
 
 

 

 

 

 

Avisartikler, taler og sang i forbindelse med Niels Peder 

Jensen Franks 25 års jubilæum  

ved Værslev skole i 1955 
 

 

  



 

Niels Peder Jensen Frank har i januar 1955, 25 års jubilæum ved Værslev skole. Dette fejres ved en fest i 

skolen, lørdag den 1. januar. Nedenfor er avisomtale, Peders taler og en sang skrevet i anledningen af 

jubilæet. 
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Peders velkomst tale 
Talen er afskrevet nedenfor. 

 



 



 

 

Det er i dag 25 år siden, jegbegyndte min gerning her i denne skolestue, og jeg er glad for, at I har fulgt 

opfordringen til at komme til den lille fest på denne mærkedag, og min kone og jeg er glade for, at I har 

villet gøre denne dag til en højtidsdag for os. Det vil vi i al beskedenhed og med et ydmygt sind tage som 

tegn på, at mit virke her i sognet har været nogenlunde tilfredsstillende. 

Det er en glæde for os at mærke, at forældrene og mange andre af sognets beboere er vore venner og 

venligt indstillet overfor os og skolen. Det giver styrke og mod til at udføre dagens gerning. Det er også 

opmuntrende for os at mærke, at børnene i det store og hele er glade for at komme i skolen, det er den 

bedste tak en lærer kan få i det arbejde han står i. 

Min kone og jeg er glade for, at I er kommet her på skolen på denne jubilæumsdag for at være sammen 

med os og være med til at gøre dagen højtidelig for os. 

Hjertelig tak for det. Velkommen alle sammen. 

 

 

 

 

 



 

Peders tale ved jubilæet 
Talen er afskrevet nedenfor. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ved et 25 års jubilæum er et naturligt, at tankerne går tilbage til den tid, da jeg kom hertil, og ligeså har 

dvælet ved det, der er sket gennem årene. 

Embedet her fik jeg i julegave, og det er den bedste julegave, jeg nogensinde har fået, særlig, når man tager 

i betragtning, hvor svært det var den gang at komme ind, vi havde den gang en stor ungdomsarbejdsløshed, 

også blandt lærerne; myndighederne gad somme tider slet ikke se på vore papirer, fordi de alle vegne var 

så overrente af lærere, det var ikke ualmindeligt, at en halv snes stykker mødte samtidig angående et 

læreremne. Jeg var engang ovre ved Horsens egnen i Jylland for at søge plads i en lille privatskole, som var 

oprettet ved en husmandskoloni, der var blevet til ved udstykning af en herregård. Lønnen var 1800 kr. 

årligt, og de sagde til mig at jeg var ansøger nr. 260. Det er i denne tid, at man <ulæseligt>, og aftjening af 

min værnepligt og senere indkaldelse til manøvre generede mig en hel del.  

 

Jeg har ikke været ret meget ledig, heldigvis, for jeg har aldrig egnet mig til at gå ledig, men i en kortere 

ledigheds periode i 1929 tog jeg plads som karl på en gård, hvor jeg også skulle malke morgen og aften, og 

jeg fik en god løn, nemlig 75 kr. månedlig. Jeg blev fæstet for sommeren. Det var en streng mand at være 

hos, han blev vel nok vred på mig, da der kom bud fra Pastor Rosendal i Hellested, om jeg ville have et 

længere vikariat, da forskolelærerinden havde fået orlov og ville en tur til Amerika og besøge nogle 

slægtninge. Bonden ville ikke betale de penge,  jeg havde til gode, og naturligvis var jeg heller ikke i min 

gode ret, når jeg ønskede at forlade pladsen i utide. Dog stillede jeg mig sådan på bagbenene at jeg senere 

fik mit tilgodehavende, som jeg havde god brug for. 

