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Nikolaj F aber som Skolemand. 

Den 16. Januar 1847 udsendte daværende Biskop over Fyns 
Stift, Nikolaj Faber, et Cirkulære til samtlige Skolekommissio
ner i Stiftet, og da bemeldte Aktstykke indeholder langt mere 
end den Slags i Almindelighed, skal det meddeles her; thi det 
fortjener at blive kendt. 

Ved Læsning af det faar man et noget mørkt Billede af 
Skolernes Tilstand i Landsognene paa Fyn, ja, saa mørkt, at 
man med Undren maa spørge: af hvilken Grund er Forholdene 
saa længe efter 1814 s a a primitive? Hertil maa svares: Ja, 
ved Skoleloven 1814 lægges ganske vist Grunden til en bedre 
og fastere Organisation for den danske Folkeskole, og Loven 
indtager en Hædersplads iblandt de Reformer, der ved Ovet
gangen til det 19de Aarhundrede indleder et nyt Afsnit i vort 
Folkeliv; men Tiden var meget vanskelig for Gennemførelsen 
af en 'saa stor Reform. Det var en fattig Tid og havde været det 
fra 1807 og frem efter. Fra 1815 faldt Kornpriserne med en 
saadan Fart, at Kapiteltaksten for de 3 Kornsorter fra 1818-24 
daler fra 35):.; Kr. til 9% Kr. Naar saa hertil kom, at Befolknin
gen slet ikke forstod Nødvendigheden af en Forbedring i Skole
forholdene, da forstaar man lettere Sagens langsomme Frem
gang. Det gik virkelig kun smaat fremad; som et Eksempel her
paa kan nævnes fra Laurits Pedersens Bog: »Almueundervis
ning<<: »Byen (Helsingør) fik vel 1815 en Skolekommission, men 
den nye Skoleplan blev først approberet den l. August 1821, og 
endda hengik 17 Maaneder, inden den blev ført ud i Virkelig
heden. Den 7. Januar 1.822 begynder Skolen,« - men der her
sker ~tor Uregelmæssighed i Skolegangen. »Snart komme de, 
og 'snart komme de ikke,« hedder det om Børnene. 

For i det hele at give en liden Forstaaelse af Skolevæsnets 
langsomme U d vikling skal her følge en kort historisk Rede
gørelse: Fra Reformationstiden var vel fremsat Folkeundervis
ningens Princip, der dog ikke blev gennemført, men kun bestod 
i Degnelæsning og nogen Hjemmeundervisning; enkelte Steder 
var der af private Folk oprettet Almueskoler, som sammen med 
de offentlige Skoler næppe udgjorde 1

/5 af det nødvendige Antal. 
Først med Instruktionen for Rytterskolerne 1721 lægges en for
beredende Grund for den senere Skoleordning. Kristian den 
Sjette gør Skridtet fuldt ud 1739 ved at give den første alminde
lige Skolelov, der gør det til en Pligt i alle Landsognene at op
rette Skoler; men desværre - »Godsejerne ømmede sig paa 
Grund af de daarlige Tider og de store Udgifter, og ved en ny 
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Forordning 1740 fik de Lov til selv at bestemme, h v o r d e r 
h e h ø v e d e s S k o l e r.« - Følgen blev, at denne Lov kun fik 
en meget ringe Betydning, idet ganske faa Skoler blev bygget! 

