Rektor Julius Nielsen
- en (næsten) glemt skolemand
Af Jens Erik Skydsgaard

>Æt andet Lys i vor Midte var Julius Nielsen, senere Rektor ved Metropolitanskolen. Ham mindes jeg dog særligt fra Heibergs Øvelser over den romerske
Digter Lucretius' SLOre Læredigt, hvor hans Oversættelser og Kommentarer
anbragte ham en Hestelængdeforan os andre. Vi ventede at se ham gaa op som
en ny Madvig paa Filologiens Stjernehimmel og holdt forventningsfuldt Aandedrættet tilbage, da han efter kun 5 Aars Studier tog Embedseksamen med
Udmærkelse. Men saa - saa kom der ikke mere ud af Bjergets Barsling end en
lille Mus, en tynd Skolekommentar til Horats. Videnskabelig Evne er noget helt
for sig, ligesom uafhængig af Dygtighed til at lære og gengive. Den er et Stykke Personlighed, ofte sen til at bryde frem, i Slægt med den skabende Digters
Evner og Indstilling«.
Dette er den karakteristik, som direktøren for Ny Carlsberg Glyptoteket, Frederik
Poulsen, giver af Julius Nielsen i sin selvbiografi fra 1946. Den afspejler nok i nogen grad den selvbevidste videnskabsmands holdning. Der er dog også andet, der
tæller end videnskabelig produktion.
SØren Julius Elisæus Levinsen Nielsen var lærersøn, født 1874. Det pompøse
navn skyldtes, at en velynder havde holdt hans fader til bogen og bekostet en læreruddannelse. Det meste af sin barndom tilbragte Julius Nielsen i Gedved ved Horsens, hvor hans fader havde embede. Han blev student fra Horsens lærde Skole i
1892 og påbegyndte derefter studiet til skoleembedseksamen med latin som hovedfag og græsk og tysk som bifag. Hans familie havde ikke mulighed for økonomisk
støtte, men takket være stipendier og senere kommunitetsstipendiet og bolig på Regensen klarede han studierne på minimal tid, samtidig med at han underviste på private skoler. I 1897 bestod han embedseksamen med udmærkelse og valgte derefter
skolen som arbejdsområde. Selv skriver han i den selvbiografiske skitse, han afleverede til Ordenskapitlet i forbindelse med udnævnelsen til ridder i 1920: }>Det manglede ikke på Tilskyndelser til at prØve videnskabelig Virksomhed, men jeg mente
ikke, at jeg havde egentlig produktiv Evne, og følte, at jeg på videnskabeligt Område kun kunne blive en af de ringere« .
Medvirkende hertil kan vel have været de meget usikre forhold for unge videnskabsmænd. Julius Nielsen var allerede som student blevet forlovet og indgik i 1898
ægteskab; tre børn fulgte ret hurtigt, så det var nødvendigt at have en økonomisk sik68

Julius Nielsen (1874-1940).
Foto i familieeje.

ring. De første år gik med undervisning på Borgerdydskolen og 0stersøgade Latin- og
Realskole. Begge disse var jo på dette tidspunkt pri vatskoler.
En bevilling fra Carlsbergfondet gav mulighed for studier i Rom, især på Vatikanbiblioteket, hvor han sammen med andre søgte efter de pavelige skrivelser vedrørende Skandinavien i middelalderen. Han skriver selv, at arbejdet var anstrengende, men at opholdet også gav mulighed for studier af Roms oldtidsminder og for at
»faa Selvsyn paa Omraader, som er betydningsfulde for en Lærer i Græsk og Latin,
dels ogsaa at faa Fortrolighed med Italiens Middelalder og deres Kultur«.
Ægteparrets tredje barn blev født i Rom i 1902, og Carlsbergfondets støtte muliggjorde, at familien kunne tilbringe sommeren i Danmark og vende tilbage i efteråret,
hvor klimaet er bedre egnet for småbørn.
l Rom traf Julius Nielsen mange kunstnere og videnskabsmænd, bl.a. i Den skandinaviske Forening, som han et år var formand for. Der var også mulighed for at studere uden for Rom på kortere og længere ekskursioner, bl.a. til Napoli og Pompeii.
