
Skoleliv i Haarslev 
Af Erling Petersen. 

I december 1805 entledigedes den lærde degn i Haarslev, 
Christopher Breson, efter 45 aars degnetjeneste og 60 aars 
skolehold, og dermed ophævedes for Haarslev sogns ved
kommende den gamle degneinstitution. Det var saa menin
gen, at der i stedet skulle ansættes en seminarist som skole
lærer og kirkesanger, men i første omgang maatte Haarslev 
skole nøjes med en i allerhøjeste grad ukvalificeret lærerkraft. 

Han hed Andreas Poulsen, var født 17 51 og altsaa midt i 
halvtredserne, da han kom til Haarslev. Hans adkomst til at 
virke som skoleholder var af særdeles ringe beskaffenhed, 
idet han oprindelig var møllersvend paa Snedinge. Men da 
han i 1788 lidt hastigt maatte gifte sig med Birgitte Hans
datter fra Venslev, var han uden levebrød, eftersom bestillin
gen som møllersvend ikke kastede saa meget af sig, at han 
kunne ernære en familie dermed. Gode raad var saaledes 
dyre, men Poulsen havde det held, at hans kone var datterdat
ter af ,en af grevens betjente. Det skaffede ham 1788 embedet 
som skoleholder i Rude, hvor degnen Jacob Proms enke 
Anne Danscher hidtil havde forestaaet undervisningen. Men 
ikke nok dermed - grev Heinrich Holstein betænkte ham 
desuden med 3 tdr. rug og 3 tdr. byg aarlig samt græsning 
til 2 køer - udover hvad han kunne tilkomme som Holstein
borg sogns skoleholder. Poulsen opfattede grevens gavmild-
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hed saaledes, at denne derved havde anerkendt ham som fast 
skoleholder, men han gjorde regning uden vært. Situationen 
blev nemlig ret snart uholdbar for ham, idet bønderne for 
hans udueligheds skyld sendte deres børn til Venslev, saa 
han oftest kun havde 2--3, en sjælden gang 5-6 smaabørn 
i skolen. 

For nu at befri Rude for Poulsen, udnævnte greven ham 
1788 til interimsskoleholder i Skafterup, hvor han var i 2 
aar, men da grev Reventlow som formynder for den unge 
greve, F. A. Holstein, fandt en kvalificerd ansøger til denne 
skole, kom Poulsen igen til Rude, denne gang dog kun som 
biskdelærer. 1802-05 var han igen interimsskoleholder i 
Skafterup, men forsigtigvis undlod man at give ham raadig
hed over jorden, og derefter blev han skoleholder i Haarslev, 
hvorved greven fik ham lidt paa afstand. 

Alt tyder paa, at Haarslev var lige saa ilde hjulpet med 
Poulsen, som det var tilfældet i Skafterup og Rude. Han 
kunne kun med nød og næppe lære børnene at læse, synge 
kunne han ikke, hvilket var højst uheldigt, da han jo ogsaa 
skulle varetage kirkesangen. Dertil katekiserede han elen
digt, og som tiden gik, blev det stedse mere klart, at der 
maatte en forandring til. Den kom i 1810. Poulsen blev 
entlediget fra embedet, ,og en ny kirkesanger og skolelærer 
skulle beskikkes. Men nu meldte der sig en ny vanskelighed, 
idet Poulsen jo paa en eller anden maade skulle have pension 
af embedet. I en skrivelse dateret 31. december 1809 udbad 
amtsskoledirektionen sig skolekommissionens betænkning 
desangaaende, men først torsdag den 1. februar 1810 holdt 
skolekommissionen møde, hvor man tog sagen under behand
ling. Man var imidlertid af den formening, at den ny skole-
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lærer ikke kunne afgive noget af sit embedes indkomster til 
den fratrædende kirkesanger Poulsen, uden at han derved 
ville faa næringssorger, men grev F. A. Holstein, der nu selv 
styrede sine godser og som skolepatron havde sæde i skole
kommissionen, tilbød at give Poulsen et hus i Kvislemark 
med 4 tdr. land til afbenyttelse samt en aarlig ydelse paa 3 
tdr. rug, 6 tdr. byg, 50 rdl. samt 2 favne brænde. Poulsen 
erklærede sig tilfreds og lovede, at han ikke ville kræve mere 
i pension. Han flyttede saa til K vislemark, hvor han døde 
i 1814. 

Men var Poulsen tilfreds med pensionen, saa var glæden 
hos skolekommission og skoledirektion ikke mindre. Sidst
nævnte sparede i en skrivelse af 24. marts 1810 ikke paa 
rosende ord til den gavmilde greve: 

"Den særdeles udmærkede gavmildhed, hvormed skole
patronen, højvelbaarne hr. grev Holstein har paataget sig af 
egne midler at udrede en saa klækkelig pension for den fra
trædende kirkesanger Poulsen i Haarslev, og hvorved han 
atter har givet et bevis paa sin saa højt rosværdige nidkær
hed og virksomhed for skolevæsenets fremme, fortjener høj
agteslesfuld af påskønnes". 