Omkring 1784 var der vel i alle Sogne Omgangsskoler, men 
alt for faa, Vejlængden var derfor ofte uoverkommelig og Vejene 
meget slette. Der blev saa den 27. Marts 1789 nedsat en stor 
Skolekommission, der skulde se at finde Midler til denne van
skelige Sags Løsning. Det var imidlertid ikke let. s·aa meget mere 
som Meningerne stod stærkt delte indenfor Kommissionen mel~ 
lem de ivrige Filantropister med deres »Reformsyge« og de 
mere stiWer'dige Elementer med-·Biskop Balle i· Spidsen. Blandt 
Kommissionens øvrige Medlemmer kan nævnes Grev Ludvig 
Reventlov, Brahetrolleborg. Denne Mands Interesse for Skolen 
er velkendt. Noget synderligt kom der ikke ud ·af Drøftelseu, 
den var lang og bred og resulterer m a a s k e i Forordningen af 
1.0. Oktober 1806. Efter denne skal der være en Skolekommis
sion i hvert Sogn, og Skolevæsnet skal bringes paa Fode; men 
»Skolegangen er formedelst Krigsurolighederne, af hvis Aarsag 
,;aa mange arbejdsdygtige Hænder er berøvet Landmanden ikke 
for Tiden i den bedste Orden, imidlertid lovede baade Sogne
præsten og Skolelæreren e fter Tid og Omstændigheder at be: 
fordre denne Sag uden længere Henstilling«, hedder det i en 
Beretning fra 1808. Heller ikke efter 1814 stiller Sagen sig 
bedre. »l Jylland kunde man endnu 1830 træffe Sogne uden 
egentlige Skolebygninger, eller man kunde træffe Skolestuer. 
hvor Bordene var plantede i Lergulvet.« Klager lød stadig over 
de store Udgifter til Skolevæsenet. »Skal Skoleordningen over
holdes med Strenghed, saa maa hver Mand gaa fra Hus og 
Gaard.« - Det var Omkvædet mange Stederi 

Men ikke blot det økonomiske Problem er en Hindring efter 
1814; et andet Forhold kommer til og bringer Vanskeligheder. 
Det er dette, at »Skolen fik ikke Lov til at øge sin Vækst i Fred.« 
Der trak et larmende Uvejr op over den med Signalpiber og 
M:ilitærmarch. »Den indbyrdes Undervisning« holdt sit Indtog 
i de fredelige Skolestuer. Under Feltraabet: »Een Skolelærer 
blandt Tusinde Skolebørn« havde denne nye Metode gaaet sin 
Sejrsgang over Landene siden Aarhundredets Begyndelse. Alt 
Lære- og Læsestof blev opsat paa Tabeller, som blev ophængt 
paa Skolestuens Vægge, og -Børnene blev inddelt i Grupper, der 
leeledes af hver sin »Monitør« eller Bihjælper. - I Lande med 
liden eller ingen Folkeundervisning var denne fasttømrede Me
tode maaske god nok; men her hos os passede den ikke og 
gjorde sikkert stor Fortræd ved at gøre Skolen til et Prøveobjekt, 
just som den skulde til at danne sig en Form, passende for dansk 
Folkeejendommelighed. »Den indbyrdes Undervisning« har sin 
Glansperiode her i Landet fra 1823-1836; det første Forsøg 
gøres 1819 i Fattigvæsenets Skole i Bredgade i København. 1822 

Årbog for Odense og Assens Amter 1924



425 

gav en kongelig Resolution Tilladelse til Indførelsen af Metoden 
i Købstad- og Landsbyskolers yngste Klasser. Den kom dog alt
saa ikke til at beherske hele Undervisningen, hvad dens ypper
ste Talsmænd havde ønsket; de slog den straks op til noget stort, 
en underlig Overspændthed fulgte fra Begyndelsen Metodens 
Tilhængere; det kommer frem i deres hadske Angreb paa ander
ledes tænkende og i deres Indberetninger om Fremgangen, f. 
Eks. hedder det fra et Distrikt fra August 1822, at der var 18 
Skoler med indbyrdes Undervisning, fire Maaneder efter var der 
100 Skoler. Inden 1830 var Metoden da ogsaa indført i mere 
end 'h af Landsbyskolerne og i næsten alle Købstadsskoler. · 

Allerede ved samme Tid begynder den aabenlyse Modstand 
at komme frem. »Den frie Luftning strøg hen over Skolens 
Egne .og bragte dristig Kritik, hvor der før kun havde været stil
færdig Utilfredshed.~ Den første Kritiker, der melder sig, er H. 
N. Clausen i 1831 i »Maanedsskrift for Litteratur. ~ Han gaar 
voldsomt frem mod Metoden og dens første Mand, Abrahamson 
(kaldet »den røde Bisp«), der føler sig saa haardt ramt, at han 
forlangte sin Afsked fra de Poster, der vedrørte Skolen. - I 
1836 talte Ole Kirk i Viborg Stænderforsamling imod indbyrdes 
Undervisning og anbefalede at give Lærerne Metodefrihed. 
Stænderforsamlingen indgav et Andragende herom, men fik Af
slag. - Noget senere kommer Grundtvigs vældige Angreb, vel 
særlig gældende den højere Skole, men rammer ogsaa Folke
skolen: »S k o l e n f o r D ø d e n kender hos os hele Folket; 
thi det er uden Undtagelse enhver, som begynder med Bog
staver og ender med Bogkundskab, stor eller liden, følgelig alt, 
hvad der gennem Aarhundreder kaldtes Skole, alt hvad ·der 
endnu kaldes saa.« 

