan accordere" . Til Forklaring tjener, at Be
boerne i Sognet ikke maatte tage, hvem de vilde 
til Musikanter ved Bryllup og andre festlige Lejlig
heder. Man maatte værsaagod henvende sig til den, 
som Godsets Ejer ansatte.*) 

-----
*) Det ligger nær at drage en ParralleJ mellem dengang 

og nu. Læreren maa jo som bekendt nu udføre Musik
ken i Kirken ved Bryllup, ~egravelse og Barnedaab. 
Den Kommission, som nylig har afgivet Betænkning an
gaaende Tilsynet fo reslaar, at dersom Læreren ikke ønsker 
at udføre den, (lad os kalde det den gejstlige Musik) kan 
han forpagte den ud til en anden, nemlig Kirkesangeren. 
- Vi smiler over, at en Del af Lærerens Indtægter den-
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4) 3 Rd. 2 Mk. aarlig for fattige Børns Undervisning. 
Disse Penge ydes af Sognepræsten, som imidler
tid havde faaet 2 Steder i Ulbølle Strandhuse af Fr. 
Trolie 1694. 

5) 14 Rd. af Baroniets Kasse. 
6) Afgiften af de to førnævnte Huse i Ulbølle paa 8 

Rd. 2 Mk. 
7) De ugentlige Skolepenge. 
Ser man paa Resultatet af de Trolieske Skoler med 

Nutidsøjne, var dette vist ikke særligt stort. Det har sik
kert kun været den mindste Del af Ungdommen, der har 
søgt Skolen; thi om man vilde sende Børnene derhen 
eller ej, var en fuldstændig frivillig Sag. Sammenligner 
man Tilstanden her med den,· der fandtes andre Steder, 
hvor Børnene maatte nøjes med Degnens Opramsning 
af Kristendommens Hovedsandheder, kan man vel nok ind
rømme, at noget er bedre end intet. Den bekendte For
fatter N. Rasmussen Søkilde siger: "I Brahetrolleborg 
Skole blev der givet en Undervisning og Øvelse i Skriv
ning, Regning og almennyttige Kundskaber, der var gan
ske ualmindelig i de Tider. Hvor en Fader med Omhu 
tog sig af sit Barns Undervisning og Skolegang, spore
des snart gavnlige og velsignelsesrige Frugter. Desværre 
tænkte de fleste kun paa at lade Børnene lære det, som 
var nødvendigt for at faa dem konfirmerede. Et halvt 
Aars Skolegang ansaa man i Reglen for tilstrækkeligt." 
Et andet Sted siger samme Forfatter: "Baron Fr. Trolie 

gang bestod i at levere Musik ved festlige Lejligheder. 
Om 100 Aar vil man sikkert smile ligesaa meget, naar 
man hører, at Læreren skulde levere Kirkemusikken, og 
at en Del af Lønnen skulde ind paa den Maade. Alle 
vil indrømme, at baade den verdslige og den gejstlige 
Musik er Lærergerningen uvedkommende. 
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søgte at vinde den opvoksende Slægt for Oplysning og 
gode Sæder, og deri støttedes han kraftigt af Sognepræst 
Anders Svitzer. I de nye Skoler, som Baronen lod op
føre, blev der lagt en Spire, som i Ungdommens Hjerter 
fik en saadan Udvikling, at Beboerne paa Egnen ved 
Brahetrolleborg stod langt over deres Standsfæller i Lan
dets øvrige Egne." Alligevel maa man nærmest betragte 
de Trolieske Skoler som et Forsøg paa at danne et Skole
væsen. Dette Forsøg hlev gjort af en varmtføltnde Gods
ejer i en Tid, da ingen tænkte paa Almuens Oplysning. Der
for maa man saameget mere beundre det. Naar Resulta
tet ikke blev større, var det ikke Godsejerens Skyld, men 
snarere, at Tiden endnu ikke var inde, og at de, der 
skulde nyde godt deraf, stod uforstaaende over for dette 
Fænomen, som et Skolevæsen maatte være i de Tider. 
Vi tror, at den Trolieske Skoles største Betydning ligger 
i, at den danner Grundlaget for den Rewentlovske. 