Dermed var sagen angaaende Poulsens fratrædelse og 
beskikkelsen af en ny skolelærer og kirkesanger helt afgjort, 
og ved den ordinære foraarseksamen i Haarslev, som blev 
holdt den 13. april samme aar, var ogsaa kirkesanger Birch, 
der ansøgte om det ledige skoleembede, til stede og gav en 
prøve paa katekisation til skolekommissionens tilfredshed. 

Erich Christian Birch, der nu rykkede ind i Haarslev 
skole, var garversøn fra Christianshavn og seminarist fra 
Blaagaard. Han var velskikket til sin gerning og havde gjort 
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god fyldest i Roskilde og Slaglille, hvor han hidtil havde 
virket, og i Haarslev fortsatte han i samme gode spor. Faa 
aar før hans ankomst hertil var det gamle elendige skolehus 
blevet revet ned, og Birch kunne saaledes flytte ind i en gan
ske ny skole med 10 fag godt grundmuret stuehus og 2 ud
huse. Vel var her snævert og tarveligt, set med en senere tids 
øjne, thi af boligens 3 værelser havde kun et bræddegulv, 
ellers var der murstensgulve overalt. I køkkenet var der kun 
lidt plads, for her stod tjenestepigens seng; ogsaa bageovnen 
var alt for lille, den rummede kun 3 ;;2 skp. og stod under 
skorstenen. 

Men var der end kort til væggene i boligen, saa var det 
dog ogsaa langtfra, at der var ødslet med plads i skolestuen. 
Den var kun 3 fag stor, d. v. s. 9% alen lang, 714 alen bred 
og 4 alen høj, og inventariet svarede nøje til disse overdaa
dige pladsforhold. Det bestod af 3 lange borde og 6 bænke, 
hvor børnene sad og skrabede med deres træsko paa mur
stensgulvet. Paa hvert bord stod 2 blækhuse og ved væggen 
en stor sort tavle samt en toetages kakkelovn med rør, en 
saakaldt vindovn. Desuden var der en boghylde, som rum
mede skolens undervisningsmateriel, nemlig 8 skrivetavler, 
2 bibler, 10 salmebøger, 1 stort og 3 smaa landkort, 12 
børnevenner, 16 læsebøger af Peder Jensen og A.B.C., Plums 
haandbog, Platous jordbeskrivelse samt et skolereglement. 

I disse omgivelser og med disse midler skulle Birch altsaa 
forestaa undervisningen. 

Der synes ikke at være tvivl om, at han magtede sin op
gave og gjorde sig megen flid. Allerede ved efteraarseksamen 
i 1810 var fremgangen mærkbar, og ved foraarseksamen den 
22. april 1811, hvor grev Holstein og 4 af grevskabets præster 
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samt en del skolelærere var til stede, svarede børnene "til 
fornøjelse", - "boglæsningen var i almindelighed god, 
skrivning og skriftlæsning havde betydeligt forbedret sig, 
regning, især i hovedet, var drevet hensigtsmæssigt, og 
lærerens fortrinlige duelighed og sjældne naturgave forskaf
fede ham almindelig agtelse og ros". 

Børnenes skolegang var ordnet saadan, at øverste klasse 
mødte mandag og fredag formiddage, hver dag 4 timer. 
Underste klasse var delt i 2 afdelinger, hvoraf den ældste 
mødte 3 formiddage om ugen, nemlig tirsdag, torsdag og 
lørdag, hver dag fra 7 til 11, mens yngste afdeling fik til
ladelse til at gaa 5 eftermiddage, men kun forpligtedes til at 
gaa 3 eftermiddage om ugen, 2 timer hver dag. Denne deling 
havde sin aarsag i, at børnetallet var steget betydeligt, og for 
yderligere at lette skolearbejdet for Birch søgte skolekommis
sionen i 1813 om tilladelse til at henvise børnene fra det 
yderste af skoledistriktet til andre skoler. Saaledes ønskede 
man Haarslev sogns børn i Sønder J ellinge henvist til Ting 
Jellinge skole, da vejen dertil var kortere og mindre besvær
lig, og børnene fra sognets gaarde og huse i Bendslev henvist 
til Krummerup skole, hvilket .ogsaa gav kortere skolevej. 
Endelig ønskede man børnene fra Sandved, som dengang 
kun havde 3 gaarde og eet hus, flyttet til Kvislemark skole. 
Denne var jo nok meget lille, men skolestuen var rummelig 
og vejen derhen kortere end til Haarslev by, der alligevel 
"tilstrækkeligen kunne befolke skolen". 

Det gik dog ikke helt, som kommissionen ønskede. Først 
fra 1818 blev Sønder J ellinge bys 4 gaarde og 3 huse med 
jord henlagt til Tinge J ellinge skoledistrikt, hvorefter 
Haarslev skoledistrikt kom til at bestaa af Haarslev bys 14 
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gaarde, 17 huse med jord og 6 uden, Sandved bys 3 gaarde 
og 2 gaarde og 3 huse uden jord i Bendslev, ialt 19 gaarde, 
17 huse med jord og 9, der intet jordtilliggende havde. Af 
hensyn til børnene fra Sandved, som altsaa fortsat skulle 
søge Haarslev skole, blev det i skolekommissionens møde den 
24. maj 1818 paalagt skoleforstanderen Hans Rasmussen fra 
Haarslev at sørge for at faa en bro til at gaa og ride over 
anlagt paa gaardmand Erich Nielsens lod. 