Der er i det hele i 1830-erne ikke saa lidt Røre om Skole
spørgsmaal, selv om det først er hen i 40-erne, at Tanken om 
en samlet Skolereform kommer frem. Det maa erindres, det er 
i Begyndelsen af Stændertiden, hvor Folket i mange Retninger 
er ved at vaagne og naar som helst kan kaldes til Selvvirksom
bed; dette Forhold vækker alvorlige Tanker hos alle, hvem Fol
kets og Skolens Sag ligger paa Hjerte. Det Spørgsmaal trænger 
sig frem og maa besvares: Kan Skolen med de nuværende K,aar 
for Lærerne, de af Børn overfyldte Skolestuer og den bundne 
Underrvisningsmetode gøre Fyldest? 

Nikolaj Faber, den Gang Stiftprovst i Odense, ·er~den første, 
som giver et bestemt Nej til Svar. I 1832 udsender han sin 
Bog: »Forsøg til et Over-blik paa Almueskolevæsenet i Dan
mark.« Her stiller han den bundne Undervisningsmetode paa 
sin rette Plads: som Middel- ikke som Maal. »Som 
et Udtryk af Metodeprincippet, altsaa som ø v e r s t e L e d, som 
primus motor, s o m d i r i g e r e n d e U n d e r v i s n i n g e n 
og som villende ved Formen og Metoden, som d e t f ø r s t e o g 

Årbog for Odense og Assens Amter 1924



426 

f o r t r i n l i g s t e, n a a Sk o l e v æ s e n e t s H o v e d ø j e m ed 
m a a d e n t r æ d .e ti l b a g e.« Han ·hævder •endvidere, at 
Metodeprincippet, strengt gennemført, »bemægtiger sig Lærerens 
Selvtænksomhed og paa en Maade gør ham umyndig i hans 
egen Skole ved at indskrænke hans Selvvirksomhed i de mest 
afmaalte Grænser« ogsaa overfor det Barn, »hvor hans sunde 
Menneskeforstand maa sige ham, at det er urigtigt.« Under saa
danne Arbejdskaar taber Læreren Agtelsen for sig selv og sin 
Gerning, og en ligefrem Følge heraf er saa, »at andres Ag
telse for Lærerstanden i Almindelighed tillige aftager«. Dette er 
allerede sket. Agtelsen for Lærerne er mindre end før, og 
det giver sig Udtryk i, »at der mere og mere er indtraadt en 
vis Afknappelses-Maxime, der har ytret sig klart med Hensyn 
til Lærernes Boliger, og paa mangt et Sted ogsaa i mere og 
mindre Grad med Hensyn paa deres Emolumenter«, og det fin
der ikke blot Sted i Sogne, hvor den økonomiske Evne er meget 
ringe, men ogsaa i velstillede Sogne. 

