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TEMA: SKOLE I 200 ÅR

TO DRENGE FRA FYN

- OG SKOLELOVENE FRA 1814 OG 1809
NIELS MATTHIAS PETERSEN FRA SANDERUM
OG RASMUS RASK FRA BRÆNDEKILDE

Af Pia Sigmund

I 2014 fejrer vi 200–året for skoleloven
fra 1814, vedtaget for ”Almueskolevæsenet paa Landet” og „Almueskolevæsenet
i Kjøbstæderne” med et særligt reglement for København. Forud var gået to
andre lovgivningsrunder for skoleområdet, først en ny fundats for Københavns
Universitet i 1788, dernæst lovgivning
for de højere skoler. Den blev endeligt
vedtaget i 1809, men blev indført som
forsøgsordning i Odense Latinskole i
1802.
Vi kan beskrive reformerne for såvel
folkeskolen som for de højere skoler via
to fynske drenges skolegang: Niels og
Rasmus. De to drenge gik i almueskolen, mens den store folkeskolereform
blev udarbejdet. Desværre for dem var
reformen 25 år undervejs. Deres latinskoletids første halvandet år var under
den gamle ordning, men heldigvis for
dem var deres skole med i forsøgsordOve Malling (1747-1829), en dansk historiker, fik
opgaven at skrive en historiebog til brug i latinskolernes dansk- og fædrelandsundervisning. Elevernes nationalfølelse skulle vækkes ved læsning
om danske, norske og holsteneres store og gode
handlinger. Måske har Rasmus og Niels også læst
bogen. Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

I

denne artikel følger vi i hælene på
de to berømte fynboer – filologen
N.M. Petersen og sprogforskeren
Rasmus Rask - og deres opvækst og
skolegang på Fyn. Begge var sønner
af skræddere, og de frekventerede
skolen i en periode, hvor skolevæsenet var under stærk forandring. Både
Niels og Rasmus blev optaget i Odense Latinskole, hvor de delte interessen for litteratur, sprog og historie.
Pia Sigmund fortæller her historien
om Niels og Rasmus’ venskab under
skolevæsenets omorganisering i begyndelsen af det 19. århundrede.

ningen. Som voksen fik Niels arbejde
som seminarielærer på Bernstoffsminde Seminarium, grundlagt af Johan
Ludvig Reventlow. Brødrene J.L. og
C.D.F. Reventlow var drivende kræfter
i Den Store Skolekommission, hvis arbejde førte til skoleloven i 1814. Sådan
kom Niels til at opleve både den gamle
almueskoleordning og den nye skolelovs virkninger. Både Niels og Rasmus
oplevede også den nye fundats for Københavns Universitet i deres studietid.
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Den læsende Børneven
eller Børnevennen var en
læsebog for de 8-12-årige,
oversat til dansk, skrevet
af Eberhard von Rochow
(1734-1805). Bogen blev
brugt i de skoler, som
brødrene Reventlow oprettede, og sandsynligvis
også i mange andre skoler. Rochow var adelig.
Hans gods Reckan i Brandenburg var samlingssted for oplysningstidens
tanker. Han stod i tæt
kontakt med brødrene
Reventlow i Danmark og
inspirerede dem, og som
dem grundlagde han
skoler for godsets bønder.
Kilde: Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

Børneskolen før 1814
Rasmus gik i almueskole ligesom de
fleste andre børn før skoleloven i 1814.
”Forordningen om Skolerne paa Landet i Danmark” fra 1739 dikterede undervisningspligt for alle børn. Den var
pietistisk præget med vægt på det religiøse budskab. Læsning var et hjælpemiddel til at tilegne sig kristendommens
grundsandheder. Luthers lille katekisBogen ”Da skolen tog form 1780-1850”
(2013), som er andet bind ud af fem i
serien ”Dansk skolehistorie. Hverdag,
vilkår og visioner gennem 500 år”, slår
fast, at der blev vedtaget ikke en, men
fem skolelove i 1814: En anordning for
jøder den 29. marts, det såkaldte Jødiske
Frihedsbrev, en Forordning for Hertugdømmerne, og den 29. juli fulgte Anordning for Almueskolevæsenet paa Landet, Anordning for Almueskolevæsenet i
Kiøbstæderne og Reglement for Borgerog Almueskolevæsenet i Kiøbenhavn.
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mus og Pontoppidans katekismusforklaring ”Sandhed til Gudfrygtighed” var det
vigtigste lærestof. Børnene lærte at læse
de kristelige tekster indenad og udenad,
men ikke altid at skrive og regne, for det
krævede forældrebetaling. De lærte svarene i katekismusforklaringen udenad,
men ikke at tænke selv. De fleste børn
gik i skole et par år som 5-8-årige og
hjalp så med hjemme på gården, indtil
de igen kom et års tid i skole i 14-15-års
alderen før barndommens højdepunkt,
konfirmationen. Niels begyndte sandsynligvis sin skolegang i den ”danske”
skole, en af Odenses dengang fire skoler,
eller i en pogeskole, en privat skole for
mindre børn. Skoleholderen i den ”danske” skole havde ingen uddannelse men
blev karakteriseret som ”ganske duelig”.1
Men i 1700-tallets sidste årtier, netop på den tid hvor Niels og Rasmus gik
i skole, ændrede skolegangen sig nogle
steder i landet. Diskussionerne blandt
medlemmerne af Den Store SkolekomPia Sigmund
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Læsebogen Børnevennen i en tidlig udgave fra 1789. Denne udgave indeholder også sange af tyskeren
C.F. Weisse, oversat til dansk. Børn var vant til at lære salmer udenad i skolen, men det var ganske nyt at
lære at læse og synge sange. Kilde: Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