I 1824 udvidedes Haarslev skoledistrikt med 2 gaarde 
i Hyllested sogn. Disse gaarde, der nu hedder Omløbsgaard 
og Damsagergaard, laa saa nær ved Haarslev, at børnene 
derfra fik en baade kortere og bekvemmere skolevej. Men 
denne omlægning huede ikke den 77-årige pastor Galskjøt 
i Hyllested, hvadenten det nu skyldtes, at han følte ubehag 
ved tanken om, at nogle af hans sognebørn skulle modtage 
en aandelig paavirkning i et andet sogn, eller han virkelig 
v a r bekymret for, at børnene fra de 2 gaarde skulle komme 
galt af sted paa vejen til og fra skole. Men hvad nu end 
grunden kan have været - den 13. december 1824 greb 
pastor Galskjøt pennen og gjorde skoledirektionen, der havde 
approberet omlægningen, opmærksom paa, at der var fare 
at befrygte for de børn, der fra Niels Jørgensens og Niels 
Pedersens gaarde skulle søge skolen i Haarslev, fordi de paa 
deres vej dertil skulle over et vandløb ( Saltø aa), i hvilket 
hans (præstens) hest fik en hofte og en kode af led, og det 
var efter hans mening et under, at den ridende karl "slap 
ulæmlæstet derfra". 

Da skoledirektionen havde modtaget denne skrivelse, lod 
man den gaa videre til skolekommissionen i Haarslev, idet 
inan udbad sig nøjere oplysninger om det paagældende vand-
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løb og, saafremt det virkelig var farligt for de paagældende 
børn at passere aaen, forslag til de foranstaltninger, som 
maatte anses for nødvendige og "hensigtssvarende til at fore
bygge eventuelle farer og uheldstilfælde". 

Skolekommissionen modtog direktionens forespørgsel den 
13. marts 1825, og 12 dage senere skrev daværende sogne
præst i Haarslev, Peter Rahr Duus, paa egne og de øvrige 
skolekommissionsmedlemmers vegne et langt brev til skole
diretkionen, hvori han med grundig og omstændelig ironi 
afviser og bagatelliserer det af pastor Galskjøt befrygtede 
faremoment. 

Det af hr. pastor Galskjøt ommeldte vandløb, skrev pastor 
Duus, er ,en aa, der løber forbi Haarslev, men saavel over 
selve aaen, som over det omløb, der modtog det overflødige 
vand fra mølledammen i den tid, da en vandmølle fandtes 
paa dette sted, er forsvarlige broer, forsynede med tilstræk
keligt rækværk. Det var derfor skolekommissionen ubegribe
ligt, at det skulle være farligt for de nævnt skolebørn at pas
sere disse broer, thi de laa netop paa den vej, der af Haarslev 
sogns beboere idelig passeredes, naar de søgte til de nærmeste 
købstæder, som var Skælskør, Korsør og Slagelse. Desuden 
blev broerne jævnlig efterset og straks istandsat, naar de 
havde mindste mangel. Vel var det sandt, at pastor Galskjøt 
for 2 aar siden havde haft uheld med en hest ved den ene 
af disse broer, men det burde dog bemærkes, at det netop 
var paa den tid, da broen var under reparation, hvorfor 
jorden var opgravet paa begge sider af aaen. Om dette 
var pastor Galskjøts karl uvidende, og i en mørk nat red han 
derfor, da vejen ikke var tilbørlig afmærket, lige ned i det 
hul, der var gravet ved broen. Af dette uheld kunne der 
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derfor ingen slutning drages om fare for skolebørnene, der 
jo skulle passere broen om dagen og "ei om natten". 

N aaet saa langt i sin redegørdse, der forøvrigt er ganske 
logisk, ser det ud, som om pastor Duus har trukket vejret lidt 
og maaske kigget sin kaldsbroders brev igennem endnu en 
gang, inden han tog fat paa fortsættelsen, der er tilintetgø
rende i sin ironi: 

"Naar hr. pastor Galskjøt iøvrigt formener, at faren for 
Niels Jørgensens børn er mindr,e end for Niels Pedersens, 
fordi den første gaard ligger nærmere ved vandløbet, og 
skriget af Niels Jørgensens børn, ifald de var i fare, kunne 
høres til gaarden, saa kan i analogi med saadan formening 
tilføjes, at et hus ligger endnu langt nærmere ,end ommeldte 
gaard ved vandløbet (thi dets frastand fra den ene bro er 
næppe 3 alen) og at beboerne i dette hus er meget skikkelige 
folk, der sikkert lige saa gerne ville redde Niels Pedersens 
som Niels Jørgensens børn, ifald de skulle falde i aaen ved 
at gaa paa den tyndfrosne is i stedet for over broen, hvormed 
altsaa den formentlige store fare for disse børn maa ophøre. 
- Af det anførte vil derfor sikkert den høje direktion selv 
indse, at det ommeldte vandløb ingenlunde frembyder større 
fare for de ovennævnte skolebørn end ethvert andet gadekær 
eller park (gravet dam, nærmest fiskedam), som skolebørn 
skal passere forbi paa deres vej til skolen, og at her altsaa 
ingen videre foranstaltning er nødvendig til at forebygge 
uheldstilfælde". 

