
Taasinge Degnehistorie 
og Skolevæsen. 

Ved C. G. Høgstrøm . 

Her i Danmark er Degneinstitutionen af saa gammel 
Dato, at den allerede har været i Anvendelse i Middel
alderen, under det katolske Præsteskab, hvad man bl. a. 
kan se deraf, at ifølge Kirkeordinansen af 14. juni 1539, 
skal Degnene nyde samme Privilegier som i Bispernes 
Tid. 

Ifølge samme Ordinans skal de Skoler, der ligger i 
Nærheden af Købstæderne, tage Løbedegne af Latinsko
lens ældste Disciple, og denne Forpligtelse udvides senere, 
efter Frederik den Andens aabne Brev af 24. Marts 1568, 
til at gælde alle Skoler inden for to Miles Afstand fra 
Staden. 

Hvad var saa disse Degnes Bestilling? 
ja, Degn betyder Hjælper eller Tjener; de var Kir

kens og Præstens Tjenere. De skulde besørge Klokker
nes Ringning, lede Sangen ved de kirkelige Handlinger, 
gaa Præsten til Haande ved Barnedaab, Bryllupper og 
Begravelser, være Postbud for Præst og Provst m. m., 
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samt undervise Ungdommen. Om dette sidste hedder det, 
at naar Degnen om Søndagen havde ringet første Gang, 
skulde han klemte 15-16 Gange for at tilkendegive, at 
nu skulde Kirkebyens Ungdom møde i Kirken og sætte 
sig i de øverste Stole for før Gudstjenestens Begyndelse 
at undervises af Degnen i Katekismus og Salmer. Til 
dem, der ikke boede i Kirkebyen, skulde Degnen komme 
en Gang om Maaneden - "en Søgnedags Eftermiddag 
i dejligt Solskin". 

Da Løbedegnene ved Siden af alle disse Forretninger 
skulde passe deres Studeringer i Latinskolen, var det dem 
umuligt at overkomme det hele, og derfor ansattes der 
i mange Sogne en "Substitut", en underordnet Medhjæl" 
per, der skulde besørge de daglige Forretninger, Klokke" 
ringningen, Budtjenesten m. m. Herfor fik han nogle faa 
Tønder Korn, men henlevede sin Tid i yderst tarvelige 
Kaar under Øgenavnet "Tut". 

Den Nytte, Løbedegnene gjorde, var meget ringe, 
og de var da ogsaa nærmest fremstaaede for at skaffe 
Latinskolerne Indtægter, idet hver Gaardmand i Sognet 
maatte yde l eller 2 Skp. Byg aarlig til Latinskolen. 

Med Christian V's Lov forsvinder Løbedegnene, idet 
der i denne Lov befales, at der til Degne "skal herefter 
alene tages Studenter", der da benævnes Sædedegne eller 
Sognedegne. 

Lønnen for disse faste Degne var yderst tarvelig, 
set med Nutidsøjne, men bedredes en Del, da de ifølge 
Skoleanordningen af 8. juli 1739 ogsaa blev Skoleholdere 
og som saadanne fik forøgede Indtægter. 

Almueskolevæsenet gik jo for øvrigt fremad med 
meget smaa Skridt. 1721 oprettede Frederik IV sine 240 
Skoler paa Ryttergodset, og han vilde gerne have paa" 
budt Oprettelsen af slige Skoler over hele Landet, men 

3* 

Svendborg Amt 1914



36 C. G. Høgstrii!m 

under de daværende økonomiske Vanskeligheder maatte 
han nøjes med at ive Godsejerne et godt Eksempel tH 
Efterfølgelse. ønnen Christian VI havde som Faderen et 
aaben- Øje for Betydningen af Folkets Undervisning, 
o o aa under ham blev her i Landet oprettet en De} 
nye Almueskoler;· men i det hele og store gled Aarhun
dredet hen, uden at Skolevæsenet som Helhed var kom
met ind paa noget farbart Spor. Efter l 790 begynder 
man at nedlægge Degneembederne, og ved "Provisorisk 
Reglement for Almueskolevæsenet paa Landet" af l O. Ok
tober 1806 bestemtes det, at de Degneboliger, som ikke 
behøvedes til de nyindrettede Skoler, skulde sælges eller 
bortlejes. 

Saaledes er i grove Træk Almueskolevæsenets Ud
vikling for Landet som Helhed, og Taasinge har ikke 
heri dannet nogen Undtagelse fra de øvrige Landsdele. 

Øen fik sine Løbedegne fra Latinskolen i Svendborg, 
der nedlagdes 1740, og Bønderne maatte af med deres 
Degnebyg, om de end holdt igen saa længe, de kunde. 
At de gjorde dette, ser man f. Eks. deraf, at Torsdagen 
den 12. Marts 1691 lod - iflg. Taasinge Birketingbog 
- Christoffer Winding, Hører udi Svendborg Skole, ind
stævne en hel Snes af de Taasinge Bønder til Betaling 
af Degnekornet, der var l eller 2 Skp. Byg efter Gaar
dens Størrelse, og Dommeren gav selvfølgelig den Svend
borg Hører Medhold. 

Øen har fra først af haft tre saakaldte Degnestavne, 
en for hvert Sogn; men· i den Tid, da Bregninge og 
Landet Sogne havde fælles Præst, saa Bregninge var 
Anneks til Landet, fra 1575 til 1738, var her kun to 
Degne; thi Degnen var jo Præstens Tjener, og naar her 
kun var to Præster paa Øen, behøvedes der heller ikke 
mere end to Degne. Dette er nu i Grunden ikke saa 
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ærkeligt, men at dette Degnefællesskab har vedvaret 
næsten et halvt Hundrede Aar, efter at Sognene atter var 
adskilte og havde faaet hver sin Præst, nemlig lige til 
Aar 1783, er vist ikke helt almindelig i den danske Kirke
forfatning. 

Ved Siden af den Undervisning, der meddeltes fra 
Degnestavnen til Kirkebyens Ungdom, har her været 
nogle mer eller 'mindre private Skoleholdere hist og her 
paa Øen i de større Landsbyer; men da disse mest var 
udtjente Kuske og Tjenere fra 'Slottet, der ikke selv tyn
gedes af Kundskaber, er det ind1yse'nde, at de Resultater, 
de opnaaede i deres tarvelige Skolestuer, har været tem
melig smaa. 

Først fra Aaret 1795 skriver sig et forbedret Skole
væsen paa Taaslnge. 

General Frederik juel traadte i Begpodeisen af dette 
Aar sammen med Øens Præster og nogle bosiddende 
Mænd og affattede et Reglement, hvorefter Undervisnings
,·æsenet paa Øen skulde indrettes, det er dateret 13. jan. 
1795 og forsynet med kgl. Konfirmation af 29. April 
1796. 

Efter dette blev Øen inddelt i syv Skoledistrikter, 
Lærernes Lønningsforhold blev forbedrede, og fire nye 

koter blev opført, nemlig i Troense, Landet, Søby og 
Vornæs. 

Tilsynet blev lagt i Hænderne paa Skolepatronen og 
en Skolekommission bestaaende af Kammerherren og Øens 
ire Præster samt to Skoleforstandere for hvert Distrikt. 

Man arbejdede ihærdigt for at faa Skolevæsenet i 
den rigtige Gænge, men det kneb dog haardt i de første 
Aar paa Grund af Lunkenhed her og Uduelighed der. 
Dog opgav Generalen ikke derfor Sagen; den var bleven 
· am en Hjertesag, og han holdt troligt ud, til Skolevæse-
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net iflg. det foran næynte provisoriske Reglement af 1806 
efterhaanden kom ind under den almindelige Bestyrelse. 

I en gammel j ournal fo r Landet Skole ser man· Ge
neral _lue - Interesse for Skolesagen, idet der staar føl

a Generalen egenhændig noteret: 

Tirsdag den 9. Maj holdtes den halvaarlige Skole
examen i Landet Sogn, som formedelst Fraværelse 
og Sygdom af Skolekommissionen var bleven saa 
længe opsat. De til Forfremmelse i øverste Klasse 
duelig befundne Børn, bleve tilsammen ansatte, og 
de sidst konfirmerede udskrevne af Skoleprotokollen. 
Leetions-Planen for dette halve Aar blev af Skole
læreren forelagt og approberet. Sognepræsten, Hr. 
Muusmann, forhindredes formedelst Upasselighed i at 
være tilstede. 

Landet Sogns Skolekommission, d. 9. Maj 1809. 

Fr. juel. Atels Laursen Høy. j. Uakob Wej) W. 

Af de foran nævnte 7 Skoledistrikter, som Øen ind
deltes i, betragtedes Vemmenæs og Vornæs som Filial
skoler, henholdsvis af Bjerreby og Landet, og Lønnen ved 
disse var noget mindre end ved de fem Hovedskoler. 

Der oprettedes en Skolekasse for hele Øen, og den 
fik sine Indtægter derved, at hver Gaardmand aarlig gav 
l Rdl., en Husmand med jord l Mk. 8 Sk., Boelstederne 
i Vemmenæs og Møllerne 4 Mk., jordløse Husmænd l 
Mk., unge Karle 4 Sk., unge Piger 2 Sk., ligeledes af 
Indsiddere 2 Sk., saafremt ikke Fattigkommissionen ansaa 
dem for uformuende. Endvidere indg ik i Skolekassen fri
villige Gaver ved Bryllupper, samt Tavlen som ombares 
hertil juledag og 2. Pinsedag, og endelig Bøder for Skole
forsømmelser og 40 Rdl. aarlig af Stamhuset. 

Fra disse almindelige Bemærkninger vil jeg nu gaa 
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over tit at omtale Øens nuværende otte Skoledistrikter 
hvert for sig, og jeg vil da begynde med det midterste 
Sogn som det, der efter Navnet at dømme maaske er det 
ældste. 

Landet. 
l Landet Sogn har Degnestavnen oprindelig ligget i 

Lundby, nuværende Matr. Nr. 56, og den ældste Degn, 
jeg har truffet her, hed 

Christian Hansen. 
Han er afgaaet som Degn 1660 el. 61 og da muligvis 

død, skønt hans Navn ikke findes i Kirkebogen; men 1660 
døde der 119 af Epidemi, hvis Navne "for Vidtløftigheds 
Skyld ikke er indført" , saa han kunde jo godt være imel
lem disse. Der er dog større Sandsynlighed for, at han 
er bleven pensioneret; thi 13. Dee br. 1660 lader han ind
stævne til Tinge 9 af de Lundby Mænd til Betaling af 
det ham tilkommende Degnekorn, hvad de selvfølgelig 
dømmes til at rykke ud med inden 15 Dage. Dette tyder 
paa, at det ikke er Døden, der har kaldt ham fra Em
bedet, og at han nok har villet have sit Tilgodehavende, 
inden han forlod Pladsen. 

Hans Eftermand hed 

Hans Rasmussen. 
Han er maaske født i Svendborg. l hvert Fald har 

han opholdt sig der, før han kom til Lundby. 1663 ind
stævnes nemlig med flere andre af Pouel Christensen i 
Svendborg til Betaling af Gæld "Hans Rasmussen Hører 
Som til forn Boede W d j Suendborg". - Han var ogsaa 
Degn for Bregninge, hvad der fremgaar af et Forhør i 
Tingbogen for 19. juli 1688 over Augustinus Carsten-
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sen, Vejrmøller i Bregninge. Her var han iblandt Vid
nerne og vandt "at Marie Besøgelsesdag var han i Mølle
huset i Bregninge sammen med Christen Pedersen i Breg
ninge, og sagde da Mølleren, at hvis han kom i Slave
riet, da skulde de Personer her paa Landet, der efter
stræbte ham, ske en Ulykke. Christen Pedersen fremstod 
da for Retten og vandt "som hans Degn for hannem 
vundet hatfuer." 

18. jan. 1700 indstævnes Landets fire ældste Mænd 
til Tinge, for at godtgøre, hvad Efterkommere da afdøde 
Sognepræst jens Magensen Hossum har, og blandt disse 
er ogsaa Sognedegnen Hans Rasmussen. 

Omtrent samtidig er han afgaaet som Degn; thi 
Aaret efter, d. 2. juni, er der foretaget Synsforretning 
af fire udmeldte Dannemænd, nemlig Per Smed og Jep 
Nielsen i Lundby, Simon Dommer og Anders Vej i Stram
melse, over Hans Rasmussen, forrige Degns Hus i Lundby. 

Synsforretningen er saalydende : 

"Huset er ganske brøstfældigt*) og kan ikke tiere 
repareres. Huset bestaar af 12 Fag, og kan ikke 
ombygges hvert Fag under 14 Mark danske, for
uden Tag og Loft, dermed iberegnet en Bjælke, 
som findes i Huset for l Mk. og l O andre Stykker, 
som tjener til Løsholter, ungefehrlig 4 Sk. Stykket, 
gør saa tilsammen Tømmerværket 28 Rdl. 

Langhalm at tække ganske Huset med behøves 
45 Traver a Tr. l Mk. 4 Sk., er tilsammen 9 Rdl. 

*) Allerede 1663 da der fo retoges Syn over Corfidts Som till 
foren Kaldes greffne Aff Wlfeld Hans goedtz paa Thaasing", 
er Huset brøstfældigt - "It Deigne Huss Hanss Deigen I 
boer er 12 Fag Huss Som ehr Brøstfeldig offuer alt Paa 
foed støcker och Stølper. Ehr 2 liden frugt Haffuer dertil!. 
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•• 1k. 4 Sk. - Bræder til Loft, Døre og Vindues
arme 6 Tylt a 2 Sidt., er 8 Rdl. 

Arbejdsløn til Tømmermanden for hvert Fag 4 
. .11\., er 8 Rdl. - Tækkemanden for Taget at op
ægge 6 Mk. - er saa tilsammen udi Penge 54 
R dl. l Mk. 4 S k." 

Af denne Synsforretning ser man, at Landet Sogn 
ring ved Aar 1700 har faaet en ny Degnebolig, og 

---ot Pengene havde en anden Værdi end i vore Dage, 
det ikke have været uoverkommelig t for et helt Sogn 

- ofre 54 R dl. paa en saadan offentlig Bygning; der har 
,-ert Fald ikke været Tale om nog en overdreven Flothed. 

Af Skifteprotokollen fremgaar, at Hans Rasmussens 
rste Hustru hed Maren Hansdatter og var Datter af 

iiusmand Hans Andersen Veffuer i Nyby og Giertrud 
;;:ru;datter. En Søster til hende var gift med Præstens 
· · -mand i Vaarø, og en anden med Rasmus Stær i Nyby. 

den disse tre Børn af første Ægteskab, havde Hans 
_ ~.dersen to af andet Ægteskab, og da alt, hvad der blev 

,-ers til Deling ved Skiftet var 6 Dir. 8 Sk., og Enken 
skulde have Halvparten, saa kan den Lundby , Degn 

'-- være bleven hovedrig af denne Arv efter sin Svig erfader. 
Hans anden Hustru hed Johanne Madsdatter; hun 

; --'e i Sommeren 1689 i en Alder af 62 A ar. Selv døde 
-.:!11 1702, 84 Aar gammel, og blev "lagt neden i Kirken", 
~:aar der i Kirkebogen. 

Endnu skal blot noteres en Bemærkning i Tingbogen 
'0 : 26. Septbr. 1661, hvor der blandt Vidnerne i den 
- - - ~tiggende Sag nævnes "Hans Degn, som nu bor udi 
. .:woers Bødkers Hus i Lundby" . Han har da lige tii

Degneembedet, og har ikke straks kunnet tage 
i Degneboligen, men har maattet indlogere sig hos 
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Anders Bødker. Muligvis har Formanden faaet Lov til at 
bo en kort Tid i Degneboligen efter sin Afsked eller En
ken efter hans Død. 

Hans Eftermand i Embedet blev 

Laurits Pedersen Schytte. 
Han var født 1665 og altsaa 36 Aar gammel, da 

han blev Degn her. Hvad han har taget sig for i For
vejen, eller hvor han har været, har jeg ikke kunnet faa 
oplyst, muligvis har han allerede i nogle Aar assisteret 
den gamle Degn og er paa den Maade bleven hans Af
løser i Embedet. Han er død 20. Aug. 1728, og da 
havde han været Enkemand siden 1"704, idet hans Hustru 
Karen Pedersdatter, der var en Præstedatter fra Søndersø, 
døde i Barselseng 30. Nvbr. d. A. kun 33 Aar gammel. 

Nogen fin Mand har samme Laurits Schytte ikke 
været; thi Aaret før hans Hustru døde, maatte han ifølge 
Landet Kirkedog staa aabenlys Skrifte "formedelst Ukysk
hed med Birte jensdatter". Kort Tid efter erholder han 
dog kgl. Oprejsning og faar Lov til at blive i sit Em
bede. 

Samme Aar som han tiltraadte Embedet i Landet, 
altsaa 1701, døde Svend Pedersen i Stougaard "Kirke
værge og Præstens Medhjælper''*), 75 Aar gl., og der 
staar bemærket i Kirkebogen, at der ved hans Begravelse 
taltes over Ps. 92, 13-16. 

I de nu følgende 55 Aar havde Landet Sogn kun een 
Degn, idet 

Rasmus Clausen Dreyer 
var Degn her fra 1728 til 1783. 

*) Om saadanne Præstemedhjælpere, som man godt kan be
tragte som Datidens Form for Menighedsraad, kan man se 
nærmere i Christian V's Lov 2' Bog 9' Kap. 
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Han var gift to Gange. Hans første Hustru, Maren 
Hansdatter, døde 1754 i en Alder af 58 Aar, medens hans 
anden Hustru overlevede ham i fem Aar og først døde, 
76 Aar gammel, 1788. Om den gamle Degns Død note
res i Kirkebogen: "Rasmus Clausen Dreyer, som havde 
været Degn for Lande, Bregninge og Slottens Menig
heder i 55 Aar og noget over 2 Maaneder, døde Natten 
til den 22. Dcbr. 1783". 

lflg. en af Præsten Peder Jensen Lucoppidans mange 
værdifulde Optegnelser svarede Hr. Dreyer i Familieskat: 
Af Lande Tiende 2 Rdl. 35 Sk., af Bregninge Tiende l 
Rdl. 681/s Sk. og af Stalden t Rdl. 

Paa sine gamle Dage havde han den Sorg, at han 
for en Tid blev husvild, idet Degneboligen brændte. Om 
dette noterer Præsten i Kirkebogen: "1779, Natten mel
lem 29. og 30. januar Kl. Il Slet, brændte Degneboligen 
i Lundby rent af." Det var ved denne Lejlighect, at Breg
ninge Sogns Kirkebog brændte, idet den netop uheldigvis 
i det Øjeblik var hos Degnen. Den omfattede Tiden fra 
1733 til 1773, saa Bregninge Sogns biografiske Data i 
disse 40 Aar desværre for største Delen er gaaet ind i 
Glemselens Mørke. 

Dreyer havde i flere Aar overladt Skoleholderger
ningen til "den hæderlige Mand" 

Corfits Juel, 
og denne bliver nu ved hans Død ogsaa Degn i Landet 
Sogn. Muligvis er han paa en eller anden Maade i Slægt 
med Øens besiddende jueler; det er jo ikke utænkeligt, 
at han kan have været et mislykket Sideskud, der paa 
denne Maade er kommen i Vej her, saa meget mere, som 
.:let \'ar Stamhusbesidderen, der havde Kaldsret til Degne
::mbederne, men det faar staa hen. l Collatsen kaldes han 
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"den hæderlige Mand", men efter Folkemunde at dømme 
var han en meget usympatetisk Person, gerrig, egoistisk, 
herskesyg en land uden Hjerte. Hans Hustru og Søn 
kunde næppe faa det nøgvendige til Livets Ophold hos 
ham, h\·orfor de nødtes til at rapse fra ham, snart en Fir-

liilling, snart en Mark, ja, de drev det til sidst saa vidt, 
at de en skønne Dag tog hele hans Pengeskrin og gravede 
det ned ude i Haven, hvor Husets senere Ejermænd dog 
fo rgæves har søgt efter Skatten. 

Saa meget af Sagnet, er jeg tilbøjelig til at tro, nok 
kan stemme temmelig nær overens med Virkeligheden, 
men nu Resten: 

Degnen svor i sit stille Sind Hævn over Røverne, 
{)g en Dag, da Bymændene havde været samlede i Skolen 
for at drøfte Byens Bedste og var naaet et Stykke op 
ad Gaden, lukkede han Konen inde og stak Ild paa Huset. 
Hun slap dog ud, og Monsør juel fik sin velfortjente 
Straf. 

Skønt en Mand af den Karakter vel nok ikke tog 
det saa nøje med Midlerne, naar han blot naaede sit 
Maal, Hævn, saa er denne Slutning dog temmelig usand
synlig; da skulde nemlig Degneboligen være brændt to 
Gange, hvad jeg aldrig har hørt, og Corfits juel kunde 
da ikke have været Degn til 1806, hvad han faktisk var. 
Det er vist hans gode Sognebørns Fantasi, der er rendt 
af med dem. 

Efter Branden 1779 blev Skolen eller Degneboligen, 
som den endnu kaldtes, atter opbygget, og indtil 1791 
havde Degnen Bolig her. Ved at betragte den endnu 
staaende gamle Bygnings Dimensioner kan man straks se, 
at det i sin Tid ikke har været noget almindeligt Bonde
hus. 
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Imidlertid var jorderne blevne udskiftede, og _Skolen 
Strammelse, hvorom mere siden, var bleven flyttet ud 

Yed Vornæs Skov. For da at dele Sognet mere ligeligt 
over blev Lundby Skole flyttet om midt imellem Lundby 
og Strammelse, og indtil 1863 hørte hele Strammeise til 
Lundby Skoledistrikt eller Landet, som Skolen fra nu af 
kaldes. 

l 

Lundby Skole - opført 1779. 

I den ny Skole boede Degnen juel til 1806, da han 
døde i den høje Alder af 82 Aar, saa han har allerede 
været en ældre Mænd, da han blev Degn her. Ved sin 
Tiltrædelse af Embedet bestemtes i hans Collats, at han 
skulde udrede 3 Rdl. til Odense S~ole, nemlig Halvdelen 
af, hvad der hidtil var bleven betalt, den anden Halvdel 
skulde udredes af den nye Degn i Bregninge, der nu 
igen fra 1783 havde faaet sin egen Degn. Enkepen-
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sionen skulde de ogsaa være fælles om og yde hver 4 
Rdl. l Mk. 

Corfits juels Søn, der hed Frederik juel, skal have 
henlevet sine ældre Dage i Vemmenæs Færgegaard som 
Røgter. 

Nu blev daværende Skoleholder i Søby, Mons. 

Friderich Johan Berg, 
Degn i Landet. Collats af 28. Fe br. 1807. Han havde 
været Skoleholder i Troense, før han kom til Søby, og 
mon han ikke har været Hovmester eller lignende paa 
Slottet, før han fik Pladsen i Troense. Dette slutter jeg 
deraf, at hans Hustru, Elisabeth Lunde, i Bregninge Kirke
bog er anført som Fadder 1792 og nævnes da som boende 
"paa Slottet". 

Da hans ældste Søn, Johannes Martinus, der senere 
blev Snedker i Troense, hvor hans Slægt den Dag i Dag 
findes, holdtes over Daaben af Hendes Naade Kammer
herreinde von juel i Bregninge Kirke, var en af Fadderne 
Erland Berg fra København, og da denne rimeligvis er 
hans Fader, er der jo Mulighed for, at Berg er en ind
født Københavner, men jeg har ikke fundet noget, der 
med Sikkerhed beviser denne Antagelse. 

I Troense gik han under Navnet "Magisteren", og 
der er ingen Tvivl om, at han var Student i det mindste. 

I Landet Skole blev han kun nogle faa Aar. Da han 
nemlig en mørk Efteraarsaften i Aaret 1813 havde været 
i Strammelse, lagde han Hjemvejen ind gennem Ting
haverne, og her for han vild og gik i Tingmosen og 
druknede. Stedet kaldtes mange Aar derefter "Bergs 
Hul". 

Hvorledes han var som Lærer, kan jeg ikke sige; 
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-en 1 den fremsatte Skoleplan for hele Øen af 1813 er 
ham noteret følgende i Anmærkningsrubrikken: 

Saa længe nærværende Degn og Skolelærer Berg 
vedbliver som nu paa nogen Tid at forestaa sit Em
bede ulasteligt, bør han nyde de i Planen anførte 
Indkomster; men i modsat Fald forestilles han til Af-· 
sættelse, og han nyder da i Pension 4 Tdr. Rug, 4 
Tdr. Byg in nat. og 8 Tdr. Byg efter Kapitelstakst, 
6 Læs Tørv eller l Fv. Brænde og fornøden Husly, 
som Distriktet skaffer. Pensionen udredes af begge 
Sognets Kirkesangere, halvt af hver. 

