
En landsbyskole og dens inventar 
1830-1866, 

Sludstrup skole, Slagelse herred 
Af Karl Rønne 

I Den Vest-Sjællandske Avis 1830, nr. 2 d. 5. jan. meddeles: 
"Tirsdagen den 12te Januar næstkommende om Formiddagen Kl. 

10 bliver ved offentlig Auktion bortsolgt til Nedrivning den paa Har
rested Mark, Sludstrup Sogn, beliggende gamle Skolebygning, be
staaende af tretten Fag Bindingsværk, samt nogle Skolen tilhørende 
Borde og Bænke, 2 Bilæggerovne, nogle Muursten og Stilladsbrædder, 
samt Muurballier og Muurbakker m.v." 

Den omtalte skole i Sludstrup 5-6 km sydøst for Slagelse var op
rettet 1810 på Jørgen Larsens jord i Harrested 1). Denne gamle byg
ning, der aldrig var godkendt som skole, er endnu kendt blandt ældre 
folk i Harrested, og der findes flere efterretninger om "Skolen i Hæt
ten "2

), som den blev opkaldt efter et markstykke lige sydvest for Har
rested by3

). Efter sigende blev bygningen købt af ladefogeden på Fal
kensten, han beboede den, indtil han købte gård i Harrested, den nu
værende Ladefogedgård. På dens jord var murrester af bygningen 
endnu for få år siden kendelig ved pløjning. Den har delvis været op
ført af munkesten fra Antvorskov slot, og et udhus på Ladefoged
gården af munkesten udpeges som den sidste rest af "Skolen 
Hætten"4

). 

Også den i 1830 oprettede skole, den første officielt godkendte 
Sludstrup, kan der endnu påvises rester af. Den danner kærnen i det 
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senere på stedet opførte forsamlingshus5
) (påbegyndt 1911). Den 

tredie og sidste skole i Sludstrup blev taget i brug 1905 og var i funk
tion indtil centraliseringen Slotsbjergby-Sludstrup 1959. 

Når "Skolen i Hætten" fik betydning også for skolen fra 1830, 
skyldes det, at skolelodden, en væsentlig del af lærerlønnen, blev bi
beholdt i "Hætten" og ikke flyttet til den nye skole. Derved fik lære
ren lang vej til sin jord. Det er da også et tilbagevendende klagepunkt 
i embedsbogen som en væsentlig forringelse af embedet6

). I de em
bedsbeskrivelser, der foreligger fra denne periode7

) med opgørelse over 
de sjællandske lærerembeders beskaffenhed, gøres der da også op
mærksom på dette forhold, således hedder det "Skolelodden 5 0 td. 
leret, vanskelig Jord, y.4 Mil ufremkommelig Vej". Lønnen gøres der 
omhyggeligt rede for både in natura og i penge (embedet oppebar et 
legat fra Antvorskov på 100 rd. et væsentligt fortrin). Boligen beteg
nes som "grundmuret, ret god, dog ikke stor". Endelig oplyses børne
tallet til omkr. 90 børn. De undervistes i to klasser hveranden dag. 

Læreren, der flyttede ind i den nye skole 1830 var Wilhelm E. T. 
Koenig, en degnesøn fra Boeslunde. Han var i Sludstrup 1829--36, 
hvorefter han knyttedes til Slagelse Borgerskole og tillige blev bøn
holder og korsanger ved "Hospitalet" indtil sin afgang 18708

). Han 
påbegyndte, da den nye skole blev taget i brug, en inventarieforteg
nelse "i Henhold til Skoleanordningen for Landet af 29. Juli 1814 
dens 69. Paragraf". 

Hans efterfølger Johan Henrik Fix virkede fra 1836 til sin død 
1873 og fortsatte inventarielisten, så man fra tiden 1830-66 har en 
ubrudt opgørelse næsten år for år over skoleinventariet. 