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Hjemkommet til Danmark vendte han tilbage til undervisningen, nu med tysk som
hovedfag, idet skoleordningen af 1903 som bekendt medførte en betydelig reduktion
af de gamle sprogs timetal. 1905 til 19 \O var han adjunkt ved Frederiksborg Statsskole og underviste samtidig på et faglærerindekursus på Zahles Skole og på Statens
Lærerhøjskole. Man må betænke, hvor ringe lønnet en adjunkt var for 100 år siden.
Som lærer ved de private skoler tog Julius Nielsen sig også af administrative opgaver som medlem af bestyrelsen for Privatskolernes fagordnede Lærerforening og
en kortere tid dets formand . Han arbejdede her for forbedrede forhold for pri vatskolernes lærere, der ofte var en meget blandet forsamling. Denne interesse skulle han
senere følge op. Han fik også tid til at være konservativt byrådsmedlem i Hillerød,
men allerede i 1910 blev han rektor for Ribe Katedralskole i en alder af kun 36 år.
Det var vist første gang, en så ung mand blev rektor, og han må have været en af de
yngre lærere på skolen , hvad der dog ikke svækkede hans autoritet.
Familiemæssigt var årene præget af hans kones sygdom og død i 1910. I 1912 giftede han sig atter og fik tre børn mere. Med så stor en familie er det klart, at det ikke
var et velhaverhjem. Ikke mindst l. Verdenskrig gav afsavn, men alt tyder på, at rektoren var glad for Ribe, en by hvor alle kendte alle, og hvor man også kunne interessere sig for omverdenen. I en smuk afskedstale prises rektor N ielsen for sin omsorg
for lærerne og især de elever, der som han selv kom fra mindre kår. Men der kan ikke
herske tvivl om, at der herskede disciplin på skolen.
Hensynet til de ældste børns videre uddannelse førte imidlertid til, at Julius Niel sen søgte - og fik - rektoratet ved østre Borgerdydskolen, hvor han som ung havde
været timelærer. Han tiltrådte embedet i 1918 og fik bolig i den gamle skole,
Stockholmsgade 59, over for ø stre Anlæg. Det må have været en urolig tid, idet en
række tidligere private gymnasier nu var overtaget af stat eller kommune, og dette
kunne give administrative problemer. I ø stre Borgerdydskolens festskrift fra 1937
kan man læse denne karakteristik:
»Loven af 20. Marts /918 gjorde Borgerdydskolen i København til Statsskole
under Navnet østre BorgerdydskaIe [Skrivelse fra Undervisningsministeriet af
20. juni 1919]. Den egentlige Statsovertagelse traadte imidlertid først i Kraft
1. Aug. 1919. / Skoleaaret 1918-/9 var den senere Rektor, Julius Nielsen, derfor foreløbig »fungerende« Rektor. Rektor Julius Nielsen kom til Skolen fra
Ribe Katedralskole, og Undervisningsministeriet havde sin bestemte Hensigt
med at kalde netop ham til København paa dette Tidspunkt. Han var mere end
nogen anden velbevandret i det vældige Apparat af Love, Anordninger og BekendtgØrelser, der danner Skelettet for den højere skole i Danmark, og der var
god Grund til at faa en Mand, der netop var kyndig paa dette Omraade til Hovedstaden. 1 Lederstillingeme for de københavnske Skoler sad, naar man undtager Byens eneste Statsskole, Metropolitanskolen, Folk, som var indstillet paa
Privatskolen, og som ikke havde nogen forudgaaende Uddannelse i Statens
Skolevæsen, som med andre Ord med et Slag skulde til at styre deres Skoler efter helt nye Regler, de tidligere ikke havde haft Anledning til at sætte sig ind i.
Dette betød et uhyre stort Arbejde og megen Tvivl og Usikkerhed. Det var der-
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for klogt af Ministeriet paa en af de overtagne Skolers Lederplads at sætte en
Mand, der kunde hjælpe andre i denne Retning, og østre Borgerdydskoles
Kontor blev da ogsaa i denne Overgangstid en Oplysningscentral, som de
overtagne Skoler med Udbytte og Taknemlighed benyttede, naar de kom udfor
de mange indviklede Spørgsmaal, som Overgangen til Statsdrift rummede.