I denne Anmærkning tyder Ordene, "som nu paa 
;10gen Tid" jo paa, at det ikke altid har været saa godt, 

at der var Mulighed for Tilbagefald. 
I en gammel Skolejournal fra hans Tid i Lundby 

-kole findes f. Eks. følgende Notater: 

Rasmus Madsen "har slet ikke været i Skole siden 
sidste Eksamen." -

Morten Poulsen "har ikke været i Skole siden 
første Maj". -

Jørgen Frandsen "har ikke været i Skole det sid
ste halve Aar, siden Eksamen, da han løb bort!" -

Disse Bemærkninger og flere lignende kunde jo nok 

·. paa, at Monsøren ikke altid har været saa behage
at have med at gøre, og at Børnene af den Grund 

: ::tst blev fra Skolen; men det kan selvfølgelig ogsaa 
sA..i,·es paa de dovne Poders og deres kortsynede For-

res Konto. 
Straks efter at Degneembedet var blevet ledigt, hen

dte daværende Degn i Bregninge C. S. Lorentzen sig 
~tamhusbesidderen, General Fr. juel, og bad, om hans 
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Søn maatte blive Mons. Bergs Efterfølger, og da den 
Breg ning e Degn stod godt anskrevet paa Slottet, blev 
Ansøgningen straks bevilget, skønt Sønnen endnu ikke 
var færdig med sin Uddannelse, men opholdt sig paa 
Skaarup Seminarium. 

Indtil han fik ·sin Eksamen her, ansattes som Vikar 
i Embedet daværende Telegrafrepetiteur ved Telegrafen i 
Bregninge 

Fedder Carstens. 
Han var født 11. juli 1784 i Almdorf i Sønderjyl

land og Søn af Hmd. Christian Carstensen og Hustru 
Christina Magnussen. Det var hans Lyst at gaa den stu
eterende Vej; men da hans Forældre ikke havde Raad til 
det, kom han i Lære som Postelev paa sin Morbroders 
Postkontor i Bredsted. Fra 180 l til 1806 var han Post
fuldmægtig i Tønder, og de næste tre Aar indtog han en 
lignende Stilling i Odense. 

Paa Grund af svigtende Helbred maatte han imidler
tid opgive denne Virksomhed og oprettede da en Privat
skole for jødebørn, der paa Grund af jødefejden ikke 
kunde begaa sig sammen med de Børn, der hørte til 
Folkekirken. Nogle enkelte af disse havde han dog ogsaa 
i sin Skole, og blandt disse den senere saa berømte H. 
C. Andersen. Denne undselige, kejtede Dreng havde først 
forsøgt sig i en anden Pogeskole; men Læreren her 
sendte ham efter kort Tids Forløb hjem med det Skuds
maal, at han var ikke rigtig klog. Hans Fader henvender 
sig da til Carstens og beder ham om tage sig af ham, 
og det gør han i særlig Grad, da det hurtigt gaar op 
for ham, at der saa langt fra var noget i Vejen med den 
lille · Hans Christians Forstand. 

Imidlertid ophører denne Skole 1811 paa Grund af, 
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at der nu kommer rigtig Orden i Byens Skolevæsen. 
Carstens bliver da Skriver hos Stiftsrevisor Bøtcher og 
kort Tid efter Skriver paa Stiftskontoret og Bispekontoret 
til l. Maj 1813. Nu er det, han bliver ansat ved Tele
grafen i Bregninge og saa fra Februar 1814 Vikar i 
Landet Skole. Om hans Ansættelse her skriver daværende 
Sognepræst i Landet, F. C. Lund, i en gammel Skole
journal: 

"Efter at jeg d. 4. jan. 1814 havde overleveret 
Hr. Carstens Skolens Inventar, besøgte jeg Skolen 
Dagen efter, d. 5. januar, og atter d. 12. Jan., og 
jeg havde al Aarsag til at være tilfreds med den 
Begyndelse, han i Undervisningen havde gjort." 

Samtidig med at Carstens nu var Lærer i Landet, 
skulde han dog ogsaa passe den optiske Telegraf i Breg
ninge, og at disse to Virksomheder nok til Tider kunde 
kom!lle lidt paa tværs af hinanden, ser man af en Notits, 
han selv har gjort i samme journal, saalydende: 

"Imellem 17. og 18. januar modtog jeg en Skri
velse fra den høje Generalpostdirektion, hvori høj
samme paalagde mig uopholdelig at tiltakle Tele
grafen i Bregninge; paa Grund heraf blev der ingen 
Skole holdt 18. og 19. jan. - Den 20. jan. om Ef
termiddagen indfandt jeg mig igen i Landet Skole." 

Han havde dengang ingen Eksamen, men efter at 
han havde været her til Marts 1815, tog han til Skaarup 
Seminarium og dimitteredes allerede samme Aar herfra 
som en Slags Privatist. 

Hen i Efteraaret 1815 beskikkes han til Opsyns
mand ved Befordringskontoret i Vindeby, og Aaret efter 
faar han ogsaa den Bestilling at indkræve Bropenge af 

4 
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de rejsende i Vindeby. Disse to Bestillinger lod han imid
lertid sin Kone passe, og 1816 træffer vi ham som Lærer 
først i Svanninge og siden i Vesterhæsinge Skole. Her
fra konstitueres han som Lærer i Sørup, hvor han er til 
Høstferien 1818. Saa er det forbi med hans Lærervirk
somhed; han vender igen tilbage til Postfaget, og fra 
1818 til 1841 er han Postfuldmægtig i Svendborg. I 
samme Tidsrum er han Skoleforstander i Bregninge Sogn, 
og i over et halvt Aarhundrede er han Retsvidne ved 
Thorseng Birketing. 

Naar jeg har dvælet lidt udførligt ved ham, skønt 
hans Lærervirksomhed i Landet var saa kort, er det, 
fordi han i ældre Tider var kendt af hver eneste Taa
singbo, og jeg har da ment, at yngre Slægtled kunde have 
Interesse af at kende hans vigtigste Levnedsdata. 

Man spørger uvilkaarligt, om H. C. Andersen senere 
hen i Livet huskede sin gamle Lærer, og det viser sig, 
at skønt han aldrig besøgte ham, saa bevarede han ham 
dog med Taknemmelighed i sin Erindring. Han sendte ham 
saaledes i julen 1855 sin Levnedstegning med følgende 
Hilsen: "Min garnleJ kære Lærer, Hr. Fedder Carstens, 
hvem jeg ikke har set, siden jeg var 7 a 8 Aar, og som 
jeg først nu hører er og lever vel i Vindeby paa Thorseng, 
sender jeg her som julehilsen "Mit Livs Eventyr". 

København, i Decbr. 1855. 
H. C. Andersen. 

Og da gamle Carstens holdt Guldbryllup 1872 med 
sin anden Hustru, Botilla Heinsen*), fik han sendt fra H. 
C. A. Digterens egen Portrætbuste i Kallipasta, samt føl
gende Brev: 

*\ Hans første Hustru, Johanne Cathrine Jensen fra Ruttebiill, 
med hvem han var bleven gift 1809 i Odense, døde i Barsel
seng i Foraaret 1822, og i Septbr. s. A. gifter han sig igen. 
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"Kære gamle Ven og Lærer! Det er Deres Guld
bryllupsfest den 12. September; gerne havde jeg paa 
den Dag indfundet mig hos Dem, men jeg er forhin
dret fra personligt at kunne møde; min hjertelige 
Lykønskning maa dette Brev bringe Dem, ligesom 
ogsaa til samme Tid, haaber jeg, et tilte Minde om 
mig vil indtræffe, og som jeg beder om maa faa 
Plads i Deres Stue. - Det er snart 60 Aar, siden 
vi saa hinanden, men levende husker jeg endnu Alt 
fra hin Tid: Deres Hjem, Skolebygningen, for mig 
den Gang saa udstrakt stor, de gamle Kastanietræer 
udenfor, tæt op ved Byens Port ud til Munkemølte; 
men især husker jeg min Lærer Hr. Carstens, den 
Gang en ung, kraftig Mand. jeg husker Dem saa 
godt, husker de hvide Tænder, der kom frem ved 
Smilet, de milde Øjne, De saa paa mig med, idet 
De holdt mig ved Haanden, for at jeg ikke skulde 
løbes overende af de store Drenge. - Alt staar saa 
klart i min Tanke, og det er dog saa længe siden. 
Forunderligt, at vi i de mange, mange Aaringer al
drig mødtes. - Men det kan ske endnu, om Gud vil 
forunde mig det. l det kommende Aar haaber jeg 
at træde ind i Stuen til Guldbryllups-Parret, som paa 
Deres Festdag venligst vil have i Tanken 

Deres hjerteligst hengivne 
H. C. Andersen. 

Da Carstens forlader Landet Skole, er Lorentzen 
endnu ikke færdig, og fra Marts tit Sommerferien vikarie
res her da af 

Carl Adolphsen Svelmoe. 
Han var paa den Tid Elev paa Skaarup Seminarium, 

hvorfra han dimitteredes 1816, og har vel manglet Penge 

4"' 
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og derfor taget Tjeneste de faa Maaneder. Han var født 
i Verninge 6. juli 1796 og er død som Lærer i Søndersø 
ved Bogense 1867. Hans. Forældre var Skoleholder Adolph
sen og Hustru Maren Dreyer. 

I juli Maaned 1815 dimitteres fra Skaarup Semi
narium 

Frederik Christian Lorentzen*), 
og han er med det samme ansat. som Lærer i Landet, 
skønt hans Collats først er dateret 30. December 1815. 
Han er, som anført, Søn af Degnen i Bregninge og født 
i Bregninge Skole 1789. Aaret efter at han var flyttet 
ind i Landet Skole, bliver han gift med Birthe Kristine 
Lund, en Søster til hans samtidige Sognepræst, Fred. 
Chr. Lund. 

Lorentzen hørte til den Slags Lærere, der nødig slap 
Tampen af Haand, til dem, der mente, at Bibel og Balle 
skulde bankes ind i de sølle Poder. Men skønt den lille 
spinkle Mand saaledes var en Mester i at svinge Mester 
Erik, og det oven i Købet med Kejten, tog Børnene det 
med temmelig ligeglad Sløvhed, saa længe det kun drej
ede sig om Rebet, mere betænkelige blev de, naar han 
greb til "den trekantede", et afbrækket Stykke trekantet 
List af et af Skolebordene. Da kunde det godt løbe dem 
koldt ned ad Ryggen ved Tanken om, at der maaske 
skulde flyde Blod, hvad ikke saa sjældent skete. 

Et enkelt Eksempel blandt de mange paa Datidens 
meningsløse Haardhed skal her anføres, efter en gammel 
Mands Fortælling. 

Det var i en Regnetime. 

*) Kort efter at Lorentzen var kommen til Landet Skole, var· 
han i Skaarup for at have Opsyn med Hørlugning paa Se
minariet, iflg. Landet SkolejournaL 
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,Jeg var, naar jeg selv skal sige det," fortæller ved
kommende gamle, "godt med i Skolen. jeg var f. Eks. 
Mand for at opremse alle Byerne i hele Danmark, da jeg 
stod paa Kirkegulvet, og i Regning hørte jeg til de aller
flinkeste. Saa skete det en Dag, at Opgaven var skrevet 
galt op paa den store Tavle, og Facitet, jeg fik, var 
selvfølgelig forkert. Dette anede jeg ikke, da jeg med 
Frimodighed gik op til Katederet med min Tavle; men 
den Uvejrssky, der pludselig for hen over Degnens An
sigt, fortalte mig, at der var noget galt paa Færde, og 
i Stedet for at undersøge Aarsagen til Fejlen gav han 
mig, under Tilraab af mange kønne Navne som Køter, 
Slyngel, Hvalp o. tg., otte Slag af "den trekantede" -
otte var altid Taksten*) - og Løfte om flere, hvis jeg 
ikke snart fik de rigtige Cifre. Det var naturligvis umu
ligt for mig, og jeg fik da endnu tre Gange otte til, 
inden Timen var forbi, saa jeg var deraf baade blaa og 
grøn i mange Dage." 

Dette er kun eet Eksempel paa utallige lignende 
og paa Skolegangen i Almindelighed i de Tider. Man 
kan spørge, hvorfor sligt ikke blev paatalt; men at det 
fik Lov at gaa, forstaar man, naar man hører, at den, 
der skulde tage sig af det, Sognepræsten, var af akkurat 
samme Støbning, og at Konfirmanderne gik hjem fra 
Præstegaarden med en rød Kind eller en øm Ryg, var 
ingenlunde ualmindeligt. 

Skønt det ikke netop hører hjemme i disse Linier, 
kan jeg dog ikke lade være med at fortælle et lille Træk, 
der fuldt ud belyser det her anførte. 

*) !flg. det flere Gange nævnte juelske Reglement af 1795 
maatte Degnen ikke tildele Børnene mere end IO Slag paa 
egen Haand. Skulde de have mere, maatte det ske i Over
værelse af Skoleforstanderne. 
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Det er første Time ved Konfirmationsforberedelsen i 
Landet Præstegaard hos den gamle, blinde Konsistorial
raad. Der er mødt 19 Drenge og 5 Piger, og da disse 
24 Børn er bænkede langs Væggene i Præstens Studere
kammer, spørger Præsten om den ældste Drengs Navn, 
og der svares "Pæ Vogn". Nu bliver Præsten straks vred 
og siger med Stentorrøst: "Her er ingen med det Navn, 
jeg har selv døbt eder alle og har ikke døbt nogen saa
ledes, du hedder Peder Eriksen og ikke Pæ Vogn". Den 
befippede Duks maatte nu nævne de 24 Børns Navne 
nogle Gange forfra og bagfra, til den blinde Mand havde 
dem paa Rækkefølge i Hukommelsen. Han siger da: "Der 
bag ved Nr. 6 staar en stor Bog paa Hylden, det er 
Bibelen, vil du tage den og slaa op paa l. Kong. 5.3 -" 

Den tiltalte Drengs Ansigt blev til et stort Spørgs
maalstegn og Kammeraternes til 23 smaa do., fordi de 
var aldeles uvante med at finde sig til Rette i Bibelen. 
En enkelt tog Situationen mere gemytlig og fniste lidt, 
men det skulde han ikke have gjort; thi da den gamle 
Præst hørte det, var han ved at eksplodere af Vrede, 
slog i Bordet og skældte ud, saa det rungede i hele 
Præstegaarden. Den øverste Dreng blev herover saa be
tuttet, at han slet ikke kunde svare paa Præstens Spørgs
maal om, hvorfor de lo, og han fik da nogle Prygl og 
blev kastet ud i Forstuen. Nr. 2 tog Mod til sig og 
sagde, at det var, fordi de aldrig havde lært at slaa op 
i Bibelen, og med denne Forklaring lod han sig nøje og 
kaldte paa Synderen ude i Gangen. 

Nu vilde Skæbnen imidlertid, at Nøglen røg op under 
en stor Egekiste, da Døren blev smækket haardt i, og 
uden den kunde Døren ikke aabnes, saa Præsten maatte 
kalde paa Husjomfruen, jomfru Munk, ved at banke paa 
Væggen ind til Spisekammeret, der stødte op til Studere-
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kammeret, og da ogsaa hun maatte melde Pas, maatte 
Præstens to haandfaste Karle ind og flytte Kisten, for at 
Duksen kunde komme ind og - "Undervisningen" fort
sættes. 

Saadan var Begyndelsen paa Konfirmationsundervis
ningen; man kan tænke sig de øvrige Timers Forløb. 

Det var ikke en enkelt, der i Skolen maatte smage 
Mester Erik, sjælden gik der nogen Skoledag til Ende, 
uden at Ferlen havde været i Virksomhed, og stundom 
nød hele Klassen samme Ret. En saadan Generalaftamp
ning kunde jo være anstrengende nok for den lille Lo
rentzen, og det er da sket, at han har holdt Hvil midt i 
Klassen med Ordene: "Nu puster man ved store Ernst". 

Skønt Forældrene nok var af den Mening, at Prygl 
skulde der til, om det skulde blive til noget, kunde det 
dog nu og da falde dem for Brystet, naar deres lille Hans 
og Poul eller Maren og Mette maatte holde Sengen nogle 
Dage for at faa Ryggen lægt til næste Omgang. 

Det var efter en saadan Slagdag, at en mandhaftig 
Gaardmandskone i Lundby skældte Degnen ud efter Noder 
og sluttede sin Tale med at sige: "Han maa være glad 
ved, min gode Degn, at mine Bukser ikke er skaaret efter 
samme Snit som Hans, for i saa Fald vilde jeg ikke inde
staa for noget - -!" 

Hun nøjedes med at true; men en anden lod det blive 
til Handling. En af hans tidligere Elever kunde aldrig 
glemme de Prygl, han havde faaet i sin Skoletid, og da 
Degnen i 1842 ud paa Natten gik hjem fra et Bryllup i 
Lundby, blev han paa Skolestien, der dengang gik langs 
Holme, indhentet af "et stort, forklædt Fruentimmer", der 
gav ham en saadan Omgang, at det blev en Pind til hans 
Ligkiste. 
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Han ligger begravet ved sin Hustrus Side under de 
store Ege paa Landet Kirkegaard. 

Hans Enke, der var syv · Aar ældre end han, hen
levede sine sidste Dage i to Fag Hus, som Lorentzen 
havde faaet Skoledirektionens Tilladelse til at bygge til 
Skolens søndre Ende, og i Pension maatte Eftermanden 
udrede 1/a af Embedets Indtægter, nemlig in natura 6 Skp. 
Rug og 1 Td. 2 Skp. Byg, og efter Kapitelstakst 3 Tdr. 
41/! Skp. Byg. 

Det havde været Lorentzens Mening, at disse to Fag 
Hus, der nok oprindelig var bygget til hans Svigermoder, 
ogsaa i Fremtiden skulde tjene som Enkesæde; men dette 
kunde ikke tillades, da der allerede var eet Enkesæde 
henne ved Tinghaverne. 

Foruden ovennævnte Enkepension havde Eftermanden 
af Udgifter, der hvilede paa Kaldet: 1 Td. 4/5 Skp. Byg 
til Hjælpekassen og 1 Rdl. 3 Mk. til Odense Skole. 
Endvidere skulde han besørge Embedsbreve, hvorimod 
der endnu ikke var afkrævet Læreren Kommuneafgift 

Lorentzen havde en Søn, der hed Carl Christian og 
var født i Landet Skole 1817. Han studerede Theologi 
og blev Sognepræst i Skeby-Otterup. Han var gift med 
en Datter af Skovrider Cloos ved Valdemar Slot. 

Under Vakancen efter Lorentzens Død, vikarierede 
C. L. Møller, en Søn af Pastor Møller i Vaarø. Han 
var født 1820, dimitteret fra Skaarup 1842 og blev 1844 
Lærer i Odense. 

Hen i Sommeren blev Embedet besat med 

Rasmus Hansen Lohmann, 
der da var Huslærer paa Schelenborg hos Kammerherre 
Carl juel-Brockdorff. Han var født i Kissendrup 4. Febr. 
1812 og Søn af Selvejer-Gaardmand Hans Rasmussen 
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Loumand*) og Elisabeth Larsdatter. 1833 dimitteredes 
han fra Skaarup Seminarium med Udmærkelse, og kort 
fter tiltraadte han Pladsen paa Schelenborg. Under sit 

Ophold her blev han forlovet med Methea Bolette Schmidt, 
Datter af Sognepræst j. C. Schmidt i Mesinge, og Aaret 
efter, at han var bleven Lærer i Landet, stod deres Bryl
lup. 

Med hans Komme til Landet Skole indtraadte der 
noget af et Systemskifte. Nu fik Tampen Fred og Ro, 
og hans Maade at undervise paa og Midler at virke med 
·ar ikke saa lidt forskellige fra den gammeldags Degns, 

om end Terperiet og Remseriet endnu ikke forsvandt fra 
ko len. 

Denne nymodens Mildhed blev imidlertid flere Steder 
isforstaaet, idet mange mente, at paa den Maade blev 

et til slet ingenting, og den nye Lærer blev derfor i Be
delsen mødt med meget skeptiske Blikke af de ældste 
mest fordomsfulde. Efterhaanden som Aarene gik, 

redes dog disse mørke Blikke mere og mere; han 
·--dt Beboernes Sympathi og Børnenes Hjerter, og den 

-ene Samklang imellem Hjem og Skole kom til Stede. 
Lohmann blev ikke nogen gammel Mand. Kun 50 
gammel døde han 1862 til stor Sorg for Distriktets 

- L-vere, der med megen Deltagelse fulgte ham til Graven 
Landet Kirkegaard. 
Hans Enke flyttede til sin yngste Søn Viggo Loh

i Sanderum ved Odense, hvor han var Mejeriejer; 
ode hun 1889 og ligger begravet paa den der

e Kirkegaard. 
Af deres to andre Sønner døde den mellemste, Elias, 

u Landmand hos en Onkel i Kissendrup, medens 

• ~~=-::!es er Navnet stavet i Flødstrup Kirkebog. 
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den ældste, Christian, fulgte med Baron Christian Juei
Brockdorff til Mejlgaard ved Grenaa som Forvalter og fik 
ved hans Hjælp en Gaard der i Nærheden. 

Lohmann efterfulgtes af 

Jens Henrik Carl Marius Tofte. 
Han er født 13. Maj 1839 i Vildbjerg ved Herning 

og er Søn af Hans Christian Tofte, Lærer og Kirkesanger 
først i Vildbjerg, senere i Hornstrup ved Vejle, og Emi
lie Clausen. Han dimitteredes 20 Aar gl. fra Jelling Se
minarium med Udmærkelse, og efter at have været Hus
lærer en kort Tid paa Engelsholm konstitueredes han 1860 
.som Seminarielærer i Jelling. Efter et Par Aars Ophold 
her blev han i Foraaret 1862 kaldet til Lærer og Kirke
sanger i Landet; men allerede 28. Aug. Aaret efter fik 
han Asættelse som Sang- og Musiklærer ved Skaarup Se
minarium, og i dette sit Yndlingsfag, hvortil han særlig 
efter sin Moder har faaet store Gaver i Arv, er det 
bleven ham forundt at virke i over et halvt Aarhundrede. 

Da Tofte var i Landet Skole, var han Ungkarl, og 
hans elskværdige, retskafne Karakter skaffede ham trods 
den korte Tid mange Venner, om end disse tit havde 
svært ved at sætte sig ind i den unge, frisindede Lærers 
ikke helt dagligdags Tankegang. Som naar han f. Eks. 
g ik over hos Naboen og bad, om hans Gris ikke maatte 
komme over i Skolens Svinesti og holde Skolegys 
med Selskab, for den gik og havde det saa ensomt, 
saa vilde Tofte fodre den sammen med sin egen. Eller 
naar han ikke kunde nænne at jage sine Køer bort fra 
Kornstakken, som de var søgt til, efter at de havde revet 
sig løs fra Tøjrpælen, men syntes, at det var saa ud
mærket fundet paa af de røde. Den Kone, der bragte ham 
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Meddelelsen, kunde ikke rigtig tro sine egne Øren, da 
hun hørte, at den ny Lærer havde det Syn paa Sagen. 

Disse og lignende Historier, der selvfølgelig er pyn
tede og overdrevne, fortælles endnu af Bedstemo'r og 
Bedstefa'r og vidner om den unge Toftes Godmodighed 
og Optagethed af Skolegerningen, medens Landbrug og 
Husvæsen var ham Biting. 

Det Systemskifte, der var begyndt med Lohmanns 
Komme til Landet Skole, anstrengte Tofte sig med at 
faa fuldført, saa Remseri og Tankeløshed kunde blive af
løst af fornuftig Fremstilling og Eftertanke, og det vilde 
sikkert være lykkedes for ham, hvis han var bleven der 
noget længere. Han maatte nu nøjes med at se det godt 
begyndt og haabe paa Efterkommernes Fortsættelse i 
samme Spor. 

Hans Afløser i Embedet blev 

Johan Nissen Koch, 
der er født i Nybøl· i Sønderjylland 18. juli 1829 og di
mitteret fra Skaarup 1851 med første Karakter. 

Efter at han havde været Huslærer paa Vejstrup
gaard et Par Aars Tid og dernæst haft et Par Hjælpe
lærerpladser i Sønderjylland, 1854 i Hansted, Rapsted 
Sogn, og 1855 i Øster Snedebøl, Lek Sogn, blev han 
1857 Lærer og Kirkesanger paa Drejø, og herfra forflyt
tedes han til Landet. 

Han var en meget dygtig og nidkær Lærer, og saa
vel Skole som Kirke var vel tjent med ham i de 33 Aar, 
han virkede her. Koch var en Mand, der forstod at be
væge sig saa vel blandt Bønderne som blandt finere po
lerede Samfundsborgere, velset af alle og altid velkommen 
hos Kolleger som hos Beboerne. I hans Selskab var man 
altid sikker paa at faa sig en hjertelig Latter, og mangen 
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Anekdote eller pudsig Historie - tit af eget Fabrikat -
fra hans Læber bevares endnu paa Taasinge. 