Listen tager netop sit udgangspunkt i den ovenfor omtalte auktion, 
idet den indledes: 
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Den er af ydre et uanseeligt hefte på ca. 30 blade indbundet i 
tyndt, gråt karton. Den bærer påtegninger ved visitation adskillige 
gange i perioden 1830-71. Kun en enkelt anmærkning gøres i 1849: 
Siden 1845 intet tilført (underskrevet Mantey, Skolepatronen). !øv
rigt er der kun få og ubetydelige lakuner. Den følgende redegørelse 
søger at adskille, hvad der i listen må anses for typisk for en lands
byskole inden for tidsrummet: 1830-70, og hvad der må anses for 
bestemt af særlige lokale forhold. 

Inventarlisten opgøres år for år i følgende grupper: 
A. Det faste inventar. 
B. Til den indbyrdes undervisning. 
C. Til gymnastikken. 
D. Protokoller. 
E. Bøger. 
F. Korter (fra 1842). 

I maj 18379
) opgøres følgende under pkt. A: 

1. 8 Skoleborde med vedhængende Bænke. 
2. 1 Katheder. 
3. 12 Stk. Blækhorn af Blye. 1866 8 Blækhuse af Bly og 12 

ditto af Glas. 
4. 1 Bogskab med 2 Laase og Nøgler. 
5. 1 enkelt fladt Bord. 
6. 1 sort Trætavle. 
7. 1 Bilæggerovn i Skolestuen. 1841 Vindovn. 
8. 2 Vindovne i de andre Værelser. 
9. 1 Brandstige. 

10. 1 Foustage med tilhørende Sele. Fra 1844 tilføjes "i stykker" 
i 1858: "istykker, gaaer ud". 

11. 1 Bogreol. 
12. 1 Kalkekost. 1845: "ubrugelig, gaaer ud". 

87 

Sorø Amt 1971



Karl Rønne 

Det her anførte må sikkert anses for typisk for det faste inventar i 
en landsbyskole med 80-90 elever. De vedføjede bemærkninger an
giver de få ændringer, som finder sted i perioden. 

Nogen anledning til undren kan vel "Foustage med Sele" vække. 
Den anføres sammen med "Brandstige", og mon ikke den har været 
beregnet til transport af vand i tilfælde af ildebrand? 

Kun en ubetydelig fornyelse udviser listen, idet "Blækhorn af Blye" 
i løbet af perioden ændres til "Blækhuse af Glas", det må tages som 
udtryk for, hvad man ad andre veje får bekræftet om landsbyen i ti
den 1830-70, det er en stilstandsperiode, et statisk kultursamfund. 

B. Til den indbyrdes undervisning. 

Om den indbyrdes undervisning (forkortes til i.u.) blev en skrivelse 
af 7. april 1829 tilført embedsbogen; heri pålægges det skolekommis
sionen at søge i.u. gennemført. Samtidig anføres et cirkulære, der 
udførligt og nøjagtigt anviser, hvorledes i.u. skal udføres af læreren. 
Skolekommissionens formand, sognepræst P.A. Fenger, Slotsbjergby
Sludstrup, berører også dette i et brev til sin gode ven N. F. S. Grundt
vig d. 3. april 1830: Den i.u. skal nu indføres, skolestuen udvides 
o.s.v. 10

). Den her omtalte skolestue er dog nok Slotsbjergby rytter
skole, som ved denne lejlighed blev forlænget med 4;;2 alen mod 
vest 11

), men begivenheden har nok også været medvirkende til, at 
Sludstrup fik en forskriftsmæssig skole. Den nyopførte skole blev da 
også snart forsynet med det til i.u. hørende materiale. Den har sikkert 
også i Koenig haft en lærer med interesse for metoden. I alle tilfælde 
fortsatte han den med iver i Slagelse. Herom anfører mynster i sin 
visitatsbog: "Koenig har begge indbyrdes Undervisningsklasserne" 10

) 

1829 d. 12. dec.: Senere tilføjelser: 
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Første side af inventariefortegnelse for Sludstrup skole 1829. 
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Kort til geografiskolen: Sjælland og Møen, Bornholm, Laaland og 
Falster, Fyen og Langeland, Nørre-Jydland, Synder-Jydland med 
Femeren, Ærø og Als, Holsten og Lauenborg, Island med henhø
rende hjørnekort over Færøerne og Grønland, hele Danmark. 

Om den i.u.s Væsen og værd ved P. H. Mønster og I. Abrahamsen 
l.ex. 3 dele modtaget 21. decbr. 