 

Jeg kom så til Hellested som forskolelærer den 2. Sept., og jeg må have klaret mig godt, eller også har jeg 

haft børnetække, for en af de små en 9 års pige, havde udtalt ”Gid den lærerinde må drukne, når hun skulle 

rejse over dammen hjem, så kunne vi beholde lærer Frank”. 

 

Sognepræsten, skolekommissionen og sognerådet i Hellested var enige om, at jeg skulle have embede, hvis 

de kunne gøre noget for det. Skolekommissionen skrev en anbefaling med alle deres navne under, 

sognerådet lavede en anbefaling med alle deres navne under, samtlige forældre til børn i skolen lavede en 

anbefaling med alle deres navne under. Så blev jeg indstillet som nr. 2 i <ulæseligt>.  

Jeg <ulæseligt> til biskop Fonnesbech Wulff om at få foretræde , og <ulæseligt> lærerforenings formand K. 

A. Kristensen , Karise, sagde til mig: Hvis biskoppen , De ikke skal komme, da det ikke er møjen værd, skal 

De sige, at De alligevel gerne vil komme. Jeg kom, men da nr. 1 var mere kvalificeret, havde orgelspil med, 

kurser fra lærerhøjskolen og 10 års fast virke bag sig i Skibby, kunne han ikke godt forbigå nr. 1, og der kom 

så ikke noget ud af det.  

 

Jeg var imidlertid blevet 30 år, og præsten var bange for at jeg efterhånden kunne blive for gammel, og han 

sagde til mig,at jeg skulle søge på kraft, for det er lettere at få noget, når jeg havde noget i forvejen, Jeg 

hængte i og kørte undertiden på cykel 150 km på en dag for at komme rundt til de kaldende myndigheder. 

 

Om aftenen sad jeg ved det lille tobaksbord og skrev ansøgninger, tobaksbordet står derhjemme endnu. 

Blandt andet skrev jeg også til Værslev, men jeg havde aldrig tænkt på, at jeg ville tage herop. Så skete det, 

at min seminarium <ulæseligt>  Skatte Poulsen (Der nu er lære i Faurbo), men da var lærer i Karise, havde 



været heroppe at se på embedet. Han ønskede imidlertid ikke at få det, men anbefalede mig at rejse herop. 

Jeg rejste herop den 21. November 29. Troede Værslev var en stor station … <ulæselig passage>..    

Damerne spiller en stor rolle, og der står kvinder bag ved <ulæseligt>. I dette tilfælde har jeg dog ikke et 

godt råd for en dame kom til at spille nogen stor rolle. Men i toget fra Roskilde til Værslev sad jeg blandt 

andre i samme kupe sammen med en dame, jeg tror næsten hun er fra Tømmerup egnen. Hun sagde: Når 

De nu kommer op til pastor Madsen, må De endelig se at komme på bølgelængde med fru Madsen, for hun 

har et stort ord at sige, og jeg passede på som en smed og søgte så meget som muligt at være tækkelig. 

Dog må jeg ikke have gjort mig tækkelig nok, thi pastor Madsen ønskede en anden. Hos P. T. Petersen traf 

jeg også Rasmus Madsen, så slog jeg 2 fluer et smæk. Så er jeg hos Johs. Larsen, og jeg er ked af at have 

vækket ham i hans middagssøvn, det kunne godt give bagslag. Men han er meget venlig og forståeligover 

for mig. Den gang havde sognerådet jo et store ord, sognerådet havde nemlig stemmeret ved 

lærerindstillinger, det havde skolekomissionen ikke, nu er det skolekomissionen der ordner det. Jeg er så i 

Asminderup hos Hans P. Hansen og Rasmus Olsen, og jeg tænkte, Rasmus Olsen er en mand med humør i , 

han var meget fornøjelig at komme ind til, og da han havde mine papirer sagde han ”Jeg skal nok gøre for 

dem, hvad jeg kan”. Jeg kunne ikke forstå, hvordan han kunne være så flink imod mig. Men senere fik jeg at 

vide noget om grunden til det. Jacobsen er socialdemokratisk sognerådsmedlem, og en partifælle i 

