
Om Skolen. 

l Aaret 1882 udgav daværende Sognepræst, senere 
Provst L. Koch i Glostrup paa Sjælland: "Den danske 
Landsbyskoles Historie til 1848". Heri paaviser han, at 
det er først i 1720 og den nærmest derefter følgende 
Tid, man kan begynde at tale om et Almueskolevæsen paa 
Landet. Paa Fyn var der i 1706 kun 2 Almueskoler paa 
Landet; to andre var gaaede ind af Mangel paa Indtægter. 
I andre Egne var der forholdsvis flere, men "hvor mange 
lader sig næppe sige." 

l de fleste Købstæder fandtes derimod latinske Skoler, 
af hvilke der allerede havde været en Del før Reforma
tionen. Efter dens Indførelse 1 536 blev der lagt stor 
Vægt paa at faa disse indrettede efter "den saksiske Visi
tationsbogs Forbillede". Andre Skoler synes ikke at have 
fundet Naade for Avtoriteternes Øjne. Det hedder nem
lig i Kirkeordinansen fra 1537 at "udi hver Købstad 
skal være aleneste en Skole, og alle anctre Puge
skoler, som her og der holdes, skulle aflægges, fordi 
Latine Skoler fordærves gerne af de danske og tyske 
Skoler." 
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Under saadanne Forhold kunde der selvfølgelig ikke 
være Tale om nogen almindelig Undervisning for Almu
ens Børn. 

Fra gammel Tid har der været Degne. Disse skulde 
være Præsternes Medhjælpere ved Gudstjenesten og besørge 
deres Embedsbreve m. m. Det var ogsaa deres Pligt at 
"undervise det ringe Bondefolk udi Børnelærdommen, Ca
techismo, en Sinde om Ugen, udi Sted og Stund, som 
Sognepræsten dennem foreskrive, ..... og dersom de 
dertil ere ikke bekvemme, da maa de ikke være Sogne
degne." i\ a ar det om Søndagen har ringet første Gang, 
da slwl Degnen klemte 15 eller l o Klemt, og da skal 
de vide, at det klemter til Børnelærdom. Ungdommen 
skal da komme til Kirke og sætte sig i de overste Stole, 
og Degnen skal staa ime11em dem og lære Børnelærdom 
med Lyst og Læmpe," eftersom den Degne bog, som blev 
prentet i Købenfla\'n, udviser, samt lære dem Salmer. 
Men til dem, der ikke bor i Kirkebyen, skal Degnen 
lwmme mindst en Gang om Maaneden, en Søndag Efter
middag, ,_.naar det er dejligt Solskin, og Børn kan komme 
fra Huse." I Viborg Stift var det temmelig almindeligt, 
at Degnen underviste Børnene i Vaabenhuset, mens Præ
sten prædikede. 

Blandt Degnene fandtes ikke blot værdige, men ogsaa 
lærde Mænd. Dog var mange ikke blot fattige paa Ind
sigt og Forstaaelse af det, de skulde undervise i, men 
endog raa og lastefulde Personer. Naar det saa tilmed 
melde3, at Forældrene i stort Maal var uvillige til at 
sende deres Børn, saa skønnes det let, at Udbyttet af 
den Undervisning i den kristelige Børnelærdom maatte 
blive i høj Grad tarvelig. Som oftest blev Udbyttet kun 
det, at Børnene fik lært at opramse Stykkerne i Luthers 
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Katekismus tillige med nogle Salmer og maaske enkelte 
Skriftsteder. 

Der har im:dlertid altid været enkelte i Folket, som 
af indre Trang og Drift har forstaaet at erhverve sig 
nogen Kundskab. Koch skriver: "Der tales ofte om Bøn
der, som var meget bibelstærke og heller ikke manglede 
Indsigt i andre Ting" . . . og "hvor der fandtes nogen 
\'irkelig Oplysning, der skyldtes det ikke Skolerne, men 
Hjemmeundervisningen, og dette var vistnok Tilfældet 
længe efter, at Skoler var blevne mere almindelige." 

Under Kongerne Frederik den 4. og 1\ristian den 6. 
blev der paabegyndt et Arbejde for i nogen Maade at 
raade Bod paa den sørgelige Tilstand. 

l Aaret 1719 blev den senere Biskop Peter Hersleb 
Sognepræst i Frederiksborg. Han var en meget dygtig 
og nidkær Mand. Han indkom til Frederik den 4. med 
Forslag om al faa oprettet en Bondeskole i Nabosognet 
Herløv. Dette Forslag vakte i høj Grad Kongens Bifald, 
og det gav Stødet til Oprettelsen af de 240 Skoler, som 
Kongen saa i Løbet af 6 a 7 Aar lod opføre paa Rytter
distrikterne, 20 Skoler paa hvert Distrikt. 

Over Indgangsdøren lod Kongen indsætte en Tavle 
med følgende Indskrift: 

"Halvtredsindstyve Aar, Gud har du mig opholdet, 
at Sygdom, Krig og Pest mig intet ondt har \"Oldet, 
thi yder jeg min Tak og breder ud dit Navn 
og bygger Skoler op de fattige til Gavn. 
Gud lad i dette Værk din Naades Fylde kende, 
lad denne min Fundats bestaa til Verdens Ende! 
Lad altid paa min Stol en findes af min Æt, 
som mener dig, min Gud, og disse Skoler ret." 
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Den 18. Marts 1721 udstedtes "Instruktion for Sko
lerne paa Ryttergodsct." Den indeholder Bestemmelser 
om Skolegangen, om UnclervisningsstoHet, Skoletugten og 
Lærernes Lon. Derom skriver Koch: "Den indeholder 
mange Bestemmelser, som siden er blevne forladte, men 
den angiver dog ogsaa i mange Henseender den Retning, 
som Lovgivningen om Skolevæsenet har fulgt og kan vel 
med Rette kaldes Grundlaget for denne." 

"Instruksen" viser imidlertid klart, at Forfatteren eller 
Forfatterne, deres gode Vilje ufortalt, l,un har haft liden 
Forstaaelse af, hvordan et frugtbart Skolearbejde med 
Smaabørn skal ledes, naar det skal bli\·e til Glæde og 
Opbyggelse for dem. 

Til Vidnesbyrd herom skal anføres et Par af dens 
Bestemmelser: 

"Skolegangen skal begynde med det 5te Aar, og fra 
det 5. til det 8. Aar skal Bornene søge Skolen hver 
Dag. Den daglige Skoletid er om Sommeren fra 7 -l l 
Formiddag og 2-6 Eftermiddag. Om Vinteren fra 8-
12 og fra 2--4. Efter det 8de Aar kan de, naar Foræl
drene har Brug for deres Hjælp, nøjes med at gaa den 
halve Dag, skiftevis Formiddag og Eftermiddag. Foræl
drene er pligtige at holde Børnene i Skole. Forsøm
melser skal straffes med Bøder eller med Vand og Brød 
eller med aabenbart Skrifte "for den tredie Forseelse." 

"Undervisningen skal hver Morgen begynde med Salme
sang, Bøn og Læsning af et Kapitel af Skriften, og under 
dette skal Børnene knæle. Paa samme Maade skal der 
sluttes om Aftenen". Saadant maa nærmest kaldes Tortur. 

Paa den anden Side indeholder Instruksen dog og
saa en Bestemmelse, som skulde modarbejde Ramserie t: 
"Det er bedre, at de (Børnene) kan gøre Forrede for 
Meningen, end at de kan læse Ordene op uden at for-
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staa dem." Hertil føjer Koch: "Denne Kamp mod Ram
serie!, som endnu ikke er endt, er altsaa fra Skolevæse
nets Barndomstid af!" 

Samtidig med, at Frederik den 4. lod disse Skoler 
opføre, lod han udgaa Opfordring til Proprietærer og 
Bønder at følge Eksemplet; men det gik kun trevent med 
at efterkomme den. 

Kristian den 6. var endnu i højere Grad end hans 
Fader varm for Almuens Oplysning. 1735 blev der ind
hentet Oplysninger om, hvor mange Skoler, der fandies 
i Landet m. m. Paa Fyn og Langeland var der paa det 
Tidspunkt 70 Landsbyskoler foruden dem paa Ryttergod
set Mange Præster var ivrige for Skolers Oprettelse . 
Adskillige Steder holdt Degnen Skole. 

Da de forlangte Indberetninger var indkomne, lod Kon
gen nedsætte en Kommission, bestaaende af 3 "højtbetroede" 
Mænd, hvoriblandt Hofpræst Bluhme, Denne Kommission 
afgav sin Betænkning den 28. December 1738 Betænk
ningen blev det følgende Aar overgivet til en udvidet 
Kommission, den gamle øget med tre nye ,\1edlemmer. 
Resultatet af disse Overvejelser blev endelig "Forordning 
om Skoler paa Landet, samt Instruktion for Degne1

) og 
Skoleholdere af 23. januar 1739," l Henhold til denne 
Forordning fik Nørre Brob}, Sogn sin første Skole 1740. 

Men inden jeg gaar over til at give Oplysning om 
Skolesagens vide1 e Udvikling i Nørre Broby Sogn, skal 

'l Det ses, at Kommissionen har næret nogen Betænkelighed 
ved at forlange, at Degnene skulde holde Skole, da der 
intet stod derom hverken i Lovene eller i deres Kaldsbreve; 
men Hens)met til saaledes at kunne spare 1000 Skoler 
har overvundet Betænkelighederne. 
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her først fremsættes de Oplysninger, jeg har kunnet finde 
om de Degne, der har været i Sognet før den Tid. 

l en Indberetning fra 1812/) skreven af daværende 
Degn og Skolelærer Jacob Møller i Henhold til en Op
fordring af Biskop Plum, meddeles Navnene paa nogle 
Degne: 

l. Madtz, Degn, som Kaldet betjente i 30 Aar. 
2. Lavritz, Degn, der tillige var Tingskriver i Salling 

Herred og Degn i 19 Aar. 2) 

3. Hans Hansen, daværende Degn, da Reskriptet udkom 
i Aaret 1690, og havde da været Degn i Kaldet i 
47 Aar. 

l den ældste Kirkebog for Nørre Broby, begyndt 
1678, staar der, at Hans Degn blev begravet den l l. 
januar l 702, 96 Aar gammel. Har han allerede 1690 

været Degn i 4 7 A ar, saa maa han, da han døde 1702 

have været Degn i 59 Aar. Han maa altsaa have over
taget Embedet 1643 i en Alder af 37 Aar. 

I samme Kirkebog hedder det, at Substituten N. jor
gensen blev begravet den 4. September 1697 ; han 
har sikkert været den gamle Hans Degns Medhjælper. 
Om denne saa har antaget en ny Medhjælper forlyder der 
intet om, men det er rimeligt. 

l Henhold til de foran opgivne Aarstal og Tidsbestem
melser, maa saa Matz være bleven Degn 1594 og Lav
ritz 1624. 

1 ) I det væsentlige en Gengivelse af Degnen H. Hansens 
Indberetning 1690. Degnene fik nævnte Aar Tilhold om at 
give Indberetning om deres Embeder efter samme "Maade 
og Methode" som Præsterne. Se Side 10. 

'J Man har ogsaa Eksempler paa, at der har været Degne, 
som tillige har været Herredsfogder. 
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Hans Hansens Eftermand i Embedet hed Imanuel \Ve
del. Mulig han først har været Medhjælper for H. Hansen . 

