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JENS P. ESPERSEN

BRUDAGER KILE FRISKOLE
1860-1910.



Odder Bogtrykkeri. E. Kjeldsen.



Brudager Kile Friskole.
1860-1910.

Ved Jens P. Espersen.

H @4cr var’ Brudager Kile Friskole oprettedes, 1 J kun een Friskole i Egnen, nemlig den i Vej
strup. Det var den bekendte, »vakte« Bondemand 
Christen Hansen, der havde faaet den i Gang. 
Rasmus Hansen, en af Koids Elever, var dens Lærer.

En Dag i Efteraaret 1859 gik Ejeren af Ejbygaar- 
den paa Brudager Mark, Christian Møller*),' til Vej
sirup for al lale med Rasmus Hansen og Chri- 
slen Hansen om at taa sine Børn til at gaa i Skole 
dernede. De raadede ham imidlertid til at begynde 
en Skole paa Brudager Kile og foreslog ham at tale 
med Anders Nielsen, Gudme Kohave, om Sagen. 
Han havde nemlig ogsaa tålt om at taa sine Børn 
i Skole i Vejstrup. Om del ønskedes, skulde Chri
sten Hansen gerne skrive til Kold om at»anvise 
en Lærer.
*) Finn hed egentlig ikke Moller, men Hansen. Da han imidlertid altid blev 

kaldt Christian Moller, og i Egnen kun kendes under delte Navn, har Jeg 
rundet del rigtigst nt kalde ham saaledes ogsaa her.
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Christian Møller søgte nu ned til Anders Nielsen 
og overlagde med ham Sagen nøje, og. Enden blev, 
at der skete Henvendelse til Kold.

Christian Møller var barnefødt i Egebjerg, men 
var i sin Ungdom kommen i Møllerilære hos sin 
ældre Broder Peder, som havde Klingstrup Mølle i 
Forpagtning. Her var han nu i flere Aar og over
tog selv senere Møllen i Forpagtning. Det var her, 
han lærte den Pige at kende, som senere blev hans 
Hustru. Hun hed Dorthea Ras mus datter og 
tjente som Stuepige paa Gamle Klingstrup. I den 
Tid, han opholdt sig paa Klingstrup Mølle, havde 
han ogsaa den Lykke at stifte Bekendtskab med 
adskillige dygtige, oplyste og aandeligt opvakte 
Mænd, og Omgangen med dem blev af stor Betyd
ning for hans Udvikling. Bekendtskabet blev nem
lig snart til Venskab.

Omtrent 30 Aar gammel købte han Ejbygaarden*) 
og holdt Bryllup med Dorthea. Baade en og anden 
af de gode Brudagermænd var overbeviste om, at 
han snart skulde gaa bagud af Dansen. Han havde 
nemlig efter deres Mening spændt sig saaledes for, 
at han ikke vilde kunne holde det gaaende saa 
grumme længe. Men baade Christian Møller og hans 
Hustru tog fat med en god Vilje. De havde Held 
med sig og gjorde stor Fremgang. Det var, som om 
der hvilede en særlig Velsignelse over deres Virk
somhed, hvad de da ogsaa fuldt og fast troede paa.

En Bondegaard med 42 Tdr. Land,
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Sognepræsten for Gudme og Brudager Sogne var 
én fuldblods Rationalist af den gamle Skole. Han 
satte jævnlig en »Trumf« paa og holdt nok af i et 
godt Lag at faa sig et Slag Kort med tilhørende 
»Taar«er.

Han og den gamle Kammerherre paa Broholm 
sad i nogle Aar i Sogneraadet sammen. Fra den 
Tid fortælles følgende lille Træk:

Præsten havde berettet et eller andet, som Kam
merherren tillod sig at tvivle om Rigtigheden af.

Da udbrød Præsten:
»Vil Kammerherren da have, at jeg skal bande 

paa del?«
»Nej, gu vil jeg ej, nej!« svarede Kammerherren. 

»En Præst skal i det hele laget slet ikke bande!«
Den Aandsnæring, Præsten gav i Kirken, kunde 

ikke i Længden tilfredsstille Christian Møller, som 
ved Omgangen med sine Venner i Vejstrup mere og 
mere havde faaet Øjnene opladt for, »hvad ædle kal
der Livets Lyst«, og faaet Viljen styrket til at »kæmpe 
med de bedste.« Efter grundig Overvejelse og mange 
alvorlige Samtaler med sin Hustru om Sagen beslut
tede han sig omsider til at gøre det vigtige Skridt 
al løse Sognebaand til Pastor Brandt i Ollerup.

Den Gang var det helt anderledes at løse Sogne
baand end nu; det ansaas af de allerfleste for no
get, der næsten kunde sidestilles med Landsforræderi. 
Og Haan og Spot blev i rigeligt Maal dem til Del, 
der vovede at lage Skridtet. Naturligvis paadrog de 
sig ogsaa som oftest Sognepræstens højeste Unaade.

r
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En Gang, da en Sognebaandsløser var ovre hos 
Præsten i Gudme for at meddele, at han ønskede 
sin Søn døbt, men af en anden Præst, skal Pasto
ren have udbrudt:

»Saa rejs ad Helvede til med Deres Barn!« En 
meget hæderlig Undtagelse fra den almindelige Slags 
Præster i Omegnen af Brudager dannede paa den 
Tid Pastor Baggesen i Oure. Han holdt gudelige 
Forsamlinger naar og hvor Lejlighed dertil gaves.

I Oure og Omegn havde en Del Familier, der 
ikke fuldt ud fandt sig tilfredsstillet ved Pastor Bagge- 
sens Forkyndelse, udvirket, al Brandl i Ollerup 
med Baggesens Tilladelse holdt Gudstjeneste i Oure 
Kirke, som Regel een Gang maanedlig.

Naar Christian Møller og hans Hustru kørte afGaarde 
enten ad Oure eller Ollerup til, morede af og til Na
boerne sig med at lave Spotterim derom, som f. Eks.

»De skal hen til Brandt 
at gøres galant’.«

— Det var ikke med Glæde, Christian Møller saa 
tilbage paa sin egen Skoletid. Hvor aandløs og død 
havde ikke den Smule Lærdom været, som dér var 
bleven givet! Og hvor langt fra al være opdragende 
hgvde ikke i det hele taget Skolen været! Læreren 
i Kirkeby havde anvendt en ikke ringe Del af Ti
den til at garve Børnenes Rygstykker.

Mange Træk kunde Christian Møller fortælle om, 
hvordan det havde gaaet til i Skolen.

Ikke sjældent morede en eller anden lille Gavtyv 
sig med at støde Knæerne op mod Bordpladen.
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»Hvem var det, der bankede?« spurgte saa Læ
reren. Og naar ingen vilde svare, blev han rasende 
og tog til at bande læsterligt.

»Jeg skal, F—g—ni—, nok faa jer til at tale! 
Jeg skal slaa jer alle fra den nederste til den øver
ste, saa Skindet skal revne!«

— Han var lidt tunghør, og denne Svaghed be
nyttede Børnene sig ofte af. Det kunde 1. Eks. hænde, 
at en Dreng, som skulde »høres« paa et Salmevers, 
gav delle følgende Ordlyd:

»Jeg haaber, og jeg stadig tror,
der er nog’n, der har spytt’ i Lavs’es Lomm’!
Jeg haaber------ «

osv., det samme om igen, indtil Ramsningen havde 
varet tilstrækkelig lang Tid. Saa sagde Læreren: 
»Godt!.— Den næste!« Og nu blev maaske et lig
nende improviseret Vers afliret. Blot »Peberkvær
nene« gik tilstrækkelig rask, var det godt. Blev 
der saa almindelig Latter, hvad jo ikke altid kunde 
undgaas, fik hele Klassen fra øverst til nederst en 
Opmuntring af Tampen. Saa kunde der igen tages 
fat paa »Undervisningen«. Ogsaa med Hensyn til de 
praktiske Færdigheder stod del sig meget elendigt.

Og paa den Tid, da Christian Møllers ældste Søn 
havde naaet »den skolepligtige Alder«, var Forhol
dene ikke slort bedre i Brudager Skole. Det er da 
let at forstaa, at Christian Møller og hans Hustru 
ikke vilde have deres. Børn undervist der.

Anders Nielsen var barnefødt i Reisvindinge 
ved Nyborg og flyttede med Forældrene til Gudme, 
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Som-Ungkarl udførte han Hoveriarbejde paa Bro
holm; han havde Bjørnekræfter, og ingen holdt al 
at træde ham for nær; thi naar han blev hidsig, 
var han ikke al spøge med. En Tid efter Faderens 
Død overtog Anders Nielsen Gaarden og hyttede 
denne ud paa Marken i Gudme Kohave.

For øvrigt var han en Mand, der vilde, hvad han 
vilde, og som ikke, inden han tog en Beslutning, 
ængstelig spurgte om, hvad denne eller hin vilde 
sige dertil.

Han deltog allerede som Ungkarl i de gudelige For
samlinger, som holdtes i Egnen, og løste senere 
Sognebaand til Ryslinge Valgmenighed.

