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Niels Sehested Kjerulf Henriksen
Niels Sehested Kjerulf Henriksen er en af de mest
markante og mest velanskrevne lærere som har været
ansat ved Tvis Skolevæsen. Hans lærergerning strakte
sig over 50 år, heraf 35 år i Tvis, hvor han var ansat
som degn og lærer fra 1876 til 1911.
Han startede ved den daværende hovedskole på
Amalielyst, som lå lige vest for Tvis Kloster. I 1887 blev
han forflyttet til Tvis Lundskolen, Frydenlund, og var
lærer her, indtil han på grund af svagelighed blev
pensioneret i 1911.
Han flytter til Tvis By og dør her i 1919.
Det her er et passende og fortjent 100 års mindeskrift
over en stor personlighed med stor betydning for
skole, kirke og samfund i Tvis.

Vestjylland og fik sin lærergerning her. Hans barndom
og ungdom var meget præget af krigene om
Hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Den nationale
følelse var meget stærk og tabet af Sønderjylland i
1864 kom det år, hvor Henriksen blev færdig på
seminariet. Det danske udfald og sejr ved Fredericia
Vold kom netop på Henriksens fødselsdag d. 6. juli.
Ofte var disse begivenheder i hans tanker, og
skolebørnene blev belært om at fremme og værne om
den danske sag.

Lemvig
Hjemmet i Holbæk blev opløst og den 11 år gamle
Niels kom som plejesøn til Lemvig. Det var hos
morforældrene. Han gik i skole I Lemvig i 3 år og tog
den lille præliminæreksamen. Han blev også
konfirmeret her. Han må have været et kvikt barn,
som havde evnerne og lysten til bøger og lærdom.
Efter konfirmationen blev han i 2 år huslærer i Mejrup
og Lemvig og derefter 18 år gammel enelærer på
Taabel Skole i Vestervig Kommune. En lille skole som lå
ude på landet tæt ved Agger. Stillingen var beregnet til
en ugift lærer. Her var han indtil 1863, hvor han
begyndte på Blågårds Seminarium på Nørrebro i
København.

Blågård Seminarium
Lærer Henriksen var født 6. juli 1844 i købstaden
Holbæk, som søn af farveriejer Niels Frederik
Henriksen. Som 11 år gammel blev han sendt i pleje
hos sine morforældre i Lemvig. Det var medvirkende
til at sjællænderen senere vendte tilbage til

Blågård Seminarium er kongerigets ældste
seminarium. Det første Blågård på Nørrebro i
København, blev startet i 1791, men blev kort efter
flyttet til Jonstrup på biskop Balles anbefaling af
hensyn til moralen. Biskoppen havde set at
seminaristerne kiggede efter de ældste piger i
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Vajsenhuset. Blågård Plads lå ellers dengang ”ude på
landet”, udenfor Københavns volde og søer.
Det var det andet Blågård Seminarium som Niels
Henriksen kom på. Det var startet i 1859 af
højskolemanden Jeppe Tang. Starten var i lejede
lokaler; men der var stor tilstrømning til uddannelsen
og i 1863 blev den flotte 4 etages skole bygget i
Blågårdsgade.
Det var udelukkende et mandeseminarium. Det var
først i 1947, at kvinder kunne optages.

elev fra april 1863 til juni 1964. Opholdet blev afsluttet
med eksamen. Dimittenden Henriksen var klar til at
søge embede som bare 20 år gammel.

Af en Landsbylærers dagbog.
I 1927 var der en artikel i Hardsyssel Årbog af A.
Ravnholt. Artiklen er på 72 sider og bygger på de
dagbogsoptegnelse Henriksen gjorde i tiden fra
eksamen fra Blågård til sin død.
De følgende sider er uddrag af denne artikel. Jeg har
forkortet den, udeladt dele og suppleret med egne
noter.
A. Ravnholt 1927:

