
42 

Seminaristernes 
indtog i den fynske 
landsbyskole 

Af 
Hans Chr. Johansen 

Det danske skolevæsen kom i fastere 
rammer i starten af 1800-tallet. Landet 
blev opdelt i skoledistrikter, hvori der 
skulle oprettes skoler og ansættes en 
lærer til at stå for undervisningen af den 
skolesøgende ungdom. Oprettelsen af 
seminarier var en vigtig del af udviklin
gen. Artiklen beskriver denne proces på 
Fyn frem til midten af 1800-tallet. Med 
udgangspunkt i oplysninger fra 64 sogne 
på Fyn undersøges skoleforholdene nær
mere. Undersøgelserne viser blandt 
andet, at de fynske landsbyskoler stort 
set var bemandet med seminarieuddan
nede lærere i midten af 1800-tallet. 

Hans Chr. Johansen 

Indledning 

De skolekommissioner, der blev nedsat 
i de fynske sogne ved det provisoriske 
reglement i 1806 og senere gjort perma
nente ved forordningen om almueskole
væsenet på landet i kongeriget af 29. juli 
1814, fik flere opgaver. De skulle dels 
sørge for, at der i hvert skoledistrikt 
fandtes en skole, der kunne give de lo
kale børn i alderen fra 7 til 14 år en 
undervisning i læsning, skrivning, reg
ning og religion, dels sikre, at den eller 
de lærere, der blev ansat ved skolerne 
havde en uddannelse, var i »besiddelse 
af de fornødne egenskaber til vel at fore
stå et sådant embede«, samt at de var 
mindst 20 år gamle.1 

Selv om der allerede forud for 1806 
fandtes skoler de fleste steder på Fyn, 
var det en stor opgave, som kommissio
nerne fik pålagt. Det var forpligtelser, 
hvor de samtidig måtte kæmpe mod 
lokal modstand. For forældrene til de 
lidt ældre børn så ikke med velvilje på, 
at de skulle undvære deres børn som 
arbejdskraft på den hjemlige bedrift, og 
at de eventuelt som skatteydere skulle 
betale et ekstra beløb for at højne under
visningens kvalitet. Modstanden var 
ikke mindst stor i 1820'erne, hvor land
bruget var ramt af dårlige økonomiske 
forhold, men det lykkedes dog efterhån
den at få udarbejdet og få godkendt de 
reglementer for hver enkelt skole, som 
blev foreskrevet i lovgivningen. Regle
menterne indeholdt oplysninger om, 
hvilket område skoledistriktet skulle 
dække, om lærernes hidtidige og fremti
dige aflønningsforhold samt om, hvor
fra midlerne til aflønning skulle komme. 

Børnetallet vokser 

De bedste eksisterende fynske skoler, 
som f.eks. de rytterskoler, der var blevet 
oprettet i 1720'erne i omegnen af 
Odense, og de skoler, som flere godseje
re rundt omkring på øen havde oprettet 

.· . 
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Forordningen af 
29. juli 1814. I en 
anden forordning 
af samme dato 
blev skolevæsenet 
i landets købstæ
der ordnet. 
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i 1700-tallet, kunne omkring 1806 byg
ningsmæssigt leve op til de nye bestem
melser. Men de blev hurtigt for små, 
fordi børnetallet i første halvdel af 1800-
tallet voksede meget kraftigt. Det skyld
tes dels, at børnedødeligheden omkring 
denne tid begyndte at falde, så langt 
flere børn nu overlevede frem til den 
undervisningspligtige alder, dels at der 
i de følgende år blev født store årgange. 
Børnetallet ved de fynske skoler om
kring 1800 kan man få et indblik i fra 
indberetninger, som blev indhentet fra 
de fynske præster i dette år. 2 Bag
grunden var de samtidige forhandlin
ger i den såkaldte Store Skolekom
mission, der var blevet nedsat i 1789 for 
at udarbejde »en plan om det almindeli
ge skolevæsens forbedring , .. . samt en 

foranstaltning, der kan bidrage til at 
danne brugbare og duelige skoleholde
re.«3 For at skaffe kommissionen et bille
de af de faktiske forhold ude i landet, 
sendte Danske Kancelli (regeringskon
tor i Købenavn) den 19. april 1800 et 
skrivelse til landets bisper, hvori det 
bl.a . hedder: »For at kunne sættes i 
stand til at overse det nuværende skole
væsens forfatning i det hele .. .. er det 
fornødent at have nøjagtig og fuldstæn
dig efterretning om skolerne i ethvert 
distrikt, sammes lærere og lærlinge 
(dvs. elever), hvad lønninger hine er til
lagt og hvor lang vej disse have til sko
len. «4 Skrivelsen var vedlagt et fortrykt 
skema, der skulle anvendes ved besva
relsen. Skemaet indeholdt følgende 
kolonner: 
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1. Skolebygningens beskaffenhed. 
2. Hvor lang vej børnene have at gå til 

skole. 
3. Skoleholderens navn og alder. 
4. Skoleholderens duelighed, om han er 

seminarist. 
5. Skoleholderens løn og indkomster i 

penge og i korn, græsning, tørv, 
brænde n1v. 

6. Hvor mange børn der hører til 
distriktet 

7. Hvad der læres i skolen. 
8. Om noget særskilt legat er henlagt til 

skolen. 

Fyns biskop sendte beskeden videre til 
herredsprovsterne, der indsamlede op
lysningerne fra de lokale præster. Det 
tog sin tid, før der var kommet svar fra 
de enkelte sogne (trods rykkerskrivelser 
både fra Danske Kancelli og bispen). Så 
først i en skrivelse af 31. januar 1801 
kunne bispen sende kancelliet, de øn
skede oplysninger. Trods det sene tids
punkt var det ikke fra alle sogne, at 
bispen kunne formidle spørgeskemaets 
informationer. 5 

En sammentælling ud fra de indsend
te skemaer viser, at der da var ca. 15.000 
skolesøgende børn i stiftets landsbysko
ler, men der gøres i flere sogne opmærk
som på, at deltagelsen i skolegangen var 
meget svingende, fordi forældre holdt 
børn hjemme, når de havde brug for 
deres arbejdskraft.6 

De næste oplysninger om elevtallet 
stammer fra Fyns Guvernement.7 Gu
vernementet indsamlede i 1820 og 1831 
oplysninger om antallet af skolesøgen
de børn på Fyn med omliggende øer 
(ekskl. Ærø) og fandt frem til, at elevtal
let i landsognene på de 11 år var steget 
fra ca. 17.000 til over 23.000 eller med 
næsten 40%.8 Det ser derfor ud til, at det 
især er i 1820' erne, at der er kommet 
flere børn i skolerne. 

Samtidig bød skolereformernes be
stemmelser om, at forældrene kunne 
idømmes bøde1~ hvis børnene forsømte 
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uden grund, at mødeprocenten steg, så 
presset på bygninger og lærere steg 
også af den grund. 

Skoleholderne - en broget skare 

Midt i 1840'erne indsamlede to fynske 
lærere en række oplysninger om skole
forholdene, som blev publiceret - først 
og fremmest med henblik på at give 
ansøgere information om hvert enkelt 
lærerembede i stiftet. Hovedvægten lig
ger derfor på at beskrive lærerboligerne 
og løn- og pensionsforholdene, men 
man kan der også finde navnet på lære
ren, hans alder og uddannelse samt 
antallet af børn i skoledistriktet. En 
sammenlægning af børnetallene viser, 
at der da i stiftets landsogne var ca. 
24.000 skolesøgende børn, altså kun en 
mindre stigning fra 1831.9 

Med denne vækst i børnetallet var det 
ikke mærkeligt, at de skolebygninger, 

j.).J, f I j t i r 
Med til et forbedret skolevæsen hørte også 
nye skolebygninger. En lokal murermester, 
Peder Hansen, lavede i 1822 et forslag til en 
ny skolebygning i Rise på Ærø. LAO, 
Kortsamlingen, Fyns Bispearkiv. 
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der fandtes i begyndelsen af århundre
det, blev for små. Indberetningerne fra 
1831 viser da også, at det de fleste steder 
havde været nødvendigt enten at udvi
de de bestående skoler betragteligt eller 
at bygge helt nye, og i oversigten fra 
1845 omtales det flere gange, at skolen 
er bygget eller udvidet inden for de 
seneste år. 

Lærerkræfterne ved de fynske skoler i 
de første år af 1800-tallet var i de fleste 
tilfælde den lokale degn, der i sin egen
skab af lærer tillige kaldtes skoleholder. 
I enkelte større sogne kunne der være en 
ekstra skoleholder ved en skole, der var 
oprettet i en fjernere del af sognet for at 
forhindre, at skolevejen blev for lang. 
Hvis degnen eller de myndigheder, der 
havde ansvaret for skolen, ikke følte, at 
degnen var egnet til at være lærer, kunne 
hans opgaver indskrænkes til dem, der 
havde med kirken at gøre, mens under
visningen blev varetaget af lærere uden 
andre forpligtelser. Til gengæld var der 
så annekssogne, der var så små, at de 
ikke havde egen skole. Børnene var i ste
det henvist til skolen i hovedsognet. 

Skoleholderne havde ikke nogen ens
artet uddannelse. Adskillige var studen
ter, som måske havde gennemført nogle 
års studier, men ikke havde en afsluttet 
uddannelse ved universitetet i Køben
havn bag sig. De kunne også være selv
lærde eller folk, der på anden måde 
havde tilegnet sig de mest nødtørftige 
kundskaber, som krævedes for at kunne 
bestride skoleholderposten. 

I landets ledende kredse havde man 
ikke meget tilovers for disse års lands
bylærere. Den skoleinteresserede digter 
Edvard Storm skrev i 1787: »Hvad er de 
fleste landsbyskoleholdere andet end 
usle stympere, dels deserteurs fra mu
sernes faner, dels udskud af værksted
erne, dels Martis (militærets) invalider, 
med eet ord: Folk, som ikke duede til 
noget andet og derfor greb riset og fibel
brædtet som deres sidste ressurce.«10 

Omtrent lige så negativ var statistikeren 

A.F. Bergsøe, der i 1848 beskrev lands
by lærerne forud for 1814 som »udtjente 
korporaler, håndværksfolk, fornemme 
folks afskedigede tjenere og andre desli
ge.«11 

1800-indberetningerne viser imidler
tid, at omkring en fjerdedel af lærerne i 
de fynske landsbyskoler var studenter. 
Ud af den gruppe havde fire gennem
ført teologistudiet ved Københavns 
Universitet, men åbenbart ikke kunnet 
få et præstekald, så de havde - i hvert 
fald for en tid - måtte nøjes med at 
ernære sig som degn og skoleholder. 
Der var desuden 16, der havde gennem
ført en seminarieuddannelse eller andre 
kortere pædagogiske uddannelser (se 
senere). 

Om de øvrige er oplysningerne om 
deres baggrund mere spredt. Der var 
flere præste- og degnesønne1~ som må
ske har kunnet få en vis boglig bag
grund i deres hjem, men der er også 
håndværkere og gårdmandssønner 
blandt lærerne. 