Det bør fortælles med det samme, al skønt Pastor 
Kjær i Gudme naturligvis derefter ikke saa paa 
Anders Nielsen med milde Øjne, lod han dog, da 
han laa paa sit Dødsleje, gaa Bud efter ham.

Og da Anders Nielsen kom, sagde Præsten:
»Jeg kom til at længes efter at tale med en Mand, 

der selv kan og tør danne sig en Mening ogsaa 
med Hensyn til det evige, og som tør hævde den 
paa Trods af baade Per og Poul. Derfor har jeg 
ladet Dem hente!«

Det var disse to Mænd — Christian Møller og 
Anders Nielsen — der oprettede Brudager Kile Fri
skole, og som i en lang Aarrække holdt den oppe.

Af og til senere hen paa Titten kunde det hænde, 
at Christian Møller paa Grund af Folks Ligegyldig
hed og Paaholdephed overfor Skolen var lige ved 



at' tabe Modet; men Anders Nielsen var da altid 
i Stand til at opildne ham paa ny.

Der var, som sagt, blevet skrevet til Kold om at 
anvise en Lærer til den Friskole, der agledes oprets 
tet, og i Vinteren 1859—60 kom den bekendte Skole
mand selv herhen for at tale med de lo Mænd om 
Sagen. Han anbefalede en ung Karl ved Navn Hans 
Andreasen, som havde været Elev paa Dalby Høj
skole, og som hin Vinter midlertidig virkede i en 
Friskole, hvis Lærer var paa Højskole tor at ud
danne sig videre.

Først i Maj 1860 kom saa Hans Andreasen 
til Ejbygaarden. Det var- Meningen foreløbig at 
benytte Gaardens Gæstekammer til Skolestue. 
Hans Andreasen var den Gang en 26—27 Aar 
gammel og saa noget uanselig ud. Men Ansigtet og 
især Øjnene talte om, at han sad inde med en tem
melig betydelig Viljekraft. Han stammede fra en 
Gaard i Nærheden al Blangstedgaard ved Odense. 
Faderen havde været Smed; men Sønnen, der en 
Tid lang havde lidt af »den engelske Syge«, var af 

,dennc bleven medtaget saaledes, al man fandt, han 
burde være Skrædder. I Højby havde han en Mo
ster, hvis Mand var Skrædder, og der var han da 
kommen i Lære. Del var først efter at Læretiden 
var endt, at Lysten til at være Lærer var vaagnet 
hos ham.

Forøvrjgt havde han under sin Sygdom i Drenge- 
aarene læst en Mængde Bøger og var derved i flere



Retninger bleven mere udviklet end sine jævnald
rende. —

Skolestuen i Ejbygaarden var kun paa lo Fag. 
Men der var Plads nok. Til at begynde med var 
der nemlig kun tre Børn at undervise: Christian 
Møllers Sønner Hans Kristian og Peder samt Anders 
Nielsens Datter Maren.

Fra Skolestuen førte en Dør ind til Storstuen. 
Her havde Hans Andreasen sin Seng.

Lønnen var' fastsat til 80 Rdl. om Aaret. Deraf 
skulde Christian Møller udrede den ene Halvdel og 
Anders Nielsen den anden. Hver af dem skulde lige
ledes give Læreren Halvdelen af hans Kost. Delle 
blev senere ordnet saaledes, at Hans Andreasen i 
Sommertiden hver Dag gik ned til Anders Nielsens 
tor at spise til Middag og fik den øvrige Føde bragt 
sammesteds Ira. Om Vinteren del log han derimod 
i Maaltiderne. sammen med Christian Møller og 
hans Folk.

Hen paa Tiden kom nok et Barn lil at gaa i 
Skole i Ejbygaarden, nemlig Jens Hansens Marie, 
Gudme Mark. Nu var der allsaa fire Børn al un
dervise. Lidt efter lidt kommer enkelte flere.

Ikke sjældent kom der Seminarister fra Skaarup 
til Ejbygaarden for at have Løjer med den ny Læ
rer. De kendte ikke ham uden af Omtale, og han 
kendte ikke dem. Men de kom og spurgte, om 
Skolelæreren var hjemme; de vilde gerne tale med 
ham. —

Saa blev de jo bedt til Sæde i Dagligstuen, og el 
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af Børnene sendtes ind efter Hans Andreasen. Han 
kom som oftest straks og talte ofte længe med de 
unge Mænd. Men den Fornøjelse at køre ham til 
Vands fik de ikke.

Det blev stadig dem, der trak det korteste Straa, 
og det er ingenlunde usandsynligt, at disse Sam
taler kan have haaret Frugt hos enkelte af disse 
pur-unge, vordende Lærere.

— Da Skolen havde gaaet et Aars Tid, blev der 
Tale om at opføre en Skolebygning. Christian Møl
ler vilde paa meget billige Vilkaar overlade en Bygge
grund dertil — 1000 Kvadratalen, og Hans Andreasen 
laante da Penge og log fat paa al bygge.

Hen paa Sommeren 1861 var den ny Bygning 
færdig. Det var et lille, omtrent kvadralformet Hus, 
afdelt i fire Rum: Forstue, Skolestue, Lærerens Væ
relse samt et Rum, der var bestemt til Brændselet, 
og hvori der fandies en aaben Skorsten, ved hvil
ken Hans Andreasen kunde tilberede sin Morgen- 
og Aftensmad.

Den ny Bygning blev taget i Brug uden nogen 
Festlighed, Folk gjorde i hin Tid ikke slet saa 
meget Spræl som nu om Stunder. —

Nogle Aar gik hen. Børneflokken øgedes stadig 
om end kun langsom l. »Jøi^cn Duelunds Børn fra 
Lakkendrup og Hasmus Rasmussens Børn fra Gudme 
Mark og adskillige andre søgte nu Skolen.

En Broder til Christian Møller døde og efterlod 
sig bl. a. 800 Kr. lil et Legal lil den ny Friskole. 
(To andre Skoler — Egebjerg og Lunde — betænk-
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les med. lignende Summer). Disse Penge gjordes 
frugtbringende paa den Maade, at der købtes Aktier 
i Landbosparekassen for dem. Renterne hævedes 
af Christian Møller, og naar der skulde betales 
Skoleløn, kom de mest fattige af Børnene ned til 
ham og fik en Dalers Penge eller to, som de saa 
kunde give Skolelæreren.

Imens der holdtes Skole i Ejbygaarden, havde 
der ikke været holdt Eksamen; men Foraa ret efter 
at den ny Bygning var bleven taget i Brug, kom 
Pastor Kjær en Dag ind og sagde til Hans Andreasen:

»Jeg og den øvrige Skolekommission kommer paa 
Tirsdag for at holde Eksamen her. Saalænge det 
kun var Christian Møllers og Anders Nielsens Børn, 
her gik, kunde vi lade del gaa for del, del var; 
men nu, da der bliver liere Børn, er vi nødt til al 
se efter, hvordan det staar til!«

Han gik, mens han sagde dette, frem og tilbage 
over Gulvet og slog Knips med Fingrene.

»Som Præsien ved«, sagde nu Hans Andreasen, 
»har vi Lov til al lage en anden Præst lil at prøve, 
hvorledes Børnene er oplæri i Religion.«

Men nu bandede Kjær. »Jeg bryder^mig ikke en 
Døjt om, hvad De har Lov lil eller ikke. Naar jeg- 
kommer for al holde Eksamen, saa gør jeg, som 
jeg selv vil!«

»Naar De vij lage del paa den Maade«, sagde 
Hans Andreasen, »bliver jeg nødt lil al sælle Dem 
Stolen for Døren!«

— Naturligvis blev den store Dag imødeset med
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en Del Spænding, navnlig af Børnene. — Endelig 
oprand t den da!

Christian Møller og Anders Nielsen gav naturlig
vis Møde i Skolen.

Skolekommissionens to »menige« Medlemmer samt 
Sognefogden, et Sogneraadsmedlem og — Læreren i 
Brudager, gav ligeledes Møde, disse tre sidste rime
ligvis efter Indbydelse af Præsten, eller kan hænde 
Sognefogden var mødt paa Embedsvegne, da det jo 
kunde tænkes, at disse »Sekterer« kunde gøre sig 
udtilbens og overfalde Præsten.

Pastor Kjær var den Dag i fortræffeligt Lune. 
Han var næsten overgiven. Da han stillede sig saa- 
ledes, lod Hans Andreasen Børnene fortælle et Stykke 
Bibelhistorie, og det gik udmærket. Ogsaa med alle 
de øvrige Fag gik det godt. Kun indtraf der el lille 
Uheld. En Dreng, som paa Kortet skulde pege paa 
en russisk Flod, kom for Skade at begynde ved 
dens Udløb og køre ind efter.