Statsovertagelsen medførte den Ændring i Skolens Struktur, at Underskolen
blev udskilt som selvstændig Institution under de forenede Skoler. Foreløbig
blev den imidlertid i Bygningen, men i Skoleaaret 1922-23 boede den i Øresundsgade 15 og flyuede derpaa ind i den nye Bygning paa Standboulevarden
Rosenvangskolen}«.
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Som noget helt naturligt blev Julius Nielsen medlem af bestyrelsen og direktionen
for De forenede skoler og for Gymnasieskolernes Lærerforening, hvis formand han
var fra 1923 til 1930.
Da han i 1920 blev ridder, slutter hans selvbiografiske skitse, og herefter må man
ty til mere officielle kilder som Kraks Blå Bog, diverse nekrologer og ganske få efterladte papirer.
Det må have været noget af et chok for mange, at han allerede i 1924 opgav stillingen som rektor og i stedet blev lektor ved Vestre Borgerdydskolen og lektor i
pædagogik, hvor han underviste de unge kandidater, der fulgte teoretisk og praktisk
pædagogikum. Denne virksomhed er meget dårligt belyst, men han synes at have
forelæst over pædagogikkens og skolens historie. Der findes - eller fandtes - på Statens pædagogiske Studiesamling et dublikeret hæfte på 48 A4-sider, Julius Nielsen:
Oversigt over dansk Skoles Historie og Organisation. Dette skrift var i hvert fald
indtil 1960 obligatorisk læsning i forbindelse med pædagogikums prØven for
cand.mag.er. Heri finder man i oversigtsform en gennemgang af undervisningens historie fra middelalderens domskoler indtil ntidten af 1930'erne. Hovedvægten er
skolens organisation, og skriftet har præg af et kompendium med henvisning til andre lærebøger. Det er i al sin enkelthed et nyttigt instrument, affattet i et præcist
sprog og med anførelse af de vigtigste love og bekendtgørelser.
Emnet var ikke Julius Nielsen fremmed. Allerede i Ribe-tiden havde han holdt
foredrag om skolehistorien, her med særlig henblik på Ribe. Et manuskript fra 1917
er i familiens eje.
I 1927 blev Julius Nielsen atter rektor, nu for Metropolitanskolen, et embede han
varetog indtil sin død i 1940. Skolen havde endnu ved hans tiltrædelse til huse på
Frue Plads, men det blev hans lod at varetage flytningen til Femmers Kvindeseminarium på Nørrebro. Det havde været skolens ønske, at en udvidelse kunne finde
sted ved at udnytte nabogrunden i Store Kannikestræde, hvor KFUK's bygning nu
ligger, men det glippede. Ved indvielsen i 1937 citeres han for at have sagt i sin
tale:« Stort har vi mistet, stort har vi bevaret - Traditionerne som skal leve i det nye
Hus - og stort har vi vundet ved nu at få en moderne Skole med Lys og Sol og
Plads«. Også her synes han at have givet et skolehistorisk overblik og mindet eleverne om hedengangne disciple som Niels Steensen og Griffenfeld.
En anden tidligere discipel skildrede skolen i et mere grelt lys, Hans Scherfig i
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Det forsømte forår fra 1940. Julius Nielsen læste den i sit sidste år og fandt den
stærkt karikeret. Det generede ham at se flere af sine nulevende kollegaer skildret
på den måde, selvom Scherfigs skolegang lå forud for hans egen tid på skolen. Bogen skal nok stadig mere ses som et satirisk kunstværk end som en faktuel skildring af skolelivet. Der er dog også slående paralleller til Thomas Manns skildring
af et tysk gymnasium nogle generationer tidligere. Samtidig må man imidlertid betænke, hvor forskelligt børn og unge opfatter deres skole og deres lærere. Der er
stadig stor forskel på, hvordan den utilpassede og den veltilpassede oplever omgivelserne.