Endnu skal vi ganske kort nævne "de Trolieske Sko
lers Depositum". Fr. Trolie skænkede 1605 en Gaard i 
Ulbølle Strandhuse til de seks Skoler, han lod opføre. 
Af Landgildet, som udgjorde 5 Rdl., skulde de 3 opspa
res til en Kapital, der skulde anvendes til Opførelse af 
Skolerne, dersom en af dem skulde brænde- Biskoppen 
skulde føre Tilsyn med Kapitalen og Indfæstn ingen af 
Gaarden og skulde som Vederlag have 2 Rdl. aarlig. 
Kapitalen var 1870 937 Rdl. En Del af Renterne anven
des nu til at betale de omtalte Skolers Brandkontingent 
med. 

En ny Æra i Brahetrolleborg Sogns Skolevæsens Hi
storie begynder, da Grev Johan Ludvig Rewentlow 1777 
overtog Baroniet. Han havde sammen med sin Broder, 
den senere Statsminister Chr. Ditlev Frederik Rewentlow, 
i flere Aar rejst i Udlandet, hvor de havde truffet sam-
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men med Datidens berømte Mænd. De var saaledes ble
ven paavirkede af de Frihedsideer, der hidrørte fra den 
store Tænker Rousseau. En Tid opholdt de sig som Stu
denter i Leipzig, rejste derefter gennem Tyskland, Svejts, 
Italien, Frankrig og England, ja nød en Tid Undervisning 
hos Pædagogen Basedow*) i Altona. Efter Hjemkomsten 
tog han fat paa at bygge Skoler. Da der endnu ingen 
Seminarier var, sendte han tre unge Mennesker til Semi 
nariet i Kiel. Deres Navne var Schmidt, Eriksen og Pade. 
Disse tre første danske Seminarister fik saaledes deres 
Uddannelse paa Tysk. -- Den forste Skole blev bygget 
i Gærup. I Haagerup blev et Hus ved Korsvejen istandsat 
og grundforbedret. Deri blev indrettet en Skole. Disse 
to Skoler blev højtidelig indviet ved en kirkelig Højtide
lighed 17. Dec. 1783. Et Par Aar efter byggedes Grøn
derup Skole. Inventariet i den Troileske Skole blev flyt
tet til Skolen i Gærup. 

Reglementet for de nye Skoler udkom 1783 og blev 
kgl. konfirmeret 25. Febr. 1785. Det indeholdt 11 Para
grafer, hvoraf her skal nævnes Indholdet af de vigtigste: 
§ 2. Alle Børn skal gaa i Skole fra det 6te til 14.- 16. 
Aar, saaledes at de mindre flinke fik en længere Skole
gang end de flinkere. Greven vilde tage særlig Hensyn 
til de flinke, og man stillede dem i Udsigt, at de engang 
kunde blive Gaardmænd. De mindre flinke kunde blive 
Husmænd; men Sinkerne maatte nøjes med at blive Ind-