Da sagde Kjær:
»En Gang som Dreng bar jeg mig ad paa samme 

Maade, men fik straks en god Lussing derfor. Si
den den Tid skulde jeg nok passe paa!«

Det var nok for Resten til denne højtidelige Dag, 
Skolepigerne havde pyntet Skolestuen med Kranse 
og Guirlander. Paa Bordet, Præsten skulde sidde 
ved, var der lagt en mægtig Krans af »Tusindfryd«. 
Disse fangede da ogsaa Pastor Kjærs Opmærksom
hed, og han gav sig i Snak med Pigerne om dem. 
Saadanne Tusindfryd havde han ikke i sin Have.
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Om de ikke en Dags Tid kunde komme over til 
ham med et Par Blokke deraf, som han kunde faa 
plantet? Jo, det lovede naturligvis Pigerne med Glæde.

Under Regningen udbrod Læreren fra Brudager, 
at den Fremgangsmaade, en af Drengene brugte, 
var forkert. Men Hans Andreasen svarede roligt og 
overlegent:

»Ja, men saadan bruger vi det nu her!«
Saa var den ikke længere.
Efter at Eksamen var til Ende, bad Christian 

Møller alle Mændene om at følge med ned i Ejby- 
gaarden og faa noget at spise. Men kun Anders 
Nielsen og Præsten tog imod Indbydelsen.

Under Maaltidet udbrød Præsten:
»Jeg maa sige, at hvad jeg har hørt og set i Dag, 

langt overgaar mine Forventninger. Friskolen er 
jo langt foran de andre her paa Egnen.«

Han vendte sig nu om mod Hans Andreasen og 
tilføjede:

»De har en ganske særlig Evne til at have med 
Børn at gøre! Og saa kommer hertil jo det, at de 
Forældre, der sender deres Børn i Skole her, hjæl
per dem til Rette i Hjemmet, saa .godt de kan. Det 
er der jo ikke Tale om, de andre gør!«

— Saaledes lød allsaa Præstens Dom om Skolen. 
»Degnen«s stemmede ikke ganske overens dermed.

Christian Møllers Karl gik netop den Dag og ar
bejdede paa et Hegn langs med Sognevejen. Han 
kunde ikke ses fra denne, men nok høre, hvad der 
blev sagt derude.
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Læreren og de andre Brudagermænd kom gaaende, 
og Karlen hørte »Degnen« sige:

»Ja, kan del gaa, saa behøver jeg for Eftertiden 
ikke al være i min Skole een Time om Dagen. I kor
tere Tid kan jeg sagtens lære Ungerne saa meget!«

Denne Udtalelse lo naturligvis Friskolens Venner 
af. Dagen havde været en Sejrens Dag. Men denne 
Kendsgerning vendte, som man kan lænke sig, ikke 
den almindelige Stemning. Folk havde fremdeles 
meget »ondt af« Skolen. Paa alle Maader søgte 
man at gøre den latterlig. Og Degnen førte an. 
Han nævnede aldrig Hans Andreasen ved Navn, 
men omtalte ham altid som »den lille oppe paa 
det skarpe Hjørne.« Ogsaa Skolen havde han en 
Mængde Øgenavne til, som f. Eks. »Kilens Univer
sitet« og lignende.

For Resien blev der ude omkring sagt om Sko
len, at Børnene ikke dér lærte andet end nogle 
Løgnehistorier. Og naar de mere velvillige af Egnens 
udenforstaaende traf et af Skolebørnene, spurgte de 
undertiden: »Kan han lære jer noget, den lille oppe 
paa Hjørnet?«

— Hans Andreasen var for øvrigt ingenlunde 
mellem dem, der havde faaet Koids Ord om, at 
Børnene kun skulde, hvad de havde Lyst til, i den 
»gale« Hals. Han var „snarere streng. Den Smule 
»Lærebog« og hvad andet, han gav dem for, det 
skulde de faa lært, ellers blev han ikke blid.

I Aaret 1867 giftede Hans Andreasen sig med en 
Pige, som hed Dorthea. Hendes Moder var Enke og
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boede i Lakkendrup. Skolens Forstue blev nu ved 
en Skillevæg delt i lo Ruin. Det ene af disse fik 
senere Navnet »Pulterkammeret.« Endvidere blev 
der til Skolens Nordgavl bygget lo Fag Hus, 
saa man tik et Værelse til foruden et Køkken, et 
Spisekammer og et Bryggers. Desuden blev der ved 
Skolen bygget et Halvtagsskur, der skulde tjene til 
Staldrum for en Ko, som Hans Andreasen nu købte 
sig, og som ban mente at kunne skalle Føden 
til ved at købe Vejgræs. Vi nierfouragen gav Chri
stian Møller ham og fik til Gengæld Gødningen.

Halvtagsskuret erstattes dog snart af et Bindings
værkshus, som blev opført ved Skolens modsatte 
Hjørne, og som tillige med, al det tjente som Stald, 
afgav Plads til Brændselet o. a. m.

Efter at Hans Andreasen havde været Friskolelæ
rer i noget over 16 Aar, døde hans Mosters Mand i 
Højby, og Mosteren tilbød da Hans Andreasen, al 
dersom han og hans Kone vilde rejse derhen og 
passe og pleje hende til hendes Død, skulde de arve 
Huset efter hende. Til Huset hørte en saa stor Jordlod, 
at der kunde holdes to Køer og en Hest paa den.

Hans Andreasen, som ikke kunde laale strengt 
Arbejde, turde ikke sige nej. Han log mod Moste
rens Tilbud for at sikre sig og sin Hustru mod Nød 
i deres Alderdom. Skolebygningen, som var hans, 
solgte han nu til Christian Møller og Hyttede saa 
til Højby, hvor han i Mosterens Hus drev en lille 
Høkerforretning.
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Vinteren 1875—7(5 opholdt Martin Dyrholm — 
en Søn af den bekendte blinde Lægprædikant og 
Salmedigter Jens Dyrholm — sig som Elev paa Askov 
Højskole og virkede Sommeren derefter som Hjæl
pelærer i Forløv Friskole. Her fik han Opfordring 
til at komme til Brudager Kile. Han havde ad
skillige Betænkeligheder ved at tage mod Pladsen, 
da han var bange for, han ikke var den voksen. 
Jens Lund, paa hvis Højskole han ogsaa havde væ
ret, styrkede imidlertid hans Mod.

»Tag kun Pladsen«, sagde han, »vi vokser under 
Arbejdet.«

Den 13. September 1876 begyndte saa Martin Dyr
holm at holde Skole. Da han vilde arbejde i Over
ensstemmelse med Hjemmene, følte han straks Sav
net af en Bestyrelse, som han kunde raadføre sig 
med. Ved første Halvaarsmøde bad han Kredsen 
vælge en saadan. Anders Nielsen, Gudme, Chri
stian Møller, Ejbygaarden, og Jens Larsen, Brud
ager, valgtes og blev ham til megen Støtte.

Da Martin Dyrholm første Dag, Børnene var i 
Skole hos ham, bad dem vise ham deres Bøger, kom 
de frem med Balslevs Lærebog. Ved Synet af den 
blev han meget forbavset, og den blev naturligvis 
kastel over Bord straks. Senere vilde han have ind
ført en Geografi og el Allas, som han forlangte lært. 
Et enkelt Medlem af Skolekredsen sagde da, at naar 
Børnene ikke maatle lære Lærebogen, saa vilde 
han ikke købe Geografi og Atlas til sine Børn.

Martin Dyrholm havde sal sig for, al han vilde lære
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alle Hjemmene i Skolekredsen at kende, og han 
besøgte dem derfor alle i Løbet af kort Tid. El 
af de Hjem, som han senere ofte vendte tilbage til, 
var Anders Nielsens. Anders Nielsen med den gode 
Forstand og den stærke Følelse blev hans hjertens
gode Ven, som han ofte havde indholdsrige Samta
ler med. Mangen Aften blev det over Midnat, inden 
de skiltes.

En af de første Erfaringer, Martin Dyrholm gjorde 
i Skolekredsen, var, at der var Mangel paa For- 
staaelse mellem Hjem og Skole. Der var for lang 
Afstand mellem disse. Men han trøstede sig med, 
at den, der tager Barnet ved Haanden, tager Mo
deren om Hjertet.

Han stiftede snart Bekendtskab med Kapellanen i 
Gudme, Jørgen Lindberg, og besøgte lidt denne, 
der blev hans og Friskolens gode Ven.

Førend den første Eksamen blev afholdt, gav han 
Martin Dyrholm det Raad, at han paa Eksamens
dagen kun skulde lade Børnene vise deres prakti
ske Færdigheder og overhøre dem i Geografi. Her
til svarede Martin Dyrholm, at denne Fremgangs- 
maade ikke tiltalte ham, da Lindberg jo var Skolens 
gode Ven. Men Lindberg sagde, at den Dag kom 
han som Statens Tilsynsmand. Og Raadet blev da 
fulgt.

Paa Eksamensdagen mødte saa Lindberg og to 
»menige« Skolekommissionsmedlemmer. Det første, 
Lindberg bad om, var Papir og Blæk, og da han 
fik del, skrev han straks, al Børnene var velun-
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derviste, og at der herskede god Orden i Skolen. 
Senere forklarede han, at han ved at skrive Erklæ
ringen inden Eksaminationen havde villet betegne, 
at Staten egentlig slet ikke burde have Tilsyn med 
Friskolen. Dette Tilsyn burde udelukkende paa
hvile Forældrene.