Hellested sogneråd havde personligt skrevet til ham og anbefalet mig.Desuden havde Rasmus Madsen, der 

er med i socialdemokratiets bestyrelse, været i Hellebæk nogle dage i forvejen hos en mand, der har været i 

skolekomissionen derhenne, for at se på en orne: de talte skiftevis om ornen og om mig (Der jo havde 

været i Værslev). Og Lars Larsen anbefalede både ornen og mig det bedste han kunne. Jeg blev om aftenen 

inviteret til middag hos Lars Larsen, der så fortalte om besøget fra Værslev og om de gode ord, han havde 

lagt ind for, da Rasmus Madsen udfrittede ham om mig.  

 

Den 4, december 29 fik jeg brev fra sognerådsformand P. A. Petersen, hvori han meddelte, at det var 

lykkedes for mig at blive opstillet som nr. 1 til Værslev lærerembede, og at det var enstemmigt, han ville 

gerne høre nærmere fra mig. 

Jeg gik så til telefonen for at ringe til ham og give mit <ulæseligt> til at overtage embedet. Jeg ringede 

derefter til biskop Fonnesbech Wulff, så nu var jeg enstemmigt indstillet som nr. 1, og denne gang måtte 

det vel så lykkes at opnå fast ansættelse. Biskoppen er noget forsigtig i sine vendinger, nu skulle han jo først 

se på nr. 2 og nr. 3. 

 

Den 11. december kom der brev fra biskoppen om at sende tuberkulose attest, og så var jeg klar over, at nu 

dagedes det. Den 14. december 29 kom der brev fra biskoppen om, at han dags dato havde beskikket mig 

til enelærer ved Værslev skole fra 1. januar 1930 at regne, med forpligtigelse i et tidsrum af 5 år at beklæde 

stillingen som kirkesanger ved Værslev kirke. Dette meddeles dem hermed tjenstlig  med tilføjende, at jeg 

har anmodet provsten for Ods. Skippinge herreders provsti Christiansen om at foranstalte Dem indsat i 

embedet , når De henvender Dem hos ham med Deres Kollats, den følger hoslagt. 

Søndagen d. 5. Januar <ulæseligt> første gang i kirken og blev efter gudstjenesten indsat i embedet. Jeg 

kom altså til Værslev, medens ornen vistnok måtte blive dernede i Hellested, hvor den er <ulæseligt> siden 

ved jeg ikke, den er måske død af alderdom. 

 

Jeg har nu fortalt dette for at vise, hvor svært det var for lærerne at komme ind; overalt i sognene havde 

medlemmerne en eller anden slægtning der skulle ind, om så det kun var ½ fætters kones kusine. Den store 

arbejdsløshed blandt de unge, også vi lærere, lagde sin klamme hånd over os. Hvor har de unge lærere det 

nemt i forhold til os. 

 



Jeg har altid været glad for at være kommet til Værslev og har aldrig fortrudt det. Arbejdet i kirken og 

skolen har jeg efter bedste evne søgt at bestride så godt som muligt. Jeg blev kun antaget i kirken i 5 år, 

men min gerning her har altid glædet mig, og derfor har jeg ikke nogensinde tænkt på at ville være fri for 

den del af mit arbejde. Man kommer i denne gerning snart til at virke i glædens lyse stunder og snart i 

sorgens alvorlige timer,  og det har i alle tilfælde været mig magtpåliggende at hjælpe til at gøre det så 

højtideligt som muligt. Under søndagsgudstjenesten har jeg haft flere små oplevelser, og det er alt sammen 

sket før restaureringen af kirken. En overgang, da vi havde den gamle kakkelovn og <ulæseligt> over for 

denne midt i kirken, var så plaget af myg, det var som alle blev udsat for den ene af Ægyptens 10 plager. 

