
Degne~ og Skoleforhold 
l 

Tranderup Sogn paa Ærø gennem 
to H undrede A ar. 

Af 
Lærer M. Eriksen. 

Degnene. 

Tranderup Sogn er Ærøs mindste. Det ligger midt paa 
Øen og grænser til Havet paa begge Sider. Selv om det ikke 
paa noget Sted grænser til Ærøskøbing Sogn, skal det dog 
før have været Annekssogn til dette. Siden Reformationen har 
det dog været selvstændigt, og som saadan har det ogsaa 
haft en Degn.' Denne skulde efter Kirkeordinansen "under
vise det unge Bondefolk udi Børnelærdommen, Catechismo, 
en Sinde (Gang) om Ugen, udi Sted og Stund, som Sogne-
præsten dennem foreskrive". 

Palladius giver Anvisning paa, hvorledes det skal fore
gaa, idet han siger: "N aar det om Søndagen har ringet før
ste Gang, da skal Degnen klemte 15 eller 16 Klemt, og da 
skal de vide, at det klemter til Børnelærdom. Ungdommen 
skal da komme til Kirke og sætte sig i de øverste Stole, og 
Degnen skal da staa imellem dem og lære dem Børnelærdom
men med Lyst og Lempe, - men til dem, der ikke bo i 
Kirkebyen, skal Degnen komme mindst en Gang om Maane
den, en Søndag Eftmd. naar det er dejligt Solskin og Børn. 
kunne komme fra Huse". 
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4 :\L ERIKSE~ 

Før EneyæJden::; IncL:o::-e.se 1660 blev Degnene antaget 
direkte af ~Ie~g~~e~- :::e:1 derefter overgik denne Ret til 
den ene,·æ:.i: ;;e :;:_ J::;e. h>o r l-Ur ·en tilhørte denne, men som 
:"€::: : i :.::::e:: ( -e::-d::-a=e ·1 Bisperne, der kun maatte kal

~:: :.: -:-d:::: ::::- :~ =·-= eembederne. 
_-,__:::-~.::..:: : de: seii:stende Aarhundrede blev det bestemt, 

- :-==-~~~a: de:- laa Købstæderne nærmere end 2 Mil, kun

::: ::::~~ ="'" ~ Fordel for Købstadens Latins.kole, mod at 
.:.::~ :: -,;d en af Disciplene i øverste Klass.e forrettede Deg
::;;::e::e:::en. Denne maatte saa løbe fra og til og gik under 
•ie: oe egnende Navn Løbedegn. At det kunde have sine Van
ske.igheder at passe begge Dele tilfredsstillende, kan let 
fo::-smas, men for at raade Bod herpaa, bleY der mange Ste
de:- ansat en Substitut, en Stedfortræder, der lønnedes af 
Latinskolen. Med andre Ord; han forrettede hele Degnetjene
sten mod at beholde en mindre Del af Degneindtægterne. 
Resten gik til Latinskolen. 

Da der i sin Tid ogsaa har være ~ en Latinskole i Ærøs
købing, kom denne Ordning ogsaa til at gælde paa Ærø; thi 
baade i Trander~p og Rise var der Substitutter. En Løn_
O\·erenskomst fra 1641 mellem Skolemesteren ved den la
tinske Skole i Ærøskøbing og Borger sammested Hans J en
sen, der skulde være Substitut i Rise. er opbevaret endnu, 
1 se .-\.arbogen 1931) . I Bregninge beholdt de deres Sæde
degn. Da de i Aaret 1665 skulde skifte Degn indsendte de 
en .-\nsøgning om at blive fri for en Løbedegn. I Søby og 
~farstal var ingen Kirker paa denne Tid. 

Da Chr. 5. Danske Lov udkom 1683, blev det be
stemt, at Degnene skal bo i Sognene, og alle Substitutter 
afskaffes, og da vi ikke kender nogen Degn i Tranderup 
fra før denne T1d, er de t kun virkelige i Sognet boende 
Degne, der kan omtales. 

Fra 1682 findes en Fortegnelse over Lønforholdene ved 
Degneembedet i Tranderup, hvoraf det ses, at den største 

.. 
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DEGNE- OG SKOLEFORHOLD 

Del gaar til Ærøskøbing. Resten tilfalder Substitutten 
Tranderup. 

5 

Saavidt det kan skønnes, er Fortegnelsen s,krevet af 
Sognepræsten, Simon Christensen, og har følgende Ordlyd: 

"Alle Tranderup Tiendere var ickun 32 Bolsmænd og 15 
Husmænd, og enhver af dennem giver 2 Skp. Biug til DegnE;> 
Korn, som beløber sig 11 Td. 6 Skp., naar det kan alt 
bekommes. 

Hvoraf Capellanen udi Errits Kjøbing bekommer aar
ligen 10 Skp. 

Substituden 3 Td. 
Skolebørnene udi Kjøbing 71/2 Td., naar de kand faae 

allt. - Deraf giver Skolebørnene Sognefolket l Td. Øl!, 
Jlaar Kornet leveres. 

Substituden faar aarlig 2 sk. danske om Paaske og 2 
sk. d. om St. Michelsdag og 4 Skp. Biug af Kirken. 

Om Paaske skulde hand haffue af hver Bolsm. og hver 
Huusmand l Brød og 10 Æg og om jul! af hver Gaard og 
Husmand et Brød og en half Gaas, dog der er mange, som 
band sleett intet faar af. 

Midsommer Tiende, somme Aar 2 sk. d. og l Lam, 
undertiden mindre eller mere. 

Offer faar hand af nogle faa Bønder l d. sk., for et 
lig at siunge ofer Graffuen 6 eller 8 sk. d. 

Af Børn som døbes slett intet. 
Af en Quinde, som gaar i Kirke efter Barn 4 el!. 

6 sk. d. 
Alt Jord til Substituden er 6 Skp. Biugland. 
Substituden har ingen Degnegaard eller Degnebolig at 

være udi. Derfor lider han Besværlighed". 
-o-

Ja, selvfølgelig lider han Besvæflighed, naar han ingen 
Bolig har, og ·aet faar han ikke før 1739, og naar Lønnen 
desuden selv efter Tidens Forhold var yders,t ringe, forstaar 
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6 M. ERIKSEN 

vi godt Aarsagen til, at der indtil 1729 ikke kunde ansættes 
en rigtig Degn i Embedet, hvad ogsaa Sognets daværende 
Sognepræst Hr. Zimmer giver Udtryk for i 1732 i følgende 
Linier: 

"at Degneembedet indtil nogle faa Aar siden er ble
ven betjent af en Husmand, der har desforuden ernæret sig 
af et eller andet Haandværk og haft sin Bolig som andra 
Bønder paa Herskabets Grund, hvoraf han har skattet og 
skyldet, -". 

Efter Præstens Oplysning har man vel Lov til at an
tage, at de første Degne, vi har Hdt Kendskab til, er erl 
eller anden Husmand el. Haandværker i Sognet, der paa 
den Maade har forøget sin Indtægt. Maaske har det været 
som . paa Drejø, hvor Degnen tillige var baade Smed og 
Skrædder. 

Chresten Thomsen 
er den første, vi kender Navn paa som Degn i Tranderup. 
Han omtales i en Skrivelse fra November 1692 sammen 
med De~nen Jens Hansen i Rise. Jens Hansen har været 
i Embedet fra før 1683 og har altsaa været Substitut, og 
det samme gælder vel ogsaa for Chr. Thomsen, s,aa de kan 
begge takke Christian d. 5.s Danske Lov for, at de blev 
Degne, idet den som før omtalt sagde, at der ingen Subst~c, 

tutter skulde være mere; men naar de var Degne, vilde de, 
som rimeligt kunde være, ogsaa have Degneindtægten, hvad 
Rektor ved Latinskolen i Ærøskøbing dog ikke syntes, om. 
A t bliver ved det gamle foreløbig, men Spørgsmaalet er 
h\erken gemt eller glemt. Der er stadig Uro derom, og det 
gi\er senere Lejlighed til Proces,_ thi ved Embedsskifte kom-

er der nye Mænd til, hvis Kaldsbrev lyder paa, at den, der 
har Embedet og Arbejdet, skal ogsaa have Lønnen derfor. 

Danske Lov var samtidig bestemt, at en Del af Indtæg-

-- ----- ----
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DEGNE- OG SKOLEFORHOLD 7 

terne til Latinskolerne skulde udredes af Degneembederne 
med indtil en Femtepart af Kornindtægten, og saaledes døm
te Provsteretten paa Ærø ogsaa i en Sag ang. dette Spørgs
maal mellem Degnen Johan Groth i Rise og Rektor Hans 
Knudsen i Ærøskøbing d. 20. Juni 1699. Retten var sat i 
Tranderup Præstegaard. (Se Aarb. 1931). 

Mange Oplysninger om Chr. Thomsen er der ikke be
varet. Selv hans Afgang eller Død er gaaet i Glemmebogen, 
men i alle Tilfælde er der en ny Degn i Embedet 1710. 
Da hans Navn er Thomas Christens,en, tager vi sikkert ikke 
Fejl, naar vi antager ham for en Søn af foregaaende, og 
foruden Degneembedet har han vel ogsaa overtaget Fade
rens andre Bestillinger. Han er indskrevet s,om Forlover i 
Bregninge Kirkebog i Sommeren 1710. 

Trods Provsterettens Dom, der blev udtalt saa kort og 
klart, er dette Spørgsmaal dog ikke bragt fuldstændig ud af 
Verden. Enken efter Rektor Fr. Christensen, der døde 1719, 
kræver i 1723J fire Aar efter Mandens Død, Tranderup og 
Rise D~gne til at svare sig en større Pension. 