Lærernes duelighed 

I indberetningerne fra 1800 skulle præ
sterne som nævnt udtale sig om lærer
nes duelighed. Gennemgående er 
skudsmålene positive, men ordvalget 
afhænger sikkert i høj grad af den enkel
te præsts mere eller mindre blomstren
de stil. Nogle nøjes blot med at skrive, at 
læreren er duelig, eventuelt tilføjet et 
»ganske« eller »meget«, men det tilføjes 
hyppigt, at embedet forvaltes med flid 
og troskab. Andre ord, der går igen, er 
»bekvem«, »veloplagt« og »upåklage
lig«, men der er også en del eksempler 
på mere fyldige omtaler. Om skolehol
deren i Vindinge hedder det, at han er 
»ej seminarist, men student, en ypperlig 
skolelærer, har og adskillige honnette 
folks børn til privat undervisning i sit 
hus«, og skoleholderen i N orup omtales 
»med megen berømmelse«. 
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Direkte negative omtaler er sjældne 
og kan f.eks. lyde: »lidet duelig«, »ikke 
ret mange kundskaber«, mådelig 
duelighed« og om en enkelt, at han er 
»ganske uduelig«. I nogle tilfælde und
skyldes de manglende evner dog. Om 
skoleholderen i Revninge hedder det, at 
han »besidder ikke ret meget kundskab, 
men stræber trolig at gavne, så meget 
hans ringe kundskab og indskrænkede 
evner tillader«, og skoleholderen i 
Tårup i Frørup sogn »har et mindre 
pund, men anvender det«. 

Et særligt problem synes det at have 
været, at der ikke var nogen bestemt 
alder, hvor degnene skulle trække sig 
tilbage fra embedet. Der klages flere 
steder over gamle skrøbelige degne og 
skoleholdere, men flere af disse havde 
dog hyret substitutter til at tage sig af 
undervisningen, mens de fortsatte de 
kirkelige tjenester som degne, og det 
hører absolut til undtagelserne, når det 
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om skoleholderen på Strynø oplyses, at 
han er over 80 år, men at han »uagtet sin 
alderdom endnu forretter sit embede«. 

De første danske seminarier oprettes 

Selv om forholdene på Fyn omkring 
1800 i de lokale myndigheders øjne såle
des var ganske positive, og lærernes 
kvalitet tilsyneladende var en del bedre 
end det indtryk, man kan få af de før
nævnte Storm- og Bergsøe-citater, hav
de Den store skolekommission allerede 
på et tidligere tidspunkt i sine forhand
linger fremhævet, at det var nødvendigt 
at få gennemført en formaliseret uddan
nelse af lærere. I samarbejde med lokale 
initiativer førte det allerede i slutningen 
af 1700-tallet til etablering af seminarier. 

Det første forsøg inden for det davæ
rende kongeriges grænser blev gjort af 
Efterslægtsselskabet i København. Sel-

Opgørelsen fra 1800 
viser, at mange skolelæ
rer også var degne. 
Landsbyskolen lå derfor 
ofte i nærheden af kir
lcen som her i Rise 
landsby på Ærø. 
LAO, Ærø provstearkiv, 
jordebog 1734. 

.·. 

." 
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skabet var blevet oprettet i 1786 og 
havde til formål at »danne den fremspi
rende slægt til dydige og duelige borge
re«. Blandt medlemmerne var flere af de 
personer, der kom til at præge Den store 
skolekommissions arbejde og også den 
ovennævnte digter Edvard Storm. Det 
var et af selskabets første initiativer at 
åbne en skole for »drengebørn af mid
delstanden«, så de kunne »blive danne
de til fornuftige og oplyste mennesker.« 
Det skete i 1787, men selskabet havde 
også planer om at åbne »en planteskole 
for dem, der agter at opofre sig til fæd
relandet og efterslægten i et af de van
skeligste og hæderligste embeder, nem
lig som ungdommens lærere i de ringe
re stænder.« For at opfylde det formål 
blev der ligeledes i 1787 givet adgang 
til, at »subjekter af bondestanden« 
kunne optages i skolen og få den nød
vendige oplæring. 

Der blev i de første år kun optaget tre 
elever, og kun to elever gennemførte. 
Den første af disse kom til Fyn. Det var 
Knud Henriksen fra Stokkemarke på 
Lolland, der fik sin eksamen i 1789 og 
året efter kom til degnekaldet i 
Guldbjerg-Nr. Sandager efter en kort tid 
i Østofte på Lolland. Det var den lokale 
skolepatron grev Johan Henrik Knuth 
på Gyldensteen, der gennem Efterslægt
selskabet var blevet opmærksom på 
Knud Henriksen, der i 1800 omtales 
som meget duelig. 12 

Allerede i 1791 blev selskabets forsøg 
på at sætte en læreruddannelse i gang 
afløst af den uddannelse, som store 
skolekommissionen oprettede på Blå
gård uden for Københavns volde i en 
tidligere statslig tekstilfabrik. Hans Vil
helm Riber, der som lærer på selskabets 
skole havde arbejdet for ideen om en 
læreruddannelse, blev for offentlige 
midler sendt på en studierejse til en 
række tyske undervisningsanstalter. 
Derefter blev han flyttet over til Blå
gård-seminariet som en af dets lærere. 
Seminariet blev ødelagt under englænd-

ernes angreb på København i 1807, og 
det blev derefter flyttet til Jonstrup. Fra 
dette seminarium var der i 1800 ansat 
fire eksaminerede lærere ved de fynske 
landsbyskoler. De afsluttede deres ud
dannelse i 1794, 1795, 1795 og 1796.13 

De første seminarier på Fyn 

På Fyn blev det første større semina
rium oprettet af baroniet Brahetrolle
borgs ejer, Johan Ludvig Reventlow i 
1794. Det fik navnet Brahetrolleborg 
Skoleholder-Seminarium. Uddannelsen 
var fireårig. 

På de første årgange var der kun få 
elever. Derfor blev der kun uddannet 
nogle enkelte lærere inden år 1800 -

Johan Ludvig Reventlow (1751-1801) til 
Brahetrolleborg. Johan Ludvig og broderen 
Christian Ditlev Frederik Reventlow til 
Christianssæde på Lolland (17 48-182 7) var 
foregangsmænd og efter deres opfattelse gik 
landboreformer og et forbedret skolevæsen 
for almuen hånd i hånd. 
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hvor indberetningerne blev indsamlet. 
En af dem - Jens Frederiksen, der fik 
eksamen i 1799 - fandt arbejde på Fyn, 
nemlig i Gerup. Skolen i Gerup havde 
J.L. Reventlow oprettet i Brahetrolle
borg sogn. 

Seminarieoprettelsen på Fyn skyldtes 
i øvrigt initiativer fra lokale præster. 
Peter Christian Steenwinkel (1742-99) 
var præst i Assens fra 1782 til sin død. 
Ved siden af præsteembedet underviste 
han i løbet af 1790'erne et mindre antal 
lærere, som næsten alle blev ansat i det 
fynske område. Hans kursus var dog 
kun på tre måneder, så det har været 
begrænset, hvad eleverne kunne nå at 
lære. I 1800-indberetningerne finder vi 
syv af disse kursister ansat på Fyn. 

Mere varig betydning fik Skaarup 
Præstegårdsseminarium ved Svend
borg fra 1803, der som omtalt nedenfor 
blev den vigtigste institution for forsy
ningen af Fyn med den nye generation 
af landsbyskolelærere i løbet af første 
halvdel af 1800-tallet.14 

Det blev dog ikke fra nogle af disse 
seminarier, at den fynske landsbyskole 
fik sine første seminarieuddannede 
lærere, men derimod fra en helt anden 
del af monarkiet. Allerede i 1776 var der 
blevet udnævnt en direktion for et semi
narium i Kiel, og den nye undervis
ningsanstalt blev åbnet i 1781. Initia
tivtageren var oprindelig J.H.E. Bern
storff, der først havde foreslået, at det 
kom til at ligge i Altona, men efter at 
den tidligere gottorpske del af Holsten 
var blevet en del af det danske monarki 
i 1773, blev det brodersønnen A.P. 
Bernstorff, der fik oprettet seminariet i 
Kiel. 

I sin uddannelse tilsluttede det sig 
den tyske pædagogiske retning, der gik 
under navnet filantropismen. Dens mål 
var i en rationalistisk ånd at opdrage 
børn til gode, nyttige, fornuftige og 
oplyste borgere, og den passede dermed 
godt ind i oplysningstiden, som netop 
nåede et højdepunkt i Danmark i slut-
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ningen af 1700-tallet og også prægede 
mange af Den store skolekommissions 
medlemmer. 

Fynske lærere med eksamen fra Kiel 

Da J.L. Reventlow i slutningen af 1700-
tallet begyndte at arbejde med planer 
om at reformere skolevæsenet i Brahe
trolleborg sogn, var det ud fra ideer på 
linie med filantropismens, og det var 
derfor nærliggende for ham at få lærere 
fra seminariet i Kiel, så snart det blev 
åbnet. 15 I 1780 var Reventlow på besøg 
hos sin bror Conrad Georg på godset 
Sandbjerg ved Alssund. Der mødte han 
landmåleren Christian August Schmidt, 
der var beskæftiget med udskiftning af 
godsets landsbyer. Schmidt var i vinter
halvåret lærer ved en skole i Asserballe 
sogn på det østlige Als, hvor hertugen 
af Augustenborg havde bygget skoler. 
Schmidt, der var født i Lysabild på Als, 
havde ikke noget formel pædagogisk 
uddannelse, og J.L. Reventlow tilbød nu 
at betale for et ophold i Kiel, hvor 
Schmidt derefter gennemgik seminari
ets toårige uddannelsesforløb. 

Han blev derefter ansat som den før
ste lærer ved skolen i Gerup, som blev 
åbnet i 1783 og var den første af de nye 
skoler i Brahetrolleborg sogn. Han vir
kede ved denne skole i næsten fire år og 
flyttede derefter til en anden af baroni
ets skoler i Grønnerup, hvor han var 
lærer til sin død i 1807. Ifølge 1800-ind
beretningen har han »udmærket sig ved 
duelighed og indsigt.« 

På Schmidts anbefaling blev læreren 
ved den anden skole i Asserballe sogn, 
Johannes Hansen Pade, i 1784 på Reven
tlows bekostning sendt til Kiel. Han var 
født i Asserballe, hvor faderen var sko
leholder, 16 men blev tidligt forældreløs. 
Efter nogle års omflakkende liv, var han 
uden nogen uddannelse i 1772 endt som 
lærer på faderens gamle skole. Han fik 
eksamen fra Kiel i 1786 og derefter ansat 

.. 
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af Reventlow som efterfølger for 
Schmidt på skolen i Gerup. Han flyttede 
i 1789 til baroniets skole i Hågerup, for 
derefter i 1799 at blive udnævnt til degn 
og skoleholder i Ve ter Åby, hvor han 
virkede til 1822. 

