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Vi har alle gået i skole og kender udmærket til, hvordan det er. 
Men tiden og de sociale forhold ændrer alligevel vilkårene for 
skolegang. Hvordan børn i dag oplever skolegangen er meget 
forskelligt for hvordan jeg f.eks har oplevet skolegangen. Jeg har 
netop selv lige fortalt børn om mine oplevelserne. De syntes det 
var meget forskelligt fra deres verden. Hvordan var det så mon for 
mine bedsteforældres tid. Lige så forskelligt?  
Alligevel kan vi alle nikke genkendende til nogle af oplevelserne. 
 
Her følger Sine Baks erindringer om hendes skolegang hos 
skolelærer Marquard Madsen i Bording skole (Bording Kirkeby) 
omkring 1905, som hun husker dem som 85-årige. Kan noget mon 
genkendes?? 

 

 

Lærer Marquard Madsen. Han var lærer på Bording skole fra 
1877 til 1916. Tillige var han kirkesanger i Bording kirke. 

Bording skole i Bording Kirkeby. Billedet er fra mellem 1896 og 
1906. Lærer Marquard Madsen har selv plantet træerne. 



 Når jeg tænker på vores skolegang, synes jeg jo det var 
forfærdeligt. I Bording gamle skole var der en gammel lærer, der 
hed Madsen. Han var sandelig en dygtig religionslærer, som man 
kan være taknemmelig for. Vi fik lært at stole på Gud og sætte vor 
lid til ham, og være ærlige og sande. 
 
Lærerlønnen var nok ikke ret stor, for han drev 1idt landbrug ved 
siden af. Han havde to - tre køer. Midt i timen, allerbedst som han 
underviste, skulle han ud at give køerne en gift ha1m, eller hvad 
de nu skulle have. Måske var det noget af det lange, stive magre 
græs fra engene, som vi kaldte katteskæg. Når han så kom tilbage, 
hang græs og halm i hans lange hjemmestrikkede sokker og trøje. 
Han lignede en hel bussemand, når han kom ind, og det syntes vi 
børn jo var skønt. 
 
Han var også kirkesanger. 
Når der var bryllup eller begravelse, skulle vi være alene, så 
længe han var i kirken at forrette det, han skulle. 
”Å så ka I trow, dæ'e war fest i æ skuelstow, Det war værre end en 
markensplads. Vi rowt å skreg å rend op o æ bu´er” 
Ja, kære. - Sikke nøj. Sikke nøj. 
Der blev skam heller ikke vasket gulv eller fejet hver dag. Nej, - 
nej. I sommerferien - den var jo noget lang - da blev væggene 
kalkede og måske blev kakkelovnen pudset. Men skolestuen var alt 
andet end hyggelig. 
 
Vi kom alle i vore træsko. Det var jo så galt om vinteren, når der 
var sne på, for så blev træskoene jo våde. - Det var jo længe før 
gummistøvler blev opfundet. - Når der da var sne, fik vi trukket 
nogle gamle hoser oven på dem, vi ellers gik med, så vi kunne gå 
gennem sneen. Når vi kom til skole, hængte vi alle vore hoser til 
tørre på kakkelovnen. Man kunne snart ikke se for bare hoser. 



Sådan var tiden dengang. Det var for galt, men det var der ingen, 
der tog sig af. 
 
Det gik såmænd heller ikke så nøje til med skoletimerne. Om 
vinteren gik vi til tre – halvfire, ligesom vi blev færdige til. Det var 
da som regel ved at blive mørkt, når Madsen pludselig sagde:”Nu 
må I gå hjem.” Og så for vi ud ad døren og hjem. Men hvis der så 
var lidt is på mølledammen, så skulle drenge der om ad. Vi kom 
såmænd ikke hjem, inden lyset blev tændt. Det var lange 
skoledage. 
 
En ting er dog sikkert. _ Han lærte os kristendom. Vi begyndte 
dagen med Fadervor. Jeg tror ikke, vi altid sang. Men jeg husker, 
at vi tit sang: 
    Lad verden ej med al sin magt 
  os rokke fra vor dåbes pagt. 
   O gid, at vi og alle må 
   i himlen om Din trone stå. 
Det var virkelig noget, der prentede sig ind, for Madsen fortalte så 
alvorligt om, hvordan det gik til, nar vi blev døbt. Så blev vore 
navne indskrevne i 1ivets bog i himlen, og der stod de så længe vi 
vi1le have dem til at stå der. 
 
Men når vi havde gjort noget forkert og aldrig bad om forladelse 
for det, så ville der falde støv på livets bog, der lå i en stue, hvor 
ingen kom ind og støvede af. Når det gik således, ville støvet 
gennem år og dag til sidst danne så tykt et 1ag, så ingen kunne 
læse vore navne i livets bog.  
 
Hvis vi altså således gjorde noget forkert, som vi ikke fik tilgivelse 
for, så vil1e Gud ikke kunne læse vore navne, den dag vi døde. 
Vore navne var slettet 1 livets bog. Og så vidste vi jo nok, hvor det 
så bar hen. 



Han fortalte os også om, hvordan det var at være øjentjener: 
Når I nu kommer ud at tjene, og når så jeres husbond eller 
madmoder ser, så skynder I jer alt hvad I kan med at luge de roer 
eller gulerødder eller hvad I nu skal til, så længe, de ser på jer. 
Når så de er gået, så lægger I jer ned mellem rækkerne og 
bestiller intet.  
Det er at være øjentjener, og det måtte vi for alt i verden ikke 
være. Vi skulle arbejde ligedan om husbond eller madmoder så det 
eller ikke. 
Disse ting har præget mig hele livet. Jeg kunne ønske der var 
sådanne religionstimer i dag. 
Vi fik ågså lært salmer. Jeg har kunnet dem alle mine dage. Og vi 
lærte bibelhistorie og lærebog. 
Men så er det for resten også sagt 
 
Regning var han ikke så god til at lære os. Når vi ikke kunne forstå 
det, blev han hidsig. Engang, da jeg var en lille halv snes år, og 
jeg kom op til ham ved katederet, sagde jeg, at jeg ikke kunne 
forstå at regne det stykke. Så smed han tavle og griffel mod mig og 
sagde: 
- Nej! For du er en dosmepande. 
 
Det har fulgt mig alle mine dage.  
Jeg har tænkt hver gang, 
 jeg skulle lære noget nyt: 
- Lærer Madsen sagde jo, 
 at du var en dosmepande,  
så det kan du jo nok ikke lære. 
 



Sine Bak på 
hendes 85 års 
fødselsdag. Cirka 
på den tid hun 
fortalte sine 
erindringer. 
 

Det har virkelig hindret mig mange gange. Jeg har jo troet på det 
til jeg er firsindtyve år. Det ø dejn siger, det passer. Han er jo en 
klog mand.(Måske passer det nu alligevel ikke altid) 
 
Lærer Madsen fik jo løn for at lære os noget. Og jeg kan ikke 
forstå, at han ikke kunne tænke, at sådan nogle børn skulle have 
tid til at lære. Hvis han havde sat sig lige så stille ned og havde 
forklaret os det, så tror jeg, at vi havde kunnet lære det. 
Men nu har jeg aldrig fået lært at regne. – Undtagen til min egen 
fordel, og det har jeg såvist ikke fået lært i skolen. Det har livet 
lært mig. 

 
Jeg er jo da 
kommet igennem 
livet med den 
smule visdom, jeg 
har. Med Guds 
hjælp dag for dag. 
 