Statsseminariet i Tønder var fra 1759, altså ældre end
det første Blågård, men da det lå i hertugdømmerne,
var det ikke kongerigets ældste, men den kunne
smykke sig med titlen – Nordens ældste.
Rektoren på Blågård var fra 1859 Jeppe Tang
Andersen. Han var gårdmandssøn fra Ringkøbing. Han
var stærkt påvirket af Grundtvig og havde været lærer
på Grundtvigs højskole på Marienlyst. Hans private
læreanstalt skulle være en fri folkelig læreanstalt for
vordende lærer. Der var stor søgning til seminariet, og
der var allerede 86 elever i 1863.
Minister Monrad havde givet ham 10.000 kr. til
byggeriet i 1863, skønt han kaldte Jeppe Tang, den
største fantast han nogensinde havde truffet.
Enkedronning Caroline Mathilde hjalp også til.
Der var 60 elevværelse på Blågård og lejligheder til
rektor og lærerne. Nogle af eleverne boede i små
værelser i kvarteret.
Der var ingen terperi eller mødepligt. Undervisningen
skulle ledsages af frie foredrag.
Jeppe Tang, der også var medlem af folketinget nogle
år, døde i 1904. Seminariet gik i arv til sønnen Niels
Tang, som var rektor frem til 1927. Niels Henriksen var
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Den nyuddannede seminarist i
København.
Henriksen direkte fra dagbogen:

Den nyuddannede seminarist slapper af efter en
veloverstået eksamenstid med læsning fra kl. 4 om
morgenen til aften. Nu sover han til kl. 9.
Han nyder tilværelsen og benytter lejligheden til i
København at gå på maleriudstilling på Christiansborg.
Han besøger studiekammerater. De er på ture
sammen og tager også på badetur og en tur i Tivoli
bliver det også til med det flotteste fyrværkeri. Han er
også ved skrædderen for at få syet et nyt sæt tøj.
Indimellem læser han både svensk, islandsk, engelsk
og fransk litteratur. Nu kan han læse af lyst og er ikke
forpligtiget af eksamenslæsning.
Han får også lejlighed til at høre gamle Grundtvig, den
gamle skjaldekonge i nord (en olding på 80 år) i Vartov
Kirke.
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Det bliver også til en udflugt med kammeraterne fra
seminariet og deres lærere til ”Slottenlund”
(Charlottenlund) og videre ud i Dyrehaven med
kapervogn. Det blev en festlig dag som afslutning på
Blågård, med sang, tale og hyldestråb.

Lemvig juli 1864 - 65
A. Ravnholt 1927

Kronprinsen mødte de også på skovturen og de unge
mænd sprang op på træstubbene og hilste ham med
hurraråb.
Dagbog Henriksen 1864:

Holstebro fra 1865 - 1868
I juli 1865 flytter Henriksen til Holstebro. Her opretter
han en privat realskole, samtidig virker han som
kirkesanger i Holstebro Kirke og som afløser i Lemvig
Kirke.
A. Ravnholt 1927

Danmark har lige lidt det store nederlag 18. april ved
Dybbøl, ovenstående tanker og ord fra dagbogen skal
ses i det lys. Den 6. juli er netop Henriksens
fødselsdag.
Henriksen skriver de første ansøgninger, bl.a. til
kommunalbestyrelsen i Thisted om en stilling på
realskolen der.
Dagene går fortsat med ture til Langelinie, til Vartov
Kirke og til med lyst at læse de gamle islandske sagaer.
Midt i juli forlader Henriksen København og drager
hjem til plejeforældrene i Lemvig.

Henriksen 1867:
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Henriksen – dagbogen 1867

Pastor Reumert med familie bliver i Holstebro og
årene derefter en stor støtte for Henriksen. En søn af
pastor Reumert går også på Henriksens Skole. De
berømte skuespillere Elith og Poul Reumert er søn og
sønnesøn af pastoren i Holstebro.
Henriksen har fri adgang til kirken i Holstebro og øver
sig i orgelspil her i efteråret 1867.
Den 30. november 1867 sender Henriksen ansøgning
til ledigt kald i Hodsager.
23 år gammel bliver Henriksen I 1967 forlovet med
den 9 år ældre enke Elisa Richter, hvis mand er død på
St. Thomas. Hun har en lille datter Emilie på 4 år.
Hun arbejder som husbestyrerinde for kordegn
Frølund i Holstebro. Ansættelsen er ikke
uproblematisk. Hun må arbejde hårdt med lange
arbejdsdage. Henriksen synes Frølund udnytter hende,
og flere gange er hun også ved at forlade pladsen.
Henriksen – dagbogen 1867.