Da Martin Dyrholm havde virket ved Skolen en 
Tid, hændte det sig, at en Baptist bad om at faa 
et Barn i Skole hos ham. El Bestyrelsesmøde blev 
i den Anledning afholdt, og man blev enig om al 
nægie Barnets Optagelse. Skole og Hjem var jo 
her i kristelige Spørgsmaal i absolut Uoverens- 
slemmelse med hinanden. Del vilde være urigtigt 
mod Barnet at føre del ind i saa forskellige religiøse 
Opfattelser. Desuden var M. Dyrholm og Besty
relsen klar over, al naar Skolen og Hjemmet er i 
Modstrid med hinanden, har Skolen tabt.

Del afgørende, naar Talen var om at optage Børn 
i Skolen, var altsaa, om der var nogen Forslaaelse 
mellem vedkommende Hjem og Skolen.

I Foraaret 1877 blev Provst Klein kaldet til Sogne
præst for Gudme og Brudager, og Martin Dyrholm 
og Skolekredsen ventede, al Forholdet til ham vilde 
blive ganske anderledes, end det havde været til 
Lindberg.

I Maj Maaned afholdt Klein første Gang Eksamen 
i Skolen, og en Del af Skolekredsens Medlemmer 
var mødt.

Under Læsningen bad Provsten, om han maatte 
faa en Forklaring af det læste.
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Det var Historien om »Pigen, der traadle paa 
Brødet«, der blev læst. Martin Dyrholm begyndte 
da at forklare den. Men Provsten albrød ham, 
idet han sagde:

»Det er ikke Dem, jeg vil høre i Dag. Maa Bør
nene give en Forklaring?«

Hertil svarede Martin Dyrholm Nej.
»Ja, saa maa de læse videre«, sagde Provsten.
Da Læsningen var forbi, sagde Martin Dyrholm 

til Provsten:
»At jeg før nægtede al lade Børnene forklare det 

læste, kom af, al jeg aldrig plejer at forlange en 
saadan Forklaring af dem, og fordi vi nødigt skal 
tage igen med den ene Haand, hvad vi giver med 
den anden.«

Provsten svarede: »Naar jeg forlangte Forklaring, 
saa var det for at prøve, om Børnene forstod, hvad 
de læste!«

Hertil bemærkede Martin Dyrholm:.
»Man kan altid paa Oplæsningen høre, om Bør

nene forstaar, hvad de læser.«
»Meget sandt«, sagde Provsten, »Børnene læser 

godt.«
Efter Eksamen sagde Martin Dyrholm til Provsten, 

at naar han kun havde faael Lov til at overvære 
Overhøringen i de praktiske Færdigheder, saa havde 
det sin Grund i, at han den Dag kom som Statens 
Tilsynsmand. Vilde han derimod en anden Dag 
komme som Gæst i. Skolen, skulde han være vel
kommen. Provsten lakkede og kom ogsaa senere
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af og til ind, naar hans Vej faldt torbi. Han var 
altid meget venlig og forekommende. Men han 
holdt ikke Eksamen oftere.

Det var Christian Møller, der ejede Skolen. For 
at knytte Forældrene nærmere til denne, begyndte 
Martin Dyrholm at arbejde for, at Kredsen skulde 
købe Skolen. Og det lod sig omsider gøre. Nu fik 
altsaa Skolekredsen Ansvaret for Skolen og dens 
Udstyrelse. Og det var jo et Fremskridt.

Forøvrigt arbejdede Martin Dyrholm, saa godt 
han kunde, paa at vække de Forældre, som sendte 
deres Børn i Skolen, til Bevidsthed om, at det var 
dem, der havde — og burde have — Ansvaret for, 
hvorledes deres Børn blev underviste. Og saa vist 
som det er, at et godt Ord finder et godt Sted, saa 
sikkert er det ogsaa, at hans Ord om disse Ting 
ikke har været forgæves. Vi, der blev hans Efter
følgere, maa derfor være ham taknemmelige, fordi 
vi har haft hans Arbejde at bygge videre paa.

I Juli 1877 ægtede Martin Dyrholm Pigen Mette 
Hansdatter. Anders Nielsen og hans Hustru havde 
tilbudt, at Gildet maalte afholdes i deres Gaard, og 
sagt, at de .vilde have Lov at lægge til af, hvad de 
havde i Huset. For denne Venlighed var den unge 
Lærer og hans Brud naturligvis meget taknemmelige. 
Ved Bordet tallé Valgmenighedspræsten*) Pastor 
Pedersen for Brudeparret og udtalte Ønsket om, at

•) Vejstrup Valgmenighed holdt I Vinteren 71—75 sine Gudstjenester i 
Hojskolen. Først henimod Foranret 75 blev den ny Kirke færdig. Ind
vielsen fandt Sted Palmesøndag, den 21. Marts.

3*
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Brudager Kile maatte blive en Kilde, hvoraf der 
udrislede Liv til Velsignelse for de smaa.

Det unge Par begyndte sit Samliv i Tro og Til
lid til, at den (lud, som havde givet det en Ger
ning at røgte, ogsaa nok vilde give det daglige Brød 
og hvad dertil hører.

Men der maatte hænges i. Martin Dyrholm 
havde i sin Fritid noget Regnskab at føre. Des
uden bandt han Bøger ind. Skolelønnen gik op og 
ned — fra 100 til 125 Kr. om Halvaaret. Det maa 
dog ikke glemmes, al adskillige Hjem den Gang 
desuden ydede Bidrag i Form af »Felalje.«

Efter at have virket ved Skolen et Par Aar an
søgte Martin Dyrholm Gudme-Brudager Sogneraad 
om et Tilskud. Han udtalte i Andragendet, at de 
Forældre, hvis Børn nød Undervisning i Friskolen, 
jo alligevel maatte betale til den offentlige Skole, 
og at man, hvis alle Friskolens Børn søgte til 
Kommunens Skoler, vilde blive nødt til at bygge 
til disse og at ansætte Andenlærere.

Sogneraadet bevilgede da ogsaa 25 Kr. om Aaret.
Efter at Martin Dyrholm. havde været Skolens 

Lærer i et Par Aar, begyndte han at holde Mor
genandagt i Skolen. Han har selv senere udtalt, 
at han nærede nogen Betænkelighed ved at gøre 
dette, da han syntes, at det var noget, som rettelig 
hørte Hjemmene til. Pastor Pedersen havde imid
lertid givet ham det Raad, at hvis han og hans 
Kone kunde gøre det uden al kræve mere af Bør-
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nene, end der faldt naturligt, saa behøvede han 
ikke at være betænkelig derved.

Og Martin Dyrholm og hans Hustru havde megen 
Glæde af den daglige Morgenandagl. Det var dem 
ofte under Sangen, som hørte de »Sus af Aandens 
Vingeslag.«

Siden er Skolens Arbejde hver Dag bleven be
gyndt med Bøn og Sang.*)

I de Aar, Martin Dyrholm var Lærer her, holdt 
Valgmenighedspræsten Pastor Pedersen nogle Gange 
Bibellæsninger i Skolen, og der samlede sig da al
tid saa mange Mennesker, som Skolen kunde rumme.

En af Omegnens Friskolelærere fik en ikke ringe 
Betydning for Martin Dyrholms Udvikling. Det var 
Niels Kristensen i Ellerup. De fulgtes ofte ad til 
Kirke. Om de Samtaler, de da førte, udtaler Mar
tin Dyrholm:

»Han var Lærer, og jeg hans Elev. Hans Ord 
havde Klang, og hans Tro var stærk — saa stærk, 
at han turde leve paa den. Niels,Kristensen havde 
været paa Højskole hos Kold og talte tidt om denne. 
En Dag sagde han bl. a.: »Koids Ord trillede ikke 
ned ad Vesten. De havde den Evne, at de trængte 
ind paa Tilhørerne og tiltrak eller frastødte. Ingen 
blev uberørte.««

»En anden Gang talte vi om« — fortæller Martin 
Dyrholm videre — »at en Arbejder er sin Løn værd, 
og han sagde da: »Har man tørst faaet noget al

•) Ogsaa Hans Andreasen begyndte hver Dng Skotens Gerning med Mor- 
gennndagt.
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leve Tor, saa faar man ogsaa nok noget at leve ak« 
Den Løn, Martin Dyrholm fik for sin Lærer

gerning, holdt sig for det meste imellem 100 og 
125 Kr. om Halvaaret. Men efter at han havde 
været i Skolen i 7—8 Aar, gik den for et Sommer- 
halvaar ned til 91 Kr.*) Herover blev han meget 
nedslaaet, og Indtrykket blev saa meget stærkere, 
som det fremkaldte det Spørgsmaal hos ham, om 
Lønnens Nedgang havde sin Grund i, at man ikke 
var fornøjet med ham.

Han lod da Skolekredsen sammenkalde og fore
lagde den Sagen. Svaret, han fik, var, at man øn
skede at beholde ham. Og der blev da ogsaa gjort 
nogen Anstrengelse for at faa Lønnen sat op.