mission satte deres præg, inspireret som
de var af tanker fra Comenius, Locke,
Rousseau og Basedow. Mange godsejere
og andre skoleinteresserede satte forsøg i gang på skolerne på deres egn. Nu
handlede det ikke mere primært om at
skabe gudfrygtige borgere, men om at
forbedre befolkningens sociale, økonomiske og moralske forhold og kvalificere
arbejdskraften. Skoleforsøgene smittede
også af på undervisningen i en del skoler, der ikke var med i forsøgene.
Biskop N.E. Balle (Sjællands biskop
1783-1808) udarbejdede en ny udgave
af katekismusforklaringen i 1791, nu
rationalistisk i sin grundtone. Den Lille
Landbokommission – forløber for Den
Store Skolekommission – anbefalede
Ove Mallings ”Store og gode Handlinger

af Danske, Norske og Holstenere”, udgivet 1777, som læsebog. Læsebogen ”Der
Kinderfreund”, som var helt uden dogmatik, blev oversat til dansk, ”Børnevennen”, også i 1777. Den blev straks taget
i brug i J.L. Reventlows skoler i Brahetrolleborg. I løbet af 1790'erne udkom
flere andre læsebøger og bøger til andre
fag. Nu lå vægten på, at børnene skulle
blive nyttige og fornuftige borgere i staten. Læsebøgerne vrimlede med gode og
praktiske råd om f.eks. at dyrke kartofter.
Indholdsfortegnelsen i Mallings
læsebog fortæller klart om oplysningstidens dyder og idealer. Kapitlerne
rummer overskrifter som ”Menneskekierlighed, Høimodighed, Kierlighed
til Fædrelandet, Troskab mod Kongen,
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Rasmus Rask (1787-1832)
som ung mand.
Kilde: Odense Bys Museer.

Trofasthed, Embeds-Iver, Flid i Studeringer …”2
Oplysningstidens tanker
Folkeskoleloven fra 1814 kan ses i lyset
af fremherskende træk i dansk samfundsliv i 1700-tallets sidste årtier, dels
økonomisk vækst og fremskridtstro
og dels oplysningstidens tanker. Den
europæiske befolkning voksede, og nye
dyrkningsformer blev nødvendige for at
imødekomme den stigende efterspørgsel. Svaret lå i en vifte af initiativer:
Landboreformer, vækst i nye industrier
og håndværk og som basis for det hele:
Uddannelse. Samhandlen voksede og
dermed byernes liv, og der blev stillet
krav om en veluddannet administration. Vækstlagene på landet måtte med,
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landbefolkningen skulle kunne mere end
deres katekismus. Det blev nødvendigt
med en obligatorisk skole for almuens
børn. Oplysningstiden tanker om frihed
og tolerance og tillid til menneskets fornuft skabte et nysyn på børn og deres opdragelse og skolegang.3
Den Store Skolekommission udsendte et lovforslag i 1799, der gennem et
provisorisk reglement blev afprøvet i et
stort forsøgsarbejde fra 1806 i det østlige
Danmark. Det var fremsynet tænkt, at
lovforslaget skulle afprøves i praksis ude
i skolerne; men de nye ideer blev ikke
altid modtaget positivt. Hidtil havde der
været store forsømmelser, ofte årelange,
fordi forældrene ret frit kunne lade børnene blive hjemme fra skole, når der var
brug for dem til arbejde på gården. Helt
Pia Sigmund
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fast lå kun det nødvendige halve til hele
år inden konfirmationen.
Ifølge lovforslaget skulle børnene gå
i skole hver dag, men dog kun den halve
dag. Mange forældre protesterede, og
også fabriksejer Drewsen på Strandmøllens papirfabrik i Lyngby var imod, fordi
han nu måtte undvære sine arbejdsdrenge. Det var en af grundene til, at den
endelige lov i 1814 blev et kompromis:
Hverandendagsskole med heldagsundervisning. Børnenes uge var delt med
tre hele dage i skolen og tre hele dage på
fabrikken eller på gården og – hviledagen søndag.4
En anden årsag, til at skoleloven blev
et kompromis, var hele den politiske udvikling med englandskrigene, statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge året efter. Helstaten stod svækket både politisk
og økonomisk. Reaktionen på alle tabene
var en mere lukket og indadvendt nationalt sindet holdning til omverdenen. De
mange forslag om nye fag og nye undervisningsmetoder, der havde været fremme undervejs i Den Store Skolekommissions arbejde, blev skrinlagt eller kun
brugt i mindre grad.
To drenge på landet
Rasmus
Rasmus Nielsen Rasch blev født 22. november 1787 i landsbyen Brændekilde,
8-9 km sydvest for Odense, som søn af
skrædder og klog mand Niels Christian
Hansen Rasch og Birthe Rasmusdatter.
Da han var seks år, døde hans to ældre
søskende med få dages mellemrum.
Rasmus var lille og svagelig, og faderen
sørgede over de døde børn og så skævt
til den lille splejs. Men moderen havde
blik for, at drengen var lærenem, og opfordrede faderen til at læse med ham og