Mens han var Huslærer paa Vejstrupgaard hos Bre
dahl Møller, lærte han sin tilkommende Hustru at kende. 
Hun hed Ingeborg Marie Holst og var en Købmandsdatter 
lra Varde. Til Taasinge var hun kommen med Pastor 
Heilmann i Vaarø, og da hun havde været i Præstegaar
<len der i fem Aar, blev hun Husjomfru, først paa Ege
skov og siden paa Vejstrupgaard. Hun var en overordent-
1ig proper, flittig, dygtig og økonomisk Husmoder, og 
Madam Kochs Husholdning og Madlavning afgav Mønster 
for mere end een Gaardmands- og Husmandskones Kokkeri 
i de Tider. 

Deres eneste Datter, Cathrine Koch, blev gift med 
H. V. Wærum, Konstruktør ved Statsbanerne i Køben
havn. 

En Plejesøn, som Koch havde, Niels Rasmus Nielsen, 
Søn af Bøssemageren i Vesterskerninge, blev Tegnelærer 
ved Københavns Kommuneskole. 

Da Lærer Koch fik sin Afsked med Pension 1896, 
var han en opslidt Mand, og han levede kun et Par Aars 
Tid derefter, idet han døde 2. Decbr. 1898 og blev be
gravet paa Landet Kirkegaard ved Siden af sin allerede 
18. Marts 1891 afdøde Hustru. 

Uden for Skolen havde han taget sig af Ungdommen 
paa flere Maader, f. Eks. ved at holde Aftenskole, hvad 
<ler dengang ikke var saa almindeligt. Han oprettede en 
Sangforening, og han gav Stødet til Oprettelsen af "Taa
singe Læseforening", der i sin Tid var til megen Gavn 
·og Glæde Øen over i de lange Vinteraftener. Den be
staar ganske vist endnu, men fører en meget kummerlig 
Tilværelse, hvortil Aarsagen vel maa søges ad flere Veje. 
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Den nye Lærer i Landet Skole efter Lærer Kochs 
Afsked blev 

Laurits Anton Valdemar Andersen. 
Han er født i Ulbølle 24. Oktober 1866 og Søn af 

Gymnastiklærer j. Andersen i Nyborg og Hustru Johanne 
Winther, Datter af Lærer Winther i Ulbølle. Han er di
mitteret fra Skaarup 1887 og blev Aaret efter Lærer ved 
Lillemark Biskole, hvorfra han forflyttedes til Landet. 

I hans Tid blev den gamle Skole, der nu i over 
hundrede Aar havde tjent som Oplysningsanstalt for Lund
bys Ungdom, solgt til en Dyrlæge. Skolejorden blev solgt 
til et Konsortium, der udstykkede den og derved lagde 
Grunden til en helt ny By, som nu bærer Sognets Navn 
- af Mangel paa bedre. 

En Sten i Gavlen paa Dyrlægeboligen, altsaa den 
gamle Skole, vidner for Efterslægten om denne Bygnings 
tidligere Anvendelse. Den bærer nemlig følgende Ind
skrift: "Til nyttig Kundskabs Udbredelse blev denne Skole 
opbygt Aaret 1791." 

Landet Skole kom nu atter som i gamle Dage til at 
ligge midt i Lundby By, og der blev anlagt en stor Have 
og plantet en hel Del gode Frugttræer. Efter tolv Aars 
Forløb forlader Lærer Andersen Landet, og hans Efter
mand bliver nuværende Lærer Anker Arnmon Aksel 
Mathorn e. 

I de gamle Degnes Dage hørte der til dette Embede 
en jordlod paa otte Td. Land. Denne jord kom senere 

·1 at høre til Landet Præstegaard, og den bærer endnu 
_\avnet "Degnemarken". 
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Til Brændsel fik Degnen udvist 4 Fv. Brænde paa 
Stubben, og for øvrigt bestod Lønnen af 

10 Tdr. 2 Skp. Byg 
7 Tdr. 5 Skp. Havre anslaaet til 27 Rdl. 365/a S k. 
41 Snese Æg 

" " 
6 80 

580 Pot Mælk 
" " 

6 4 
Kvægtiende 

" " 
8 00 

Offer og Acc. 
" " 

6 32 

Ialt 54 Rdl. 56 5/s S k. 

Da Skolen blev flyttet om ved Kirken, blev der ud
lagt en hel ny jordlod til den, men de øvrige Indtægter 
forblev uforandrede til 1795, da tillægges der nemlig Em
bedet 30 Rdl. I Aaret 1811 kommer der et nyt Regle
ment, der bestemmer, at Lønnen nu skal være 6 Tdr. 
Rug in natura og 24 Tdr. 6 Skp. Byg efter Kapitelstakst, 
men heri afkortes de ovennævnte 54 Rdl. 565/s Sk., saa 
<let er mere en ny Lønningsmaade end en Lønforbedring. 

Efter 1814 forandres Kornlønnen til 6 Tdr. Rug og 
371/2 Td. Byg, og saa kommer hertil Fourage og Offer 
og Accidenser, foruden jordlodden og Brændsel. Efter 
Planen skulde Offer og Accidenser deles lige imellem 
Sognets to Lærere, men efter mindelig Overenskomst 
imellem dem hævede hver af sit Distrikt. 

Fra 1856 forøges Lønnen med de da lovbefalede 3 
Mk. for hvert Barn, der var i Skolen, og saaledes er For
holdet, til hele Lønningsmaaden forandres ved Skoleloven 
af 1899. 

Ifølge denne oprettedes der Forskole her i Lundby, 
og den første Lærerinde her er den nuværende Frk. 
Maren Dorothea Louise Jeppesen. 
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Vornæs. 
I den vestlige Halvdel af Landet Sogn var der indtil 

Udskiftningen 1789 ingen anden Bebyggelse end Stram
meise By og nogle faa Huse ved Vornæs Skov, der ud
gjorde den lille By Skindballe, omkring Skovfogedstedet, 
"Skindballehus". Bækkehavegaardene laa i Lundby, og 
det samme var Tilfældet med flere af de Gaarde, der nu 
ligger i Vornæs, medens Resten af disse laa i Stram
melse. 

Da Strammeise altsaa var en temmelig stor, tæt be
bygget Landsby, var det naturligt, at Beboerne her ikke 
vilde nøjes med Degnens Komme "i det dejlige Solskin", 
men temmelig tidlig har faaet deres egen Skole, og selv 
om Skolevæsenet her nok har været nogle Grader tarve
ligere end i Degnebyen og maaske for en Del derfor er 
saa lidt kendt af Efterverdenen, saa har jeg dog truffet 
paa flere Skoleholdere her i Strammelse. 

Huset, hvori de virkede, ligger endnu den Dag i Dag 
omtrent midt i Byen, lidt fornemt tilbagetrukket fra Gadens 
Larm; men det har vel nok skiftet baade Stolper og Løs
holter mere end een Gang, siden Byens Ungdom gik i 
Skole der. 

I Aaret 1739 hed Skolemesteren her 

Henrich. 
I Landet Kirkebog er hans Efternavn ikke nævnt, 

maaske af lutter Fornemhed, og det hele, vi faar at vide 
om ham, er, at han dette Aar med sin Hustru Zille faar 
en Søn, der i Daaben faar samme Navn som Faderen. 

Hans Eftermand hed 

Brandt. 
Han døde 1761 en Alder af 68 Aar, og han har 
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vistnok i sin Ungdom indtaget en eller anden Stilling paa 
Slottet; thi her dør hans Enke 1789 i den høje Alder af 
93 Aar. Det har næppe alene været paa Skotens Konto, 
at den gamle Skolekone har faaet Naadsensbrødet her. 

Efter Brandt kom Skoleholder 

Engelbrecht. 
Han døde dog allerede Aaret efter, antagelig som 

temmelig ung Mand. Det Hjørne af Bladet i Kirkebogen, 
hvor hans Alder har staaet, er forsvundet, men naar jeg 
antager, at han ikke var nogen ældre Mand, saa er Grun
den den, at da hans Enke dør syv Aar efter, er hun endnu 
kun 40 Aar gammel. Det er jo ikke usandsynligt, at Tu
berkulosen her - som saa mange Gange siden paa Taa
singe - har lagt disse to unge Mennesker i Graven. 

Strammeise fik saa en Skoleholder ved Navn 

Lars Peber Baagøe. 
Muligvis stammede han der fra Byen; thi Navnet 

Baagøe træffes allerede i Strammeise over hundrede Aar 
tidligere, ligesom det er at finde der den Dag i Dag. I 
1788 blev Monsør Baagøe Enkemand, idet Hustruen da 
dør, kun 40 Aar gammel, og et Par Aars Tid efter flyt
ter han fra Strammetse. Nu foregaar nemlig Udskiftnin
gen, og dermed ogsaa Udflytningen af Gaardene; den nye 
By Vornæs begynder at dannes, og Skolen flyttes fra 
Strammeise og helt ud ved Vornæs Skov, nuværende 
Matr. Nr. 13 c. Af en eller anden Grund har Baagøe 
ikke syntes om at komme derud, og da Embedet i Søby 
Skole er ledigt, flytter han med Herskabets Tilladelse der
til. Heller ikke i Søby slaar han sig til Ro, men flytter 
paa sine gamle Dage til Bjerreby, og under disse to 
Skoter vil derfor findes lidt mere om samme Baagøe. 
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Vi er nu naaet til Aaret 1790 eller deromkring; den 
nye Skole i Vornæs er bleven færdig, og den første Lærer 
her hedder 

Lars Holm. 
Han er ifølge Landet Kirkebog død 1795 i en Alder 

af 68 Aar, uden at jeg ellers ved noget nærmere om 
ham. Han kan næppe have været Lærer noget andet Sted 
paa Taasinge, før han kom til Vornæs. Har dette været 
Tilfældet, saa har det været i Nyby eller Vindeby, hvor 
der ogsaa engang har været en Slags Skole; men det 
lader sig vist ikke opklare til Bunds. Et svagt Fingerpeg 
i den Retning, jeg her har antaget, er det, at hans Enke 
er død i Nyby 1796, 63 Aar gl. l Kirkebogen er hun 
opført som Skoleholder Holms Enke, saa hendes Navn 
aar man ikke at vide. Om de nu skulde have været her 
n længere Aarrække, og hun af den Grund har haft Lyst 

ti l at tilbringe sine gamle Dage her mellem gamle be
'--ndte i Stedet for i Vornæs, hvor de kun var saa kort 
- ja, det er jo muligt. 

Alle disse Skoleholdere med de velklingende Navne 
.ar vistnok, som før antydet, tilbragt deres Ungdom paa 
- tottet, og derved tilegnet sig lidt ydre Politur og maaske 

mange Kundskaber, at de ragede en Kende over Bøn
.:eme i boglige Færdigheder, hvad der jo i de Tider ikke 
5.1i.ulde saa meget til. Deres flotte Navne lader formode, 
.... deres Stamme er af fremmed Rod, skønt Taasinge ikke 
-",. Mangel paa Navne, der ikke ender paa "sen". 

Efter Lærer Holm fulgte 

Jørgen Hansen. 
m ham ved man sikkert, at han i sine yngre Dage 

- hos Generalen. Han bliver ikke nogen gammel 
5 
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Mand, idet han dør allerede 1824, kun 61 Aar gammel. 
Han var den første Lærer i Vornæs, efter at det juelske 
Skolereglement af 1795 var traadt i Kraft. Efter dette 
betragtedes Vornæs Skole som en Fi lialskole af Landet, 
altsaa en Slags Biskole, med en Løn, der næsten kun 
var det halve af Hovedskolens. 

Lærer Hansens Dygtighed har ikke været overdreven 
stor, hvis man skal tro, hvad Folkemunde mange Aar efter 
hans Død fortalte, at han lærte Børnene, at "alle Hoved
ord ender paa - else". 

Hans Enke henlevede sine sidste Dage i Degneenke
sædet ved Tinghaverne og forslog Tiden med at gaa 
rundt i Sognet og sælge Krydderier o. lign. til Gaard
mandskonerne, og skete det, at Skolekonen udeblev den 
bestemte Dag, maatte de indstille Æbleskiverne m. m., 
til hun kom med den nødvendige Kardemomme og Alle
haande. 

Imens hun boede her som Enke, blev deres eneste 
Datter, Anne Kathrine, 1831 gift med Morten Hansen 
Punch, der var Færgekarl i Vindeby. 

Den ny Lærer i Vornæs, 

Jens Larsen, 
,·ar født i Brændekilde ved Odense 19. Marts 1795 og 
Yar Søn af Lars Rasmussen og Hustru Maren jensdatter. 

Da han var 22 Aar gl., dimitteredes han fra Skaarup, 
og han blev saaledes den første seminarieuddannede Lærer 
i Vornæs, til hvilket Embede han fik Collats 23. juni 1825. 
Han blev dog kun nogle faa Aar her, hvortil vel nok de 
smaa Indtægter bidrog en Del; thi selv om Vornæs Skole 
ikke længer betragtedes som Filialskole, saa var det dog 
endnu et mindre Embede. 1830 forflyttes han til Mesinge 
paa Hindsholm, og her er han død den 20. April 1872. 
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Mærkeligt nok bliver det en anden Hindsholmlærer, 
der nu kommer til Vornæs, nemlig 

Hans Rasmussen. 
En saadan Omflytning forstaar man dog bedre, naar 

man husker paa, at det var samme Besidder begge Steder, 
og at det var ham, der havde Kaldsretten. 

Hans Rasmussen var Søn af Rasmus Jensen Mølle
bygger og Hustru Karen Hansdatter i Vejstrup og født 
der 7. jan. 1800. Straks efter sin Konfirmation blev han 
Møllerlærling paa Schelenborg Mølle; men ved et Ulyk
kestilfælde mistede han to Fingre, og dette gav Anled
ning til, at han ved Kammerherrens Hjælp kom til Skaa
rup Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1822. 

Kort efter blev han Lærer ved Langø Skole i Dalby 
Sogn, og herfra forflyttes han til Vornæs Skole 1830. 

Han var en meget mærkelig Mand, hvis Sindstilstand 
tit grænsede nær op til Sindssygdom. Han gik f. Eks. 
baade Vinter og Sommer med store Træskostøvler, saavel 
i Kirke som i Skole; han stoppede sig ud med Klude og 
Pjalter over hele Kroppen, og om Natten lagde han et 
stort Stykke Træ paa hver Side af Overdynen for at -
holde paa Varmen. 

Paa Grund af disse hans Særheder maatte han i flere 
Aar holde Hjælpelærer. 

Blandt disse kan nævnes Rasmus Hoyer, Søn af 
Lærer Hoyer i Bjerreby, hvor han var født 23. April 
1818; han fik Eksamen ved Skaarup Seminarium 1838 
og blev 1841 Lærer i Blanke ved Middelfart. Hans Af
løser blev Hans Jørgensen, der var født i Brudager 26. 
Marts 1816. Han gik en Tid paa Skaarup Seminarium, 
men da det ikke gik ham saa heldigt her, som han øn
skede, rejste han til Snedsted (nuværende Ranum), og 

5* 
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herfra dimitteredes han 1841. Nu var han en kort Tid 
Hjælpelærer paa Mors og kom derfra til Vornæs, hvor 
han var i omtrent 3 Aar. I sin Lærertid her var han i 
Høstferien henne paa Schelenborg for at hjælpe Kammer
herren med at tage imod Tiende, der endnu dengang 
leveredes in natura. Efter disse faa Aars Lærervirksomhed 
i Vornæs opgav han helt denne Gerning og blev Gaard
fæster i Gesinge, og her døde han 20. Marts 1902. 

Af de øvrige Hjælpelærere skal endnu nævnes den 
under Landet omtalte C. L. Møller, samt en Gaardmands
søn fra Gesinge, der hed lviels Rasmussen; han blev 
senere Lærer i Rude ved Skelskør. 

Det har kun været nogle ganske faa Aar, Lærer 
Rasmussen har kunnet bestride Skolen ved egen Hjælp, 
og selv om en Hjælpelærers Løn ingenlunde var svim
lende, saa har denne Udgift dog i Aarenes Løb tynget 
stærkt paa Budgettet, og af denne Grund har Rasmussen 
da ogsaa iflg. Vornæs Skoles Embedsbog, erholdt en 
aarlig Understøttelse paa 20 Rdl. af Skolelærerhjælpekas
sen, paa Betingelse af, at Skoledirektionen skulde god
kende Hjælpelæreren som en duelig Mand. 

Bortset fra de omtalte Særheder var Lærer Rasmus
sen et snildt Hoved, og gjaldt det for Beboerne i hans 
Distrikt om at finde ud af · et eller andet vanskeligt, juri
disk Spørgsmaal, henvendte de sig altid til Skolemesteren, 
han vidste Raad. 

Til hans Ulykke vidste han imidlertid mere, end godt 
var. 

Paa hans Tid huserede paa Taasinge og Sydfyn en 
vidt forgrenet Tyvebande, om hvis Mørkets Gerninger, der 
i sin Tid er skrevet en hel Bog, og her havde Rasmussen 
paa en eller anden Maade en Finger med i Spillet, som 
Hæler eller Medvider, i hvert Fald saa meget, at han 
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blev arre.steret, og det tog han sig saa nær, at han 
hængte sig i sit Halstørklæde i Arresten, det var i Aaret 
1856, Il. Septbr. *) 

Hans Hustru hed Elise Marie juel og var fra Kerte
minde. De havde to Børn, en Søn ved Navn Julius, der 
døde, da han var 18 Aar, af Tuberkulose, og en Datter, 
der hed Caroline. Hun blev gift med en Bager Freuden
thai i Svendborg, men blev efter et Aars Ægteskab skilt 
fra ham og rejste saa til København. 

Lærer Rasmussen havde af Embedsudgifter l Td. 4/s 
Skp. Byg til Hjælpekassen, l Rdl. 3 Mk. til Odense Skole 
og 2 Rdl. 8 Ski. i Fattigskat, samt 1/s af Embedets Ind
tægter i Pension til Formandens Enke. Denne sidste Ud
gift slap han dog for, da Distriktets Beboere var saa 
hjælpsomme imod ham, at de udredede dette Beløb for 
ham. 

Ved Lærer Rasmussens Død blev Vornæs Lærerem
bede altsaa pludselig ledigt; men i Stedet for at antage 
en Vikar, som man i vore Dage vilde have gjort, blev 
Børnene sendt over til Lærer Lohmann i Landet Skole. 
Det var nu ikke, fordi han manglede Arbejde, tværtimod 
- han havde allerede alt, hvad han kunde overkomme, og 
en af hans lige konfirmerede Elever, Hans Nielsen, senere 
Snedker i Lundby, blev ansat som Hjælper for de smaa. 
Efter et halvt Aars Forløb kom han i Snedkerlære i 
Svendborg, og en ung ugift Pige, der hed Ane Frandsen, 
fortsatte denne Pogeskolevirksomhed henne i Lærerenke
sædet ved Tinghaverne. Hun fik en aarlig Løn, ca. 60 Rdl., 

*) I Kirkebogens Anmærkningsrubrik staar: Taget sig selv af 
Dage ved at hænge sig i Svendborg Arrest, hvortil han var 
henbragt som mistænkt for flere Forbrydelser. Begravet 
paa Svendborg Kirkegaard. 
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af Kommunen, og hermed er da gjort Begyndel?en til den 
et halvt Aarhundrede derefter lovbefalede Forskole; thi 
det blev ikke noget helt midlertidigt, meri fik Lov at be
staa flere Aar, efter at der var kommen en ny Lærer i 
Vornæs. 

Denne nye Lærer blev 

Søren Madsen. 
Han var Søn af Gmd. Mads Hansen og Ane Kirstine 

Madsdatter i Rueløkkegaarden i Skallebjerg; efter Gaarden 
gik hele Familien under Navnet Rueløkke, saa Søren Mad
sen hed i sin Ungdom almindeligvis Søren Rueløkke. 

Han er født 5. Aug. 1827 og blev efter sin Konfir
mation sat i Lære hos en Hørsvinger for at sætte sig 
ind i dette Fag, der dengang var i høj Kurs paa Landet, 
og han ·arbejdede som Hørsvinger, til han var en Snes 
Aar. Imidlertid faar han Lyst til at gaa Lærervejen, og i 
Sommeren 1849 bliver han optaget paa Skaarup Semina
rium. Men allerede om Efteraaret s. A. blev han udskreven 
til Soldat og var med paa Slagmarken det sidste Krigs
aar. Efter Kampen ved Mysunde henvendte han sig til 
sin Oberst og ansøgte om Tilladelse til at gaa tilbage til 
Seminariet. Denne Tilladelse fik han paa Betingelse af, 
at han skulde møde uopholdelig, hvis det var nødvendigt, 
og ved ihærdig Læsning Nat og Dag lykkedes det ham 
at faa Eksamen allerede 1851, og det endda med en pæn 
Førstekarakter. 

Han blev nu Hjælpelærer hos gamle Lærer Hansen 
i Rønninge, og her forblev han, til han 1856 kom til 
Vornæs. 

Allerede mens han var i Rønninge, var han bleven 
gift med Johanne Rasmussen fra Holmdrup. Hun flyttede 
med ham til Vornæs, men fik kun Lov at leve her i fem 
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Aar, idet hun døde 1861 og ligger begravet paa Landet 
Kirkegaard. 

Senere blev han gift med Birgitte Hansen, der var 
en Skovfogeddatter fra Egeskov, og disse to Hustruer 
skænkede ham hver 6 Børn, der senere har antaget 
Navnet Rueløkke. 

Det var en stor Børneflok for en Skolemester; men 
Madsen var en flittig Mand og en god Økonom, der for
stod at bringe meget ud af saavel Mark som Have. 
Endnu den Dag i Dag vidner de mange Espaliertræer paa 
Vornæs Skoles Vægge og de sirlige Bøgehække omkring 
Haven om Madsens Kyndighed i og Interesse for Have
væsenet, en Interesse, som han bevarede til det sidste. 

Af hans foresattes Bemærkninger i den stedlige Em
bedsbog ser man, at Lærer Madsen var "en duelig og 
flittig Lærer, at Skolens Standpunkt i det hele taget var 
tilfredsstillende, ja, i enkelte Fag, som Retskrivning, Læs
ning og Skønskrivning fortrinligt" . 

Forholdet mellem ham og Distriktets Beboere var 
desværre en Del spændt, og selv om Skylden herfor vel 
lige saa godt var paa Beboernes som paa Lærerens Side, 
saa kan det jo ikke nægtes, at hans stokkonservative 
Natur og trekantede Karakter tit gav denne Spænding 
Vind i Sejlene. 

De første Aars Tid virkede Madsen i den gamle 
Skole ude ved Vornæs Skov; men 1863 blev den nu
værende Skole opført, og her fik han Lov til at virke til 
l. Maj 1892, fra hvilken Dato han fik sin Afsked med 
Pension. 

Han flyttede saa til Svendborg og levede her til sin 
Død 1908, de sidste fire Aar hos en Datter i Pasop. 
Han var bleven Enkemand for anden Gang 1905, og han 
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ligger begravet ved sin anden Hustrus Side paa St. Jør
gens Kirkegaard. 

Lærer Madsens Eftermand i Vornæs Skole blev da
værende Andenlærer i Hjallese Hans Nielsen, som endnu 
er Lærer der. 

Som alt bemærket i det foregaaende betragtedes Vor
næs Skole oprindelig som en Filial af Landet, og Lønnen 
var da meget ringe. 

jordlodden var kun paa 21/2 Td. Land, og foruden 
denne bestod Lønnen af 

2 Tdr. 6 Skp. Byg 
l Td. 7 Skp. Havre anslaaet til 6 Rdl. 69 Sk. 
11 Snese Æg 

" " 
l 

" 80 
" 176 Pot Mælk 

" " 
l 

" 
80 

" 
Kvægtiende 

" " 
3 

" 
40 

" 
Offer og Acc. 

" " 
2 

" 
00 

" 
Ialt 15 Rdl. 77 Sk. 

Efter Reglementet af 1795 forøgedes Lønnen med 30 
R dl., og saaledes er Forholdet til 181 l, da Lønnen ved 
Resolutionen af 29. Marts d. A. forandres til 

6 Tdr. Rug in natura 

7 " 2 Skp. Byg " " 
25 " " efter Kapitelstakst 

men herfra skulde drages de ovennævnte 15 Rdl. 77 Sk., 
og · af de 30 Rdl. fra 1795 skulde de 20 afgives til den 
paatænkte Vinde by Skole og de l O til Øens Skolekasse. 

Efter Skoleloven af 1814 forandredes Lønnen til 6 
Tdr. Rug og 354/5 Td. Byg, samt en jordlod paa 55/s 
Td. Land og det lovbefalede Brændsel, Fourage, Offer 
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og Accidenser, og naar undtages Forandringen, som Loven 
af 8. Marts 1856 medfører, lønnes Lærerne her saaledes 
til Aaret 1900. Efter den Lønningslov, som da traadte i 
Kraft, kom Landet Sogns to Lærerembeder imellem Her
redets mindste Embeder, paa Grund af Forskolerne, me
dens de hidtil - i hvert Fald Landet - havde hørt til 
den bedste Halvdel. 