I Museum, Tidsskrift for Historie og Geografi udgivet 
af C. Brun m. n. findes for 1893, 2. Halvaar, Side 122 
en Artikel af Lærer S. Jørgensen i Kistrup om Ambrosius 
Stub, der var født i Gummerup 1705. Heri hedder det, 
at "Sagnet har ladet Ambrosius Stub være Degn i Nørre 
Broby en Tid Dette er, skriver lørgensen, ganske vist 
ikke rigtigt Derimod kan han godt have været Substitut 
hos Degnen Imanuel \Vedel og mulig læst med Degnens 
og andre Børn. 

W ede l var velhavende. Af hans 3 Børn gik Thomas 
den studerende Vej og blev Kapellan hos den sindssyge 
M. J. \Vemmehøj i Uggerslev og Bederslev. Hans \Vedel 
blev Købmand og Datteren Else Katrine blev Selskabs
dame hos Grevinde Rabe i København." 

Hvorfra Jørgensen har disse Oplysninger, vides ikke, 
men i Kirkebogen findes følgende optegnet om Wedel og 
hans Slægt: 

"Degnen Imanuel \Vedel blev begravet den 8. No
vember 1737, 6-t A ar gammel Han har fulgt 3 Døtre til 
Graven, henholdsvis d en 4. Marts 1721, den 30. Marts 
1728 og 8. Maj 1732. Endvidere hedder det, at "den 
2 l. August 1764 blev forrige Sognedegn her i Byen 
Imanuel \Vedel, hans Søn Aleksander Wede1 begraven i 
sit 57. Aar. Han havde været Provisor paa adskillige 
Apoteker i Danmark og Norge; han havde stærk Indsigt 
i Medicin og Ækymi. 1

) Han var af en aaben Hjerne og 
af et godt Hjærte. Hans egen Svaghed og hans højal-

1 ) Saaledes staar der i Kirkebogen; der menes naturligvis 
Alkymi. 
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drende Moders Sygdom gjorde, at han nu paa nogen Tid 
her i Byen opholdt sig, indtil Gud nu kaldede ham." 

Moderen overlevede Sønnen en kort Tid; hun blev 
begravet den 16. November l 764 i sit 80. Aar. 

"17 38, den 16. Januar, blev den hæderlige S tudio
sum Peter Wedel, efterat være kaldet af Fru Ida Scheel 
til Arreskov og Gelskov den 4. januar, af Biskop Rarnus 
beskikket til at være Degn i Nørre Broby Sogn i den 
ved Døden afgangne Imanuel Wedels Sted." P. Wedel 
blev ikke gammel i Embedet; han døde allerede 1739 og 
blev begravet den 14. juli, 23 Aar gl. 

Den 17. Avgust derefter blev "den hæderlige Studiosum 
Hans Stenhof" af Fru Ida Scheel kaldet til at være Sognc
degn i Nørre Broby i den afdøde P. Wedels Sted. 
Den 21. September fik han af Biskop Rarnus Kalds
brev paa Embedet. 

Hans Stenhof maa have giftet sig med Formandens 
Enke; maaske det har været en Betingelse for at faa Em
bedet - thi "den 8. Maj 174 7 blev Degnens Stifdatter 
Lisbeth Wedel begraven." 

Den 12. September 1741 har der været Stads i 1\'ørre 
Broby Degnebolig ; thi da "havde Degnen Hans Stenhof 
en Datter til Daaben, som blev kaldet Ida Juliane. Fad
derne var velbaarne Hr. Kaptajn Juul til Gelskov, vel
ærværdige Hr. jens Zeuthen, Guds Ords Tjener til Vejle 
og Allested Menigheder, Hr. Johannes Mule, Studiosus 
Christian Nicolaj Gudme og Kaptajnløjtnantens Frue i 
Sønder Broby." 

Ida Juliane, Mons. Hans Stenhofs Datter døde 1774 i 
sit 34. Aar og blev begravet den 7. December. 

Den 20. September 1744 fik Degnen en Søn døbt, 
der blev kaldet Erik; men henholdsvis 174 7, 49 og 51 

lO 
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maatte han følge 3 dødfødte Børn til Graven, og den l O. 
Oktober 1754 blev hans Hustru Marie Tøxen begravet, 
42 Aar gammel. Hans anden Hustru Anna Orthus blev 
begravet den l O. Marts 1783, 70 Aar gammel ; selv døde 
Stenhof 1785 i sit 76. Aar efter at have været Degn i 
omtrent 36 Aar. 

Den første Skole i Nørre Broby. 
Det var, som foran nævnt, 1740 at Nørre Broby Sogn 

fik sin første Skole i Henhold til den Kgl. Forordning af 
23. januar 1739. 

Om denne Begivenhed findes i Provinsarkivet i Odense 
følgende Meddelelser: 

"Nørre Broby Sogn bestaar af 476 Td. 5 Skp. 
2 F dk. Hartkorn Bondeskyld; Hovedgaardstakst 44 
Td. l Skp. 3 Fdk.; Præste- og Degnegaard 13 Td. 
6 Skp. l Fdk. Hartkorn. 

Til dette Sogn er 4 Byer, nemlig Nørre Broby, 
Staaby, Vittinge og Vøjstrup, som alle kan søge til 
Nørre Broby Skole, hvortil de ikke har en Fjerding
vej.1) 

Udi Nørre Broby Sogn tilkommer da Degnen at 
holde Skole for hele Sognets Ungdom, og haver da 
Fru Kommerceraadinde Pedersen som største Lodsejer 
i dette Sogn indsendt hendes egenhændige Skrivelse, 
hvori hun tilbyder at lade bygge til Degneboligen 3 
a 4 Fag Hus til en Skolestue paa den menagerligste 
og bekvemmeste Maade imod Regres til de andre Lods

ejere. 
I lige Maade erklærer hun derved at ville tillægge 

'l Staaby og Vittinge har omtrent en halv Mil. 
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Degnen den Løn, som Forordningen tilholder, og hvad 
Degnen for Skoleholdet i Almindelighed i de andre 
Sogne i alle Maader bliver tillagt, og ellers overlod 
til denne Rets Godtbefindende, hvad de Degnen i aar
lig Løn vilde tillægge, hvormed han i alle Maader vil 
,·ære fornøjet. 

Hvorefter Retten fandt billigt at tillægge Degnen 
først l O Rdl , som reparteres paa hele Sognet, hvilke 
hun som største Lodsejer indkasserer og i tvende Ter
miner, Paaske og Mikkelsdag til Degnen betaler. 

Dernæst tillægges Degnen 5 Rdl. for Kirkelysene, 
som Kirkens Patron, velbaarne Fru Ida Scheel til det 
Sogns Skolekasse efter Forordningen svarede. 

Desuden en Koes Græsning om Sommeren udi 
Byens Kogang og 4 Stk. Faar med deres Grøde. Til 
samme Koes Vinterhold leveres-Degnen Mortensdag 3 
Læs Halm Foering, som reparteres paa Sognet, og 
endelig til Ildebrændsel leveres ham af Sognet 24 Læs 
Tørv, og det paa den Tid af Aaret, som Tørven sæd
vanlig indages, alt imod Regres eller Repartition paa 
hele Sognet. 

Hvorimod Degnen uden anden Betaling informerer 
hele Sognets Ungdom. Og altsaa er herved ej videre 
at erindre. 

Hillerslev, den 24. Avgust 1740. 

Paa velbyrdige Frue Kommerceraadinde Pedersens 
\'egne efter given Fuldmagt saavel som paa min Fa
ders Michael Clausens (Præstens) Vegne. 

J. Mule." 

IO* 
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Det var altsaa Degnen Hans Stenhof, der blev den 
første Lærer for Almuens Børn i Nørre Broby. Hvordan 
han har røgtet denne Gerning, har jeg intet Sted fundet 
r:oget Vidnesbyrd om 1). Men hvordan kunde en Mand 
finde Livets Ophold med den Løn, som foran er nævnt? 
Dette Spørgsmaal besvares derved, at han var Degn. 

l Henhold til Kristian den 5. "Danske Lov" af 
l G85 skulde "Degnen nyde Offer paa de 3 store Høj
tider, ved Bryllupper, Barnedaab, Barselskvinders Kirke
gang. Desuden sædvanlig Smaaredsel, Brød, Kage, 
Flæsk, Gaas, som Bonderoe hidtil givet haver. De 
skulde ogsaa nyde Degnetrave, den Trediedel saa 
meget som Præsten bekommer." 

Da Stenhof døde, blev Peder Hjort Degn og Skole
holder i Nørre Broby. Han havde været Skoleholder i 
Vantinge en Del Aar, og han havde allerede i November 
1776 af Grev Schaffalitzky faaet Løfte, ja endog Kalds
brev paa at blive Degn i Nørre Broby, naar dette Em
bede blev ledigt. Han var ikke "Studiosum" saaledes 
som de to foregaaende Degne havde været. Derfor blev 
han ,,behørig eksamineret og overhørt" af Biskop Ramus, 
forinden han fik Lov til at overtage Degneembedet Da 
Overhøringen var faldet tilfredsstillende ud, blev han under 
13. Maj 1785 sendt til "velærværdige og højlærde Hr. 
joh. Mule, Pro\·st i Salling Herred og Sognepræst for 
merbemeldte Menighed'' for af ham at indsættes i Em
bedet. 

1 ) Ugeskrift for Skolen af 1878 hedder det Side 41: "Bi-
skop Christian Rarnus har ingen detaillerede Visitatsberet
ninger indsendt til Kirkekollegiet." 
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Om en Visitats 1797 af Provst Birch hedder det : 

"Onsdagen den 20. September overhørtes Nørre 
Broby Sogns voksne Ungdom i Kirken, med samme 
og Skolebørnene vel fornøjet. En talrig Forsamling 
af gamle og unge mødte i Kirken, saa at der næppe 
var Plads tilovers. 

Birch.'' 1
) 

Ved Aar 1800 var Præsten M. T. Bredsdorff i Vester
skerninge Provst for baade Sunds og Salling Herreder. 
Han forlangte Indberetning om Skolevæsenets Tilstand 
i Herredets forskellige Sogne. 

For Nørre Broby Sogns Vedkommende gav Pastor A. 
Ipsen da følgende Oplysninger: 

l. Skolen bestaar af 4 smaa Fag, ringe og maadelig 
Bygning. 

2. Børnene fra Vittinge og fra en Del af Udflytterne har 
næsten en halv Mil til Skole. (Mærkelig nok nævner 
han ikke Staaby.) 

3. Læreren Peder Hjort er 50 Aar gammel. 
4. Han er lidet duelig; dog anvender han Flid paa at 

gøre, hvad han kan. 
5. Løn l O Rdl., 2 Hoveders Græsning og 24 Læs Tørv 

til Skolekakkelovnen. 
6. Børnetallet i Skolen er i Almindelighed mellem 30 

og 40. 
7. De fleste Børn lærer kun at læse, saare fa a at skrive 

og regne." 

'l Birch var Præst Brahetrolleborg, men kom siden til 
Assens. 
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Det er jo et trist Billede, der faas af et Skolearbejde 
gennem denne Indberetning, men det var vist kun de 
færreste Steder i vort Folk, at det var stort bedre. 

Igennem det da forløbne Aarhundrede var der gjort 
adskillige Forsøg paa og Tilløb til at faa et frugtbart 
Folkeoplysningsarbejde sat i Gang gennem Skolen. Ad
skillige Steder var naaet noget. Blandt andet var der 
flere ædelttænkende Godsejere, som havde gjort ikke smaa 
Ofre for at faa et ordnet Skolevæsen sat i Gang paa 
deres Godser. Iblandt disse maa Brødrene Kristian D. 
Reventlow til Kristianssæde og joh. Ludvig Reventlow 
til Troileborg nævnes. Men i det hele og store stod det 
endnu smaat til med -Almuens Oplysning. Aarsageroe var 
mange. 

l 1789 blev "den store Skolekommission" nedsat. Dens 
Opgave var at udarbejde en Lov, der kunde afgive Grund
laget for et Almueskolevæsen i Danmark. Qenne Kom
mission arbejuede i 25 Aar, og Frugten af dens Arbejde 
blev Skoleloven af 29. Juli 1814. 