Han kæmper voldsomt og inderlig for stillingen. Han
besøger alle, som har indflydelse på indstillingen af
ansøgere.
Han kommer med posten til Aulum og taler med
Pastor Fjelstrup og sognerådsformanden. Han må gå
hjem fra Aulum til Holstebro. Mørkt er det, og da han
efter 2½ time er kommet til Holstebro, er det med
fødder uden hud.
Han præsenterer de pæne eksamenspapirer og har
anbefaling med fra pastor Reumert. Pastor Reumert
synes dog det er for ”lille” en stilling til Henriksen og
for langt ude. Han fraråder Hodsager. Men Elise og
Henriksen holder alligevel fast ved ansøgningen.
Søndag d. 1. december går turen til Sevel Præstegård
for at anbefale sig selv over for provst Bøtcher. I pløre
og regn kom han frem og var helt tilsølet. Han tog til
gudstjeneste og tog kraftig del i salmesangen.
Henriksen – dagbogen dec. 1867

Henriksen har sin private skole i Holstebro, men han
Han søger embeder i Slagelse og i Søllested på Lolland,
sukker efter en fast stilling som lærer og degn med
men det bliver skuffelse på skuffelse.
bolig på skolen, så han kan blive gift med sin
kærlighed, Elise og de kan få fælles bolig.
Henriksen søger den ene stilling efter den anden
overalt i landet. Han søger i Slagelse på Sjælland, i
Søllested på Lolland, men hans største drøm er at blive
degn i Holstebro. Nu gælder der her i slutningen af
1867 en stilling i Hodsager.

Midt i ansøgningsprocessen må Henriksen også passe
sin skole. Han har kærlighed til sin skole i Holstebro og
børnene der, men han søger alligevel en stilling som
degn i Hodsager.
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Henriksen – dagbogen 21. december 1867

I januar tager Henriksen afsked med sine elever i
Holstebro. De når at komme til fotograf.

Det er stadig usikkert om Henriksen får stillingen i
Hodsager. Sognerådet har kun indstillet ham som nr.
2, og det fylder ham med uro og bange håb.
Børnene i skolen fik ikke fri i god tid før jul. Den 23.
december er der eksamen.
Henriksen – dagbogen 23. december 1867

Juleaften og juledag 1867
Henriksen – dagbogen 24 – og 25. december

Det ses at børnene allerede i 1867 havde både tysk og
engelsk. Fyrste var lærer og organist i Holstebro og
Stokholm var snedker i Østergade.
Henriksen – dagbogen 24. december 1867

Den 5. januar 1868 ruller Henriksen sammen med
pastor Reumert og en lærer fra Holstebro afsted for at
besøge amtmanden. Det er ham som i sidste ende
bestemmer, hvem som får stillingen i Hodsager.
Amtmanden fortæller at Henriksen har hans stemme,
men han har ikke hørt fra provsten endnu.
De rejsende til Ringkøbing havde to overnatninger.
Den sidste aften endte det med et lystigt selskab og
mange kaffepunch. Dagen efter var Henriksen med
sine egne ord, hæs som en ravneunge.
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Henriksen har endnu ikke fået endelig besked pr. brev
og han fortsætter med sin skole i første halvdel af
januar 1868.
Den 14. januar kommer brevet med udnævnelsen til
kirkesanger og lærer i Hodsager
Henriksen – dagbogen 14. og 15. januar 1868

Hodsager 1868 – 1876
Der er mange ting at ordne for Henriksen før afrejsen
til Hodsager på hestevogn. Han får nogle få ting med
sig, men møbler bliver først bestilt ved snedker.
Det er mørkt, da han ankommer til Hodsager, og der
mangler varme i skolen, så han spiser og overnatte på
Yllebjerg gård. I det hele taget er gæstfriheden stor og
Henriksen spiser og overnatter mange gange den
første tid på det nye sted.
Henriksen – dagbogen 22. januar 1868