Retten er denne Gang sat i Bregninge Præstegaard og 
bestaar af Provsten Johannes Stenløs,e i Br., Sognepræsterne 
Chr. Fabricius i Rise og D. Lucoppidan fra Ærøskb. 

Degnen i Rise J o han Groth forsvarer Sagen og herr
viser til Dommen fra 1699. 

Thomas Christensen forlanger 4 Rd. til Sagens, Om
kostninger af Enken, Madam Margrete Christensen og des,
uden l Rd. for Tidsspilde. 

Den 21. Septb. 1723 fældedes følgende 
Dom. 

" Saasom sal. Fr. Christens,en Rector har i tvende 
Ægteskaber betjent sit Embede, aldrig har givet 
denne Sag for Provsteretten saa og for det aridet 
der langt overgaar J o han Groth's femte Part af de 
visse Korn Indkomster saa og Tranderups Degns, 
saa kan jeg ikke andet end frikende de tvende 
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8 M. ERIKSEN 

Degne og Mad. Margrete maa inden femten Dage 
betale 2 Rixdaler til Sagens Omkostninger". 

Det er det sidste Forsøg fra Latinskolen eller dens 
Lærere paa at faa Øens Landsbydegne til at betale mere 
end Femteparten, som Loven paabød; men denne Femtepart 
holdt sig ogsaa længe, og lejlighedsvis, skal vi faa at se, at 
en Degn udtaler sig derom. 

Ikke mange Aar efter ser v·i, at der er kommet en ny 
Degn i Tranderup, saa vi maa antage at Th. Christensen 
maa være afgaaet ved Døden i dette mellemliggende 'rids
rum. 

Hans Pedersen. 
Efter Edsprotokollen i Bispearkivet er Hans Peders.en 

bleven Degn i 1729, og han har den 3. Juli afgivet sin Ed. 
Meget ved vi heller ikke om ham. Allerede inden et Aar er 
gaaet, er han forflyttet til Ærøskøbing, hvor han bliver 
1\}gkker. 

Efter dette maa vi vel antage, at Præstens Ord om 
Husmænd og Haandværkere som Degne ikke pass,er paa 
ham, men paa hans Formænd, og at han saaledes har været 
den første, der har gjort sig fortjent til Bete_gnelsen "vel
lærd" i dette Embede. 

Bans Petersens Eftermand i Embedet bliver 

Jep Butker, 
hvis Navn skrives paa mange forskellige Maader, men da 
han selv brugte ovenstaaende, holder vi os til den. I hans 
Kollats betegner Bispen ham som vellærd og hæderlig Stu
diosum. Hvor han er fra, eller hvor gammel han er, faar vi 
ingen Oplysning om. Han er for Resten den første, hvis 
Kollats er opbevaret i Kollatsprotokollen. Han kaldedes d. 
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9. Maj 1730, og skal til Indkomst "niude, hvad forrige 
Degn for ham nydt haver". 

J eg Butker bliver altsaa Degn, men føler straks Sav
net af, at der ingen Degnebolig findes, og indsender snart 
til Biskop Lodberg en Skrivelse desangaaende ; men da han 
kort efter dør, falder Sagen til Ro foreløbig, og Butker tager 
Ophold hos Forpagteren Antoni Hansen paa Voderup, en 
daværende Herregaard i Sognet, der tilhører en Hertug af 
Hans den Y ngres Slægt. 

Da der kommer en ny Biskop, fornyer Butker sin An
søgning om en "Degne-Bolig-Anstalt" og skriver: 

"Nu paa 3de Aar har jeg upaaklageligt for
rettet dette Embede, og endskønt det kun bestaar 
af 32 Boelsmænd og nogle saakaldte Kodboer, 
hvilke hver for sig giver mig efter Landets (Skik?) 
aarlig 2 Skp. Byg, som kand beløbe sig til en 
12 Td., skal jeg deraf aarlig Pensere til Ærøes
kiøbing 20 Skp. (10 til Capell og 10 til Rector) 
endskønt der findes en Del Husmænd, nyder jeg 
dog intet af dem, uden nogle faa, som bor paa 
Præstens Grunde, hvilke giver mig aarlig 6 sk. 
Desuden nyder jeg fattige og intet for Corpula
tioner (Brudevielser), uden det lidet Brude Parret 
for deres egne Personer kand give mig. 

Saa er der Kaldets Jord, ickun ialt 6 Skp. 
Land, som er dets ganske Herlighed, saa man kand 
hverken holde Faar eller Fæ. 

Accidenterne er smaa i et saadant lidet Sogn. 
Kun ganske lidet med stor Besværlighed og 

Guds særdeles Naade og synderlig Forsyn som 
stedse har været stor imod mig". 

Han slutter med, at han· ønsker en Bolig, da han hidtil 
paa egen Bekostning har lejet Hus. Da han vel nok har 
paa Fornemmelsen, at der ikke bliver bygget nogen "Degne
Bolig-Anstalt" lige straks, ønsker han indtil videre noget af 
Kirken til Husleje. 
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Denne Skrivelse afsendes den 17. Au~us t 1732, og Bi
sk~p Rarnus sender den i Oktober til Sognepræsten, der 
skal udtale sig derom. Den 3. Novbr. afgiver han sin Ind
stilling, der gaar ud paa, at selv til en enlig Person er Em
hedets Indkomster smaa og neppe · til at leve af, og at 
det er det, der er Aarsag til, at der før kun h;ar været 
bosiddende Husmænd og Haandværkere ti l at forrette 
Embedet; men af Kirkens Beholdning kan de nødvendige 
Penge for Tiden ikke bringes til Veje til en Degneboli:g. 
Grunden er den, at Kirken i dette Aar har store Udgifter 
til Reparation af Kirketaarnet, og disse Udgifter vil endog 
blive større end beregnet. Han udtaler endvidere, at han 
efter Ordre af Biskop Lodberg har faaet to Haandværks
mænd til at give et Overslag til en Degnebolig paa 8 Fag. 
Efter deres Overslag vil Byggesummen beløbe s,ig til 118 
Rd. 4 Mark 6 Sk. For at dog det hele Skriveri ikke skal 
gaa op i det bare Ingenting, indstiller han, at "Degnen faar 
en liden fornøden Husleje", hvad Biskoppen bifalder i en 
Skrivelse af 15. Novbr. Denne blev paa 5 Rd. aarlig, og vi 
tænker os, at Hr. Butker bliver boende paa Voderup; i alle 
Tilfælde bor han der i Aaret 1735, hvad der fremgaar af 
den gamle Tingprotokol fra Graasten Amt,1 ) i Følge hvilken 
han er indkaldt som Vidne paa Tingstuen i Rise i en 
Sag mellem Sognepræsten og en Del af Sognets ~1ænd ang. 
et Stykke Jord, <\Om begge Parter gør Krav paa. Han er da 
indført som "Degn Bøtcher, boende paa Wodrup". 

I en J ordebog over de ærøske Præstegaard e fra 1734, 
findes ogsaa en Fortegnelse over den Jord, der var tillagt 
Degnekaldet. J ordebogen er forsynet med ganske udmærkede 
haandmalede Kort af hvert eneste Jordstykke med nærmeste 
Lokaliteter. Som Regel volder det derfor ikke større Vanske
lighed at stedfæste de enkelte Agre, og allermindst gælder 

1 i G raasten er en anden daværende Herregaard paa Ærø, der 
il hører samme Hertug som Voderup. 
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dette de Jordstykker, der er tillagt Degnene, da Jorden ofte 
er i Nærheden af Kirke- og Præstegaard. Tranderup Degne
jord var paa den Tid beliggende langs med den vestlige Side 
af Vejen fra Kirken mod Syd. Den nuværende Skole er byg
get paa den sydligste Del; dets Længde var ialt kun 
ca. 130 m med en Bredde paa højst 35 m. Det sydligste 
betegnes som Degnens Tofte i Vindeballe Søndermark, og 
er opgivet til at være 90 Al. laf!g fra Syd og 43 Al. mod 
Nord, ialt 4140 Kvadrat Al. Nord for dette er en Kommen 
Have paa 3402 Kv. Al. med en Længde af 84 AL Norden 
for denne Have er en Kaalhave op mod Vejen, med en Læng
de paa 18 Al. og en Br. paa 38 Al. Alt ialt bliver der 
8226 Kv. Al. Det er ikke no15et overvældende stort Areal, 
og naar den Tid kom, da der skulde bygges Degnebolig bli
ver det endnu mindre. Ganske vist bygges ikke paa selve 
Degnejorden, men lige Syd for, idet der foretages et Mage
skifte med Ejeren af denne J ord, Boelsmand J ens Chris,teUt
sen; hvad han faar i Stedet for er ikke opgivet, men det 
er vistnok lidt af den vestlige Side af Degnejorden. 

Før der blev bygget, maatte der forhandles mellem Bi
skoppen, Amtsforvalteren paa Graasten og Hertugen. Bispen 
sender en Skrivelse til Amtsforvalteren angaaende Sagen, 
men før han kan svare, maa han høre Hertugens Mening, 
men skriver saa: 

"Der maa et Mageskifte til, saa kan der bygges 
en Degnebolig paa den Grund, som J ens Christen
sen i Vindeballe har, der · overlades mod Refusion 
i Degnejorden, som imellem dem var accorderet". 