Myggene sværmede om ørene på mig og stak mig snart her og snart der, engang var jeg helt ophovent i 

nakken af myggestik, så man ser deraf at det også kan have sine genvordigheder at være kirkesanger. 

Bagsiden af altertavlen var i sin tid et godt skjulested for flagermus. De hang der i bagbenene og sov i ro og 

mag deres vintersøvn. Når der så blev fyret op i kakkelovnen til kirketjenesten om søndagen, og der blev 

varmt i kirken, kom der liv i dem, og i den tro at det var blevet sommer igen fløj de rundt om ørene på en i 

kirken. De var dog mere fredelige end myggene og sørgede altid for ikke at komme til at berøre organisten 

og mig. Engang kom en lille mus spadserende ned ad løberen. Den kom helt ned til os ved orgelet og satte 

sig stille og lyttede til sangen. Da den havde siddet der en tid, spadserede en op ad <ulæseligt> og forsvandt 

ind under prædikestolen. 

Medens pastor Worm Leonhard var præst ved kirken, var der engang kommet en fugl ind i kirken. Medens 

præsten stod og forrettede sin tjeneste havde den siddet og med næbet hakket på ruden ved siden af. 

Præsten hørte det og tænkte, den vil nok gerne ud. Medens vi sanghavde Worm Leonhard så fanget den og 

båret den ud. Da han nu skulle i gang igen ved alteret, kom den tossede fugl og hakkede på ruden. Præsten 

gik så under sidste salme før prædikenen udenfor til vinduet, og det lykkedes ham at fange den på ny. Men 

denne gang fik den ikke sin frihed. Præsten havde låset den inde i et skab oppe i sakristiet, det var et skab, 

hvor han opbevarede sin kjole. Bag efter gudstjenesten kaldte han mig derop og fortalte mig hele 

hændelsen. Worm Leonhardt cyklede så hjem, men han tog fuglen med i sin lomme og slap den ud midtvejs 

mellem Værslev og Rørby, han ville sikre, at den ikke næste gang skule komme og forstyrre gudstjenesten, 

han kunne jo mærke, at fuglen ikke havde forstand på at gå i kirke. 

 

I de mange år jeg har været knyttet til kirken som kirkesanger, har pastor Brønno været vor sognepræst i de 

snart 22 år, og det er mig en stor glæde at kunne sige, at der ikke nogensinde har været vrangvilje imellem 

os. Aldrig har der lydt noget ukvemsord fra præsten eller organisten til mig, vi har arbejdet og udført vor 

gerning i bedste forståelse  og fordragelighed, og det siger jeg pastor Brønno og ligeså fru Petersen tak for. 

<ulæselig sætning> Al menneskeværk er skrøbeligt, men vi søger på den bedste måde at gøre 

gudstjenesten højtidelig til ære for himlens gud og til gavn og glæde for menigheden. Også tak til 

menigheden fordi den synger så godt med ved gudstjenesten.  

Skolen er naturligvis det sted, hvor jeg har tilbragt de fleste timer, og her jeg har min egentlige gerning. Og 

udviklingen indenfor skolens verden har været stor i de forløbne år, vel ikke så meget i Værslev som mange 

andre steder. Jeg tænker f.eks. på det store skolebyggeri, der foregår rundt omkring i vort land, og en 

skønne dag kommer turen sikkert også til os. I 1933 kom den nye tilsynslov, ved hvilken lejlighed båndende 

imellem kirken og skolen løsnedes og præsten ikke mere er født medlem af skolekommissionen. I 1937 kom 

loven om skolebyggeriet, og i 1948 loven om de små bogstavers indførelse i undervisningen. At det også i 

samfundet er gået fremad, kan også mærkes i skolen. Børnene nu om dage er gennemgående mere 

velklædte end da jeg kom hertil. Hygiejnen og renligheden blandt folk er blevet meget større, og derfor ser 

