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Husflidskonsulent Peter Eriksen
Af Aksel Kirk

Peter Eriksen, skolelærer i Vejstrup og senere 
husflidskonsulent med bopæl i Kolding var for 
100 år siden en kendt og agtet mand på grund af 
sit store arbejde for husflidssagen. Jeg er blevet 
bekendt med hans liv og virke fordi min morfar, 
maler Jens Pedersen havde været på husflidssko
le i København i 1887 efter at have mødt Peter 
Eriksen og derefter sammen med min farfar 
oprettede en husflidsskole i Heltborg pr. Hurup.

Husflidssagen fik stor social og psykisk betyd
ning i de kritiske år efter 1864, hvor tabet af Søn
derjylland gjorde folk modløse, og landbruget 
stod i stampe. Handlekraftige mennesker i 
Hedeselskabet, andelsbevægelsen, afholdsbe- 
vægelsen og husflidsbevægelsen gav andre men
nesker håb om, at udviklingen kunne vendes.

En ritmester ved navn Klausen Kaas skrev i 
1879, at han som ung soldat havde mødt fjen
den, men at han de seneste år havde brugt sin tid 
på at bekæmpe en anden fjende, lediggangen 
ved at samle unge i deres fritid og beskæftige 
dem med husflid, så de kunne blive deres egne 
håndværkere. Sammen med nogle andre stiftede 
han i 1880 Dansk Husflidsselskab med det for
mål at oprette husflidsforeninger over hele lan
det.

Dansk Husflidsselskab havde hovedsæde i 
København og her kunne alle, der ville, komme 
på en måneds kursus i ferietiden, juli-august. Sel
skabet udgav et månedsblad »Husflidstidende«, 
der skulle støtte nydannede foreninger ved at

fortælle om deres aktiviteter til en større kreds.
Skolelærer Peter Eriksen, Vejstrup født 1836 i 

Hoptrup var med både på første og andet kur
sushold i 1881 og 1882. I Husflidstidende 1883 
fortæller Peter Eriksen, at han havde startet en 
husflidsskole i Vejstrup i vinteren 1882-1883.

Der var 31 elever, 18 drenge på 10-12 år og 13 
karle, deriblandt et par gifte husmænd. Børnene 
undervistes hver onsdag aften kl. 16-22 og lørdag 
kl. 9-12, de voksne hver fredag aften kl. 16-22. 
Undervisningen sluttede med opmuntrende ord 
til eleverne om husflidens nytte, og der blev sun
get husflidssange og en aftensang. Sæsonen slut
tede med en udstilling. Sognepræsten uddelte 
præmier bestående af husflidsbøger og pengega
ver på 20 kr., Vejstrup Skoles andenlærer hr. 
Poulsen takkede på elevernes vegne lærer Erik
sen, og der udbragtes et leve for ham som hus
flidsmand. Aftenen sluttede med en svingom til 
kl. 23.

Bestyrelsen for Husflidsselskabet havde allere
de fået øjnene op for Peter Eriksens evner til at 
gøre andre interesserede i husflidssagen. Han 
blev valgt ind i bestyrelsen og anmodet om at 
holde foredrag om husflidssagen, så ofte hans 
arbejde kunne tillade det. Han fik endog bevil
get en hjælpelærer om vinteren, så han i den tid 
helt kunne hellige sig husflidssagen.

Snart blev Peter Eriksen kendt over hele lan
det. Han arrangerede en rejseplan for ca. 14 
dage ad gangen, men det var ikke nemt før tele-
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Peter Eriksen på foredragsturne, f  ra Husflidstidende 1919.

fonens tid, og altid skulle han hentes og bringes 
ved stationen og ofte en lang vej på en kold he
stevogn.

I Dansk Husflidstidende 1887 beretter Peter 
Eriksen om en husflidsrejse, han har været på i 
Jylland fra 30. november til 16. december 1886. 
Den begyndte med en overnatning i Kolding, og 
han fortæller: »Her i mit logis hørte jeg om afte
nen en uhyggelig samtale mellem 2 unge men
nesker, der tilbragte deres vinteraftener med at 
gå omkring i de forskellige beværtningslokaler

for at drikke halve bajere, kaffepunch og andre 
våde varer. Som øllet gik ind, gik forstanden ud, 
og da de gik ind i mit logis, var de allerede tem
melig »øllede«. De sad og handlede under stygge 
eder og ukvemsord. Jeg ynkede i mit stille sind 
de to unge mennesker og tænkte ved mig selv: 
hvilken lykke for de unge mennesker, der tidlig 
vænnes til at anvende deres fritid på en god og 
sund måde i stedet for at drive tiden bort i ledig
gang, der så let fører ind på lastens bane. Den 
danske husflid har alt reddet mange mennesker

37



fra lastens vej; jeg blev glad ved min virksomhed 
i denne sags tjeneste og gik med mod på at ville 
udrette noget for sagen også på denne rejse, om 
Vorherre ville give lykke dertil«.

Denne decemberrejse førte Peter Eriksen til 
Thestrup Højskole ved Arhus og til Bjerring ved 
Bjerringbro, hvor der oprettedes en husflidsfore
ning med 27 medlemmer. Et møde i Skive måtte 
aflyses, da der p.g.a. snestorm kun kom 5-6 men
nesker, men til gengæld fik Peter Eriksen en god 
aften sammen med den lokale husflidslærer hr. 
Primdal, der havde opbygget et husflidsværksted 
med 5 høvlbænke og fornødent værktøj. Han var 
en mand, der »snakker ej, men slår«. Der arbej
dedes med 25 elever, og der var blevet ansat en 
snedker som medhjælp. Foreningen talte 25

medlemmer, og medlemsbidraget var for gård- 
mænd 1 kr., for husmænd og tjenstefolk 50 øre. 
Der arbejdedes med snedkeri, børstebinding, 
kurvebinding, billedskæring og paparbejde. 
Undervisningen var gratis, men eleverne betalte 
selv for råstofferne.