1830 

Jan. 19de 12 nye Steentavler. 
Juni 7de 23 Stk. Jerngriffelskafter. 
Aug. 13de Summarisk Extrakt af den 7. Hovedrapport om den i.u. 

i Danmark pr. 31. Decbr. 1829. (Den 8. Rapport er modtaget 10de 
Juni 1831). 
1831 

Marts 16de En Beenpibe (fløjte). 
Aug. 31de: Modtaget de til den i.u. henhørende Tabeller (nærmere 

angivet), som har været til Bogbinderen for at istandsættes. 
Novb. 23de Et Skab til at forvare Tabeller og Bøger. 
16 Stk. Bihjælpestokke. 

1837 

Her anføres de samme undervisningsmidler, ved en del bemærkes 
"beskadiget", "itu". Yderligere tilføjes "nogle gamle Papper" (anta
gelig til opklæbning af endnu anvendelige tabeller). 
1866 

Indtil dette år opføres den nævnte bestand til i.u., omend antallet 
af tabeller nedskrives noget gennem årene og flere meddeles "beska
diget" el. "itu". Benpiben er dog forlængst "gaaet ud". 

Denne undervisning havde da også for længst været stærkt på retur 
selv i afsides egne. Der er givet adskillige fremstillinger af i. u. 13

) og den 
fordømmes fra alle sider. Det kan måske være rimeligt at påpege, at 
kritikken alene bygger på de udstedte forordninger og officielle indbe
retninger. Desværre kender vi ikke mere metodens praksis i skolen, hvor 
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Gymnastikplads ved landsbyskole (Gjerrild, Randers amt, 1824). 

den p.gr.a. børnetallet næsten var en nødvendighed. Men i.u. synes i 
den fornuftige lærers hånd at have rummet muligheder for både in
dividuelle hensyn og for gruppevis samarbejde eleverne imellem. 

Hvorom alting er: inventarielistens materiale til denne undervis
ning må anses for tidstypisk for en landsbyskole. 

C. Til Gymnastikken. 1837.9
) 

1 Klavremaskine. 
1 Springmaskine. 
2 Svingtouge. 
8 Springreeb. 
1 Ballancfrbræt. 
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12 Trægeværer. 
12 mindre Trægeværer (anskaffet 1845). 

Lærebog i Gymnastikken af N achtigal. 14
) 

Efter skoleanordningen 1814 skulle alle landets skoler have under
visning for drenge "i gymnastiske Øvelser: saasom løbe-, springe-, 
klavre-, svømme- og militære øvelser". Det blev dog de fleste steder 
ikke efterlevet p.gr.a. landets krisetilstand. Først med det begyndende 
økonomiske opsving omkr. 1828 udvirkede forfatteren af den omtalte 
lærervejledning en "Plakat af 25de Juni 1828", der fornyer 1814-
lovens krav om drengegymnastik i alle landets skoler. Den har altså 
medført de nævnte redskabers anskaffelse, de dækker - bortset fra 
svømning - den dagældende skolelovs bestemmelser. Endnu 1866 
nævnes de samme redskaber og Nachtigalls bog, og selvom vel nok 
nye opfattelser af faget var begyndt at gøre sig gældende, kunne man 
endnu ikke vente, at de trængte ud i landsbyskolen. Pigegymnastikken 
kom først med langt senere. Således må inventarielisten også for gym
nastikkens vedkommende siges at være repræsentativ for tilsvarende 
skoler. 

I hele perioden omfatter 
D. Protokoller 

1 Journal for ældste Klasse. 
1 ditto yngste Klasse. 
1 Embedsbog. 
1 Inventarieliste. 
1 Liste over Børnene i Sognet. 

(fornyes med års mellemrum) 

1 Kirke-Katechisationsbog (fra 1858). 
Skolens dagbøger kan føres tilbage til omkr. 1880. 
Kirke-Katechisationsbog er muligvis en meddelelsesbog, hvori præ

sten anførte resultaterne ved overhøringen af børnene i kirken. 
Protokollernes værdi i samtiden er velkendt, den fremgår af de 
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mange "vidi", visitationer af højere eller lavere rang gennem årene, 
men den synes at ophøre, når protokollen er udskrevet. Skoledagbø
ger er derfor sjældne fra det omhandlede tidsrum, men den opførte 
bestand må også her betragtes som almindelig norm, så forskellige 
protokoller endnu kan henligge upåagtet. Det var ønskeligt, om en al
mindelig aflevering til det nærmeste arkiv overalt kunne finde sted. 