Stiftprovst Faber lægger dernæst stærk V ægt paa at faa 
Hjemmene til at interessere sig for og om muligt ·paatage sig 
en Del af Skolens Arbejde, hvor det tiltrænges; det maa kunne 
lade sig gøre at undervise Børnene hjemme fra det 8.-10. Aar; 
thi som det er nu i flere Skoler med overfyldte Klasser kan 
det ikke blive ved at gaa. Han skriver: »Var det allerede fra 
gammel Tid i mange Sogne ikke ualmindeligt, at Moderen lærte 
sit eget Barn at læse indenad, saa kan man ikke tvivle paa, at 
den Tid forberedes, da dette med Rette kan fordres i alle hus
lige Kredse.« Skulde de enkelte Hjem nu ikke være i Stand 
til at løse denne Opgave alene, kan flere slaa sig sammen og 
formaa »fattige Enker, svagelige Mandfolk og Bønderpiger til, 
i Mangel af anden Fortjeneste, at gøre sig ·et Erhverv af at 
undervise i ·de første Elementer.« Derved vil man kunne i 
nogen Grad hindre den utaalelige Overfyldning af Sko
lens Klasser. Efter hans Mening maa der højst være 60 Børn 
i en Klasse; men i flere Skoler er over det dobbelte Antal. At 
dette er Virkelighed, faar man Bevis for i nogle opgivne Sko
lers Børneantal: i Orte Sogn er der over 200 Børn til een Skole 
og een Lærer, og »Sognet har aldeles ingen Midler til at bygge 
og vedligeholde 2 Skoler og lønne 2 Skolelærere.« I Skalbjerg 
Skole er der i nederste Klasse 130 Børn; i Koelberg 70 i øverste 
og 140 Børn i nederste Klasse. »Skønt Skolestuerne nylig er ud
videde og i det hele temmelig rummelige, er det klart, at Bør
nene i nederste Klasse langt fra alle kunne erholde siddende 
Plads,men en stor Del staar tæt op til hverandre i sluttede Rader: 
men ikke nok hermed; thi foruden de til Skolegang indskrevne 
Børn er det en notorisk Sandhed, at der er en hel Del Børn, 
som er skolepligtige, men som af vedkommende Skole ikke 
kunne modtages.« Tommerup Skole har i øverste Klasse 110, 
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i nederste 111 Børn. Bedre er det iikke i Ubberud Skole med 
henholdsvis 110 og 100 Børn. 

S@m man vii se af det anførte, blotte!l' StiHprovst Faber Sko
lens Mangler, og stærkt slaar han til Lyd for en Forbedring; 
det tager imidlertid lang Tid, før en IF'orandring til det bedre 
sker. Først med Loven af 8. Marts 1856 fastslaas det, at dersom 
en Skoles Børneantal overstiger 100, skal der være 2 Lærere. 
Man kan dog i Kommunerne gaa den V ej at oprette Pogeskoler 
med Undervisning for de Børn, der var under 9 Aar. Ved disse 
Skoler kunde ueksaminerede Folk ansættes. 

I 1840-erne er der Dødvande i Skolens Verden. Det kan i 
det hele ikke siges, at Skolen og Lærerne mod Midten af Aar
hundredet havde blide Kaar, og under disse Forhold er det, at 
Biskop Nikolaj Faber i 1847 udsender sit Cirkulære, der vist i 
mangt og meg.et er •intet mindre end et Tidsbillede af Skolen. 
Det skal derfor anføres her: 

~Der er i deTte Aa•r indkommen flere Ansøgninger end sæd
vanligt om Dispensation for Kundskaber til Konfirmationen; fra 
eet Pastorat endog for 4 Børn, der - uagtet gaaende i det 16. 
Aar - endnu har været saa langt tilbage, at der ved sidste Ek
samen ej har kunnet tildeles dem højere Kundskaber end maa
delig eller slet - for Bibelhistorie endog O. - Forsaavidt dette 
maatte have sin Grund i en absolut S t u p i d i t e t, der ved 
intet Middel kan vækkes, vil man vistnok kunne Blive nødsaget 
til at undlade Konfirmationen; men før man kommer t i l d e t t e 
f o r v o r t S k o l e v æ s e n y d m y g e n d e R e· s u l t a t, bør 
det godtgøres, at alvorlige og ekstraordinære Foranstaltninger er 
trufne til at forebygge saavidt muligt, at det skal komme dertil , 
og det saa meget mere, som det af flere af de i Aar indgivne 
Ansøgninger fremgaar, at Usselheden af Skolekundskaber ogsaa 
har sin Grund i den Forsømmelse, hvori fattige Børn ved til
tagende Alder gør sig skyldige især om Sommeren, naar de nu i 
en Alder af 15-16 Aar, dels endnu hens·idder i nederste 
Klasse, naar de - næsten urlvoksne - egner sig langt bedre 
til Virksomhed i det praktiske Liv end til Skolebænken, er det 
intet Under, at de aldeles sløves, taber Tilliden til sig selv og 
Lyst til Anstrengelser - jo følende deres fysiske Kræfter - let 
fodalder til Trods og til sidst viser afgjort V rangvillighed til 
at lære. 