I 1800-indberetningen hedder det om 
ham bl.a., at han i Kiel var blevet 
»dimitteret med bedste karakter og 
udmærket fordelagtige vidnesbyrd«, og 
at han som lærer »anvender megen flid 
på - så vidt omstændighederne tillader 
det - ved samtaler at dyrke børnenes 
forstand, så de kan erholde en frugtbar 
kundskab.« 17 18 19 

En tredje Kiel-seminarist, Frederik 
Johannes Berg, var i 1800 ansat på stam
huset Thorsengs skole i Troense. Den 
daværende stamhusbesidder Fr. Juel på 
Valdemar Slot var som J.L. Reventlow 
ivrig for at forbedre skoleforholdene på 
sine besiddelser. Berg, der var født i 

1754, var søn af degn og skoleholder 
Morten Erlandsen Berg i Torkilstrup på 
Nordfalster. Han havde gået på latin
skolen i Nykøbing fik i eksamen i 1776, 
og i 1780'erne blev han huslærer for for
valter Stylsvigs børn på herregården 
Frederiksgave mellem Fåborg og As
sens. Herfra kom han omkring 1790 til 
Tåsinge, og det er muligvis Fr. Juel, der 
har bekostet hans uddannelse i Kiel, 
men i hvilke år han opholdt sig i Kiel er 
ikke kendt.20 Berg kom - som omtalt 
nedenfor - senere til en anden af 
Tåsinges skoler. 

Fire seminarier på landsplan 

Omkring 1800 opstod der ved lokale 
initiativer også i andre landsdele et stort 
antal seminarier. Og da det efterhånden 
blev klart, at der derved ville komme en 

Mange af de første fynske seminarister blev uddannet på Skårup Seminarium. Tegningen 
viser seminariets hovedbygning i 1835. Fra LAO, kortsamlingen, Fyns bispearkiv. 
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overkapacitet, fordi landsbyskolerne 
inden længe ville blive fyldt med unge 
lærere, så behovet for yderligere ansæt
telser ville falde, fandt man det fra stats
lig side på landsplan tilstrækkeligt med 
fire seminarier, der derefter skulle 
uddanne lærere til de lokale områder. 

De overlevende blev Jonstrup Semi
narium ved København for øerne øst for 
Storebælt, Skårup Seminarium for Fyns 
s tift, Sned ted i Thy for Viborg og 
Ålborg tifter g Lyngby på Djursland 
for Åi~hu g Rib tifter. Samlet kunn 
disse seminarier årligt uddanne om
kring 80 lærere, og det anså man for til
strækkeligt til fremover at kunne forsy
ne den danske landsbyskole med det 
nødvendige antal lærere.21 Brahetrolle
borg seminariet blev derfor lukket i 
1826 efter at have uddannet 281 lærere. 

Overgangen fra at anvende de hidtidi
ge degne og skoleholdere til at ansætte 
serninarieuddannede, der - hvis de også 
overtog kirketjenesterne - blev ansat 
med benævnelsen »kirkesanger og sko
lelærer« blev en gradvis proces. De fleste 
steder fortsatte skoleholderne under den 
nye lovgivning, og det var først ved 
em.bedsledighed, at de ansættende myn
digheder så sig om efter en seminarieud
dannet. Ved ansættelsesproceduren 
skulle der fra 1812 ske henvendelse til 
forstanderen for det lokale seminarium, 
som skulle give oplysninger om, hvilke 
ledige seminarieuddannede der fandtes, 
og om deres vidnesbyrd. Den ny lærer 
skulle vælges blandt disse. Men det var 
dog muligt for den lokale kaldsberetti
gede også at ansætte en lærer, der allere
de var i et andet embede.22 Reglen betød, 
at det lokale seminariurns uddannede 
inden længe kom til at dominere lærer
gruppen i det enkelte stift. 

På Fyn blev det derfor seminarister 
fra Skårup og i de første år også fra 
Brahetrolleborg, der korn til at udgøre 
langt den største gruppe af de nye 
skolelærere. 

Hans Chr. Johansen 

Skoleforholdene i 64 fynske sogne 

En senere samlet oversigt over de fyn
ske landsbylærere findes i de i note 9 
nævnte publikationer fra 1846 og 1851. 
Der var da 13 sogne, der ikke havde 
nogen skole, og børnene derfra blev 
undervist i nabosogne. Til gengæld var 
der 46 sogne, hvor der var oprettet mere 
end en skole for at kunne overholde reg
lerne om skolevejens længde, og på 13 
skoler var der ansat en anden lærer, 
fordi børnetallet var så stort, at under
visningen ikke kunne varetages af en 
enkelt lærer. 

De oplysninger, der blev indsamlet, 
viser, at de serninarieuddannede nu 
havde besat 238 af 249 embeder (ekskl. 
andenlærerne, der ikke er opført i for
tegnelsen). Af seminaristerne kom 161 
fra Skårup og 35 fra Brahetrolleborg. De 
11, der ikke var seminarister, var - med 
en enkelt undtagelse - studenter, så 
uddannelsesniveauet for de fynske 
landsbyskolelærere var steget betragte
ligt mellem 1800 og århundredets mid
te.23 

Der findes derimod ikke samtidige 
oplysninger om, hvornår seminarister
ne kom til at dominere landsbyskolerne, 
og derfor er der i det følgende udtaget 
et stikprøve af sogne fra Fyn med om
liggende øer (ekskl. Ærø). Der er deref
ter undersøgt, hvem der har været sko
leholdere eller skolelærere i disse sogne 
mellem 1800 og 1850, samt hvilken ud
dannelse og social baggrund, de pågæl
dende havde.24 

Da der ikke findes en samlet oversigt 
med navnene på samtlige landsbylære
re i de udvalgte sogne i første halvdel af 
1800-tallet, har det været nødvendigt at 
stykke oversigten over lærerne sammen 
fra flere kilder. Udgangspunktet har 
været de to oversigter fra 1800 og slut
ningen af 1840' erne samt folketællinger
ne i 1801, 1834, 1840 og 1845, men dertil 
kommer en omfattende lokalhistorisk 
litteratur og materiale i sogne- og prov-
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stiarkiver. Et stort antal oplysninger fin
des desuden i det materiale, der er ind
samlet af K. Bang Mikkelsen.25 Oplys
ningerne om lærernes sociale baggrund 
er i de fleste tilfælde fundet ved at gå til
bage til kirkebøgernes oplysninger ved 
de pågældendes dåb. 

En oversigt over, hvorledes antallet af 
skoler, degne og skoleholdere var for
delt på de enkelte sogne, er vist i tabel 1. 

Det ses af tabellen, at det normale i 
1800 var, at der var en skole i hvert 
sogn, og at det var degnen, der tillige 
var skoleholder på denne skole. I stik
prøven indgår der imidlertid 15 anneks
sogne, og i otte af dem var der ingen 
skole i 1800. Børnene blev i stedet 
undervist i hovedsognets skole. I de 
øvrige syv annekssogne boede degnen i 
hovedsognet, og der var derfor i dem 
ansat en skoleholder, der ikke havde 
kirkelige forpligtelser. Flere af de degne, 
der ikke tillige var skoleholdere, var 
ansat i sogne i Odenses omegn, hvor der 
fandtes rytterskoler med en egen skole
holder. 

Antal Antal 
sogne degne, der 
1800 ikke var 

skole-
holdere 
1800 

Sogne uden 
skoler 8 -

Sogne med 
en skole 48 5 

Sogne med 
to skoler 8 -

Sogne med 
tre skoler - -

Sogne med 
fire skoler - -

I alt 64 5 

Af materialet kan man kun i få tilfæl
de se, at der var ansat en hjælpelærer. 
Det gjaldt f.eks. i Refsvindinge, hvor 
skoleholderen var 85 år, og en 42-årig, 
der opholdt sig i hans hjem - er i 1801-
folketællingen opført som »adjungeret 
og juidicerende skoleholder«. 

Sognene med to skoler lå fortrinsvis i 
de sogne i stiftet, der havde det største 
areal. Mens sognene i gennemsnit var 
på ca. 15 km2

, havde stikprøvens største 
sogn, Gudbjerg, et areal på 44 km2

• Hvis 
børnene fra hele sognet skulle have gået 
i skole i Gudbjerg landsby, ville nogen 
af dem have fået en skolevej på op mod 
fem kilometer. Der blev derfor allerede 
midt i 1700-tallet oprettet en skole i sog
nets nordvestlige hjørne i landsbyen 
Ellerup. 

Tæller man antallet af skoler sammen 
i de 64 sogne, var antallet steget fra 64 
skoler i 1800 til 73 i 1845. To annekssog
ne havde fået egne skoler, og bestem
melsen om den maksimale længde på 
skolevejen havde gjort det nødvendigt 
at anlægge flere skoler i de største 

Antal Antal Antal 
degne, der skole- sogne 
tillige var holdere, 1845 
skole- der ikke 
holdere var degne 
1800 1800 

- - 6 

36 12 46 

8 8 10 

- - 1 

- - 1 

44 20 64 

Tabel 1: Antal skoler, degne og skoleholdere i 64 fynske sogne i 1800 samt antal skoler i 1845 
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sogne. Flest fandtes i Hårby sogn, hvis 
areal var på ca. 33 km2

• I 1800 var der 
skoler i landsbyerne Hårby og Sarup. I 
1838 kom der nye til i Akkerup og 
Strandby. I Gudbjerg sogn var der ble
vet oprettet en tredje skole i sognets 
sydvestlige ende i landsbyen Brænde
skov. 

Lærergruppen i kirkelandsbyerne var 
i 1845 med blot et par undtagelser tillige 
kirkesangere. I Hårby virkede således 
den 78-årige Hans Ravn Friis, der havde 
været degn og skoleholder fra 1796, 
fortsat som kirkesanger, men han havde 
overladt skolelærerjobbet til en semi
narieuddannet søn i 1829, og da denne i 
1839 flyttede til Tullebølle på Lange
land, blev en yngre og ligeledes semi
narieuddannet søn ansat som lærer. 

På to af skolerne var der i 1845 ansat 
både en første- og en andenlærer, så 
antallet af lærere var fra 1800 til 1845 
kun steget fra 64 til 75. Det var langt 
mindre end børnetallet, der som nævnt 
steg med godt 60% i løbet af perioden. 
Følgen var, at den enkelte lærer midt i af 
1800-tallet måtte undervise et langt stør
re antal børn end et halvt hundrede år 
tidligere. 

Store variationer i elevtallet 

I 1800 var det gennemsnitlige elevtal på 
stikprøvens skoler på 57 med store for
skelle fra skole til skole. Færrest var der 
på Lyø med blot 15 elever, mens der i 
Vigerslev sogn var 99 børn på den ene af 
sognets skoler og 86 på den anden. Den 
Store Skolekommission anså det for for
svarligt at lade en lærer undervise på en 
skole med omkring 80 elever fordelt på 
to klasser, så forholdene på Fyn var ved 
de ny skoleloves vedtagelse i det store 
og hele tilfredsstillende i forhold til 
tidens opfattelse. 