Der gik saa nogle Aar, og stadig maatle Martin 
Dyrholm hænge i med Udenomsarbejde for at kunne 
skalle det daglige Brød til sig og sine. Men han 
følte godt, at det gik ud over Skolen.

I 1888 kom han da atter med en Fordring om 
Lønforhøjelse, Han ønskede, Kredsen skulde give 
ham 500 Kr. om Aaret. Der blev om denne Sag 
holdt Møde Gang efter Gang, og Forældrene gjorde 
sig Anstrengelser for at naa op til den forlangte 
Sum. Men Kredsen bestod den Gang, som den gør 
endnu, for Størstedelen af Smaakaarsfolk, og det 
lykkedes ikke at sikre Martin Dyrholm de 500 Kr., 
hvorfor han til sin Sorg maatte meddele, at han saa 
sig nødt til at se sig om efter en anden Virksomhed.

') Som tidligere nævnt blev der tlen Gang hjulpet pan Lonnen ved, nt der 
frn Hjemmene gaves en Del Fødevarer. ,
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Først i Maj 1889 forlod lian da Skolen og rejste 
til Kværndrup, hvor han oprettede en Købmands
forretning. »Da vi rejste bort«, skriver Martin 
Dyrholm i et Brev, »følte vi, at vi havde mange 
Venner i Kredsen. — Jeg havde«, skriver han 
videre, »virket med Glæde* i mit Arbejde og tør 
vel ogsaa nok haabe, at delle har været til nogen 
Velsignelse for dem, jeg arbejdede med. Jeg bevarer 
Kredsen i kærligt Minde og haaber, at Skolen maa 
vedblive at være et af Aandslivets Arnesteder. Gud 
give fremdeles sin Velsignelse til det Arbejde, som 
der udføres.«

Martin Dyrholm havde især sin Styrke i at for
tælle, og mange i Kredsen mindes endnu med stor 
Glæde de Timer, i hvilke han stillede dem til Møde 
med Historiens store Skikkelser og søgte at faa dem 
til at »fæste Syn« paa, »hvad ædle kalder Livets 
Lyst.«

Der var ved den afholdte Lærers Bortrejse kun 
liden Tro til, al Skolen kunde holdes oppe, og 
liere Familier tog straks deres Børn ud og sendie 
dem i andre Skoler. Skolebygningen havde alle
rede været averteret til Salg. Men da lagde de lo 
gamle Mænd — Christian Møller og Anders Niel
sen — sig alter i Selen og gjorde deres bedsle for 
at genrejse det sunkne Mod. Flere Møder alholdtes 
til Drøftelse af Spørgsmaalet, om man skulde Jade 
Skolen dø, og Enden blev, at der i Højskolébladet 
indrykkedes en Kundgørelse om den ledige Lærer-
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plads. Blandt de mange, som tilbod sig, var ogsaa 
Nedskriveren af disse Linier, og han var den, der 
blev an lagen.

Jeg er født i en Landsby i Skiveegnen, havde 
deltaget i 5 Kursus paa Salling Højskole og i Tids
rummet mellem to af disse Kursus haft Plads hos 
Gaardejer Mikkel Skaarup i Thorsted ved Thisted, 
dels for at hjælpe til med alt forefaldende Arbejde, 
dels for at give Børnene i Gaarden Undervisning i 
»de boglige Kunster.« Delle Ophold i et godt kri
steligt Hjem og Deltagelsen i det rige Frimenig- 
hedsliv, som udfoldede sig i Egnen — Rasmus 
Lund fra Mors holdt Gudstjeneste i Thorsted Fri
skole hver tredie Søndag — har været meget gavn
ligt for mig. Jeg var den Gang i Begyndelsen af 
Ungdomsaarene. I Halvaarel 88—89 var jeg Vin
terlærer i Skovsende i S. Omme Sogn. Derfra var 
det, jeg kom til Brudager Kile.

Skolekredsen var svunden stærkt- ind og bestod 
kun af faa Familier. Blandt Skolens Støtter maa 
ogsaa for hint Tidsrum først og fremmest Christian 
Møller nævnes. Han havde tilbudt, at han vilde 
give Læreren Middagsmad, naar Skolekredsens øv
rige Medlemmer vilde yde Resien. Men Til
budet var ikke blevet modtaget. Denne Ordning 
vikle den ene ikke gaa med til, og den anden ikke 
heller. Saa havde da Lilsidsl Christian Møller lovel 
at give Læreren fuld Kost mod et Vederlag af 30 
Kr. aarlig. Det maa bemærkes, at ingen af Chri
stian Møllers Børnebørn endnu havde naaet den
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skolepligtige Alder, og at hans Sønner hver for sig 
havde tegnet sig for el aarligl Bidrag .til Skolen. 
Af de andre, som den Gang støttede Skolen med 
Penge, skønt de ikke havde skolesøgende Børn, 
kan nævnes Jens Larsen, Brudager, Lars Duelund, 
Lakkendrup, og Hjulmand Lars Pedersen, Gudme. 
Niels Kr. Rosager, som all i mange Aar havde 
støttet Skolen, havde paa den Tid Børn, som søgte 
Skolen. Og Anders Nielsen, som efter sin første 
Hustrus Død havde giftet sig igen, havde Stilbørn. 
Naturligvis havde Skolekredsen adskilligt liere Med
lemmer; men det var for Størstedelen af den Slags, 
som kun støttede Skolen, saalænge de havde Brug 
for den. I det Tidsrum, jeg første Gang var Sko
lens Lærer, lik forøvrigt Christian Møllers Sønners 
Børn efterhaanden begyndt al gaa i Skole, og det 
samme var Tilfældet med Rasmus Rasmussens Børn, 
Gudme Mark.

Der var, da jeg begyndte min Lærergerning i Fri
skolen, kun et Par og tyve Børn al undervise. Tal
let gik straks efter yderligere ned, idet en Fader 
log sine Børn ud af Skolen og lod dem gaa til 
Oure, og en anden Familie senere blev udelukket, 
fordi Moderen i Børnenes Paahør talte ondt og 
nedsættende om Skolen. Hen paa Tiden var Tallet 
gaaet ned til 7. Saa steg det igen til nogle og 
lyve. Lønnen var i Begyndelsen 200 Kr. om Aaret, 
senere kunde der ikke skalles saa meget.

»Tarveligt var all til visse«, kan man med Rette 
sige om Skolen og Forholdene den Gang.

4
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I Skolestuen var der Hul i Gulvet, og Kakkelov
nen var saa gammel og skrøbelig, at den truede 
med at ramle sammen. Da del blev Vinter, viste 
det sig da ogsaa, at den var helt ufyldestgørende. 
To lange, Hade Borde med tilhørende løse Bænke 
fandtes der i Skolestuen, men intet Bord for Læreren. 
Af Landkort var der kun to, Danmark og Europa, 
og de var endda meget simple. Læsebøger var det 
ogsaa meget smaat med.

Men der var ikke Tale om, al der kunde blive 
Raad lil al købe ny Landkort eller andel Materiel. 
Del kneb haardt nok — ud over Lærerens Løn — 
at skatfe Penge til de allernodvendigste Reparati
oner paa Skolen.

Jeg havde stor Lysi lil at legne og log da fal 
paa al tegne og male el stort Verdenskort, som, 
efter at det var blevet opklæbe! og forsynel med 
Stokke, gjorde Tjeneste i mange Aar. Ligeledes 
lavede jeg ved Hjælp af en Hektograf en Del Skrifl- 
læsningshæfter, som ogsaa blev benyttet i en Aar- 
række.

I min Stue fandtes ingen Kakkelovn. Vilde jeg 
sidde hjemme en Vinteraften, maatle jeg allsaa op
holde mig i Skolestuen.

Første Vinter, jeg virkede ved Skolen, benyttede 
vi for Resten den forreste Stue som Skolestue. Bør
nene kunde med Lethed være der, og der gik paa 
den Maade ikke saa meget Brændsel til.

Næste Vinter koble jeg i Svendborg lo brugle 
Kakkelovne, en stor og en lille, meget billigt og 



tik dem stillet op, den ene i Skolestuen, den anden 
i mil egel Værelse. Bagefter sendte jeg med Bør
nene skrevne Sedler ud til Børnenes Forældre. Paa 
disse Sedler bad jeg dem om at give Bidrag til den 
»ny« Kakkelovn og fortalte, hvor umulig den gamle 
var bleven. Købesummen kom ogsaa godt nok ind.

Der var om Sommeren aldrig Tale om en rigtig 
Lystlur. Men en skøn Dag i Juni eller Juli spad
serede Børnene og jeg den ;7t Mil lange Vej til Oure 
Strand, hvor , vi saa gik i Bad. Bagefter samledes 
aller Piger og Drenge, Madkurvene toges frem 
og tøm les, nogle Sange blev sunget, og derefter le
gede vi lystigt en Times Tid eller to. Saa atter 
hjemad! Trætte Ben gav disse Strandture, men for
nøjelige var de.

En Høst deltog jeg i et Lærerkursus paa Salling 
Højskole. Ellers gik jeg om Høsten ofte og hjalp til 
med Høslarbejdet i Ejbygaarden, læste en Del og havde 
for Bestem travlt med Bogbinderarbejde eller med 
al kalke og oppudse Skolen.