Denne ganske naturlige Følge maa det være vor Pligt som 
gejstlige og Skolelærere at modarbejde. I denne Vinter er der 
gjort Forsøg i den Retning med et Menneske paa henved 22 
Aar, der hidtil har hengaaet ukonf.irmeret formedelst Mangel 
paa fornødne Kundskaber, men som nu især ved Anvendelsen 
af Anskuelsesmetoden og ved Henflytteisen til en Købstad og 
fo rtrinlig privat Undervisning er bragt saa vidt, at han til Paa
ske vil blive konfirmeret. Denne Metode, der gaar ud paa, ved 
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sanselige Genstande at vække Forstaaelsens Begreber, anvend
tes for 40-50 Aar siden meget almindeHgt, maaske vel meget; 
saa svingede man over til den modsatte Y der lighed, idet man 
troede hurtigere, at kunne opnaa Forstandens Udvikling paa den 
abstrakte V ej, ved den blotte Metode .. 

Erfaringeri viser os Utilstrækkeligheden heraf; og det er 
mit Ønske, at Anskuelsesmetoden, der tildels hyppigere anven
des af flinke Lærere, maatte blive forsøgt med Børn, som i 
Forstandsudvikling begynder at staa tilbage. - Paa følgende har 
jeg derfor troet at burde gøre opmærksom: 

A. 1. Da Anskuelsesmetoden er baseret ·paa den Frem
gangsmaade, at anskueUge Genstande, som Barnet baade kan 
se, som ogsaa med Hænderne kan tage paa, at vække Forstan
dens .Forestillinger, saa kan dette meget tidligere ske ved at 
lære Barnet at tælle, dels paa Fingrene, dels vejledes dertil ved 
Smaasten eller Pinde, dels kan den russiske Tællemaskine -
[Den russiske Tschotii, j -en nyell'e Form ~med 108 Kugler] -an
skaffes overalt. Den besffiar blot a'f 100 Kugl<elr, af f·orskellige 
Farver, gennem hvilke er boret et Hul; paa lO tykke Staaltraade, 
hvis Ender sidder fast i en Ramme, er 10 Kugler anbragte paa 
hver MeW.ltraad saaledes, at de med Lethed kunne skydes fra 
den ene Side til den anden. Hermed kan simpel Tælling, Ad
dition og Subtraktion foretages med stor Lethed fra 1 til 100. 
og tilbage igen. Denne Forøvelse kan ikke nok anbefales; b.<>
høves den ikke for mange Børn, saa kan den jo for saadanne 
undlades, men hos s t u p i d e B ø r n vil den bidrage særdeles 
til deres Opvækkelse. 

2. Det næste Skridt er Brugen af Billeder; det er ikke let 
at beregne, hvor meget Billeder i Skolerne bidrager til Forstan
dens Udvikling; de opvakte Børn fatter dem snart, de bliver -
som opvakte - Vejledere for de andre; udenfor Skoletiden fin
der nu idelig vexelsidigMeddelelseSted. Naar nu den tænksomme 
Lærer i en Uge lader nogle Billeder være ophængte, maa han 
blot lære nogle ferme Børn at kende og forklare dem, saa vil 
denne Kundskab snart udbrede sig til alle Børnene, d e t s t u
p i d e B a r n rives med af det almindelige Røre og faar nu ej 
Lov til at synke hen i sin Stupiditet. - Man har nu i Tysklaud 
hele Samlinger af Afbildninger af det daglige Livs Genstande, 
som just benyttes i førmeldte Øjemed. De kunne købes for en 
Bagatel hos -Boghandlere, og hvis de ikke haves, let forskrives. 