Fra Skive gik vejen til Bøvling, Skalstrup, Nr. 
Nissum. Eriksen fortæller, at der var en lidt 
streng tur oppe ved Nr. Nissum. I fjællevogn på 
et sædebræt fra Lemvig dertil og en temmelig 
lang spadseretur til mødet; men »Hvem der vil 
ligge godt og sidde godt, skal jo blive hjemme«, 
og vil man noget for en sag, man tror på, så må 
man ikke være bange for de anstrengelser, der er 
forbundet dermed. Men mødet resulterede i 
oprettelse af en ny husflidsforening med 41 med
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lemmer, så rejsen var umagen værd. Peter Erik- 
sens rejse fortsatte til møder i Vestervig, Sned- 
sted, Kaastrup og med Limfjordsdampskibet fra 
Thisted til Hals, hvor der på skolen deltog 300- 
400 mennesker. Derfra videre til Øster Hassing, 
Alborg og Sinding ved Silkeborg og tilbage til 
Kolding og Vejstrup.

Det fremgår af min morfars dagbog, at Peter 
Eriksen i 1890 besøgte husflidsskolen i Heltborg. 
På dette tidspunkt havde Peter Eriksen fået 400 
husflidsforeninger i gang over hele landet, og 
Husflidsskolen i København var blevet suppleret 
med tre andre kursuscentre, da 200-300 hvert år 
ønskede at komme på kursus.

Med de mange aktiviterer inden for husflids
sagen kunne Peter Eriksen ikke længere forene 
sin konsulentvirksomhed med lærergerningen i 
Vejstrup. Husflidsselskabet anmodede derfor 
Rigsdagen om, at Eriksen fik en konsulentløn, 
han kunne leve af, og det bevilgedes i 1890, hvor
efter Eriksen med kone og børn flyttede til Kol
ding, nærmere betegnet Søndervang.

Om året 1890 skrev Peter Eriksen i Dansk 
Husflidstidende: »Jeg har i årets løb haft 
anmodning fra 170 kredse om at gæste dem og 
holde foredrag om husflidssagen, men jeg har 
kun kunnet holde 108 møder. Disse møder er 
holdt på 37 større og mindre foredragsrej
ser...Af de 108 møder er de 54 holdt ijylland, 25 
på Sjælland og 29 på Fyn og småøerne... Når jeg 
har været hjemme, hvilket i reglen bliver, når vi 
har mørke aftener, så har jeg været fuldt opta
get af en omfattende brevveksling, der vokser, 
som kredsenes antal tiltager. Jeg fører nøjagtig 
bog over min korrespondance, gemmer og 
mærker hvert eneste brev, jeg modtager, lige
som jeg kopierer de afsendte, der have nogen

varigere betydning. Disse bøger udviser, at jeg 
fra 1. januar 1890 til 31. december 1890 har 
afsendt 1037 breve. I samme tidsrum har jeg 
modtaget adskillige flere«. Herudover havde 
Peter Eriksen i fire uger deltaget som lærer på 
husflidskurset i København og besøgt samtlige 
8 landkursus. I alt var der i 1890 uddannet 150 
lærere og lærerinder. Specielt fremhæver han 
vævekurset på Askov Skole under ledelse af frk. 
la Cour og nævner som noget generelt, at den 
kvindelige husflid også er kommet med de fle
ste steder. Der er imidlertid, skriver han, en til
bøjelighed hos den kvindelige husflid til at 
komme bort fra det nyttige og fortabe sig i luk
susarbejde, derfor må alle fornuftige husflids
venner stadig være opmærksomme herpå.

I sin beretning om 1892 skriver Peter Erik
sen, at husflidssagen måske ikke går frem med 
kæmpeskridt, men jævnt og stille er den kom
met ind i det rette sunde spor. Det handler nu 
ikke alene om noget, der kan fornøje i fritiden 
og som den bedste modvægt mod lediggang og 
dens følger, men også om, at husfliden i de tran
ge tider kan hjælpe lidt til at løse sin del af det 
økonomiske tryk, der hviler på samfundet. Og 
med stolthed skriver han: »Det bør bemærkes, 
at i året 1892 stod den danske husflid så højt, at 
en, på en almindelig husflidsskole uddannet 
ungkarl, kunne lave et stykke arbejde, man tur
de byde vort kongepar som gave ved maje
stæternes guldbryllup, idet den mappe, hvori 
de 80.000 skolebørns adresse til kongeparret 
var lagt, var skåret i almuestil af en sjællandsk 
ungersvend«.

Peter Eriksen fortsatte sit store arbejde for 
husflidssagen i de følgende år, men hans syn 
blev stærkt nedsat af en øjensygdom og siden
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Udstilling fra Husflidsskolen i Sdr. Bjert.

fik han også en kræftsygdom, som medførte 
hans død i februar 1897.

Efter hans død blev hans husflidsvenner over 
hele landet opfordret til at give et bidrag til en 
bautasten, der blev rejst i juni 1898 på hans grav 
på Vejstrup kirkegård. På den er indgraveret: 
Rejst af taknemmelige venner og længere nede hans 
valgsprog Arbejdet adler manden.
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