Degnen P. Hjort døde i Marts 1807, 57 1 /j Aar gl. 
Hans Hustru Anne Kirstine født Melchiorsen døde i Fe
bruar 1816, 76 Aar gammel. 

Det første Punkt i Pastor lpsens Indberetning lød jo 
saaledes: 

"Skolen bestaar af 4 smaa Fag, ringe og maadelig 
Bygning." 

l en Indberetning af 7. juni 1743 om "Degnenes Bo
liger og Degnekaldene i Fyns Stift" hedder det for Nørre 
Broby: "Degnen bor i Byen, dog ikke nær ved Kirken, 
haver 34 Fag Hus i sin egen Gaard, h\·oraf de 6 hører 
til Stuehuset, og der foruden 4 Fag til Skolestue. Det 
meste af hans eget Hus er ved hans egen Bekostning 
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sat i Stand; men behø\·er dog her og der endnu nogen 
Reparation." 

Denne Bolig var nu ved Hjorts Død 1807 bleven saa 
ringe, at den kun blev vurderet til l 00 Sletdaler og "den 
kostede ved Eftermandens Embedstiltrædelse intet, for
medelst sammes erkendte Brøstfældighed." 

Hjorts Eftermand blev Seminarist Jacob Møller. Han 
blev dimitteret fra Bernstorfsminde Seminarium i April 
Maaned 1807. 

Omkring 1800 blev der oprettet Amtsskoledirek.tioner, 
bestaaende af Amtmanden og Amtsprovsten, og Skole
kommissioner, der· bestod af Skolepatronen og Sognepræ
sten samt en etter to Skoleforstandere. Selvskreven som 
Skolepatron var den Mand i Skoledistriktet, der ejede 
mindst 32 Td. Hartkorn. Hvis ingen saadan fandtes, 
skulde Amtsskoledirektionen udnævne en Skolepatron. 

For l'\ørre Broby Sogn blev Grev Schaffalitzky til 
Arreskov som Ejer af Nørre Broby Kirke (Tiendeejer) 
udnævnt til Skolepatron. Som saadan var det hans Pligt 
blandt andet at tage sig af Skolebygningen. Denne var 
011 som anført bleven saa simpel, at den var fast ubrugelig, 
og dog hengik der 7 Aar, før man fik en ny. Efterføl
gende Skrivelser viser Gangen i de Forhandlinger, som 
gik forud. 

,, L' nderdanigst 0\·erslag, 1 ) 

til Bekostning af en en ny Skoles Opbyggelse i Nørre 
Broby efter vedlagte Tegning tilligemed det fornødne 
Inventarium. 

1) Findes i Landsarkivet i Odense. 
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Beliggenheden af Nørre Broby Degnebolig giver 
ingen ret bekvem Plads til en ny Skoles Opbyggelse 
paa et nyt Sted, og den Plads, hvorpaa den gamle 
Skole er bygget, er langtfra ikke tilstrækkelig til en 
ny Skole, medmindre Degnen nedriver sit gamle Hus, 
hvortil den gamle Skole er bygget, da kunde der 
vindes behørig Plads. - A t nedrive den gamle Skole, 
der er tilbygget Degnens gamle Hus uden dette sidstes 
Skade, vil have sine Vanskeligheder, da det ligesom 
den gamle Skole er en meget forfalden Bygning. -
l det Haab, at Hr. Møller vil gøre de Opofrelser, 
hans Stilling som ny Begynder tillader ham, har jeg 
vovet at indrette Tegningen saaledes, at hans Hus 
maa nedrives og et nyt opbygges i Sammenhæng med 
den ny Skole; men da han som Begynder næppe vil 
kunne ganske udrede Bekostningen af et nyt Huses 
Opbyggelse i denne kostbare Byggetid, saa tager jeg 
mig den underdanige Frihed at foreslaa, at han be
hjælpes med det nødvendige Egetømmer til denne 
Bygning og noget Langhalm til Tag, da han næppe 
af egen Avl kan have det nødvendige dertil. - Hr. 
Møller vilde saaledes faa noget Vederlag for hans 
Opofrelser. 

Foruden den Erstatning, Degnen saaledes mulig 
tilstaas, vil den ny Skolebygnings Bekostning blive: 

l. Materialier. 

a. Egetømmer, specificeret og 
anslaaet til o • •••• •• • • • •• 48 Rdl. 3 Mrk. 9 Sk. 

b. Fyrretøm m er, Fjælle, Spær 
o. s. v ................. 177 - 4 - o -

c. Andre Materialier ........ 7G - 2 - 8 -

!alt . ... 302 Rdl. 4 Mrk. l k. 
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Langhalm til Skolebygningen og 
Tørvekubens Tag kan leveres 
af Sognets hele Gaardmænd. 
Materialier til Tørvekuben ventes 
at kunne faas af den gamle 
Skole. 

2. Arbejdsløn til Haandværksfol
kene anslaas ialt, nøjagtig spe-
cificeret, til . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Rdl. l Mrk. 9 Sk. 

lait. . . . 429 Rdl. 5 Mrk. l O Sk. 

Haandlangerarbejdet kan forret
tes af Sognets Beboere. 

Naar herfra de Materialier, som 
Greven selv har, og som ikke 
behøver at købes, nemlig : 
Egetømmeret .............. . 
de brændte Sten ........... . 

lait .... 

48 Rdl. 3 Mrk. 9 Sk. 
36 - 2 - o -
84 Rdl. 5 Mrk. 9 Sk. 

vil den mere Udgift blive 345 Rdl. 

Saaledes forestilles dette Overslsg. 

Brobygaard, den 3. juli 1808. 

Underdanigst af 

C. Riber". 

Svendborg Amt



154- M. j. Lomholt 

l. 

2. 

Overslag 

over Bekostningen af en ny Skoles Opbyggelse i Nørre 
Broby efter min Tegning af 1808 - med Tilsætning 
af 1813. 

Materiali er, som ikke kan leveres af 
Sognet, og deres Værdi: 

a. Egetømmer, specificeret . . ..... 311 R dl. 84 Sk. 
b. Fyrretømmer qg Fjælle, lige!. .. 650 - 00 -
c. Bøge-, Elle- eller Fyrretræ .. . . 122 - 00 -
d. Mursten af forskelligt Slags .... 164 - 32 -
e. Andre Materialier .. ......... . 83 - 88 -

Om Tørvekuben og Langhalm som 
foran. 

Arbejdsløn (meget specificeret) .. . . 319 Rdl, 52 Sk. 

lait. . .. 16-1 Rdl. 56 Sk. 

Haandlangerarbejdet og Kørsler forrettes af Sog
nets Beboere, dog ikke længere borte fra end Odense, 
Assens og Faaborg. 

Da det vil gøre en Standsning i Papirmøllens Op
bygning og Kirkernes Reparation om lir. Greven paa
tager sig denne Skoles Opbyggelse, saa vover jeg 
underdanigst at foreslaa Deres Højvelbaarenhed l dets 
Sted at bestemme et Pengebidrag til denne Skoles 
Opbyggelse. 

Brobygaard, den 28. April 181 . 

Underdanigst 

C. Riber". 
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Derefter følger en Skrivelse, hvorved Svendborg Amts 
Skoledirektion approberer Tegning og Overslag under 

20. juli 1813. Wedel, 

Andragende 

fra 

Amtsprovst. 

Nørre Broby Skolekommission. 

"Nørre Broby Skole har i mange Aar været meget 
ringe af Bygning, og dens Størrelse svarer ikke til 
Skoledistriktets Børneantal, hvorfor der i Aaret 1808 
blev givet Tegning til en ny Skoles Opbyggelse, som 
først blev approberet i Aaret 1813. - Den gamle 
Skole har saaledes staaet uden at kunne modtage 
nogen Reparation siden 1808 og er næsten ganske 
ubrugelig og faldefærdig hvorfor den ny Skoles Op
byggelse i Sommer er ganske nødvendig; men da 
Skoledistriktet næppe \'il kunne udrede Omkostningerne 
paa den ny Skole efter al mulig Anstrengelse, og der 
ikke har været Penge at faa i offentlige Kasser, er 
Begyndelsen paa Skolens Opbyggelse ikke sket. 

l Følge Reskriptet af 24. juli 1812 bliver Blytaget 
nedtaget af Nørre Broby Kirke, og Kirkeejeren har 
Ordre at indbetale Pengeoverskuddet fra Blytaget til 
Stiftsøvrigheden for i Følge bemeldte Reskript at an
vendes til Skolevæsenets Porbedring i Sognet. - Vi 
kender ingen større Mangel ved Skolevæsenet i Nørre 
Broby end Skolebygningen her, hvorfor vi herved an
søger om, at Nørre Broby Skoles Opbyggelse maa 
blive stillet til offentlig Licitation, og Licitationssum
men maa udbetales af Beholdningen fra Kirkens Blytag, 
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og at dersom denne Beholdning ikke kan tilstrække, 
om det mere da maa reparteres paa Sognets Beboere 
paa anordningsmæssig Maade. 

Nørre Broby Sogns Skolekommission, 
den 24. juli 1814. 

Ved Skrivelse af 9. juli 1814 beder Pastor lpsen om 
at faa at vide, hvor stor den Sum er, der er indkommtn 
ved Blytagets Ombytning paa Kirkens Kor med Sten, og 
som skal anvendes til Skolen. 

Herpaa svarer Godsforvalter Riber under 13. juli 1814, 
at Summen er 794 Rdl. l Mrk. 12 Sk. 

Nørre Broby Sogns Skolekommission, 
den 5. Decbr. 1814. 

"Til den respektive Svendborg Amts Skoledirektion 
har vi herved den Ære at oversende Forvalter Ribers 
Tegning af 1808 med Tilsætning af 1813 og Over
slag af 3die dennes over en ny Skoles Opbyggelse i 
Nørre Broby tillige med de af os under 4de dennes 
forfattede Konditioner, hvorefter denne Skole formenes 
at skulle opbygges og stilles til offentlig Licitation i 
Overensstemmelse med Kancelliets Skrivelse af 27de 
August d. A. - Bemeldte 0\·erslag, Tegning og 
Konditioner beder vi os tilbagesendt med Amtsskote
direktionens forventede Approbation snarest mulig, da 
det snart er høje Tid at faa Bygningerne bortliciterede 
naar de skal kunne blive opbyggede i næste Sommer 
paa den mindst bekostelige Maade." 
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Dernæst tage1· vi os den Frihed at forespørge, 
om den respektive Amtsskoledirektion har noget imod, 
at vi bortsælger de gamle Bygninger af Nørre Broby 
_Skole, som skal nedbrydes for at kunne opbygge de 
ny, naar dette Salg sker ved offentlig Auktion, og at 
det, som derfor indkommer, anvendes til den nye Sko
les Opbyggelse. 

Ved Overskudet af Kirkens Blytag, den gamle 
Skoles Salg og de l 00 Rdl., som Greve Schaffalitzk:; 
vil give til denne Skoles Opbyggelse, naar den op
bygges i næste Sommer efter ovenomtalte Tegning, 
tror Kommissionen, at den ny Skole kan opbygges 
uden overdreven Udgift for Sognet. 

lpsen. 

Hans Kristensen . Hans Hansen". 