Om pastor Galskjøt kan iøvrigt fortælles, at han nogle aar 
forinden i et skrift "Den lancasterske læremethodes for
meente værd" havde udtalt sig meget skarpt mod indførel
sen af den indbyrdes undervisning, som myndighederne net-
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op i disse aar ønskede at velsigne Danmarks skoler med. 
Med undtagelse af Venslev undgik heller ikke skolerne i 
Holsteinborg grevskab deres skæbne, skønt grev F. A. Hol
stein langtfra yndede denne undervisningsform. Lærerne 
havde for de flestes vedkommende et lignende syn paa den 
indbyrdes undervisning, men de blev ikke hørt, og enten de 
syntes om det eller ej, saa maatte de gaa ind under dens 
"velsignelser". Den indførtes ved lov af 3. september 1822. 

Skolelærer Birch, der i forvejen gjorde særdeles god fyldest 
i skolen, maatte ogsaa gaa i tøjet. Men han opnaaede gode 
resultater. Biskop Fr. Miinter, der allerede ved visitatsen i 
1817 havde rost Birch, fandt ved sit besøg i 1826 Haarslev 
skole i god fremgang og fremhævede Birch som en fortrinlig 
duelig lærer og udmærket duelig i den indbyrdes undervis
ning. Det var saa meget mere rosværdigt, som Birch ikke 
havde frekventeret normalskolen for den indbyrdes undervis
ning, men kun bivaanet, hvordan metoden praktiseredes i 
Bjergsted og Benløse skoler. Med dette beskedne kendskab til 
denne undervisningsform havde han den 22. april 1823 med 
nederste klasse kunnet tage fat paa den indbyrdes undervis
ning, efter at de nødvendige pegepinde, læse-, regne- og 
geografitabeller samt lærerens fløjte ikke at forglemme -
var blevet udleveret til skolen. 

Fra nu af kunne skolelærer Birch sidde bekvemt ved sin 
pult med dagbogen for den indbyrdes undervisning foran sig 
og dens metodik inden for rækkevidde. Det hele var ved 
timens begyndelse vel tilrettelagt. Saa kom hjælperen, der 
var valgt for 8 dage ad gangen, ind i spidsen for klassens 33 
børn - 18 piger og 15 drenge-, der var delt i 5 kolonner 
med hver sit løbenummer. Hjælperen kommanderede holdt 
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foran Birch og fik sin instruks. Derpaa udleverede han en 
pegepind til bihjælperen, der var valgt for 2 dage ad gangen, 
og som på brystet bar et skilt som kendetegn. Saa gav Birch 
et pift i fløjten, og hjælperen stillede holdene op paa de 
steder i skolestuen, hvor de tabeller var ophængt, som sva
rede til det paagældende holds kundskabsmæssige stand
punkt. Børnene stod med front mod tabellerne, bihjælperen 
med ansigtet mod skolelæreren. Denne gav et pift, og bi
hjælperne tog fat med deres pegepinde, mens hjælperen 
holdt øje med, at alt gik, som det skulle. Omsider piftede 
læreren igen i sin fløjte. Det betød, at timen var til ende; 
saa førte hjælperen eleverne hen til læreren, pegepindene 
blev sat paa plads, og børnene marcherede ud. 

Saaledes foregik undervisningen efter den lancasterske 
metode, og der høstedes tilsyneladende i første omgang gode 
resultater. Den 30. septbr. 1828, da metoden havde været 
anvendt i Haarslev skole i 48 dage - (ferier og helligdage 
fraregnet) - maatte pastor Duus til skoledirektionen afgive 
en forklaring over den indbyrdes undervisnings tilstand i 
Haarslev skole. Han kunne da oplyse, at "med hensyn til 
den korte tid, hvori indbyrdes undervisning har fundet sted, 
er der gjort god fremgang. At læsning efter den methode 
læres langt hurtigere end tilforn, synes temmelig afgjort, 
ligesom ogsaa methoden i skriveskolen leder til en smuk og 
sikker skrift". Ligesaa kunne han glæde metodens forkæm
pere ved at meddele, at "den gode opførsel, flid, opmærk
somhed og lyst til at søge skolen, som i lang tid har fundet 
sted, har ikke aftaget med indbyrdes undervisning". Ogsaa 
Birch synes ret hurtigt at være bleven fortrolig med metoden, 
i hvert fald kunne pastor Duus oplyse over for skoledirek-
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tionen, at læreren var meget vel tilfreds med metoden og 
derfor underviste med lyst. Heller ikke fra forældrenes side 
sporedes der nogen utilfredshed med den indbyrdes under
visning. Fm saa vidt var alt godt. 