lære ham at spille violin. Det viste sig, at
drengen lærte alt bogligt stof lynhurtigt,
og at han havde en fænomenal hukommelse. Landsbylæreren mente, at drengen skulle i latinskolen inde i Odense.
Nu blev faderen alligevel helt stolt af
sin søn og lod ham læse op af en bog på
tysk – som degnen, Johan Christopher
Carstensen, ikke forstod. Brændekildes
præst, Peder Jacobsen, indbød Rasmus
til timer i latin og geografi i præstegården; men Rasmus kedede sig, for præsten var ikke nogen stor pædagog. Næste trin var en overhøring af biskoppen
og optagelse i Odense Latinske Skole i
1801.5
Niels
Niels Petersen, blev født 24. oktober
1791 landsbyen Sanderum, 5 km sydvest
for Odense, som søn af skrædder Matthias Petersen og Ane Kirstine Dorthe Danielsdatter. Niels kom i huset hos sin faster, Margrethe Pedersdatter i Klaregade
i Odense, allerede da han bare var godt
et år gammel. Han var et svageligt og
stille barn. Margrethe og hendes mand
Jakob Jørgensen var barnløse, og de
tog sig godt af drengen, men besøg hos
forældrene og de tre brødre i Sanderum
var yderst sjældne. Jakob Jørgensen
havde brænderi, bryggeri og gæstgiveri,
og tjente godt, men mistede sine penge i
1814. ”Ud kom de kun en Gang om Aaret
til hans Broder, Guldsmed Jørgensen, i
fulde Kisteklæders Stads, og da maatte
jeg med,” skriver Niels. Drengen interesserede sig ikke for Jakobs arbejde, men
ville hellere lege i sandkassen og lytte til
sin fasters eventyr. Da han havde lært at
læse, brugte han sine lommepenge på at
købe ”Viser trykte i dette Aar” og eventyr
hos en gammel mand, der gik omkring
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Hver af de 240 rytterskoler fik opsat en mindeplade med tekst og på latin og dansk og med Frederik den
4.s spejlmonogram. Årstallet er 1721. Denne plade sad oprindelig på Sanderum skole.
Kilde: Stadsarkivet Odense.

i byen og solgte småhefter.6 Niels blev
forberedt til latinskolen hos en student.
Vi ved ikke, om han gik i en af Odenses
skoler. Han fik også undervisning i violinspil, guitar og fløjte. Jakob Jørgensen
måtte se i øjnene, at han ikke fik en efterfølger i Niels. Drengen blev optaget i
Odense Latinske Skole i 1801, nogle uger
før Rasmus.
Rytterskoler
Både Brændekilde og Sanderum skoler
var rytterskoler, idet de to landsbyer lå
i det kongelige rytterdistrikt Fyen. Her
blev bygget 20 skoler mellem 1721 og
1723. I hele landet drejede det sig om
240 rytterskoler. Kongen ønskede at opdrage almuens børn til gode kristne borgere – og til nyttige borgere. Der er ikke
overleveret skoleprotokoller eller oplysninger om undervisningen i de to skoler
i 1790'erne. Rasmus blev undervist af
sin far og var sandsynligvis ikke meget
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til stede i Brændekilde rytterskole.
Den gamle skoleordning og den gamle
latinskole på Flakhaven
Før 1802, året hvor forsøgsordningen
for de højere skoler begyndte, var der
to skoler i Odense: Dels latinskolen
for de 10-16-årige og gymnasiet for de
16-18-årige. Gymnasiet var studieforberedende for Københavns Universitet.
Derudover fandtes der fire offentlige
skoler for små børn med plads til 170
børn, tre gratis kateketiske skoler for de
fattigste samt nogle små private pogeskoler. Og endelig var der den offentlige
skole i Overgade 19, som kun var for børn
af forældre, der modtog fattighjælp.7
I skoleåret 1801-02 var Odense Latinske Skole eller Latinskolen i en dårlig
forfatning, og den havde kun 40 disciple.
I 1803 sank tallet til 28. Odense Gymnasiums tilstand var om muligt endnu værre end Latinskolens, idet det kun havde
Pia Sigmund
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Katedralskolen ligger bag plankeværket til venstre for Skt. Knuds kirke, Odense domkirke. Maleri af
ukendt 1810. 18 x 18 cm. Kilde: Odense Stadsarkiv.