Konditioner, 

hvorpaa Nørre Broby Skoles Opbyggelse i Overensstem
melse med Forvalter Ribers Tegning af 1808 med Til
sætning 1813 og Overslag af 3die December 1814 ud
bydes til offentlig Licitation. 

l. Bygningerne opføres af nyt Egebindingsværk i Over
ensstemmelse med ovenmeldte Tegning og Overslag 
uden at dertil maa bruges nogen Slags gamle 
Materialier. -

2. Vinduer, Døre, Inventariesorter skal være ligesom de, 
der findes i Sønder Broby Skole, dog skal Kateder, 
Bænke og Tavler være underkastede de Forandringer, 
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som Sognepræsten paa Kommissionens Vegne finder 
for godt at tilkendegive Entreprenøren ved Licitation. 

3. Skolestuen skal have anordningsmæssig Højde, nemlig 
4 Alen fra Gulvet til Bjælkerne, ligesom den i det 
hele skal have de Egenskaber, Anordningen paabyder. 

4. Bygningen med Inventarium skal være opført i kom
plet Stand senest den l. Oktober 1815, til hvilken 
Tid Entreprenøren skal have Afleveringen foretaget 
ved lovligt Syn. 

· 5. Entreprenøren betaler alle af Licitationen og Bygnin
gens Aflevering flydende Omkostninger. 

6. l 00, siger et hundrede Traver Langhalm, og de for
nødne Tækkevøjre, samt de fornødne Kampesten til 
Grund og Syling skal uden Betaling leveres af Sog
nets Gaardmænd, 14 Dage efter at Entreprenøren for
drer samme af Skolekommissionen. 

7. Haandlangerarbejde og Kørseler forrettes af Sognets 
Beboere paa anordningsmæssig Maade. 

8. Bygningens Opførelse tilstaas den lavestbydende for 
det skete laveste Bud, hvilken lavestbydende stiller 
antagelig Selvskyldner Kavtion, og bliver han staaende 
ved sit gjorte laveste Bud i 8 Dage, forinden hvis 
Forløb det skal blive ham bekendtgjort, om hans Bud 
er antaget eller om ny Licitation skal finde Sted. 

Nørre Broby Sogns Skolekommission, 
den 4. Decbr. 1814. 

Schaffalityky. lp sen. 

Hans Kristensen. Hans Hansen . 
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Under 25 Februar 1815 svarer Amtssko1edirek
tionen, at den har intet at erindre mod de af Skole
kommissionen under 4. December 1814 gjorte Ind
stillinger, "naar Licitationen først prøves med en ringere 
Sum end den anførte og begynder med 2500 Rdl." 

Schumacher. W ede l. 

Efter de mange Forhandlinger om den tit omtalte 
Skoles Opførelse blev det saa bestemt, at Licitationen 
skulde finde Sted i Brobyværks Kro den 3. April 1815. 

Denne Licitation indledes med en meget højtidelig 
Kundgørelse paa stemplet Papir til 54 Skilling saaledes: 

"Henrik Stoltenberg Blom, 
Kgl. Majestæts Birkedommer og Skriver Grevskabet 

Muckadell 

Gør vitterligt, at Aar 1815 den 3. April blev fore
taget Licitation i Brobyværks Kro over en Skolebyg
nings Opførelse i Nørre Broby efter Konditioner, som 
her findes anført, samt Overslag og Tegning, hvoraf 
det første lydelig blev oplæst og den sidste forevist 
de tilstedeværende Liebhavere. Forvalter Ribers Re
kvisition saa og Bekendtgørelsen i Aviserne og ved 
Sognestævne blev fremlagt ved Forretningen. 

Derefter følger de alt foran approberede Betingel
ser. Som Tillægsbetingelser blev vedføjet, at Tørve
huset skulde være færdigt til St. Hansdag 1815 og 
Udhuset - Ladebygningen - inden 24. August, for 
at Lærer Møller kunde faa sine Tørv og Korn i Hus 
til rette Tid. 
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Henhold til Amtsskoledirektionens Henstilling blev 
Skolens Opførelse saa opraabt til 2500 Rdl. Da intet 
Bud skete, saa opraabtes den til 3000 Rdl., og da 
der endnu intet Bud skete, blev den i Overslaget 
ansatte Sum opraabt, og bød da : 

Niels Hansen, Staaentornhus paa Højrup 
Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300 Rdl. 

Søren Møller, Sønder Broby ........... 3299 
Niels Hansen, Slaaentorn. . . . . . . . . . . . . . 3280 
Niels Zakariasen, Søby. Løkke. . . . . . . . . . 3270 
Niels Hansen, Staaentorn. . . . . . . . . . . . . . 3269 
Fuldmægtig Jensenius, Lundegaard. . . . . . 3267 

Da intet andet Bud skete, saa blev Jensenius' Bud 
antaget. 

Som Selvskyldner og Kautionist: 

lp sen. 

Som Vidner: 

Rasmus Olsen. Lars Madsen. 

Den hele Forretning blev bekræftet under Haand 
{)g Embedssegl af 

H. Stoltenberg Blom". 

Det laveste Bud 3267 Rdl. approberes. 

Svendborg Amtskoledirektion, 
den 6. April 1815. 

Schumacher. Wedel. 
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Onsdage-n den 15. November 1815 blev Synet over 
Bygningens Opførelse foretaget paa ligesaa proforma 
Maade som Licitationen og paa stemplet Papir af Hans 
Kgl. Majestæts Birkedommer og Skriver under Grevskabet 
Muckadell, Henrik Stoltenberg Blom. 

Denne ny Skolebygning blev ikke gammel; den brændte 
nemlig i Maj Maaned 1818.1

) 

Under 26. November 1811 affordrede daværende Bi
skop Plum baade Præster og Degne i Fyns Stift Indbe
retning om deres Indtægter m. m. Møllers Indberetning 
viser, at han da havde følgende Indtægter: 

l. Højtidsofferet anslaar han til 30 a 40 Rdl. 

2. St. Hans Rente Il Brød, naar tredje Sædeprædiken 
holdes. 

3. Ved Mikkelsdag faar Degnen en Gaas af hver hel 
Gaard ; :alt 41 Gæs. 

4. Ved samme Tid et Maal Morgenmælk af hver Gaard 
til Ost. 

5. Mortensdag faar han af hver hel Gaard l Skp. Rug 
og tvende Brød, af hver Halvgaard l Skp. Byg og 
af hvert Hus l Skp. Havre, hvilket tilsammen bliver 
5 Tdr. Rug, 2 Td. 3 Skp. l Fdk. Byg, 5 Td. 6 Skp. 
Havre og 84 Brød. 

6. En jordlod i Flintestensmarken paa 91/2 Td. Land a 
l 2000 Kvdr.-AI. 

'J I Henhold til Branddirektoratets Protokol skete det den 
8. Maj. 

Il 
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7. Skoleløn l O R dl. aarlig, der indkasseres og udbetales 
fra Lundegaard; fra Kirkens Patron 3 R dl. 2 Mrk. 
8 Sk. i Kirkelyspenge. 

8. Til Degneembedet er tillagt 2de Tørvemaal, det ene 
i Vuldehaven, det andet paa det store Long. 

Paa Embedet hvilede følgende Udgifter: a. Pension 
til Enken 5 Rdl. 54 Sk. b. Til Odense Latinskole skulde 
svares 4 Rdl. aarlig. c. Til den almindelige Enkekasse 
4 Mark. aarlig; kgl. Skatter havde i de sidste 5 Aar 
varieret mellem 5 og 12 Rdl. 

Møller henviser i sin Indberetning til nogle Dokumen
ter og Optegnelser fra hans Formænds Tid ; disse er 
vist gaaet tabte ved Ildebranden 1818. Blandt andet 
hedder det, at Hans Hansen i Aaret 1690 har anført, at 
der i "hans Tid fra Degneembedet er forkommen en Ærte 
Rug1) og 5 danske Mark", og Stiftsskriveren faar Skyld 
for at have taget det fra ham. 

Degnen Jacob Møller døde allerede 1830, knap 43 
Aar gammel. Hans Fader, Albrecht Møller, havde i sin 
Tid været A visforvalter paa Trolleborg. l Kirkebogen 
hedder det, at han døde i Nørre Broby Degnebolig 1832, 
85 Aar gammel, men blev begravet paa Troileborg Kirke
gaard 4. Maj; og i dette Sogns Kirkebog tilføjes, at han 
var født i Angel, samt at han efterlod sig 3 Børn, 15 
Børnebørn og 3 Børnebørns Børn. 

Jacob Møllers Hustru, der var født Hennings, skal 
have været fra Saksen; hun døde 1853. 

Disse Degnefolk efterlod sig 3 Sønner og l Datter, 
hvoraf den ældste Søn, Sylvester Albrect blev Faderens 

') t Ærte Rug var .1, Skp. 
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Eftermand. Han var født den 13. januar 1809 og dimit
teret fra Skaarup Seminarium 1828. I 1839 blev han 
gift med Gaardmand Anders Knudsens Datter, Karen 
Andersen. 

l S. A. Møllers Embedstid blev Lonningsmaaden for
andret i Henhold til Skoleloven af 29. juli 1814. 

l Slutningen af Halvtredserne opgiver Møller sin Løn 
at være: 6 Td. Rug, 39 Td. Byg - med Afkortning af 
15 Td. for Ost og Kvægtiende -, Kirkeindtægter, ind
befattet Kirkesangerløn til 220 Rdl., foruden Bolig, Brænd
sel og jordlod, 81/s Td. Land. 

Møller var en Skolemand af den gamle Skole, og efter 
hans Elevers Udsagn meget streng. Hans Undervisning 
var i rationalistisk Aand og Ramseriel florerede i høj 
Grad. 

Indtil Efteraaret 1846 var Møller Enelærer for hele 
Nørre Broby Sogn. Det skolesøgende Børnetal, der i 
1800 opgives til 30 a 40, steg efterhaanden mod Slut
ningen af Trediverne saa meget, at det ikke kunde under
vises i 2 Klasser. Man gik saa til, vistnok i 1838 og 
dog rimeligvis med A vtoriteternes Tilladelse at dele Bør
nene i 3 Klasser, hvoraf Følgen blev, at de kun fik tvende 
Dages Skolegang om Ugen. l yngste Klasse brugtes den 
indbyrdes Undervisnings-Methode. 

l Skrivelse af 7. Maj 1844 blev Sogneforstanderskabet 
af Skoledirektionen opfordret til at fremkomme med For
slag "om en bedre Organisation af Skolevæsenet i Nørre 
Broby." 

Under 20. Maj s. A. vedtog Sogneforstanderskabet 
med Godsforvalteren og Sognepræsten i Spidsen at svare, 
at det var "blevet forenet om at indstille til gunstig Re
solution," at det maatte blive ved den gamle Ordning, 

Il* 
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og det af 3 Grunde: Ingen af Beboerne har klaget on:r 
Undervisningen, men man har været tilfreds med den hid
tilværende Ordning; endvidere at Læreren ønsker nok at 
fortsætte paa hidtilværende Maade; endelig havde baade 
Biskop og Provst ogsaa fundet sig tilfredse med Ung
dommens Undervisning. Men, tilføjes der, vel nok i Fø
lelsen af, at det fremsatte Ønske ikke vilde bli\'e opfyldt: 
"Skal der ske en Forandring, saa foreslaar man, at der 
oprettes en Hjælpeskole i Lighed med den, som findes i 
Hillcrslev." 

Efter at Formanden havde faaet udarbejdet en Svar
skrivelse med de fornødne Oplysninger -· blandt andet, 
at der var 190 Børn(!!) 1

) i Skolen - blev denne Skri
velse under ·ts. juni vedtaget og indsendt til Skole
direktionen. 