Det var et vemodigt farvel til skolen i Holstebro. Når
Henriksen flyttede til Hodsager, ville det være slut. Der
var ingen til at føre skolen videre. Der blev serveret
chokolade den sidste dag, og børnene drak så de
svedte.
Med tårerne trillende ned ad kinderne både hos
Henriksen og børnene sagde de farvel til hinanden d.
16. januar. Billedet ovenfor blev så taget d. 17. januar.
Henriksen – dagbogen 16. januar 1868

Skolen, der ikke var i nogen god stand, var placeret
tæt ved kirken. Foruden skolen i Hodsager skulle
Henriksen betjene bi skolen i Hallundbæk.
Henriksen starter lige på og hårdt efter at han er
ankommet.
Den gamle vikar hjælper Henriksen de første to dage,
men så må han også klare sig selv. Det går vel med
undervisningen, men han har mange materielle
bryderier. Ingenting er kommet i orden i stuen, kun
bøgerne er stillet op. Der er hundekoldt og
kakkelovnen kan slet ikke varme tilstrækkelig op.
Henriksen må i snestorm og stærk frost spadsere til bi
skolen i Hallundbæk. Vejret er så dårligt, at næsten
ingen elever er mødt. De får fri, og Henriksen får
næsten koldbrand i hænderne på vej hjem. I det hele
taget er det for alvor vinter det år Henriksen kommer
til Hodsager. Vejrforholdene fylder meget i dagbogen,
men Henriksen kom jo også i nærkontakt med vejret
altid på gåben.
Han er også startet som kirkesanger.
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Henriksen – dagbogen februar 1868

Men noget gik frygtelig galt. Der var ikke blevet tegnet
en enkeforsikring inden brylluppet, som lovet
fordrede. Det unge par var som ramt af lynet, men
brylluppet måtte udsættes.

Det gik højtideligt sted når man fik et kald som degn i
en landsbyskole dengang. Der skulle aflægges ed og
kaldsbrevet skulle sendes til biskoppen. Kollats må gå
på biskoppens ja til at han kan virke som kirkesanger.

Henriksen og Elise (Lise kaldet i dagbogen) blev ikke
gift, og Niels Vad der var kommet i stadsvognen for at
køre de nygifte til Hodsager fik skuffet kun Henriksen
med tilbage.

Henriksen mangler i den grad penge. Han beder pastor
Fjelstrup i sognet om at kautionere for ham, så han
kan få et lån. Men præsten nægter pure, men
Henriksen får to landmænd i Hodsager til at
kautionere, så han kan få til lidt bohave og få betalt
sine gamle regninger bl.a. til købmand Skov i
Holstebro.

Henriksen når dog ved hjælp af de to kautionister at få
200 rigsdaler med fra sparekassen i Holstebro
Endelig d. 29. april er det kommet i orden med
livsforsikringen, og brylluppet kan holdes.
Henriksen – dagbogen 29. april 1868.

En landsbylærer dengang havde ikke fast løn men blev
honoreret for tjenester og offergave i kirken.
Henriksen – dagbogen april 1868.

6. april er den dag brylluppet skulle være holdt. Pastor
Reumert i Holstebro skulle vie parret.

Endelig har Henriksen fået sin Lise og hendes lille pige
Emilie med til Hodsager.
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A. Ravnholt

Henriksen – dagbogen september 1972

Henriksen havde fået et degnelod i Hodsager. Det
betød, at der var jord med til skolen, som det var
lærerens opgave at dyrke og få et udbytte af. Det var
en nødvendig del af lønnen.
Dagbogen bærer i høj grad herefter præg af den
opgave. Vejret og avlens tilstand bliver ofte
kommenteret.
Henriksen – dagbogen sommeren 1868.

Tørken er forfærdelig den første sommer i Hodsager
og avlen er elendig.
Så går der to år før vi igen får et uddrag fra dagbogen,
som Ravnholt har sorteret i.
Henriksen – dagbogen pinsen 1870.

89 år – usædvanlig høj alder dengang.
Skoleægteparret har fået en søn. Nu består familien af
fire. Den nu 7 år gamle Emilie har fået en lillebror.
Sønnen får navnet Frederik Ferdinand Henriksen. Han
dør desværre 7 år gammel af skarlagensfeber.
I september 1872 dør Grundtvig. Henriksens åndelige
fader er her ikke mere.