I 1845 var det derimod ikke længere 
tilfældet. Nu var det gennemsnitlige 
elevtal steget til 91, og i en tredjedel af 

Hans Chr. Johansen 

stikprøvens skoler var elevtallet over 
100 med flest i Bøstrup skole på 
Langeland, hvor 203 børn gik i skole 
hos sognets eneste lærer, Johannes Møll
mann, der var degnesøn fra Brahetrolle
borg sogn og uddannet på Brahetrolle
borg seminarium. Han var kommet til 
Bøstrup i 1822 efter at have været ansat 
nogle år i et nabosogn. Han synes på 
trods af de vanskelige forhold at have 
gjort en god indsats, for i 1836 blev han 
udnævnt til dannebrogsmand. Stik
prøvens mindste skole var den nye 
skole i Akkerup i Hårby sogn. Den 
havde kun 34 elever. 

seminaristernes indtog 

I stikprøvens sogne var der i 1800 kun 
tre seminarieuddannede lærere. I rytter
skolerne i Korup og Tommerup ved 
Odense var der ansat to af pastor 
Steenwinkels elever som skoleholdere 
uden kirkelige forpligtelser. De vareta
ges derimod af to degne, der begge var 
studenter, men ikke underviste. I Sarup 
skole i Hårby sogn havde læreren eksa
men fra Blågård Seminarium i 1795. 
Blandt de øvrige lærere var der 19 stu
denter, og blandt dem var Peder 
Wederkinch, der var degn og skolehol
der i Sønderby ved Assens, fuldt ud
dannet som cand. theol. og søn af stedets 
præst. Degneembedet i Sønderby 
beklædte han fra 1782 til 1820. Om han 
har forsøgt at få et præstekald vides 
ikke. Om hans arbejde som lærer siges 
det i den årlige skoleberetning fra 1811: 
»På skolelærerens duelighed er intet at 
udsætte.« 

Seminaristernes indtog i embederne i 
de 64 sogne fremgår af diagrammet på 
næste side. Der er tale om en jævn 
udvikling. Efterhånden som embederne 
blev ledige, blev de overtaget af dimitte
rede fra seminarierne, og midt i 
1830' erne var det et fåtal af lærerne, der 
ikke havde gået på seminarium. 

, . 

·. 
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Seminarieuddannede lærere i 64 sognes fynske landsbyskoler 

% 

1800 1805 1810 1815 1820 

I 1845 var der i 64 sogne kun tre 
embeder, som ikke var besat med semi
narister. Det var: 1) På skolen i Gudbjerg 
virkede den nu 66-årige Johan Henrik 
Hess, der havde været elev på Kate
dralskolen i Odense (eksamen i 1798), 
hvor han blev karakteriseret som 
»meget velbegavet, flittig og munter«.26 

Han kom til Gudbjerg i 1808 og fortsat
te i embedet der til sin død i 1856, men i 
1845 havde han for egen regning ansat 
en seminarieuddannet hjælpelærer som 
assistent. 2) I Allested var det den 69-
årige Schack Idon Møller, der ligeledes 
havde været elev på Odense Kate
dralskole (eksamen i 1796). Her fik han 
- navnlig i de første år - mindre gode 
vidnesbyrd, fordi det skortede på fli
den, men i ældste klasse var han dog 
»påpassende og skikkelig«. Han funge
rede i Allested fra 1799 til 1851, hvor 
han i 1800-indberetningen karakterise
res som »velskikket til skolevæsenet, er 
utrættelig og sindig og har gaver til at 
gøre sin undervisning fattelig og beha
gelig for børnene.« Også han havde i 
1845 ansat en seminarieuddannet hjæl
pelærer. 3) På skolen i Vigerslev under-

1825 1830 1835 1840 1845 

Ar 

viste den 66-årige Niels Frederik Lind, 
der ikke havde nogen forudgående 
uddannelse og var ansat fra 1803 til 
1849, men som endnu i 1845 klarede for
pligtelserne som sognedegn og skole
lærer uden assistance. Da disse tre lære
re gik af, var overgangen til fuld dæk
ning med seminarieuddannede gen
nemført i sognene.27 

Lærernes familiære baggrund 

Familiebaggrunden er fundet for 31 af 
lærerne i 1800. 18 af dem kom fra 
degne- og skoleholderhjem, og der er 
flere eksempler på, at søn fulgte far i 
embedet. Seks af lærerne var præste
børn, mens de få øvrige kom fra en bred 
vifte af samfundslag, fra byernes køb
mænd og håndværkere, fra militære 
familier og fra landsognenes gårdmænd 
og husmænd. 

Også i 1840'erne var gruppen af 
lærerbørn stor. Da kendes familiebag
grunden for 64 lærere, og af dem kom 
22 fra lærerhjem, mens der nu ikke var 
et eneste præstebarn. Næststørste grup-
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pe kom fra gårdmandshjem med 19 
lærere, mens resten var spredt på 15 
andre professioner.28 At der nu var flere 
gårdmandsbørn, der blev seminarieud
dannede, kan muligvis skyldes, at det i 
første halvdel af 1800-tallet blev vanske
ligere for gårdmandsstanden at få 
anbragt deres børn på gårde. Med et sti
gende antal børn, der overlevede barn
dommen, og et kun svagt stigende antal 
gårde på grund af statsmagtens indgreb 
mod gårddelinger, måtte stadig flere 
gårdmandsbørn finde anden beskæfti
gelse. For nogle blev det altså som lære
re, men det var dog kun et lille mindre
tal, der gik den vej. Det var langt almin
deligere, at de børn, der ikke overtog 
den fædrene gård eller på anden måde 
kunne blive i gårdmandsklassen, endte 
som husmænd eller daglejere.29 

Seminarieuddannede lærere 
- et kvalitetsmæssigt løft? 

Overgangen fra skoleholdere, der i et 
vist omfang var studenter, men hvor 
flertallet ikke havde nogen formel ud
dannelse, til seminarieuddannede sko
lelærere kan umiddelbart se ud som et 
betydeligt kvalitetsmæssigt løft. Det 
hører imidlertid med i billedet, at 
mange fra de første årgange af semina
rieuddannede lærere havde et svagt 
kundskabsmæssigt udgangspunkt. På 
seminariet i Skårup blev der holdt op
tagelsesprøve for kommende elever, og 
vidnesbyrdene fra en del af disse prøver 
er bevaret. 30 

Med en 3-årig uddannelse blev den 
første samlede gruppe af lærere fra 
seminariet udklækket i 1806.31 Af 1806-
årgangens 10 lærere blev fire ansat i 
stikprøvens sogne, og for tre af dem er 
vidnesbyrd fra optagelsen bevaret. 32 

Deres kundskaber ved optagelsen var 
følgende: 

Peder Kristensen, gårdmandssøn fra 
Tullebølle på Langeland, blev først 

Hans Chr. Johansen 

lærer i Humble og derefter i Stoense fra 
1816 til sin død i 1826. Om ham hedder 
det: »Undertiden været i skolen fra hans 
ottende år, hvor han dog intet har lært. 
Da han havde fyldt sit femtende år, blev 
han konfirmeret i Longelse kirke. Siden 
gik han faderen til hånde, hvormed han 
ikke fik mere lejlighed til at udvide sine 
i skolen erhvervede mådelige kundska
ber. I oktober måned 1803 meldte han 
sig til antagelse på seminariet, hvorved 
læreren på grund af hans uvidenhed i at 
læse indenad i en dansk bog var tvivlrå
dig, om han skulle antage ham. På hans 
talenter og sædelighed kan læreren 
egentlig intet udsætte, imidlertid gør 
hans ustadige og barnagtige tænkemå
de ham ofte uværdig til den ros, han 
ellers i andre henseender kan fortjene. 
Har aldeles intet musikalsk talent.« Ved 
den afsluttende eksamen opnåede han 
hovedkarakteren »godt«, som var det 
næstdårligste trin af fire på den anvend
te skala. 

Anders Rasmussen, møllersøn fra Nr. 
Broby, blev først lærer i Kerteminde i tre 
år og derefter i Viby i perioden 1809-59. 
Om ham hedder det: »Da hans ung
doms undervisning havde været hel 
mådelig, var hans indsigt og færdighe
der kun indskrænkede til mådelig 
mekanisk læsning, lidt skrivning og 
endnu mindre regning.« Også han 
endte med et »godt« som hovedkarak
ter. Han synes dog at have klaret sig 
godt som lærer og karakteriseres i sko
leindberetningerne som »flittig, duelig 
og har gode forhold«. 33 

Sidstnævntes fem år ældre bror, Jør
gen Rasmussen, der var lærer i Her
ringe i 1806-07 og i Lunde (på Sydfyn) 
fra 1807 til sin død i 1831, havde fået en 
del mere undervisning i skoletiden og 
havde, inden han søgte optagelse på 
seminariet, været tre måneder hos 
Steenwinkel i Assens og en tid været 
huslærer. Alligevel hedder det om ham: 
»Hans forkundskaber var ikke en gang 
middelmådige. Han har temmelig god 

" 
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stemme og godt øre«, og om hans 
karakter i øvrigt siges det: »På hans 
sædelighed kan intet udsættes; imidler
tid ville større beskedenhed, mindre 
selvfølelse og påståenhed gøre ham 
mere værdig til sine foresattes og lige
mænds agtelse og kærlighed.« Det blev 
til en hovedkarakter, der lød på »brug
bar«, det laveste trin på skalaen. Hans 
videre virke i Lunde er omtalt nedenfor. 
Man kan have sin tvivl om, at tre års 
ophold på seminariet kunne give sådan
ne elever en tilstrækkelig ballast af 
kundskaber til at leve op til skolerefor
mernes intentioner, og deres almene 
viden har formodentlig været ringere 
end hos de lærere, der havde gennem
gået latinskolen og var blevet studenter. 
Til gengæld kan bestemmelsen i semi
nariets undervisningsplan om, at halv
delen af det tredje år skulle bruges til 
praktiske undervisningsøvelser i lands
byskolen måske have sikret de nye lære
re en bedre vejledning i, hvordan kund
skaberne skulle formidles videre til den 
skolesøgende fynske ungdom. 

De seminarieelever, der kom fra 
lærerhjem, havde en bedre kundskabs
mæssig baggrund. Stikprøvens tidligste 
seminarist fra Skårup Seminarium fra 
denne gruppe er: 

Jens Andersen Almind, søn af degnen 
Niels Almind i Ore. Han tog lærereksa
men i Skårup i 1810, blev først lærer i 
Munkebo og derefter i Norup i 1834-54. 
Om ham hedder det i seminarieproto
kollen: »Indtil sin konfirmation, der 
skete i 1803, har han været hos sin fader 
og været samme - så vidt muligt -
behjælpelig i skoleundervisningen. Et 
halvt år har han også været en slags 
lærer i Hårslev skole. Ved indtrædelsen 
hertil seminariet havde han temmelig 
gode elementære kundskaber; læste 
temmelig godt mekanisk, regnede noget 
i brøk, skrev således som det i alminde
lighed læres og var nogenlunde grundet 
i religionen.« Alligevel nåede han kun at 
få hovedkarakteren »godt«, men som 

lærer får han pæne skudsmål. I skolebe
retningen fra 1845 omtales han som »en 
duelig og flittig lærer, der holder sin 
skole i god orden.« 

Indsamlingen af oplysninger om for
holdene i de 64 sogne har, som der i det 
foregående er givet eksempler på, vist, 
at der var store forskelle fra sogn til 
sogn. For at få et lidt mere indtryk af, 
hvordan samtidens skolevæsen i et sogn 
fungerede, er der i det følgende udvalgt 
nogle af stikprøvens sogne, der repræ
senterer forskellige forløb, til en mere 
detaljeret gennemgang. 

lunde sogn mellem 
Svendborg og Ringe 

Lunde er et eksempel på et sogn, hvor 
der ikke skete større ændringer i skole
forholdene i første halvdel af 1800-tallet. 
Lunde sogn var annekssogn til Sten
strup. I 1800 var der en skole i begge 
sogne, og skolen i Lunde havde 75 ele
ver, men kun omkring halvdelen af 
disse børn gik regelmæssigt i skole. 
Skolebygningen var ny og velbygget, 
7 1/i alen bred og 10 alen dyb med en 
god jernbilæggerovn, tre borde og de 
fornødne bænke. Kaldsretten havde 
godset Egeskov, der dog ikke synes at 
have blandet sig meget i forholdene. I 
den lokale skolekommissionen var god
set fra 1806 repræsenteret ved en forval
ter, der hyppigt meldte afbud til møder
ne. 