Vornæs fik Forskole paa samme Tid som Lundby, 
og skønt det kun er faa Aar siden, har man dog allerede 
skiftet Lærerinde her et Par Gange. Den første var Frk. 
Franciska Kristine Boye, Datter af Skibsfører Boye i Mar
stal. Hun var dimitteret fra Silkeborg 1898 og var Lærer
inde paa Nexelø, da hun blev kaldet til Vornæs. I April 
1905 afgik hun ved Døden i sit Hjem i Marstal, og hen
des Efterfølger blev Frk. Annine Gormsen. Hun er født 
i Garnborg og er dimitteret 1905 fra Vejle Forskolesemi
narium, efter at hun et Par Vintre har været Vinterlærer
inde i Vester Vedsted. Da hun havde været godt tre 
Aar i Vornæs, blev hun forflyttet til Lem ved Ringkø
bing, og nuværende Lærerinde Frk. Ingrid Margrethe Eli
sabeth Møller blev kaldet til Vornæs. 

Bjerreby Sogn. 
I vore Dage har Bjerre by Sogn tre Skoler: Bjerreby, 

Søby og Vemmenæs. Af disse er Vemmenæs den yngste 
og ligesom Vornæs fra først af betragtet som Filialskole, 
Søby er mange Aar ældre end Vemmenæs, men ældst er 
Bjerreby, der som Degnestavn gaar helt tilbage til Re
formationens Tid og vel længer endnu. 

Denne Skoles ældste Dage lader sig ikke opklare 
paa Grund af manglende Materiale, men vil man nøjes 
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med Degnenes Navne, kan man dog komme et godt Stykke 
Tid tilbage; thi under Datidens timelange Prækener har 
de gode Degne forkortet Tiden med at riste deres Navne 
i Degnestolens Egeplanker i Bjerreby Kirke, og selv om 

__ ." .... , 

Degnestolen i Bjerreby. 

dette solide Aktstykke kun giver mangelfulde Oplysninger, 
saa er det dog højst interessant. 

Man ser, at Degnens Navn 1602 har begyndt med 
de to Bogstaver E. M. - maaske Erich Madsen, at Deg
nen 1621 har hedt Jørgen jespersøn . . . 1634 Kykel 
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Hann ... o. s. v. Sidstnævnte Aar anføres ogsaa Hen
drik Pedersøn Sanager, sandsynligvis en Broder til den 
daværende Sognepræst der paa Stedet, Hans Pedersøn 
Sandager, der er bleven Præst i Bjerreby omkring l 630; 
Formanden dør nemlig med hele sin Familie af Pest 1629. 

Forøvrigt er alle disse Navne eller Forbogstaver og 
et enkelt Bomærke, hvor interessante de end er, dog kun 
lidet oplysende. 

Det er sandsynligt, at en Del af dem er Navne paa 
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Gamle Degnenavne i Bjerreby Kirke. 
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Løbedegne fra Svendborg, unge Mennesker, der har været 
ængstelige for, at deres Navne ikke paa anden Vis skulde 
blive bevarede for Efterverdenen. 

Paa Bjerreby Kirkegaard findes en Ligsten, hvis Ind
skrift ikke mere kan tydes. Den har ligget i Gulvet i 
den gamle Kirke og skal i sin Tid være lagt over en af 
disse Degne. 

Sagnet fortæller, at samme Degn havde et Mellem
værende med Bymændene i Bjerreby, men han var paa 
sit Dødsleje i Uvished, om det var ham, der skyldte Byen 
en Skilling, eller han havde den tilgode. For alle Tilfældes 
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Skyld bad han sin Hustru om at give ham en Skilling 
med i Graven, for at han kunde betale, hvis han efter 
Døden skulde blive den afkrævet. 

Det lyder jo meget naivt, men ikke mere end saa 
mange andre af Datidens Forestillinger, f. Eks. den, at 
Bondekonen skulde give god Vægt, naar hun solgte et 
Pund Smør til sin Nabokone "for ikke at komme til at 
veje efter sin Død" og flere lignende. 

Hen imod Midten af det syttende Aarhundrede be
gynder man at faa fast Grund under Fødderne, naar Talen 
·er om Degnene i Bjerreby. 

Ved et Skifte efter SI. Søffren Rasmussen i Bjerreby 
i Aaret 1653 er en af Kreditorernes lange Række 

Jens Persen Degen, 
som skal have l Mk. for at "sjunge over dend SI. mands 
1ieg". 

Hvad Aar denne jens Pedersen er bleven Degn i 
Bjerreby, kan jeg ikke opklare, lige saa lidt som hvad 
Aar han er afgaaet som Degn; men femten Aar efter 
hedder Degnen her 

Casper Caspersen. 
Dennes Navn er ikke bleven bevaret for hans Dyders 

Skyld - tværtimod. 
Den 16. April 1668 lader Ridefogeden paa Valdemar 

Slot indstævne for Taasinge Birketing Casper Caspersen 
i Bjerreby, som er Degn i Bjerreby Sogn "och thill Væ
rendes thill Hr. Hanses l Vorre" til Betaling af hans 
Lejermaalsbøde for et Lejermaal, han har begaaet paa 
Slottets Stavn; Bøden er 12 Rdl. - For Ridefogedens 
Øjne bestod Synden, han havde begaaet, nærmest i dette, 
at - Bøden ikke var betalt. 

Svendborg Amt 1914



Taasinge Degnehistorie og Skolevæsen 77 

Til Ridefogeden, der for Resten lader sig repræsen
tere af sin Ladefoged, svarer Degnen følgende: 

"Eftersom jeg underskrevne er i Dag til Taasinge 
Birketing indkaldet af velfornemme Mand joehum 
Ernst, anlangendes Bøde for et Lejermaal med et 
Kvindfolk ved Navn Johanne Rasmusdatter, da er der
til mit korte og enfoldige Svar: 

l. Eftersom sligt ikke er sket, da joehum Ernst 
var Valdemar Slot betroet, formenes, at Fuldmagt bør 
at blive fremvist. 

2. Saa formoder jeg, at Dommeren ikke Dom for 
Brøde over mig udsteder, efterdi jeg har i Sinde,. 
hvis Gud mig nogen god og stadig Lejlighed op
vække vil, Personen at ægte, og derfor formoder jeg, 
at det med Sagen sig beror, indtil jeg faar bespurgt 
mig med Personen og andre gode Venner, er paa 
det ydmygeligste begærendes, at dette maatte lades 

Agt, læses og paaskrives og indføres." 

Actum Bjerreby d. 16. April 1668. 

Casper Caspersen . 
Egen Haand. 

En slig Tiltale lod den høje Ridefoged sig ikke byde 
uden Svar med Næb og Kløer. 

Næste Tingdag, altsaa Ugen efter, oplæser Domme
ren følgende Svar fra ham: 

"Eftersom en uforskammet, letfærdig Kompan ved 
Navn Gasper Caspersen tiltales for Lejermaalsbøder 
med Johanne Binders, saa haver jeg vel formodet, at 
han mig udi i hans Indlæg har forskaanet, idet han 
rører om Fuldmagt, og hvis mig her paa Stedet kan 
være betroet, endog han ikke er værd dertil at svare, 
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langt mindre bør at vide min Fuldmagt, og ellers 
hvis mig her paa Stedet er betroet, ikke desmindre 
begæres af Birkefogeden Dom paa hans Person at 
blive til Stede, til Sagens videre Udførelse og hans 
Bøders Contentering, eller og Caution at stille, thi 
han har ingen Bopæl. Mens han tilspørges her for 
Retten, hvis Fuldmagt og ellers hvem ham har be
troet til at betjene og synge udi Guds Hus, udi 
Bjerreby Kirke. 

Og eftersom han beraaber sig paa udi hans Ind
læg at ville ægte det besovede Kvindfolk, saa kan 
jeg det vel taale, at han ægter en dobbelt Hore, -
At dette maatte læses og paaskrives, er jeg af Dom
meren begærendes." 

Den l. Maj 1668 dømmer Dommeren, at Casper Cas
persen skal i Arrest, til han har betalt Bøderne, og den 
2~. s. M. falder den endelige Dom, der lyder saaledes: 

"Efter forberørte Lejlighed vidste jeg ikke andet 
herudi at kunne kende, end at fornævnte Casper Cas
persen fornævnte Bøder jo bør at betale inden 15 
Dage eller og at lide Navn og Vurdering i hans Bo, 
Gods og Løsøre, hvor det findes efter Recessen". 

Saa vidt Tingbogen. 
Ridefogeden spørger ham om, med hvad Ret han har 

Embedet som Degn. Han har ikke Bopæl i Bjerreby, 
men opholder sig i Vaarø Præstegaard, og daterer dog 
sit Indlæg fra Bjerreby. 

Det ser altsammen noget indviklet og uregelret ud. 
Det kan se ud, som han er Præstens, Hr. Hans Fieh's 
Protege, og som han ved hans Bistand bestrider Embedet 
paa en ikke helt lovlig Maade. 

[ 

[ 

d 

h 
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Der er imidlertid vist ingen Tvivl om, at han bliver 
afsat fra Embedet, og jeg har ikke fundet noget, der kan 
tyde paa, at han ved Ansøgning faar Lov at blive i Em 
bedet, som vi har set det med Degnen Laurits Pedersen 
Schytte i Landet Sogn. 

Det efterfølgende tyder lidt paa, at han har faaet en 
Afløser i Degneembedet allerede Aar og Dag før den 
omtalte Rettergang. 

Eftermanden hed 

Rasmus Jensøn. 
Hans Navn hører til dem, Egeplanken har bevaret; 

det findes nemlig i sin Helhed skaaret i Degnestolens Ryg, 
og Forbogstaverne af det findes ogsaa imellem de mange 
andre Navne. 

I Kirkebogen staar anført, at Rasmus jensøn Degn 
blev begravet i Aaret 1714, ætatis 78, ministerii 51, alt
saa 78 Aar gammel, efter 51 Aars Degnetjeneste. 

Hvis han nu har været Degn alle disse Aar paa 
samme Sted, altsaa i Bjerreby, saa er han kommen der 
i Aaret 1663, og saa skulde altsaa Casper Caspersen 
være bleven suspenderet det Aar. 

Man kan maaske saa tænke sig, at han har maattet 
rykke ud af -Degneboligen, men ikke helt har villet op
give Embedet eller saadan noget lignende - helt klare 
Spørgsmaalet kan jeg ikke. 

Rasmus Degn var en praktisk Mand; han var baade 
Degn og Gaardmand. Dette fremgaar af en Fortegnelse over 
Skatterestancer i Tingbogen. Her opføres nemlig Rasmus 
Degn i Bjerreby - imellem Snese andre - som skyl
dig for Aaret 1684 Rest af sit Landgilde l R d. 14 S k. ; 
hans Hovningspenge for Aarene 84 og 85 resterer og
saa, heraf er dog betalt - 9 Sk. 
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Blandt de Mænd, som Christoffer Winding, Hører ved 
Svendborg Skole, lader indstævne til Betaling af deres 
Degnekorn*), er ogsaa Degnen i Bjerreby. Han drev Jør
gen Kopps øde Gaard i Bjerreby sammen med Rasmus 
Stougaard, Hans Skræder og Jørgen Laursen, alle i Stjoul, 
og af denne Gaard er Restancen 2 Sk. Byg a l Mk. pr. 
Skp. Der har ikke været Velstand i Degnehuset, men 
hvor var der det i de Tider, de Huse og Gaarde er snart 
talte. 

Naar Degnen saaledes gav sig af med Landbrug, 
har det vel nok været for at bøde paa de smaa Degne
indkomster; men der har dog vist ogsaa været andre 
Grunde, maaske særlig Interesse for dette i de Tider saa 
vanrøgtede Erhverv, særlige Familieforhold el. lg. 

Der er Mulighed for, at Rasmus Degn har haft en 
Gaard til i Bjerreby foruden sin Part i ovennævnte Øde
gaard. Han boede nemlig i sine ældre Dage slet ikke i 
Degneboligen; denne var derimod lejet ud til en Jakob 
Hansen Muule, der 26. April 1703 indstævnes tillige med 
flere andre Taasingboere af Kort Hellevad i Svendborg 
til Betaling af deres Gæld, som for Jakob Muules Ved
kommende beløb sig til 4 Mk. 12 Sk. Ved denne Lej
lighed anføres Jakob Muule som "boende i Bjerreby Degne
bolig". 

Rasmus Degns Eftermand hed 

Peder Pedersen. 
Oplysninger om ham er meget sparsomme. 1720 

begraves hans dødfødte Drengebarn. Seks Aar efter be
graves hans Moder, Margrethe Larsdatter, SI. Borgme
ster Peter Hansøns i Svendborg. Heraf ser m~:Jn, at hat) 

*) Se Side 36. 
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var Borgmesterens Søn i Svendborg, og at hans gamle 
Moder efter at være bleven Enke har henlevet sin Livs
aften hos Sønnen i Bjerreby og er død her i en Alder 
af 78 Aar. 

1737 ansøger Peder Pedersen Degn om, at der maa 
beskikkes ham en Medhjælper i Embedet, og denne An
søgning bevilges. Stamhusbesidderen Oberst Niels juel, 
beskikker den hæderlige Studiosuro 

Mogens Holch Schalkam 
til at være Medhjælper, og naar Degnen afgaar ved Dø
den, "hannem udi Embedet at succedere". Dette indtraf 
allerede 1739, og Schalkam bliver da virkelig Degn, d. 
v. s. faar Degnekaldets fulde Rettigheder; thi dets Pligter 
og Byrder har han haft, siden han kom til Bjerreby, hvad 
man ser af, at hans Collats er dateret allerede 6. D.cbr. 
1737. Med Embedets Indtægter fulgte nu ogsaa dets Ud
gifter, f. Eks. Amtsskatter, der var 3 Rdl. 59 Sk. 

jeg har forgæves søgt efter Schalkams Herkomst. I 
Bjerreby Skoles Embedsbog er der gættet paa, at han 
skulde være fra Bagnkop paa Langeland, og det er muligt, 
men Kirkebogen i Magleby Sogn, hvortil Bagnkop hører, 
siger dog intet derom. 

Han er født 171 O og var altsaa 27 Aar, da han 
holdt sit Indtog i Bjerreby. Det blev en lang Aarrække, 
han fik Lov at virke her; han dør nemlig først 1805 i 
den høje Alder af 95 Aar og noget over 2 Maaneder, 
efter altsaa at have været Degn paa samme Sted i ikke 
mindre end 68 A ar; mon ikke det er temmelig en estaa
ende i Danmarks Degnehistorie? 

Da han blev katdet til Bjerreby, var han Sæde- og 
Sognedegn i Skaarup og Tved, til hvilket Embede han 
var kaldet 26. Marts 1734 af Henning Watckendorff til 

6 
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Klingstrup, efter Degnen Frands Hansen Stær. og det er 
ufatteligt, at han fra dette bekvemme Sted og sandsynlig
vis dobbelte Indtægter vilde søge ud til Bjerreby, men 
han maa vel have haft sine Grunde. 

Han er vist bleven gift kort efter, at han er kommen 
til Bjerreby; hans nyfødte Datter døde nemlig i Marts 1739. 
Mange Aar derefter, nemlig 1783, mistede han en voksen 
Datter paa 30 Aar ved Navn Grethe, og en Datter ved 
Navn Lene kom til Vindeby og blev gift der med Niels 
Birk, Tømrer i Birkehuset 

Paa sine gamle Dage overlod han Skolegerningen til 
yngre Kræfter og maaske ogsaa sine kirkelige Forretnin
ger. Ved hans Død indtraf den Mærkelighed, at Embedet 
blev delt i to. Hans sidste Medhjælper i Skolen, Christen 
Jørgensen, blev ved at fortsætte som Skoleholder, hvor
imod Skoleholderen i Søby Skole, Lars Peber Baagøe, 
flyttede til Bjerreby og blev Degn. 

Christen Jørgensen 
var Søn af Skoleholder Jørgen Tidemand i Søby (se Side 
90). Hans gængse Navn var Christen Rebslager, hvad 
der efter Taasingeskik ikke var saa mærkeligt, da hans 
Fader oprindelig drev dette Haandværk, ja han har maaske 
selv i sin Ungdom gaaet baglæns med Hamperulien om 
Hofterne. 

I hans Tid laa Skolen ikke som nu midt i Byen, 
men derimod i den østlige Udkant (Matr. Nr. 55). Det 
gamle Skolehus her, hvori Christen Jørgensens Efterkom
mere har levet og virket lige indtil vore Dage, nedbrændte 
23. Nvbr. 1899, og dermed forsvandt det sidste synlige 
Minde om Christen Rebslager. 

Han var en meget stille og fredsommelig Mand, ikke 
saa slem til at bruge Riset som saa mange af hans sam-
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tidige Kolleger. Om hans Uddannelse foreligger der mig 
bekendt intet. At hans Fader var Skoleholder, har vel 
bidraget til, at Sønnen er siaaet ind paa samme Levevej, 
om end det pekuniære Udbytte ikke har været stort. Det 
er hell~r ikke utænkeligt, at hans svage Helbred har været 
en medvirkende Aarsag : thi det var meget almindeligt, 
at Folk, der led af en eller anden Legemssvaghed, skulde 
have et saadant "let Arbejde", og Jørgensen blev i en 
ung Alder angreben af Tuberkulose, hvilken Sygdom lagde 
ham i Graven allerede 1813, kun 37 Aar gammel. 

Af et i Vornæs Skole beroende Aktstykke angaaende 
Lærerlønninger m. m. for Taasinge faar man et ganske godt 
Indblik i en Lærers kummerlige Tilværelse dengang. Om Jør
gensen siges der, at Næringssorger og overdreven An
strengelse i hans Embede lagde ham for tidligt i Graven. 

Hans Hustru hed Karen jensdatter, og deres lille 
Datter, Karen, var kun tre Aar, da hendes Fader blev 
stedt til Hvile paa Bjerreby Kirkegaard. 

Det havde nu været naturligst, om Degnen 

Lars Peber Baagae 
havde overtaget Skoleholderiet, men Peber, som han al
mindeligvis kaldes, var for gammel til at overtage begge 
Forretninger, ja selv Degnetjenesten blev ham for besvær
lig, saa han ogsaa maatte overlade denne til den nye Lærer. 

I Pension skulde han have 2 Tdr. Rug og 2 Tdr. Byg 
in natura, samt 4 Tdr. Byg efter Kapitelstakst og 4 Læs 
Tørv, hvilket alt skulde udredes af Eftermanden i Bjerreby 
og af Læreren i Søby, Halvdelen af hver. 

Af Skoleplanen af 15. jan. 1814 faar man et lille 
Indblik i den gamle Degns huslige Forhold. Det hedder 
nemlig her: "Da Degnen Baagøe, en 73 Aar gl. Mand, er 
ganske uduelig til Skoleholder, og hans Økonomi bevis-

6* 
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!igen ikke er saaledes, at nogen duelig Seminarist vil eller 
kan opholde sig i hans Hus, foreslaas han til Afsked. 
Med passende Huslejlighed bør han forsørges af Sognet. 
Fra Planens Approbation regnes Afskeden. Degneindtæg
terne deles da lige imellem Sognets tre Lærere. Ved 
Degnens Død svares Pension til hans eventuelle Enke af 
Kirkesangerne i Bjerre by og Søby - lige meget af hver." 

Vi forstaar heraf, at gamle Peber havde overlevet 
sin Tid, og at det var paa høje Tid, at Bjerreby fik en 
ny Skolelærer og Kirkesanger, som det fra nu af kaldes. 

Sognet sørgede paa en meget snedig Maade for Hus
lejlighed til den gamle Degn, som det jo var bleven paa
budt. Man anbragte ham i Hospitalet, dog ikke som al
mindeligt Fattiglem, men som - Forstander. 

I denne Stilling døde han 5. jan. 1818 i en Alder af 
77 Aar. Hans Enke Maren Hansdatter Huus døde først 
1829, 66 Aar gl. 

Den nye Lærer i Bierreby bliver nu 

Kristen Knudsen Hoyer. 
Han er Søn af Gaardfæster Knud Hansen i Hillerslev 

By og født der l. Fe br .. 1790. Navnet Hoyer antog han, 
mens han gik paa Skaarup Seminarium; - som Vederlag 
for en Del af sin Uddannelse her gjorde han Tjeneste 
som Plovkarl hos Amtsprovst Wedel. 

Han er lige dimitteret 1813, med første Karakter, da 
han er saa heldig at blive kaldet til Embedet her i Bjerreby 
af General Fr. juel, og her virkede han til sin Død den 
8. Decbr. 1854. 

Indtil 1835 laa den gamle Degnebolig nogle faa Alen 
vesttigere end den nuværende Skole, der blev opført dette 
Aar og fik Navnet "Sofie Frederikke Skolen", som det 
endnu staar over Døren under Frederik den Sjettes Navne-
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træk. Under Navnet er indsat en Sandsten med Aarstallet 
MDCCCXXXV og følgende Indskrift: "Lad dit Liv bære 
Frugter af den gode Sæd, som her nedlægges i dit Hjerte." 

Den gamle Skole blev nu benyttet som Udhus indtil 
1897, da maatte det vige Pladsen for et mere tidssva
rende; men endnu til det sidste vidnede Nummerlisterne 
paa Væggen i Laden om, at her havde før den indbyrdes 
Undervisnings Fløjte kaldt til Orden. 

Hoyer var en meget dygtig Lærer i Sammenlig
ning med Formanden, og selv om han, maalt med Nu
tidens pædagogiske Meter, vel nok vilde falde langt igen
nem, saa var hans Komme til Bjerreby dog et afgjort 
Plus for Skolen. 

Hans Hustru hed Maren Mortensen; hun døde 18. 
Marts 1840, 50 Aar gl. 

Paa sine ældre Dage blev han som Enkemand gift 
med en Gaardmandsenke der fra Byen, Bodil Hansdatter, 
kaldet Bodil jyde, og hans Søn, Christian Hoyer, blev gift 
med samme Enkes Datter, saa det blev et lidt indviklet 
Familieskab. De unge overtog Gaarden, men da Lærer 
Hoyer døde, rejste de til Falster og købte en Mølle der, 
og gamle Bodil jyde, ogsaa nu kaldet Bodil Skolemesters, 
overtog paa ny sin Gaard. Hun er død 1877, 88 A ar gl. 

Hoyers Eftermand blev 

Johan Schmidt, 
der var født i Davinde Skole l. Dcbr. 1821 og Søn af 
derværende Lærer Chr. C. Schmidt og Hustru Jensine 
Petersen fra Søndersø Skole. Han dimitteredes efter to 
Aars Saminarieophold fra Skaarup 1842. 

De første Aar virkede han som Huslærer paa "For
haabningslund" i Vestfyn, og 1847 blev han Lærer i 
Akkerup ved Faaborg. Dette Embede fik han imidlertid 

~ 
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Lov til at overlade til sin yngre Broder, da Krigen stod 
for Døren, og selv blev han de følgende Aar Hjælpe
lærer, først i Vejlby ved Middelfart og siden i Rønninge 
mellem Odense og Nyborg. 

I 1854 blev han Andenlærer i Vesterskerninge, og 
her giftede han sig med sin Kusine Bothilde Dorthea 
Schmidt fra Genner ved Aabenraa, Datter af Gdr. C. C. 
Schmidt og Pouline Christiane Ravn fra Lygum Præste
gaard. Lige før Nytaar s. A. blev Schmidt kaldet til 
Bjerreby, og i januar 1855 flyttede han hertil med sin 
unge Hustru. 

Han var en dygtig Lærer til sin Tid, og i 38 Aar 
fik han Lov at virke i Bjerreby Skole. Da han fik sin 
Afsked l. jan. 1893, blev han udnævnt til D~nnebrogs
mand. Han flyttede da med sin Hustru til Falster og 
boede nogle faa Aar i en lille Ejendom, der hed "Alders
hvile", ved Nørre Alslev, hvor hans ældste Søn, Chri
stian, dengang var Førstelærer og Realskolebestyrer*). 

Gamle Schmidts Ophold her blev dog kun kort. 
Han døde nemlig 5. April 1896, og hans Hustru fulgte 
ham i Graven Aaret efter, den l. juli. 

De ligger begge begravet paa Nørre Alslev Kirke
gaard, og til hans Baare sendtes en Sølvkrans fra Bjerreby 
Skoledistrikt som et sidste Taknemlighedsbevis imod deres 
gamle Lærer. 

Den yngste af Lærer Schmidts Sønner, Theodor, er 
Lærer i Nakskov, og den næstyngste, Frederik, var 
Hjælpelærer hos Faderen de sidste tre Aar, han var i 
Bjerreby. Kort Tid efter fik han Embedet i Grænge paa 
Lolland, hvor han har virket siden. 

*) Han er senere bleven Overlærer i Stubbekøbing. 
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Jens Jacobsen, 
Schmidts Eftermand i Bjerreby, er født 26. Septbr. 
1868 i Nyborg, hvor hans Fader J. Jacobsen, gift med 
Henriette Dorthea Saul, var Fotograf. Han er dimitteret 
1888 fra Skaarup og blev 3. Oktober s. A. Hjælpelærer 
i Langaa. Her var han et Aars Tid godt og vel, saa 
blev han 20. jan. 1890 Andenlærer i Stige, og herfra 
forflyttedes han til Bjerreby 23. Febr. 1893. 