Angaaende Langhalm til Tag er der ikke taget nogen 
Bestemmelse, _men Hr. Hanefeldt, Amtsforvalteren, mener, 
at han kan vente sig Sognemændenes Beredvillighed og As
sistance. Denne Skrivelse afgives, ·den 18. April 1739 og i 
Løbet af Sommeren opføres den længe ventede Degnebolig 
paa den Plads, hvor nu Idrætshuset ligger. 
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Før den kunde tages i Brug, maatte der foretages lov
mæssigt Syn over den, men for at spare Omkos-tningerne 
ved et saadant, lader Sognepræsten det foretage ved fire af 
Sognets Boelsmænd, og da han senere inds,ender en skriftlig 
Beretning om Synet til Biskoppen, spørger han denne, om 
det ikke kan klare det. Nævnte Indberetning, der her skal 
gengives i sin Helhed, giver os meget nøjagtige Oplys,n~nger 
·Om Bygningens Indretning og Udstyrelse. 

"Anno 1739, d. 8de October var vi underskrefne 
efter Begiering fo r at bese den Nye Degne Bolig, 
som er opbygt her i Tranderup Sogn, da vi be
fandt den bestaaende af 9 Fag Bindingsværk med 
Skjærværk langs igjennem det ganske Hus, saa
ledes indrettet som følger. 

De tre Nørre Fag er afdelt med et Skjærværk 
tværs igjennem og indrettet til en Stue med et 
Kammer hos. I Stuen befindes 3 Karme Vinduer. 
I Kamret l Karm Vinduer. En Dør med Laas og 
Tilbehør derfor og en Dør ligeledes for Stuen 
med Laas. 

Det 4de Fag er indrettet til en Forstue med 2 
Halve Døre, Laas og Tilbehør for Indgangen. Bag 
Døren er et enkelt Vindue. Midt udi samme Fag 
staar Bagerovnen. 

Det 5 'Og 6 Fag er indrettet til Sengekammer og 
det 7 til et lidet Kammer. Ved Siden i begge En
der findes 3 Karme Vinduer. 3 Døre og Laas 
for En af dem. 

For den vesten Ende af disse Kamre er et Kjøk
ken med en Skorsten, hvorover en Kjølle. I Kjøk
kenet l 'Karm Vindue og et enkelt Vindue. 2 Døre 
med Tilbehør. Over disse 7 Fag er lagt Loft. 

Det 8. og 9. Fag er indrettet til en Kostald og 
Tærskeloe, derudi l Dør og 2 Laager med Tilbehør. 

Paa Loftet fremdeles en Laage i den Nørre Gavl 
foruden den Laage, som er i Kjøl!en med Behør 'til, 
en løs Hænge Trappe gjort af Fjælle. 

Arbejdet kunde vi ikke vide nogen Mangel paa. 
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Overtimret er Fyr og i allemaade godt og forsvar-· 
lig. Undertimret er Eeg, som vel kan bære sin 
Byrde, dog synes det ikke saa godt, som man hav
de formodet og bestilt det, 

at dette er saa i Sandhed Testeres. 
Tranderup Præstegaard. 

H. f. Zimmer. ]ep Butkier. 

Christen Hansen. Niels Christensen. 
G. H. S. N. C. S. 

Lars Christensen . ]ens Hansen. 
L C. S. I. H. S. 

Af en Skrivelse, som Sognepræsten s.ender med til Bi
skoppen, faas forskellige interessante Oplysninger ang. Byg
ningens Opførelse. Bønderne var ikke saa villige til at levere 
Langhalm til 'l'aget, som Amtsforvalteren havde givet Ud
tryk for i hans Skrivelse af 18. April. Præsten fortæller, 
at først maatte han laane Halvdelen, hvorefter han læste et. 
Brev (maaske fra Amtsforvalteren) for de forsamlede Bøn
der og fik dem derved paa andre Tanker, og de var da 
straks villige. Haandgangen (Haandlangerarbejdet) som Sog
nefolket skulde udføre, har ogsaa voldt en Del Vanskelig
heder, og det endte med, at Sognepræsten tilsidst maatte 
leje nogle Arbejdere dertil, men, tilføjer han, "den Omkost
ning var dog ikke af Synderlighed". Samtidig send_es Reg
ning og Kvittering. Desværre findes denne ikke, thi ellers 
havde man ogsaa Oplysning om, hvem der havde været Byg
mester og hvilken Pris Degneboligen stod i, men maas.ke 
den nok ligger i N ær heden af de 118 Rd., som er omtalt i 
det Overslag, som foreligger fra 1732. 

Degnen tog den nye Bolig i Brug til Mikkelsdag, og 
hvad var vel saa mere rimelig, end at han nu ogsaa fik sig 
en Mage, ogsaa i Betragtning af, at han nærmede sig stærkt 
de fyrretyve Aar. Der skulde dog gaa nogle Aar endnu .. 
Først d. 22. Januar 1744 hjemførte han sin attenaarige Brud, 
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Sophia Margaretha Groth fra Marstal. Hun var Datter af 
'Thingskriver og Substitut J ens Gro th. Faderen og Bedstefa
·dm·en, Degnen Johan Groth i Rise, var Forlovere. Da hun 
~ør 35 Aar senere, var Gaardmand. J ens Andresen Groth i 
Dunkær Formynder for et af Børnene. bet var hendes 
Fætter. 

Der afholdtes Bispevisitats, 3 Gange i Butkers Embeds
tid. Den 3. Juni 1733 faar vi ikke noget at vide, hverken 
-om Degnen eller om Børnenes Standpunkt. Over Præsten 
var der adskillige Klager. Ved den næste Visitats, d. 11. 
Maj 1746 var Ungdommen vel oplyst. Den 12. August 1758 
.,fandtes Ungdommen maadelig oplyst". 

Det maa indrømmes, at Degneindtægterne kun var · smaa 
i Tranderup Sogn; men det skal ogsaa siges, at Arbejdet, 
der skulde ydes, var saare lidt. Vi maa hus,ke paa, at da 
-der var en selvstændig Skole i Tranderup med sin egen 
Skolemester, havde Degnen ikke noget med Skoletjenesten 
at gøre. Han havde kun Børnene til Katekismusundervisning, 
·Og det foregik ikke i Skolen, men i Hjemmene eller i Ki(r
ken. I de Byer, der laa langt borte fra Kirken, skal han 
komme mindst en Gang om Maaneden; men i Tranderup 
Sogn, hvor der kun er to Byer, Tranderup og Vindeballe, og 
.som ligger lige op til Kirken, en paa hver Side, skulde Deg

nen samle dem i Kirken, naar det om Søndagen har ringet 

første Gang. Derefter skulde han gøre Tjeneste ved Guds

tjenesten og desuden ved Bryllup, Daab og Begravelse, men 

det blev ikke mange Gange o~ Aaret. Ved Lejlighed kundel 

han ogsaa sendes til Bregninge, Ærøskøbing eller Rise med 

Brevskaber for Præsten, og maaske ogs,aa rundt i Sognet 

efter Præstens Paaskeæg eller i andre Ærinder for denne. 

Maaske har J ep Butker været af den Mening, at det 

var temmelig lidt, for vi ser senere, at han har faaet et 

Ejendomshus og 18 Skp. Sædeland. Dette Størrelsestorhold 
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er beregnet efter Hamborgske Kvadrat Roder, men vil svare 
til omtrent to Hektar. 

Hvorledes han er kommen i Besiddelse af dette, fortæl
les der ikke noget om; men maaske det er Konens Medgift, 
der er anbragt her. Denne Jord er i Vindeballe Mark. Stedet 
betegnes "paa Malmoes Lade", men skrives. ogsaa "Malle

moos Leeder". Hvis Udskiftningskortet findes, kan det paa
vises der. 

Adskilligt tyder paa, at Vandmøllen ved Borgnæs i æl
dre Tid har været henregnet til Bregninge Sogn. 'ro Doku'" 
menter fra den gamle Amtsstue paa Nordborg paa Als tyder 
ogsaa paa, at dens sognemæs.sige Tilhørsforhold har under
gaaet en Forandring. Disse Dokumenter, der stammer fra 
1763 og 1767 viser, at Tranderup Degn har Ret til en Tre
diedel af Tienden fra Vandmøllen. Dette gælder ogsaa Olde 
Mølle. De beretter ogsaa, at "Præstehusmændene" er plig
tige til at betale 3 Skilling Lybsk aarlig ti,_l Degnen, hvis 
han forlanger det. Disse saakaldte Præs.tehusmænd var 
Fæstere, hvis Huse var beliggende paa Jord, der tilhørte 
Præstegaarden. Et af disse Hus.e var beliggende Nord for 
Smede Toften i Tranderup By Syd for Vejen, omtrent der, 
hvor Elektricitetsværket nu ligger. Et andet Hus var belig
gende ved den nordlige Side af Vejen, men længere mod 
Øst, omtrent der, hvor en Sidevej gaar mod Syd gennem 
Ramsherred. Toften, Huset laa paa, kaldtes Tryche Toften. 
Fire andre Huse var beliggende paa den østlige Side af 
Ramsherred ved Tyrøe Tofte. Endnu et eller to Huse var 
beliggende i Vindeballe ved Køy Hans Tofte. 

Omtrent i fyrretyve Aar var Jep Butker Degn i Tran
dm·up. Den 25. Septbr. 1769 døde han. Af Skiftet frem
gaar, at Boets Aktiver var 232 Rd., hvoraf Huset var tak
s~ret til 120 Rd. Ved en efterfølgende Auktion købte Enken 
Huset. Passiverne beløb s.ig til 99 Rd., saa der blev 133 
Rd. at arve. Sophia Marg. var altsaa bleven Enke efter et 
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femogtyveaarigt Ægteskab, kun 43 Aar ~L Fem Aar senere, 
i 177 4 udskiftes Sognets J ord er, og vi ser af Udskiftnings
protokollen, at Enken So_phie Margarethe Botgern har det 
før omtalte Sædeland i Holbkrogsager, Mallemoes Leder 
og Kringelmoos. Da Enken dør 1779, køber Skolemesteren 
Hans Petersen diss.e Jorder samt Huset paa Auktionen for 
261 Rd. Huset er 6 Fag og har Kvist over 2 Fag ud · til 
Gaden. Der er desuden Have baade foran og bagved Huset. 