En rektor har ikke mange undervisningstimer. I al fald på Metropolitanskolen
havde Julius Nielsen gerne l. mellem i oldtidens historie og mytologi , et halvt år til
hver af de to parallelklasser. På den måde lærte han de nye elevers navne. Gamle elever har husket, at de følte, at det var Zeus selv, der tronede på katederet, »og højen
Olymp han kom til at skælve«. Desuden holdt han af latin med klassikerne. »Jeg
læser hvert år Ciceros tale for Sextus Roscius med disciplene med stedse stigende
vellyst«, er han blevet citeret for at have sagt. Tre små skolekommentarer udgav han
- til Caesars Gallerkrig, Horats og Tacitus, ligesom han udgav forskellige udvalg af
senere latin, hvad der nok var lidt af et nybrud.
Som rektor var han leder af skolens lærerkorps, og det mangler ikke på vidnesbyrd om, at han var lærerne en god mand, loyal og støttende, når det var nødvendigt.
Som lektor ved undervisningen til det teoretiske pædagogikum traf han de fleste nyudklækkede cand.mag.er, og som vejleder til det praktiske pædagogikum kunne han
give sine erfaringer videre, men synes ikke at have ønsket at lave kloner af sig selv hvilket formentlig ikke ville have været muligt. En pædagogikumstuderende har fortalt, at han mødte rektor på gangen og faldt i samtale. På et tidspunkt spurgte rektor,
hvad hans klasse egentlig lavede. Kandidaten svarede, at han havde fritime, men
rektor sagde: »Deres klasse har nu 17 minuttertilbage af lektionen. Måske skulle De
gå til timen«. Kandidaten var knust og frygtede, at hans karriere i den danske skole
var slut, men sagen blev naturligvis aldrig omtalt senere.
Også udadtil virkede Julius Nielsen for lærerstanden. Det gjaldt ikke mindst ordningen for de mange ikke-akademisk uddannede lærere og lærerinder, som gymnasieskolen havde overtaget, da de private skoler gik over til det offentlige. »Julius
Nielsen reddede os«, sagde en ældre kollega til mig omkring 1960. Det må have
krævet smidighed i forhandlingerne at opnå resultater på dette punkt, og også et opgør med standshovmod i egne rækker.
Administration synes at have været let for ham. På den gamle Metropolitanskole
lå der altid en stor æske tændstikker på katederet. Adspurgt hvordan disse blev konteret, svarede han kort: »På brændselskontoen«. Der blev da også trukket på ham fra
mange sider, bl.a. var han medlem af det såkaldte Byskov-udvalg, af opgavekommissionen for studentereksamen, af bestyrelsen for Statens pædagogi ske Srudiesamling og vikarierende censor ved skoleembedseksamen. Det ligger uden for denne
skitses formål at vurdere hans indsats på disse punkter, men arbejdet sled ham op, og
i 1940 døde han 65 år gammel af en hjertesygdom .
Der kan ikke herske tvivl om, at Julius Niel sen var en streng lærer, der stillede
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store krav til præcision, og en streng rektor, der lagde vægt på orden og disciplin.
Som så ofte for pædagoger løb tiden nok i nogen grad fra ham, og de normer, han
sel v var opvokset med, var ikke længere på mode. Man ser det måske nemmest ved
at betragte østre Borgerdydskolen under hans efterfølger og gode ven, Ejner Andersen, hvor fænomener som lejrskole, skolekøkken for drenge og andre nymodens
fænomener dukker op. Julius Nielsen var af den gamle skole fra før 1903. Den
nysproglige linje i gymnasiet kunne han endnu i 1917 karakterisere på følgende
måde: »Oenne Linje giver, synes jeg, en almen Dannelse, og ved de Sprogkundskaber, den bringer, synes den særlig egnet for sådanne Elever, der ikke agter at gaa til
Universitetet, men gaa over i praktisk Virksomhed«. Citatet stammer fra et foredrag
i Ribe om emnet Skole og Hjem.
Flere gange tog Julius Nielsen dette emne op i forbindelse med forældremøder.