Degn og skoleholder var i 1800 
Michel Hansen Meyntz, der var sønder
jyde, født i Hejls i 1776. Hans synes ikke 
at have haft nogen uddannelse og virke
de i sognet fra 1796 og havde nogle år 
forud været skoleholder i nabosognet 
Kværndrup. Han omtales i 1800 som 
»en duelig og påpasselig skoleholder, 
der regner og skriver godt«, men må 
nogle år senere have interesseret sig 
mere for andet end lærergerningen, for i 
1807 fik han at vide, at han måtte vælge 

Fynske Årbøger 2007



56 

mellem at fortsætte i embedet eller at 
passe den mølle, som han da havde 
overtaget. Han valgte møllen. 

Som efterfølger blev udpeget sognets 
første seminarieuddannede lærer. Det 
var den tidligere nævnte Jørgen Ras
mussen, der fik eksamen som en af de 
første fra Skårup i 1806, og som efter et 
års ansættelse i Herringe kom til Lunde, 
hvor han var lærer frem til 1830. 

Sognet var et af de mindre på Fyn, og 
selv om befolkningen voksede i disse år, 
var tilvæksten ikke større, end at elever
ne fortsat kunne undervises af en enkelt 
lærer. I 1831 var elevtallet steget til 98, 
og i 1845 var der 128 elever. 

Derimod var den gamle skolebygning 
med de tre borde ikke rummelig nok til 
det stigende elevtal. I 1831 blev det efter 
henstilling fra amtsskoledirektionen 
nogle år tidligere besluttet at bygge en 
ny skole. Som følge af den foregående 
tids udskiftning af landsbyjorden i sog
net og en omfattende udflytning fra de 
gamle landsbyer var det befolknings
mæssige tyngdepunkt i sognet blevet 
forskudt, og mens den gamle skole 
havde ligget tæt ved Lunde kirke, blev 
den nye i stedet placeret ved landevejen 
mellem Odense og Svendborg midt i 
sognet. 

Selve byggeriet var naturligvis 
udgiftskrævende, men der blev opnået 
et lån på 1.000 rigsdaler fra amtet, der 
dækkede omkring to tredjedele af ud
gifterne, og til gengæld havde skole
kommissionen så færre problemer end i 
mange andre sogne med de løbende 
udgifter, fordi der gennem hele den 
undersøgte periode kun var en enkelt 
lærer i sognet. 

De mindre positive sider ved Jørgens 
Rasmussens karaktertræk, der var ble
vet omtalt i seminariets udtalelse, synes 
at have fulgt ham til Lunde. De første år 
der måtte skolekommissionen flere 
gange påtale, at han ikke havde ført de 
lister, han havde pligt til, og at han var 
for hård mod børnene. Påtalen hjalp til-
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syneladende, for i de følgende mange år 
var der tilfredshed med hans undervis
ning, og børnene gjorde gode frem
skridt. I slutningen af 1820' erne kom 
der imidlertid igen kurrer på tråden, da 
man »med stor misfornøjelse har erfaret 
hans upassende og uanstændige frem
gang« mod skolekommissionen, og helt 
galt gik det i 1830, da der af en lokal 
husmand blev indgivet et flere sider 
langt anklageskrift mod ham, der både 
beskyldte ham for et utugtigt levned 
med andre kvinder i sognet, for at have 
kaldt præsten for »et vanvittigt menne
ske« og for at have beskyldt amtsprov
sten, seminarieforstander Wedel, for 
tyveri. Sagen gik til amtsskoledirektio
nen, der bestemte, at hvis Rasmussen 
ikke inden otte dage havde udtaget 
stævning for ærekrænkelse mod klage
ren, ville han blive suspenderet fra sit 
embede. Inden sagen blev endelig 
afgjort, døde Rasmussen - kirkebogen 
melder ikke noget om dødsårsagen. 34 

Som ny lærer og kirkesanger efter et 
halvt års tid med en midlertidig hjælpe
lærer blev i 1831 udpeget Erik Christian 
Knudsen Møller, også han en møller
søn, født i Hårslev i 1808. Han havde 
tidligt ønsket at blive lærer og blev der
for efter konfirmationen medhjælper 
hos læreren i det nærliggende Skovby 
sogn. Det hverv måtte han afbryde, da 
hans moder døde og en stedmoder 
ønskede ham hjem som medhjælp på 
møllen. Det lykkedes dog for ham trods 
stedmoderens modstand at få lov til at 
komme på seminariet, og han fik eksa
men fra Skårup i 1828 med karakteren 
»duelig«, der havde afløst den tidligere 
karakter »godt«. Han var så nogle år 
huslærer i Brændekilde og kom derfra 
til Lunde, hvor han blev til sin død i 
1865.35 Med ham synes sognet at have 
været mere heldig, for i skoleberetnin
gerne siges det, at »skolen står under sin 
duelige og flittige lærer Møller på et 
meget godt standpunkt«. 
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Kølstrup sogn mellem 
Odense og Kerteminde 

Et af de sogne, hvor det voksende 
børnetal fik konsekvenser for skolefor
holdene, var Kølstrup, der var hoved
sogn i Kølstrup-Agedrup pastorat. I 
1800 fandtes der en skole i hvert af de to 
sogne. I skolen i Kølstrup gik der ifølge 
1800-indberetningen ca. 50 børn. Det 
betyder formodentlig, at en del af sog
nets børn på det tidspunkt ikke har gået 
i skole, for i folketællingen 1801 er antal
let af børn mellem 7 og 14 år på ca. 75. 
Skolebygningen bestod af en god rum
melig stue med to borde og bænke ved 
samt lave bænke ved væggene til de 
små børn. Skolen var i 1800 for nylig 
blev sat i stand med fjællegulv og nye 
vinduer. 

Spise
kammer 

• 
Skolestue 

I] 

Stald 

Rytterskolerne var det første forsøg på at 
regulere skolevæsenet på landet. De blev 
oprettet på det gods, som blev samlet af kro
nen forskellige steder i landet for at finan
siere et fast rytteri. På Fyn blev der indret
tet 20 skoler 1722-24, alle efter samme 
grundplan. Fra Anne Riising: Gudsfrygt og 
oplysning. Odense 1700-1789, Odense 
1981. 

Kølstrups skoleholder og degn i år 
1800 hed Hans Christian Starup. Han 
var da nær ved 50 år gammel og var 
født i Allesø-Næsbyhoved sogn nord
vest for Odense, hvor faderen var degn 
og skoleholder. Han blev elev på kate
dralskolen i Odense, hvor han synes at 
have haft svært ved at finde sig til rette 
og anvendte tiden på mindre heldige 
sider. De første år lød hans vidnesbyrd 
bl.a. på, at han var doven og forsømme
lig og var uordentlig uden for skolen, 
men i de sidste år gik det bedre, da han 
»har kendelig forbedret sig, været 
meget flittig og skikkelig«. Hvad han 
foretog sig i de nærmest følgende år 
efter eksamen i 1776, er ikke kendt, men 
i 1782 fik han embedet i Kølstrup, som 
han havde, til han døde i 1809, blot 58 år 
gammel. Han omtales i 1800-indberet
ningen som »veloplagt« 

Ved Starups død havde det nærlig
gende gods Ulriksholm kaldsretten til 
skoleembedet. Ejeren af godset var 
siden 1791 kammerherre Poul Rosen
ørn. Han var kendt som en ivrig tilhæn
ger af disse års reformer af under
visningsvæsenet. Under et ungdomsop
hold i Schweiz havde han stiftet be
kendtskab med Rousseaus pædagogi
ske tanker, og da han i nogle år havde 
været embedsmand i centraladministra
tionen, havde han fået et nært venskab 
med J.L. Reventlow. Denne baggrund 
var sandsynligvis årsagen til, at han 
blev udpeget til medlem af den direk
tion, der skulle føre tilsyn med Brahe
trolleborg Seminarium. 

Det var derfor naturligt for Rosenørn, 
at det blev en seminarist fra Brahe
trolleborg, der kom til at efterfølge Sta
rup, og Rosenørn havde et lokalt emne 
klar. Under godset hørte øen Vigelsø i 
Odense fjord, der blev brugt til græs
ning for en del af godsets kvæg. Til at 
passe dyrene var der ansat en fævogter, 
der med familie boede i øens eneste hus. 
En af disse fævogtere, der var gård
mandssøn fra Kølstrup, var druknet 
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under sejlads til øen i 1785, og da hans 
kone også døde kort efter, var en søn af 
dette ægteskab ved navn Hans Nielsen 
- født i 1776 - blevet forældreløs. Hans 
Nielsen kom først ud at sejle, men da 
helbredet ikke kunne klare dette 
erhverv, og da han ved konfirmationen 
havde fået et skudsmål om at have stor 
læselyst og flid, betalte Rosenørn for 
hans ophold på seminariet i Brahe
trolleborg. Han startede på seminariet i 
1797 og omtales ved en eksamen i 1799 
sammen med en anden seminarist som 
»de fortrinligste« elever. 36 Uddannelsen 
var som nævnt fireårig, og da Hans 
Nielsen blev færdig som lærer i 1801, 
blev han ansat ved rytterskolen i Pårup 
sogn ved Odense, hvor han nu antog 
navnet Hans Nielsen Wichelsøe efter sit 
fødested. Da embedet i Kølstrup blev 
ledigt, hentede Rosenørn ham dertil, og 
han virkede derefter som lærer og kir
kesanger fra 1810 til 1842. Skolearbejdet 
gennem disse år kan følges dels gennem 
referater fra skolekommissionens mø
der og kommissionens halvårlige indbe
retninger til amtet, dels gennem sogne
præsten Otto Engelsted Friis' dagbog 
fra hyppige besøg i skolen.37 De giver 
som hovedregel indtryk af, at Hans 
Nielsen udførte sit arbejde til myndig
hedernes tilfredshed, og på skemaerne 
om lærerens duelighed er den normale 
betegnelse: »Meget god«,38 men både 
Rosenørns indgriben og præstens me
get nøje kontrol med undervisningen er 
vidnesbyrd om det patriarkalske for
hold til læreren og et kirkeligt ønske om 
ikke at overlade for stor selvstændighed 
til en lærer, der »kun« havde en semina
rieuddannelse. 