én elev tilbage i 1802.8
Flere elevers evner og flid var så ringe, at de ikke hørte hjemme i latinskolen.
Mange lærere, hørere, havde kun ganske
ringe kundskaber. Navnet siger det hele:
Hørerne hørte på elevernes udenadslæren, de underviste ikke. Eleverne gik i
”lektier”, hver tilknyttet en enkelt hører.
Fagene var religion, latin, græsk og hebraisk, lidt tysk og fransk. Skoleordningen fra 1775 skyldtes den konservative
Høegh-Guldberg, der var betænkelig ved
oplysningstidens tankegods. Med refor-

men ville han sikre, at ”en sand og omstændelig Gudskundskab helliger alle
videnskaberne”. Men skolen var stadig
som i middelalderen rettet mod drenge,
der skulle studere teologi. Den daglige
undervisning bestod af udenadslære og
overhøring.9
Reformen
Ligesom folkeskoleloven var skolereformen for de højere skoler længe undervejs. Den var begyndt så småt omkring
1770, hvor nogle foregangsmænd tog hul
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på fremtiden med skoleforsøg og nye
metoder. Den første Kommission for
Latinskolen blev nedsat i 1785. Den resulterede i reformen af Københavns Universitet 1788. Og atter blev der nedsat en
kommission i 1790, der skulle tage sig
af de højere skoleformer, ”de lærde skoler”, denne gang med kong Christian den
7.s svoger, hertug Frederik Christian af
Augustenborg, som formand. Hertugen
skrev sit program i tidsskriftet Minerva:
De lærde skoler skulle fremover ”uddanne hele det interesserede borgerskab
og ikke blot forberede til universitetsstudier.” Der skulle lægges vægt på nye fag
som geografi og matematik. Hertugen
lavede et udkast til en lærebog i Bürgerkunde (medborgerskab). Han var påvirket af Rousseaus tanker, nyhumanisme
og filantropisme. Nyhumanismens mål
var at danne mennesket efter den højeste
menneskeidé eller ”at forædle og kultivere det (mennesket) i en alsidig harmonisk proces”. Filantropisterne dyrkede
fornuft og morallære og mente, ”at alle
kunne lære alt, blot den rigtige undervisningsmetode blev anvendt”.10
Tre skoler blev valgt som forsøgsskoler: Metropolitanskolen i København,
Latinskolen i Odense og Latinskolen i
Christiania.11 I november 1802 trådte
det nye reglement i kraft, der lagde latinskolen og gymnasiet sammen under det
nye navn: Odense Katedralskole. Skolen
blev helt forandret: Fire hørere fik deres
afsked, og ti nye lærere blev ansat til at
undervise de nu 38 elever. Lærerne var
næsten alle omkring de 30 år, veluddannede og parate til at tage nye undervisningsmetoder i brug. Niels og Rasmus
oplevede godt halvandet år under den
gamle ordning. Det må have været en
stor omvæltning og en stor lettelse for
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dem at være med til skiftet fra sort skole
til en rationalistisk skoleordning.
En helt ny skole
Katedralskolens skoleår begyndte 1. november, og der var undervisning seks
dage om ugen. Det var en heldagsskole
med syv daglige lektioner kl. 8-17 afbrudt af to timers middagspause. Der var
to ugers sommerferie og i øvrigt tre årlige fridage. Fra 1805 indførtes anmærkningsprotokoller, hvor lærerne hver dag
skulle skrive om elevernes præstationer
og fra 1809 karakterbøger, der hver måned skulle underskrives af forældrene.
Skolen var delt i fire klasser, hver
berammet til at vare to år. Man skulle
være ti år for at blive optaget, man skulle
kunne læse, og man skulle kende ”alle
fire Species i Regnekunsten”.
Set over alle fire klasser udgjorde
”Levende sprog” (dansk, tysk, fransk)
17% af alle timer, mens de ”Døde sprog”
(latin, græsk med oldskab, hebraisk)
udgjorde 34%, ”Matematisk-fysiske Videnskaber” (matematik, fysik) 11%, ”Øvrige Videnskaber” (religion, historie, geografi, naturhistorie) 22% og ”Kunstfag”
(skrivning, tegning og sang) 16%. Latin
var stadig hovedfaget med otte timer om
ugen. I de ældste klasser blev der skrevet
en tysk stil om ugen, og der læstes Goethe og Schiller.
Reformen indeholdt en stor forbedring i forhold til den nærmest ikke eksisterende gamle instruks, idet der nu
blev lagt vægt på faglighed og pædagogiske principper: Lærerne skulle beherske deres fag godt. De skulle foretage
en ”omhyggelig Forberedelse til enhver
Lection” for at ”befordre Disciplenes
Opmærksomhed” og bruge ”Midler til at
øve Hukommelsen og befordre tydelig
Pia Sigmund
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Den 15-årige Rasmus Christian Rasch fik meget fine udtalelser i Katedralskolens protokol.