I de Aar, jeg den Gang virkede'ved Skolen, blev 
der aldrig holdt Eksamen. Men en Gang imellem, 
naar Sognepræsten — Provst Klein, Gudme — gik 
forbi, kom han indenfor, talte lidt med Børnene, 
saa paa deres Arbejder og log saa atier Afsked. 
Han var allid Velvilligheden selv og skal have ud
talt sig meget anerkendende om Skolen.

Om Vinteren samledes en Aften om Ugen en lille 
Kreds af unge i Skolen for at høre gode Bøger op
læst, og liere af Skolebørnene arbejdede uden for

4*



Skoletiden under min Vejledning ivrigt med al skære 
Kammer ud, binde bøger ind og lignende.

Mange af Børnene havde stor Læselyst, livad der 
glædede mig meget. Villigt laan le jeg af min egen 
lille Bogsamling Bøger ud til store og smaa. Men 
naturligvis gik det her, som det altid gatir i lig
nende Tilfælde: enten blev Bøgerne til sidst helt 
borte, eller de kom tilbage i Laser og Stumper. Og 
da Lønnen var saa lille, var det ikke let at faa 
Penge fra til ny Bøger.

Nogen stor kristelig Erfaring og Udvikling kunde 
jeg selvfølgelig ikke sidde inde med. Jeg var i Be
gyndelsen af Tyverne. Men del tør jeg sige, at jeg 
siod i levende Barneforhold lil Gud og forstod, al 
om min Gerning skulde bære god Frugt, da maalle 
det ske ved, at Herren lagde sin Velsignelse i de 
Smuler, jeg havde at uddele.

Jeg læste meget og søgte paa den Maade al er
hverve mig de Kundskaber, som jeg efterhaanden 
kom til at føle, jeg manglede. Ikke saa faa viden
skabelige Bøger af alle Slags salte jeg lil Livs. Og 
der kom en Tid, da jeg blev kastel ud i Tvivlens 
oprørle Hav, og da alt del, jeg hidtil fuldi og fasi 
havde troet paa, begyndte al vakle for mig. Til 
sidst følte jeg, at jeg maalle give Alkald paa min 
ansvarsfulde Stilling som Børnelærer, om jeg vilde 
kaldes en ærlig Mand.

Efter at jeg havde faaet Lov til al fralræde Plad
sen og havde meddelt en af mine Barndoms- og 
Ungdomsvenner — Jakob Wammcn — delte, skrev 



denne lil Skolens Bestyrelse om, at han nok kunde 
ønske at blive min Eftermand i »Embedela. Han 
blev antagen og begyndte efter Høstferien 1894 sin 
Lærervirksomhed her i Skolen. Lærerskiftet gik for 
sig næsten umærkeligt.

Faa Uger efter Jakob Wammens Komme døde 
Christian Møller, Skolens bedste Stolle. Martin Dyr
holm kalder ham i el Brev lil mig »Manden med 
det barnlige Sind.« Christian Møller var i fuldt 
Maal Børnenes Ven. Om Vinteren, naar det var 
daarligt Vejr, havde han ofte gjort Plads i Laden, 
tor at Børnene der kunde komme til at lege. Naar 
da undertiden en eller anden kom med en Bemærk
ning om, at del var sært, han kunde linde sig i at 
høre paa Børnenes Skrigen og Skraalen, svarede 
han, at han kunde have Lyst lil at lege med — 
bare han havde haft Tid dertil. Om Efteraaret 
havde han lidt haft hele Børneflokken med sig ude 
i Haven. Del havde glædet ham at gaa fra Træ 
lil Træ og ryste Blommer ned tit sine smaa Venner.

Christian Møller havde aldrig været af dem, der 
traadle frem i forreste Række og bredte sig med store 
Ord og Talemaader. Men naar cl Arbejde for en 
god Sag skulde gøres, da var lian allid i Spidsen. 
Hans Minde fortjener at holdes i Ære. Uden hans 
store Ofre vilde Brudager Kile Friskole for lang 
Tid siden have ophørt al virke. — —

Aaret efter mistede Skolen sin anden trofaste 
Støtte, Anders Nielsen, Manden med den store Selv-



skændighed og den stærke Vilje. Ogsaa han iot*- 
tjener, at Skolens Venner ikke glemmer ham. .

1. November 94 samledes Skolekredsen i Skolen 
for at betale den ny Lærer Løn for de to Maaneder, 
der var gaaet, siden han fik fat. Og først ved delte 
Møde blev der truttet Aftale om Lønnens Størrelse. 
Man blev enig om at sætte den til 200 Kr. om Aa- 
ret. Christian Møllers Søn, Peder, som nu besty
rede Ejbygaarden for sin Moder, gav Læreren fuld 
Kost m. m.

Jakob Wammen har selv senere fortalt, at han 
syntes, det var en meget stor Løn, han skulde have. 
Naar andre Lærere sagde til ham, at det var altfor 
lidt, det kunde han jo ikke leve af, svarede han 
gerne spøgende, at han da heller ikke kunde 
dø deraf. — Børneantallet var den Gang omkring 
ved 20 (i begge Klasser tilsammen).

»Jeg havde« — fortæller Jakob Wammen selv — 
»egentlig grumme lidt Kendskab til Friskoletanken, 
og da jeg selv følte delle, foretog jeg smaa Udflug
ter til Omegnens Friskoler for al se, hvorledes man 
der log fal paa del. Jeg ved ikke, hvordan jeg 
fik den Tanke, men jeg er nu meget glad over, al 
jeg saaledes sogie Belæring. Jeg blev ved disse 
Udture kendt med mange udmærkede Friskole- 
lærerfamilier og tik lært al kende mange Under
visningsmetoder. Enhver Lærer havde sil ejendom
melige. Jeg kunde naturligvis ikke uden videre 
tage de andres Metoder op; men jeg lærte dog lidt 
hvert Sled.«
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Knud Larsen i Vormark var en al de Lærere, som 
han især havde Udbytte af al være sammen med. 
Han øvede en velsignelsesrig Indflydelse paa den unge 
Lærer. I sin Fritid havde Knud Larsen meget travlt 
med at binde Bøger ind, og hans Travlhed anspo
rede .Jakob Wammen til ogsaa al anvende sin Fri
tid li! Bogbinderarbejde. Delle blev ham da ogsaa 
siden en Kilde lil megen Glæde. Og længe varede det 
ikke, inden han — naturligvis uden for Skoletiden — 
begyndte at give de Børn, som ønskede del. Under
visning i den ædle BogbinderkunsL

Snart log ogsaa Jakob Wammen fat paa at gen
nemføre forskellige »Reformer«, hvortil der nok 
kunde trænges.

Børnene havde hidtil ikke haft Skiftesko i Sko
len, men gik ud og ind med deres Træsko eller 
Træskostøvler. Dette var Jakob Wammen utaale- 
ligt, og han salte sig for al faa delte Forhold æn
dret. Han lalle med Børnene om Sagen, og det 
lykkedes ham i Løbet at ganske kort Tid at faa 
dem til at skifte Fodtøj, naar de gik ud og ind.

Skolegulvet var meget slidt. »Man kunde godt«, 
fortalte Jakob Wammen senere, »ved Uforsigtighed 
falde og brække Benene over de fremstaaende Kna
ster.« Han begyndte da at arbejde for at faa et 
nyt Gulv lagt, og Arbejdet kronedes med Held.

Bagefter gav han sig lil at virke tor, at de lo 
lange og flade Borde skulde afløses af Tomands
borde, og ogsaa delle lykkedes det ham al faa sat 
igennem.
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Det hændte af og til, at Folk blev misfornøjede 
med Lærerne i Omegnens offentlige Skoler og da 
kom og vilde have deres Børn i Friskole. Bestyrel
sen gav Jakob Wammen fri Hænder med Hensyn 
til, enten han vilde modtage disse Børn eller ikke, 
og han, som ikke var klar over Følgerne, log glat 
væk mod alle, der meldte sig. Paa den Maade kom 
Børneantallet op paa ca. 40.

»Men her kom jeg galt af Sled«, forlalte han selv 
senere. »Den Opgave, jeg havde paataget mig, over
steg mine Kncfler. Imellem alle de Børn, som kom 
fra (len ollenllige Skole, var der en Del rigtig 
slemme, og de indførte snart el Leben, saa del var 
grueligl. Jeg siod egentlig magtesløs overfor del hele. 
Thi del eneste, der kunde have hjulpet, var Prygl; 
men jeg var for idealistisk anlagt til, at jeg vilde 
uddele saadanne. I min Dagbog skrev jeg, at 
Fenrisulven var løs i Skolen, og der var noget 
derom.«

Man maa dog her ikke glemme, at Jakob Wam
men er tilbøjelig til at bruge vel stærke Ord. Saa 
mørke, som han for hin Tids Vedkommende gør 
Forholdene, var de ikke, oin end det maa indrøm
mes, al de daarlige »Elementer«, der var kommen 
ind i Børneflokken, langt fra øvede nogen heldig 
Indflydelse paa »Tonen« i Skolen.