Under 7. August dernæst svarer Skoledirektionen, at 
den med al Anerkendelse af Lærer Møllers gode Vilje til 
at fortsætte som hidtil, dog maa fastholde, at Lærerkræf
terne forøges, for at Børnene kan faa mere Skolegang. 

Der blev nu i et Par Aar ført Forhandlinger om Sko
lens Beliggenhed, Skolebygningen, den tilkommende Lærers 
Løn o. s. v. Sogneforstanderskabet vilde have ham an
taget med et halvt Aars Opsigelse og med en Løn af 
40 Td. Byg efter Kapitelstakst. Præsten foreslog som 
Skolekommissionens Formand, at Lønnen skulde mindst 
være l 00 Rdl., men Forstanderskabet holdt paa de 40 
Td. Byg efter Kapitelstaksten. l sin Approbation af den 
Skolepl:tn, der blev lagt i Ariledning af Hjælpeskolens 
Oprettelse, bestemte Kancelliet imidlertid, at Lønnen skulde 
være mindst 120 Rdl. - Tidligere havde Kapitelstaksten 

1) Se Forhandlingsprotokoll en Side 52. 
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t'or Byg flere Aar været under 3 Rdl. pr. Td. ; i de føl
gende A ar skete det kun en Gang, nemlig i 1849. 

l Begyndelsen af 1845, og førend den ny Skoles Op
førelse var paabegyndt, indsendte nogle af Beboerne i den 
vestlige Del af Sognet et Andragende til Skoledirektionen 
om, at den ny Skole maatte blive opført vest for Voj
strup, for at Udflytterne kunde faa en kortere Skolevej. 
Der var adskillige, som havde en halv Mil eller der hen
imod til Skole. Sagen gik til Kancelliet; men dette s\·a
rede, at det skulde blive ved den nu engang tagne 
Beslutning. 

Den 3. Oktober 1846 blev Arbejdet nd Skolens Op
førelse godkendt af Sogneforstanderskabet, og Seminarist 
C. Nielsen blev ansat som Andcnlærer. Han var født i 
Vesterhæsinge 1825 og dimitteret fra Skaarup 1844. 

l juni 1848 blev Nielsen kaldet til Andenlærer i Søn
der Broby; fra 1857 til 1885 \'ar han Lærer i Verninge. 

I Juli 1848 ble\· Seminarist, cand. phil. German Jen
sen kaldet til Andenlærer i :X orre Broby Han \·ar født 
i Egtved i Jylland 1816. Paa Grund af Sygdom maatte 
han forlade den studerende Vej; han blev dog rask igen 
og fik saa Lærereksamen 184 7 i Jelling Fra l. Februar 
1856 til Nytaar 1890 var Jensen Lærer i Dømmestrup. 
Han døde i Skaarup 1903. 

Jensens Eftermand i Nørre Broby blev P. M. Ditlefsen, 
født i Jerndrup i Sønderjylland og dimitteret fra Skaarup 
1852. 

Han blev, efter at have \'æret Andenlærer i Nørre 
Broby et halvt Aars Tid forflyttet til Karoline Amalie 
Skole i Oure Sogn. Han blev allerede efterlønnet i 1868. 
Efter ham kom C. C. Jacobsen, født i Sandholdt-Lyndelse 
Skole 1836 og dimitteret fra Skaarup 1857. Han var 
Andenlærer i ;"\ørre Broby fra Høst 1857 til Nytaar 1859, 
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da han blev forflyttet til Gummerup. Han blev efterløn
net i l 906 og døde i Odense 1907. 

Den første April 1859 blev jeg - M. j. Lomhalt -
der i et Aarstid havde været Andenlærer ved Skolen i 
Dybbøl, forflyttet til Nørre Broby. jeg er født den 3. 
juli 1838 i Højen Sogn ved Vejle og dimitteret fra Jel
ling 1857. Før jeg søgte Andenlærerembedet i Nørre 
Broby, var det kommet til min Kundskab, at Flertallet af 
Sogneforstanderskabet i November 1858 var indgaaet til 
Ministeriet med et Andragende om, at Andenlærerembedet 
maatte nedlægges, og at der i Stedet for maatte oprettes 
et selvstændigt Lærerembede i den vestlige Del af Sog
net, samt at man havde godt Haab om at faa denne For
andring virkeliggjort. Dette Haab blev heller ikke skuffet; 
thi i de samme Dage, midt i Marts, da jeg blev kaldet 
til Andenlærer, gav Ministeriet Tilladelse til, at et nyt 
Embede maatte oprettes. Da jeg i de første Dage ::~f 

April kom til Nørre Broby, havde Forstanderskabet allerede 
begyndt at gore Forberedelser til, at Skolen kunde blive 
bygget samme Sommer. Dette blev dog ikke Tilfældet, 
og det af følgende Grund. 

Arbejdet for at faa denne Skole bygget havde staaet paa 
i omtrent 2 Aar med en Masse Skrivelser frem og til
bage. Først var Flertallet af Forstanderskabet imod, men 
omsider føjede Forholdene sig saaledes, at 5 Medlemmer 
fandt det rigtigst ::~t sige ja. 

Sognepræsten var blandt Modstanderne. Da han ikke 
længere kunde hindre Sagens Gennemførelse, vilde han 
have Skolen saa langt ud mod Vest, at kun en mindre 
Kreds kunde faa Gavn af den, Han og Degnen vilde 
nemlig beholde V øj s trup By til N ør re Broby Skole kreds. 
Som Følge af denne Uenighed blandt Forstanderskabets 
Medlemmer om, hvor Skolen skulde ligge, maatte der til-
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kaldes en Landvæsenskommission til at dømme i Striden. 
Dette var Aarsagen til, at Vøjstrup Skole først blev byg
get i 1860. 

Under l. August dette Aar blev jeg kaldet til Lærer 
ved den ny Skole, hvor jeg saa tjente til April t 9 l O. 

Samtidig med at Beboerne i den vestlige Del af Sog
net fik Tilladelse til at faa en Skole i deres Midte, frem
kom der ogsaa Ønsker fra den ostlige Side af Sognet om 
at faa en egen Skole. 

Imictlertid var det skolesøgende Antal Børn fra hele 
Sognet i 1859 kun 126. 1

) Denne Omstændighed frem
kaldte den Tanke hos 8 af Sogneforstanderskabets Med
lemmer, at det var den mest formaalstjenlige Ordning af 
Sognets Skolevæsen engang i Fremtiden at flytte Nørre 
Broby Skole et Stykke ud øst for Byen og saa lade den 
Del af Byen, der ligger vest for Aaen, høre til Vøjstrup 
Skolekreds. 

Med den Fremtidsplan for Øje foretog de 8 Medlem
mer af Forstanderskabet den l. September 1859 en Op
tælling af Sognets Beboere, og det fandtes da, som 
Protokollen udviser, at der boede 98 Familier med omtrent 
275 Td. Hartkorn - deri indbefattet Herregaarden Lunde
gaard - øst for Aaen, og 77 Beboere med omtrent 
205 Td. Hartkorn vest for Aaen. 

Denne Plan blev dog ikke til Virkelighed, men i Ste
det for fik den østlige Del af Sognet i 1869 sin egen 
Skole mellem Staaby og Vittinge. Dens første Lærer blev 
P. V. Winther, Søn af daværende Lærer Winther i Ul
bølle. P. Winther er født 1844 og dernitteret fra Skaarup 

') Ved Nytaar 1861 var der kun 120 skolesøgende Børn i 
Nørre Broby Sogn. 
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1865. l 1874 blev han forflyttet til Nabosognet Vejle, 
hvorfra han tog sin Afsked 1915. 

Winthers Eftermand i Vittinge blev H. G. Friis, født 
1843 i Hejls i Sønderjylland og dimitteret fra Tønder 
1864. Han efterlønnedes i 1914. Seminarist Barløse 
blev hans Eftermand; han er udgaaet fra Seminariet i 
Odense. 

l Efteraaret 1880 kunde Lærer Moller i Nørre Broby 
holde Halvtredsaarsjubilæum; han blev ved den Lejlighed 
Dbmd. Hans Kræfter var da stærkt nedadgaaende, og i 
den paafølgende Vinter maatte han antage Seminarist J, 
N. Lund til Hjælpelærer. Møller døde 5. August 1882, 
73 1/s Aar gammel. 

Lund blev Møllers Eftermand. Han var født 1858 i 
Agtrupskov syd for Kolding og dimitteret fra Skaarup 
1878. Hans Virksomhed blev kun kort, idet han døde 
den 12. August 1889 efter et halvt Aars Sygeleje. Han 
havde kun været gift i 13 Maancder. 14 Dage før han 
døde, fødte hans Hustru ham en lille Søn, altsaa under 
meget vemodige Forhold. Hun var en Datter af Skrædder 
Mads Pedersen af Nørre Broby. 

Lunds Eftermand blev J. Rasmussen, født i Katterød 
1852 og dimitteret fra Blaagaard 1872. 

Børnetallet i V øj s trup Skole var i det første Aarstid 
under 40, men inden mange Aar steg det ret betydeligt. 
Det var tildels en Følge af, at Fæstegodset for en stor Del 
overgik til Arvefæste i Tredserne; heraf fulgte saa igen 
en Del Udstykning. Fra 1872-73 var Tallet af Børn i 
Vøjstrup Skole stadig mellem 80 og 90. 

Kultusminister Scavenius kunde ikke lide disse store 
Skoler. Det er bekendt, hvorledes han gennem Minister
skrivelser søgte at bringe Børnetallet ned. l 1888 mod
tog Nørre Broby Sogneraad Anmodning om at fremkomme 
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med Forslag til at faa Børnetallet i V øj s trup noget for
mindsket. Denne Gang lagde Sogneraadet det døve Øre 
til; men da Paabudet blev gentaget det følgende Aar, 
turde man ikke lade være med at tage Hensyn til det. 

En midaldrende Kvinde, Maren Nielsen, der ikke havde . 
Kræfter til strængt Arbejde, havde i en Række Aar haft 
et tarveligt Udkomme ved at læse med Smaabørn og 
holde Syskote for nogle ældre. Hende antog Sogneraadet 
med Skoledirektionens Billigelse til at undervise de mindste 
Børn, foreløbig i et lejet Lokale. Først i 1897 blev der 
opført en Skolebygning. 

Sogneraadet haabede fra Begyndelsen, at det efter 
nogen Tids Forløb igen skulde slippe for denne Tilbyg
ning til Sognets Skolevæsen. Da det efter et Par Aar 
erfarede, at dette ikke lod sig gøre, besluttede man, at 
Maren Nielsen de 3 Dage om Ugen skulde undervise de 
mindste Børn i l\ørre Broby, hvor Børnetallet i Skolen 
ogsaa var stort. Denne Ordning varede ved i henved en 
halv Snes Aar; hveranden Dag holdt M. Nielsen Skole i 
Vøjstrup og hveranden Dag i Nørre Broby. 

I Marts 1899 udkom en ny Skolelov. l Henhold til 
den maatte en Lærer højst have 75 Børn i sin Skole. 
Dette gav Stødet til en Del Omordninger af Skolevæsenet 
i en stor Del af Landets Kommuner. 

For Nørre Broby Sogns Vedkommende blev der nu 
opført en ny Pogeskole i den østlige Del af Sognet, og 
M. Nielsen slap for sine tit møjsommelige Vandringer. 
Hun døde i April 1904. 