Selve metoden døde dog ret hurtigt straadøden. I løbet af 
trediverne gik den efterhaanden af mode og brugtes til sidst 
slet ikke mere. Oprindelig var det dens militære anstrøg, der 
havde behaget Frederik den Sjette, og det var formentlig 
ogsaa hans forkærlighed for den militære disciplin og an
stand, der foranledigede udsendelsen af cirkulæret af 25. 
november 1826, hvorefter det blev paabudt skolerne at give 
undervisning i gymnastiske øvelser, saasom løben, springen, 
klavren, militære øvelser og svømning. 

Da dette cirkulære skulle føres ud i praksis, ordnede grev 
Holstein det i sine skoler saaledes, at en ung mand, som 
greven havde ladet oplære paa det gymnastiske institut, 
ugentlig tog rundt til skolerne for at give undervisning i 
gymnastik. Han hed Lars Brodthagen og lønnedes af greven. 

I 1827 saa grev Holstein sig nødsaget til at opgive skole
patronatet for Haarslev med flere skoler, idet det kneb ham 
at overkomme at deltage i de maanedlige skolekommissions
møder. Han nøjedes med de nærmestliggende sogne, nemlig 
Holsteinborg, Venslev, Fuirendal og Kvislemark. Skolepatro
natet blev saa overdraget til de stedlige folk, og den 7. juni 
1827 udnævntes gmd. Hans Andersen i Haarslev til skole
patron for Haarslev skole. Aaret i forvejen var forøvrigt 
pastor Duus blevet afløst som sognepræst af Heinrich Daniel 
Luplau, der som den første gjorde meget nøje rede for sko
lens indtægter, idet han anførte samtlige bebore i skoledistrik· 
tet, deres hartkorn og ydelserne af baade formue og hartkorn, 
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en fremgangsmaade, de efterfølgende præster alle anvendte. 
Baade i 1827 og 1829 var amtsprovsten paa visitats, og 

begge gange var han godt tilfreds med skolens tilstand, navn
lig anden gang fandt han meget at glæde sig over, ikke 
mindst i læsning, hvor en 7-aars dreng læste aldeles fortrin
ligt. For at fremme arbejdet lod Birch nogle børn af sin 
familie, der var i øverste klasse, fungere som bihjælpere, 
hvilket gav baade sikkerhed og fasthed, og provsten bevid
nede ham sin tak for "hans vedvarende flid og omsorg for 
hans ungdoms fremtid". 

Faa dage efter amtsprovstens besøg tog skolekommissio
nen fat paa at skaffe skolen en plads til gymnastiske øvelser. 
Fra grev Holstein forelaa tilladelse til at benytte "det sted, 
hvor Bodil, Hans Jensens enke, boer, til plads for gymnastik", 
men det trak saa længe ud med ordningen af pladsen, at 
man fra skoledirektionen modtog en bestemt henstilling om 
uopholdeligen at ordne gymnastikpladsen, der skulle plane
res, fyldes med grus - "1 y2 til 2 quarteer" - og indhegnes 
med dobbelt jordvold. Distriktets beboere blev derpaa tilsagt 
til at udføre det fornødne arbejde, og ved skolekommissions
mødet den 5. august 1829 var pladsen i orden. Haarslev 
skole var dermed indrettet saaledes, at de krav, der i hine 
tider stilledes til en skole paa landet, kunne imødekommes, 
og da den nye herredsprovst L. V. Monrad i Marvede den 
16. oktober 1832 besøgte skolen, glædede han sig over til
standen, som han beskriver saaledes: 

"I øverste klasse var bog læsningen meget god; de aller
fleste børn læste med færdighed og fasthed og stavede uden
ad med sikkerhed. Skriftlæsningen stod i ønskeligt forhold til 
boglæsningen. Skrivning var ret god og regning god. Frem-
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gangen i religionskundskaber befandtes glædelig; den vær
dige og duelige lærer hr. Birch forstaar ved en særdeles god 
katekisation at vække og vedligeholde børnenes opmærksom
hed og paa en fattelig maade at udvikle for dem religionens 
sandhed. -- Sluttelig examineredes udenadlærte psalmer, 
der meget godt fremsagdes i chor, ligesom og børnene vare 
befundne at have god øvelse i psalmesang. - I nederste 
klasse er indbyrdes undervisning i flere aar øvet med orden 
og nøiagtighed, og fremgangen var her meget ønskelig. De 
gymnastiske øvelser blev dernæst prøvet med begge klassers 
drengebørn, hvilke undervises heri af en ung duelig mand, 
hr. Brotand ( Brodthagcn). Orden, liv og færdighed karak
teriserede samtlige øvelser, som jeg med megen fornøielse 
bivaanede paa den vel indrettede og bequemt liggende øvel
sesplads". 

Da provsten aaret efter paa ny visiterede i Haarslev skole, 
var han noget misfornøjet med den indbyrdes undervisning, 
men over for alt det øvrige øvede han ingen kritik, og Birch 
fik ros for sin hovedregning og sin katekisation - "dette 
gjorde han saare godt; han veed at udvikle børnenes for
stand og virker tillige paa deres hjerter". 