*) joh. B. Basedow, født 1723, død 1790, hævdede, at al 
Undervisning burde hvile paa Anskuelse; Udenadslæren 
skulde indskrænkes, og den legemlige Opdragelse maatte 
ikke forsømmes. Hans Hovedskrift er "Elementarwerk", 
forsynet med Billeder. Han er Grundlægger af den "fi
lantropiske Skole" i Tyskland. Hans Tanker søgte man 
at virkeliggøre paa Bernstorfsminde Seminarium. 
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siddere eller Daglejere. (Det var en Paragraf, som nok 
skulde anspore til Flid). § 3 bestemte, at Forsømmelser 
straffedes med Mulkt. § 6 udtaler, at Præsten skulde 
føre Tilsyn med Skolerne og hver ottende Dag møde og 
høre paa Undervisningen og Børnenes Fr~mgang. Der 
skulde tilbydes de unge Undervisning i Regning og Skriv
ning efter Konfirmationen. "Ingen Husbonde maatte for
hindre sine Tjenestefolk i at søge samme". Hertil knyt
tedes en Forelæsningstime af Bøger og Aviser for de æl
dre, § lO angiver Skolekommissionens Sammensætning : 
Godsejeren, Præsten, Godsforvalteren, Lærerne og tre 
andre Mænd. § 11 indeholder Skolekassens Indtægter. 
Hver Gaardmand skal svare 4 Mk., 1 Skp. Rug, 1 Skp. 
Byg, 1 L'ffi Hø og 1 L'lf Halm af hver Tønde Hartkorn. 
En Husmand svarer 1 Mk., en Karl 4 Sk. og en Dreng 
og Pige 2 Sk. Kirkens Tavle*) blev 2 Søndage om Aa
ret baaret om til Fordel for Skolekassen. Den blev og
saa baaret om ved alle Bryllupper. En Del Bøder tilfaldt 
ogsaa Skolekassen. 

Grev Ludvig slutter saaledes: "Dette, tror jeg, er det 
største Bevis, jeg har kunnet give eder og eders Børn 
paa min Kærlighed, det vigtigste Eftermæle, jeg kan ef
terlade, stræber derfor med mig, lader os arbejde med 
fælles Kræfter, saa vil Hensigten af alt ddte opfyldes. 
Gud velsigne vor Iver og Nidkærhed, at vi med Glæde 
kunne forlade vore Børn og dette timelige, naar vi saa
ledes med Rolighed kunde kunne give os selv det Vidnes-

*) Kirkens Tavle bestaar af en Fløjelspose paa en Stang. 
Den ombæres den Dag i Dag hver Søndag af en af 
Sognets Lærere. Det ret store Beløb, som saaledes kom- . 
mer ind, titralder Sognets fattige. Saavidt vides er denne 
gamle Skik alle Steder gaaet af Brug. Kun i Brahetrol
leborg Kirke findes. den endnu. 
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byrd, ikke at have forsømt noget, som kunde tjene til de
res sande Nytte, naar vi alle, unge og gamle, ere hinan· 
den tro. Det give Gud!" 

Hertil knyttede Grev Ludvig en Instruktion for Læ
rerne. Det bestemmes, at Undervisningsfagene skulde være 
Religion, Geografi, Fædrelandshistorie, Naturlære, Ager
dyrkningslære, Regning, Skrivning og Læsning. Hver 
Lærers Lønning var 80 Rdl., 5 Tdr. Rug, 5 Tdr. Byg, 
fri Bolig og Ildebrændsel samt Foder til 2 Køer og 6 
Faar. Efter Datidens Forhold var dette en fortrinlig Løn, 
især naar man ser hen til, at Landets andre Lærere, da 
man efter 1814 fik et Skolevæsen, fik den meste Løn ud
betalt in Natura : Smør, Æg o. s. v. 

Da Bernstorfsminde Seminarium oprettedes 1794, hen
vistes en Del Børn fra Haagerup Skole til Seminariets 
Øvelsesskole. Derved blev der efterhaanden for faa Børn 
i Haagerup Skole, og den nedlagdes til sidst. Beboerne , 
var imidlertid utilfreds dermed. Grev Ludvigs Enke Anne 
Sybille Schubart (født 14. Sept. 1753, død 21. juni 1828) 

byggede da en Skole (begyndt l . Maj 1804) mellem 
Haagerup og Brændelydinge. Hun gav den Navn efter 
sin afdøde Mand og kaldte den Ludvigsminde.*) 

Af det foregaaende fremgaar, at Grev Ludvig og hans 
Hustru interesserede sig leveude for Skolevæsenet. Naar 
et Embede blev ledigt, blev det besat med de dueligste 
Lærere, der udgik fra Bernstorfsminde Seminarium. Han 
og Grevinden besøgte ofte Skolerne og hørte paa Under
visningen, ja talte ("kathekiserede") undertiden med Bør
nene. Han forhørte sig ved saadanne Lejligheder nøje om 