De til i. u. brugte geografikort var for små til klassebrug, de opføres 
snart som "beskadiget", og fra 1842 kommer et nyt punkt på listen: 
F. Korter. 

1 Atlas 
2 Atlas af Woert 
Europa af Jessen 
Danmark 
Kort over Globen og de fem Verdensdele af Riise 

1842 
1844 
1851 

" 
" 

Kort over Palæstina " 
Globus i Kasse og paa Stativ 1855 
Europæisk Kort paa Lærred og Stokke " 
Danmarkskort ligeledes " 

Forskelligt kan vække en formodning om, at lærer Fix har gjort en 
særlig indsats for dette fag. Man aner en vis stolthed ved omtalen af 
"Globus i Kasse og paa Stativ," man næsten savner et udråbstegn 
ved kortene "paa Lærred og Stokke"! Dette udstyr synes at ligge i 
overkanten for en almindelig landsbyskole. Boglisten viser også meget 
tidlig anskaffelse af særlige geografibøger: 

1842 18 Exempl. Kroghs Geographi. 
1853 Geografi for smaa Børn 18 Exempl. 

E. Bogbestanden. 

Med omtalen af geografibøgerne er vi inde på det område af skole
inventaret, hvori man i Sludstrup måske kan ane lokale kræfters 
særlige virksomhed. 
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Betragtet som helhed kan skolens bogbestand på grundlag af listen 
opgøres således: 

1830: 
1837: 

36 bind fordelt på 20 titler. 
14 7 bind fordelt på 39 titler. 
333 bind fordelt på 68 titler. 1866: 

Næsten ingen af de i 1830 anførte bøger er i løbet af årene gået ud, 
og repræsenterer måske en ikke brugt bogmasse, som kun findes frem 
ved listeføringen, men en væsentlig forøgelse kan man dog registrere 
med en 10-dobling af bindantallet og 3-4-dobling af titlerne. Allige
vel er tallene små, når man tager i betragtning, at børnetallet endnu 
omkr. 1870 lå på 80-90 elever. Begrebet "taskebøger" har næppe 
eksisteret, selvom vist nok nogle børn ved skolegangens begyndelse 
medbragte en ABC hjemmefra. Talmæssigt må bogbestanden anses 
for tidstypisk, også mange af titlerne må formodes at gå igen i tilsva
rende skoler. 

Blandt de bøger, der i 1830 overføres fra den gamle solgte skole til 
den ny skal nævnes Thomas Rasmussens ABC-bog, den første egent
lige danske ABC af provsten i Grevinge fra 1787 .15

) Hertil kommer 
4 bøger, som også er værd at nævne: 

Saltpeterets Tilvirkning af Ørsted. 
At behandle Bier af Rønne. 
Olufsens Ølbrygning og 
Om oliegivende Planter af Begtrup. 

4 småbøger, der tager sigte mod bondens praktiske liv og behov, og 
hvis ide må søges i bondefrigørelsen 1788 og skolelovens hensigt 1814, 
som det også finder udtryk på frihedsstøttens inskription "at den frie 
Bonde kan vorde kiek og oplyst, flittig og god, lykkelig"! 

Disse 4 bøger har sikkert været vidt udbredt, en omtale af dem vil 
vise deres betydning og hensigt: 16

) 

Ørsted, Hans Chr.: Kort Anvisning til at koge Saltpeter, Kbhvn. 
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1812, viser os her vor verdenskendte fysiske opdager som almindelig 
folkeoplyser. 