I juli 1836 var der fint besøg i Haarslev skole. Sjællands 
biskop, dr. theol. Jacob Peter Mynster, ridder og storkors 
p. p. med rang af lste klasse i rangforordningen, var paa sin 
første visitatsrejse naaet til Holsteinborg-egnen, som han 
foragteligt kaldte det hellige land, og skulle nu se, hvad Birch 
duede til. 

Der er ingen tvivl om, at den myndige biskop var særdeles 
godt tilfreds med, hvad han hørte og saa. I skolekommissions
protokollen skrev han med sin fine spidse skrift følgende: 
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"1836 den 23nde juli visiterede jeg Haarsløv skole. Den 
agtværdige lærer Birch varetager, skiøndt i fremrykket alder, 
sit kald med lyst, fliid og iver, hvorfor ogsaa fremgangen i 
det hele er meget god". - Biskoppens private visitatsnota ter 
afviger - i modsætning til, hvad der var tilfældet andre 
steder - ikke væsentligt fra .ovenstaaende. Det var som ved 
provstevisitatsen den indbyrdes undervisning, der ikke var 
helt saa god, som biskoppen kunne have ønsket. Formodent
lig har det trættet Birch at høre børnene remse i munden paa 
hinanden, og til alt held lagde myndighederne stedse mindre 
vægt paa denne metode. Det er forøvrigt mærkeligt, at M yn
ster ganske undlader at omtale Birchs deltagelse i den gude
lige forsamlingsbevægelse, som i disse aar gik over Halstein
borg-egnen - ikke mindst i betragtning af den overhaling, 
sognepræsten Edvard Mau ved samme visitats hentede sig -
- omend kun i M ynsters private visitatsdagbog. Disse to, 
Mau, der var ung, ivrig og fremfusende, og Birch, der stærkt 
nærmede sig støvets aar, stod ellers kønt hinanden bi ved for
samlinger forskellige steder i sognet (se Sorø amts aarb. 1944) 

I 1837 findes indført i skolekommissionsprotokollen en 
"lectionstabel for øverste classe" udarbejdet af lærer Birch 
og approberet af saavel skolekommission som skoledirektion. 
Den saa for vinterhalvåret november-marts saaledes ud: 

Formiddag Mandag Onsdag Fredag 

Kl. 9-10 Religion Religion Religion 
(lærebog) (bibelhistorie) (lærebog) 

" 
10-11 Skrivning Skrivning Skrivning 

" 
11-12 Boglæsning Boglæsning Boglæsning 

Eftermiddag 

Kl. 1- 2 Tavleregning Skriftlæsning Hovedregning 
og dietata 

2- 3 Catechisation Geographie Syngeøvelse 
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Fra marts til november gik børnene 6 timer daglig saaledes: 

Kl. 8- 9 Religion Religion Religion 
(lærebog) (bibelhistorie) (bibelhistorie) 

9-10 Skrivning Skrivning Skrivning 
10-11 Boglæsning Boglæsning Boglæsning 
1- 2 Tavleregning Skriftlæsning Tavleregning 

og dietata 

" 
2- 3 Cateehisation Geographie Skriftlæsning 

og dietata 
3- 4 Hovedregning Hovedregning Syngeøvelse 

I de egentlige sommermaaneder gik øverste klasse dog kun 
i skole mandag og fredag. 

Mandag den 2. oktober 1837 afholdtes den sædvanlige 
halvaarlige eksamen i Haarslev skole. Der var paa den tid 
57 børn i skolen, 29 i øverste og 28 i nederste klasse. De 
var alle mødt undtagen 2, der var syge. Inden børnene blev 
sendt h jern, samledes skolekommissionen med lærer Birch 
og gav karakterer, der for øverste klasses vedkommende for
deltes saaledes: I religion 6 mg, 9 godt, 7 tg, 4 maadelig og 
1 slet; i boglæsning 9 mg, 12 godt og 8 tg; i skriftlæsning 
5 mg, 11 godt, 9 tg ,og 4 maadelig; i skrivning 1 ug, 4 mg, 
15 godt, 6 tg og 3 maadelig; i regning 4 mg, 12 godt, 10 tg, 
2 maadelig og 1 slet. I nederste klasse faldt karaktererne 
saaledes: Læsning 5 mg, 8 godt, 12 tg og 1 maadelig; skriv
ning 1 mg, 9 godt, 10 tg og maadelig; regning 2 mg, 1 godt, 
19 tg og 4 maadelig. 

Derefter fremsatte skolekommissionen sine synspunkter 
angaaende tilstanden i skolen. Man fandt boglæsningen 
meget god i begge klasser, idet kun 2 af de yngste endnu 
læste paa tabeller efter den indbyrdes undervisnings metode. 
Ved katekisationen sporedes en temmelig almindelig mangel 
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paa en levende tilegnelse af troslærdommen og indsigt i det 
udenadlærte. Adskillige af børnene i øverste klasse skrev en 
meget god læselig haand og regnede godt. Skriftlæsningen 
derimod faldt almindeligvis børnene vanskelig. Dernæst blev 
5 drenge og 4 piger udskrevet til konfirmationsforberedelse, 
og 4 drenge fra Haarslev blev indskrevet til skolegang i 
nederste klasse. Til sidst uddelte pastor Mau flidspræmier 
til de flinkere børn og gav pløjeferie for de børn, som brug
tes til markarbejde og v;ogtning. 