3. Et Skridt videre er det Sæt naturhistoriske Billeder, nem
lig de kolorerede, som af Samfundet til Sangens Fremme er 
.skænkede til flere ·Skoler, og endnu fremdeles til Skolerne 
kunne erhverves. Herved udvides Børnenes Begreber særdeles, 
nye Forestillinger kommer paa en let og næsten umærkelig 
Maade ind i Børnenes Forstand, naar den under Nr. 2 anførte 
Metode bruges. 
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4. Dernæst kan det ikke nok anbefales fra førs t a f at be
gynde Religionsundervisningen med Bibelhistorien efter Bille
der, og kan de ikke nok anbefales disse Billeder, som allerede er 
meget udbredte i Stiftet, og som ogsaa kunne evhverves fra Sel
skabet til Sangens Fremme, saaledes som de af dette Samfund 
udgives. - De faas af BoghaJ!dlere i Od~nse opklæbede og fer
niserede for 4 Rbd. Naar blot et Udvalg af disse gennemgaas 
med et Sæt af 6-8 ferme Børn, naar disse lærer at kende hver 
enkelt Genstand paa Bilrledet, naar Læreren bar fortalt dem 
aldeles kort den bibel~ke Histor-ie, de fremstiller, naar han ved 
Overhørels~n har overbevist sig om, at Børnene fuldkomment 
fatter dem, saa kan han hænge 6 Billeder op, give hvert Barn 
3 andre at undervise, og dagHgen afvexle med Billederne. 

De 6 Børn kunne da i 6 Dage ·i det alle rhøjeste indprente 
18 Børn disse Billeder, og da tages andre 6 frem. - Da nu en
hver fornuftig Lærer ved at forklare Billederne vil tillige vække 
de moralske og kristelige Følelser og Begreber, saa har han 
med det samme paa en let Maade lagt Grunden til den kristelige 
Bygning, som han siden skal opføre. - Skulde nogen anse denne 
Metode for altfor langsom og altfor besværlig, saa er dette kun 
tilsyneladende; thi har han kun først dannet sig Hjælpere af de 
flinkeste Børn, saa kan han lade disse undervise - som anført 
- de nederste Børn i nederste Klasse, medens han selv for
klarer Lærebogen og noget mere af Bibelhistorien for de øv·erste 
Børn i samme Klassfr, og hvad der ført syntes besværligt, bliver 
i høj Grad lettet ved Brugen af Billederne og Hjælper·e. -Navn
ligen kan jeg ikke nok anbefale Billedernes Brug ved s t u p i d e 
Børn. 

Det forhen omtalte unge Menneske er først ved et lidet Ud
valg af Billeder, som han forstaar og kan forklare, bragt til at 
erholde de kristelige Begreber og Følelser, som nu gør ham al
deles skikket til at konfirmeres, og jeg har selv to Gange ved 
Examination overbevist mig om den heldige Fremgang, han just 
ved Anvendelsen af Anskuelsesmetoden har gjort. - Hovedlær
dommene i Katekismen er ogsaa ved Billedernes Brug blevue 
indskærpede og til en vis Grad tydeliggjorte, som ogsaa hans 
Sognepræst har overhørt ham for en 14 Dage siden og erklæret 
s ig vel tilfreds med Fremgangen. 

5, At saadanne Kundskabsgrene, der især beror paa An
skuelse, ogsaa paa den Maade fremmes ganske anderledes end 
ellers, vil let indses, f. Eks. den geografiske Kundskab efter 
Kort og Globus, til hvis Erhve rvelse Samfundet til Sangens 
Fremme ogsaa har aabnet Adgang. 

Saa meget tror jeg, ·at enhver vil indrømme, at det i Skoler, 
hvor ogsaa Undervisning efter Anskuelsesmetoden anvendes, 
ikke kan komme dertil med noget Barn, at det kan blive ca. 16 
a 18 Aar gl. uden at det med Bestemthed kan forklare, hvad der 
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er gjort for at vække dets Forstand; men naar en Skole ikke har 
de fornødne Apparater, ved hvilke der paa en særegen ~Maade 
kan virkes ind paa de mindre opvakte, paa d e s t u p i d e B ø r n , 
saa er det forklarligt, at de kun vedbliver i denne Tilstand, synke 
dybere deri, indtil de tilsidst kun kunde forfremmes ved saa 
overordentlige Foranstaltninger, som den offentlige Skole ikke 
ser sig i Stand til at tilvejebringe. - Da jeg nu holder mig fuld
kommen forvisset om, at baade gejstlige og Lærere vilde forene 
sig hertil Afværgelse saavidt som muligt af den sorgfulde Stu
piditet i Fremtiden og til den aandelige Opvækkeises Fremme, 
saa anmoder jeg herved indstændigen om, at følgende maa blive 
iagttaget: 