Henriksen havde lange arbejdsdage som lærer, men
derudover engagerede han sig også i lokalsamfundet. I
Hodsager var oprettet et kanalselskab, hvis formål var
at anlægge en kanal langs med Storåen, hvorfra
engarealerne kunne vandes og landbrugsudbyttet
derved øges. Henriksen var formand for bestyrelsen.
Enrico Dalgas fra Hedeselskabet hjalp med konsulent
vejledning.
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A. Ravnholt.

Lærergerning, degnelod på 16 tdr., som han selv til
dels drev, kirkesanger, kanalselskabet og aftenskole.
Henriksen var en flittig og arbejdsom mand.

Henriksen holdt også aftenskole for voksne i Hodsager
Der var lagt et program for vinteren.
Henriksen holdt mange foredrag på aftenskolen. Om
hvor vigtig oplysning og kundskab er, oplysning om
livet i Gud, om menneskelivet, familien, det borgerlige
liv, folkelivet og naturen.
Der var gennemgang af Danmarks historie og geografi.
Der var retskrivning og hoved – og tavleregning.
Henriksen – dagbogen oktober 1876.

Portrættet af Henriksen fra tiden i Hodsager og
hustruen Elise Henriksen. Elise døde i 1896. De var gift
i 34 år.
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Tvis – 1876 – 1887 – Amalielyst.
D. 15. oktober 1876 blev Henriksen kaldet til
lærerembedet i Tvis. Dengang var hovedskolen på
Amalielyst - et degnelod tæt på Tvis Kloster.
Hans største ønske var at blive degn i Holstebro, men
trods ansøgning var det ikke lykkedes.
Men heldig for Tvis, at de fik en dygtig lærer igennem
35 år. 11 år på Amalielyst og 24 år i Tvis Lund skolen
på Frydenlund.
Amalielyst lå på toppen af skrænten ved Storådalen.
Naturmæssigt var det et smukt sted, med gode
landbrugsarealer i engen ved åen. Driften af jorden
udgjorde en væsentlig del af degnens løn dengang.
Han var ikke fast aflønnet. Han indtægt var bestemt af
hvad beboerne ofrede i kirken til degnen og af honorar
for tjenester. Der var offergang i kirke ved kirkeårets
tre store højtider.
Ejendommen havde været degnelod siden 1833. Der
har været 3 degne før Henriksen. Den sidste var
afskediget i 1876 på grund af drikfældighed og
pigesjov.
Degneloddet lå perfekt i forhold til kirken på
klosterøen.
Amalielyst var hovedskolen, men der er også bi skole i
Tvis Lund og i Skautrup. Tvis Lund skolen hører under
hovedskolen og Skautrup under Nr. Felding Skole.
A. Ravnholt.

Sådan ser en lærers regnskab ikke ud i dag.
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nordøstlige hjørne af den nuværende
kommuneplantage.

Amalielyst 1950. Her var Tvis Hovedskole fra 1833 –
1887.
A. Ravnholt.

Tvis – Frydenlund 1887 – 1911.
Tvis fik en ny kirke i 1887. Den gamle kirke på
klosterøen blev nedlagt og en ny bygget centralt i
sognet. Kirken var dengang den kommende Tvis Bys
eneste bygning. Det var den store gård Lauralyst som
lagde jord til kirke og kirkegård.
Tvis Kloster og Amalielyst lå i en udkant af Tvis. Nu
skulle hovedskolen placeres mere centralt.
Kirkens tilflytning i 1887 medførte også for
skolevæsenet en fuldstændig ændring, dog med
undtagelse af bi skolen i Skautrup. Det blev ret hurtigt
vedtaget, at der på grund af sognets størrelse skulle
være fire skoler, og enighed om en skole ved Halgaard
med Skautrup som bi skole voldte ingen
vanskeligheder. Om de to andre skoler blev der en
stærk strid, da flertallet af beboerne ønskede den ene
skole anbragt i umiddelbar nærhed af kirken.
Henriksen var meget enig med beboerne.
Tyngdepunktet i sognerådet var af en anden
opfattelse, og det gennemførte, at der byggedes en
skole på Østergaard mark i Tvis Lund (det nuværende
Frydenlund) med en bi skole ved Breinholt, i det