man nu om dage sjældent børn med kirtelsår <ulæseligt>. Jeg tror, alt det er kommet med den større 

oplysning og den økonomiske udvikling. Da jeg kom hertil, sad børnene endnu og skrev på tavler, og havde 

de glemt vand og tavleklud, lod de ofte i al stilhed en spytklat glide ned på tavlen og tværede den ud med 

fingrene. Det varede dog ikke længe, inden vi gik over til skrivehæfter. I sin tid drak alle børn vand af 

samme kop., der hang ved pumpen. Nu er vi gået over til drikke<ulæseligt>, og  de gammeldags W.C.er er 

afløst af ”træk og slip”. Også håndvask har vi fået, og børnene benytter dem flittigt. 



 

Moden er også ændret meget. Før gik alle pigerne i kjole, nu går mange af dem ligesom drenegene i lamnge 

bukser eller i træningsdragt. Før havde alle pigerne lange fletninger, nu er de forsvundet til fordel for det 

korte hår. Da jeg kom hertil gik børnene med træsko. Og derfor fik jeg anskaffet en lang træskoreol, den 

blev inden længe overflødig, idet man gik over til gummistøvler. Før kunne alle børn gå i skole, nu cykler de 

fleste, og nyeste mode er det mange steder at blive kørt i skolebil, det bliver måske en gang almindeligt 

med helikopter. 

 

Da jeg kom hertil, havde vi den ordning, at de store børn gik i skole 4 dage ugentligt om vinteren og de mså 

2 ugentlige dage og omvendt om sommeren. Så fik vi hver anden dag undervisning, men heller ikke den 

ordning, synes jeg, var tilfredsstillende. Så blev det forsøgt at indføre samme ordning som i Asmindrup. 

Ældste klasse skulle så i skole om formiddagen hver dag og yngste om eftermiddagen. Denne ordning 

mødte en del modstand, man var bange for at der blev for mange forsømmelsesdage, og endnu nogle år 

kørte vi med hverandendags skolegang. Siden blev sagen taget op til fornyet overvejelse og i 38 gik det 

igennem og vi fik den nuværende ordning, og det er da også gået udmærket efter den.  

 

For en 14-15 år siden var landsbylærerne i Kalundborg kredsen samlte til møde i Tømmerup fdor at få 

oprettet skoleforbund med den kommende mellem og realskole i Kalundborg, så de børn, der fra landet 

havde lyst og evne til det, kunne komme i mellem og realskolen på lige med børnene i Kalundborg, således 

at kommunerne betalte for børnene. Da man sendte foreslaget til kommunerne, blev man i 1941 enige i 

sognerådet om at oprette skoleforbund både med den kommende mellem og realskole og 

Lundemarksskolen, det var en yderligere forbedring af skoleforholdene, og en del har da også siden da, 

besøgt disse skoler. 

 

Det daglige arbejde i skolen er i årenes løb gået sin stille gang, jeg har haft mange gode timer sammen med 

børnene. Børnene har gennemgående været flinke og rare at arbejde med. Selvfølgelig har der til tider 

været enkelte <ulæseligt> imellem, og det kan ikke undgås med en reprimander engang imellem, men de 

fleste af dem har jeg kunnet rose for deres arbejde med lektierne derhjemme. En lille tordensky har der 

undertiden kunnet trække op, men det varede ikke længe, før skyerne spredtes, og solen skinnede igen, 

skolearbejdet veksler mellem ros og dadel.  

 

Ind imellem arbejdet har vi i årenes løb haft en del gode cykelture, f.eks. til Dragsholm, Vejrhøj og 

Vallekilde, til Kalundborg og bese virksomheder, eller til stranden ved Eskebjerg Lyng. Vi har haft vore gode 

skoleudflugter. I begyndelsen kørte vi med hestekøretøjer, og det så flot ud, når der kommer 16-18 vogne 

med flag i bagefter hinanden, og børnene råbte deres hurra. Af steder vi tog til kan nævnes <ulæseligt> og 

Tissø, Asnæs og nu i de senere år Bildsø, hvortil vi kørte i biler. 