Rønne, Bone Falck: Kort Veiledning for den hæderlige Almue
mand til at behandle sine Bier med Klogskab, Odense, 1809. Bone 
Falck Rønne var i sin første ungdom som præst præget af rationalis
me især ivrig for landbrug, skole- og fattigvæsen. Som sognepræst i 
Kgs. Lyngby oplevede han en religiøs vækkelse og blev her medstifter 
af det danske missionsselskab, som han viede det meste af sin ar
bejdskraft.17) 

Olufsen, Oluf Chr.: Anvisning for Land-Almuen til at brygge Øl, 
Kbhvn. 1812. Uddelt på kongelig bekostning. Forfatteren var praktisk 
indstillet oplysningsmand, 1818 professor i statsøkonomi. Måske mest 
kendt som forfatter til skuespillet "Gulddåsen". 17 ) 

Begtrup, Gregers: Om oliegivende Planters Dyrkning, ifølge Aller
højeste kongelige Befaling, Kbhvn. 1812. Begtrup var cand. theol., 
men interesserede sig meget for landøkonomiske forhold, 1801 ud
nævntes han til professor. 17 ) 

Det er fremtrædende folk i datidens Danmark, som medvirkede 
ved enevoldskongernes bestræbelser for at højne det danske landbrug 
og bondestanden. 

Faget religion indtager en fremtrædende plads i bogbestanden, 
således allerede fra det første år: 

Den hellige Skrifts Hovedlærdomme. 
Om Kirkeforbedringens fortrinlige V elgierninger. 
Om Harald Klaks Daab. 

Den første er skrevet af prof. Cramer, Kiel, og blev "uddelt til Al
muen" i anledning af Reformationsjubilæet 1817. I samme anledning 
modtog skolen provstJasper Boysens "Undervisning til den danske Al
mue om de fortrinlige Velgierninger, som Kirkeforbedringen har skien
ket OS". Dens jævne og forståelige form skyldes dog en omarbejdning 
af Sjællands biskop Fr. Munter. Bogen om Harald Klaks Daab er 
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egentlig et "hyrdebrev" udsendt af landets bisper i anledning af kri
stendommens 1000-årsfest ved pinsen 1826. Det er ligeledes forfattet 
af biskop Munter. Disse skrifter har altså haft almindelig udbredelse 
i skolerne. 26

) 

Men allerede 1830 røber inventarielisten, at en ny tid er på vej og 
at nye kræfter virker på stedet. Det sker med bogen: Psalmer og aan
delige Sange af Thomas Kingo samlede og udgivne af P. A. Fenger, 
Sogne-Præst til Slotsbjergby og Sludstrup Menigheder, Kbhvn. 1827. 
Stedets præst og dermed skolekommissionsformand virkede for en kri
stelig og folkelig vækkelse, fremfor den blotte oplysning, og bogen har 
vel fundet vej til skolen som en gave fra ham, men et særsyn har den 
været i datidens landsbyskole. 

Også Grundtvigs Bibelkrønike findes tidligt i boglisten ( 1834), og 
den kan spores i brevvekslingen mellem Grundtvig og P.A. Fenger. 
Således skriver Fenger d. 3. april til Grundtvig: "Jeg vilde bede Dem, 
om det kan skee, at overlade 2 Expl. af hver af Krønikerne til hver 
Skole. De sædvanlige Læsebøger er saa kjedsommelige, at det ikke er 
til at holde ud. Og siden det nu ikke er at tænke paa, at Krønikerne 
skulde blive læst i Skolerne, saalænge der endnu ikke gives Lærere, 
der selv læse og kunde fortælle, saa har jeg dog tænkt, at Noget kunde 
hænge ved, naar de bruges som Læsebog, og at dette mueligen kunde 
give Børnene Lyst til siden at læse videre. Men det er en Selvfølge, at 
den fattige Skolekasse kun kan taale Udgiften, naar Bøgerne kunde 
overlades for den billigste Betaling". D. 10. april 1830 svarer Grundt
vig herpå: "Om Krønikerne følger det af sig selv, at de til Skoler ei 
blot faaes for den laveste Priis, men naar selv den besværer Skole
cassen, for intet. " 10

) Leveringen har altså dog trukket ud, da de først 
står på listen 1834, men Grundtvig stod i april 1830 lige foran en af 
sine Englandsrejser, som kan have udskudt afsendelsen. 