Degnen i Tvis Lund skulle undervise i bi skolen i
Breinholt, medens degnen i Halgaard skulle undervise i
Skautrup, dog kun om sommeren. Om vinteren
undervistes i de to bi skoler af en af de såkaldte
vinterskolelærere, hvis uddannelse almindeligvis
bestod i to vintres ophold på en dertil anerkendt skole
i Staby. Denne ordning havde allerede en tid været
brugt for de to forrige Bi skoler i Tvis Lund og
Skautrup.
Halgaard skole fik ikke degnelod, da den nye tid var
ved at bryde igennem. Lærergerningen var et
selvstændigt embede, og den gamle benævnelse degn
blev for Halgaard skoles vedkommende ændret til
lærer. Ved skolen i Tvis lund, der blev regnet for
sognets første skole (hovedskolen), var der degnelod.
Da lodden var en del af degnens løn, klagede han til
amtsrådet over sognerådets ansættelse.
Degneloddet i Tvis Lund på 12 tønder land kunne
heller ikke tilnærmelsesvis stå mål med det tidligere
Amalielyst, som, før de tilhørende engstrækninger
blev oversvømmet at vandkraftsøen, var en god lille
gård. Et udvalg af amtsrådet, der tog syn på stedet,
gav den drastiske erklæring, at loddet var udmærket
at holde gæs på, når han ville købe byggen, og
sognerådet måtte bøje sig for degnens krav.
I 1902 blev bi skolerne i Skautrup og Breinholt
udbygget til selvstændige skoler med egne lærere.
Eftersom stationsbyen voksede, blev beliggenheden af
skolerne på Østergaard mark og ved Breinholt mere
uheldig, og på ny fremkom ønsker om en skole ved
kirken, men heller ikke denne gang lykkedes det.
Det lykkedes først i 1964.
Lærer Henriksen er efter 1895 en del syg. Derfor
antages en hjælpelærer til at undervise i bi skolen
i Brejnholt, ligesom enelæreren i Halgård i perioder
må varetage hvervet som kirkesanger.
Lærer Henriksen mister sin kone i 1896.
1. maj 1909 fejres Henriksens 50 års jubilæum som
lærer, idet man medregner tiden som huslærer lige
efter konfirmationen. Beboerne i Tvis var meget glade
for deres lærer og han var genstand for megen
opmærksomhed. Han lod sig pensionere som 67 år
gammel og flyttede til et hus i Tvis By. 70 års dagen
6.juli 1914 blev også fejret med stor opmærksomhed.
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På billedet ses Henriksen med sine skolebørn. Det er
fra det år han flyttede til Frydenlund.
I bogen Lærerne og Samfundet, bd. II, 1913
portrætteres lærerne og herunder den pensionerede
lærer Henriksen. Her kan man læse at:
Henriksen er medlem af bestyrelsen for 101,
lærerkreds’ pædagogiske læseforening som
oprettedes ved hans initiativ.
PÅ Milos’ forlag har han udgivet bogen: ”Vejledning
for kirkesangere ved benyttelse af Kingos salmebog”
1986 – 89 redaktør af: ”Ringkøbing Amts
Skoletidende”.

I Tvis formand for Åreguleringsbestyrelsen.
En dygtig havedyrker som fik tilkendt 1. præmie og
æresdiplom af Det Kongelige Haveselskab.
Gav et stort bidrag da Forsamlingshuset blev bygget i
1909.
Samtidig med sin store lærergerning har han udført en
stor og betydningsfuld kulturel indsats for Tvis og dets
beboere.
Men han var ikke bare bogens mand, han havde også
praktiske kvaliteter når det gælder vanding og
dyrkningsforhold, samtidig med han fik en præmieret
have ud af den ”elendige” jord på Frydenlund.

Bestyrelsesmedlem af Tvis Foredragsforening.
Oprettede en sognebogssamling i Tvis og var formand
for den i 35 år

Det er 100 år siden Henriksen døde.
Han døde 20. marts 1919.

Han havde selv en meget stor bogsamling

Det er nok værd at mindes den store degn, som i 35
år havde sit virke i Tvis.
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