V ed Enkens Begravelse fik Skolemesteren Lejlighed 
til at tjene 12 Skilling ekstra, ide t han skulde indbyde til 
Jordefærden. Sognepræsten lod sig betale med 4 Rd. for 
Ligprædiken. Degnen fik l Rcl. 8 Sk. for Sangen. Bør
nene arvede tilsammen 184 Rd. Blandt Ejenelelene findes 
mange latinske Bøger. Holbergs Verdenshis.torie vurderes 
til 2 Sk. 

Den ældste Søn Ped. Johansen B., 28 Aar gl., er For-
pagter paa Lydumgaard i Vestjylland. 

Den anden Søn er Bagersvend i Kiel. 
Den yngste Søn og den ældste Datter er hjemme. 
Den yngste Datter er hos Morbroderen Simon Groth, 

Consumptions Inspektør i Svendborg. 
Som tidligere nævnt var Boelsmand J ens Groth i Dun

kær Formynder for den ene Søn. 
Hermed gaar Butker Navnet ud af Tranderup Degne

historie, hvor det har behersket en Periode paa ca. 50 Aar. 

Gregorius Zimmer. 
Efter Butkers Død i 1769 blev Gr. Zimmer Degn i 

Tranderup. Han var Søn af Sognets tidligere Præst og var 
37 Aar, da han overtog Degneembedet. Som Præsteenke 
boede hans Moder i Ærøskøbing, hvor ogsaa Sønnen havde 
Ophold. Han var Student og gav privat Undervisning. Men, 
skriver han, denne mangeaarige Information var han træt af, 
og haaber, at han efter nogle Aars Degnetjeneste kan faa 
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et Præstekald, hvad han dog aldrig naaede. Provsten i Breg
ninge, Hr. Falencamp, er ham en god Fortaler, da Degne;.. 
embedet skal besættes; thi idet han meddeler Butkers1 Død 
til Biskoppen, føjer han til, at denne "bedes tænke pa.a den 
hæderlige og vellærde Student Gr. Zimmer her paa Landet . 
. En Søn af den forrige Sognepræst, og han besidder uden 
al TYiYI Dygtighed nok til dette lidet Embede". Han faar 
da ogsaa Embedet; men bliver foreløbig boende hos Mode
ren i Ærøskøbing, hvad der giver Anledning til, at Prov
sten den 26. Novbr. 1770 igen skriver til Biskoppen, at 
"Sognedegn og Sædedegn i Tranderup Gr. Zimmer ophol
der og uforsvarligen bliver boende i Ærøskj. til stor Ulej
lighed for Sognepræsten". Enten maa Biskoppen eller Zim
mer ikke have taget Hensyn til denne Skrivelse; thi først 
paa Aaret 1771 skriver So_gnepræsten i Tranderup Hr. Mos
sin, at Zimmer stadig opholder sig i Ærøs.kb. hos Moderen. 
Hun er gammel og svag, og derfor vil han gerne være hos 
hende; men Præsten mener, ·at det var bedre, at hun flyttede 
op til ham, da han forsømmer Degneembedet. Man kan vel 
saa regne med, at Zimmer har taget disse gentagne Klager 
til Folge og flyttet ind i sin Degnebolig, og samtip.ig har 
han nok holdt Bryllup, thi endnu samme Aar faar han en 
Søn døbt. Bryllupsdagen kendes ellers ikke, men ad anden 
Vej har jeg faaet oplyst, at han er viet i Tiden mellem 
1768- 72. Vi kan dog vist fastsætte Bryllupsp.agen til Be
gyndelsen af Aaret 1771. Hans Hustru var Charlotte Augu
sta Schubar t, Datter af Gartneren paa den fynske Herre
g~ard Brahetrolleborg. Hun var før Giftermaalet Stuepige 
hos Provst Fabricius i Rise. 

Y ed J ordfordelingen 177 4 bliver der tillagt Emnedet 
l Td. 2 Skp. 14/ 16 (ef. Hamb. Maal), der vil svare til ca. 
l ha. Jorden var beliggende i Laustofte i Nærheden af Deg
neboligen. 1'.\antitet og Kvalitet, var ens beregnet, saa Jor
den var forste Klasse&. Foruden denne Jord ejede Degnen et 
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Byskifte ved Ærøskøbing, maaske et, som hans Moder ogsaa 
har haft. Dette lejedes ud. 

Zimmer gav senere atter Anledning til, at Øens Provst 
maatte skrive til Biskoppen, hvem han beder om et Cirku
lære, hvori skulde meddeles, at Degnene ikke maatte lade 
nogen antage til Herrens Bord. Dette Cirkulære var særlig 
beregnet paa Zimmer, der havde gjort dette flere Gange. 

I 1782, da Degnen Bindesbølle i Rise dør, søger han 
dette Degneembede, der er betydelig bedre end hans eget. 
Ansøgningen bliver ogsaa anbefalet af Pn nt Dressing i 
Tranderup, med den Begrundelse, at han kunde prædike ved 
Lejlighed, idet Sognepræsten i Rise næsten var s,yg til Sta
dighed, men Biskoppen maa have ment, at selv om han blev 
i 'l'randerup, kunde han godt prædike i Nødsfald ; thi han kom 
ikke til Rise, som endda fik en Degn, der ikke var Student. 
Zimmer maa altsaa fortsætte i Tranderup indtil Begyndel
sen af Aaret 1791, hvorefter han bli\·er Degn i Bregninge, 
hvor han er indtil 1795, da han dør. Børnene. to Sønner 
og tre Døtre, er alle født i Tranderup. Enken dør i Breg
ninge 1802. 

Efter Visitatsberetningerne lader det til, at Zimmer har 
været en dy.gtig ·Degn. Den 7. :;via j 1777 hedder det, at 
Ungdommen er vel oplyst. D. 9. Jiaj 1788: Zimmer cate
ciserede fortræffelig . Det er vistnok den bedste Bispendtair 
else, der er givet nogen ærøsk Degn i det Aarhundrede. 

Nu skulde der altsaa kaldes en ny Degn, og Provsten, 
Hr. Magister Gudme i Ærøskbg., anbefaler Sognets Skole
holder J o han Eauditz til dette Embede ved en Skrivelse til 
Biskoppen. Eauditz havde dengang været Skoleholder i Tran
derup i en halv Snes Aar og forud været lige saa længe 
som Skoleholder i Ærøskøbing og var 52 Aar gl. Efter Lo
ven kunde han godt blive Degn. Gudme skriver: 

"J eg fordrister mig ydmygst at gaa i Forbøn for 
Skoleholder Eauditz i bemeldte Tranderup, der nu 
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i mindst 20 Aar har troligen tjent som Skolehol
der her paa Landet, at han i slig Fald ydmygst 
maatte beskikkes til Degn i Tranderup. 

En særlig slig Naades Begjering mod disse, som 
især ved Duelighed og Flid have udmærket sig, 
bliver for dem uforglemmeligt og til Opmuntring 
paa andre i disse Embeder her paa Landet". 

Hverken Eauditz eller "andre i disse Embeder her paa 
Landet" fik den Opmuntring, men mærkeligt nok, at Provsten 
Tilde anbefale ham til Biskoppen, ·thi baade før og senere 
blev der klaget over ham i Tranderup af baade Sognets 
Præst og Bønder, og det var ikke uden Grund, hvilket vi 
s ·al komme tilbage til, naar vi omtaler Skolen og dens 
Historie. 

Den, der fik Opmuntringen, var 

Candidat Ministarie Peder Højberg. 
Han var altsaa teologisk Kandidat og var 64 Aar. Han 

~ar sikkert ikke betragtet det som nogen særlig Opmuntring 
~ : faa dette lille Degneembede; havde det derimod været et 
?:-æstekald, kunde der være Tale om Opmuntring. Han var 
::udent fra Latinskolen i Aarhus. Hans Fader, Laurits, Sø
:-;;,!:sen boede i Amstrup mellem Horsens og Aarhus. 

Den 8. Januar 1791 blev han kaldet til Tranderup Deg
:.~i":l:bede. 

En Broder til ham var Præst i Frørup Sogn paa Fyn. 
Det er ikke meget, de gamle Papirer fortæller om Peder 

-:: := ~::g i de fen1 Aar, han var i Trander~p, hvorimod de 
-:-:: :-:ierst velvillige, naar det gælder Skolemesteren. Høj'-

-::-; ha Yd e en Søn, der var født 1770, og en Datter, født 
~ --2. Hans Hustru hed Christiane, f. Damgaard. Da hun 
~:ie >ar hun 59 Aar. Hun stod Lig i Julen 1794. Ved 
::.---:::e: b eloher den hele Ejendom i Penge sig til 80 Rd., 
- :-a: :\fanden arver først Halvdelen og derefter en Broder-
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lod, altsaa 40 Rd. + 16 Rd. = 56 Rd. Uforstaaeligt nok 
er Formuen steget saa meget, at da han dør halvandet Aar 
senere, bliver der 539 Rd. at arve. Det maa have været. 
gode Tider for Højberg! Han forbedrede Degneboligen, s~a 

hans Efterfølger i Embedet maa yde 24 Rd. i Godtgørelse 
derfor til Arvi.ngerne. Højberg dør d. 3. Juli 1796. Det var 
hans Ønske, at Datteren forlods s.kulde have 40 Rd. og der
efter dele Arven lige med Broderen. Efter Loven arvede 
Sønnerne dobbelt med Døtrene, saa denne Bestemmelse var 
til stor Fordel for Datteren. Hun arvede 290 Rd. mod ellers 
efter Loven 180. Ved Skiftet oplyser Datteren, at der skul
de være en Obligation paa 200 Rd.; men døn var ingen 
Steder at finde; i den Anledning henvendte Skifteretten sig 
til Degnens Broder, Præs ten i Frorup. Han havde heller 
ikke Kendskab dertil og kunde ikk e tænke sig Mulighed~n. 

deraf. Ved Efterlysningen blev det "enere opklaret, at den 
fandtes hos Guldsmed Schiellerup i Odense. Degnejorden 
havde Højberg lejet ud til Peder .J1øller for 4 Rd. Det var 
kun Halvdelen af, hvad Præsten fik for Ligtalen. Hvorfor 
Broderen i Frørup kunde tilkomme 86 Rd. af Dødsboet, med
deles der intet om. 