Ved hans Ankomst hertil fik Skolebygningen en Ho
vedreparation, hvortil den i høj Grad trængte. Haven, 
der hidtil havde været temmelig lille, fik han et af de 
første Aar betydelig udvidet, idet en lille Toft, der laa 
bag ved Haven, adskilt fra denne ved et stort, gammelt 
Tjørnehegn, blev taget med ind til Have og beplantet 
med Frugttræer. Før disse blev saa store, at de kunde 
give noget rigtigt Udbytte, forlod Lærer Jacobsen Bjerreby, 
idet han l. Dcbr. 1908 blev forflyttet til Kommuneskolen 

Roskilde, nærmest som Sanglærer. 
Sine musikalske Evner søgte han allerede at udnytte 

i Bjerreby, idet han der fik oprettet en Sangforening af 
ældre, bosiddende Mænd i Sognet, og denne Forening 
forskaffede i flere Aar Sognets Beboere mange fornøje
lige Timer. 

Hans Eftermand i Bjerreby blev nuværende Lærer 
Johannes Jensen. 

Hvordan lønnedes nu Lærerne i Bjerre by? 
ja, fra gammel Tid har der til Skolen hørt en jord

lod paa 7 Tdr. Land, og de gamle Degneindtægter be
stod endvidere af: 

9 Tdr. 4 Skp. Byg 
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2 Tdr. 6 Skp. Havre anslaaet til Rdl. 80 Sk. 
38 Snese Æg 

" " 
6 - 32 -

550 Pot Mælk 
" " 

5 - 70 -
Kvægtiende 

)) " 6 - 00 -
Offer og Acc. 

" " 
15 - 00 

!alt 64 Rdl. 86 Sk. 

Efter ~eglementet af 1795 tillagdes der Embedet 50 
Rdl., og fra 1811 var Lønnen 6 Tdr. Rug og 4 Skp. Byg 
in natura og 25 Tdr. Byg efter Kapitelstakst, hvori dog 
skulde afkortes ovennævnte 64 Rdl. 86 Sk. 

Havren skulde egentlig leveres in natura, men efter 
en mellem Husmændene og Degnen Baagøe indgaaet Ak
kord betaltes den med 8 Sk. pr. Skp. Skulde det dog 
med Tiden godtgøres, hedder det, at Embedet har lovlig 
Ret til een Skp. Havre af hver Husmand i Stedet for de 
8 Sk. pr. Skp., bør denne tilsvares Læreren efter Kapi
telstakst. 

Kvægtienden, der er foranderlig, bør hvert Aar an
gives, og dette Beløb fradrages. 

Af de 50 Rdl. henlægges 20 til Vindeby Skole, men 
udgør dette tillige med Bidragene fra de andre Sogne 
mere end Værdien af 121/2 Td. Byg , efter Kap., da an
vendes det til Papir, Bøger osv. for Øens samtlige Skoler. 

Lønnen er saaledes lavet om og forbedret flere Gange, 
men Forbedringerne er ikke meget værd; thi med hvert 
nyt Tillæg følger et nyt Afdrag. Hertil kommer endvidere 
følgende ikke helt lystelige Bestemmelse : 

"Da Børneantallet i Bjerreby og Søby Distrikter 
er større*), end at en almindelig duelig Lærer kan 
undervise med Nytte, bør vedkommende Skolelærer, 

*) Børneantallet var paa dette Tidspunkt henholdsvis 98 og 88. 
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om det i Fremtiden skulde bemærkes, at Børnenes 
Fremgang ikke svarer til Vedkommendes Ønsker, dag
ligen efter Aarstidens Beskaffenhed og Skolekommis
sionens paa Direktionens Approbation grundede Be
stemmelse give længere Undervisning i Skolen, end 
det allernaadigst approberede Reglement bestemmer." 

Fra 1814 er Lønnen 6 Tdr. Rug og 41 Tdr. Byg, 
de almindelige 128 Lspd. Hø og 192 Lspd. Halm, Offer 
og Accidenser, samt en jordlod paa 6 Tdr. Land og de 
lovbefalede 6 Fv. Brænde. 

Efter Loven af 1899 kom Embedet imellem de mid
delstore, Begyndelseslønnen vilde her som saa mange an
dre Steder være bleven større, hvis Børneantallet havde 
været mindre. 

Den allersidste Forandring, der er sket, er, at Skole
lodden for ikke længe siden er bortsolgt fra Skolen for 
6400 Kr. 

Ved Forskolen, som oprettedes her efter Lov af 29. 
Marts 1899, var den første• Lærerinde Frk. Margrethe 
Holm, Datter af Lærer Holm i Øster Tørslev. Hun var 
født 12. April 1878 og dimitteret fra Vejle. Da hun havde 
været 4 Aar i Bjerreby, forflyttedes hun til Udbyneder, 
og Karen Hansen, en Gaardmandsdatter fra Østermarie 
paa Bornholm, blev hendes Efterfølger i Bjerreby. Hun 
var født 9. juli 1873 og dimitteret fra Vejle samme Aar, 
som hun kom til Bjerreby. Her bliver hun til 1909, da 
forflyttes hun til Strellev Skole i Vestjylland, og nuvæ
rende Lærerinde, Enkefru Nicoline Møller, bliver hendes 
Efterfølger i Bjerreby. 
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Søby. 
Skolen i Søby ligger bekvemt midt imellem de tre 

store Byer, Søby, Skovballe og Gesinge, og rimeligvis 
har den altid ligget her, saa længe der i det hele taget 
har været Skole i denne Kant af Sognet. Den nuværende 
Skole er opført 1858, og det gamle Skolehus, som da 
blev nedbrudt for at give Plads for et nyt, laa paa samme 
Sted. Om det har været den første Skole her, kan vel 
ikke afgøres med Sikkerhed; men jeg er tilbøjelig til at 
tro det. Har der været noget Skolehold andetsteds, saa 
har det sikkert været ganske privat. 

Den første Skoleholder, jeg har kunnet finde i Søby, 
hedder 

Jørgen Tidemann. 
Han har først været Rebslager i Vemmenæs, og mens 

han er her, mister han sin Hustru 1771, hun var da 54 Aar 
gammel. Samme Aar gifter han sig imidlertid igen, denne 
Gang med Hans Madsens. Enke, Margrethe, og deres 
førstefødte Datter faar Navnet Zidsel. 

Hva~ Aar han har ombyttet Reberbanen i Vemmenæs 
med Skolestuen i Søby, kan jeg ikke sige; men iflg. 
Kirkebogen dør han som Skoleholder her 1789 i en Al
der af 65 Aar. Hans Enke overlevede ham til 1802, og 
hun blev 62 Aar. 

Det har antagelig ikke været Trang til Lærergernin
gen, der har faaet ham til denne Bytten Gaarde, men Ud
sigt til lidt bedre aarligt Udkomme og lettere Arbejde 
paa sine gamle Dage i Forbfndelse med fejlslagne For
haabninger til Reberiet i Vemmenæs. Han har her hørt 
til de Fabrikanter, som paa Kammerherre Niels juels Op
fordring har været med til at grundlægge Byen Vemme
næs eller Nyenstad, som den da hed. Hele denne Spe-
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kulation blev jo imidlertid til Skuffelse, og Byens Reb
slager har da fundet det klogt ved Hjælp af Kammerher
rens Bevaagenhed at forandre Livsstilling. 

Det har næppe været noget Overmaal af Kund
.skaber, han har været i Besiddelse af, men som Skole
holder havde han dog den Fordel fremfor sine Kolleger, 
at han ikke behøvede at spare paa Tampen; thi han kunde 
jo spinde sig en ny, naar den gamle ikke kunde længer. 

Af Børn i andet Ægteskab havde han foruden oven
nævnte Zidsel en Søn ved Navn Christen, født 1776, og 
det er ham, der under Navnet Christen Rebslager er om
talt som Skoleholder i Bjerreby. 

Da Tidernann døde 1789, flyttede den under Vornæs 
omtalte Skoleholder 

Lars Peber Baagøe 
med Herskabets Tilladelse til Søby Skole. Denne Forflyt
telse er ikke vanskelig at forstaa; thi Embedsindtægterne 
i Søby var ikke saa lidt bedre end i Strammelse, og da saa 
tilmed Skolen i Strammeise netop paa dette Tidspunkt blev 
flyttet ud ved Vornæs Skov, og Monsør Baagøe ikke har 
holdt af at komme ud i denne Nybyggeregn, som det jo 
dengang var, saa har han haft dobbelt Grund til denne 
Forandring. 

Efter 16 Aars Virken her holder Baagøe atter Flytte
dag, idet han nemlig ved Degnen Schalkams Død bliver 
hans Efterfølger i Degneembedet, som foran omtalt under 
Bjerreby. Baagøes Eftermand i Søby bliver mærkeligt 
nok daværende Skoleholder i Troense 

Friderich Johan Berg, 
som er omtalt under Landet, da han allerede kort efter 
~ytaar 1807 flytter hertil. 
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Hvorfor han saaledes har forsøgt sig i alle Øens 
Kanter, fra Troense til Søby og fra Søby til Landet i 
Løbet af et Par Aars Tid, kan jeg ikke forklare. For Ind
tægternes Skyld kan det, synes jeg, ikke have været; thi 
disse tre Embeder var der ikke megen Forskel paa, og. 
Troense var i hvert Fald ikke det mindste. 

Søby Lærerembede var altsaa atter ledigt, og denne 
Gang besættes det med en 

Niels Jørgensen, 
om hvem jeg ikke har kunnet finde Oplysninger af nogen 
Art. Det var nu ogsaa saa kort Tid, han var her, at hans 
Arbejde næppe har kunnet sætte noget varigt Spor; thi 
hen i Sommeren samme Aar faar Søby Skole sin første 
seminarieuddannede Lærer, nemlig 

Jørgen Andersen. 
Han var født i Sandholts-Lyndelse 28. Maj 1782 og 

Søn af derværende Gaardmand Anders Jørgensen*). 
Han hørte til Skaarup Seminariums første Hold Elever 

og dimitteredes herfra 1806. Aaret efter, at han er kom
men til Søby, bliver han gift med Wolborre Rasmusdatter. 
Hun var Datter af Rasmus Stær i Horse Skov paa Taa
singe, men var opdraget i Staus Mølle hos Peder Larsen, 
Møller paa "Stafs-Høj", som det hedder i Kirkebogen. 

Som ganske ung Mand faar han 1815 Dannebrogs
korset for sin Husflidsvirksomhed iblandt sine Elever. Det 
var særlig Kurvefletning, han lærte dem, og de Mænd i 
Distriktet, der havde plantet Kurvepil i deres Hegn, var 
nok ikke altid lige henrykte for dette Kurvemageri; thi 
det gik tit ud over Plantningen, og det ikke altid paa 
lovlig Vis. 

*) Moderens Navn er ikke anført i Kirkebogen. 
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Havde Søby Skole i den sidste Snes Aar skiftet 
Lærer mange Gange, saa gik der nu denne Gang næsten 
et halvt Aarhundrede uden Lærerskifte; idet Andersen 
først dør 1857, A a ret efter sin Hustru. 

Fire Aar før havde den gamle Mand været Gen
stand for megen Opmærksomhed i Skaarup ved Semina
riefs Halvhundredaarsjubilæum; han var nemlig ved denne 
Lejlighed den eneste af Seminariefs første Elevhold, der 
var til Stede. 

Andersen, der var godt lidt i sit Distrikt, optraadte 
som en Slags Doktor iblandt Beboerne. Man henvendte 
sig jo ikke til Lægen for Ubetydeligheder dengang, og 
besværligt var det, naar man endelig skulde have Læge, 
da han skulde hentes i Svendborg. Selv havde jo de 
fleste en hel Stabel af Husraad for mindre Sygdomme, 
men var det lidt vanskeligere Tilfælde, saa gik man op til 
- Skolelæreren. 

l sine huslige Forhold havde Andersen megen Sorg 
og Modgang at drages med. Hans Hustru var en sær 
Størrelse, der ikke med sin gode Villie viste sig for 
nogen, og mere end eet Barn gik sin Skoletid igennem 
uden at kende Skolekonen, fordi de saa hende saa sjæl
dent. Af deres to Døtre gjorde den ene sine Forældre 
stor Sorg paa flere Maader. 

Lærer Andersens Eftermand blev 

Vilhelm Petersen. 
Han var født i Frue Sogn i Svendborg 3. juni 1817, 

og var Søn af Skræddermester Christen Petersen og Hu
stru Johanne Sofie Wilhelmsdatter. Han havde ligesom 
Formanden faaet sin Uddannelse paa Skaarup Seminarium, 
hvorfra han var dimitteret 1837. 

Efter at have vikarieret forskellige Steder, fik han 
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1842 fast Ansættelse ved Borgerskolen i Ærøskøbing, 
Dg her virkede han i 15 Aar, til han kom til Søby. Hans 
Hustru Frederikke født Petersen var fra Ærøskøbing. 

Lærer Petersen var en dygtig og afholdt Lærer, 
saavel af Beboerne i Distriktet som af sine foresatte. 
Det sidste fremgaar af følgende Vidnesbyrd, som Biskop 
Engelstoft har noteret i Skolens Embedsbog: 

"16. juli 1859 visiterede jeg Søby Skole og glædede 
mig ved at finde den paa et særdeles tilfredsstillende 
Standpunkt under den nu ansatte fortrinlige Lærer Peter
sen, der med Kundskaber og Dannelse forener Flid og 
Omhu og Dygtighed til at bringe Børnene frem." 

Han interesserede sig meget for Sang og Musik. Paa 
Ærø havde hans Hovedfag i Skolen netop været Sang, og 
saavel der som siden i Søby gav han privat Undervisning 
i Musik, og spillede Orgelet i Bjerreby Kirke med Lyst 
og Dygtighed i de 27 Aar, han var i Søby. Samme Or
gel var anskaffet ved frivillige Bidrag af Menigheden et 
Par Aars Tid, før Petersen kom til Søby. 

Sin Skolelod drev han med stor Interesse, og han 
vakte en Tid Opsigt i Sognet, da han nogle Aar holdt 
Stude som Drivkraft for sit Landbrug. Senere byttede 
han dog denne jydske Trækkraft med de mere hjemlige 
Hestekræfter. 

Det var en stor Børneflok, han havde at arbejde med 
i Skolen, og dette undlod ikke at sætte sit Stempel paa 
ham, saa da han l. jan. 1884 fik sin Afsked med Pen
sion, da var han opslidt baade paa Sjæl og Legeme. 

Han flyttede med sin Hustru til Svendborg, og der 
·døde han i januar 1886; hans Enke er derimod først død 
i August 1907. 

Af deres tre Børn rejste Sønnen Kristen til Amerika 
som Landmand. Datteren Laura døde, da hun kun var 17 Aar 
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gl., og Sophie blev gift med en Købmand i Svendborg, 
men døde ogsaa her i en forholdsvis ung Alder. 

Aaret efter, at Lærer Petersen var kommen til Søby, 
blev den gamle Skole nedreven, og den nuværende blev 
opført omtrent paa den gamles Plads. Den nye Skole 
kostede 181 O R dl. at opføre, foruden Grundsten, Grus, 
Tag og Kørsel, der alt sammen leveredes af Beboerne. 

Lærer Petersens Eftermand blev nuværende Lærer 
paa Stedet Rasmus Pedersen Møller. 

Lønnen ved Søby Skole var oprindelig foruden en 
jordlod paa 3 Tdr. Land 

9 Tdr. 2 Skp. Byg 
3 

" 
61/! 

" 
Havre anslaaet til 2 Rdl. 52 Sk. 

37 Snese Æg 
" " 

6 - 16 -
555 Pot Mælk 

" " 
5 - 75 -

Kvægtiende 
" " 

6 - 00 -
Offer og Acc. 

" " 
15 - 00 

!alt 35 R dl. 4 7 S k. 

1795 tillagdes der endvidere Embedet 50 Rdl., men 
af disse skulde som ved de øvrige Skoler henlægges 20 
Rdl. til Skolen i Æskær. 

Fra 1811 bliver Lønnen 6 Tdr. Rug og 6 Tdr. Byg 
in natura samt 25 Tdr. Byg efter Kapitelstakst. 

Endvidere skulde hver Gaardmand i Distriktet levere 
2 Lspd. Halm og l Lspd. Hø. 

Foruden forannævnte 3 Tdr. Land udJagdes til Søby 
Skole 1815 Daniel Jensens Lod, der laa tæt ved Skolen. 
Om denne Udlægning gav Lærer Andersen følgende Er
klæring : 
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"Ovenstaaende Taxationsforretning er mig rigtig 
communiceret, og med jordtaxationen saavel som med 
de 171/ 2 Skp. som Godtgørelse for Fourage finder 
jeg mig, saa vidt det staar til mig, velfornøjet. De be
stemte 2 Tdr. Byg efter Kapitelstaxten for Savnet 
af et Høveds Græsning synes jeg at være for liden 
Erstatning, efterdi den tillagte Fourage ikke er til
strækkelig til det bestemte Antal Høveders Vinter
foring, og Skolejorden desaarsag i Overensstem
melse med Skoleanordningen af 29. juli 1814, 8. Kap. 
§ 52 ikke alene skal være til Græsning, men endog 
til Avling. 

Søbye Skole den 26. April 1815. 
/. Andersen, 

Skolelærer. 

Trods denne Forøgelse af jord vedblev Søby Skole 
dog, ogsaa efter 1814, at være Stedbarn paa dette Om
raade, idet Skolelodden kun blev 43

/4 Td. Land stor. 

Søby fik Forskole samtidig med Bjerreby, og den 
første Lærerinde her blev Else Agnete Rask, født 27. 
Pebr. 1881 og dimitteret fra Varde 1900. Hendes Hel
bred slog imidlertid ikke til; nogle faa Aar efter maatte 
hun opgive Lærerindegerningen, og nuværende Lærerinde, 
Frk. Margrethe Horn, blev hendes Afløser. 

Vemmenæs. 
Hele Halvøen Vemmenæs har oprindelig henligget 

med Skov og Græs, og her var ingen Bebyggelse ud 
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over et Par Smaahuse og en Skovfogedbolig, kaldet "Vem
menæshus", nuværende Matr.Nr. 10, samt Færgegaarden. 
Resten var fr i Hovedgaardsjord, hvorfor der aldrig har 
været Tiende paa denne jord. 

I Midten af det 18. Aarhundrede besluttede imidlertid 
Søheltens Sønnesøn, Kammerherre Niels juel, at grund
lægge en Fabrikby her paa dette Næs, og endnu den Dag 
i Dag minder mange Stednavne om Byens industrielle Op
komst, som f. Eks. Hattemagerhaven. Af jorderne paa 
Halvøen skulde der oprettes en Hovedgaard, et Hollæn
deri, og det Sted, hvor Gaardens Plads var tiltænkt, be
nævnes endnu Hollændermarken. 

Det blev imidlertid en mislykket Spekulation. Fa
brikkerne gik samme Vej som deres Søskende i Troense, 
og Fabrikanterne maatte enten flytte bort eller slaa sig 
paa Landbruget. En Del valgte det sidste. Kammerher
ren indsaa sine fejlslagne Planer, og for at beholde de 
Beboere, som nu engang, efter hans Opfordring, havde 
taget Ophold der og grundlagt "Nyenstad", der som alle
rede tidligere bemærket var Byens første Navn, overlod 
han dem jorderne og opgav Hovedgaardstanken. 

I Henhold til Forordningen af 23. April 1781 om 
jordfællesskabets Ophævelse blev jorderne udskiftede paa 
Halvøen Vemmenæs allerede 1789, 11 Aar tidligere end 
i Sognets øvrige Del, vel atter en Indrømmelse til de 
uheldige Fabrikanter. 

Flere af Gaardene blev flyttede ud paa Stenodden, 
det nuværende Ny Vemmenæs; men Gaardsplads og Have 
maatte lades tilbage, og dette er nu Husene i Gl. Vem
menæs. 

Et af disse overlod Stamhusbesidderen til sin Have
karl eller Urtegaardsmand 

7 
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Niels Mortensen, 
der menes at være født i Vornæs. 

Samme Niels Mortensen maa formodentlig have været 
i Besiddelse af lidt flere Kundskaber end Byens Beboere 
i Almindelighed eller haft andre Kvalifikationer; thi kort 
Tid efter sin Bosættelse her anmodede Bymændene ham 
om at tage sig lidt af Byens opvoksende Ungdom som 
Skoleholder, da det var for smaat med den Undervisning, 
de kunde faa, naar de skulde vente paa den Bjerreby 
Degn og det "dejlige Solskin". 

General juel syntes ikke straks om denne Ordning, 
skønt han heller end gerne vilde have Børnene undervist 
ogsaa i V emmenæs; thi, sagde han, der var stor Forskel 
paa at opelske Y m per og at undervise Børn, men han 
gik dog til sidst ind paa Forslaget og gav Mortensen 
endnu to andre Haver som Vederlag for sit Arbejde, 
nemlig den nuværende Skolehave og længere nede i Byen 
endnu en, der den Dag i Dag kaldes Skolehaven, skønt 
den for mere end eet Slægtled tilbage paa en eller anden 
Maade igen er taget fra Skolen. 

Det Hus, der først var bleven ham overladt, blev 
snart for trangt. Til et større Hus længer nede i Byen, 
hvor Skolen endnu er beliggende, blev der bygget nogle 
Fag, d~r skulde anvendes som Skolestue, og her virkede 
Gamle Mortensen, som han almindeligvis kaldes for at 
skelne ham fra Sønnen, der blev hans Eftermand og da 
kaldes Unge Mortensen. 

Gamle Mortensen underviste Børnene i Havebrug, 
hvad han som gammel Havemand jo var særlig kompetent 
til, og den nymodens Skolehaveide har han saaledes for 
mere end 100 Aar siden praktiseret i V emmenæs Skole. 

Indtil 1815 var der ingen egentlig Skolejord til Vem
menæs Skole; men i dette A ar udlægges der en til Hans 
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Rasmussen Lollikes Gaard hørende Løkke saaledes be
nævnt: Forreste Løkke, Halvdelen mod Byen til Takst 
91/2 Skp., Halvdelen øverst paa Agrene til Takst 81/2 

Skp. Løkken ved Vejen, Halvdelen ud mod Vejen til 
Takst 8 Skp. og Resten i Nord til Takst 11 Skp. 

Vi faar ikke at vide, hvor stor den er, men derimod, at 
den ikke er af samme Godhed overalt, og at den største 
Del af den er under Middel, naar denne er 8 Skp., d. v. 
s. 8 Skp. Land til hver Skp. Hartkorn. 

Angaaende denne Udlægning af Skolejord afgiver 
Lærer Mortensen følgende Erklæring: 

"Da jeg i 4 Aar har assisteret Hr. Landmaaler 
Kiellerup, og i den Tid var med at beregne adskil
lige jorder, brugte vi altid 14000 D Al, pr. Td. 
Land; mig synes derfor, at 12000 D Al. ikke er 
tilstrækkeligt til l Td. Land, geometrisk Maal. -
jordens Taxation haver jeg ikke noget imod, men 
den ligger temmelig langt fra Skolen til at kunde 
hødste den rigtige Nytte deraf. 

Det højkongelige danske Cancelli har af Dato 14. 
januar d. A. allernaadigst tilladt mig at vælge imel
lem jord og Fourage, dersom det altsaa staar til 
mig, saa vælger jeg Fouragen i Stedet for jord. " 

Vemmenæs Skole, 27. April 1815. 

N. Mortensen, 
Skolelærer. 

Det stod dog alligevel ikke til ham at vælge imel
lem jord og Fourage; thi jordlodden blev udlagt; men 
man kan godt forstaa hans Ræsonnement; thi ovennævnte 
Løkke, der fra nu af blev Skolelod, var et daarligt Stykke 
jord, et "Stenrøs", der først blev dyrkeligt, efterhaanden 
som Læreren ved Bymændenes velvillige Hjælp fik "sun-

7* 
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ket" Stenene, fik gravet dem saa dybt i jorden, at Ploven 
kunde passere hen over dem uden at støde paa. 

Det var dog langtfra alle Stenene, der blev skaffet 
af Vejen paa denne Maade; endnu et halvt Hundrede Aar 
maatte man Foraar og Efteraar pløje ud og ind for at 
undgaa de mange Sten, som endnu laa tilbage, og først 
i . Slutningen af Aarhundredet er de sidste havnede paa 
Landevejens Skærvepladser. 

Niels Mortensen døde i Skolen 4. Oktober 1827 i 
en Alder af 65 Aar, og hans Søn 

Morten Nielsen Mortensen 
blev hans Efterfølger. Han var født i Vemmenæs 6. juli 
1804; hans Moder, Sidsel Rasmusdatter, døde først 184 7, 
76 Aar gl. 

Straks efter at han var dimitteret fra Skaarup 1826, 
blev han Faderens Medlijæ1per; men han virkede her kun 
i 1 O A ar og kæmpede i disse Aar stadig med Sygdom 
og Lidelser, der endte hans Dage i Høsten 1837. 

