
NILS MALMROS  
OM SIN TID I 
FOLKESKOLEN
Gennem 50 år har Nils Malmros bidraget til den danske filmskat med sine selv- 
biografiske film om barndommens længsel og ungdommens kærestesorger.  
Film, der i dag er blevet undervisningskanon i folkeskolen. Vi har mødt den  
berømte filminstruktør for at få hans fortælling om sin egen folkeskoletid  
i Aarhus. Om lærerne, skolekammeraterne, lussingerne og skolegården.
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thvert barns erindring er 
farvet af dets udgangspunkt og 
position. Min far var overlæge 
på kommunehospitalet, der lå 

ved siden af Finsensgades Skole. Han 
var en markant person, der nok betød, 
at jeg fik en form for særbehandling på 
skolen, hvor der ellers primært var arbej-
der- og funktionærbørn fra Rytterparken 
og Trøjborg. Men det var ikke noget, jeg 
som sådan tænkte over, for jeg fik i hvert 
fald ligeså mange lussinger, som alle de 
andre børn i klassen gjorde. Sådan var 
det jo dengang.

Det, der var helt specielt ved at gå i 
skole dengang, var skolegården. Jeg var 
en del af den store årgang, og vi var tolv 
parallelklasser fra A til L med nok 30 ele-
ver i hver. Det betød, at der i frikvarteret 
var fuldstændigt udtamponeret af børn. 
Man kunne lege fangeleg mellem hinan-
den, og der var en helt særlig stemning. 
Der kunne gå et helt frikvarter med at 
lede efter en bestemt person uden at 
finde ham eller hende.

Men menneskemyldret betød også, at 
gårdvagterne havde svært ved at over-
skue gården. Det blev lidt til en jungle 
med mange slagsmål og en burhøns-
mentalitet. Vi havde vores verden, og de 
voksne havde deres. Det betød nok, at vi 
havde en frihed, som børnene ikke har i 
dag. Det ringe antal gårdvagter gjorde, 
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at enhver form for pædagogik var umulig 
at indføre. Den eneste måde, man kunne 
holde orden, var ved at drage til disciplin.

En lærer, der inspirerede mig var  
hr. Riis Poulsen. Han drev byens største 
danseskole, hvilket også betød, at mange 
gik til dans hos ham. Hvorvidt vi blev 
favoriseret på grund af det, kan jeg ikke 
udelukke. Han var dog en meget varm 
lærer. Han inspirerede mig utrolig meget 
med hans humor og interesse for litte-
ratur. Jeg husker tydeligt, at han havde 
Homers Odyssé med i klassen, og det var 
en præmie at få lov til at læse højt, når vi 
havde opført os ordenligt.

Jeg havde ærlig talt en god tid i folke-
skolen. Lærerne på Finsensgade Skole 
var overordnet rigtig flinke og ikke sær 
ligt hårde. Den del af skolen, der måske 
var mindre god, var børnene imellem. 
Min klasse var ganske mærkværdig. Jeg 
mistænker lidt vores lærere for at favo-
risere os, eftersom vi var flere lægebørn. 
For i min underskoleklasse var der 16 
elever, der kom videre i mellemskolen 

E og blev studenter, mens der i en af mine 
parallelklasser blot var tre, der kom i 
mellemskole. Resten endte i det, der 
hed fri mellem, som var til de elever, der 
klarede sig bogligt dårligt og måtte gå 
ud efter 7. klasse. Det var de kommen-
de arbejdsmænd og håndværkere. Det 
system var helt henne i vejret i forhold 
til i dag, hvor en snedker eller smed skal 
være ligeså god til at læse og skrive, som 
til at arbejde med hænderne.

Jeg er ordblind og havde problemer med 
at læse indtil 4. klasse, hvor min mor 
hjalp mig med at læse. Mens jeg gik i un-
derskolen, læste jeg slet ikke lektier. For 
den sags skyld var det heller ikke noget, 
jeg gjorde i mellemskolen. Det var faktisk 
tæt på, at jeg kom i fri mellem i stedet 
for den almindelige mellemskole, fordi 
jeg ikke klarede det særlig godt. Der var 
nok nogle fag, jeg burde have læst lidt 
på lektien i, men ellers kunne jeg godt 
følge med. Det handlede mest af alt om, 
at jeg tog mig sammen, når jeg skulle til 
eksamen og læste på det, som jeg ville 
blive spurgt om. 
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