*) For en halv Snes Aar siden fik de to andre Skoler og
saa Navn. Gærup Skole kaldtes Sybillesminde efter 
Grevinde Sybille, og Grønderup Skole fik Navn efter 
Grev Ludvigs Hovmester, Vendt, og kaldtes Vendtsminde. 
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Børnenes Fremgang og Flid. Undertiden bød han hele 
Skolen, Børn og Lærere op paa Slottet, legede med Bør
nene og viste dem sjældne Ting. Disse Besøg var altid 
om Sommeren . Børnene fik Foræringer, de fl inke Børn 
Bøger o. 1., tnen alle fik de Æbler og Nødder. Læreren 
havde Lov til at udelade de dovne og forsømmelige. -
De aarlige Eksamener afholdtes paa Slottet i "den store 
Sal." Efter Eksamen bød Greven Lærerne til Middag og 
han havde den Lærer til Bords, som den Dag havde af
holdt Eksamen, selv om der var fornemme Gæster til 
Stede. Man kan maaske smile af dette. Alligevel synes 
vi, at det er et kønt Træk af Greven, især naar vi ser 
hen til, hvad Datiden tænkte om Lærerne. Det var ofte 
ret svære Opgaver, Grev Ditlev, Grev Ludvigs Søn, stil
lede ved disse Eksamener. Saaledes gav han engang 
Konfirmanderne følgende Opgave i Dansk Stil: "Hvad 
har det unge Menneske at betænke, naar han træder ud 
af Skolen". En ikke særlig begavet Dreng fra Nybo be
svarede Opgaven saaledes: "Der er meget at betænke," 
Punktum ! Mere kunde han ikke pine ud af sin Hjerne. 
Greven har selv indset Opgavens Umulighed; thi han 
sagde til Læreren: "Det var egentlig den bedste Besva
relse af dem alle sammen." Disse Eksamener paa selve 
Brahetrolleborg holdt sig i lang Tid og ophørte først 
omkring Aar 1850. 

Ved juletid lod Grev Ludvig 30 fattige Børn fra hver 
Skole komme op paa Slottet til juletræ. Samtidig van
kede der Gaver i Form af Tøj til en Kjole eller Trøje 
eller lignende. Det var Begyndelsen til det Josefine Re
ventlowske Legat, som er stiftet af Grev Ditlev ifølge 
hans Testamente af l . Marts 1854. Det er opkaldt efter 
hans Hustru, Grevinde Josefine, Kapitalen er paa l 0,000 
Rdl. og Renten, 400 Rdl., anvendes til Indkøb af Klæder 
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til fattige og flitt ige Børn efter Indstilling af Sognets 
Lærere. Der stilles bl. a. den Fordring til Børnene, at 
de regelmæssigt har besøgt Skolen. Forsømmelser udover 
nogle ganske faa Gange straffes med, at Læreren enten 
ikke indstiller dem, eller at Legatbestyrelsen, som bestaar 
af Baroniets Besidder og Sognepræsten, sletter dem af 
Listen. - Belønningerne spillede i det hele en stor Rolle 
i de Reventlowske Skoler. 

Endnu maa nævnes, at alle Mødre maatte møde med 
deres Børn, naar de skulde indskrives i Skolen og "læse 
for Greven". Deraf fulgte, at næsten alle Børn kunde 
læse godt indenad, før de kom i Skolen. Denne gode 
Skik holdt sig lige til vore Dage, kun at det nu hed sig, 
"at læse for Præsten". Den sidste mødte i Ludvigsminde 
Skole 1899. 