Tænken og Færdighed”. Da der manglede moderne lærebøger, skrev flere af
lærerne selv nye materialer.12
Reformen betød, at eleverne skulle betale skolepenge, men i Odense kunne op til
30 flittige og trængende elever få friplads
eller stipendium. Både Rasmus og Niels
fik stipendier.
Ombygning af skolebygningen
Skolereformen i 1802 stillede også krav
til skolens lokaler. Hidtil havde der været et større rum i nederste etage med
et skillerum, og øverste etage rummede
musiklokale og bolig for fire hørere. Nu
blev hørerne smidt ud af deres værelser, og hele bygningen blev indrettet til
undervisning. Hver af de fire klasser fik
sit eget lokale, fire klasselokaler på hver
etage. Der blev indrettet bibliotek og anskaffet apparater til naturfagene. Kun

rektor fik embedsbolig, og det var i den
særskilte nabobygning Magasingården.
Drengene på Katedralskolen
Rasmus
Rasmus var ældre end sine klassekammerater, men lille af vækst og væver og
munter, en dreng fuld af krudt og sjov.
Han spiste en dag om ugen hos gæstgiver
Jakob Jørgensen og hans kone Margrethe, hans skolekammerat Niels' plejeforældre. Senere optrådte både Rasmus
Nyerup (litterat, født på Fyn), Johan Bülow (hofmarskal, boede fra 1793 på Fyn,
ejer af Sanderumgård) og Gustav Ludvig Baden (historiker, herredsfoged og
senere birkedommer på Fyn) som hans
vejledere og mæcener.
Rasmus var en ganske usædvanlig
skoledreng. Han boede en tid lang hos
skomager Berggren lige over for Kate-
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Maleri af Flakhaven med Skt. Knuds kirke i baggrunden. Den hvide bygning til venstre for midten er rådhuset, den gule bygning er Beldenaks gård. Til højre herfor og lige foran kirketårnet ses – sandsynligvis
– Katedralskolens gavl. Foto af maleri af Bierfreund 1811. Kilde: Stadsarkivet Odense.

dralskolen, og derfor kunne hans lærere
se, når hans lys var tændt. Konrektor Søren Bloch bankede en sen aften på døren
for at se til drengen, og Rasmus forklarede: ”Det er kun lidt islandsk, jeg lærer
mig selv.”
Odense Katedralskoles censurprotokol ligger på Landsarkivet for Fyn. Her
kan man læse om Rasmus Rasch for
1803: ”Et meget opvakt Hoved, maaske
det mest opvakte af alle dem, der for
nærværende Tid ere i Skolen … Skarpsindighed er den mest fremherskende
Evne i hans Sjæl.” Religionslærer U.A.
Rohde: ”Usædvanlige Talenter forener
sig i denne Yngling, spillende Vid, fin
Skarpsindighed, dyb Tænkekraft, en meget rummelig og saare tro Hukommelse.”
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Rektor Ludvig Heiberg skrev: ”Det er
ikke usædvanligt, at han studerer til
Klokken 1 eller 2 om Natten og er igjen
oppe mellem 5 og 6 om Morgenen, og
man kan være sikker paa, at hans Studering er alvorlig og ikke for at give sig
Anseelse af at være flittig.”13
Som 13-årig ændrede Rasmus sin
håndskrift fra gotisk til latinsk og blev
meget optaget af retskrivning. Han ændrede egenhændigt sit efternavn fra Rasch til Rask og sit mellemnavn fra Christian til Kristian.
Niels skriver senere om Rasmus og
skoletiden i Odense: ”Rask kom i Odense
skole i april 1801. Hans lille vækst, hans
levende öjne, den lethed, hvormed han
bevægede sig og sprang om, over og
Pia Sigmund
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”Meget gode Anlæg til Studeringer”, skriver Niels Matthias Petersens lærer på Katedralskolen i spalten
Naturanlæg.