Grundtvigs Sakse- og Snorrekrønike indgår først i fortegnelsen 
1837. Derimod anfører boglisten 1834 "25 Eksemplarer af Grundtvigs 
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Bibelkrønike", der må være den af Grundtvig til skolebrug udsendte 
"En liden Bibel-Krønike" (2. udg. 1828). 18

) 

Der kan findes adskillige andre boganskaffelser, som må tilskrives 
Fengers initiativ og som røber, at vi befinder os i det område, som 
M ynster i sin visitatsbog noget nedsættende kaldte "det hellige land". 
Foruden de allerede nævnte kan tilføjes: 

1833 L. C. Hagen: Historiske Psalmer og Riim til Børnelærdommen. 
1835 I. A. L. Holm: Psalmer og aandelige Sange af H. A. Brorson. 
1837 Rasmus Sørensen, Venslev: Bibelske Historier. 

Saxo Gramaticus og Snorre (Grundtvig). 
1845 Ingemanns Morgen- og Aftensange. 

Brandts Sange og Riim. 
Boisens Sange. 

1851 P.A. Fengers Ordsprog. 
Kirkehistoriske Samlinger, 2. bd. 1. hefte. 

1855 10 Exempl. Grundtvigs Festsalmer. 
Ansgarius Levnet, oversat af P.A. Fenger. 

Om de anførte bøger skal blot oplyses, at pastor Holm, Holstein
borg, var P.A. Fengers gode ven, og hans Brorsonudgave så at sige en 
"tvilling" til vennens Kingobog fra 1827. Det nævnte bind af Kirke
historiske Samlinger indeholder en beskrivelse af Sludstrup kirkes 
alterkalk. Hvor hurtigt Ingemanns morgen- og aftensange trængte ud 
til skolen er vist nok ikke opgjort, men sandsynligheden taler for, at 
Sludstru p har været tidligt med. Morgensangene forelå med W eyses 
melodier fra 1839, og allerede 6 år senere er de på børnenes læber 
i Sludstrup. 

Musik og sang opføres ikke som en særskilt gruppe i inventariefor
tegnelsen, men under bogbestanden opføres fra 1837 hvert år "1 Syn
geapparat bestaaende af 10 Tabeller af Bay, 30 Koralmelodier, en 
trykt anvisning og 2 Træfløjter". Der opføres en hel del melodibøger, 
især til kirkeligt brug, som det har været almindeligt i landsbyskolerne. 
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I al fald har P.A. Fengers særlige holdning gjort sig tydeligt gældende 
i bogbestanden. 

Endnu et specielt indslag lader sig spore i inventariefortegnelsen, det 
skyldes den stedlige skolelærer Johan Henrik Fix, lærer i Sludstrup 
fra 1836-73. Som skolebogsforfatter har han selv præget undervis
ningen således: 
1838 Fix's Regnebog, et Sæt Facitlister. 
1844 12 Exempl. Ledetraad i Danmarks Historie (ingen forfatter

angivelse). 
1866 Fix: Dansk Stiiløvelse. 

20 Regnebøger med Facitliste af Fix. 
20 Ledetraad i Fædrelandets Historie af Fix. 
22 Materialier til Forstandsøvelser ditto. 

Hans samlede produktion som skolebogsforfatter omfatter følgende 
titler: 19

) 

Fix, J. H. Nyt Udtog af H. I.Birchs bibelske Historie, en Læse- og 
Lærebog til Brug i Almueskolen med Anbefaling af Konsi
storialraad Dr. A. G. Rudelbach, Slagelse, d.12. Dec.1850. 
6. opl. Næstved, 1871, 7. opl. 1877. 192 s. 

" 

" 

" 

" 
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Praktisk Regnebog til Brug i Landsbyskolen. 28 s. 3. for
bedrede udg., Slagelse 1840, Peter Magnus Bogtrykkeri. 
Danske Stiiløvelser til Brug i Landsbyskolen "helliges Hr. 
Provst G. G. Salicath og Provst Brasen af Udgiveren". 
Kbh. 1843. 101 s. 
Materialier til Forstandsøvelser og skriftlige Udarbejdelser 
til Brug i Landsbyskolen. Kbh. u.å. 35 s., ca. 1840. Pris: 
12 Skilling. 
Ledetraad i Fædrelandets Historie til Brug i Almueskolen, 
6. opl. Kbh. 1854, 96 s. 12 Skilling. 
lait udsendt i 16 opl. indtil 1878 ("med stadige Tilføjelser 
af de sidste Begivenheder"), 16. opl. 50 øre. 
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Titelblad til lærer Fix' fædrelands
historie. 