Skoleloven af 1814 gik sporløst hen over Brahetrolle
borg Sogn. Man fandt her et Skolevæsen, som i alle 
Henseender stod over det, som Loven af 1814 tilstræbte. 
Et Bevis for, at Skolevæsenet i Brahetrolleborg Sogn 
var noget enestaaende, finde vi i, at flere Godsejere tog 
Skolevæsenet her som Mønster. Grev Schimmelmann paa 
Lindenborg fuldendte 1786 en lignende Ordning, ja Ord
lyden af mange Bestemmelser er nøjagtig, som Grev 
Ludvig forfattede dem. Grev Ludvigs Broder paa Chri
stianssæde arbejdede i samme Retning, og Grev Løven
skjold paa Løvenborg indførte en lignende Skoleordning. 
Biskop P. Hansen i Kristianssands Stift i Norge, tog og
saa det Brahetrolleborgske Skolevæsen til Mønster, da han 
ordenede Almueskolevæsenet i sit Stift. 

Ved Ludvigsminde Skole findes en gammel Skolepro
tokoL Den er autoriseret af Grev Ditlev 14. juli 1804. 
Hvert Barn faar sit Skudsmaal hvert Halvaar, saaledes at 

6 
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Læreren begynder øverst paa en Side til Sidens nederste 
Del. Siden er delt i følgende Rubrikker : 

Tem-
Sjælsevner 

Færdigbed 
perement 

og Knud-
Fl id, Sæder, 

og 
Tænke- skaber. i at 

moralsk 
.Sundheds-

færdighed. læse 
skrive regne Karakter • 

tilstand. 

Den udførligste Omtale finder man under "Flid, Sæ
der, moralsk Karakter". Der finder man ogsaa baade de 
pudsigste og mest karakteristiske Bemærkninger. Men før 
vi gaar over til at omtale selve Bogen nærmere vilde vi 
gerne bemærke, at Bogen paa mange Maader vidner om 
Skolens udmærkede Tilstand. Man ser, at der var Hver
dagsundervisning, saaledes at de ældste Børn gik om 
Formiddagen, de yngste om Eftermiddagen. Det er man
gen en Lærers lønlige Haab, at man engang maatte naa 
til det, som var Brug her i Skolen for l 00 A ar siden. 
Et andet Vidnesbyrd om Skolens gode Tilstand var, at 
alle, baade høje og lave, sendte Børnene i Skolen. Præ
sten, "Hr. Knap", har to Børn, Skovrideren en Søn og 
Lægen ligeledes en Søn i Skolen. I vore Dage er Folke
skolen her i Sognet godt paa Vej til at blive en Fattig
skole. Det har igennem Tiderne været til ubodelig Skade, 
at de mere velhavende og dermed de ledende, enten holdt 
Huslærer eller sendte Børnene i Skole andet Steds. Ved 
forrige Aarhundredes Begyndelse havde den Del af Be
folkningen endnu ikke "faaet Ambition" for at tale med 
Lærer Isaaksen 

Bogen er i høj Grad præget af Tiden. Man saa først 
og fremmest paa det nyttige, man søgte at udvikle Dy
den, og en af Skolens vigtigste Opgaver var at opdrage 
gode, og nyttige Borgere. Det hedder sig saaledes om 
jens: "Han er ikke ukyndig i nogen Skolevidenskab, men 
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trænger ogsaa til alle de Kundskaber, han har. Om denne 
Dreng nærer jeg det Haab, at han vil af Agtelse for Gud 
og sig selv sky Undomrnens Laster, og sikkerlig vil han 
vorde et nyttigt Medlem af Borgerskabet." Om en an
den hedder det: "Hans Flid , kan ikke roses. Borgersam
fandet kan godt være tjent med ham. Om en tredie 
hedder det: Borgersamfundet vinder i ham en haandfast 
og arbejdsfør Karl; han har Lyst, iWod og Kraft. Han 
tænker langsomt, men rigtigt, og han har Lyst til at 
tænke. Han tænker undertiden skarpt. Han forener god 
Følelse for Gud og Dyd med en Følelse af eget Værd i 
den ædleste Betydning. Det tør med Guds Hjælp haa
bes, at han bliver uforført." Om en fjerde hedder det: 
,,Ogsaa ham overgiPer jeg til Borgersamfundet med de 
bedste Forhaabninger. Han vil sikkert svare til hans For
ældres og Læreres Haab." Om en femte skrives: "Ogsaa 
ham overgiver jeg til Borgersamfundet med det bedste 
Haab. Gud styrke hans gode Villie !" Om en en sjette 
hedder det: "Ogsaa hun er af de Børn, som jeg ugerne 
vil miste i Skolen, men som jeg med Haab kan overgive 
til Borgersamfuudet. 