a. Naar et Barn \ha,r naaetdet 12. Aar uden art: kllilllle opflyttes 
i øverste Klasse, bør Læreren ved hver Eksamen i en Nota paa 
Eksamenslisten henlede Forstanderskabets Opmærksomhed paa 
dette Barn, samt forklare, hvorvidt Mangelen paa Fremgang lig
ger i høj Grad af Forsømmelser, i Dovenskab, i daarligt Nemme 
eller virkelig Stupiditet. 

·b. Jeg har den Tiltro til dels Forstanderskabet i Alminde
lighed, dels Sognepræsten i Særdeleshed, at de ikke ville lade 
det blive ved en blot F.ormaning, hvis Frugtesløshed i de fleste 
Tilfælde dette Aars Korifirmantansøgninger paa en tildels for
uroligende Maade have vist mig, men at de da nøje ville over
veje, hvad efter der·es Formening, kan og bør gøres til et saadant 
Barns Fremme, at de ville foredrage det i Sogneforstanderska
bet, og jeg holder mig overbevist om, at ogsaa disse her alvor
ligen ville opfatte den store Betydning af deres Stilling, ogsaa 
med Hensyn paa det kristelige Ansvar for d a a r l i g e B ø r n s 
S j æ l e, til hvis aandelige Værger, de paa en vis Maade er satte. 

c. Jeg opfordrer især til efter kristelig Pligt at overveje, 
hvilke Apparater Skolen nødvendigen behøver, for at det med 
Sandhed kan siges, at der er gjort noget overordentlig ogsaa til 
de ikke begavede Børns Fremme, og da søge denne Anskaffelse 
bevirket med en saadan kristelig Omsorg, at de med glad Haab 
kunne engang staa til Ansvar for den højeste Domstol lige over
for d e B ø r n, d e r f o r b l i v e r i S t u p i d i t e t e n og ikke 
lærte Gud og Frelseren at kende. - Endelig tilføjes, at jeg, lige
som Cancelliet i sin Tid ved Bevilgeisen af Dispensationen for 
Kundskaber, vil tage meget Hensyn til, hvad extraordinært, der 
er gjort, og gjort i Tide til et saadant Barns Forfremmelse, og 
at jeg derfor ved Ansøgning, som maatte indkomme i Slutningen 
af 1847, foruden Forklaringen om Barnets Skolegang de 6 sidste 
Halvaar og andre Forklaringer udtrykkeligen maa bede oplyst, 
hvad der er forsøgt med Hensyn paa det af mig i nærværende 
Cirkulære paapegede. « 

- - Man vil lægge Mærke til, at Biskop Faber stærkt 
fremhæver Billedernes Betydning i Undervisningen, og han 

Årbog for Odense og Assens Amter 1924



431 

gjorde meget for Anskaffelsen af gode Billeder til Skolerne i sit 
Stift, og naar disse paa den Tid var noget bedre udstyrede end 
Skolerne i andre Egne af Landet, saa var Æren derfor hans. -
Skolens Folk satte Biskoppen meget højt; thi de lærte at forstaa, 
at deres og Skolens Ve og V el laa ham paa Sinde. 

Nikolai Faber var Fyns Biskop fra 1834-1848. Før den 
Tid var han Stiftprovst i Odense 1830-34, Præst i Middelfart 
og Kauslunde 1826-30, Præst i Allested~Vejle 1820-26. I 
1826 tog han den teologiske Doktorgrad i Anledning af Tusind- . 
aarsfesten for Kristendommens Indførelse. Han døde den 15. 
Maj 1848. 

H a n v a r i a 11 e M a ·a d e r .e n g o d M a n d; men her har 
det kun været Hensigten at drage hans Skoletanker frem, for 
om muligt at tegne et Billede af en interesseret og forstaaende 
Skolemand. 

Forhaabentlig e r d e t i n o g e n M a a d e lykkedes! 

Lærer P. E. Jensen, Grindløse. 
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