Desuden - viser det sig - har han i årene 1865-68 været udgiver af 

tidsskriftet "Samleren for Skole og Hjem".8
) 

Det må herefter være berettiget at søge hans liv nærmere oplyst, og 
en kort levnedstegning skal her forsøges. 

Han havde ikke fulgt den slagne vej til lærergerningen. Han var af 
officersslægt, hans fader døde tidligt og "det gale pengeår" 1813 for
ringede hans fædrenearv stærkt. Han fik dog en god uddannelse in
den for handelsfaget og startede en virksomhed i Gothersgade i Kø
benhavn, men den gik ikke godt, og han ernærede sig en tid ved "in
formation" (undervisning) i musik og sprog. Senere lærte han gods-
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bestyrelse og landvæsen på Benzonsdal, fik også en landejendom, 
men den slugte hans sidste kapital. Han boede derefter hos læreren 
der i byen, mens han forberedte sig til lærereksamen.20

) Han blev så 
i 1833, 28 år gammel, dimitteret som privatist fra Jonstrup Semina
rium med karakteren "duelig" ( = 2. karakter). Han var lærer i Kar
rebækstorp et par år inden han 1836 kom til Sludstrup, hvor han vir
kede til sin død 1873.8

) 

Skolen, han her flyttede ind i, beskrives som en simpel grundmuret 
bygning med udhus af godt bindingsværk, boligen lille, men god. 
Den væsentlige ulempe ved embedet var skolelodden i "Hætten".7

) 

Herom førte lærer Fix en længere korrespondance med skoledirektio
nen - som det fremgår af embedsbogen - for at opnå en godtgørelse 
herfor, men det lykkedes ham ikke. 

Hans skolebøger viser, at han ikke har været tilhænger af den ind
byrdes undervisning, og man må gå ud fra, at hans vidtfavnende sko
lebogsproduktion hviler på en indgående beskæftigelse med den dag
lige undervisning. Biskop M ynsters visitatsbog giver måske et lille fin
gerpeg herom. I 1839 bemærker han, at lærer Fix "mangler nok til
strækkelig Energi til de mange Børn ( 96). Dog ret brav, katekise
rede ganske godt med Børnene", og i 1849 hedder det kort: "95 Børn, 
Fix ret duelig". Når man tager i betragtning, at M ynsters udtalelser 
om præster og lærere gennemgående er ret forbeholdne, må disse be
mærkninger tages som udtryk for et solidt dagligt skolearbejde. 12

) 

Der har rådet et godt forhold mellem præst og lærer. Fix stod i et 
personligt forhold til kristendommen, "han mindedes med Taknem
melighed den religiøse Indflydelse, hans Bedstemoder havde paa 
Hjemmet" i hans barndom.20

) Boglisten viser også, at han i vid ud
strækning har benyttet pastor Fengers bøger. Det gode forhold under
streges af, at Fix i 1852 opsøgte Grundtvig i København for at bede 
ham skrive en salme til Fengers 25-års præstejubilæum. 21

) Grundtvig 
efterkom gerne den slags opfordringer, og på jubilæumsdagen d. 25. 
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juli 1852 blev salmen omdelt og for første gang sunget i Sludstrup 
kirke.22

) 

Også i lærerkredse var Fix dengang kendt. Endnu fandtes ingen 
samlet lærerforening, men lærerne begyndte at danne lokale sammen
slutninger. Slagelse Herreds Lærerkreds blev således stiftet 1839, 
sandsynligvis under Fix' medvirken, i al fald blev han snart dens for
mand og ledede også dens understøttelseskasse.23

) Omkr. 1840 fandtes 
der landet over 100 sådanne lærerforeninger. Myndighederne så langt 
fra med velvilje på disse "skolekonventer", og i 1840 resolverede kan
celliet, at Borgerskolens lokaler i Slagelse ikke måtte bruges dertil, det 
samme blev 6. juni 1842 bestemt for Lynge skoles vedkommende. Mø
derne måtte derefter afholdes skiftevis hos lærerne privat.24

) 