Biskoppen skrev ved Visitatsen 1791, at Højberg cate
ciserede meget maadelig. 

Atter er der Embedsleclighed, og stadig er Skoleholder 
Banditz i Tranderup, men denne Gang hører vi ikke noget 
til, at han anbefales til Degneembedet, hvad heller ikke ·er 
saa mærkelig t, da der blandt Beboerne var Klager over ham 
for at faa ham afsat. 

Den nye Degn 

Christian Faber, 
der som Højbergs Efterfølger blev ansat i Embedet 1796,. 
har vi kun meget lidt at fortælle om; men det maa være 
ham, Provst Fangel i Rise, tidligere Sognepræst i Trande-
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::-up skriver om: "Den forrige Degn (i Tranderup) har vun
det l Skp. Sædeland mere, da han efter given Tilladelse 
..:·k noget fra Gaden". Da der kun var saa lidt Jord til Deg
neembedet i Forvejen, var det en meget prisværdig Foran
~ taltning, selv om det kun drejede sig om et s~a ringe 
.-\.real, men det blev ikke mange Aar, han kom til at høste 
Fordelen deraf; thi allerede i Sommeren 1804 bliver han 
forflyttet til Marstal som Degn. 1810 finder vi ham som 
Toldkontrollør i Ærøskøbing. 

--O-

Da Faber bliver forflyttet til Marstal, spekuleres der 
J)aa at forene Degne- og Skoleholderembedet, og i den An
edning ønsker Biskoppen en Erklæring fra Sognepræsten 

.ang. : 
I. Om Tranderup Degnekalds samtlige Indkomster. 
II. Dets Bolig med tilliggende af Jord. 
III. Om den Maade, paa hvilken det vacante Degneem

bede til Skolens Opkomst bedst kunde anvendes. 
Ad. I. Paa det første Spørgsmaal faar vi Oplysning 

om Antallet af Boelsmænd, Kodboer og Husmænd, samt 
1:n·ad disse leverer, og hvad der igen fragaar til Kapellanen 
og Kordegnen i Ærøskb. og sluttelig "De samtlige Indkom
s -er af Jord, Korn, Brød, Penge og Penges Værdi kan an
~ættes til 150 Rd. Det er dog efter de nuværende høje 
E:ornpriser". 

Ad. II. Degneboligen gives paa 9 Fag Hus, som de 
~ Formænd har vedligeholdt godt. 

Til Boligen ligger en Have, og Tillægget af J ord be
s-:aar af 10 S kp. Land boniteret .T ord, der ligger beqvem 
.::::-aks uden for Boligen, hvorpaa kan hoides en Ko, do~ 

~::.e uden Hjælp om Vinteren . 
. -\.d . III. Det sidste Spørgsmaal kræve. ~t mere ind

":.aende Svar, hvad det da ogsaa faar, og vi s .... r, at der at
·-:::- tænkes paa at faa Eauditz ind i Degneembedet, hvad 
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dog ikke lykkes. Han er nu 67 Aar, og i en Del Aar har 
der ikke været Klager over ham, og siden disse var alminde
lige er der ogsaa kommet en ny Sognepræst, som vi hermed 
giver Ordet, for at hans og dermed Samticlc 1s Synsmaade 
kan træde fuldstændig frem : 

- ·-- ----

Vist nok var intet ønskeligere end at den gamle 
Skoleholder Baudit:;. maatte for sin lange Em
beds Tj eneste forundes dette lidet Tillæg -- saa 
meget mere ønsker jeg ham det af mit ganske 
Hjerte, som han har i min Embedstid ved sin Due
lighed, Flid og Paapassenhed, vist sig som en 
retsinelig og redelig Skoleholder og derved for
tjent min varmeste Anbefaling, foruden det, at han 
stedse har haft en stor Familie og at 2 af han:;: 
voksne Børn formedelst indtruffen Svaghed alde
les maa leve af ham. -

Men ved Fabers Befordring til lVIarstal mødte 
den Omstændighed, jeg ikke kan eller bør undlade 
at berette. Da Degn Faber bragte mig Efterret
ning om, at han var kaldet til Marstal Degnekald, 
yttrede jeg min Forlegenhed med at faa en Kirke
sanger i Vacansen, thi Bauditz, der nu og da i 
Fabers Forfald havde forestaaet Sangen (Men ik
ke altid til Fornøjelse, hverken for sig selv eller 
Menigheden) vidste jeg, paatog sig det ikke gjerne. 
Faber bc-.. ;r imidlertid til ham, beder ham under 
Vacan0en at forrette dette, men Eauditz afslog 
det ganske. I 1clen Tanke, at je&; formaaecle mere 
hos ham, søgte jeg at overtale ham dertil, men han 
svarede: Jeg venter, De undskylder mig; thi at 
jeg skal mærke Menigheden at være misfornøjet 
med mig i Kirken er for mig noget uudstaaeligt; 
saa jeg hverken vil eller kan opfylde Deres Be
giering. Ved Provstens Hjælp fik jeg en fra Rise; 
men om Vinteren har det sine Besværligheder. 

Her i Tranderup kan fremfor mange andre Ste
ller Degne og Skoleholeler Embedet forenes med 
een Mand, og naar de (Embederne) samles, kan en 
Mand have taalelig Udkomme og uden ængstelig 

' 
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Fryg, for tryLeade .Næringssorger, for samtlige 
Indkoms'cer bestaar i 42 Rd. foruden 10 til Ilde
brændsel. Tillæg af J ord 12 S kp. boniteret Land, 
hvorpaa kan holdes 2 Køer, da han faar Høe og 
Foer af Sognet. 

Skoleholder Embedet er da og kun lidet, alt taler 
for deres Forening, men hvorledes dette bedst til 
Skolens meste Nytte for nærværende 'rid kan lade 
sig gøre, kan jeg ikke bestemme, da der fra hvil
ken Side. Tingene tages, møder Vanskeligheder. 
Dog dette ønskede jeg uudsigeligt gjerne, og som 
tillige vilde være gavnlig for Skolen, at dersom 
ikke Bauditz, men en anden beskikkes til Kirkesan
ger, som da 111aatte paalægges at lette Eauditz Dyr
eler nd Ungd. "Cndervisning i Skolen; thi lad være, 
at Sognet kun er lidet, gives her dog en saa 1alrig 
t ngdom, at man i den for Bonelen ledigste '['id, 
kan glædes ved 70- 80 Børn i Skolen, der alle 
er inddelt i Klasser og hvoraf l fjerde Dee! baade 
:;krinr og regner. 

Deres HojærYærdighed vil saavel til Skolens 
",n: :il Yores :\"ytte bedst vide at ramme den bed
~:e _g ga\·nligs te :Jiaade. 

-=.- :-:=.!l::!e:-up. d. 19.-fi. 1804. 

S c h a a r u p. 

-=~-=~ .~ .::-:\· e~;;e kommer til Biskoppen, gaar den 
der som for omtalt tidligere har 

s1g. det tilstaar 
_ --:.:: -::.:- : -'"g! ing og Skrivning 
- ~ .E.:- c· ~ ovrige Skolelærere" . 

• : ~==- ansættes en Kirkesanger, 
.:::1.:-. bliYe dennes Efterfølger, men 

- -- ~ ::a: ;;~ge s for at faa 30 Rd. aar·lig saa 
\·arer, og da Degneboli,gen ligger i 
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"kan Børnene komme til ham (Kirkesangeren) i 
Degnehuset, naar han, som for en Tid lod sig gøre, 
hjalp sig med Dagligstuen og et lidet Kammer 
derved. 

Naar Eauditz dør, kan Degnehuset med Have 
sælges. Degnens og Skoleholderens J ordlod i Mar
ken er ikke for s tor. Tilmed ligger Degnens J ord 
tæt ved Skolen, men da maatte og bygges 4 Fag 
Hus til Skolen, hvis Bygning ellers er efter dens 
Auling. I samme Tilbygning kunde da nok indrettes 
2 V æreiser til at give Stedets efterladte Enke, som 
er meget værre faren end en Hunsmands Enke. det 
fornødne Husly. 

Hvad af Degneboligen og Haven indkommer, 
kunde efter .-Hdrag af Jord (dens Værdi) anven
des paa disse Fag Huus". 