Hans Enke, Karen Nielsdatter Møller, Datter af Gfst. 
Niels Møller der i Byen, holdt en Tid Hus for Efterman
den i Haab om at blive dennes Hustru, at gaa i Arv, 
som det saa tidt skete med Præsteenker. Da dette Haab 
imidlertid bristede, flyttede hun hjem til Forældrene med 
sine Børn, to Døtre og to Sønner. Af disse døde Døt
rene, Caroline og Cicilie begge ugifte; den ene Søn,. 
Emilius, blev Husfæster og Snedker i Lundby, og den 
anden, Theodor, blev Skibsfører i Rudkøbing. 

Jakob Rasmussen Krogh, 
der blev Unge Mortensens Eftermand i Vemmenæs Skole, 
var født i Strammeise 1. Novbr. 1808 og Søn af Boels
mand Rasmus Jakobsen og Hustru Grethe Hansdatter. 
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Han dimitteredes fra Skaarup 1829 med første Karak
ter og havde været Hjælpelærer en Tid hos den syge 
Mortensen, da han blev hans Afløser. 

Han var som Formanden svag og skrøbelig, og alle
rede 15. Maj 1838 døde han af Brystsyge. Efter Foræl
drenes Ønske blev han begravet paa Landet Kirkegaard. 

Man kan sige sig selv, at selv om disse to sidste 
Lærere, der begge i saa ung Alder maatte afslutte deres 
Livsvirksomhed og stadig levede under Sygdommens Kors, 
end havde den bedste Vilje til at faa noget ud af Skole
gerningen, saa var det dog i disse Aar kun smaat be
vendt med denne her i Vemmenæs. ja, der var lange 
Tider, hvor Undervisningen indskrænkede sig til, at Bør
nene een Gang om Ugen gik op til Lærer Hoyer i Bjer
reby og blev hørt i deres Remser. 

Jens Hansen Schougaard 
bliver nu Lærer i Vemmenæs. Han er født paa Skud
dagen 1808 i Skovballe paa Fyn, hvor hans Fader var 
Gaardmand. Forældrenes Navne kan ikke opgives, da 
SkelJerup Kirkebog mangler fra 1716 til 1814. 

Han dimitteredes fra Skaarup 1830, og sin første 
Lærergerning udøvede han ved Langø-Nordskov Skoler 
paa Hindsholm, idet han her afløste den under Vornæs 
omtalte Hans Rasmussen. 

Denne sin Virksomhed her under Baroniet Schelen
borg kunde han takke for, at han kom til Vemmenæs. 

Taasinges daværende Besidder, Carl juel-Brockdorff, 
var nemlig 1811 ved Giftermaal ogsaa kommen i Besid
delse af dette Baroni, og han havde altsaa Kaldsretten til 
Lærerembederne begge Steder. Da Schougaard ansøgte 
om Embedet i Vemmenæs, var han altsaa ikke en ukendt 
Mand for Kammerherren, og denne sagde spøgende til 
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ham, da han meddelte ham, at han var kaldet, at han 
nærmest havde bevilget hans Ansøgning, fordi han var 
Ungkarl, da han saa kunde tage, hvilken af Kaldets to 
Enker, han syntes bedst om. 

Jakob Rasmussens Enke rejste til Skaarup, da hun snart 
blev klar over, at hende blev det ikke. Unge Mortensens 
Enke holdt derimod paany sit Indtog i Skolen som Hus

-holderske for den nye Lærer, og efter 6-7 Aars For
løb blev hun virkelig for anden Gang Kone i Huset. 

I sine yngre Dage var Schougaard en livlig Selskabs
mand, altid oplagt til Lystighed, og ældre Folk fortæller 
endnu mange gemytlige Smaahistorier om ham fra de 
Dage. Paa sine ældre Dage blev han derimod indesluttet 
og tilbageholdende, og han kom da yderst sjældent ud 
til Beboerne. Han var i høj Grad sparsommelig og øko
nomisk og forstod trods de smaa Indtægter at faa disse 
til at blive større end Udgifterne. 

Schougaard var en dygtig og flittig Lærer; Biskop
pen skriver om ham 1859, at han underviste med Grun
dighed, Omhu og Flid. Han var imidlertid meget streng, 
tit vel for streng, og skønt det var noget, han ikke havde 
Eneret paa i de Tider, bidrog det dog til, at man af den 
Grund ikke altid fik Øje for hans gode Sider. 

Det kneb for ham at give Afkald paa Lærergernin
gen; men Alderdom og Svaghed nødte ham dog til sidst 
til at søge sin Afsked 1882. Da var han 7 4 A ar gammel 
og havde været Lærer i Vemmenæs i 44 Aar. Han flyt
tede da op til Tved til en Datter, den eneste han havde, 
der var gift her med en Landmand. Hans Hustru var død 
i sit 73. Aar, lige før han forlod Vemmenæs, og allerede 
Aaret efter dør han selv og bliver begravet paa Tved 
Kirkegaard. 

I flere af Schougaards sidste Aar trængte Skolebyg-
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ningen i Vemmenæs til Fornyelse; men de to gamle var 
levet saadan sammen med Murstensgulvet i Skolestuen, 
med de kalkede Vægge i Lejligheden, som de helst selv 
hvittede, og med Skorstensaabningen i Forstuen, der Snese 
af Gange havde været benyttet som Fangehul for de mest 
opsætsige Smaafyre, at de udbad sig Sogneraadets Til
ladelse til, at alt maatte blive ved det gamle, til de en
gang var borte. 

Schougaards Eftermand blev 

Hans Christian Lassen Thaysen. 
Han er født i Adserballe paa Als den l. Septbr. 

1855, men opvokset i Vibøge, da hans Forældre, Urmager 
og Kaadner Jørgen Thaysen og Marie Lassen, flyttede 
hertil, da han var 11/s Aar gl. 

Han tog Lærereksamen fra Skaarup Seminarium 187 4, 
og samme Aar blev han Huslærer i Urlev ved Horsens. 
Her var han til 1876, da blev han Lærer ved Realskolen 
i Rudkøbing. Efter et Aars Ophold her, og efter at han 
havde været Soldat, blev han 187 8 Hjælpelærer i Ellerup 
og 1879 Andenlærer i Tved ved Svendborg. Fra dette 
Embede forflyttedes han 1882 til Vemmenæs. 

Skolen her fik da i dobbelt Forstand en ny Lærer. 
Der kom en ny Aand, en ny Luft ind i den gamle Skole
stue, ind i det gamle Hus, der nu snart skulde forsvinde. 

Første Sommer efter at Thaysen var ankommen, blev 
den gamle Bindingsværksbygning nedreven, og den nu
værende Skole opført paa den gamles Plads. 

Thaysen blev i kort Tid afholdt af saavel Forældre 
som Børn. Han tog Del med dem i deres Sorger og 
Glæder - var glad ved dem og de ved ham. 

Landvæsenet interesserede ham meget, og hele hans 
Fritid gik med til at faa Skik paa Skolelodden. At dette 
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lykkedes, ser man bedst deraf, at medens han det første 
Aar kun avlede 9 Tdr. Korn, saa opnaaede han det sid
ste Aar 45, et helt godt Resultat. 

Skønt alt saaledes gik godt for ham, saa var og 
blev Vemmenæs dog et lille Embede, og selv om det 
ikke længer var Filial af Bjerreby, hørte det dog til 
Herredets mindste, og da Thaysen har været der en halv 
Snes Aar, flytter han derfra og bliver Førstelærer i Hejls 
ved Kolding. Hans Hustru, Marie Rasmussen, er Datter 
af Gmd. Rasmus Hansen og Hustru Ane Kirstine Nielsen 
i Holmdrup. 

Niels Peter Christian Sørensen, 
som blev Lærer Thaysens Eftermand i Vemmenæs, er 
født 11. Aug. 1861 i Ballerup ved København, og er 
Søn af Gdr. Christian Sørensen og Hustru Sofie Knudsen. 

Efter at han var dimitteret fra jonstrup 1881, blev 
han s . A. Hjælpelærer i Brændekilde og var her til 1884. 
Fra 1886 til 1890 var han Hjælpelærer i Allesø, og her
fra forfly ttes han til Vemmenæs l. Novbr. d. A. 

Han havde ikke været i Vemmenæs ret længe, før 
han mærkede, at Indtægterne her ikke var ret store, og 
han begyndte at se sig om efter et bedre Embede. Et saa
dant faar han i juni 1893, nemlig Benløse ved Ringsted. 
Efter en halv Snes Aars Ophold her forlader han Sjæl
land og kommer l. Oktbr. 1902 til Arninge Skole ved 
Nakskov. Hans Hustru, Nielsine Hansen, er fra Middelfart. 

Nu blev Nedskriveren af disse Linier Lærer i Vem
menæs, og da jeg efter omtrent 16 Aars Ophold her for
flyttes til mit nuværende Embede l. April 1909, bliver 

Hans Juhl Andersen 
min Eftermand derude. Han er født i jordløse paa Fyn 
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d. 4. Oktober 1876 og Søn af Anders Andersen og Hu
stru Karen Kirstine Hansen. 

Til sit 25. Aar var han Landmand, og efter at have 
været to Gange paa Folkehøjskole tog han til Odense 
Seminarium og dimitteredes herfra 1904. Straks derefter 
blev han Vikar ved samme Seminariums Øvelsesskole, og 
efter Sommerferien s. A. blev han ansat ved Madsens 
Realskole i Odense. Denne Plads maatte han imidlertid 
opgive paa Grund af Sygdom og tage Ophold en Tid paa 
Silkeborg Sanatorium, hvor han dog fuldstændig genvandt 
sit Helbred. Et Aars Tid var han nu Hjælpelærer i Gum
merup og 8--9 Maaneder i Hjallese; men fra l. Marts 
1907 faar han fast Ansættelse som Andenlærer i Aarup, 
og herfra forflyttes han til Vemmenæs. Kort efter, at han 
har tiltraadt Embedet her, bliver han gift med Dorothea 
Christine Benedicte Algreen Prlisz, Datter af Lærer joh. 
Fred. Prlisz og Hustru Hansine Henriette Algreen Peter
sen i Nørre Søby. 

Heller ikke han slog sig til Ro i Vemmenæs, men flyt 
tede allerede sidst paa Aaret 1912 til Harndrup mellem 
Odense og Middelfart. 

Hans Eftermand i Vemmenæs er nuværende Lærer 
jens Andreas Viggo Helmig. 

Grunden til den hyppige Skiften Lærer her maa, som 
allerede bemærket, hovedsagelig søges i de mindre Ind
tægter, og vi skal nu se, hvordan Lønningsforholdene da 
var her. 

Som tidligere bemærket var det Meningen, at Skolen 
i Vemmenæs skulde være Filial af Bjerreby, og hvad vilde 
det da sige? ja, man skulde tro, at Læreren her kunde 
nøjes med mindre Uddannelse, og at han skulde staa under 
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Læreren i Bjerreby; men det har der aldrig været Tale 
om. Filialen bestod ene og alene i den mindre Løn, og 
den var saamænd ogsaa tarvelig nok. 

jordlod var der, som vi har set, ikke til at begynde 
med, og Kornlønnen indskrænkede sig til siger og skriver 
6 Tdr. Byg. 

Hertil kom endvidere 

70 Pot Mælk anslaaet til 70 Sk. 
Kvægtidende 
Offer og Acc. " 

" 
" 60 " 
" 5 Rdl. 00 " 

lait 6 Rdl. 30 Sk. 

Efter Reglementet af 1795 kom hertil et Tillæg paa 
30 Rdl. 

Fra 1811 er Lønnen 3 Tdr. Rug og 2 Tdr. 2 Skp. 
Byg in natura, samt 12 Tdr. 4 Skp. Byg efter Kap.; 
men heri afkortes ikke alene de 6 Rdl. 30 Sk., men og
saa de 30 Rdl., saa det var sandelig smaa Indtægter, 
Stedbarnskaar. Det eneste Omraade, Læreren her ikke 
var Stedbarn paa, var Brændselet, da han her fik samme 
Kvantum som sine Kolleger. 

Det hjælper jo noget, da jordlodden kommer til, selv 
om den ikke er af de bedste, og efter Skoleloven af 
1814 er Kornlønnen 6 Tdr. Rug og 36 Tdr. Byg; men 
naar Embedet desuagtet vedblev at være mellem de smaa, 
saa kom det af, at Offer og Accidenser var ringe. 

I de senere Aar er jordlodden kommen bort fra Sko
len. Den blev ikke solgt; thi den var lejet af Stamhuset, 
og Afløsningen bestod da i, at dette Lejeforhold ophørte, 
saa Kommunen i Stedet for at betale Stamhuset 21 Tdr. 
Byg som hidtil, lod Læreren faa Grundlønnen uden Af
kortning for jord. Naar hertil kommer, at Kommunen for 
faa Aar siden har forhøjet Grundlønnen med 75 Kr., saa 
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maa det siges, at Vemmenæs Lærerembede nu er, som 
Embeder er flest, og at Sognets to andre Embeder i 
hvert Fald ikke er nævneværdigt større. 

Her ved Vemmenæs Skole var i de gamle Degne
indtægter Offer og Accidenser anslaaet til 5 Rdl., og 
denne Post var for de fleste af de øvrige Skoler ligele
des meget line, saa line at man f. Eks. for Vornæs Skoles 
Vedkommende spørger sig selv, om der ingen Folk var 
til at betale, og om de, der var, ingen Ting ydede. Det 
sidste er vel nok Grunden; thi selv om Folketanet paa 
Taasinge for halvandet Hundrede Aar siden kun var Halv
delen af, hvad det er i vore Dage, Folk var der dog, 
men -. Den Del af Degnens Indtægter, der hedder Of
fer og Accidenser, har ane Dage været en kedelig Post 
for nydende som for ydende. Det blev af mange betragtet 
som overflødigt, og derfor svandt det ind. Vi kender alle 
de smaa, papirstynde Skillingstykker fra det 18. Aarh., 
der skulde forestille Sølv og gik under det kønne Navn 
"Degnelus". En saadan Betegnelse har de ikke faaet for 
ingenting, men fordi en saadan Mønt var Offertakst til 
Degnen paa de store Højtider. Selv om nu de bedre
stillede, hvoraf der ikke var mange, drev det til at ofre 
en 4 Sk. eller en 8 Sk., saa blev den samlede Sum dog 
kun ringe; thi mange undlod helt at ofre. 

Og nu Accidenserne? 
ja, kontant Betaling kendte man ikke meget til. Imel

lem de Snese af Kreditorer, der fylder Side efter Side i 
Skifteprotokollerne, er ogsaa hyppig Præst og Degn. jeg 
skal nævne nogle Eksempler: Ved Skiftet efter jep Ras
mussen i Søby 25. April 1654 opførtes til Præsten og 
Degnen 2 Sid. - Efter Niels Ibsen Gammelgaard i Nyby 
14. Decbr. 1657 fik Degnen 41/ 2 Mk. - For Anne Hans
datters Begravelse i Melby s. A. fik Degnen l Mk. -
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Ved Skiftet efter jens Hansen paa Stenør 29. Maj 1657 
udtagdes til "prest degen och till lig Kisten l liden gryde 
l liden Kiel Noch 1 liden Kober Kiel til sammen for 3 
Dir. - Efter Morten Hansen Pill i Troense 1658 skal 
Degnen have l Sid., Præsten l Rdl., og til disse to 
Poster, samt til Ligkisten 3 Dir., udJagdes l sort houed 
Quie - 51/2 Dl. 

Hyppigst er Præsten opført alene og ingen Degn; han 
har da muligvis ikke været medvirkende. Man har klaret 
sig ved Naboers og Venners Hjælp, i hvert Fald i Hjem
met. Ved Skiftet efter Niels Mortensen og hans Hustru 
Chatrine Nielses i V emmenæs Færgegaard 7. Maj 1658 

lyder en af Posterne saaledes: "Knud Weffuer och Jacob 
Christensen som Sang for og eptter liget - 2. Dir. 
Noch Jacob 2 Mk." 

Der kunde nævnes mange lignende Eksempler; men 
dette er tilstrækkeligt til at vise, at som det var smaat 
med Offeret, saaledes var det ogsaa med Accidenserne. 

Dog, skal man være helt retfærdig, maa man ikke 
glemme, at skortede det mange Steder paa Viljen, saa 
kneb det endnu flere Steder med Evnen. 

Bregninge Sogn. 
Af dette Sogns nuværende tre Skoler er Frederik 

juels Skole den yngste; ja, det er i det hele taget Taa
singes yngste Skole, idet den først er opført 1827, og 
der har ikke paa det Sted været nogen Skole i Forvejen. 

Troen se Skole er nok en Del ældre; men da selve 
Troense By hører til Øens yngre Byer, saa er Skole
væsenet her heller ikke af meget gammel Dato. 

Tilbage bliver da Bregninge Skole, der som Degne-
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stavn er Sognets ældste og vel nok engang den eneste. 
Naar Beretningerne om denne desuagtet er mere fattige, 
end man skulde vente, kommer det af, at Degnen i Landet 
ogsaa fungerede som Degn i Bregninge, og her var alt
saa ingen bosiddende Degn i næsten hele det 18. Aar
hundrede, hvad der fremgaar af den foranførte Beretning 
om Landet. 

Det er sandsynligt, at der har været nogle Skole
holdere her, hvis Navne er forsvundne med den brændte 
Kirkebog. l Rasmus Dreyers ældre Dage har i hvert Fald 
hverken han eller hans Medhjælper, Corfits juel, haft 
noget at gøre med Undervisningen i Bregninge; thi da 
han dør 1783, og Degnefællesskabet ophører, blev den 
hæderlige Mand 

Andreas Thygesen 
af General juel kaldet til at være Sognedegn i Bregninge, 
og i hans Collats staar bemærket, at han "hidindtil har 
været Skoleholder i Bregninge paa Thorseng". 

Ud over denne Bemærkning i Collatsprotokollen i 
Bispekontoret ved jeg intet om Skoleholder Thygesen. 
Han har allerede været Skoleholder i mange Aar, da han 
udnævnes til Sognedegn; thi iflg. Kirkebogen fik han 
døbt en Søn med Navnet Niels 1773*). Hans Hustru er 
død i Bregninge 9. Oktbr. 181 O, 63 Aar gl. 

Hans Eftermand hed 

Christian Sigfried Lorentzen. 
Han fik Collats af 7. April 1790 og blev kaldet iflg. 

Kong!. Majestæts allernaadigste Rescript af 15. April 

*j !flg. Tingbogen holdes den 12. Novbr. 1759 Skifte efter 
"Hans Ridder forhen Skoleholder i Bregninge"; - maaske 
er han Thygesens Formand. 
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1790, hvor der siges, at bemeldte Lorentzen maa antages 
til dette Sognekald, skønt han ikke "forud har været or
·dentlig beskikket Skoleholder." 

Han var født i Flensborg 1762, og vistnok godt 
oplært; thi han kom her til Taasinge som Hovmester for 
General juels Børn. Hans her udviste Dygtighed og Ge
neralens velvillige Omsorg for ham kan han takke for, 
at han blev Degn i Bregninge. Det første Aar, efter at 
han var rykket ind i sit nye Embede, røgtede han endnu 
sin Hovmestergerning paa Slottet, men saa afløstes han 
her af den senere Præst i Landet, F. C. Lund, og nu 
.lutnde han helt anvende sine Kræfter i Bregninge Skole. 

Han var en dygtig Lærer, men striks som Sønnen i 
Landet, Æblet var her ikke faldet langt fra Stammen. 
Han skrev en pæn Haand og var meget musikalsk. 

Hans Hustru, Scharlotte Knevle, var ligeledes fra 
Flensborg, og af deres fem Børn blev den ældste Søn, 
som foran omtalt, Lærer i Landet, en yngre Søn, Carl, blev 
Stadsmusiker i Ribe, to Døtre døde ugifte (den ene i St. 
Jørgens Kloster ved Svendborg), og en tredje Datter, 
Marie Cathrine, blev gift med Murmester Frederik Valen
tinsen Hoff i Troense. 

I Aaret 1829 blev gamle Lorentzen Enkemand, og 
en af de to ugifte Døtre blev Husholderske for Faderen 
·de faa Aar, han overlevede sin Hustru. Han døde 1835, 
7 3 A ar gl., og blev begravet ved sin Hustrus Side paa 
Bregninge Kirkegaard, i det Gravsted, hvor siden hans 
Eftermands Eftermand, Lærer Rasmussen, kom til at hvile. 

I sine sidste Aar maatte han holde Hjælpelærer, og 
.af disse blev den sidste, 

Mads Madsen, 
:hans Efterfølger Embedet. Han var Søn af Præste-
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gaardsforpagter Johan Madsen og Hustru Mette Christens
datter i Langaa paa Fyn og født der 8. Febr. 1798. Tyve 

Aar gammel blev han dimitteret fra Skaarup Seminarium, 
og efter at han nogle Aar havde været Huslærer hos 
Proprietær Bylov paa Tøjstrup,. kom han til Bregninge, 
og her virkede han til 1870, da han fik sin Afsked med 
Pension. 

Gamle Lorentzen kunde nok have lidt, at den unge 
Hjælpelærer skulde have gjort en af Døtrene til Skole
madam i deres Fødehjem; men i Præstegaarden lige over
for var der i de Aar en Husjomfru, Ingeborg Kirstine 
Dam, Datter af Rebslager Jørgen Dam i Troense, og for 
hende kunde jomfru Lorentzen ikke klare sig, hun blev 
Madsens Hustru i Aaret 1836. 

Af deres tre Sønner blev den ældste Bødker og senere 
Restauratør i Bregninge, og hos ham tilbragte gamle 
Madsen og Hustru deres Livsaften. Den mellemste, Fer
dinand, gik paa Skaarup Seminarium, og var et Par Aars 
Tid Huslærer paa Vesterskov ved Hindberg, var derefter 
en halv Snes Aar Friskolelærer i denne By og oprettede 
saa en Privatskole i sin Fødeby, hvor ban virkede til sin 
Død 1908. Han var gift med en Søster til Forfatteren 
Ingvor Bondesens Kone. Den yngste, Vilhelm, blev For
pagter paa Tarnø, en af Blixen-Finekes Gaarde i Skaane. 

Lærer Madsen var en god Sanger, og han elskede 
Sang, ikke mindst den, der lød fra Naturen. Han havde 
altid flere Sangfugle i Bur, dels hjemlige, som Stillids, 
Nattergal o. lg., dels fremmede; ja, han havde engang 
en Stær, som han havde lært til at synge "den tapre 
Landsoldat". 

Denne hans musikalske Interesse bidrog vel en Del 
til, at han var saa afholdt af Kammerherren, Carl juei
Brockdorff, Musikkammerherren, som han kaldtes, fordi 
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han holdt et stort Orkester af ypperlige Musikere, saa 
der paa Slottet daglig lød Strengeleg og Valdhornstoner. 

Det hørte ikke til Sjældenhederne, at Kammerherrens 
Køretøj holdt uden for Bregninge Skole for at invitere 
Madsen ned paa Slottet til Aftensmad og en lille rask 
L'hombre, sammen med sin Genbo, Pastor Krarup. 

l Skolen var Madsen en dygtig og nidkær Lærer, hvad 
der ogsaa fremgaar af de mange Vidnesbyrd i Skolens Em
bedsbog fra de visiterende, Provst og Bisp, hvor det hedder, 
at Undervisningen foregik med Liv, Børnene svarede 
flinkt, og Skolens Tilstand var i det hele taget tilfreds
stillende o. lg. 

At Madsen virkelig havde Lyst til sin Gerning, ser 
man deraf, at selv efter at han som gammel Mand havde 
sagt Skolen Farvel og var flyttet hen hos Sønnen, sam
lede han dog hver Dag en hel lille Skare om sig af Di
striktets yngste og lærte dem ABC og to Gange tre. 

At Madsen ikke var den Mand, der var helt ukendt 
med Tampen, skal jeg til Slutning fortælle en lille Hi
storie om. 

Hans Eftermand, Lærer Rasmussen, havde en Aften, 
et af de første Aar han var i Bregninge, bedt sine Kol
leger paa Øen sammen i Bregninge Skole, og gamle 
Madsen var ogsaa bedt med. Ud paa Aftenen bliver 
Lærer Petersen i Søby opfordret til at more Selskabet 
med lidt Musik, men af Beskedenhed undslaar han sig. 
Da siger Lærer Koch fra Landet, der altid var oplagt til 
Spøg og Spas: "Nu skulde du bare have haft din Tamp, 
Madsen, saa skulde han ikke slippe saa let - for du har 
den da vel ikke i Lommen endnu?" For at overbevise sig 
herom tager Koch fat paa Madsens side Skødefrakke, og 
næsten i samme Nu straaler hans Ansigt af ellevild Glæde, 
og han raaber: "Halløj! kom med en Kniv, her sidder 
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Mester Erik!" Den var i sin Tid g leden ned mellem Tøj 
og For og havde siddet der godt gemt og glemt, til 
Koch ved Knivens Hjælp fik den halet frem til uhyre For
nøjelse for hele Selskabet. Nu fik man Musik. 