Rosenørn var også ivrig for land
brugsreformer på godset. Landsbyerne 
blev udskiftet, og en stor del af det tidli
gere fæstegods blev solgt til fæsterne. 
Mange af de nye selvejere solgte mindre 
parceller fra, så der opstod en ny klasse 
af boelsmænd og husmænd, hvoraf 
mange blev befolket med til vandrere fra 

Hans Chr. Johansen 

nabosogne. Folketallet steg derfor hur
tigt fra 628 ved folketællingen i 1801 til 
1011 i 1834. Da mange af tilflytterne var 
unge folk, steg børnetallet endnu hurti
gere, samtidig med at alle børnene nu 
kom i skole efter indførelse af den nye 
lovgivning fra 1806 og 1814. Ved indbe
retningen til Fyns Guvernement i 1831 
var elevtallet nået op på 154, men faldt 
så igen, og i 1845 var der 138 børn i sko
len. 

Kølstrup fik nyt reglement for skole
væsenet i 1822. På grund af det store 
elevtal blev det af Danske Kancelli 
anbefalet, at der blev ansat en andenlæ
rer ved skolen, men der skulle gå nogle 
år, før det blev realiseret.39 Det skyldtes 
dels, at det ville betyde ekstra udgifter 
for sognet, dels at det ville blive en per
sonlig byrde for Hans Nielsen. Lønnen 
for en andenlærer var ikke stor, og det 
var derfor normalt, at det var helt nyud
dannede ugifte lærere, der blev ansat, 
og at de blev optaget i førstelærerens 
husstand. 

Det var derfor først i 1827, at der kom 
en andenlærer til sognet, og i de følgen
de år var der hyppige udskiftninger på 
posten, når det lykkedes for andenlæ
rerne at få et embede, der var bedre 
aflønnet. Ansættelsen af en andenlærer 
betød desuden, at undervisningen i to 
klasser blev udvidet til fire klasser, og 
der måtte derfor omkring denne tid 
bygges et nyt skolelokale, så hver af 
lærerne havde sit eget sted at undervise. 
I 1837 blev der imidlertid ansat en 
andenlærer, der kom til at virke i sognet 
i længere tid. Han hed Johann Suhr og 
var holstener, født i Siiderau i nærheden 
af Gliickstadt som søn af en skomager 
og gartner. Seminariet i Kiel var blevet 
nedlagt i 1823, og mange unge fra 
Slesvig-Holsten søgte derefter til Skå
rup for at få en læreruddannelse. Nogle 
af dem blev i kongeriget efter afsluttet 
eksamen. Johann Suhr havde først 
været hjælpelærer nogle år på sin hjem
egn, men kom derefter til Skårup, hvor 

•. 
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han fik sit eksamensbevis i 1835 med 
hovedkarakteren »duelig«, og efter 
nogle kortvarige embeder andre steder 
på Fyn havnede han altså to år senere i 
Kølstrup. Forklaringen på, at han blev 
på stedet, skal nok findes i, at han blev 
gift med Hans Nielsens yngste datter, 
og det betød måske også noget, at 
svigerfaderen havde nået en alder, 
hvor det kunne forudses, at førstelærer
embedet inden længe skulle nybesættes. 

Kaldsretten til embedet var da over
gået til biskoppen over Fyns stift, og 
under en visitats i sognet lagde Wichel
søe et godt ord ind for sin svigersøn, 
som han gerne så som sin efterfølger. 
Det blev da også resultatet, da lærer
skiftet skete i 1842, og Suhr fortsatte 
som førstelærer frem til 1876, da han 
blev afløst af sin søn. Han synes hurtigt 
at have sat sit præg på skolen, hvor han 
i indberetningerne blev karakteriseret 
som »meget god«. Præsten ophørte med 
de hyppige besøg, og Suhr fik en betro
et stilling i sognet. I 1864 - et år, hvor 
tysk ellers ikke var i høj kurs - blev han 
endda valgt til formand for sognefor
standerskabet (sognerådet), og året efter 
blev han medlem af valgbestyrelsen for 
Kertemindekredsen. 

Udviklingen i Kølstrup viser dermed 
en måde, hvorpå tilpasningen til et stør
re elevtal kunne ske, men er også et vid
nesbyrd om, at der skete en ændring i 
lærernes position i lokalsamfundet fra 
at være under stærk kontrol af myndig
hederne til at blive et midtpunkt for 
sognelivet med en langt mere selvstæn
dig stilling. 

Fjelsted sogn på Vestfyn 

En anden reaktion på et voksende bør
netal kan man finde i Fjelsted sogn, der 
var hovedsogn i Fjelsted-Harndrup 
pastorat. I 1800 fandtes der en skole i 
hvert af de to sogne, og i skolen i 
Fjelsted gik der ifølge indberetningen 65 

børn. Da der i 1801 var godt 100 børn 
mellem 7 og 14 år, har det også her kun 
været en del af børnene, der har gået 
regelmæssig i skole. Skolebygningen 
omtales i 1800 som i forsvarlig og god 
stand. 

Degn og skoleholder i Fjelsted var i 
1800 Holger Foss Steenberg, der havde 
haft embedet siden 1790. Han var født i 
Hedensted mellem Horsens og Vejle i 
1762. Faderen var stedets præst, og søn
nen blev som ung sat i latinskolen i 
Horsens (eksamen i 1781). Han omtales 
i 1800-indberetningen som »duelig«. 
Steenberg forblev i embedet til 1812, da 
han blev afskediget på grund af svage
lighed og mange forsømmelser. I den 
nærmest forudgående tid havde der 
været adskillige klager fra forældre 
over, at børnene intet lærte, og nogle 
forældre havde i stedet sørget for anden 
undervisning til deres børn. 

Med de ca. 100 elever, der kunne for
ventes i skolen, da den nye lovgivning 
indførte mulkter for forsømmelse med 
at sørge for, at børnene i sognet modtog 
undervisning, var skolen i Fjelsted alle
rede fra starten for lille til at dække 
behovet ved en enkelt lærer, og forhol
dene skulle hurtigt blive endnu mere 
vanskelige. I sognet havde siden midten 
af 1600-tallet ligget hovedgården Billes
bølle. Efter hyppige ejerskifter i sidste 
halvdel af 1700-tallet blev den i 1798 
købt af en af gårdmændene i sognet og 
derefter udstykket i 7 gårde, 4 bolsteder 
og 20 huse med jord. Da der også efter 
tidligere overgang til selveje i sognets 
landsbyer var kommet en del nye huse 
til, var der mange unge og nygifte par i 
sognet omkring århundredskiftet. Det 
førte i de følgende årtier til en veritabel 
babyboom, så elevtallet i 1831 nåede op 
på over 200.40 Derefter nåede denne 
gruppe af beboere sølvbryllupsalderen, 
og elevtallet tog noget af, så det i 1845 
var faldet til 174. 

Det blev nu Steenbergs efterfølger, 
der måtte klare problemerne med de 
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mange børn. Det var en seminarieud
dannet fra Brahetrolleborg, der hed 
Peder Jacobsen, født i 1779 i Gelsted af 
en derværende gårdmand. Han fik sin 
eksamen fra Brahetrolleborg i 1805 og 
blev derefter lærer ved en borgerskole i 
Trondheim. Derfra vendte han tilbage 
til Fyn, da han fik embedet i Fjelsted. 
Han omtales af skolekommissionen 
som »en såre duelig og virksom semina
rist«, og ved en visitats i hans sidste 
lærerår skriver bispen, at »pastoratet er 
så lykkeligt at have særdeles flinke 
lærere. «41 

Situationen med en enkelt lærer i sog
net var jo imidlertid ikke holdbar på 
langt sigt. I princippet kunne man have 
klaret sig på samme måde som i 
Kølstrup med ansættelse af en andenlæ
rer. Bebyggelsen i sognet var koncentre
ret omkring en nord-syd akse på et par 
kilometers længde, mens der kun var 
spredte ejendomme i sognets østlige og 
vestlige udkant. Skolevejen til den eksi-
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sterende skole var derfor inden for 
lovens grænser for de det store flertal af 
eleverne. Det blev dog ikke løsningen. 
Allerede i det første regulativ for pasto
ratets skolevæsen fra 1813 blev sognet 
delt op i to skoledistrikter med centre i 
henholdsvis Fjelsted og Fjellerup, men 
det blev ikke til noget med at bygge en 
ny skole i Fjellerup. Først efter at et nyt 
regulativ i 1831 havde gentaget op
delingen, kom der skred i sagen, så man 
i 1835 kunne indvie en ny biskole i 
Fjellerup - eller rettere på Fjellerup 
mark omkring halvanden kilometer 
sydøst for Fjellerup landsby mellem 
Fjellerup og Sletterød. Det skulle vise 
sig at være en uheldig placering med en 
isoleret beliggenhed på en stormomsust 
bakke. Inden længe kom der både kla
ger fra læreren over skolens dårlige til
stand og den ringe plads, der var i det 
værelse og kammer, der udgjorde lærer
boligen, og tillige fra nogle forældre 
over en barsk skolevej, som betød, at de 

Børnetallets vækst med
førte et behov for en bi
skole, men skoledirek
tionen og beboerne i 
Fjellerup var ikke helt 
enige om, hvor »afhjæl
peskolen« skulle place
res. Det farvelagte kort 
er tegnet i 1830. Det 
viser de tre skoledistrik
ter Harndrup (A), 
Fjelsted (B) og Fjellerup 
(C). Med kryds er an
givet de tre mulige pla
ceringer af den nye 
skole. Landsarkivet for 
Fyn, Kortsamlingen, 
Fjelsted sogn. 
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ikke ville sende børnene i skole i lange 
perioder om vinteren. 

Stillet over for disse klager overveje
de skolekommissionen i 1839 at slå de to 
skoler sammen og udvide den beståen
de skole i Fjelsted, men det blev ikke til 
noget, og der skete heller ikke noget, da 
Danske Kancelli et års tid senere fore
slog, at skolen i Fjellerup blev flyttet til 
et sted nærmere et bebygget område. 
Både skolekommissionens flertal og en 
afstemning i skoledistriktet var imod de 
omkostninger, en sådan flytning ville 
medføre. Det blev derfor først efter mid
ten af 1800-tallet, at man fik bekvemmet 
sig til at finde en anden løsning. 

Resultatet var derfor, at de tidligste 
lærere, der blev ansat i Fjellerup, hurtigt 
forlod skolen igen. Den første lærer, der 
blev i mere end et år, var Hans Ahrent 
Heilmann, der var søn af degnen i det 
nærliggende Asperup sogn. Han var 
født i 1808 og havde fået sin lærereksa
men i Skårup i 1828 med hovedkarakte
ren »duelig«. Han kom til Fjellerup efter 
at have været huslærer på Erikshåb i 
Hillerslev sogn, hjælpelærer i Sandager 
og i fem år organist og hjælpelærer i 
Middelfart. Han forlod skolen i Fjelle
rup i 1839 til fordel for det bedre lønne
de embede i Grindløse, hvor læreren 
også var kirkesanger. Han var i mellem
tiden blevet gift og havde et barn på to 
år, så de meget beskedne boligforhold i 
Fjellerup har nok medvirket til, at også 
han søgte væk. I Grindløse omtales han 
som en »duelig og kraftig lærer, der 
arbejder med flid i sin skole«. 

Heilmann blev afløst af Marcus 
Ulrich Jacobsen, der var søn af den 
ovennævnte Fjelstedlærer Peder Jacob
sen. Sønnen var født i sognet i 1816 og 
havde fået sin eksamen i Skårup i 1838 
med hovedkarakteren »duelig«. Han 
kom til Fjellerup efter en kort periode 
som lærer i Vejle. 