Vi forstaar, at der er store Planer i Gære, men at Van
skelighederne heller ikke er smaa. Det er den ny 'ficl, der 
er i Fremmarch. Den store Skolelov af 1814 er endnu ikke 
kommet, men nogle af dens Tanker har ailerede slaael Rod 
blandt Skolens Mænd. Vi ser, at det er Degneinstitutionen, 
det skal gaa ud over. ved at inddrage Degneembederne og 
bruge disses Indtægter til Fordel for Skolerne og Skolehol
derembederne, eller saaledes, at Degnene ogsaa maatte paa
tage sig en Del af den almindelige Børneundervisning og 
ikke alene i Kristendom. Hele Vanskeligheden ligger altsaa 
i det, at gamle Eauditz ikke kan paatage sig at lede Kirke
sangen, men da hans Foresatte, baade Præst og Provst, nu 
erklærer ham for at være en dygtig Mand, skulde man tro, 
at det maatte kunne lade sig ordne saaledes, som det er 
foreslaaet, men selv i vore Dage kendes Eks,empler paa, at 
der tages større Hensyn til BisÆtgen end Hovedsagen i For
holdet mellem Kirke og Skole ved en Lærers .lnsættelse. 
Eauditz blev heller ikke Degn denne Gang og heller ikh 
senere, endskønt de1; blev Embedsledighed endnu to Gange i 
Degneembedet, mens han var Skoleholder. 
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Den 8. August 1804, altsaa ikke længe efter Degn 
Fabers Bortrejse, blev der afholdt Visitats, i Tranderup Sko
le af Provst Fangel, og i sin Beretning til Bispen meddeler 
han, at Børnene viste, at de havde god Kristendoms-Kund
skab. Da denne pæne Omtale kommer straks efter hans 
Forflyttelse, maa man vel nok give ham den største Del af 
Æren derfor. Provsten meddeler endvidere, at han har ind
ført bibelsk Historie i Tranderup, vistnok det førs.te Sted 
paa Ærø. Da han kom til Rise, indførte han den ogsaa der. 

Fabers Eftermand blev 

N. Andersen, 
hvem v1 heller ikke har meget Kendskab til. I Lighed med 
Øens andre Degne maa han i 1807 afgive en Beretning til 
Biskoppen over sine Indtægter som Degn. Denne Beretning 
er i en Del Ting de samme, som vi før har stiftet Bekendt
skab med, saa kun det, der afviger derfra, skal medtages 
her. Af den Byg, Degnen faar til Mortens Dag, beholder han 
1:un selv 8 Td. Da Beboerne samtidig har Ret til at faa l 
Iu. Øl, maa han bruge l Td. 6 Skp. til Fremstilling deraf. 
Efter mit ringe Kendskab hertil, vil jeg dog mene, at det 
maa blive endda noget meget stærkt Øl, den gode Degn har 
serveret for sine Bymænd. Bymændenes Ret hertil er af 
Ir:eget gammel Dato; den omtales allerede i 1682. Da 
b:e, den givet af Børnene ved Latinskolen i Ærøskbg., naar 
3onderne fra Trander~p leverede Byg til denne. Da Degnen 
:;enere fik Rettigheden til Byggen, har altsaa Forpligtelse!) 
:-:: at give Øl fulgt med, saa paa den Konto har Bymænden~ 
: en Tid gjort sig til Gode med mindst 120 Td. Øl, alt paa 
-2gneembedets Regning. Kodboerne betaler til samme Tid 
:::.sammen 2 Rd. 4 Mk., da der er 16, bliver det en Mark 
::: hver. Til l. Maj faar han af Kirken 12 Rd. 4 Mk. for at 
;::;:;se og smøre Kirkeuret samt renholde Kirken. De 4 Mk. 

han dog bruge til at købe Olie for til Smørelse. At 
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ombære Tavlen (Klingpungen) i Kirken hver Søndag giver 

2 Mk. Ved Paasketid faar han et Brød og 12 Æg fra hver 

Gaard og til Mortensdag endvidere l Brød og 1/2 Gaas. 

Brødene vurderes til godt 16 Rd. Et Maal Mælk leveres til 

St. Hansdag. V ærelien beregnes til 5 Rcl. Foruden diss,e be

stemte aarlige Indtægter kommer de ubestemte, der fordeler 

sig saaledes : 

a) Offer ved de 3 store Højtider samt 
Tavle Penge, der disse Dage gaar til 
Degnen 
b) Bryllupper, Barnedaab, Kirkegangs
koner og Begravelser 

N. B. Ministerial Bogen kan opvise, 
at der findes omtrent ll/2 Aar i hvil-
ket intet Bryllup har været. Kirke-
gangskoner ofrer ikke her. Husmænd 
og Parcellister giver sjælelen Degnen 
mere end 8 Skilling ved slig Lejlighed. 
c) Publikationer (Bekendtgørelser) for 
Øvrigheden 
d) Af hver Confirman, der antages 
2 Mk. ca. 8 
e) 1/.1 Part af Lamtienden i Penge 
(5 Lam) 

Summa 
Derimod har jeg efter Qvittering fra 

Amtsstuen og Branddirektøren betalt 4 
Rd. l Mk. i S. H. C. (Slesvigsk-
Holstensk Curant) hvilke Udgifter i 
Dansk Curant er 
som fradrages 

24 Rd. Mk. 

lO 

l 2 -

2 4 

5 
82 Rd. O Mk. 

5 - -

I Penge 77 Rcl. - Mk. 
"Uden Jord og Tienclebyg. 
Tranderup, d. 4. Jan. 1807. 

N. A n d e r s e n, 
Stedets Degn 

Sammenligner vi Degneindtægterne med Bregninge-Sø

by samt Rise, viser det sig, at de var betydelig bedre i dis-

-- -------
l:li 
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se Sogne. Længe varer det heller ikke, før vi ser, at der 
atter søges en ny Degn til Tranderup. Andersen har vel 
faaet andet og bedre Embede, men hans Navn møder vi 
ikke senere. 

Den næste, der rykker ind i Embedet er 

Peder Magnus Hammer. 
Han er da 32 Aar og theologisk Student og opholder sig 

som Huslærer el. lign. i Lindelse Præs,tegaard paa Lange
land hos Provst Schurmann. _.:\.f denne faar Hammer Opfor
dring til at søge Embedet, og i den Anledning skriver han 
til Biskoppen d. 18. Juli 1809: 

"Deres Højærværdighed vil have mig i gunstigst 
Erindring ved forefaldende Lejlighed og sørge for 
mine Vilkaars Forbedring". 

Det er næsten, &~''U om han stiller Betingelser, men 
ikke desto mindre udnævnes han til Embedet den 14. Au
gust i Haabet om snarest muligt at faa et bedre. Men selv 
om han ikke har større Tanker om sit Embede, hvad Løn
spørgsmaalet angaar, maa han dog anse det for godt nok 
til at gifte sig paa; thi det bliver han omtrent paa samme< 
Tid med Inger Hansen fra Longelse Bondegaard paa Lange
land. Aaret efter døbes en Datter Maren Kirstine Hammer 
og tre Aar senere en Søn Magnus Hansen Hammer . 

Atter i hans Embedstid maa der afgives en Indberet
ning over Embedets Indtægter til Biskoppen. Det sam'me maa 
O ens andre Degne og Skoleholdere gøre; men da Hammers 
=:'er mange Oplysninger, som ikke findes i Anders,ens, skal 
_en gengives her i sin Helhed. 

Tranderup Degnekalds Indtægter. 

L 
Til Sognet hører 331/2 Boelsmænd og 16 Kodboer. 
hvilke hver for sig yder efter Alle Helgens Dag 
2 Skp. Byg til Degnen (Det var ved denne Lej-
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lighed, at Andersen maatte give en Tønde Øl, saa 
den har Hammer maaske inddraget. Forf. Bem.) 
Kodboerne betalte tillige 8 Sk. S. H. C. (Ander
sen har 16 Sk. el. l Mark) som eqviealent for 
Paaske og Jule Renter, for hvilke de ere fritagne. 
Ejeren af en Vandmølle her i Sognet giver 1/s 
Part Tiende af sit Boe til Degnen, som er nogle 
faa N eg af hvert Slags. 

Af Olelau Mølle i Rise Sogn betales l Mark 
S. H. C., som skal gjælde for Tiende af nogle den 
tilliggende J ord er, der har tilhørt Tranderup Sogn. 

IL 
Offer til de tre store Højtider er omtrent 13 

Rd. i S. H. C. 
S t. Hans Ren te : 
V ed Midsommer Tiende, kan Aar om andet om

trent gøres Regning paa 4- 6 Lam og 1/2 rd 
S. H. C. 

Jule Rente: 
Af hver Boelsmand l Brød og en halv feed Gaas. 
Paaske Rente: 
Af hver Boelsmand l Brød og 12 Æg. 

III. 
Degneboligen er kun en Længde - bestaaende 

af 5 Fag i Bredden og 9 i Længden - alt i 
Bindingsværk og med Straatag. 

Degneboligens Inventarium er to Skole Borde 
til Confirmanderne. 

Huse - som tilhører - ingen. 
Anneksgaarde ingen. 

IV. 
En Deel Tillæg. 

Alle i Sognet, der ejer Køer, yder Degnen For
sommer Mælk, paa den Dag, hvilken han selv 
bestemmer. 

For Kirke-Uhrets Optrækning, Kirkens Renhol
delse og Olie til Klokkerne erholder Degnen til 
hver l. Maj udbetalt 12 Rd. 2 Mk. S. H. C. 

Legater - ingen. 
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Afgifter af Sædegaarde - ingen. 
Fri Ildebrand og Olden - ingen. 

v. 

29 

For nærværende Tid ingen Enker, men naar 
disse gives, skal udredes i aarlig_ Penge 3 Rti 
12 Sk. S. H. C. 

Af Degnebygget leveres aarlig til Klokkeren i 
Errøeskiøbing 10 Skp. Byg. 