Bogen giver os et Billede af de sædelige Tilstande i 
Sognet for omkring l 00 Aar siden. Og Billedet er i høj 
Grad mørkt. Lærer lsaaksen, som var Lærer ved Skolen 
fra 1817 til 1824, har optegnet, hvorledes de unge teede 
sig efter Konfirmationen. Han har noteret op, om de fik 
Børn, før de blev gifte, og det skete desværre hyppigt. 
Det er især omkring 1820, at det er rent galt. De Ud
tryk, som almindeligst bruges er "besovet" eller "be
svangret". Om Kristiane hedder det i det sidste Skole
halvaar (skrevet af Lærer Dinesen): "En meget brav Pige. 
Ogsaa hendes Legemskræfter ere vel uddannede. Hun 
har et meget godt Sindelag". Hertil har Isaaksen tilføjet 

6* 
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"Besovet af en Seminarist Jensen og gift med ham 1820 
før Barsel et." - Ligeledes hedder det (med Dinesens 
Haand): "Hidtil har hun fra Sædelighedens Side vist sig 
upaaklagelig." Stregen under "hidtil" røber Lærerens 
Angst. Den viser sig at være begrundet; thi I. tilføjer 
kort og godt: "besovet 1820" . Om Anne fra H. hedder 
det: "Hendes Flid og Opførelse i Skolen har været upaa
klagelig, men hendes tiltagende Letsindighed giver in tet 
godt Haab for Fremtiden." I. tilføjer da ogsaa : "Fik et 
uæg.te Barn 1817." Om Anne K. hedder det under Ru
brik Temperament og Sundhedstilstand: "Sund og velskabt, 
især et smukt udvortes. Hun er renlig og ordentlig." 
Under Rubrik Flid, Sæder og moralsk Karakter an
føres: "Fortjener ikke at dadles; dog spores en Smule 
Stolthed." Isaaksen tilføjer: "Besovet 1817. - Stolthed 
gaar for Fald. Gift i April 1820 med Gmd. K. H. i F." 
Man ligesom aner Romanen bag ved Ordene. - Vi skal 
ikke trætte Læserne med denne uappetittelige Del af Bo
gen, men kun tilføje, at det vrimler med lignende Udta
lelser, særligt af lsaaksen. Han har sikkert ikke noteret 
det med Glæde; thi det hedder om ham i Frits Jørgen
sens Brahetrolleborg Skole- og Degnehistorie: "En yp
perlig Lærer, fortrinlig begavet af Naturen . Han skal 
have været "hellig", ligesom han befattede sig med at 
skrive religiøse Bøger." 