Inden midten af århundredet skete 
der yderligere nogle personaleforan
dringer. Peder Jacobsen døde i 1844, og 

sønnen rykkede så over i kirkesanger
og skolelærerembedet på den gamle 
skole, hvor indberetningerne omtaler 
ham som »meget dygtig og ikke mindre 
flittig og sædelig«. Som hans afløser i 
Fjellerup blev ansat Jens Andreas 
Dinsen, født 1813 i Brahetrolleborg 
sogn, hvor faderen en tid var lærer på 
Reventlows skole i Haagerup. Den w1ge 
Dinsen havde først været landarbejder 
og var derved blevet for gammel til at 
kunne optages på seminariet efter de da 
gældende regler, da han på et senere 
tidspunkt fandt ud af, at han gerne ville 
være lærer. I nogle år fungerede han da 
som huslærer og hjælpelærer på Nord
vestfyn, samtidig med at en lokal præst 
forberedte ham til at gå op til lærereksa
men som privatist. Han bestod denne 
eksamen fra Skårup i 1840 og var en tid 
lærer på Fænø, inden han kom til 
Fjellerup, hvor det i indberetningerne 
omtales, at han »underviser ret med lyst 
og er flittig og sædelig. «. 

I 1845 var børnene i sognet fordelt 
med 96 på skolen i Fjelsted og 78 på sko
len i Fjellerup. 

Landet sogn på Tåsinge 

Skolevæsenet på Tåsinge fik ligesom i 
Brahetrolleborg sogn en egen udform
ning, inden skolelovene i 1806 og 1814 
trådte i kraft. Initiativtageren var stam
huset Torsengs ejer, kammerherre Fr. 
Juel, der i 1795 fik gennemført et regle
ment, der opdelte øens tre sogne i syv 
skoledistrikter, og han lod fire nye sko
ler opføre i løbet af 1790'erne. Regle
mentet fik kongelig konfirmation i 
1796, og en række af dets bestemmelser, 
herunder at der skulle være en fælles 
skolekommission og skolekasse for alle 
tre sogne, fik lov til at fortsætte, efter at 
den landsomfattende lovgivning var 
indført andre steder i landet. Først i 
1844 ophævedes de specielle tåsingske 
tilstande.42 
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En af de skoler, som Frederik Juel lod bygge på Tåsinge, beliggende midtvejs mellem Vindeby 
og Troense. Skitse af Niels Ringe. Foto: Nationalmuseet. 

To af skolerne kom til at ligge i Landet 
sogn, nemlig en hovedskole, der blev 
placeret nær den en omt beliggende 
Landet kirke mellem egnets to hoved
bebyggelser i Lundby og Strammelse, 
og en filialskole i Varnæs i sognets vest
ligste udkant, hvor der var kommet en 
del ny bebyggelse til i forbindelse med 
udskiftning og udflytning. Begge disse 
steder blev der bygget nye skoler i for
bindelse med indførelsen af reformerne. 
Ifølge 1800-indberetningen var der 95 
elever i hovedskolen og 30 i filialskolen, 
og det samlede elevtal voksede til 170 
børn i 1831. 

Degn og skoleholder ved hovedsko
len var i 1800 Corfits Juell, født ca. 1725, 
vistnok i Sørup ved Svendborg, hvor 
faderen var skoleholder. Han var kom
met til degnekaldet i 1783, da forgænge-

ren døde, men ellers er hans tidligere 
forhold ikke kendte. På grund af hans 
alder hjalp hans søn omkring 1800 med 
i skolearbejdet. 

Juell døde i 1806, og hans efterfølger 
blev den tidligere nævnte seminarist i 
Kiel Frederik Johan Berg, der dog kun 
kom til at virke i sognet i syv år. En 
mørk efterårsaften i 1813 gik han vild i 
et moseområde og druknede. I Troense 
synes han at have været en respekteret 
lærer, der i befolkningen omtaltes som 
»magisteren«, men præsten i Landet var 
i perioder kritisk over for Bergs virke 
der under hyppige skolebesøg. Især 
fandt han regneundervisningen mindre 
tilfredsstillende, og i foråret 1810 måtte 
han skride til en alvorlig irettesættelse, 
da han ved en inspektion fandt Berg 
»ganske beskænket og aldeles ude af 
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stand til at undervise børnene.«43 I løbet 
af sommeren 1810 blev præsten bedre 
tilfreds med forholdene, men at man 
ikke følte sig for sikker på hans adfærd, 
kan måske indirekte læses af ordlyden i 
den skoleplan, der blev lagt for øen kort 
før Bergs død. Der hedder det: »Så 
længe nærværende degn og skolelærer 
Berg vedbliver som nu på nogen tid at 
forestå sit embede ulasteligt, bør han 
nyde de i planen anførte indkomster; 
men i modsat fald forestilles han til 
afsættelse. «44 

Efter Bergs død henvendte den davæ
rende degn og skoleholder i Bregninge 
sig til Fr. Juel for at lægge et godt ord 
ind for sin 24-årige søn Frederik 
Christian Lorentzen, der da var elev på 
seminariet i Skårup, men først ville 
blive færdig som lærer i 1815. Det lykke
des ham at få et tilsagn om, at sønnen, 
når han var færdig, kunne overtage 
embedet i Landet, og i mellemtiden blev 
undervisningen varetaget af vikarer. 
Den første var den fra H.C. Andersens 
skoletid kendte Fedder Carstens.45 Hans 
hovederhverv var imidlertid at passe 
den optiske telegraf i Bregninge, og det 
kunne undertiden være svært at passe 
skolen, samtidig med at der var behov 
for uden tøven at videresende medde
lelser med telegrafen.46 

Lorentzen tiltrådte i 1815 og forblev i 
embedet til sin død i 1842. Han synes at 
gjort en god indsats, men var også 
kendt for sin hårde legemlige afstraffel
se af børnene. 

Lorentzen afløstes af en anden 
Skårupserninarist Rasmus Hansen Loh
mann, der var gårdmandssøn fra Flød
strup. Han var født i 1813, havde taget 
læreeksamen i 1833 med hovedkarakte
ren »udmærket duelig«, der var det 
højeste trin på karakterskalaen. Efter 
afsluttet eksamen havde han været hus
lærer på Nakkebølle gods i et år og på 
Scheelenborg på Hindsholm i omkring 
otte år. Han var i Landet til sin død i 
1862. 

Til den nye skole i Varnæs har det for
modentlig i begyndelsen været vanske
ligt at rekruttere gode lærere. Da det 
kun var en filialskole, var lønnen lav. 
Omkring 1800 hed læreren Niels Niel
sen, som der ikke vides mere om. Han 
efterfulgtes af Jørgen Hansen, der vist
nok hidtil havde været kusk på Val
demars Slot og ikke havde anden 
uddannelse, men præsten var ved sine 
besøg i skolen »ganske vel tilfreds med 
lærerens flid og børnenes fremgang.« 

Efter hans død i 1824 korn der en 
seminarieuddannet til skolen. Han hed 
Jens Larsen, var gårdmandssøn fra 
Brendekilde ved Odense, født i 1795 og 
dimitteret fra Skårup i 1817. Han havde 
efter eksamen være huslærer på 
Scheelenborg i syv år, og allerede i 1830 
vendte han tilbage til Hindsholm til et 
bedre lønnet embede som skolelærer og 
kirkesanger i Mesinge. Det blev så nød
vendigt at se sig om efter en ny lærer. 

Det blev en rnøllebyggersøn fra Vej
strup, Hans Rasmussen, der var født i 
1800, og som efter konfirmationen var 
kommet til at arbejde på Scheelenborg 
mølle på Hindsholm. Efter en arbejds
ulykke blev han af herskabet på 
Scheelenborg hjulpet på seminariet og 
blev dimitteret fra Skårup i 1822 med 
karakteren »meget godt«. Mellem 1822 
og 1830 havde han været lærer ved en 
lille filialskole i Langø på Hindsholm. 
Ansættelsen af ham i Varnæs var næppe 
noget heldigt valg. Han viste sig snart at 
være meget uligevægtig, formodentlig 
på grund af en sindslidelse, og det var 
nødvendigt i perioder at fritage ham for 
undervisningen og at holde en hjælpe
lærer. Midt i 1850' erne blev han tillige 
mistænkt for at have tilknytning til en 
tyvebande, der huserede på egnen, og 
da han i den forbindelse blev arresteret, 
hængte han sig arresten i Svendborg i 
1856. 

De mange kontakter, der i disse år var 
mellem Tåsinge og Hindsholm, kan 
uden tvivl forklares ved, at Fr. Juels 

Fynske Årbøger 2007



64 

ældste søn Carl i 1811 var blevet gift 
med Sophia Frederica Stieglitz-Brock
dorff, der omtrent samtidig overtog 
baroniet Scheelenborg ved sin mors 
død.47 Kontakterne er således endnu et 
vidnesbyrd om, hvor tæt en række af de 
fynske godsejere fulgte udviklingen 
skolevæsenet i deres områder. 

Afslutning: 
Et gnidningsløst systemskifte? 

Gennemgangen af arkivmaterialet om
kring embedsbesættelser og skolekom
missionernes virke i de 64 sogne giver 
indtryk af, at de kaldsberettigede myn
digheder uden videre har accepteret 
reglen fra 1812 om, at der skulle vælges 
en seminarist, når et embede blev ledigt. 
Der er i de 64 sogne kun fundet en 
enkelt afvigelse fra denne regel. Ved 
Havrehedeskolen i Vigerslev sogn hav
de Mads Pedersen Sejrup været skole
holder siden 1789. I 1815, da han var 69 
år gammel, anmodede han om, at hans 
søn Niels Peter Sejrup, der ikke var 
seminarieuddannet, blev antaget som 
hans efterfølger. Sønnen havde fulgt 
noget af Paludan-Miillers undervisning 
i Kerteminde, men ifølge den lokale 
præsts anbefaling var forældrene for 
fattige til at betale for en egentlig semi
narieuddannelse.48 Der blev givet en 
dispensation, og sønnen fik embedet, 
som han havde til sin tidlige død i 1833. 
Først derefter kom der en seminarieud
dannet lærer ved skolen. 

Den i øvrigt fuldstændige overgang 
til at anvende seminarieuddannede skal 
ses på baggrund af, at der er adskillige 
eksempler på, at der blev ansat ikke
seminarister i tiden mellem udstedelsen 
af det provisoriske reglement i 1806 og 
1812. De ansættende myndigheder har 
formodentlig ikke på det tidspunkt 
ment, at en seminarist på grund af sin 
uddaimelse var det eneste rigtige valg. 

Der synes ikke for de gennemgåede 

Hans Chr. Johansen 

sogne at være bevaret noget af den kor
respondance, som der ifølge reglerne fra 
1812 skulle være mellem de lokale myn
digheder og stiftets seminarieforstande
re, og det er derfor svært at få noget at 
vide om, i hvilket omfang man har fulgt 
forstandernes anbefalinger. Det er også 
kun i meget få tilfælde, at man ved, 
hvem der søgte de ledige embeder, og 
det kan derfor heller ikke ad den vej 
undersøges, hvilke hensyn der blev 
taget, når det skulle afgøres, hvem der 
fik embedet. 