Tilforn har været latinsk Skole i Errøeskbg., 
hvor Klokkeren tillige var Rector. Som Rector 
blev dette Byg ham tillagt - og - endskønt 
Skoele og Rector ere forsvundne) har Efterman
den som Klokker paastaaet og erholdt samme Ret
tighed - hvilken Tyngde jeg underdanigst haaber 
- enten før eller ved indtrædende Vacance at 
dette meget lidet og ringe Kald maa vorde befriet 
for. 

I Oldau By i Rise Sogn er en Boelsmand ved 
Navn Hans Larsen, hvis Grund er tagen fra 
Tranderup Sogn. Som Følge deraf yder han Tiende 
af alle Slags Korn til Præsten i Tranderup ligesom 
og Midsommer Tiende til Tranderup Degn, men 
derimod yder han Degnebyg og Ostemælk til Deg
nen i Riise. At dette aldeles er Uret - er indly
sende. 

J eg haaber derfor underdanigst, at denne Kal
dets Forringelse igjen maa vorde det tillagt. 

Til Degneboligen er kun 7 Skp. Land, hvorpaa 
hverken Jr-<tn græsse eller fores en Koe uden 
Hjælp ol( vinteren andetsteds fra. 

Høe haves slett intet. 

VI. 
En af Ærrøeskb. Øvrighed givet Resolution af 

11. April 1809, hvori Peder Pedersen - Ejer af 
Lykke-Stedet i Brejninge Sogn, tildømmes, lig de 
andre Kodboer i Tranderup Sogn iblandt hvilke 
han ogsaa er regnet at yde aarlig 2 Skp. Byg og 
8 sk. Curant - samt Offer til Tranderup Degn. 

Et kongeligt Document, dateret Kristiansborg 
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Slot den 13. Decb. 1776, der paalægger Sognefol
kene at gjøre den behøvende Haand og Spand Tje
neste ved Degneboligen ved Reparation og Op
byggelse. 

2de Documenter fra Norburg Amts:stue, dateret 
lste October 1763 og lste October 1767, der vise 
Rettigheder til l/s Part Tiende af Vandmøllen og 
Oldau Mølle samt at Præstelmsmændene ere plig
tig, naar forlanges at betale til Degnen 3 sk. C. 
aarlig. 

Paa Befaling af 23de Novb. 1811 af højædle og 
højærværdige Hr. Biskop og Doctor Plum, Ridder 
af Dannebrogen, er denne Fortegnelse saaledes 
forfattet. 

"C nderdanigs t. 

Tranderup, d. 12.- 12. 1811. 

Ham m er, 
Sognedegn for Tranderup Menighed. 

Grundlaget for Degneindtægten hviler paa et Reskript 
af l. Februar 1690, men denne Fortegnelse indeholder for 
den interesserede og lokalkendte Læser desuden flere op
lysende Meddelelser; saaledes, er det mærkeligt, at der skal 
betales Tiende og Offer fra baade Rise og Bregninge Sogne, 
men Grunden er vistnok den, at den J ord, der tilhørte Lykl
ke-Stedet i Bregninge, før Udskiftningen 177 4 havde tilhørt 
Tranderup Sogn og saaledes var tiendepligtig til Tranderup. 
I alle Tilfælde kan det siges med Bestemthed, at en Del 
J ord, som 1734 tilhørte Præstegaarden i Tr. ved Udslåft
ningen kom til Bregninge Sogn, og gamle Beretninger ved 
da ogsaa at fortælle om, at Præsten i Tranderup og lfOgle 
af Sognets Mænd klagede over Udskiftningen. Jorden ligger 
dog stadig i Bregninge Sogn, saa Klagen har maaske ikke 
gjort anden Gavn, end at Tienden deraf gik til Tranderup. 

Paa Grund af de smaa Degneindtægter, har Embedet 

- - - -- - ---
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næsten aldrig haft Enker. De fleste' Degne søgte snarest 
muligt et bedre Levebrød, og af de to Degne, som er døde 
i Embedet, Højberg og Butker, efterlod kun den sidste sig 
en Enke, og denne er, saavidt mig bekendt, den eneste, der 
!:!ar været. 

Ved Ganeelli Skrivelse af 1814 bestemtes det, at den 
omtalte Gaard i Olde skulde yde 2 Skp. Byg til Tranderup 
Degn; disse to Skp. maa saaledes, være gaaet fra Rise Deg
neembede. Da Hammer samme Aar overtog dette, fik han 
i -k e selv nogen F'ordel deraf; tværtimod. Her var han Degn 
dl 1822, da han pludselig døde, kun 45 ARr gl. Der er 
nogen lVIulighed for, at det maa være ham, der fortælles om 
: Sognet, at han døde i Kirketaarnet som F'ølge af et Slagr 
af Kirkeklokken. Han efterlod Enke og tre Børn. Enken hav-

e en betydelig Arv staaende i sin Broders Gaard paa Lan
"'eland, men paa Grund af Tidens sørgelige Pengeforho1d, 
;;unde hun i F'ølge Skiftet ikke faa den udbetalt. Som Enke 
::ntede hun tilbage til sin Fødeø. 
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Skole og Skolemestre 

Tranderup Sogn. 

Det er meget lidt, der kan berettes om Skoleforholdene 
i Tranderup før et godt Stykke ind i det 18. Aarhundrede. 
Kun ganske sjældent finder man nJget i de gejstlige Ar
kiver. Til Degneembederne havde Bisperne jo Kalds- og Til
synsret, men det var Hertugen paa Lyksborg, der ansatte 
Skoleholderne. Dette findes oplyst i en Skrivelse fra Sog
nemændene i Rise til Biskoppen, da Sognepræsten der hav
de taget lovlig lidt Hensyn til Sognets Befolkning. De skri
ver, at med Hensyn til )._nsættelsen af Skoleholdere 

,,blev dermed alle ticler saaledes forholdet, at 
Supplicanterne (.-\nsøgerne) meldte sig med deres 
.-\nsøgninger ved Amtsstuen hos. det nærvær ende 
Øfrighed. Der over lagde Øfrigheden med Sand
og Syns Mænd i dend Bye eller District, som Tje
nesten var vacant, hvelh af da søgende, dertil 
bedst var skikket og beqvem, og naar dette var 
udgjort Repeterte Øfrigheden til Landets davæ
rende Herskal IIands Højfyrstelige Durchlauch
tighed til Gluchsborg derom og udbad sig Bestal
ling paa den saaledis nelvalte og i Forslag bragte 
Person som og siden af Stedets. nærværende Øf
righed paa Tinget :·or Almuen offentlig forkyndt og 
dernæst Skoleholderen overleveret". 
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Indtil omkring Midten af det attende Aarhundrede gik 
J ornene fra Bregninge i Skole i Tranderup. Maaske det dog 
~-u n er Børnene fra Øster Bregninge, da denne By ligesom 
Tranderup hørte til Graasten Amt og altsaa stod under sam
:1le Herskab. I 17 47 og 17 49 føres Forhandlinger med en 
~Iand i Bregninge om at overtage Undervisningen her, da 
de Bregninge Forældre klagede over den lange Skolevej, og 
de oprettede saa s.elv en Skole fra Nytaar 1749. 

Hvornaar Skolen er oprettet i Tranderup, foreligger der 
'l!ig bekendt ingen Oplysning om; men i de gamle hertugelige 
?ar irei· ses, at Skolehuset har været istandsat 1717, og at 
der om ~rent samtidig har været Stridigheder mellem Præst 
r1g Skolemester. Den daværende S k o l e m e s t e r B 1 o c k 
::: aatte snart efter give Afkald paa sin Stilling, men om 
Stridigheden er Aarsag hertil, meddeles der ikke noget om. 
:Ian er den første Skolemester i Tranderup, der kendes no
eet til. 

Otto H yevadt. 
1719 overto.!!; Otto Hyevadt Embedet. I April 1725 kla

; e ;: han til Hertugen over den lille Løn, vel i Haab om at 
:~a den forhøjet. Det lykkedes ikke. 

Ratge Bertelsen. 
Den 8. Oktober 1725 blev Ratge Bertelsen Skoleme

-:."::- i Tranderup. Da han har været i Embedet i nogle Aar, 
- ?t::: han ogsaa om Lønforhøjelse; men vistnok med samme 
_..::g e Resultat som Forgængeren. - Han oplyser, at Løn
. :-=-. er 20 Rd., saa for os at mene, var Andragendet ikke 

--· berettiget. Først i Trediverne forflyttes han til Mar-
-~. hYor han dør 1763. Da hans første Hustru dør 1759, 
- '" ::an paa Grund af Alderdom og Svaghed Lov til at sidde 

-: ~:..irret Bo; men fem Maaneder senere indgik han atter 
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Ægteskab. Hans anden Hustru var fra Sles.vig, og et og 
andet tyder paa, at R B. ogsaa var fra denne Egn. 

Jeppe Kehlet. 
Jeppe Kehlet blev Bertelsens Eftermand. Hans Ankoms.t 

til Tranderup ligger i 'l'iden mellem 1731, da Bertelsen end
nu var i Embedet, og 1735, da Kehlet dette Aar faar .::m 
Datter døbt. Han var vis tnok fra Ærøskøbing, da dette Navn 
paa den Tid ogsaa kendes der . Byshiveren i Ærøskg. Hans 
Kehlets Hus,tru bar ovennævnte Datter til Daaben 1735. Hun 
var af den kendtø Pilegaardsslægt, der efter Overleveringen 
skal nedstamme fra en uægte Datter af Herlug Christian; 
den eneste Hertug, der en Tid har boet paa Ærø, nemlig 
paa Graasten. 

Der er flere Børn i Ægteskabet, men bortset fra en. 
en Dreng, dør de alle før Faderen. Han dør af "den gras
serende Blodgang" den 3. N ovbr. 1759. Det var en smitsom 
Sygdom, som ogsaa rasede i Marstal samtidig, hvor Hjælpe
lærer Erreboe havde to Hustruer, der døde. 