»Disse fortvivlede Forhold«, siger Jakob Wam
men videre, »voldte mig megen Sorg og fremkaldte, 
i min Sjæl en alvorlig Tvivl om mil Kald som Læ
rer. Men — Gud ske Lov! — Skyerne trak dog
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omsider atter bort, og jeg aandede paa ny i ren og 
klar Luft. Men Børneantallet gik igen ned.«

Naar der skulde holdes Halvaarsmøder i Skolen, 
sørgede Jakob Wammen som oftest for at faa en 
eller anden Taler til at holde Foredrag. Det havde 
altid knebet med at faa Skolekredsens Medlemmer 
til at møde; nu hjalp det. Skolestuen blev gerne 
stuvende fuld, og det er vel utvivlsomt, at disse 
Foredragsmøder har været befrugtende for adskil
lige og øget Sammenholdet i Skolekredsen.

— En Vinter var Jakob Wammen Elev paa Askov 
Højskole og havde med Skolekredsens Billigelse an
taget en. ung Mand ved Navn Kristen Kold Thom
sen til imens at forestaa Ledelsen af Skolen.

— Den 31. December 1900 var der 19 Familier, 
som støttede Skolen; men kun de 15 havde skole

søgende Børn. Børneantallet var da 25. Til 
Brændsel indkom i nævnte Aar 47 Kr. og til Løn 
220 Kr. Som højeste Bidragyder maa nævnes Pe
der Møller, Ejbygaarden. Han gav nemlig — som 
tidligere nævnt — uden noget Vederlag Læreren 
fuld Kost. Den, som dernæst ydede det højeste Bi
drag, var Chr. Møllers ældste Søn Hans Kr. Han
sen. Det maa bemærkes, at baade hans og Peders 
Børn for længe siden var konfirmerede. Ogsaa 
Christian Møllers tredje Søn, Mikael, gift med An
ders Nielsens Datter Maren, har været Skolen en 
trofast Støtte, og han har i en lang Aarrække 
været Skolekredsens Formand.

Den af de øvrige Medlemmer af Skolekredsen,
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som den Gang (1900) gav det højeste aarlige Bidrag, 
til Skolen, var tegnet for 26 Kr.

— Efter at have virket som Lærer ved Skolen i 
over 7 Aar blev Jakob Wammen forlovet med en 
Datter af den nu hedengangne Landstingsmand 
Søren Olesen. Og da der ikke var synderlig Udsigt 
til, at Lønnen kunde blive saa stor, at en Familie 
kunde leve deraf, besluttede han sig til at søge An
sættelse i Almueskolen, og skønt han var uden 
Eksamen, lykkedes det ham at faa et Embede.

»Det var«, sagde han selv senere, »med tungt 
Sind, jeg sagde Friskolen Farvel«.

I den Anbefaling, Skolekredsen her havde givet 
ham, hed det bl. a., at man kun nødigt gav Slip* 
paa ham, da han havde vist, han baade havde 
Vilje og Evner til at udrette noget.

Og sikkert er det, at Børnene var vel underviste^ 
og at flere af dem sørgede dybt over at skulle sige 
den afholdte Lærer Farvel.

Først i Maj 1902 var det, at Nedskriveren af 
disse Linjer for anden Gang blev antaget til at 
være Skolens Lærer. Jeg havde i Aarene siden 94 
prøvet adskilligt baade i den ene og den anden 
Henseende og havde for lang Tid siden atter fundet 
fuld Tryghed og Hvile i min Barnetro. Jeg var 
bleven gift med Christian Møllers Datter Berthe og 
boede nu paa Brudager Kile i et Hus, hvortil der 
hørte 7 Tdr. Land.

Adskillige haarde Sjælekampe havde — tør jeg
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Arel nok sige — udviklet og modnet mig. Og jeg var, 
som sagt, kommen i Havn efter at have været ude paa 
Tvivlens brusende Hav. Med stille Glæde turde jeg 
derfor sige Ja, da Skolekredsen opfordrede mig 
til for anden Gang at blive Lærer ved Skolen.

Atter gik et Lærerskifte for sig uden »Brud«.
Lønnen, der nu kunde udredes, var 300 Kr., og 

desuden blev der lovet mig en Del af Statstilskud
det. I Aarene Ira 1902—1907 har Lønnen været 
350 Kr. eller lidt derover. Selvfølgelig har min 
Familie og jeg hverken helt eller halvt kunnet leve 
af denne Sum, og havde der ikke været andre 
Kilder at øse af, kunde det slet ikke have gaaet.

At ofre sig for en Sag synes ikke at være i Mode 
i vore Dage, og der er maaske Friskolefolk, som 
vil trække lidt haanligt paa Skulderen, naar de 
læser ovenstaaende. Lad dem det! Min Hustru og 
jeg omfatter Skolen med Kærlighed, og det har 
derfor faldet os let at ofre noget for den. Og vi 
kender Forholdene her. Vi ved,, at de fleste Med
lemmer af Skolekredsen er Smaakaarsfolk, der, selv 
om de har den bedste Vilje, ikke kan yde ret me
get til Skolen.

Det følger af sig selv, at der, om end »Stedet« 
kunde give nogen Indtægt, og skønt jeg hver Af
ten sad og arbejdede for at tjene lidt, dog ikke blev 
noget at »rutte« med.

Børneantallet i Skolen har siden 1902 været i 
stadig og jævn Stigning. Den Gang søgtes Skolen 
af 26 Børn, nu søges den af 56.
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I en Aarrække modtog Skolen 20 Kr. i aarligt 
Tilskud af Gudme-Brudager Kommune. I de se
neste Aar har Summen været forhøjet til 30 Kr., 
og i de to sidste Aar har Gudbjerg Sogneraad ydet 
20 Kr. aarligt til Skolen.

Indtil 10. November 1908 boede jeg og min Fa
milie fremdeles i vort eget Hus, et Kvarters Gang 
fra Skolen. Vel var det min gamle Fa^er, der ho
vedsagelig passede »Bedriften«; men der var jo al
ligevel baade et og andet for mig selv at gøre, saa 
det undertiden, især om Vinteren, kunde være be
sværligt nok. Men flytte op til Skolen kunde der 
den Gang ikke være Tale om, da Lønnen var saa 
lille. Og vor Kærlighed til Skolen hjalp os over 
de mange Smaabesværligheder.

Et Aars Tid lønnede jeg en Lærerinde, som skulde 
hjælpe mig i Skolen. Men efter de Erfaringer, jeg. 
da indhøstede, foretrak jeg — saavel tor Skolens 
som for min egen Skyld — at være ene om Under
visningen, indtil den Tid kom, da min Hustru, 
kunde hjælpe mig i Skolen.

I Aaret 1907 blev Lønnen forhøjet til ca. 550 Kr., 
og endelig i November 1908 sattes den op til 80^ 
Kr. Men Børneantallet var da ogsaa stærkt op 
imod tre Gange saa stort som i 1902.

Sognepræsten, Pastor Bastrup, har flere Gange 
været i Skolen (siden 1902 i Alm. en Gang om. 
Aaret), dels for at- overvære Undervisningen, dels 
for at holde Eksamen. Han har hele Tiden stillet 
sig yderst velvilligt og har, saa vidt jeg ved, hvert
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Aar paa det bedste anbefalet Skolen til den størst 
mulige Understøttelse. Et Aar skrev han saaledes 
bl. a.: »Hans (o: min) Virksomhed fortjener fuldtud 
Skolekommissionens Anerkendelse.« Og han havde 
hertil knyttet en Del rosende Bemærkninger' om 
min »Virksomhed med god Oplæsning og anden væk
kende Undervisning for Nabolagets voksne Ungdom.« 
Disse Udtalelser er saa meget mere at paaskønne, 
som Pastor Bastrups og mine Anskuelser langtfra altid 
falder sammen. Om Udenadslæsning har vi haft ad
skillige venskabelige Sammenstød. Han kan godt 
taale al blive modsagt Vi har Grund til at være ham 
taknemmelig for den Venlighed og Velvilje, han 
hele Tiden har lagt for Dagen overfor Skolen.

Ligeledes har vi Grund til -at være taknemmelige 
overfor Pastor L. J. Laursen, der for faa Maaneder 
siden er fratraadt som Præst for Vejstrup Valg
menighed. Da han hørte, der skulde bygges til 
Skolen, gav han et Pengebidrag dertil. Men endnu 
mere har han gavnet Skolen med de Foredrag, 
han — uden Vederlag — har holdt her ved Halv- 
aarsmøderne.

