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         Læreruddannelsen før og nu 
Fem tv-udsendelser med historier fra læreruddannelsen  
- på dk4 og folkeskolen.dk 
Ved Pernille Aisinger, pai@dlf.org, og Thorkild Thejsen, tt@dlf.org 
 

Den evangelisk christelige Religion i de danske 

Skoler 

Biskop Balles Lærebog fra 1791 blev bogen i læreruddannelsen og i 

almueskolen. 

  Nicolai Edinger Balle 1744-1816 

Af Carsten Oxenvad og Thorkild Thejsen 

I 1791 udgav biskop Nicolai Edinger Balle ”Lærebog i den Evangelisk christelige Reli-

gion indrettet til Brug i de danske Skoler”. Den afløste ”Pontoppidans Forklaringer”, 

som indtil da havde været den påbudte lærebog om Luthers Katekismus. ”Forklaringer-

ne" var med sine ikke mindre end 759 spørgsmål og svar vidtløftig og vanskelig for 

børn, så selv om svarene skulle læres udenad, var det på ingen måde lig med forståelse 

eller accept.  

Rationalister som biskop Balle var meget kritisk over for Pontoppidans gammelpietisti-

ske tilgang. Balle mente, at bogens spørgsmål-svar-form var upædagogisk, og i 1785 

begyndte han derfor at arbejde på en afløser, som blev udsendt i 1791.  

En ny tro? 

http://da.wikipedia.org/wiki/Nicolai_Edinger_Balle
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Men udskiftningen forløb ikke uden modstand. ”Der siges nu, at vi skal have en ny tro”, 

lød kommentaren fra en bonde kort efter udgivelsen af Balles Lærebog1. 

Tre år efter udgivelsen blev Balles Lærebog approberet som den officielle lærebog om den rette 
kristne tro, og den blev i de følgende år dominerende både på seminarierne og i almueskolen. 
Foto: Stig Nielsen 

Men rationalismens fornuft manglede plads til det irrationelle, og det gav problemer, når 

læreren eller landsbyens præst begyndte at forkynde de nye, fornuftige sandheder, for 

bønderne overtog ikke uden videre det nye oplysningsbegreb. De vidste nemlig fra sal-

medigterne, at: 

Sorrig og glæde de vandre til hobe, 

lykke, ulykke de gange på rad, 

medgang og modgang hinanden tilråbe, 

solskin og skyer de følges og ad … 

(Kingo 1681) 

… og at man ikke kan tale ret om 

Det mindste græs jeg undrer på 

                                                 
1 En sjællandsk bonde til historikeren Laurids Engelstoft omkring 1792.   
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i skove og i dale … 

(Brorson 1734) 

Der er forskel på det, der er logisk sandt, og det, der erfaringsmæssigt opleves som 

sandt. Og det gav modstand, da indholdet i biskop Balles Lærebog efter skolepligtens 

indførelse i 1814 med loven om almueskolen, som gjaldt for hele landet, blev den stats-

autoriserede skolelærdom om vejen, sandheden og livet. Ikke alle ville have ”en ny tro”, 

og især menighederne ”De Stærke Jyder” mellem Horsens og Vejle strittede kraftigt og 

vedvarende imod. I 1839 fik de lov til selv at undervise deres egne børn – uden brug af 

Balles bog, og i årene derefter blev der oprettet flere friskoler.  

Udvikles og forklares 

I et kort forord, ”Erindring til Lærerne”, skriver Balle blandt andet: 

1: Hvert enkelt Begreb, som indbefattes enten i Læresætningerne og de dermed forbund-

ne Skriftens Sprog, eller i Anmærkningerne, maa først udvikles og forklares, førend 

Barnet lærer noget heraf udenad. 

1: Hvert enkelt Begreb, som indbefattes enten i Læresætningerne og de dermed forbundne Skriftens 

Sprog, eller i Anmærkningerne, maa først udvikles og forklares, førend Barnet lærer noget heraf udenad. 