på borde og bænke, hans usædvanlige
kundskaber, ja selv hans afstikkende
bondedragt, vakte hans meddisciples
opmærksomhed. Det var den gang endnu den gamle skole; næsten alt lærtes
ordret udenad på remse; den latinske
grammatik var ham også, efter hans
eget udtryk, et helvede, og uden tvivl
begyndte han allerede da at foretrække
studering på egen hånd med frihed og
lyst for enhver skoletvang. Undervisningsmåden forandredes imidlertid
snart ved skoleforandringen i året 1802
… Også uden for skolen vakte Rask megen opmærksomhed ved sin væverhed
og opvakthed; borgerfolk sagde ofte,
når han kom: nu kommer den lille professor; almuesmænd disputerede gerne
med ham, og han anvendte da hele sin
dialektik; en sådan samtale ledsagedes

fra hans side næsten helt igennem af en
besynderlig smålatter, han efterhånden
havde tilvant sig, og som for alle, der
dengang kendte ham, var noget karakteristisk hos ham.”14
Niels
Niels blev ofte drillet i skolen, især på
grund af sit tøj, for plejeforældrene lagde
mere vægt på holdbarhed end på mode.
Han ville ikke være med til at drille lærerne og fik derfor navnet ”den hellige”.
Niels skrev digte og komedier. Han læste oldislandsk sammen med Rasmus og
blev begejstret. Han læste alle sagaer og
Heimskringla, som var udkommet på islandsk.
I Katedralskolens Censurprotokol
kan man læse om ham: ”En af Skolens
meget sædelige og beskedne Disciple.”
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”Hos ham er Munterhed uden Vildskab,
Frihed uden Næsvished.” ”Jeg regner
ham i blandt et af de unge Mennesker,
hvorom Skolen maa giøre sig det bedste
Haab.”
Tre gode venner
De to små spinkle, men yderst opvakte
drenge, fik selskab af endnu en lidt sær,
men højtbegavet dreng, August Kreidal.
Han blev frygtelig drillet, men Niels tog
ham ofte i forsvar.
Vi må forestille os de tre siddende
på et køligt og halvmørkt kvistværelse
et sted i det gamle Odense, dybt optaget
af problemer, der lå langt uden for skolens pensum. Både Niels og Rasmus var
bidt af at læse de islandske sagaer, som
endnu ikke var oversat til dansk. Rasmus oversatte Snorres Heimskringla for
vennerne og kommenterede løbende de
sproglige nuancer. De tre drenge planlagde at rejse sammen til New Zealand
for at grundlægge en republik, hvor det
islandske sprog skulle tales. De læste
engelsk sammen (faget fandtes ikke på
Katedralskolen), og de læste rejsebeskrivelser. De konstruerede kodesprog og
hemmelige alfabeter. ”Samlivet i denne
Kreds svæver for mig i et mildt, aldrig
falmende Rosenskær. Til Livets sædvanlige Adspredelser levnedes os hverken
Lyst, Tid eller Anledning; vor Vederkvægelse var en Slags regelmæssige Søndags-Sammenkomster, hvor Samtalen
ofte, hos Rask næsten altid, drejede sig
om det gamle Norden…. Mangen stjerneklar Aften er jeg, sædvanlig ledsaget
paa en Del af Vejen af Kreidal, gaaet bort
fra denne Kreds i en Henrykkelse og
Begejstring for alt, hvad godt, ædelt og
stort er, som man kan tænke sig den i et
ungdommeligt Hjerte og en tidlig opvakt

148

Fantasi.” Som ældre skrev Niels et digt
om de tre venner, hvor han karakteriserer dem som ”fantasien (August), forstanden (Rasmus) og følelsen (Niels)”.15
Teater
Rasmus kunne lide at spille teater. Han
kunne store dele af Æsops fabler og af
Holbergs Peder Pårs udenad og holdt af
at deklamere for vennerne. Da han boede
på Island i 1815, spillede han med i flere
teaterstykker, naturligvis på islandsk.16
I 1806 havde drengene en stor oplevelse. En lærer lånte dem Oehlenschlægers nyudgivne skuespil ”Aladdin”. En
hel nat lang læste de højt for hinanden.
Man kan næsten se for sig, hvordan
de undervejs kommenterede sproget
og skuespillets handling og personer.
”Aladdin” må have været en åbenbaring
for dem – det eksotiske tema, den friske tekst, og hovedpersonen, den fattige
dreng, der fik alle de store muligheder.
Hvad der siden skete
Rasmus
Latinskoleeleverne måtte til Københavns Universitet for at tage studentereksamen, examen artium. Rasmus Rask
ankom til byen efteråret 1807. Men kort
forinden var den blevet bombet og store
dele af den ødelagt. Vor Frue Kirke og
Vor Frue Latinske Skole var ødelagt. Et
sørgeligt syn for den unge mand. Flåden
blev bortført. Oplysningstidens optimisme blev afløst af en dyb krise. Fra 1807
går en lige nedgangslinje til Statsbankerotten i 1813.
Rasmus boede på Regensen og læste
teologi, men beskæftigede sig efterhånden kun med sprogstudier. Som vi har
set, interesserede han sig for dansk retskrivning, og det var ham, der gav ordPia Sigmund

Fynske Årbøger 2014

Grundplan over Flakhaven i 1798. Her ses placeringen af Latinskolen (markeret med rød) og Den Danske Skole (markeret med blå). Kilde: Stadsarkivet Odense.