De mange eksempler på, at seminari
ster med rod i det pågældende lokal
samfund blev valgt, kan måske være et 
tegn på, at en kvalificeret ansøger, som 
man kendte personligt, havde en god 
chance for at blive valgt, selv om der var 
andre ansøgere, der kunne møde op 
med bedre vidnesbyrd og eksamenska
rakterer fra seminariet. 

Den nyansatte seminarist synes i 
1800-tallets første årtier ikke at have 
haft nogen særlig høj status i landsby
samfundet. Han var under meget nøje 
overvågen fra kirkelig side. Præsten til
bragte hyppigt længere tid i skolen og 
var ikke sen til at påtale, hvis der var 
dele af undervisningen - ikke mindst i 
religion - som han fandt mindre til
fredsstillende. Også over for skolekom
missionen måtte læreren længe være 
underdanig og finde sig i, at boligfor
hold, skoleudstyr, opvarmning af skole
stuen m.v. ikke blev for bekostelig. Det 
var i kommissionerne skatteyderhen
syn, der var i højsædet, selv om præster 
og godsejere undertiden kunne være 
lidt mere villige til at bevilge midler til 
forbedring af børnenes og lærerens for
hold. 

Hen mod midten af 1800-tallet synes 
lærerne gradvist at have fået en mere 
respekteret status i sognene. Præsternes 
tilsyn blev mindre strengt, og der blev 
brugt flere penge på undervisnings
væsenet, men det er dog først sent i 
århundredet, at den lokale skolelærer i 
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landsognene får en central og agtet pla
cering i forbindelse med de folkelige 
bevægelser og den folkelige oplysning, 
der da bredte sig over hele landet. 
Mange lærere kom da til at spille en vig
tig rolle ved dannelsen af lokale andels
foretagender - herunder brugsforenin
gerne. De stod i spidsen for oprettelse af 
sognebiblioteker, forsamlingshuse og 
sangkor, og lærerboligen blev ofte et 
samlingssted for sognets beboere i alle 
aldre. 

Noter 

1. Antallet af skoler i et sogn blev bestemt, dels 
af at et barn kun undtagelsesvis måtte have 
en skolevej, der var på mere end en kvart mil, 
dels af at der i skoledistrikter med et meget 
stort antal børn kunne oprettes en hjælpesko
le for de mindste børn. 

2. Indberetningerne findes i LAO, Fyns Bispe
arkiv, skolesager 1800-1849, der tillige inde
holder spredte indberetninger fra 1811 og fra 
nogle år i 1840'erne. 

3. Citat fra kommissionens kommissorium, jf. 
Joakim Larsen: Skolelovene af 1814 og deres til
blivelse - aktmæssigt fremstillet, 1914, s. 55. 

4. LAO, Fyns Bispearkiv, Kongelige reskripter og 
kollegiebreve, 1800. 

5. LAO, Fyns Bispearkiv, Kopibog, 1801. 
6. Fremkommet ved skøn over børnetallet i de 

sogne, som der ikke findes indberetninger 
fra. 

7. Fyns Guvernement blev oprettet som en ny 
administrativ enhed for prins Christian 
Frederik - den senere Christian den 8. - efter 
at han var vendt hjem fra sin korte tid som 
norsk konge. 

8. LAO, Fyns Guvernements arkiv, diverse sager, 
1823-40. 

9. F.A.S. Hansen og J. Chr. Jørgensen: 
Beskrivelse over skolelærerembederne i Fyns 
Stift I-II, 1846-51. Oplysningerne på dette 
tidspunkt kan suppleres med samtidige ind
beretninger i Fyns Bispearkiv, skolesager, 1800-
1849. 

10. Citeret efter Fr. Bokkenheuser: Efterslægt
selskabet og det skole 1786-1836, 1896, s. 18. 

11. AF. Bergsøe: Den Danske Stats Statistik, bd. 3, 
1848, s. 38. 

12. Selskabets tidligste historie er omtalt i Fr. 
Bokkenheuser: Efterslægtselskabet og det skole 
1786-1836, 1896 . 

13. Yderligere en dimittend fra Blågårds Semi
narium årgang 1795 kom til Fyn i 1797 som 
degn i Vejstrup, men han forlod øen efter kort 
tid og omtales i 1800-indberetningen som 
langt mindre kvalificeret end sin efterfølger, 
der ikke havde nogen uddannelse. 

14. I nogle år fra omkring 1812 blev der også 
uddannet et beskedent antal lærere i 
Kertemind af den d rvær nd præ t og 

n re bi kop over Århu tift, Jens Pa lu.dan
Milller, far til historikeren Caspar Paludan
Milller, digteren Frederik Paludan-Miiller og 
den teologiske forfatter Jens Palundan
Milller. 

15. Se om Reventlows reformer: C. Fritz Jørgen
sen: Brahetrolleborg sogns degne- og skolehisto
rie, 1874 og Den Reventlowske skole i 150 år, 
1933. 

16. Faderen blev senere skoleholder i Marstal. 
17. Kaldsretten til embedet i Vester Åby tilhørte 

Brahetrolleborg. 
18. Uddrag af Pades selvbiografi er publiceret i 

Torkil Baumgarten: Danmarks anden seminarist 
Johannes Pades autobiografi, 1915. 

19. Reventlow bekostede også uddannelsen af en 
tredje seminarist i Kiel. Han hed Hans Erich
sen og blev efter eksamen lærer ved Revent
lows skole i Haagerup, men han forlod stillin
gen i 1789 og blev degn og skoleholder i 
Tirsted på det sydlige Lolland. 

20. Den nye skole i Troense blev indviet i 1790, og 
Berg omtales som den første lærer ved sko
len. Han omtales også, da han blev gift i 1791 
i Dreslette med Elisabeth Lunde, der havde 
været stuepige på Frederiksgave i 1780'erne, 
som »skoleholder i Troense.« Ved en dåb i 
1792, hvor Elisabeth Lunde var fadder, omta
les hun som boende »på slottet«, dvs. 
Valdemars Slot, og måske har det været 
omkring den tid, at Berg var i Kiel. Parrets 
eneste barn blev døbt i Bregninge kirke i 1794. 

21. Se om seminariernes udvikling: Joakim 
Larsen: Bidrag til den danske skoles historie, bd. 
2: 1784-1818, 1893 og Erik Nørr og Vagn 
Skovgård-Petersen: - for at blive en god lærer. 
Seminarier i to århundreder, 2005. I 1841 blev 
der desuden oprettet et seminarium i Jelling, 
som primært skulle uddanne lærere til sko
lerne i Ribe stift og til de områder af Slesvig, 
hvor der blev ansat dansktalende lærere. 
Seminariet i Snedsted blev i 1848 flyttet til 
Ranum syd for Løgstør. 

22. Kancelliplakat af 15. maj 1812 ang. Semi
naristers ansættelse til kirkesangere og skole
lærere. Reglen havde tidligere været gælden
de på de kongelige godser, og udvidelsen til 
hele landet skyldtes, at mange seminarieud
dannede fra Borris Seminarium ikke kunne 
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finde ansættelse i de offentlige skoler, jf. Joa
kim Larsen: Skolelovene af 1814 og deres tilbli
velse - aktmæssigt fremstillet, 1914, s. 372. 

23. Den første offentliggjorte oversigt over skole
væsenet på landet i Danmark med oplysnin
ger om antal skoler og elever samt om lærer
ne og deres uddannelsesmæssige og sociale 
baggrund behandler forholdene i 1857. Da 
var der 297 lærere på landet i Odense og 
Svendborg amter. Heraf var de 284 seminari
ster og af dem 228 fra Skårup, jf. Statistiske 
Meddelelser 1,5,3. 

24. Der er udtaget hvert tredje sogn i den række
følge, hvori sognene er opført i Statistiske 
Meddelelser 4,37,1. Stikprøven omfatter i alt 
64 sogne. 

25. K. Bang Mikkelsen: Dimittender fra Blågård 
m.fl. seminarier, 1954, samme: Seminaristerne 
1781-1880, 1958 og Degne og skoleholdere i 
Fyns stift indtil 1814, 1977. 

26. Dette og de følgende vidnesbyrd fra Odense 
Katedralskole er hentet fra LAO, Odense 
Katedralskoles arkiv, elevprotokoller, 1798. 

27. Andre steder på Fyn gik der lidt længere tid, 
inden de sidste ikke-seminarister forsvandt. I 
den tidligere nævnte statistik fra 1857 er det 
opgivet, at fire lærere på Fyn var uden nogen 
eksamen og fire var studenter. 

28. Ifølge 1857-statistikken udgjorde lærerbørne
ne 93 af 297 lærere på Fyn. 77 kom fra gård
mandshjem, 37 fra håndværkerhjem og 20 fra 
husmandshjem. 

29. Se herom Hans Chr. Johansen i Fortid og Nutid 
2007:1: Jens Hansen har en bondegård - og 
han er en af de heldige, 1805-35. S. 23-44 

30. LAO, Skårup Statsseminariums arkiv, optagel
ses- og eksamensprotokoller. 

31. To af de tidlige elever fik - uvist af hvilken 
grund - deres eksamensbeviser allerede i 
1805. 

32. LAO, Skårup Statsseminariums arkiv, optagel
ses- og eksamensprotokoller. 

33. RA, Kultusministeriets arkiv, skoleberetninger, 
1848. 

34. Rasmussens forhold kan følges i LAO, Lunde 
skolekommission, forhandlingsprotokol 1809-
42. Klagen fra 1830 er ført i et sprog, der bety
der, at den næppe kan være affattet af den 
husmand, der rejste sagen, men at der må 
have stået personer bag, der var vant til at 
udtrykke sig på et formfuldendt dansk. 

35. Personlige oplysninger om livsforløbet for 
ham og flere af de senere omtalte lærere, der 
endnu var i embede i 1858, er hentet fra RA, 
kulturministeriets arkiv, lærreranciennitetsske
maer 1858. 

36. LAO, Brahetrolleborg Seminariums arkiv, for
handlingsprotokol, 1799. 
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37. LAO, Kølstrup kommunale arkiv, skolesager 
1773-1858 og LAO, Kølstrup præstearkiv, kate
kisations- og skolebesøgsprotokol. 1805-59 

38. Hans Nielsens og hans efterfølgeres tid som 
lærere i Kølstrup er skildret i Hans Chr. Jo
hansen i Cartha 2002/2003: Lærer- og skole
miljøer i Kølstrup gennem 100 år, s. 21-51. 

39. Der var også kræfter i sognets yderdistrikter 
for at få oprettet en skole der, men det var 
ikke muligt at få flertal for denne løsning i 
skolekommissionen, da den ville være dyrere 
end ansættelsen af en andenlærer. Sognet 
havde da også en størrelse, så skolevejen for 
børnene fra sognets landsbyer var rimelige i 
forhold til lovens krav. 

40. Elevtallet er noget usikkert. Ifølge skemaet i 
Fyns Guvernements arkiv var der 333 børn i 
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bindelse til den eksisterende hovedlinies 
master i Nyborg og Korsør. Bregninges høje 
beliggenhed med vidt udsyn til alle sider var 
et naturligt sted at placere en af masterne. 
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