Det fremgaar baade af skolekommissionens eksamens
bedømmelser og provstevisitatserne fra disse aar, at Birch 
efterhaanden var temmelig trykket af alderen, saa han ikke 
havde det greb om undervisningen, som han havde haft, da 
han var yngre. V el siger pastor Mau i sin indberetning af 1. 
december 1838, at "den seminaristisk dannede lærer hr. 
Birch arbeider med flid og interesse for sagen", men tilføjer, 
at "da han ikke er langt fra de 70 aar, eller syv gange ti, 
som er støvets aar og siælden, siælden flere, ligger det i sagens 
natur, at han ikke kan forestaae underviisning med den ud
holdenhed og præcision, som tidligere skal have udmærket 
ham; men han har dog endnu fortrinlige gaver til at bi
bringe børnene de forskiellige kundskaber paa en livlig og let
fattelig maade". I samme indberetning oplyser Mau iøvrigt, 
at "den levende interesse for skolens høiere betydning mang
ler vel endnu hos mængden; dogereder adskillige forældre, 
som med iver tager sig af deres børns forberedende under
viisning hiemme, saa at enkelte endog med temmelig færdig
hed kunne læse indenad ved deres indtrædelse i skolen". Mau 
nævner ogsaa, at menigheden villigt ydede baade penge og 
naturalier til skolen, og i hans embedstid havde det ikke 
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været nødvendigt at foretage udpantning. Birch havde gan
ske vist i nogle aar før Mau kom til Haarslev, haft kvaler 
med en gaardmand i Bendslev, Niels Jensen. Han havde 
jord baade i Haarslev og Krummerup sogne og stod i reparti
tionslisten for 1836 opført til 5 tdr. 6 skpr. hartkorn, men 
Birch var af den formening, at han var pligtig at svare til 
Haarslev skole af hele sit hartkorn, altsaa ogsaa af den del, 
som hørte til Krummerup sogn. For at faa klaret sagen skrev 
pastor Mau til sognepræsten Lemvigh i Krummerup ,og bad 
ham ,oplyse, hvorvidt Niels Jensen ydede noget til Krumme
rup skole af det hartkorn, som hørte til hans sogn. Forment
lig har pastor Lemvigh svaret benægtende, for paa reparti
tionslisten for 1839 staar Niels Jensen opført med det fulde 
hartkorn, nemlig 7 tdr. 4 skpr. 2 fdk. 4/5 alb., og maa yde 
væsentligt mere til Haarslev skole.*) 

I sine sidste embedsaar blev Birch aflastet en smule i ar
bejdet med børnene, idet sognepræsten fra 1836 hver uge 
holdt godt en times bibellæsning med øverste klasse og i den 
tid gennemgik evangelierne og apostlenes gerninger samt 
enkelte kapitler i brevene. Mau oplyste i sin indberetning af 
2. december 1839, at han brugte den metode, at han efter 
afsyngelsen af et eller flere salmevers lod børnene, enkeltvis 
eller i kor, læse et kapitel, hvorved han søgte at øve dem i en 
korrekt og tydelig indenadslæsning. Derefter forklarede han 
det oplæste vers for vers og prøvede af og til børnene for at 
give dem lejlighed til at bruge og udvikle deres forstands-

*) Niels Jensen havde tidligere været paa tværs. I 1835 nægtede han 
at køre brænde til skolen, hvorfor skoleforstanderen Christen Niel
sen i skolekommissionens møde den 2. december berettigedes til at 
leje en vogn paa Niels Jensens regning. 

89 

Sorø Amt 1959



Erling Petersen 

evner, idet han ud fra det daglige liv og samtidens forhold 
søgte at give bibellæsningen en praktisk tendens. Om hen
sigten med denne bibellæsning siger Mau følgende: "Skiøndt 
jeg ikke sporer nogen levende interesse for denne sag hos bør
nene i almindelighed, ere dog de fleste meget opmærksomme 
under foredraget, og eet øiemed opnaar jeg dog næsten altid 
derved, som er dette, at jeg bliver tilstrækkelig bekiendt med 
børnene og disses intellektuelle og moralske udvikling, lige
som børnene bliver mere fortrolige med mig og kommer 
senere til mig som til en gammel bekiendt, hvorved confir
mationsundervisningens øiemed lettere turde opnaas. Jeg 
kan da ogsaa med større sikkerhed bedømme, hvorvidt et 
eller andet barn er modent til at udskrives af skolen, da jeg 
med stadig opmærksomhed har fulgt dem i al den tid, de har 
været i øverste classe. Den endelige virkning maa imidlertid 
overlades til Ham, som giver næring og væxt, da v i alene 
kan plante og vande". 