klasserne navne: Navneord, udsagnsord
(gerningsord, som han kaldte dem), tillægsord osv. Han ville, som Kirsten Rask
skriver, ”bringe orden i dansk retstavning”. Allerede i skoletiden skrev han
”aa” sammen til én vokal, først til to sammenhængende a'er, senere til bolle-å, og
han brugte forskellige ø'er for de to slags
ø i det danske sprog, ö og ø, öm og øl.
Hver lyd skulle have sit eget tegn.17
Han tilbragte nogle år på Island. I
1811 kunne han udgive afhandlingen
”Vejledning til det islandske eller gamle
nordiske Sprog”, Islands første grammatik og en ordbog, hvor han også lige indføjede den tyske, hollandske og engelske
oversættelse ud over den danske. Hans
længste rejse varede fem år og gik gennem Rusland til Indien. Undervejs lærte

han sanskrit, pali, avestisk, persisk og
arabisk plus endnu et par sprog. Rejsen
var anstrengende for ham, og han vendte syg hjem. Men han arbejdede videre
med sammenlignende sprogstudier og
blev udnævnt til professor i østerlandske
sprog. Kort efter døde han, i 1832. Desværre publicerede han sine værker på
dansk, så kendskabet til dem ude i verden var ikke stort i hans levetid.
Niels
De to venner mødtes i København, da
Niels begyndte på teologistudiet i 1808.
Men andre fag trak også i ham: Poesi, historie, filosofi og oldislandsk. Han skrev
stadig flere digte og drømte om at blive
forfatter. Han ”var uden for Verden”,
som han skrev til en ven. Studietiden
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Gærup skole, fotograferet i 2009. Der er indrettet skolemuseum i bygningen. Foto: Marianne Weigel.

trak ud; han kunne ikke samle sig sammen til at gå til den afsluttende eksamen. Han havde velsagtens ikke meget
lyst til at blive præst. Hans plejeforældre
blev utålmodige, og endelig kom eksamen i hus. Da kom der hjælp fra Rasmus
Nyerup, der rådede ham til at blive huslærer og foreslog ham en huslærerstilling
i Øster Hæsinge præstegård på Sydfyn. I
1815 tog han imod en stilling som seminarielærer på Brahetrolleborg Seminarium.
Niels og Sofie
Augusts stedfar, Thorkild Lund, var
præst ved Skt. Knuds kirke i Odense. En
dag inviterede August Niels med hjem.
Der mødte han Augusts halvsøster, Sofie,
og det var kærlighed ved første blik: ”Det
første, jeg mindes Sofie, var, da jeg saa
hende i Køkkendøren. Et andet Minde er
og vil altid blive mig levende, nemlig da
vi, hver ved sin Ende, bare et Bord fra den
ene Stue ind i den anden, og vore Øjne blev
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hængende paa hinanden, men naar det
var, ved jeg ikke. Fra dette Øjeblik af følte
jeg, at jeg elskede … vi omgikkes en Tid
lang som Børn, der nærmede sig hinanden, og jeg kan tydelig mindes de mange
bitre Timer, som jeg havde af Skinsyge.”
Sofies mor støttede de unge, men ”Faderen derimod, en ejegod Mand, var aldeles af den gamle Skole: ingen Forlovelse,
førend man kunne gifte sig.” Læs: Førend
Niels havde eksamen og det naturligvis
en teologisk og helst også en præstegård
i sigte. I 1811 (til 1833) fik Thorkild Lund
et af Fyns bedste kald: Tommerup kirke,
og sådan kom Sofie som ung til at bo i den
smukke store præstegård, som vi nu kan
besøge i Den Fynske Landsby. (Præstegården blev flyttet i 1950.) Endelig kunne
Sofie og Niels gifte sig i 1816.
Niels og Skoleloven 1814
Den Store Skolekommissions mænd var
alle bevidste om, at reformens succes afhang af, at der skulle indføres en lærerPia Sigmund
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Krarup skoles grundplan opbevares på Landsarkivet i Odense. Krarup skole blev opført i 1805, altså
nogle år efter Johan Ludvig Reventlows død. Grundplanen er formodentlig den samme som de øvrige
Reventlowske skolers, med en stor skolestue til venstre for indgangen og lærerbolig til højre.
Kilde: Landsarkivet i Odense.