Efter Maren Nielsens Død antog Sogneraadet med 
Skoledirektionens Tilladelse Frøken Margrethe Jensen til 
Pogelærerinde i Vøjstrup; hun havde et Aarstid været 
Privatlærerinde hos en Gaardmand i Nabosognet. I 1908 
blev det paabudt i Henhold til en tidligere Bestemmelse, 
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at Pogeskolen for Fremtiden skulde være Forskole, og 
ved Maj 1909 blev en eksamineret Lærerinde ansat. Hun 
blev kun ved Skolen et Aarstid, og i Løbet af 2 a 3 Aar 
maatte Skolen skifte Lærerinde flere Gange. J 1913 blev 
Frk. Karen Hansen, dimitteret fra Forskoleseminariet i 
Varde, konstitueret til Lærerinde; hun har senere faaet 
fast Ansættelse. 

Til Lærerinde ved den ny Pogeskole ved Nørre Broby 
antog Sogneraallel Frøken Marie Hansen fra Nørretyndelse 
med Direktionens Tilladelse. Ogsaa denne Skole er siden 
bleven Forskole, og Marie Hansen har faaet Ansættelse 
som Forskolelærerinde. 

Min Eftermand ved Vøjstrup Hovedskole blev Semina
rist L. P. Jensen. Han er fod t i Lyderslev paa Sjælland 
1876 og dimitteret fra Seminariet i Odense 1907. l 
omtrent tre Aar havde han dels været Vikar i Odense, 
dels Andenlærer ved Ludvigsminde Skole i Brahetrolle
borg Sogn. Han begyndte sin Lærergerning i \'øj s trup 
den l. Maj 191 O. 

Skolemateriel og Hygiejne i Nørre Broby Skole 
omkring 1860. 

Da jeg i 1859 kom til Nørre Broby, fandtes der end
PU flade Borde i Skolestuerne med løse Bænke. l hver 
Skolestue fandtes tre saadanne Borde, hvoraf de to var 
hver 6 Al. lange, det tredje 7 Al., og de var opstillede 
i Hesteskoform. Bordenes Brede var 1 Al. Under 
Bordene var anbragt Hylder paa en god halv Alens Brede. 
Her skulde Børnene fra begge Sider anbringe deres Bøger 
og mange deres Mad, for saa vidt den medbragtes i et 
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Tørklæde. Nogle havde Maden i en lille Kurv, hvilken 
blev sat paa Gulvet under Bordet. Tornistre eller andre 
Skoletaskf-r kendtes til de Tider ikke; i hvert Fald ikke 
paa Landet. 

I Læse-, Skrive- og Regnetimerne vendte alle Børnene 
sig naturligvis mod Bordene; i de andre Timer maatte de 
Børn (Pigerne), der sad ved Indersiderne, vende sig mod 
Stuens Midte. 

Blækglassene blev sat løse paa Bordene, naar der 
skulde skrives; ved Slutningen af Skrivetimen blev de af 
et af Børnene samlet sammen i en Kasse og sat til Side 
i et lille Kammer eller Skab, alt som Lejligheden var. 
Paa samme Maade blev der handlet med Tavlerne, der 
tilhørte Skolen. At alt dette maatte medføre en daarlig 
Redelighed med Tingene, vil let skonnes. - Katederne 
havde en ejendommelig Form, idet de fortil \'ar runde; 
de benævntes af Børnene "Prækestolen". 

De flade Borde blev l"ørst ombyttede med tidssvarende 
Tomandsborde i den første Halvdel af Halvfemserne. 

Skolehygiejne kunde der p8a de Tider næppe tales 
om. Børnene førte med deres Træsko, somme Tider 
Træskostøvler, Snavs, og ved Vintertid tillige Sne med 
ind i Skolen. Naar der var megen Sne, kunde det endog 
- i Henhold til gamle Elevers Udsagn - ske, at der 
af den tøede Sne blev som en Glidebane paa den aabne 
Plads midt i Skolestuen, hvorpaa der i Fritiden blev fore
taget Glideøvelser. Fejet blev der kun en Gang om 
Ugen. Dette Arbejde blev udført af de større Piger, og 
dertil anvendtes Koste, - Hvenekoste - der bandtes af 
nogle meget lange og stive Græsstraa, som gror paa 
adskillige moseagtjge jorder. Hver Dreng skulde ved 
Udgangen af Skolen levere en saadan Kost. 

Naar der saa til det anførte føjes, at Børnene som 
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oftest, især i daarligt Vejr spiste deres medbragte Mad 
i Skolen, saa skønnes det let, at alt dette maatte give 
en mer eller mindre ubehagelig og usund Luft i Skolen, 
selv om der ogsaa nu og da blev aabnet et Vindue. Ved 
en noget hyppigere Fejning m. m. blev der efterhaanden 
i nogen Maade raadet Bod paa de uhyggelige Forhold; 
men rationel Forbedring fandt først Sted, da det blev be
falet, at Børnene skulde medbringe Skiftefodtøj, og at 
Gulvene skulde olieres og siden vaskes hver Dag. Støv
bindende Olje og Fejning fører til samme Resultat. 

Endnu i Begyndelsen af Tredserne mødte enkelte 
Drenge med røde Topluer i Skolen. 

Min Skolegerning i Vøjstl'up samt Friskolebevægelsen 
i Nørre Broby Sogn og mit Forhold til den. 

Fra April 1859 var jeg altsaa Andenlærer ved Skolen i 
Nørre Broby til August 1860. Da var Vøjstrup Skole bleven 
bygget, og med et Par anbefalende Ord af Sogneforstan
derskabet indgav jeg efter Provstens Anvisning min An
søgning om Embedet uden at det havde været kundgjort 
ledigt, og under 1. August gav Skoledirektionen mig Kalds
brev. Andentærerembedet i Nørre Broby blev nedlagt, 
og man betragtede den ny Skole og dens Arbejde som 
en Fortsættelse, der naturligvis maatte blive Andenlæreren 
til Del. 

Inden Skolen blev taget i Brug, skulde den indvies. 
Stiftsprovst Balslev i Ribe, der under 5. juli var kaldet 

til Sognepræst i Nørre Broby, tiltraadte først Embedet i 
Oktober; Sogneforstanderskabet maatte saa sørge for lnd
\'ielsen. Paa Formandens Vegne fik jeg overdraget det 
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Hverv at spørge Provst Leth i Svanninge, om han per
sonlig vilde foretage den nævnte Handling. Dette undslog 
han sig for af Hensyn til den lange Vej. jeg tillod mig 
da at bede Provsten om, at dette Hverv maatte blive 
overdraget Præsten Hans Agerbek i Øster Hæsinge i 
den Uge, da han havde Vakancetjeneste i Nørre Broby 
fra 9. til 16. September. Dette indvilgede Provsten i, 
og Indvielsen foregik saa den 14. September. Hosttiden 
var meget vaad og lang det Aar, hvorfor l iostferien blev 
forlænget til Midten af September. Pastor A.gerbek holdt 
som altid en varm og hjertelig Tale med gode Ønsker 
for den nye Skole og det Arbejde, der skulde begyndes 
der. jeg udtalte bagefter mine Tanker om Gerningen, 
saa godt jeg kunde. Vi sang: "Der skinner en Sol i 
Lys og Løn" og "Vor Gud han er saa fast en Borg." 

Mandagen den 17. September begyndte jeg saa den 
Gerning i V øj s trup Skole, som Gud gav mig Lykke og 
Held til at rogte i omtrent 50 Aar. 

Den nærmere Anledning til denne Meddelelse om Ind
vielsen er, at den fik et temmelig latterligt Efterspil. Paa 
de Tider brugte man ikke som nu om Stunder at bringe 
enhver lille Begivenhed til Torvs gennem Aviserne. Føl
gen deraf var, at ikke alle i Sognet i Fon'ejen blev be
kendt med denne store Begivenhed! l Skolekredsen og 
ogsaa noget videre ud var den bekendt. 

To Mænd i Nørre Broby, der hørte til dem, som ikke 
havde hørt Nyheden, indgik nogen Tid efter med en Klage 
til Biskoppen, hvori de ankede over, at Indvielsen af den 
ny Skole var foregaaet "uden at være bleven bekendt
gjort for Menigheden;" dermed mentes rimeligvis "fra 
Prædikestolen". At Lærer Lomholt, der som en af de 
.,saakaldte opvakte", hed det i Klagen, var Skyld i, at 
Pastor Agerbek kom til at foretage Indvielsen, vidste de. 
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Da de gerne vilde have været Deltagere i "denne Høj
tidelighed", androg de om, at den foretagne Indvielse 
maatte kasseres og en ny blive foretaget. Deres Ønske 
blev selvfølgelig ikke opfyldt. 

Saaledes endte dette li11e Stormløb mod mig og min 
Gerning; der kom flere siden. 

Som Andenlærer i Norre Broby havde jeg intet med 
Religionsundervisningen at gøre, den var overladt til 

Førstelæreren l'or hele Skolens Vedkommende. Han hørte 
ligesom Præsten til den snart gamle rationalistiske Skole. 
Disse to Mænd havde som foran omtalt siddet i deres 
Embeder i omtrent 30 Aar, og deres Fædre før dem i 
omtrent lige saa lang Tid. Saavidt kendes og skønnes 
havde de tilhørt samme Aandsretning som Sønnerne. 

Som Lærebøger brugtes Ba11es Lærebog og Thonbos 
Bibelshistorie. Paa skrappe Midler til at faa disse Bøger 
lært og Systemet indekserseret, havde der efter Forly
dende ikke været sparet, især for Skolens Vedkommende. 
Skolen og Religionsundervisningen især havde derfor været 
en Skræk for mange Børn, navnlig de mindre begavede. 
En endnu levende Kone har fortalt mig, at hun i Reglen 
intet kunde spise om Morgenen, før hun "var kommen af 
med Lejsen". Men Forældrene var i det lange Løb blevet 
saa indlevede med dette Væsen, at de i Reglen slet ikke 
troede eller forstod, at det kunde være anderledes. Da 
jeg var bleven Lærer i Vøjstrup, skulde jeg selvfølgelig 
ogsaa undervise i den kristelige Børnelærdom. 

l den Tid, jeg havde været Andenlærer, havde man 
lært mig saa meget at kende, at man vidste, at jeg efter 
mit Syn paa Kristendom og Skolegerning ikke kunde 
træde de Stier, der paa dette Omraade var faret ad i de 
mange Aar. 

Dels fra mit Barndomshjem, dels fra mit Seminarie-
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ophold havde jeg faaet dette andet Syn paa Kristendom 
og Skolegerning. Pastor Svendsen, der var Forstander 
for Seminariet, og Knud Sørensen, der som Lærer ved 
Børneskolen i Jelling skulde give Seminariets Elever Vej
ledning i Skolegerning, havde vidnet for os om Kristen
dom som det glade Budskab til Menneskene om Guds 
Kærlighed. Skulde derfor en Lærers Undervisning i den 
kristelige Børnelærdom i nogen Maade blive til Glæde 
og Velsignelse for Børnene, saa gjaldt det om, at den 
kom til dem som et ., Tilbud" og ikke som et Paabud 
med Trussel og Plage. 

Som Følge af det Kendskab, man saaledes havde faaet 
til mig, var der allerede ved min Kaldelse til V øj s trup 
adskillige i Skolekredsen, som hellere havde set, at jeg 
ikke havde faaet Embedet, uden at der dog rejste sig nogen 
Indsigelse derimod. Man ansaa nemlig min Beskikkelse 
som en Selvfølgelighed. 

Men der kom snart en Lejlighed, hvorved Misstem
ningen imod mig gav sig til Kende. 