Hensigten er god nok, kan man sige. Der er ganske vist tale om ”læresætninger”, altså om 

sandheden om de behandlede emner. Med eleven skal først lære noget udenad, når ind-

holdet er forklaret. Men, fortsætter Balle: 

2: De Enfoldige, som ikke have Evne eller Tiid nok tilovers, behøve ikkun at indprente 

sig Læresætningerne og de Sprog, som ere udtrykkeligen herunder anførte. 

2: De Enfoldige, som ikke have Evne eller Tiid nok tilovers, behøve ikkun at indprente sig Læresætnin-

gerne og de Sprog, som ere udtrykkeligen herunder anførte. 

Med andre ord: De elever, der ikke kan forstå bogens forklaringer og de citater fra Bib-

len, der henvises til, skal bare lære det vigtigste udenad!  

Men ikke andet maa svares end just de Ord 

http://da.wikipedia.org/wiki/De_St%C3%A6rke_Jyder
http://da.wikipedia.org/wiki/Horsens
http://da.wikipedia.org/wiki/Vejle
http://da.wikipedia.org/wiki/1839
http://da.wikipedia.org/wiki/Friskole
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Balle demonstrerer selv, hvordan bogen skal bruges. En central sætning lyder: ”Af Bo-

gen skal der svares; men ikke andet maa svares end just de Ord, som hører til Spørgs-

maalet”: 

 

Ser nu alle sammen paa Stykket i Eders Bog og hører nøje til, hvordan jeg spørger fra 

Linie til Linie. Svar saa, hvo der kan, paa mit Spørgsmaal. Af Bogen skal der svares; 

men 

ikke andet maa svares end just de Ord, som hører til Spørgsmaalet. 

 

Hvori bestaar fornemmeligen den almindelige Fordærvelse hos Mennesker? 

Der er straks en eller anden, der svarer: Den almindelige fordærvelse bestaar deri – 

Hvori bestaar den da? 

Deri at de ikke bruge deres Forstand til sund Eftertanke – 

Hvad bruger de ikke? 

Deres Forstand. 

Hvortil bruger de ikke deres Forstand? 

Til sund Eftertanke. 

Hvoraf kommer det sig, at de ikke bruger deres Forstand til sund Eftertanke? 

Fordi en uordentlig Begærlighed efter de jordiske Ting som behager Sanserne er 

blevet saa mægtig i deres Sjæl. 

Hvad er det som er blevet mægtig i deres Sjæl? 

Uordentlig Begærlighed. 

Hvad have de uordentlig Begærlighed efter? 

Efter jordiske Ting. 

Hvilke jordiske Ting? 

De, som behager Sanserne. 

Hvor er denne Begærlighed blevet mægtig?  

Ser nu alle sammen paa Stykket i Eders Bog og hører nøje til, hvordan jeg spørger fra 

Linie til Linie. Svar saa, hvo der kan, paa mit Spørgsmaal. Af Bogen skal der svares; men 

ikke andet maa svares end just de Ord, som hører til Spørgsmaalet. 

 

Hvori bestaar fornemmeligen den almindelige Fordærvelse hos Mennesker? 

Der er straks en eller anden, der svarer: Den almindelige fordærvelse bestaar deri – 

Hvori bestaar den da? 

Deri at de ikke bruge deres Forstand til sund Eftertanke – 
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Hvad bruger de ikke? 

Deres Forstand. 

Hvortil bruger de ikke deres Forstand? 

Til sund Eftertanke. 

Hvoraf kommer det sig, at de ikke bruger deres Forstand til sund Eftertanke? 

Fordi en uordentlig Begærlighed efter de jordiske Ting som behager Sanserne er 

blevet saa mægtig i deres Sjæl. 

Hvad er det som er blevet mægtig i deres Sjæl? 

Uordentlig Begærlighed. 

Hvad have de uordentlig Begærlighed efter? 

Efter jordiske Ting. 

Hvilke jordiske Ting? 