uddannelse for hele landet. Uden veluddannede lærere ingen skolereform. Den
første danske læreruddannelse begyndte
i 1791, to år efter kommissionens nedsættelse, med Blaagard Seminarium i
København. Efter 1800 opstod en hel del
små præstegårdsseminarier rundt i landet, på privat initiativ men offentlige.18
J.L. Reventlow reformerede skolevæsnet på sit gods, Brahetrolleborg, allerede før han blev medlem Den Lille
Landbokommission i 1784. Den Store
Skolekommission fra 1789 var en udløber af landbokommissionen. Han inddelte området i skoledistrikter, så bør-

nene fik kortest muligt til skole. Han
byggede skoler – Gærup (nuværende
skolemuseum), Grønderup og Haagerup
skoler (og Ludvigsminde i 1804) – men
da der manglede lærere, fik han uddannet unge mænd på seminariet i Kiel. Han
ansatte Danmarks første uddannede
lærer, Christian August Schmidt på Gærup skole i januar 1783. Læsning blev et
hovedfag, samtale og ”forstandsøvelser”
blev indført – et stort skridt væk fra den
gamle færdighedsskole med udenadslæren.
I 1794 grundlagde Reventlow Bernstorffsminde Seminarium. Her blev også
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oprettet en børneskole, en øvelsesskole
for seminaristerne og en kostskole (til
1808). Et ”storslået skoleimperium” kalder Ingrid Markussen det. Læreruddannelsen var fireårig og der var plads til 32
studerende. Udover de boglige fag blev
der undervist i håndværk, biavl og agerdyrkning. Niels Matthias Petersen var
andenlærer (af i alt to lærere) fra 1815
og blev her til seminariets nedlæggelse i
1826. Ifølge en elev, Casper Christensen,
var han en afholdt lærer, der ud over
dansk sprog og litteraturhistorie underviste i naturlære: ”… med sin gode pædagogik, sin dygtighed og nidkærhed øvede
(han) en gennemgribende indflydelse på
elevernes uddannelse.”
”Natur-Læren, hvorved man søger at
gaae fra det mere til det mindre bekiendte, og at forklare de vigtigste Natur-Begivenheder efter rigtige Natur-Love, oplyste ved saadanne simple Forsøg, som let
kan giøres efter, og hvorved det vigtigste
af det menneskelige Legemes Beskaffenhed og Diæt-Lære kan forbindes.”
I 1837 udgav N.M. Petersen ”Danmarks Historie i Hedenold”, der blev
brugt på mange folkeskoler op igennem
1800-tallet. Siden blev han professor i
nordiske sprog på Københavns Universitet. Han var en myreflittig oversætter af
sagaer og forfatter til danmarkshistorier
og litteraturhistorier, lige til sin død i
1862. Udgave efter udgave af de islandske sagaer bærer signaturen N.M. Petersen.19
August
August Kreidal blev optaget på Københavns Universitet et par år efter sine
venner, i 1811. Han fik universitetets
guldmedalje for en afhandling om matematik. I 1816 blev han adjunkt i Slagelse
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og året efter adjunkt i matematik og hebraisk ved Katedralskolen i Odense. Han
var mager og sygelig. Han gik under navnet ”døden fra Lübeck” hos skolens elever, og han døde allerede i 1829.20
Skoleloven
Med loven i 1814 blev der indført undervisningspligt for alle børn indtil konfirmationen, piger og drenge, på landet og
i købstæderne, på landet dog kun skolegang hver anden dag. Sognet eller købstaden afholdt alle udgifter til skolen,
mens indholdet blev fastsat af staten.
Der blev stillet krav til lærernes uddannelse, en seminarieuddannelse var nødvendig. Børnene skulle undervises „i
Forhold til deres Alder samt Kundskaber
og Færdigheder”, og der skal „undervises
i Religion, Skrivning og Regning, samt
Læsning; ogsaa bør Skolelæreren veilede
Børnene til ordentlig Sang”. I læseundervisningen skal anvendes bøger, som
„kunne give Anledning til at danne Børnenes Sindelag, og som indeholde kort
Begreb om deres Fædrelands Historie og
Geographie, samt meddele dem Kundskaber, der kunne tjene til Fordommenes Udrydelse, og blive dem til Nytte i
deres daglige Haandtering”. Formålet
var at danne gode kristne, nyttige og loyale borgere.
Loven i 1814 fejres med rette, men
den var ikke skelsættende. Som vi
har set, fandtes der skoler i sognene i
1700-tallet, og alle børn gik i skole i kortere eller længere tid for at lære at læse,
så de kunne blive konfirmerede. Rasmus
Rask gik i skole nogle år i Brændekilde
skole. Mange steder blev undervisningen
reformeret i slutningen af århundredet,
og der blev uddannet lærere fra seminarierne længe før 1814. Da Niels Petersen
Pia Sigmund
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begyndte at undervise lærerstuderende
i 1815, havde Bernstorffsminde seminarium allerede eksisteret i 21 år.21
Fejringen af skoleloven har stor fokus på folkeskolen eller rettere landsbyskolerne. Men samtidig blev skoleanordningen også ændret for købstæderne,
der fremover skulle have to slags skoler:
Borgerskoler for alle og borgerlige realskoler med mere udstrakt undervisning.
Dertil kom latinskolen (kun for drenge),
der var gymnasie- og universitetsforberedende. Niels og Rasmus kom til at
nyde godt af Latinskoleforordningen af
1809.
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