Ved mit første Besøg hos Biskoppen, da jeg i April 
1859 var kommen til;'\ ørre Broby, faldt der Ord fra ham, 
hvoraf jeg med god Grund mente at kunne slutte, at han 
ogsaa var af den Mening, at jeg var selvskreven til det 
nye Embede. 

Men da jeg omtrent halvandet Aar efter henvendte 
mig til ham om Kollats til Vøjstrup, viste det sig, at 
han havde Betænkelighed ved at stadfæste Kaldelsen, fordi 
Embedet ikke havde været kundgjort ledigt. Han mente 
derfor ikke at kunne give mig Kollats, før han havde 
spurgt Ministeriet. Da dette rygtedes i Kredsen, kom 
Misstemningen imod mig til Udbrud. 

Nogle af mine Modstandere fik nemlig lavet noget, 

) 
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der lader sig drage _ med til dette ; disse faar saa at 
være fri. 

Naar man kan vidne for Børnene, at man selv har 
Glæde og Velsignelse af at kende og huske gode Ord, 
Salmer og Sange, saa har jeg i mange Barneøjne set, at 
mine Ord og Tilskyndelser har mødt Forstaaelse, saaledes 
som Børn kan modtage og forstaa. 

Præsteskiftet i Nørre Broby 1860 blev af stor Betyd
ning for mig og mit Arbejde. Havde Pastor lpsen levet, 
vilde min Stilling nok være blevet meget vanskelig, 
maaske uudholdelig; min Overbevisning kunde jeg ikke 
opgive. 

Stiftsprovst Balslev kunde ikke i alt bifalde mine Tan
ker om Religionsundervisningen i Børneskolen. Men for 
os begge var Kristendom en Hjertesag, og trods min 
Ungdom og ogsaa nok til Tider noget paagaaende og 
umodne Tanker og Udtalelser, saa viste han sig meget 
venlig og hensynsfuld overfor mig og mit Arbejde, skønt 
jeg nu godt erkender, at det fra først af led af stor 
Umodenhed. Naa, han har vel nok forstaaet, at det ikke 
kunde være stort anderledes, naar man er saa ung, som 
jeg var, og han har vel nok i nogen Maade taget Viljen 
i Gerningens Sted. 

Dette maa nu ikke tydes, som om jeg i Aarenes Løb 
havde ændret mit Grundsyn, tværtimod; men er man 
levende, maa man jo vokse. 

Min Paaskønnelse af Stiftsprovstens Hensynsfuldhed 
overfor mig og min Taknemlighed derfor er i Aarenes 
Løb ikke bleven mindre; nej, tværtimod. Og nu paa mine 
gamle Dage maa jeg meget undres over den Fortrolighed, 
han tit viste mig, trods den store Forskel i Alder, Dan
nelse og aandelig Modenhed, der var mellem os. 

Da Stiftsprovsten i 1867 vendte titbage tit Ribe som 
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Biskop, sluttede han et Vidnesbyrd om mig og min Ger
ning saaledes: "jeg har i de 7 Aar, jeg har været Præst 
i Nørre Broby, altid staaet til ham i et kærligt Forhold, 
og jeg skilles nu fra ham med de bedste Ønsker og med 
godt Haab for hans Fremtid." 

Der gik imidlertid en Del Aar, inden Skolekredsen i 
Almindelighed blev fortrolig med mit Skolehold, og af 
den Grund, at Børnene ikke fik deres Bøger lært paa 
Ramse, hed det ikke saa sjældent blandt de mere uvillige: 
"Børnene lærer ikke noget." 

Adskillige af Forældrene skønnede dog efterhaanden, 
at Børnene fik noget med hjem, og enkelte Steder be
gyndte de i Hjemmene at fortælle noget af og om det, 
de havde hørt i Skolen. Dette i Forbindelse med, at 
Børnene i min Skole fik en mere menneskelig Behandling, 
end Forældrene i deres Skoletid ofte havde faaet, samt 
at de fik Skovtur om Sommeren og juletræ om Vinteren 
gjorde, at Hjemmenes Forhold til Skolen efterhaanden blev 
venligere, end det var i Førstningen. Det gamle Ord, at 
"hvem der tager Barnet ved Haanden, tager Moderen om 
Hjertet," viste ogsaa sin Sandhed her. 

Men - alligevel, gamle indgroede Forestillinger er 
ikke nemme at faa Bugt med; det nedarvede og indgroede 
hænger gerne fast. Det er forstaaeligt, og det kan ogsaa 
have sin gode Side. Paulus advarer jo imod at "lade 
sig omdrive af enhver Lærdoms Vejr." 

Hos mange i Skolekredsen laa det Spørgsmaal allige
vel paa Bunden af Hjertet: "Var det dog ikke bedre og 
rigtigere, at Børnene lærte noget mere udenad." 

l Begyndelsen af Halvfjerdserne kom det Spørsmaal 
en Tid til at blive brændende. 

Da Stiftsprovsten blev Biskop, blev hans 2 Aar yngre 

11* 
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Broder R. W. Balslev jo hans Eftermand. Han var en 
alvorlig og velvillig Mand, men overfor de grundtvigske 
Skoletanker stod han væsentlig fremmed. Han havde 
ingen Tid staaet i Forhold til en Lærer af denne Skole. 
I de første Aar gik det ret fredeligt mellem os; men de 
Vidnesbyrd om min Religionsundervisning, der kom til at 
staa i Skolekommissionens Protokol, var - erfarede jeg 
ved en Lejlighed - ikke saa lidt kolige. Ved Efteraars
·eksamen i 1869 fandt Skolekommissionen, "at Børnene i 
V øj s trup Skole stod tilbage i Religionskundskab". 

Forovrigt var Past0r Balslev en Børneven, og han 
var i Almindelighed afholdt af sine Konfirmander. Ram
seriet i sin værste Skikkelse var ham imod, men han 
ønskede gerne, at Børnene kunde Luthers Katekismus og 
Skriftsstederne i Lærebogen samt adskillige Salmer uden
ad. Han mente, at de unge uden det stod altfor blottede 
overfor de onde Magter i Verden. l disse Tanker havde 
han for Storstedelen Forældrene paa sin Side. 

l Efteraaret 1870 var der anmeldt Bispevisitals i Nørre 
Broby, men Biskoppen blev syg og Visitatsen udsat. 

Saa vilde Skæbnen, som der tit siges, at jeg ved For
aarseksamen 1871 fik et noget skarpt Sammenstød med 
Skolekommissionen om UdenaLllæsningens Værd for Bør
nenes religiøse Liv og dens Betydning for dem i Frem
tiden. Anledningen kom fra Præsten, men jeg tog Hand
sken op og udtalte noget stærkt mine Tanker om den 
Sag. Vi havde dette Foraar faaet to ny Skolekommissions
medlemmer, af hvilke den ene, det vidste jeg, var uvillig 
stemt overfor min Virksomhed i det hele. l Skolekom
missionens Pro to ko l hedder det om denne Eksamen: "Skole
kommissionen kunde ikke være tilfreds med Religions
undervisningen, hvori mange stod tilbage, idet Læreren 
overlader til Børnene, om de vilde lære Lærebogen." 

Svendborg Amt



Bidrag til .:-lorre Broby Sogns Historie. 18 r 

Biskoppen kom i juni Maaned. Henimod Tiden erfarede 
jeg, at der i Sognet gik megen Tale om den forestaaende 
Visitats og navnlig om min Skæbne nd denne Lejlighed. 

Som anført tror jeg nok, at Flertallet af de skole· 
søgende Børns Forældre alt da saa venligt paa mit Skole
hold, men - jeg burde vel nok drive lidt mere paa med 
Udenadslæren. En af mine bedste Venner, dog ikke fra 
Skolekredsen, sagde endog til mig omtrent otte Dage for 
Visitatsen, at jeg nd min Stilling, og - som han mente 
-- ved min Sti\·sindethed intet udrettede i l\' orre Broby 
Sogn. Navnlig denne sidste L'dtalelse bidrog til, at jeg 
kom til at tage noget al\·orligere paa Forholdene, end jeg 
til da havde gjort. Afsættelse, som endog enkelte ymtede 
om, frygtede jeg ikke for. J\\en skulde nu Biskoppen 
komme og se paa min Gerning med samme Øjne, som 
Skolekommissionen \'ed sidste Eksamen gjorde, saa vilde 
min Stilling, forekom det mig, bli\·e en saadan, at jeg 
maatte trække mig tilbage fra Embedet og gaa til Fri
skolen, som jeg i de forløbne Aar \'ar kommen i et 
venligt og mere forstaaende Forhold til. jeg bar saa i min 
Bon Sagen og min Skæbne frem for Gud, saa godt jeg 
kunde, at hans Vilje maatte ske. 

Mandagen den 19. juni besøgte Biskoppen de to andre 
af Sognets Skoler. Om Tirsdagen var der Gudstjeneste 
med hvad dertil hørte, og siden Middag i Præstegaarden, 
hvortil vi Lærere var indbudne. En af disse sagde til 
mig, at Biskoppen lagde Vægt paa Begrebsforklaringer. 
jeg maatte sige til mig selv: den Ting er vi ikke stærke i. 

Af Erfaring kendte jeg intet til Biskoppen som Visi
tator. Rygterne om ham i saa Henseende lød forskelligt. 
jeg vidste, at han - noget tilfældigt - havde faaet nogen 
Cncterretning om L'overensstemmelsen mellem Skolekom
missionen og mig. 
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Da jeg tog Farvel med ham i Præstegaarden, sagde 
han: ,Ja, saa kommer vi altsaa til Dem i Morgen Kl. 7 1/1." 
Af Hensyn til et Konvent i Nabosognet var Visitatsen sat 
saa tidligt. Forholdene medførte, at jeg gik hjem i en 
noget mere end almindelig alvorlig, men dog frejdig 
Stemning. 

Det ene Medlem af Skolekommissionen, der havde 
flere Børn i Skolen, vertgik siden, at han mødte med ikke 
liden Ængstelse. jeg selv var ved frit og frejdigt Mod, 
idet jeg trøstede mig ved, at det gik nok, som Gud for 
Sagens og min Skyld fandt det tjenligst. 

Efter en Morgensang begyndte Biskoppen selv med 
Indenadslæsning. Den gik jævnt godt; men naturligere 
end i mange Skoler, og jeg havde en Fornemmelse af, at 
det ovcde et velgørende Indtryk pna Biskoppen. Da han be
gyndte at gaa noget dybere ind i Sproglæren, end jeg til 
da havde gjort, tillod jeg mig at gøre ham opmærksom paa 
dette. Han to.; meget venlig mod min Bemærkning, men 
tilføjede, at jeg maaske kunde finde nogen Glæde ved at gaa 
noget videre med nævnte Fag, og han tvivlede ikke om- til
føjede han, - at jeg nok kunde gøre det. Derefter fort
satte Biskoppen sin Samtale med Børnene, og jeg maa 
tilstaa, at jeg blev noget overrasket ved, at han kunde 
gøre det saa jævnt og forstaaeligt, som det skete. 

Efter tilendebragt Læsning bad Biskoppen mig om at 
tale med Bornene om og ud af den anden Trosartikel, 
et dejligt Emne. Han selv prøvede slet ikke Børnene i 
dette. Han spurgte blot om Betydningen af to Navne, 
og det svarede Børnene paa. Derefter blev der saa af
lagt Prøve i flere Fag. 