Ogsaa vor gamle Valgmenighedspræst, Pastor 
Pedersen, har i de senere Aar flere Gange talt her 
i Skolen, ligeledes uden noget Vederlag. En Gang 
talte han saaledes paa min Opfordring om, at 
Eksaminationen i Børneskolerne, særlig naar det 
gælder Aandsfagene, er den rene Humbug, som al
deles ikke kan lægges til Grund for Bedømmelsen 
af Skolerne.
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Ved flere af Halvaarsmøderne har for øvrigt jeg 
efter Evne søgt at paapege Friskolens Betydning, 
hvad der i en saa blandet Kreds som vor ikke er 
overflødigt. Jeg har ogsaa søgt at gøre Folk begri
beligt, hvilken Uting Ramseriet er, og at vise, 
at man ikke maa slaa sig til Ro med den Tanke, 
at gavner det ikke, kan det da heller ikke skade. 
For mig staar det nemlig som sikkert, at de 
Salmer og Bibelstumper, Børnene tvinges til at 
lære paa Ramse, derved ødelægges for dem for 
stedse. Og jeg tror aldeles ikke paa, at det paa 
den Maade lærte nogen Sinde senere dukker op 
og bliver til Velsignelse.

— I Aaret 1906 havde Skolestuen vist sig at være 
for lille, og i Foraaret 1907 blev den da udvidet. 
Det gamle Tørvehus fra Hans Andreasens Tid blev 
brudt ned, og i Stedet opfortes ud mod Vejen en 
Forstue. Den tidligere »Gang« og det lille Værelse 
ved Siden af* lagdes saa ind til Skolestuen.

Men allerede Aaret efter blev der atter bygget. 
Jeg led i Vinteren 1907—08 af Asthma og kunde ikke 
længer holde det gaaende som hidtil. Det blev da 
bestemt, at der skulde bygges saa meget til, at min 
Familie og jeg kunde flytte derop, naar vi fik vort 
eget Hus solgt. Dette skete i Efteraaret 1908. Men 
der var da ogsaa gravet Brønd ved Skolen, og Hus
lejligheden var bleven betydelig udvidet. Af Peder 
Møller, Ejbygaarden, havde Skolekredsen købt om
trent halvanden Skæppe Land, for at der kunde 
blive en Legeplads til Børnene 'Og desuden en ikke
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altfor lille Have. Jeg bor altsaa nu i Skolen, og 
min Hustru har siden Flytningen hjulpet til med 
Undervisningen.

Skolen er for Tiden ret godt forsynet med Un- 
dervisningsmaterialier: Landkort, Bøger m. m. En 
Del deraf har den i Aarenes Løb faaet af Friskole
foreningen, men meget er ogsaa indkøbt af Kredsen 
selv. — •

Men hvor er da Pengene kommen fra til Materi- 
alier, Bygning, Jord og større Løn? Her maa man 
huske paa, at Skolekredsen nu er meget større end 
tidligere, og at Statstilskuddet er bleven forhøjet. 
For Aaret 1908 fik vi 570 Kr. Men desuden har 
Skolen nu ikke saa faa gode Støtter, Mænd, hvis 
Børn forlængst er konfirmerede, men som trofast 
bliver ved at give deres aarlige Bidrag. Som en af 
disse kan nævnes Lars Duelund, Lakkendrup.

— Vi har fornylig faaet oprettet en Læseforening 
for voksne. Dens Bøger — allerede over halvandet 
Hundrede Bind — huses i Skolen. Christian Møllers 
Sønnesøn, Ungkarl Jens Kr. Møller, har især med 
stor Iver og Kærlighed arbejdet for denne Forenings 
Vækst og Trivsel, og han har indbundet en Masse 
af Bøgerne aldeles gratis.

— Til sidst nogle Udtalelser omSkolen af et Par 
af de unge. Ovennævnte Jens Kr. Møller har i en 
»Vandrebog«, som han af egen Drift har sat i Gang 
i den Ungdomskreds, der slutter sig til Skolen, bl. 
a. skrevet følgende, som vel at mærke ikke har 
været beregnet paa Ohentliggørelse:
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»Lige Ira første Færd har det været saadan for 
mig, at Læreren — hvis jeg maa sige det saadan — 
var min bedste Skolekammerat. Saadan var det,, 
den Gang Jens P. Espersen var Lærer, saadan blev 
det ogsaa, da Jakob Wammen kom, og senere i den 
korte Tid, Kr. Kold Thomsen var der.

Det er egentlig først i den sidste Tid, jeg ret har 
begyndt at forstaa, hvad det er, jeg her har haft 
forud for saa mange andre. Det gaar ofte saadan, 
at vi betragter det gode, vi har, som en selvfølge
lig Ting.

--- Skolen blev for mig ligesom et Stykke at 
mit Hjem. Mellem dens fire Vægge, i den lille lave 
Skolestue, har jeg tilbragt nogle af de lykkeligste 
og bedste Dage og Timer af mit Liv. Og skulde 
den Dag komme, da jeg rynker paa Næsen ad disse 
Skoletimer og regner det for ringe, som her blev 
givet mig, da er jeg ikke mange Piber Tobak værd. 
Men det haaber jeg aldrig vil ske.

----Og har jeg som Barn haft glade Timer i 
Børneskolen, saa hører de Timer, jeg gennem Ung- 
domsaarene har tilbragt deromme ved Aftenskole 
og Ungdomsmøder, ogsaa til de bedste, jeg mindes.

Der har været Tider for mig, da jeg ikke har 
vidst, hvorledes jeg skulde undvære disse Møder.

Livet er-ikke altid Solskin, heller ikke i de unge 
Aar. Der kan være mange og lange Graavejrsstun- 
der. Maaske liere end de fleste egentlig tænker.

Men paa saadanne Tider, da alt syntes mig graat 
i graat, staar disse Møder for mig som klare Sol-
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pletter. Fra dem har jeg mange Gange gaaet hjem 
med ny Tanker og nyt Mod paa Livet.

Lad saa kun andre mene, at det hele deromme er lidt 
smaat og fattigt. For mig er det rigt. Jeg har der
omme fundet og faaet Øjnene op for saa meget af, 
hvad der er skønt og stort og godt her i Verden.

Jeg føler mig i Gæld til vor lille Friskole — en 
Gæld, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal betale. 
Fra jeg første Gang satte min Fod under dens Tag 
indtil denne Dag, har jeg stadig modtaget mere og 
mere. Og hvad jeg har givet igen, synes mig for 
intet at regne;

Kunde det en Gang lykkes mig at afbetale lidt 
paa Gælden!«-----------

— Jens Kristians Søster, Maren Dorthea Møller, 
skriver i samme »Vandrebog«, som først for ganske 
nylig er bleven sat i Gang:

----»Jeg føler, at jeg har modtaget saa meget 
godt her i vor lille Skole, at jeg nok kan være be
kendt at sige en ringe Tak derfor, det er da det 
mindste, jeg kan.-----------

Ogsaa i Aftenskolen har jeg haft mange glade 
og lykkelige Timer gennem de Aar, jeg har været 
med. Der er bleven oplæst mange gode Bøger, og 
mangt et godt Ord fik vi med os hjem fra disse 
Møder.------ Der har maaske været Tider, saa vel 
blandt Børnene som blandt de unge, da der kunde 
komme noget frem, som ikke var af det bedste. — 
— Men saadan noget kunde alligevel ikke ret tri
ves; det blev hurtig slaaet til Jorden.
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Det har vel ikke altid været lyse Tider for vor 
Skole i de halvtreds Aar, der nu snart er gaaet. 
Den har begyndt sin Gerning i del smaa, og den 
har vel hele Tiden virket under smaa Forhold.

Men mon ikke vi, der har siddet paa dens Bænke, 
har mærket, at trods de tarvelige ydre Kaar, trods 
de lave Stuer, var Luften dog altid frisk og ren 
inden Døre, ogsaa i mere end een Forstand. Der 
var Solskin derinde, Livets lyse, varme Solskin.

Og mon vi evner, en Gang naar de ældre falder 
fra, at bære vor lille Skole frem gennem Tiden, 
der kommer? Mon det ikke er vor Pligt, og burde 
vi. ikke naa et lille Stykke længere frem? Vi kom
mer jo dog til at arbejde videre paa, hvad der al
lerede er bygget.

Og saa til sidst en Tak til dig, du kære gamle 
Skole, min bedste Tak for, hvad du har været for 
mig gennem Tiden, der svandt! Tak for alt det 
gode, jeg her har modtaget, saa vel i lyse som i 
mørke Dage! Tak for hvert godt og venligt Ord, 
som her blev givet mig!

Og til Lykke med dine næste halvtreds Aar! Gid 
du stedse i Fremtiden maa samle en frisk og glad 
Børneflok og faa Lykke til at opdrage en stærk og 
sund Ungdom — en Ungdom, der har Evner og 
Vilje til at kæmpe for det bedste i Livet!«

Saadanne Udtalelser fra de unge er vel i Stand 
til at gøre en Lærer varm om Hjertet og fylde hans 
Sjæl med Tak til Gud. Naar Forsagtheden under
tiden vil overmande ham, saa han synes, hans Ger-
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ning er frugtesløs, da er de velegnede til at gen
rejse det sunkne Mod.

— Kan man med Henblik paa Brudager Kile 
Friskole i de nu henrundne 50 Aar sige, at »tar
veligt var alt til visse«, bør man dog ikke tvivle 
om, at den har været til nogen Velsignelse gennem 
Tiderne. Gud kan jo gøre Vand til Vin. Og der er 
Grund til at sige ham Tak for den Tid, der er 
gaaet! Han velsigne fremdeles Skolen og det lille 
Arbejde, der gøres!