Saa snart Lorentzen, den gamle Degn, var død, for
svandt ogsaa den gamle Skole, og den nuværende blev opført 
paa den gamles Plads 1837. Nu er den jo igen gammel 
og antikveret, men dengang var det et stort Fremskridt, 
højere til Loft og videre til Vægge, store lyse Vinduer i 
Stedet for de smaa solbrændte Ruder, Bræddegulv i 
Stedet for de noget ujævne Mursten o. s. v. 

Den gamle kasseredes dog ikke helt, men blev stillet 
op igen som Udhus, det, der staar den Dag i Dag. 

De faa gamle Træer, der endnu er tilbage i Haven, 
er plantede af Madsen, bl. a. de høje Linde, der oprinde
lig var tiltænkt som Lysthus, men smuttede fra Saksen, 
gik til Vejrs og nu staar som et smukt Minde om gamle 
Madsen. 

Hans Rasmussen, 
som blev Madsens Afløser, var født i Ollerup Bromark 
den 18. Marts 1839 og Søn af Husmand Rasmus Hansen 
og Hustru Karen jensdatter. 

Efter sin Konfirmation lærte han Væveriet og drog 
efter Læretiden som Væversvend til København. Af en 
Ven blev han her indført i sin senere Svigerfaders aabne 
Hus, en Boghandler N. Chr. Jensen, og da han her kom 
til at omgaas mange Lærere, fik han selv Lyst til Lærer
gerningen. Han bestyrkedes i denne Tanke af en af Døt
rene der i Huset, der havde lovet at blive hans Hustru, 
og lod sig da som en og tyveaarigt ungt Menneske op
tage paa jellinge Seminarium. 

Straks efter, at han var færdig med sin Uddannelse 
8 
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her, fik han Pladsen som Andenlærer og Kirkesanger paa 
Thurø, og i dette Embede virkede han, til han ved Nyt
aarstid 1871 blev kaldet til Bregninge. Her fik han Lov 
til at tilbringe 38 Aar sammen med sin Hustru, Helene 
Olette født Jensen, der altsaa var Datter af ovennævnte 
Boghandler N. Chr. Jensen og Hustru Caroline Jensine 
Hansen i København. 

l. April 1909 forlod han Bregninge og flyttede til 
Svendborg for at tilbringe sin Livsaften der, men den 
blev kun kort; thi allerede 20. Septbr. s. A. døde han. 
Han var med sin Hustru paa Besøg i Bregninge Præste
gaard, hvor han altid havde været en velkommen Gæst, 
og var gaaet rask i sin Seng. Ud paa Natten blev han 
imidlertid upasselig, og før Dag var han død, saa han 
mærkeligt nok, skønt rejst fra Bregninge, dog kom til 
at ende sine Dage her. Under stor Deltagelse begravedes 
han paa Bregninge Kirkegaard. Hans Hustru flyttede nu 
fra Svendborg til en Søster ved Kalundborg. 

Rasmussen var en dygtig, samvittighedsfuld og meget 
afholdt Lærer, og at man satte Pris paa ham, fik han 
synligt Bevis paa flere Gange, bl. a. da han den 27. 
Septbr. 1897 udnævntes til Dannebrogsmand, og da han 
ved sin Fratrædelse af Embedet blev hædret ved en 
under stor Tilslutning afholdt Fest paa Troense Badehotel. 

Ved denne Lejlighed fik han overrakt en smuk Adresse 
fra Beboerne med følgende Ordlyd: 

"Det er med Sorg, vi ser Dem og Deres Hustru 
forlade os. Vi siger Dem hjertelig Tak for det tro
faste og dygtige Arbejde, De i 38 Aar har udført 
som Lærer i Bregninge Skole. Deres Minde vil leve 
iblandt os som den, der omfattede Børnene med 
Kærlighed og atter forstod at vinde deres Kærlig-
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hed, som den, der fra Ungdommens Dage lige til 
det sidste virkede med Lyst i Skolegerningen og 
derfor fik Børnene til med Glæde at drage til Skole. 
Tak for Deres troværdige Arbejde i Kirkens Tjeneste 
med den udmærkede Ledelse af Sangen i Bregninge 
Kirke. - Tak for at hele Deres Færd iblandt os har 
været saaledes, at vi har kunnet se op til Dem som 
en Mand, der stod med sin Person bag det gode 
Ord, De talte til Børnene, og Tak for det gode 
Forhold, hvori de altid har stillet Dem til Hjemmene, 
og her beder vi Dem tillige bringe Deres Hustru en 
hjertelig Tak for hendes Andel i det Baand, der har 
været mellem Bregninge Skole og Distriktets mange 
Hjem. 

Vi følger Dem med ·de bedste Ønsker om, at Gud 
Fader, om hvem De med Glæde har talt med Bør
nene, og til hvem De sætter Deres Haab og Tillid, 
vil give Dem og Deres Hustru en velsignet Livsaften, 
og at vi maa se Dem begge endnu i adskillige Aar 
færdes paa Besøg iblandt os paa den gamle Egn til 
Glæde for Deres mange Venner." 

Rasmussen var meget musikalsk, og foruden Violinen, 
der var hans kæreste Instrument, kunde han ogsaa med 
Dygtighed behandle Violoncel, Orgel og Klaver. I sine 
yngre Dage var han tit medvirkende ved Koncerter i 
Svendborg, og da han paa sine gamle Dage flyttede til 
denne By, blev han straks Parthaver i en Kvartet. 

Han var i det hele taget ungdommelig i Sind til det 
sidste, hvad der bl. a. viste sig deri, at han følte sig som 
jævnaldrende med sine Kolleger paa Taasinge, skønt de 
var af en langt yngre Dato, da de, der var af hans Aar
gang, efterhaanden var gaaet bort. 

8* 

Svendborg Amt 1914



116 C. G. Høgstrøm 

Da Rasmussen kom til Bregninge, 1aa en Del af 
Skolejorden paa østre Side af Landevejen, et godt Stykke 
ad Galgehuset til. For at faa Hovedgaardens jorder af
rundede vilde Kammerherren imidlertid gerne have Skole
lodden, og han tilbød da Rasmussen, at han som Erstat
ning maatte udpege sig et andet Stykke jord hvorsom
helst Rasmussen forbavsedes over, at sligt kunde lade 
sig gøre; men da Kammerherren flere Gange gentog sit 
Tilbud med de Ord : Peg dog, Mand, peg ! var Rasmus
sen klog nok til at vælge sig jordstykket tæt bag ved 
Haven, hvor Skolelodden er endnu. 

De første Aar drev han selv Lodden; men da hans 
Hustru var svag, og han selv ikke havde megen Interesse 
for Landbruget, forpagtede han den omsider ud. 

Den jord, der ved ovennævnte Magelæg kom ind 
under Hovedgaarden, havde hørt til Skolen siden Udskift
ningen. Har der i ældre Tider hørt jord til Degnekaldet, 
saa er den forsvunden i de mange Aar, da Degnen boede 
i Landet. Det eneste Stykke, som med Sikkerhed vides 
at have været Degnejord, er den Del af den lynggroede 
Hede, der ligger lige vest for Kirken. Det kaldes endnu 
af de gamle for "Degnekrogen". Har det alle Dage været 
saa magert som nu, da har Degnen vist maattet opføre 
Udbyttet deraf blandt de uvisse Indtægter. 

Embedets gamle Indtægter var endvidere: 

6 Tdr. Byg 
4 Tdr. 7 Skp. Havr·c anslaaet til 3 RØI. 24 Sk. 
24 Snese Æg 

" " 
4 00 

" 402 Pot Mælk 
" " 

4 18 
" Kvægtiende 

" " 
4 12 

Offer og Accidenser 
" " 

12 00 

!alt 27 Rdl. 54 Sk. 
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Efter 1795 tillagdes der endvidere Embedet 30 Rdl. 
Fra 1811 er Lønnen: 6 Tdr. Rug og 4 Tdr. Byg in 

natura, og 25 Tdr. Byg efter Kapitelstakst; men heri af
kortes alt det foregaaende, altsaa 57 Rdl. 54 Sk. 

Efter 1814 er Lønnen 6 Tdr. Rug og 35 Tdr. Byg 
samt jordlodden paa 6 Tdr. Land, 6 Fv. Brænde, 128 
Lspd. Hø, 192 Lspd. Halm, Offer og Accidenser. 

l ældre Tider var der ingen Legeplads umiddelbart 
ved Skolen som nu, men den laa nogle Hundrede Alen 
vest for Skolen ad Knudsbøllevejen. Der, hvor der nu er 
Legeplads, laa en Gaard, som blev nedlagt og inddraget 
under Hovedgaardsjorden. 1908 blev der bygget en For
skole paa samme Sted, og den første Lærerinde her er 
nuværende Frk. Marie Christine Josephine Bendixen . 

• 

Troens e. 
Paa en Sten over Døren i Troense Skole staar: "Til 

nyttig Kundskabs Udbredelse blev denne Skole opbygt 
1790". 

Sandsynligvis har der ikke været nogen egentlig 
Skole i Troense før denne Tid, om der end nok til Tider 
har fundet lidt Undervisning Sted af mer eller m.indre 
privat Natur. At dette har været Tilfældet, slutter jeg 
af følgende Bemærkning i Kirkebogen: 

"Hans Mortensen Schioet, som kaldtes Professor 
og var kommen fra Skaane i Krigens Tid og op
holdt sig nogle Aar udi Svendborg og Thurøe med 
at informere Børn, kom nylig til Troense og døde 
der 1694, 63 A ar gl." 

Her siges ganske vist intet om, at han ogsaa har 
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"informeret Børn" i Troense; men mon ikke han nok har 
det, mon han ikke har opdaget} at der netop trængte til 
en saadan Informator her, og saa har Døden overrasket 
ham, næsten før han har faaet begyndt sin Gerning her. 

Man kan komme endnu et Skridt længer tilbage i 
Kirkebogen og træffe en Udtalelse, der peger i samme 
Retning. 

"1679 døde Peder jensøn, som læste for Bøn
dernes Børn t Troense - 64 Aar gl." 

Maren Christensdatter, Peder Skolem.esters til Ras
mus Lauritsen i Troense døde 1685 i en Alder af 
65 Aar." 

Undervisning har der været, vel nok af tarvelig ~rt, 
der som andre Steder; men Oplysningerne er sparsomme, 
og først med den nye Skole fra 1790 begynder man at 
vide lidt bedre Besked*). 

Den første Skoleholder her er den under Landet og 
Søby omtalte 

Friderich Johan Berg. 
Han skal have plantet Vinranken, der endnu hælder 

sig til de gamle Vægge, og Valnødtræet, der breder sine 
Grene skyggende over Tag og Taarn. 

Nu benyttes hele Bygningen til Beboelse, men op
rindelig var Halvdelen Skolestue, og saavel denne som 
Beboelsen var da meget indskrænket, hvilke snævre For
hold viser, at Troense dengang endnu kun var i sin Vorden. 

Et Minde om "Magisteren", som Berg kaldtes, holdt 

*) 1760 nævnes i Tingbogen "Frederik Engelbrecht Skolehol
der i Troense". 
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man i Hævd et Par Slægtled efter hans Død i en Arie, 
som han skal have været Mester for, og som man kaldte 
"Bergs Vise". 

I denne, der er sunget ved mangen festlig Lejlighed 
i Troense i vore Bedsteforældres Dage, hedder det bl. a. 

Den, som har en fed Bestilling, 
som indrenter daglig Skilling, 
han er ovenpaa. 
Den, som ej er nødt at tigge, 
men kan paa sit eget ligge, 
- han er ligesaa. 

Den, som gaar i Fløjels Klæder 
og kan le, naar andre græder, 
han er ovenpaa. 
Den, som gaar i Vadmels Kofte 
og kan nøjes med en Skafte 
- han er ligesaa. 

Den, som har en yndig Mage, 
som hans Øjne kan behage, 
han en ovenpaa. 
Den, som har en Bondepige, 
naar hun dygtig er tillige, 
- han er ligesaa. 

Om Skoleholder Berg ved jeg for øvrigt ikke mere, 
end hvad der er fortalt i det foregaaende. 

Da han flytter fra Troen se til Søby l R07, bliver 

Peter Hansen 
Skolelærer i Troense. Paa det jærnkors, der endnu be
tegner hans Grav paa Bregninge Kirkegaard, staar, at han 
er født i Aaret 1781, men hvor han er født, eller hvem 
der var hans Forældre, har det ikke været mig muligt 
at faa oplyst. Hans Hustru Christiane Sophie Hansen 
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Kjær, der var født 1784, skal have været fra København, 
og der er jo Mulighed for, at de har været Bysbørn, 
men jeg ved det som sagt ikke. 

Lærer Hansen var Dannebrogsmand. Han blev ikke 
nogen gammel Mand, i flere Aar var hans Helbred skrø
beligt, og han maatte holde Hjælpelærer. 

l Troense Skoles første Tid var der til denne kun 
udlagt 21/2 Td. Land, men 1815 blev der endvidere udlagt 
af jens Stæhrs Gaard i Nyby, der paa den Tid udstyk
kedes, et Stykke af Toftelodden, Matr. Nr. 3 c, med Hart
korn l Skp. 3 Fdk. Endvidere udJagdes en Lod paa 
venstre Side af Vejen til Slottet, Matr. Nr. 78, med Hart
korn l Sk. 3 Fdk. 2 Alb. 

Angaaende denne Udlægning afgav Skolelærer Han
sen følgende Erklæring: 

"At modtage jord som Godtgørelse for den i 
Skoleanordningen stipulerede Skolefourage har jeg 
aldeles intet imod, naar den udiagte Skolejords Fra
stand saavel som Vejens næsten Ufremkommelighed 
paa visse Tider af Aaret maatte komme i Betragt
ning i Henseende til Dyrknings-Omkostningerne. 

Troense Skole, 28. April 1815. 
P. Hansen. 

Næste Aar blev der igen foretaget Taxation for at 
skaffe den endnu manglende jord til Troense Skole, og 
som saadan udJagdes da af Troense By Calmars Lod ved 
Alleen. 

Hertil udtaler Lærer Hansen sig saaledes: 

"Imod denne Taxation kan jeg paa Embeds Vegne 
aldeles intet have at erindre, men er mit fuldkomne 
Ønske, at jord saavel for Græsning som for Fou-
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rage maa vorde mig udlagt til Troense Skole efter 
denne og forrige Taxation paa de med Hs. Exelence 
Hr. General v. j u els Tilladelse bestemte Stæder. " 
Dette tilstaas herved. 

Troense, d. 5. April 1816. 

P. Hansen, 
Skolelærer. 

Skolelærer Hansen blev rost som en særdeles dygtig 
Lærer og omtalt med Venlighed og Velvillighed alle 
Vegne, og i Skolens Embedsbog findes sort paa hvidt for, 
at ogsaa hans høje foresatte var af samme Mening som 
Byens Beboere. I Høsten 1840 holdt Biskop Faber Vi
sitats i Troen se Skole, og hans Dom lyder da saaledes: 

"Skolen hævdede under den særdeles dygtige Lærer 
Hansen sin under denne Lærer opnaaede Berømmelse. 
Børnene sang flere Melodier flerstemmigt meget 
smukt og godt. Religion og Bibelhistorie i begge 
Klasser ere meget godt gennemgaaede og lærte. 
Læsning og Skrivning staar i begge Klasser paa et 
udmærket Standpunkt. Flere Børn regnede de dem 
givne Opgaver rigtigt. De fremlagte Udarbejdelser 
af de sidst konfirmerede vidne om et fortrinligt Stand
punkt ogsaa i denne Henseende. Geografi og Histo
rie er her lærte i et Omfang, som ellers ikke finde 
Sted i en Landsbyskole. - Skolen staar under denne 
dygtige og nidkjære Lærer, der nu er 59 Aar gl. 
og Lærer i 34 Aar, paa et saa højt Trin, at ingen 
Landsbyskoler i Stiftet overgaar den, kun faa staa 
ved Siden af den." 

N. Faber. 

Fem Aar efter denne Visitats dør Lærer Hansen af 
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Brystsyge. Hans Enke flytter til Ærøskøbing til en Datter 
og dør der 1855, men blev begravet paa Bregninge 
Kirkegaard. 

Lærer Hansens Eftermand blev 

Morten Schjær. 
Han var født i Ollerup Skole d. 28. juli 1815 og 

Søn af derværende Degn David Schjær og Hustru Catrine 
Elisabet Faaborg. Han hørte til en gammel Degneslægt; 
thi hans Farfader var Sognedegnen Mourits Schjær i 
Gamtofte. Det var egentlig Meningen, at denne sidst
nævnte, der var Student, skulde have studeret videre, og 
med de bedste Forsætter og største Forhaabninger var 
han paa Vej til Hovedstaden; men over Bæltet forliser 
Skibet, og de Rigsdaler, han besværligt havde faaet skrabet 
sammen til at læse for, gaar til Bunds i Bølgerne, og 
dermed er det forbi med Studeringerne - han bliver 
Degn. 

Traditionen tro kom Morten Schjær til Skaarup Se
minarium 1832, og tre Aar efter dimitteredes han herfra 
med første Karakter. 

Straks efter sin Dimission blev han Huslærer paa 
Falle Mølle. Her var han et Par Aars Tid, saa blev han 
Huslærer paa Lysemosegaard ved Nyborg, og omkring 
ved 1840 blev han Lærer ved Sørensens Realskole i 
Odense. 

Mens han er her, dør Lærer Hansen i Troense, og 
Kammerherre juel-Brockdorff forespørger i Odense hos 
Realskolebestyrer Sørensen, som han kendte, om han ikke 
havde en ung, dygtig Lærer, han kunde anbefale til 
Troense, og Schjær bliver da den heldige. 

Han skuffede heller ikke Kammerherrens Forventnin
ger; thi han var en dygtig Mand, flittig og samvittig-
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hedsfuld, et stilfærdigt Hjemmemenneske, for hvem Skolen 
var det første og det sidste. Dette i Forening med hans 
Retlinethed i et og alt skaffede ham mange Venner iblandt 
sin daglige Omgangskreds, og Vidnesbyrd fra hans over
ordnede var altid rosende: - "En dygtig og nidkær 
Lærer, der underviste med Livlighed og Grundighed." -
"Skolens Standpunkt fortrinligt, Lærerens Virksomhed for
tjener særdeles megen Paaskønnelse" og lign. 

Lærer Schjær drev selv sin jord, som de fleste i de 
Dage, og holdt i de første Aar Karl og to Heste. 

Hans Hustru, Henriette Nicoline Bonde, var født paa 
Trolieborg Mølle og Datter af Jørg en Bonde, der havde 
været Lærer ved Bernstorfsminde Seminarium, og Char
lotte Mi.iller. 

Af deres otte Børn døde tre Døtre som smaa og en 
Søn som voksen. Af de øvrige blev en Søn Realskole
bestyrer i Taastrup og en anden Købmand i København, 
en Datter blev gift med Forpagter Garde paa Trolieborg 
og en med Grev C. Reventlov i Hannover. 

Troense Skole havde i Schjærs Tid l 00 Børn og 
derover, saa det skulde nok tag e paa hans Kræfter, og 
da tillige anden Svaghed stødte til, døde han allerede 
1872, kun 57 Aar gl. Hans Enke døde først 1908 i Kø
benhavn og ligger nu begravet ved sin Ægtefælles Side 
paa Bregninge Kirkegaard. 

Under Lærer Schjærs sidste Sygdom var 

Jørgen Ferdinand Hansen 
bleven Hjælpelærer i Troense Skole, og da Schjær døde, 
blev han hans Eftermand. 

Han er Søn af Lærer jens Hansen og Hustru Gjertrud 
Mariane Sophie Martini og født i Jelling d. 18. jan. 1848. 
Hans Fader blev senere Lærer i Skaarup, og fra Semi-
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nariet her er Lærer .Hansen dimitteret 1868 med en fin 
Førstekarak ter. 

Straks efter sin Afgang fra Seminariet blev han 
Hjælpelærer i Thoreby paa Lolland en ganske kort Tfd, 
og fra Sommerferien s. A. blev han Huslærer paa Sø
gaard paa Langeland, hvor han var i to Aar, til Sommer
ferien 1870. De derpaa følgende to Aar virkede Lærer 
Hansen som Andenlærer ved den højere Landboskole i 
Lumby om Vinteren, medens han den første Sol!lmer var 
Vikar ved Borgerskolen i Horsens og den næste Hjælpe
lærer i Troense. 

Mange Udtalelser i Troense Embedsbog vidner om 
Hansens Dygtighed og Flid. Provst Rasmussen skriver 
f. Eks.: 

"jeg fandt Skolens Tilstand god. Alt vidnede om 
Lærer Hansens store Nidkærhed og Dygtighed." 

Og Biskop Stein siger: 

"Troens e Skole fandtes i god Tilstand. Lærer 
Hansen har øjensynlig arbejdet nidkjært og trofast 
og kunde ogsaa fremlægge et forsvarligt Resultat, 
idet Børnene viste sig vel underviste." 

Kun 46 Aar gammel afgik Lærer Hansen ved Døden 
Troense Skole i Sommeren 1894. 

Han var gift med Eline Marie Rasmine Jørgensen, 
Datter af Lærer Stephan Jørgensen og Hustru Marie Niel
sen i Rolund ved Middelfart. Af deres to Børn er Søn
nen Farmaceut og Datteren Forskolelærerinde. Hos hende 
opholder Fru Hansen sig nu, efter at hun i mange Aar 
har boet som Enke i Troense. -

Nogle faa Aar efter, at Lærer Hansen var kommen 
til Troense, tilbød daværende Stamhusbesidder at overtage 
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den jord, der var tillagt Troense Skole, imod at yde 30 
Tdr. Byg aarlig. Læreren fandt, at det var et fordelag
tigt Tilbud for ham, og ansøgte Ministeriet om, at en 
saadan Handel maatte finde Sted; men skønt Skolekom
mission og Sogneraad anbefalede Sagen, blev det dog 
ikke bevilget. 

Ved Lærer Hansens Død forflyttedes daværende 
Lærer i Frederik juels Skole, jens Peter Jensen, til 
Troense Skole. -

Som allerede omtalt, er jorden til Troense Skole ud
lagt i flere Gange. Før de sidstomtalte to Stykker blev 
udlagt, skulde Læreren, hedder det i Planen, have en 
passende Erstatning for det manglende. 

Lønnen bestod først kun af 8 Td. 2 Skp. Havre og 
25 Pot Mælk, samt 30 Rdl. i Offer og Accidenser. 

Efter 1795 kommer hertil et Tillæg paa 60 Rdl. og 
fra 1811 er Lønnen 6 Tdr. Rug og 10 Tdr. Byg in na
tura og 25 Tdr. Byg efter Kapitelstakst, med Fradrag af 
de gamle Indtægter, der anslaas til 95 Rdl. 73 Sk. 

Det var forholdsvis smaa Indtægter, derfor hedder 
det ogsaa i Planen af 1814: "Afgiften til Skolelæreren i 
Troense, som i flere Aar har sukket under trange Kaar, 
beregnes og udredes fra l. Novbr. f. A." 

Efter Loven af 1814 forandredes Lønnen til 6 Tdr. 
Rug og 47 Tdr. Byg foruden jorden, Fourage osv. Og 
selv om heri nok skulde afkortes 30 Rdl., saa ansaas Em
bedet i Troense dog for at høre til de bedste. 

Paa det Tidspunkt, da Schjær kom til Troense, blev 
den Bygning opført, hvori Undervisningen nu foregaar, 
og den gamle Skolestue blev lagt ind til Beboelsen. Saa 
længe Læreren var ene om Undervisningen, saa der kun 
var to Klasser, havde man ikke Brug for hele den nye 
Bygning til Skolestue, og i en Del af den var der da 

~--'-./ 
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indrettet Kælder, Mælkestue og anden Udenomslejlighed. 
Men Byens Indbyggerantal gik stadig fremad; Børnean
tallet blev for stort til to Klasser; der blev i Resten af 
Bygningen indrettet et Klasseværelse til, og fra 20. Marts 
1891 ansattes nuværende Lærerinde Frk. Abigael Marie 
Hansine Rasmussen, der Aaret i Forvejen havde taget 
Eksamen fra Frk. Zahles Skole. 

Frederik juels Skole. 
Vi er nu naaet til den sidste af Øens otte Skoler, 

-og det falder naturligt at slutte med denne, da det er 
den yngste, idet den først er opført 1826-27. 

Der har nok været Skolevæsen af en eller anden Art 
i ældre Tider ogsaa i denne Kant af Sognet, men hvor
dan og hvorledes, ja, det er Spørgsmaal, der vist alle 
Dage vil forblive ubesvarede; her savner vi igen Kirke
bogen. 