Visitatsen endte med, at Biskoppen i Embedsbogen 
skrev: "Den 21. juni 1871 visiterede jeg i Vøjstrup Skole 
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og fandt den ligeledes1
) paa et tilfredsstillende Standpunkt 

i alle Fag, dog kunde Sproglære ønskes ført lidt videre, 
og Stavning2

) i nederste Klasse mere indøvet. Lærerens 
frie og livlige Undervisning bærer særdeles god Frugt, 
naar man ser hen til den øverste Afdeling af øverste 
Klasse, og naar det derfor lykkes at bringe de yngre alle 
til samme Standpunkt, maa Skolen regnes blandt de bedste. 

Engels toft." 
Derefter spiste Biskoppen Frokost hos os, og da han 

rejste, gjorde Børnene Præsentation for ham med deres 
Trægeværer, som vi i de Dage ekserserte med. Det hele 
endte saaledes med Fryd og Gammen. 

Denne Dag og denne Visitats blev af ikke liden Be
tydning for mig i mit Forhold til Skolekredsen. Skolens 
øverste Autoritet havde sat som et Stempel paa mit Ar
bejde, og det tvivlende Spørgsmaal, som hidtil havde boet 
i manges Sind, blev derved taget bort. 

Iblandt dem, der glædede sig over Udfaldet af Visi
tatsen, var ogsaa Præsten. Da jeg et Par Dage efter 
kom til ham i et Ærinde, udtalte han uforbeholden sin 
Glæde derover. 

Ved nærmere Samtale viste det sig, at der ogsaa 
havde været nogen Misforstaaelse i hans Opfattelse af 
mine Ord hin Eksamensdag. 

jeg vilde gøre Pastor Balslev Uret, om jeg vilde paa
staa, at han ikke havde Sans eller Syn for den hjertelige 
Side af Undervisningen i den kristelige Børnelærdom. Vort 
Forhold blev efterhaanden mere venligt, jeg tør vel sige 
mere hjerteligt. De kritiske og kølige Bemærkninger i 
Protokollen udeblev for Fremtiden. 

1 ) "Ligeledes" peger hen til Provstens Vidnesbyrd Aaret forud. 

2
) Ved "Stavning" menes Korstavning. 

l 

Svendborg Amt



184 M. J. Lomholt 

Idet jeg er ved at omtale Pastor Balslev, vil jeg op
tegne et andet lille Træk af mit Samliv med ham, skønt 
det ikke ligefrem hører til, hvad jeg ellers her har 
meddelt. 

Vi talte engang om at hjælpe Børn til Rette i deres 
SmaahandPler og Anliggender. Pastor Balslev fortalte 
da: "Mens F. var en lille Dreng, kom han en Dag glad 
og tillidsfuld løbende ind til mig for at meddele mig noget. 
jeg sad ved mit Skrivebord og var temmelig optaget af 
mit Arbejde, og i min Optagethed skød jeg Drengen fra 
mig med ublide Ord." 

Skønt der var gaaet en Menneskealder og mere, siden 
dette var sket, saa mærkedes det godt, at hin Oplevelse 
endnu smertede den gamle Mand, et Vidnesbyrd om hans 
Hjærtelag overfor Børn. 

Fra først jeg blev Lærer i 1857 kendte jeg intet til 
Friskolen. Mulig jeg havde hørt Navnet; men jeg har 
da tænkt mig den som en blot midlertidig Udvej eller 
Nødhjælp for Forældre, der onskede, at deres Born skulde 
have en anden Religionsundervisning, end de kunde faa i 
den offentlige Skole. Saadant Ønske kendte jeg fra mit 
Barndomshjem. 

Det var i 1860, at jeg lærte Morten Eskesen at kende, 
og i 1862, at jeg første Gang besøgte Kold. Ved disse 
Mænd førtes jeg efterhaanden i Forbindelse med den fyn
ske Friskole, og jeg maatte erkende, at den lignede mere 
Idealet af en god Børneskole, end den statsindrettede 
Børneskole kan være. 

Mit Komme til Nørre Broby var imidlertid sket under 
saadanne Omstændigheder, at jeg syntes gennem dem at 
se Guds Finger i den Styrelse, som havde ført mig der
til, og saaledes staar det for mig den Dag i Dag. Der
for mente jeg, at jeg maatte blive paa den Plads, som 

Svendborg Amt



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 185-

jeg troede, Gud havde anvist mig, naar jeg ellers kunde 
faa Lov til at at virke efter min bedste Overbevisning. 
Trods de Bryderier, der har mødt mig paa flere Maader, 
saa mener jeg at kunne sige med Sandhed, at det er lykkedes 
mig saa nogenlunde. 

Omkring 1870 var der et Par Familier i Nørre Broby 
Skolekreds, som gerne vilde have deres Børn underviste 
af mig. jeg tog imod dem, og Skolens Tilsyn gjorde 
ingen Indvendinger. Senere kom flere til, og indtil 1890. 
havde jeg altid nogle Børn i min Skole, som ikke hørte 
Skolekredsen til, ligesom der ogsaa var et Par Familiers 
Børn fra Vøjstrup Kreds, der gik til Nørre Broby. Men efter
haanden blev der flere, end jeg kunde tage imod, og for 
nogle blev Afstanden tillige for lang. 

I 1886 indrettede Gaardmand Niels Krist. Hansen i 
Staaby en af sine Stuer til Skole og antog en Lærerinde 
til at undervise hans Børn paa Friskolevis. Snart sluttede 
flere Familier sig til. 

Disse Børn maatte jo i Henhold til Skoleloven møde 
til Overhøring ved Eksamen i den offentlige Skole. Lærer
inden fik Lov til selv at eksaminere dem, og Skolekom
missionen gav dem det Vidnesbyrd, at de "befandtes at 
være vel underviste". Saaledes gik et Par Aar. 

l Efteraaret 1889 var Børnetallet blevet saa stort, at 
Kredsen kunde fordre at faa Eksamen afholdt i deres 
eget Skolelokale, hvilket var anmeldt til Skolekommissionen 
i betimelig Tid, - 3 Maaneder før Eksamen - og der 
fremlagdes Attest fra Pastor Povlsen i Ryslinge, at Bør
nene var vel underviste i den kristelige Børnelærdom. I 
de reale Fag erklæredes deres Kundskaber at være til
fredsstillende. 

Da Friskolens Væren nu engang var anmeldt for Skole
kommissionen, og hver Mand vidste, at den var til, gik 
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Friskolekredsen ud fra, at der ikke behøvedes en ny An
meldelse til hver efterfølgende Eksamen. Men heri tog 
man foreløbig Fejl. Da der i April 1890 skulde holdes 
Eksamen i Sognets Skoler, lod Kommissionen, som om 
den ikke vidste, at Friskolen var til, og k o r t før Eksamen 
fik Forældrene Tilsigelse om at møde med deres Børn i 
de offentlige Skoler til Overhøring. Dette vilde man ikke 
og blev saa enige om at tage Følgerne. Disse blev 
Bøder. Herom hedder det i Skolekommissionens Proto
kol: "Fredagen den 2. Maj afholdtes Skolekommissions
møde i Præstegaarden. Skolekommissionenen vedtog at 
indstille til Sogneraadet at mulktere de skolepligtige Børn 
i Nørre Broby og Vittinge Skoledistrikt, som søger den 
private Skole i Staaby med en Mulkt for hvert Barn af 
l Kr. 50 Øre i Henhold til "Anordningen af 29. juli 1814 
§ 26", da de alle trods "gentagen" Tilsigelse udeblev fra 
den offentlige Eksamen i de nævnte Skoler den 29. og 
30. April. Kommissionens fungerende Formand ønskede 
tilført Forhandlingsprotokollen, at han foreslog Mulkten 
sat til 2 Kr. pr. Barn, da han slet ingen formildende 
Omstændigheder kunde finde." 

Hvordan det forholder sig med Ordet "gentagen", 
ved jeg ikke; men det passer ikke med "Anordningen af 
29. juli 1814". Det er "Loven af 30. September 1864", 
som har den Bestemmelse, at naar en Privatskole ønsker 
Eksamen afholdt i dens eget Lokale, skal dette anmeldes 
3 Maaneder forud. 

Det anførte vidner tilstrækkeligt om, med hvilke Øjne 
den daværende Skolekommission saa paa den lille Friskole. 

Dermed var Skolens Modgang ogsaa i saa Henseende 
forbi; . thi Pastor H. S. Gad, der blev Præst i Nørre 
Broby samme Sommer, saa med venlige Øjne paa Skolen, 
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der efterhaanden voksede op til et ikke saa li11e Børne
antaL 

I 1890 blev Friskolekredsen betænkt paa at bygge et 
Hus til Skole. Dette kom til at ligge me11em Byerne 
Nørre Broby og Staaby, og efter et Par Aars Forløb 
afløstes Lærerinden af en Lærer. I et Par Aar skiftede 
Kredsen Lærer et Par Gange; men siden Sommeren 1896 
har N. Markussen været denne Skoles Lærer; han havde 
tidligere været Friskolelærer i Jylland. Fra Nabosognet 
Vejle og senere endog fra A11ested fik Skolen Tilslutning 
Dette gav Anledning til, at Kredsen i 1908 besluttede at 
flytte Skolen til Staaby. 

Friskolen i Nørre Broby. 
Da det i Eftersommeren 1909 blev kundbart, at jeg 

i det kommende Aar agtede at tage rnin Afsked fra Vøj
strup Skole, kom nogle Venner til mig og min Datter og 
bad os om at blive i Nørre Broby og undervise deres 
Børn, saa vilde de bygge en Skole. 

En Række Aar tilbage havde jeg i mit stille Sind 
tænkt paa, at det kunde være skønt at afslutte min Skole
gerning som Friskolelærer. Men da Forholdet til Skole
kredsen i Vøjstrup i det hele taget i mange Aar havde 
været roligt og venligt, saa gik Tiden, uden at denne 
Tanke blev til Handling. Desuden var der, som anført, 
en Friskole i Sogn~t. Derfor var Tanken om en saadan 
Skole kommen helt ud af mit Sind, og derfor kom denne 
Opfordring om at blive som en hel Overraskelse. Efter 
nogen Betænkning sagde vi ja. 

Af Hensyn til min Alder maatte Skolens Fremtid væ
sentligt bygges paa min Datter. Hun havde i en Række 
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Aar været Lærerinde ved Vældegaard Kvindeskole i Gen
tofte Sogn; men paa Grund af min Hustrus Svaghed og 
Død t 907 havde hun styret Huset hjemme i nogle A ar 
og ved Siden deraf ledet Gymnastikken og Sangen i Skolen. 

Efter at vi havde sagt ja til at blive, gik de Folk, 
der havde sluttet sig til Tanken om at bygge Skole, straks 
i Gang med Arbejdet. Da vi saa i Maj 191 O tog Farvel 
til det gamle Hjem, hvor jeg med Familie havde boet og 
oplevet saa meget i de mange Aar, kunde vi flytte ind i 
en ny, smuk og rummelig Bolig med to Skolestuer og 
Gymnastiksal m. m. 

Den ny Skole ligger i den vestlige Del af Nørre Broby 
Sogn, mellem Byerne Nørre Broby og Vøjstrup. 

Det var Kredsens Ønske, at vi skulde forsøge at op
tage et Efterskolearbejde ved den ny Skole; derfor blev 
det nødvendigt at antage en Medhjælper til Arbejdet. 

Eftersom Tiden er gaaet, og Aarenes Tal for mig er 
tiltaget, har jeg naturligvis trukket mig mere tilbage. 
Men da jeg trods de mange Aar, jeg har paa min Bag, 
nyder et godt Helbred, saa har det hidtil været mig en 
Tilfredsstillelse at have en lille Del i Skolearbejdet, saa
længe Gud giver Kræfter. 

Tilslutningen til Skolen er i Aarenes Løb vokset i større 
Grad, end vi fra først af havde ventet. 
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