 

Så er der den store udflugt med toget. Vi har ofte været i København, engang havde vi en todages tur 

derind og boede på ”Fregatten Jylland”. Vi har haft flere ture til Odense og Lillebæltsbroen, engang havde vi 

en 2 dages tur derover. Vi har også været i Vordingborg og Roskilde og Helsingør og Sverige. Både 

skovturene og turene med toget har været gode, og børnene var glade for dem. Vore skolejuletræer har 

altid haft god tilslutning <ulæseligt>.  

 

Hvert år, når det kunne lade sig gøre, har jeg haft aftenskole; en vinter var der både aftenhøjskole og 

aftenskole. Jeg har altid følt det som en kær pligt yderligere at dygtiggøre den ungdom som havde gået i 



børneskolen hos mig, og jeg har haft den store glæde, at de i stort tal mødte op i aftenskolen. Nu begynder 

det at knibe med aftenskolen fordi de unges tal på landet mere og mere skrumper ind. 

 

Jeg har altid syntes, at der manglede noget i forbindelsen mellem hjem og skole, og så fik jeg tanken med 

en forældre forening, og det lykkedes da for mig den 4. Februar 1938 at få dannet en sådan, og det har jeg 

ikke fortrudt, den har virket sin hensigt, og i dag er mange medlemmer i foreningen. Den hjælper med at 

arrangere juletræ og udflugter osv. Det har glædet mig meget, at forældrene er så flinke til at møde ved 

forældremøderne i skolen, derved skabes der god kontakt mellem hjem og skole.   

 

Da jeg kom hertil havde Marie Nielsen syskole med børnene og Marie Hansen havde rengøringen af skolen. 

Nu er Ella Jensen sylærerinde, og Astrid Nielsen har rengøringen. Jeg vil gerne sige dem tak for deres 

gerning i den forløbne tid og tak for al venligheden. 

 

Når jeg ser tilbage over de svundne 25 år, er det med glæde og taknemmelighed i hjertet. Det er en herlig 

gerning at være lærer, hvad er vel mere herligt end at kunne være noget for børn og unge. Hvad er vel 

mere dejligt end et glad smil fra et barneansigt eller taknemmelighed fra unge mennesker, der bliver 

hjulpen over en vanskelighed, det er den bedste løn, man kan få for sin ulejlighed. 

 

Det har i mange år været let at få andet embede, men den tanke, at flytte herfra, har ligget fjernt for mig. 

Der må være et eller andet, som har bundet mig hertil. Jeg tror ikke, det er selve egnen, selvom den på sin 

vis er naturskøn. En medvirkende årsag har vel været den, at jeg, da jeg kom hertil, var i en meget var i en 

meget sat alder, man bliver mere stedbunden med årene. Men den væsentligste årsag til, at jeg blev 

hængende her, er vist den forståelse, jeg har mødt hos de forskellige skolekommissioner, sogneråd, 

menighedsråd <ulæseligt> sognets befolkning.  

 

I de 25 år har jeg mødt megen tillid og velvilje, og det vil jeg gerne sige mange tak for. Men der er også et 

andet sted, jeg skal rette en tak, og det er <ulæseligt> , til den ?kone?, som har givet mig kraft og styrke til 

at arbejde den lange dag.  

 

På min kones, børns og egne vegne vil jeg gerne sige jer alle hjertelig tak for den dejlige fest i har lavet for 

os i anledning af jubilæet. Tak for de pæne gaver, blomster og telegrammer. Tak for de smukke ord der er 

blevet sagt i dag, det giver mig mod og styrke til med fornyet kraft at tage fat på arbejdet efter endt 

juleferie.  

 

Tak hver især.   

 

 

 

 

 

 



Sang skrevet til jubilæet 

 