De, som behager Sanserne. 

Hvor er denne Begærlighed blevet mægtig?  

 

Almueskolens formålsparagraf – i Skoleanordningen af 29. juli 1814 - lyder: 

”Ved Børnenes Underviisning skal der i Almindelighed tages Hensyn til at danne dem til 

gode og  

retskafne Mennesker i Overensstemmelse med den evangelisk-christelige lære; samt til at 

bibringe  

dem de Kundskaber og Færdigheder, der ere dem nødvendige for at blive nyttige Borgere i 

Staten”.  

 

Selve tanken om at opdrage til kristendom viser rationalismens tænkemåde: kristendom 

er morallære, hvor man kan hente de dyder, der er nyttige for statens borgere. Men Balle 

gik endnu videre; med lærebogen ville han videregive de korrekte oplysninger om både 

religion og naturvidenskab. Det sidste ses for eksempel af anmærkningerne til begrebet 

”Verden”: 

Foruden Solen om Maanen see vi paa Himlen en stor Mængde af Stierner. Iblandt 

disse ere nogle, som kaldes Planeter, hvilke ere ligesaadanne runde Kloder, som vor 

Jord, og rimeligen beboes af mange Slags Skabninger. Men de egentlige Stierner ere 

Sole, ligesom den Sol, der skinner nærmest for os, og tiene ligeledes til at oplyse de 

Kloder, der ere nærmest omkring dem. Maanen er en Klode, ligesom Jorden, og faaer 

paa samme Maade som denne, sit lys fra Solen. 

 

Foruden Solen om Maanen see vi paa Himlen en stor Mængde af Stierner. Iblandt disse ere nogle, som 

kaldes Planeter, hvilke ere ligesaadanne runde Kloder, som vor Jord, og rimeligen beboes af mange 
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Slags Skabninger. Men de egentlige Stierner ere Sole, ligesom den Sol, der skinner nærmest for os, og 

tiene ligeledes til at oplyse de Kloder, der ere nærmest omkring dem. Maanen er en Klode, ligesom Jor-

den, og faaer paa samme Maade som denne, sit lys fra Solen. 

En vurdering fra 1940 af biskop Balles betydning lyder således: 

”I det Magtopbud, der ved Aar 1789 fylker sig om den Opgave at reformere Folkesko-

len, møder vi Talsmænd fra alle Tidens Videnskabsgrene og Erhvervslivet, hver med sit 

Krav om Plads paa Skolens Skema. Ene Mand stod overfor dem Sjællands myndige 

Biskop N.E. Balle, der viste sig stærk nok til at tilvejebringe den kloge Balance i Sko-

lens Fagdeling, der gennemførtes ved Anordningerne af 1814, og som i alt væsentligt 

gaar igen i den nuværende Skolelovgivning. Med historisk Ret, og i overensstemmelse 

med det store Flertal af danske Forældres og Læreres Ønske, staar stadig øverst paa 

Folkeskolens Timeplan Faget Religion” (Hans Kyrre: Folkeskolen i Dahl, Svend, 1942, 

bind 6: Danmarks Kultur ved Aar 1940. København). 

Kilder: Balle, Nicolai Edinger, 1791: Lærebog i den Evangelisk christelige Religion indrettet til Brug i 
de danske Skoler. Kjøbenhavn. Oxenvad, Carsten: Om den grundtvig-koldske pædagogik, 2003. 
web.me.com/oxenvad/UCL. Wegener, Caspar Frederik, 1852: Biografiske antegnelser om Laurids En-
gelstoft. Kjøbenhavn. Dahl, Svend, 1942, bind 6: Danmarks Kultur ved Aar 1940. København. 

Carsten Oxenvad, læreruddannet og cand.pæd. i kristendomskundskab og reli-

gion, lektor ved Læreruddannelsen Skårup, UCL 

Thorkild Thejsen, lærer og journalist, exam.pæd., PD, chefredaktør for fagbla-

det Folkeskolen 1987-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