Dernæst omtaler Mau Birchs nidkærhed i skolearbejdet, 
som endnu var til stede, - "men alderen svækker og sløver; 
og dette er vel for en deel grunden til, at fremgangen i den 
senere tid lader meget tilbage at ønske. At give paamindel
ser, naar man efter sagens natur forudseer, at det ei kan 
blive bedre, synes ei passende. Derimod søger jeg ved foran
førte bibellæsning, ved catechisation og opmuntringer til 
børnene at afhjælpe noget af det, som mangler". 

Ved foraarseksamen den 6. april 1840 traadte de forskel
lige mangler tydeligt frem. Birch, der baade var svagelig -
han maatte til dels holde sengen - og trykket af aarenes 
vægt, trængte haardt til afløsning eller i hvert fald til en 
medhjælper i skolen, hvilket man da ogsaa nu ventede ville 
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blive ham bevilget. Faa dage efter, at eksamen var over
staaet, underrettede provst Brasen skolekommissionen om, at 
seminarist Carl Møller kunne tiltræde hjælpelærertjenesten 
ved Haarslev skole fra 1. maj, men han skulle antages paa 
en maaneds opsigelse for det tilfælde, at han enten skulle 
ønske en forandring eller skolekommissionen blive utilfreds 
med ham. Møller, der forøvrigt var søn af Birchs eneste 
datter, og som inden seminarietiden havde opholdt sig hos 
morfaderen og bl. a. deltaget i det gudelige røre, tiltraadte 
imidlertid allerede midt i april og viste i forhold til sin unge 
alder baade alvor og dygtighed i sit kald. Han udarbejdede 
sammen med skolelærer Henrichsen i Ting J ellinge for begge 
skoler en ny lektionstabel (timeplan), som indførte under
visning i historie og grammatik, ,og som under 25. maj 1840 
approberedes af skoledirektionen. 

Møllers virke i Haarslev blev forøvrigt af temmelig kort 
varighed. Den 4. juli samme aar døde hans morfader, gamle 
lærer Birch, og da provst Brasen i Karrebæk fik meddelelse 
herom, paalagde han Møller at sørge for undervisningen, 
indtil en ny lærer kunne blive kaldet, mod at Birchs arvinger, 
der i 6 uger efter hans død beholdt embedets indtægter, ud
redede den samme løn, som Birch var pligtig at yde ham. 
Samtidig skrev provsten til administrationen for grevskabet 
Holsteinborg og anmodede den om at foranstalte en ny lærer 
kaldet til Haarslev, inden den tid var udløbet, som skole
anordningen fastsatte. 

Hvis skolelærer Møller havde næret noget haab om at 
blive morfaderens efterfølger, saa blev han grundigt skuffet. 
Den 1. august 1840 blev hidtilværende skolelærer i Bisserup, 
Niels Simon Rønne, af grev Ludvig Holstein kaldet til skole-
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lærer og kirkesanger i Haarslev efter afgangne Birch, og 18. 
august modtog han fra biskop M ynster collats paa embedet. 

Om skolelærer Birch havde samtiden kun godt at sige. 
Det gjaldt ikke mindst hans foresatte, de skiftende sogne
præster i Haarslev, til hvem han synes at have haft et sær
deles smukt forhold. Der findes ikke i den gamle skolekom
missionsprotokol et eneste kritisk eller dadlende ord om Birch 
og den maade, han øvede sin gerning paa, selv ikke da han i 
sine sidste leveaar gjorde ringere fyldest end tidligere, og der 
er ingen tvivl om, at Birch foruden at være den første semi
narieuddannede lærer i Haarslev ogsaa var en af de betyde
ligste i sin tid og paa sin egn. Han mødte, hvad der rørte sig 
i tiden, med opladte øjne og fulgte vaagent med i egnens 
aandelige liv. Hans forhold til skoledistriktets beboere var 
hele tiden godt, og mellem kollegerne i grevskabet nød han 
megen agtelse, hvilket bl. a. ses deraf, at det, da grev F. A. 
Holstein var død, blev overdraget den Haarslev skolelærer 
at holde mindetalen over lærernes utrættelige ven og hjæl
per ved konventet paa Fuirendal den 25. juni 1836. I smukke 
ord og vendinger skildrede den aldrende Birch greven og 
hans fortjenester og berettede fra sit eget skoledistrikt, at 
mange fædre og mødre i hans tid gav møde ved eksamen 
og var saa hjertensglade, dels ved at høre deres børn, dels 
ved at være vidne til, hvor faderligt deres herskab tog sig af 
endog det fattigste barn, der udmærkede sig ved flid og gode 
sæder. Greven var, sagde Birch, "skolens nidkære befordrer, 
sande ven og velgører". 

Om Birch selv kan vist siges, at han i sin lærergerning og 
sm livsholdning bestandig viste sig som en værdig med-
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arbejder i den gode greves virke i folkeoplysningens tjeneste 
og for det aandelige livs trivsel. 

K i 1 der: Jessen: Vester og Øster Flakkebjerg herreders skole
historie 1938. - Anders Petersen: Den jonstrupske stat 
1884 og Sjællands stifts degnehistorie 1899. - Haarslev 
sogns skole commissions protokol 1809-62. 
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