
Skolegang i Stubkjær 

Den 29. juli 1814 fik vi en ny lov, som betød, at alle danskere fik 
undervisnings pligt. Det vil sige alle skulle undervises. Det betød 
også, at næsten alle kom til at gå i skole. Kun ganske få blev 
undervist andre steder. 
 

I 200 år har det været sådan. Jubilæet markeres mange steder over 
hele landet i den følgende tid. Også her i kommunen vil det blive 
markeret flere forskellige steder. Også helt lokalt. 
 

Vi har alle nogle erindringer fra skoletiden. Alle kan bidrage med 
fortællinger om, hvordan det var at gå i skole. Ikke alle har lige gode 
oplevelser men oftest er det både og – både gode og dårlige 
oplevelser man husker. Nogle har endda skrevet om skoletiden. 
 

Således har Martin Nielsen fra Søbjerg berettet om det at gå i skole i 
sine erindringer (Redigeret af hans barnebarn Erik Bach, Billund). 
Martin Nielsen er født i 1876 I Søbjerg. Fra 1901 til 1936 havde han 
en mindre ejendom i Søbjerg. Derefter flyttede han til Ikast og boede 
der indtil sin død i 1953. 

  

Martin Nielsen skriver om skoletiden: 
 

Så kom tiden, jeg skulle til at gå i skole. Jeg gik til den lille Stubkjær 

skole. Den var omgivet af lyng til alle sider. Skolen var 4 fag lang. 

Inde i skolestuen var der 2 lange borde. Pigerne sad ved det ene og 

drengene ved det andet. 

I enden af skolen var der en lille lejlighed. Der boede 2 gamle 

kvinder, den ene hed Inger Smed, den anden hed Kjen Jerrik. De 

kunne ikke forliges, og skændtes næsten altid. De levede meget 

sparsommeligt. De kogte en gryde kartofler og dyppede dem i salt. 

Siden flyttede de fra skolen og kom på Bording Fattiggård. 



Billedet af Stubkjærs første 

skole (1859-1901) er malet af 

maleren Søren Mikkelsen, 

Skygge - Han var bror til lærer 

Jens Mikkelsen.  

Billedet er fra omkring 1900. 

Billedet hænger i lokalet på 

Lokalhistorisk Arkiv Bording.  
 

Min første lærer hed Jens Mikkelsen fra Skygge. Den første tid boede 

han hjemme og gik den lange vej til Stubkjær skole for en årlig løn 

på 300 kr. Siden flyttede han ind i den lille lejlighed i skolen og var 

så ene i mange år. 

Han var en ærlig og sand kristen. Hvor kunne han fange vores 

opmærksomhed i religionstimerne, så vore barneøjne strålede af 

glæde. 

Han samlede på gamle oldsager og havde en stor samling af 

udstoppede fugle. Han var noget af en digter. Han digtede en sang 

om Stubkjær gamle skole, som jeg nedskriver her. 
 

 Der stod et enligt lille hus  

 på Jyllands brune hede. 

 Der sprang omkring de vævre mus, 

 der havde svalen rede 

 der var så stille og så tyst 

 dets billede står for mig så lyst 
 

 Det var mit hjem i mange år 

 der gik jeg ganske ene 

 skønt der blev aldrig grønt om vår 

 der svajed ingen grene 

 til læ for det mod stormens sus 

 dog holdt jeg af mit lille hus. 



 Jeg havde der en stue blot 

 og den var ganske lille 

 så hjemmet var ej noget slot 

 dog lærken sang sin trille  

 så dejlig der som nogensteds 

 for den var også veltilfreds. 
 

 Mit husgeråd var ikke stort 

 jeg gik jo ganske ene 

 to stole og et lille bord 

 to kopper, de var rene. 

 Så ejed jeg en seng, en kniv, 

 et stueur, som gav lidt liv. 
 

 Da drak jeg te til morgenmad 

 da drak jeg te så silde 

 da drak jeg te hver middag glad 

 og det var ej så ilde. 

 Jeg fejed rent, som mænd det kan 

 og strøde gulvet til med sand. 
 

 

 

 

Skoleskema for 

yngste klasse 1901 

skrevet med sirlig 

og flot skrift af 

lærer Jens 

Mikkelsen 

 

 



 Nu er det væk det lille hus, 

 det står der ikke mere 

 dets stene bær det store hus 

 hvori jeg nu med flere 

 har levet i mange år. 

 Ja , sådan det på jorden går. 
 

 Det gamle bære skal det ny 

 når blot det gamle dur 

 da kan der vokse trods hver sky 

 i hjemmets stille stuer 

 en dejlig stille lykke frem 

 i slotte som i simple hjem. 
 

Jens Mikkelsen blev siden gift med en af sine skoleelever, Andrea fra 

Vester Moselund. De var i mange år til stor velsignelse for 

samfundet i Stubkjær. Andrea havde en smuk sangstemme, og var 

altid forsanger ved vore møder. 

Jens Mikkelsen var ualmindelig gavmild mod småkårsfolk, og vi 

beundrede ham tit, at han sådan kunne hjælpe af sin beskedne løn. 

De flyttede til Silkeborg, - nu er de begge døde og borte. - Æret være 

deres minde. 

Erindringerne er lige så meget om Stubkjær skole og om lærer 
Mikkelsen som det er om skoletiden. Alligevel giver det et godt 
billede af tiden fra 1880 og fremad.  
I bogen Visdommens kilde skrevet af Hans Thomsen er gengivet 
flere erindringer om Stubkjær skole og om den elskelige lærer 
Mikkelsen. 
 

Den gamle Stubkjær skole, som Martin Nielsen beretter om, og som 
Jens Mikkelsen skriver om i sangen, lå på det nordlige hjørne 
mellem nuværende Munklindevej og Nejgårdsvej (iflg. Visdommens 

kilde side 76).  



Den næste skole lå ca. 1 km. Mere østlig på hjørnet af Munklindevej 
og Nejgårdsvej. Bygningen blev delvis bygget af materialer fra den 
gamle skole. Huset findes stadig. 
 

  

  
 
Skole skema for 

ældste klasse. Få 

men nyttige fag. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Stubkjærs anden skole fra 

1901 til 1955. 
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