Med næsten nænsomhed betoner han det loyale samarbejde, der burde bestå, og han
føjer til, at forældrene ikke altid skal tro alt, hvad børnene fortæller. Ikke at de lyver,
men de oplever skolen på deres helt egen måde. Opdragelse og undervisning er to sider af samme sag: ingen undervisning uden opdragelse og ingen opdragelse uden
samtidig undervisning. Opdragelse defineres ved sin modsætning. »Neddragelse.
Saa ved De alle hvad der menes«, hedder det. Opdragelse er til gode samfundsborgere og til den enkeltes selvrealisering. Dette lyder jo ganske moderne, men de fleste pædagogiske fyndord er jo gentagelsernes gentagelse.
De få bevarede talemanuskripter vidner om grundig forberedelse. Der er faglige
formidlende foredrag, nok især fra Ribe, om Italiens historie i middelalder og nyere
tid, om Pompeii og Rom, ofte billedforedrag, dog uden nøjagtig billedfortegnelse.
Dem havde man gerne haft i dag. Desuden er der et par translokationstaler, den sidste fra 1939, og taler til forældremøder. Hans veltalenhed er ofte omtalt som næsten
ciceroniansk, og af talemanuskripterne kan man se, at han har overarbejdet dem og
strammet teksten op - formentlig kort før talen skulle holdes. Det formelle har ligget
for ham, men derfra til at slutte, at han var en formalist, er et langt spring. Det kan
virke overraskende, at den korrekte mand havde let ved at falde i snak med folk. Der
er bevaret en dagbog fra en studierejse til Grækenland i 1931. Her noteres stikordsagtigt om hver dag, bl.a. om de folk, han har truffet, lige fra en landbrugsstuderende
på Peloponnes til undervisningsminister Papandreou, »en endnu ung Mand, Advokat, om. 45 År, livlig, ivrig optaget af at få græske Skoler reformeret". Papandreou
foranlediger, at Julius Nielsen kommer rundt og ser skoler i Athen og fører samtaler
med nere lærere, herunder også en lærer i teoretisk pædagogik. Julius Nielsen havde
da allerede besøgt adskillige skoler rundt om i landet og truffet flere lærere. Her har
hans sprognemme givetvis hjulpet ham. Tysk og italiensk beherskede han til fulde,
fransk vel også og noget nygræsk. Traditionen vil, at han trænede ved at samtale
med græske søfolk på Langelinie, når han gik tur.
Interessen var ikke kun rettet mod gymnasieskolen, men også mod folkeskolen. l
sin nekrolog over Julius Nielsen i Gymnasieskolen betoner Højberg Christensen hans
brede interesse for skolen og fremhæver, at han var en flittig gæst i pædagogisk selskab og ofte deltog i diskussionerne. For Julius Nielsen var elevernes skolegang noget, der burde betragtes som en helhed, et synspunkt som aldrig helt er slået igennem.
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Politisk og ideologisk var Julius Nielsen konservativ i dette ords positive forstand. Det nationale lå ham meget på sinde, ligesom det kristne livssyn. Disciplene
skulle dygtiggøre sig for at udfylde deres plads i den nationale enhed Danmark og
gerne kaste glans over deres land og deres gamle skole. Dette ses naturligvis især i
de få bevarede translokationstaler og kan virke lidt gammeldags, men man mærker
en klar og prægnant hensigt bag ordene.
Skolehistorisk set må Julius Nielsen betragtes som en overgangsfigur. Udgangspunktet var den gamle latinskole. Hans manddomsværk bliver at tilpasse denne til
skoleordningen af 1903, hvis 100-årsdag vi nu fejrer ved næsten at afskaffe klassiske sprog i skolen. Hans betydning ligger nok især på det organisatoriske felt, idet
han var aktiv på en lang række felter. Pædagogisk har han påvirket mange unge
lærere som lektor i pædagogik, mens nok kun et fåtal har taget efter hans undervisning. Kravet om præcision og eksakthed også inden for humaniora kunne man imidlertid nok af og til misunde de tidligere tider, men næppe nogen ville vel betale prisen herfor i dag. Med et ben i to tidsaldre var han forudbestemt til glemsel, men det
betyder ikke, at hans indsats var mindre.
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