Af en Bemærkning i den for begge Sogne fælles 
Kirkebog om, at "Christian Rasmussen Skolemesters" 
Barn er død i Nyby 1680, kan det se ud, som om der 
har været en Skole her paa denne Tid, og at en Skole
holders Enke ligeledes er død i Nyby hundrede Aar 
senere, peger i samme Retning; men det er ogsaa de 
eneste Spor, jeg har kunnet opdage her. 

l Vindeby skal der have ligget en Skole i Jakob 
Nielsens Have, lige over for Pellegaarden, men ogsaa 
her er det smaat med de skrevne Data. l Tingbogen for 
1698 har jeg dog truffet, at Skovrideren Chr. Pedersen 
i Svenneruphus beretter angaaende nogle Træer, der ulov
ligt er huggede i "Vindebye Sundsøre", at "Skolemeste
ren har hugget sit Træ udi Misgreb i Stedet for det, 
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han var udvist og Seddel paagiven, som nu ligger ved 
Steden og allerede er det Højvelb. Herskab angivet." 

Det er ikke meget, og udover det har jeg kun ældre 
Folks Meddelelser at støtte mig til. En Skole har der 
sikkert været, og den skal endda til Tider have haft saa 
godt Navn, at selv Svendborg Borgere lod deres Poder 
gaa i Skole her et Par Gange om Ugen; men da saa 
Skolen er bleven bygget i Troense, har den sat den 
gamle Vindeby Skole i Skygge, og denne har da indstillet 
sin Virksomhed. 

Der gaar nu en Del Aar, hvor Troense Skole er ene 
om Arbejdet i den østlige Del af Sognet, og Bregninge 
i den vestlige. Vindeby By var da delt midt over imel
lem disse to Skoler. Men efterhaanden som Troense 
vokser i Folketal, begynder man omkring ved Aar 1800 
at tale om at faa en Skole til i Sognet, en Afløser af 
den gamle Vindeby Skole, og man nøjes ikke med at tale 
om det; fra Øens andre Skoler henlægges i flere A ar en 
aarlig Sum til et Fond, hvoraf Udgifterne til jord og 
Skolebygning med Tiden kan tages. 

Paa denne Maade fremkommer da den nuværende 
Frederik juels Skole, der efter Stedet, hvor den blev lagt, 
ogsaa kaldes Askekær Skole. Paa Taasinge bliver Ask 
imidlertid til Æsk, og da den midterste Stavelse efter 
Taasinge Sprogbrug nemt kan undværes, saa har vi Navnet 
Æskær, som er dens almindelige lokale Benævnelse. Folk, 
der havde kendt den gamle Vindeby Skole, gav den ny 
Skole samme Navn, og i dens første Tid gik den heller 
ikke saa sjældent under dette Navn i Embedsskrivelser. 

Den første Lærer i den nye Skole blev 

Erik Hendraksen Rasmussen. 
Han var Søn af Inderste Rasmus Andersen og Hu-

/ 
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stru Birthe Erichs-Datter i Bregninge By og født her d. 
18. Oktober 1802. Kirkebogen udviser, at han bares til 
Daaben af sin Moster Christiane Erichs-Datter, den be
kendte jomfru Christiane paa Valdemar Slot, og blandt 
Fadderne var hans Farbroder Peter Andersen i Hvide
huset. Muligvis har hans Forældre siden boet i Hvide
huset, eller hans Fader været født der og af den Grund 
baaret Sinavnet Hvidemand; thi med dette samme Binavn 
tituleredes Lærer Rasmussen ikke saa sjældent af Folk, 
der havde et Horn i Siden paa ham. 

Mosteren, ovennævnte Christiane, der havde en høj 
Stjerne hos Generalen, tog sig af sin Gudsøn og fik Ge
neral juel til at bekoste hans Uddannelse til Skolelærer, 
hvad han var saa meget mere villig til, som han jo mang
lede en Lærer til den Skole, der var under Ventilation, 
og som kom til at bære hans Navn. 

I Aaret 1824 dimitteredes Rasmussen fra Trolieborg 
Seminarium, og 1827 begyndte han sin Lærergerning ved 
Frederik juels Skole. Lysten til denne var ikke hans 
stærke Side, men kom han derimod ud i Marken til sit 
Landbrug, saa var han i sit Es. Han havde ikke nok i 
den til Skolen udiagte jordlod, men lejede sig en hel Del 
mere jord der i Nabolaget og holdt baade Heste og Karl. 

Han var en velset Gæst saavel hos Bønderne som 
hos Herskabet paa Slottet, og skønt han nok var Mand 
for at lange en forsvarlig Lussing, var Børnene dog gen
nemgaaende glade ved ham, maaske fordi han ikke plagede 
dem saa grumme meget med Rim og Remser. Lektierne 
tog han det ikke saa nøje tned, og Terper var han i 
hvert Fald ikke. 

Næppe 60 Aar gl. tog han sin Afsked. Hans Hel
bred var blevet skrøbeligt, og i de sidste tre Aar havde 
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llan haft fem forskellige Hjælpelærere, saa alle Parter var 
bedst tjent med, at han veg Pladsen for en anden. 

Han var gift med Laurine Bom fra Thurø. De havde 
ingen Børn, men Konens Broderdatter havde de taget til 
.sig som deres egen. Hun blev gift med en Købmand 
Christiansen i Odense, og hos dem henlevede gamle Ras
mussen en hel Snes Aar som Pensionist - og som Bog
holder paa Svigersønnens Kontor. Forretningen her gik 
imidlertid ikke saa godt, og de Skillinger, som Rasmus
sen ved Flid og Sparsommelighed havde samlet sig i 
Frederik juels Skole, gik med, hvad den gamle Mand tog 
s ig saa nær, at det blev Pinden til hans Ligkiste. Han 
er død i Odense omkring 1880. 

Hans Henrik Andersen, 
<ler blev Lærer Rasmussens Eftermand, var født i Sten
strup 24. Maj 1838 og Søn af Husmand og Skomager 
Anders Steen Hansen og Hustru Maren Henriksdatter. 
Han tog Eksamen 1858 fra Skaarup Seminarium og blev 
samme Aar Andenlærer i Sørup, men forflyttedes Aaret 
·efter til Andenlærerembedet i sin Fødeby. Her virkede 
har i tre Aar, til han fik Embedet i Frederik juels Skole. 
Efter ti Aars Virksomhed her flyttede han til Vesteraaby, 
hvor han forblev, til han kun 60 Aar gammel blev pen-
sioneret. · 

Han var en ualmindelig sariwittighedsfuld Lærer, der 
nok ikke tog med Fløjlshandsker paa sine Elever, men 
var i høj Grad retfærdig. 

Naar han i en saa forholdsvis ung Alder maatte 
trække sig tilbage, var det ikke af Magelighed eller Ulyst 
til sin Gerning, men han var fuldstændig opslidt. Det 
undrer ikke, naar man hører, at han i mange Aar havde 
-over hundrede Børn at arbejde med, og at han da, for at 

9 
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faa noget ud af det, daglig holdt Skole i syv Timer om 
Vinteren og otte om Sommeren. 

Han var meget afholdt alle Vegne, og han var al
drig gladere, end naar han kunde gøre sine Medmenne
sker en Tjeneste. Hørte han, at Sygdom var til Huse et 
eller andet Sted, da blev han der en hyppig Gæst, der 
altid trøstede den syge med et kærligt Ord eller en op
muntrende Salme. 

Efter at han havde taget sin Afsked, boede han et 
Par Aars Tid i Nyborg, men flyttede siden til Ryslinge, 
og her er han død 27. Septbr. 1904. 

Han var gift to Gange. Hans første Hustru, Sofie 
Hartvig, var Datter af Gæstgiver Hartvig i Svendborg. Af 
deres Børn, der antog Navnet Steen, blev Christian Snedker 
i Svendborg, Johannes Bogtrykker og Anders Sagfører i 
Odense, Louise Bestyrerinde af et Børnehjem i Nykøbing 
paa Falster og Rasmus Maskinist i Maribo. Hans anden 
Hustru, Sofie Gomard, var Datter af Inspektør Gomard 
ved Vridsløse. I dette Ægteskab var en Søn, der er 
Malermester i Gedved. 

Da Embedet i Frederik Juels Skole var blevet ledigt 
ved Lærer Andersens Bortrejse, blev det besat med Lærer 
J. P. Jensen, som er nævnt under Troense. Hertil for
flyttedes han nemlig ved Lærer Hansens Død 1894, og 
hans Eftermand i Frederik Juel blev da nuværende Lærer 
der Anton Petersen. 

Samtidig med at der blev bygget Forskole i Breg
ninge, blev der ogsaa bygget en i Æskær, og her blev 
ansat nuværende Lærerinde Frk. Martha Septina Algreen 
Priisz. 

De gamle Degneindtægter af Vindeby Distrikt, som 
skulde tilfalde Læreren efter Degnens Død, var 
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2 Tdr. Byg in natura 
7 Tdr. 4 Skp. Havre anslaaet til 5- Rdl. 8 Sk. 
8 Snese Æg 

" " 
1 - 32 -

162 Pot Mælk 
" " 

l - 66 -
Kvægtiende 

" " 
2 - 00 -

Offer og Accidencer 
" " 

16 - 00 -
lait 26 R dl. l O S k. 

Efter Resolutionen af 29. Marts 1811 er Lønnen: 

3 Tdr. Rug in natura 

3 " Byg " 
12 " 4 Skp. efter Kap. 

Indtil Skolen blev bygget, skulde denne Løn henlæg
ges til det samme Fond, som er nævnt under Øens an
dre Skoler. 

Efter 1814 er Lønnen 6 Tdr. Rug og 4!1/5 Tdr. 
Byg, foruden jordlod paa 41/ 2 Td. Land og Fourage, 
Brændsel og Accidenser. 

jordlodden blev udlagt ved samme Lejlighed som 
Troen se og Søby, og da takseredes: "Lars Nielsens Enkes 
Lod ved Æskeskæret, deraf i Nordøst, Hjørnet, l Td. 
Land a 12000 O Al. (Takst l O Skp.), 4 Skp. Land til 
samme Takst, Enghullet i Lodden (Takst 16 Skp.), hele 
Resten af Lodden til Takst 9 Skp. - for paa dette Sted 
i Tiden at kunde udlægge en Hjælpe-Skole til Troense." 

Ved samme Taksationsforretning bestemte de takse
rende: Landmaaler Theill, Svendborg, og Sognefogderne 
Hans Erichsen af Tved og Lars Larsen af Lunde, end
videre følgende: 

a) 6 Faars Græsning skulde som i Fyn regnes lige med 
11/s Ko. 

9* 
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b) Til Græsning for hver Ko skulde af Taasinges bed
ste jord regnes 14 Skp., saa naar der til en Skole 
skulde være 2 Køer og 6 Faar, blev det samlede 
jordareal 6 Tdr. l Skp. - Tønden regnet til 12000 
0 Al. 

c) Til et Høveds Sommergræsning alene bestemtes, at 
naar jorden ikke ved Dyrkning og Gødning kunde 
forbedres, var 12 Skp. nødvendig. 

d) I Stedet for den ved 'Skoleloven af 1814 bestemte 
Fourage, 128 Lspd. Hø og 192 Lspd. Halm, kunde 
udlægges 171/2 Skp. Land a 12000 O Al. pr. Td. 
l . Klasses jord, fri for Hartkorn og Skat som anden 
Skolejord. 

e) I Stedet for Sommergræsning beregnedes pr. Høved 
2 Tdr. Byg betalt efter foregaaende Aars Kapitelstakst. 

f) Godtgørelse for en jordbruger, som maatte afgive 
jord til en Skole, men stadig beholder Skatter og 
Afgifter af samme, ansættes til 4 Tdr. Byg pr. Td. 
l. Klasses jord, betalt efter Kapitelstakst. 

Om aJle disse Spørgsmaal forhandledes i længere 
Tid frem og tilbage mellem Herskabet, Skolevæsenets Be
styrelse paa Taasinge under Forsæde af Pastor Krarup i 
Bregninge, der kaldes - Skole-Inspektør, Skoledirektionen, 
der dengang omfattede Langeland, Taasinge m. fl. Øer, 
Landinspektøren o. fl. 

I Henhold til sidste Punkt af ovennævnte Taksations
forretning er der siden til Stamhuset betalt en aarlig Byg
afgift af en Del af Øens Skolejord, enten af hele Lodden 
eller en Del af samme, nemlig af: 

Vemmenæs 21 Tdr. O Skp. Byg*) 

*) Se Side 106. 
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Troen se 21 Tdr. O Skp. Byg 
Bregninge 6 

" 
o " " Vornæs 3 

" 
4 

" " 
Søby 6 

" 
6 

" " 
1839-40 forhandledes der frem og tilbage imellem 

Amtet og Stamhuset om denne Afgift, som Amtet fandt 
ubeføjet; men da Stamhusets Ret til Afgiften ikke kunde 
omstødes, skete der ingen Forandring. 

Vi har nu set hver enkelt af Taasinges Skoler og 
deres Beboere gennem Aarene, og saa vidt muligt er de 
originale Farver benyttet uden at pynte paa Pletter og 
svage Steder. 

Til Slutning skal jeg forsøge at tegne en Skitse af 
en af de gamle Skolestuer og det daglige Liv inden for 
dens Vægge. Desværre har det ikke været mig muligt 
at skaffe noget Billede til Veje af nogen af disse gamle 
Skoler. Det sandsynligste er vel, at der aldrig har eksi
steret noget saadant. Dengang løb man jo ikke rundt 
med et Camera, som i vore Dage, og til at blive skaaret 
i Træ eller ristet i Kobber var en Degnebolig for ringe. 

Et saadant gammelt Skolehus var lavt og snævert 
som Landsbyens andre Boliger; det laa som disse tit 
skilt fra Gaden ved en Række høje Popler, og inden for 
de 3-4 Karme Vinduer - til venstre for Gangdøren -, 
der hverken havde Gyldenlak eller Geranium, kunde der 
for den Sags Skyld ligesaa godt være Vævestue som 
Skolestue. 

Der var fælles Indgang for Børnene og Lærerens 
Familie, og Gulvet i den fælles Forstue var Mursten eller 
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maaske kun Kampesten, toppede Brosten. Her var alt 
andet end hyggeligt, naar et Hundrede Børn en pløret 
Efteraarsdag eller en sjappet Vinterdag havde stampet 
dobbelt saa mange jærnskoede Træsko af derinde; men 
Skiftefodtøj hører jo først den nyeste Tid til, saa man 
maatte endda være glad, naar de lod det værste Snavs 
blive i Forstuen. Til venstre var Skolestuen og til højre 
Beboelsen. Denne sidste bestod af en · Dagligstue, der 
gjorde Tjeneste som Spisestue, Køkken og Sovekammer 
- naar man fik lukket op for Alkoven -, en Storstue, 
hvor Dragkisten og Himmelsengen havde Plads, samt af 
Bryggers og et Par mindre Kamre. 

Skolestuen var lav og snæver. Ventilation kendte 
man ikke til ud over den, der fandt Sted gennem de tynde 
Vægge og utætte Vinduer; disse lukkedes ikke op af den 
gode Grund, at de ingen Hængsler havde, det var højst 
et Par Stykker, der kunde være forsynet med en saadan 
Luksus. Hvordan har ikke Luften været i et saadant Rum, 
der var overfyldt af Børn, paa hvis Renlighed og Proper
hed det tit skortede ikke saa lidt. 

Træskoenes jærnbeslag gjorde lige saa lidt Gulvet 
her som i Forstuen nogen Fortræd; det var nemlig af 
Mursten, og dette i Forbindelse med Degnens gennem
førte Brændselsøkonomi gjorde, at Temperaturen her paa 
en hundekold Vinterdag var temmelig langt nede. Naa, 
Børnene var ikke forvænnede med Varme i Hjemmene, 
og man forstod at bøde derpaa ved Halmviske i Træ
skoene, ved Skindbukser og Vadmelsklokker, ved Strikke
tørklæder, Halstørklæder osv. osv., saa selv om der ikke 
tilførtes Legemet nogen Varme udefra, holdt man til Gen
gæld godt fast paa den, man selv producerede. 

Inden for Døren til højre stod eet eller to Sandborde, 
hvor de yngste Børn studerede Skrivekunstens Mysterier. 
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De to Rækker lange Borde, der optog det meste af Skole
stuen, havde meget skraa Plader, hvori flere Generationer 
med større eller mindre Held havde forsøgt sig som Bil
ledskærere. Blev Børneantallet saa stort, at disse Borde 
ikke strakte til, saa var man dog derfor ikke i Forlegen
hed. Langs med Væggene var der nemlig anbragt nogle 
ved Hængsler fastsiddende Brætter, der kunde slaas ud 
og gøre Tjeneste som Borde for dem, der ikke kunde 
faa Plads ved de andre. 

Degnens ophøjede Sæde var simpelt og tarveligt, et 
lille Bord med Korsfod og en højst ubekvem Træbænk 
eller en af de bekendte trebenede Stole. 

Og hvordan var saa Undervisningen? hvordan gik 
Skoledagen? 

ja, Præcisiop var ikke de gamle Degnes stærke Side; 
det hørte jo i det hele taget ikke Tiden til. Der var in
g~n Dampfløjte til at fortælle, naar Arbejdet skulde be
gynde og høre op; man rettede sig efter Solen . l mange 
Hjem havde man ikke engang et Ur, højst et Timeglas 
eller en Solskive. Den sidste var ikke meget værd i 
Graavejr, og for at have nogen Glæde af det første 
maatte man hen hos Naboen og have at vide, hvad Klok
ken var, og saa være parat til at vende det, ·naar det 
var løbet ud. Man kendte altsaa ikke Tiden, og Børnene 
kom gerne for tidligt til Skolen. 

Det vidste Degnen dog gode Raad for. Der skulde 
gøres rent i Stalden, Ko og Hest skulde strigles, der 
skulde skæres Hakkelse og hentes Vand og meget mere, 
for ikke at nævne de mange forskellige Arbejder, som 
Mark og Have krævede, naar den Tid var, saa kom Lars 
og Line for tidlig, da var her udmærket Anvendelse for 
deres smaa Kræfter. 

Omsider begyndte dog Skolen. 

/ 
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Morgenandagten bestod i, at Børnene skiftevis læste 
et Vers op af Salmebogen, idet man begyndte forfra og 
fortsatte Dag efter Dag, til der ikke var flere, saa be
gyndte man forfra igen. 

Den daglige Timeplan var der ikke megen Afveks
ling i, hverken fra Dag til Dag i den enkelte Skole og 
heller ikke mellem Øens forskellige Skoler. 

Der blev lagt for med Religion, og det tog en stiv 
Klokketime eller halvanden. Katekisationen var meget 
kunstfærdig, og ikke alene skulde den foresatte Lektie 
kunnes paa Fingrene, ellers var der i god Mening til de 
arme Unger, men ogsaa Svarene paa Degnens forskellige. 
staaende Spørgsmaal blev lært tankeløst paa Remse. Hvis 
f. Eks. Spørgsmaalet lød: "Hvad vil det sige, at Christus 
Jesus ikke holdt det for et Rov at være Gud lig? saa 
svarede øjeblikkelig hele Flokken med monoton Skralden: 
"Han holdt ikke som et Rovdyr fast ved sit Bytte!" 

Naar saa endelig Katekisationens mange Hoved- og 
og Bipunkter, Over- og Underpunkter var til Ende, da 
kom enten de hjemmelavede Skrivebøger frem til Skrivning 
eller Prentning, eller ogsaa "Cifferbøgerne" til Regning. 

En Skrivetime var mere anstrengende for Degnen 
end for · Børnene; der skulde nemlig skæres Penne til hele 
Flokken, og det var ikke noget lille Arbejde. - Regne
timens Udbytte afhang ikke mindst af Skoleholderens egen 
Dygtighed i dette Fag. Det kunde det tit være smaat nok 
med, og i saa Fald indskrænkede det sig gerne til de 
fire Species med hele Tal. Var hans Færdighed derimod 
af større Rækkevidde, da dresseredes Børnene til at op
stille Stykkerne med saa mange aritmetiske Kunstgreb, at 
Forstaaelsen gik langt over de smaa Hoveder. 

Retskrivningen lagde man ikke synderlig Vægt paa, 
og hvis man i det hele taget havde nogen Regel at gaa 
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efter, saa var de ortografiske Fordringer dog alligevel 
meget lempelige. Man skrev, hvad der faldt i Pennen ; 
nogle Linier før havde man maaske skrevet det samme 
helt anderledes. jeg vil i denne Forbindelse anføre nogle 
faa Linier af en af de gamle Tingbøger fra Midten af det 
17. Aarh.: 

"For Retten fremb Komb per Erichsen l biern Mark 
och Su'or med opp Ragte fingre eptter Recessen att 
di penge Som hannem aff Mette SI Jøren bagers l 
Suenbor ehr aff Krefft ehr hand iche Skyldig och 
der Som nogen Skulde fremb Lege Kraff motte det 
Uere hannem for uLovlig fiskerj op Sad t l 14 dage." 

Havde man Geografi, da bestod det mest i, at Bør-
nene opremsede en Del Navne paa Floder, Byer, Søer og 
Bjærge i et Virvar, uden at de vidste, hvad der var hvad, 
og Historieundervisningen indskrænkede sig til, at man 
nogle Dage før Eksamen gennemlæste de historiske Styk
ker, der stod i Skolens Læsebøger. 

Saaledes sled man sig igennem den ene Dag efter 
den anden, og fik man ikke begyndt til bestemt Tid om 
Morgenen, saa var Afslutningen om Aftenen mindst lige 
saa ubestemt. 

Noget bestemt Pensum var der ikke i de enkelte 
Fag, selv om det nok hedder, som anført foran, at Lec
tions-Pianerne blev forelagt af Læreren, og denne havde 
da tit et Fag, som han særlig lagde Vægt paa, en Kæp
hest, som han da red til Gavns. 

Var dette f. Eks. Skrivning, da drev man det under
tiden til, at Børnene det første halve Aar ikke naaede videre 
end til at skrive en Streg - et Ettal. En saadan Streg 
skulde nemlig have en ganske bestemt Længde, Hældning, 
Tykkelse o. s. v., og da et syv Aars Barn naturligvis 

~~ 
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ikke kunde præstere dette, saa hed det stadig: om igen! 
Naar Børnene blev lidt ældre, blev Stregerne til Bog
staver eller kun til enkelte Træk, Opstreger og Ned
streger. Disse skulde ligne Forskriften som to Draaber 
Vand, og da dette var en meget vanskeligt Sag, hændte 
det ikke saa sjældent, at et Barn fik Lov at skrive en 
hel Bog fra Ende til anden med et og samme Bogstav, 
hvorved dog kun opnaaedes, at det sidste var daarligere 
end det første . 

Hvad angaar Skolens opdragende Side, da er det jo 
sagt flere Gange, at Universalmidlet var Mester Erik, og 
skønt det vel nok hørte til Undtagelserne, at en Dreng 
hver Morgen flere Uger igennem fik sig en Omgang af 
Tampen med den Motivering: Den skal vel smøres som 
sædvanlig, Per! saa hørte det dog med til Dagens Or
den. Det gik dog mangen Gang mest ud over Fattig
mands Barn, for hvad gjorde de bedre stillede? ja, man 
havde en Kurv, som bar det mærkelige Navn: Degne
kurven, fordi den temmelig ofte vandrede frem og tilbage 
mellem Gaard og Skole, snart med en Kalvefjerding eller 
en Flæskesteg, snart med Æg, Fløde eller Smør, eller 
ved Mortensdag med en fed Gaas. j a - mangen Gaard
mand drev det til at holde et - "Degnefaar", saa længe 
han havde Børn i Skolen, et Faar, hvoraf Degnen fik 
Lam og Uld, altsaa havde Indtægten. Et saadant Offer 
maatte naturligvis honoreres af Degnen med Overbæren
hed og Mildhed. 

Man faar en sær Forestilling om en saadan Mands 
Æresfølelse; men man forstaar, hvordan det gik til, at 
flere af dem trods de smaa Indtægter tit havde ikke saa 
lidt paa Kistebunden. 

Paa den anden Side maa man indrømme, at selv om 
man i vore Dage vil finde det i højeste Grad forkasteligt, 
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at Degnene skaffede sig Biindtægter paa den anførte 
Maade, saa var de retmæssige Indtægter saa ringe, at selv 
en ærekær Degnemadam nok uden alt for store Skrupler 
kunde tage imod et lille Tilskud nu og da fra Folk, som 
hun vidste, der undte hende det af et godt Hjerte. 

Hermed vil jeg slutte disse Linier, disse Runer over 
Fædres Liv og Virken. - Hvor er det velgørende i vor 
damptravle Tid at standse ved Mindernes Dør og kigge 
ind bag Forhænget. Det er det, jeg har gjort og glædet 
mig derover - gid andre maa have samme Glæde deraf 
og huske, hvad Digteren siger: 

"Ej blot den store, den lysende Daad, 
giver til Digt og til Sagaen Traad". 

Af Kilder anføres : 
Tingbøger fra Taasinge Birketing i det 17., 18. og 19. Aarh. 
Skifteretsprotokollen fra samme Tid og Sted. 
Kirkebøgerne for Øens tre Sogne. 
Collatsprotokoller i Rigsarkivet og Provinsarkivet i Odense. 
Gamle journaler og Embedsbøger i Øens Skoler. 
Arkivet paa Valdemar Slot. 
Medddteiser fra endnu levende Slægtninge af de afdøde Lærere. 
Private Optegnelser og mundtlige Meddelelser af Øens Beboere. 
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