De forskellige Lærere har haft et godt Øje for Bør
nenes Fejl. Stolthed omtales særligt meget. Man har 
rimeligvis anset den for en KardinalfejL Isaaksen kalder 
den ofte Ambition. Han har dog Øje for, at den ikke al
tid er af det onde, men at den kan føre til noget godt. 
Han skriver saaledes: "Det flegmatiske Temperament har 
Overvægten. Skal han blive til noget i Verden, skal 
Ambitionen drive ham." Om en anden hedder det : "Han 
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vogter sig omhyggeligt for alt, hvad han tror at kunne 
svække andres gode Mening om ham." Senere hedder 
det om samme Dreng: "Holder strengt over det søm
melige og har Ambition." Eller det hedder: "Hun bilder 
sig noget ind af sine Fortrin. Til Næring for hendes 
Stolthed stod hun øverst paa Kirkegulvet." Om en Pige 
hedder det: "Hun er efter min Overbevisning et udmær
ket Skolebarn. Dog er mindre Lyst til at vise sig nød
vendigt for at kunne kalde hende udmærket." En egen 
Form af Indbilskhed findes hos en Dreng fra Haagerup. 
"Han har af Naturen et godt Sindelag, men han taber ved 
sine Forældres og Søskendes ufornuftige Forhold. De bil
der ham ind, at det ikke er hans Skyld, men Præstens 
og Skolelærerens, at han ikke er den klogeste." - Den 
sidste Bemærkning, som nu skal anføres er næsten den 
bedste. Den lyder saaledes : "Vil hun bare ikke blive 
spodsk og stolt, om Verden gaar hende med. jeg haaber 
paa Guds Styrelse." Lille Ane Sofie maa vist være glad 
ved, at Hr. Isaaksen ikke skal være hendes Forsyn. -
Ret betegnende er det næsten alle Piger, der har Ambi
tion. Men langtfra alle Piger er saaledes. Det hedder 
saaledes om en: "Hun har vist sig elskværdig i Vinter; 
jeg har ikke mærket Spor af de almindelige Pigefejl: 
Letsindighed og Forfængelighed; tværtimod har hun ofte 
glædet mig ved sit fornuftige Forhold, saa at jeg har 
Grund til det bedste Haab." 

Der findes selvfølgelig i Skolen baade flinke og artige 
Børn, med hvem det er en Fornøjelse at arbejde, og dovne, 
uartige og ubehagelige Børn, der gør Læreren · alle de 
Knuder, de kan. Svagtbegavede Børn findes naturligvis 
ogsaa. Et saadant skildres saaledes: "Han er syg paa 
Sjæl og Legeme. En svag Sjæl i et svagt Legeme. Ikke 
ganske taabelig, men heller ikke ganske klog. Hans Flid 

Svendborg Amt 1915



86 Jørgensen, Ludvigsminde. 

og Opførsel kan hverken roses eller dadles, da han mere 
ligner et kløgtigt Dyr end et fornuftigt Menneske. Dog 
Held for ham, at der er et Forsyn, som styrker den svage." 
Om en Dreng hedder det, at han af Temperament er 
klodset, magelig og vranten. Af Kundskaber er han tynd; 
thi "affordrer man ham et Svar, ved han ikke om han vil 
svare eller ej." l Skrivning jasker han altid, og under 
Flid, Sæder og moralsk Karakter hedder det: "Han er 
meget æresfølende. Skal det nogensinde blive til noget 
med ham, skal Ambitionen udrette det. Godt Haab giver 
han desværre ikke." - Maaske har Læreren stillet Pe
ters Ægteskabshoroskop i Ordene: "Han bliver god at 
omgaas, men han skal drives." - Det er ligesom Uar
tigheden kulminerer i følgende Skudsmaal: "Hendes Udy
der har endnu ikke forladt hende. Det viste hun ved 
Skolefesten paa Trolieborg og ved flere senere Lejlighe- · 
der." Det vil sikkert vare en Tid, før hun bliver bedt 
med til "Skolefesten paa Trolleborg." 