Det første samlede møde for Roskilde Stift fandt sted 1844, og fra 
landsbylærerside var Fix her ledende. Fra 1853-57 var han medlem af 
Slagelses skolemøders bestyrelse. I 1863 talte han ved Ringstedmødet: 
"Om Ønskeligheden af en almindelig Skolefest 1864 i Anledning af, 
at Folkeskolen i sin nuværende Form har bestaaet i 50 Aar". Tanken 
vandt bred tilslutning over hele landet, men krigen kom hindrende i 
vejen for festligheder. Han var uafbrudt medlem af Roskilde Stifts 
skolemøders styrelse fra 1865 til sin død. I Ringsted talte han ved 
skolemødet 1864 om: Bør der fra Lærernes Side giøres noget for, at 
Overskoledirektionen bibeholdes? 

På den tid fik Zakarias Nielsen, der i disse år virkede som 
huslærer på Charlottendal ved Slagelse, også forbindelse med ham og 
fortæller herom: "En enkelt Gang tog jeg Vejen ud til den gamle, vel
kendte Lærer og Skolebogsforfatter I. H. Fix i Sludstrup, i hvis Hjem 
jeg blev venligt modtaget". 25

) 

Udgivelsen af "Samleren" måtte Fix opgive: 
Nr. 39, 26. sept. 1868, 12. årg. meddeler: Samleren ophører med 

nærværende Nummer, og skrinlægges hos sine forudgaaende sex sjæl
landske Brødre, nemlig: Børresens Almueskole, Frølunds Reperto-
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rium, Christen's og Schneekloths Maanedsskrift, Carlsens Skolelærer
ven og en Søster fra Holbækegnen, hvis Navn vi ikke mindes. Alle er 
de vistnok døde af den samme Sygdom, der synes at være arvelig og 
formodentlig har sin Grund i, at den sjællandske Jordbund ikke eg
ner sig for den Slags Sæd. (Efter en henvisning til de økonomiske van
skeligheder slutter Fix) med det Ønske, hvis en anden slaaer ind i den-
ne retning, han da maa være heldigere. Ærbødigst 

J. H. Fix. 

Andre lærerblade fik blidere kår, således "Skoletidende", der må 
ses som forløber for Danmarks Lærerforenings blad "Folkeskolen". 
Heri mindes d. 16. januar 1873 (s. 22) følgende meddelelse: "Lærer 
J. H. Fix, i Sludstrup ved Slagelse døde den 2. Januar. Hans Navn 
kendes fra de mange Skolemøder, hvori han tog saa virksom Del".23

) 

Om skolemødet i Roskilde 3. pinsedag samme år meddeler bladet 
( s. 193) : 

"Som Medlem af Bestyrelsen aabnede Docent Fjord med at mindes 
en Mand, der i en lang Aarrække har staaet Skolemøderne nær, nem
lig afdøde Skolelærer Fix, der havde vist sig saa virksom baade i sin 
Skole og som Forfatter af Skoleskrifter, hvoraf enkelte tælle 17 de Op
lag. Det, vi her skylder ham Tak for, er hans Deltagelse i Pinsemø
derne, hvor han udfyldte sin Plads godt, og hvor han var selvskreven 
Medlem af Bestyrelsen. Fix blev ved at bevare Liv og Friskhed og 
Varme for Skolesagen, og Taleren ønskede de mange Lærere, der var 
samlet i Dag, at de maatte føle samme Interesse for Skolesagen som 
afdøde". 

Docent N. J. Fjord, der udtalte disse mindeord, var den fra Land
bohøjskolen kendte forsøgsleder. Han var tillige en fremtrædende 
skolemand. 

For til sidst at vende tilbage til vort udgangspunkt: Inventarielisten 
fra Sludstrup skole, kan det altså gøres op, at den i mange henseen-
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der må anses for tidstypisk, men at to personer måske alligevel har 
givet den et særligt præg, skolekommissionsformanden pastor Fenger 
og læreren Fix. 

Endelig kan det oplyses, at ingen af de i listen omtalte bøger mere 
findes ved skolen, når bortses fra inventarielisten og embedsbogen. 
Skolebøgers levetid er kort, først i en senere alder end skolealderen 
vågner en veneration for barndommens bogskatte. 
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