Men langt flere Skildringer finder man i Bogen af 
rare, velopdragne flinke Børn. Det hedder sig om Karen 
fra Lydingegaarde: "Hun er en rask Pige, som enhver 
er tjent med at have i sin Tjeneste. Havde man lutter 
saadanne Børn, var det en Fornøjelse at være Skolelæ
rer. Som hun fra Forstandens Side langt overgaar sine 
Søskende, saa haaber jeg ogsaa, at hun vil overgaa dem 
i Henseende til Hjertet. Hun giver det bedste Haab. 
Gud styrke hende under Fristelserne." En Dreng er me
get nøjagtig og ordentlig. "Han gør alt med Overlæg og 
Forstand. Ogsaa fra Hjertets Side fortjener han Navn 
af en god Dreng " En Pige har en sund Sjæl i et sundt 
Legeme. "Hendes stille, fornuftige og anstændige Forhold 
gør, at man holder af hende. Hun vil vist stedse gøre 
sine Forældre Glæde og Ære". 
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- Et ualmindelig kønt Billede af en Skolepige tegnes i 
det følgende . Hun er af Temperament "smuk, blid tække
lig og anstændig." Af Sjælsevner har hun "lys Forstand, 
hurtig Nemme og tro Hukommelse." I Kundskaber er 
hun "udmærket frem", og hun skriver "udmærket godt 
calligrafisk og meget godt orthografisk samt regner ud
mærket" Af Flid, Sæder og moralsk Karakter er hun 
"omstændig, ydmyg, føjelig, godsindet, venlig, fornuftig 
og selvstændig, et inderlig godt Gemyt og et tækkeligt 
Væsen. Hos denne ypperlige Pige holder Hjertet Skridt 
med Forstanden. Nødigen, men dog med glad Forhaab
ning, mister jeg hende." - En Dreng er særlig flittig. 
"Han har en udmærket Lærelyst. Han har ofte læst i 
Marken ved Hestene. Skulde han kun ikke ved alt for 
megen Studeren blive forvildet i Hovedet." Hertil er 
føjet med Isaaksens Haand: · "Blev Maj 1812 dimitteret 
fra Seminariet med Karakteren "god". Gift 1816 og har 
Levebrød i Rand ru p i Viborg Stift." - Men ligesom der 
i det alt nævnte er et kønt Billede af en Skolepige, 
saaledes er der ogsaa i det følgende en smuk Skildring 
af en flink, begavet Skoledreng. Han regner allerede i 
5te Skolehalvaar i Brøk, næste Halvaar i Rentesregning 
og i det følgende Halvaar er han naaet til en Regning, 
som kaldes "udenlandsk Vexelregning." I det 8de Skole
halvaar regner han Kubikrod. Hvor langt han naar, an
g ives ikke. Der bemærkes om ham: "En flittigere Dreng 
har jeg ikke kendt. Han bilder sig ikke noget ind, maa
ske ogsaa i den Henseende en sjælden Dreng. Ingen 
Dreng, ja intet Skolebarn har glædet mig saa meget som 
han. Den første i Skolen om Morgenen og den sidste, 
der om Aftenen har forladt den. I og udenfor Skolen ar
bejder han med lige Iver. Undervisningen, gode Bøger, 
Læsning og Naturen øser han Kundskaber af, og ved 
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Hjælp af en tro Hukommelse har han derved samlet og 
beholdt en Mængde Kundskaber, som kun faa af hans 
Alder besidder. Naar man nu hertil tænker sig en Dreng 
fri for Indbildning, i Besiddelse af et følende Hjerte og 
overhovedet af en moralsk god Karakter, saa har jeg stor 
Grund til at haabe, at naar han fandt formaaende Velyn
dere, der vilde koste noget paa hans videre Dannelse, da 
vilde denne stadige Yngling engang vorde en Prydelse 
for Fædrelandet." Hertil er føjet af Isaaksen: "Han kom 
paa Seminariet (selvfølgelig Bernstorfsminde) Maj 1814. 
Dimitteret 1817 med anden Karakter: god, rejste Novb. 
1817 til en Skole ved Holbæk i Sjælland. Blev der gift 
1819." Han er født 1797 og konfirmeret 1812. Han er 
altsaa 20 Aar, da han blev dimitteret. 

Nu til Dags fører man ikke den Slags Bøger i vore 
Folkeskoler. Man fører kun en Bog over Forsømmelser. 
En saadan Bog giver os ikke noget Billede, hverken af 
Tiden eller Skolen. Vi tror, at Bøger som den omtalte 
kunde have deres store Betydning. For det første blev 
Læreren tvungen til at beskæftige sig med det enkelte 
Barn og forme sin Dom om det i korte, klare Sætninger. 
For det andet kunde det have Betydning ved Lærerskifte, 
at Eftermanden derved kom til at kende Formandens Me
ning om det enkelte Barn. Adskillige Fejltagelser vilde 
undgaas af den nyansatte Lærer. 
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