I Kehlets Dødsbo var l Ko og 3 Faar de vigtigste Ak
tiver, der ialt beløb sig til 71 R d. V ed Boets Opgørelse 
d. 7. Jan. 1760 mødte 14 Gaardmænd med Skolelønnen, el
ler den Del, der skulde betales til J u l, ]l\-er 32 Skilling. 
Niels Christensen "tilstod", at de øvrige lG Gmd. havde leveret 
ovennævnte Juleløn til ham. "Gaardmændene i )carnum" .Jens 
Larsen og Niels Jeppesen har ikke betalt. De 17 Kodboer 
og 24 Husmænd havde heller ikke betalt, men for dem vilde 

Provsten "Cavere". 

Chr. Fr Schrøder og Hans Petersen. 
Det kan ikke med Bestemthed siges nu. hvem der blev 

Kehlets Efterfølger. Vi ved, at der i de følgende tyve Aar 
har været mindst 2 Skolemestre i Tranderup. Den første 
af disse var Chr. Fr. Schrøder, og den anden var Hans 

- -- -- -- -- -
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Pedersen. Da Schrøder var i Embedet 1763, kan vi maa
s ke regne med, at han ogsaa var ·den, der overtog Skolen 
efter Kehlet. J eg har kun fundet hans Navn bevaret i før 
omtalte Klage fra Beboerne i Rise til Biskoppen. Der for
tælles, at han da var Ansøger til Skoleholderembedet i Rise, 
men at han blev afvist af baade Præsten og Beboerne. I 
den Forsvarsskrivel ~:.-3 , som Præsten i Rise maa afgive til 
Biskoppen i Anledning af Bøndernes Klage, see,, at der 
efter 17 49, da Fr. 5. ov·2rtog Ærø, var Ti) løb til en For
andring, idet Præstern2 arbejdede for at faa nogen Indfly
delse ved Ansættelsen af Skoleholdere. Saaledes. anfører 
Rise Præs.ten, at det er sket ved AnsætleJser i Tranderup, 
S øby og Omme!. Fre1p.gangsmaaden var denne, at "S o g n e
P r æ s t e n proponerer 2 Ansøgere. om han kand opspørge 
.saamange". P r o v S· t e n examinerer. A m t m a n d e n con
fi rmerer og giver bestalling". Chr. Fr. Schrøder maa altsaa 
baye faaet Embedet paa denne Maade. I Rise protesterede 
Beboerne mod, at deres Indflydels.e ved Ansæt telsen skulde 
gaa over til Præsten, og de fik deres. Villie sat igennem. 

Om den anden Skoleholder, H a n s P e t e r s e n, fik An
sættels-e ved Præstens eller Bøndernes Velvillie, gives der 
:ngen Oplysning om, heller ikke om, hvornaar det skete, meD 
da den gamle Degneenke, Sophia Margretha Butker døde 
l Ti9, er han Skoleholder i Tranderup, og det er ham, der 
-;;o b er det Hus med tilhørende J ord er, hun ejer i Tranderup. 
:Ja hun skal begraves., indbyder han t il J ordefærden og tje
:.er derved 12 Sk. Næppe tre Aar senere dør han, i Februar 
~ -; 2, og da Dødsfaldet ikke i rette Tid, tredie Dagen, mel
: ,;.s til den gejstlige Skifteforvalter, Provsten, møder denne 
: ::- at skifte den 17. Febr. Foruden Enken, Gie Jensdatter, 
-::er lader han fem Børn, 2 Sønner og 3 Døtre. Sønnerne 
:'~er og Jens er 22 og 17 Aar. Den ene Datter, Ingeborg, 
-:-: gift med MiehøJ Thomsen, Voderup; de to andre Karen 
z l athrine er 23 og 12 Aar. Iblandt Værgerne finder man 
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Sandemanden Tranderup og Enkens Broder, J ens J ens en, 
Voderup Mark. Der har altsaa været Slægtskabsforbindels,e 
i Sognet, og maaske stammer baade Skoleholderen og hans 
Hustru derfra. 

Af Skiftet ses bl. a., at der i Stalden var 2 Køer a 
9 Rd. og 2 Faar a l Rd. foruden "1 Slaa Tøj og l Meje 
Tøj". Ialt blev der 192 Rd. at arve. 

Enken bl~v boende i Huset, som de havde købt 1779. 
Af J ordebogen fra Udskiftningen i 177 4 ses, at da 

var Hans Pedersen allerede Skoleholder i Tranderup. Da 
bliver der tillagt Embedet Jord i Østerholm og Kretager, 
ialt ca. 4 Td. Land. (21/2 ha.) 

I Tranderup Sogn laa indtil 1767 en Herregaarcl, \Yu
derup, der i sin Tid havde tilhør t Hertug Hans d. Yngre 
og hans Slægt og senere Kongen. D8, den blev udstykket, 
blev Børnene fra de nyoprettede Ejendomme henvist til Tran
derup Skole mod at betale en ugentlig Godtgørelse til Sko
leholderen. For at spare denne ugentlige Udgift var der 
mange, der holdt deres Børn hjemme, men fra 1790 blev 
det bestemt, at der skulde betales, enten c19 S·0ndte Bomene 
i Skole eller ej, og at Skolelønnen hviiecla pa:1 alle de nye 
Ejendomme. 

Bestemmelsen er givet i 15 Punkter, saaledeE,: 

Da i Henseende til \\'uderup-Parcellisterne hid
indtil ingen Regulering er sket med Skolen og Fol
gen af det alm. vedtagne, at Forældrene i Mangel 
af en indbyrdes Forening, give til Skolemesteren 
for hvert Barn, de skikke til Skolen ugentlig l 
Skilling, som for de fleste er alt for trykkende, 
er denne, at saare faa og for den meste Tid hart. 
ad ingm Børn fra Wuderup kommer til Skolen, 
og at bemeldte Børn til Dels opvoxe i den belda
geligste UviclenhE:d, saa have vi paa velærværdige 
Hr. Pastor Fangels Forslag efter Sagens, nøj e 
Overvejelse, især til Parcellisternes, Skaansel og 
for at lette dem deres Børns Skolegang funclen os 

- --- -- ~- -------
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foranlediget og nødsaget, herved at fas,tsætte føl
gende Regulativ, hvilket vedkommende sig i alle 
Punkter have at holde Efterrettelig. 

L 
Alle Wuderup Beboere hører til Tranderup Sko

le, som det nærmeste Sted, ligesom de ogsaa er 
Lemmer i den Menighed. 

Il. 
De, som have fra l til 4 Td. Ld. incl. betale 

til Skoleholderen Tranderup aarlig Sex Skilling 
lybsk. 

III. 
De, som have fra 5 til 8 Td. Ld. incl. betale 

ligeledes til sannne aarljg otte Sk. l. 
III I. 

De, som have fra 9 til 12 Td. Ld. incl. give lige
saa 12 Sk .1. 

v. 
Det halve eller Fjerding Td. Ld., som hos, nogle 

er overflydend e, tages ey i Beregning; men skulde 
en Mand have over 12 'J.'.d. Ld. da giver han for 
ethvert saadant toe Sk. l. mere indtil een Mark 
og otte Sk .l., dersom Ejeren selv er af Bonde
standen, hvis ikke da til l Rdl. 

VI. 
Saasnart i Fremtiden nogen Wuderup Parceler

J ord bliver bebygt skal ogsaa af samme betales 
Skoleløn efter ovenanførte. 

VII. 
Tilkiøber sig nogen Avlsmand j : Bonde :/ her

efter nogen Parcele, der er bebygget, skal han 
omendskønt han ikke bebor den, svare af og efter 
de tilkiøbte Td. Ld. 

VIII. 
Skolelønnen betales i 2 Terminer: Paaske og 

Mikkels Dag og altsaa den første Termin til Paa
ske i dette Aar. 

IX. 
Tvende af Wuderup Beboere skifte aarligen til 

at indkassere Skolelønnen efter den dem af Sko-
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leholderen givne Liste, uden mindste Betaling der
for. 

x. 
Denne Liste forfærdiges hver Gang i Overvæ

relse af tvende hæderlige M:ænd i \Vuderup, som 
i Tilfælde af Tvivl om Tøndenws .-\ntal, låde sig 
give og forevise Quitterings-Bo:;en fra den Kgl. 
Amtsstue. 

XI. 
De, som vægre sig ved a t betale Skole-Penge 

skulde ligesom de øvrige i Sognet være Excution. 
under lagt. 

XII. 
De Forældre, hvis samtlige Børn paa nærvæ-

rende Tid ere confirmerede og efter Skolens Pro
tokol befindes eller i :.\1angel af Oplysning ved 
slig troeligen tør bevidnes, at de allerede have 
givet Skole-Løn for disse deres Børn mere eller 
i det mindste ligesaa meget som den efter denne 
Regulering kunde til komme i 15 Aar, ere frie 
i deres Levetid for at yde Skoleløn, dog skulde 
de straks melde dem for Sogne-Præsten og ey 
anse Sig fri, førend de have fornummet Amtman
dens Kiendelse heri. Erkiendes da s.Jige frie, nyde 
ogsaa deres Enker samme Frihed; men overlades 
Stedet til Børnene eller anden endog før Mandens 
Død, blive disse strax an~.atte til at .vde Skole-Løn. 

XIII. 
Skoleholderen maa ej kræve mere af nogen Far

celist end det, som er bestemt efter Antallet af de 
Td. Ld., som enhver ejer, men være pligtig at tage 
imod alle de Børn over 6 Aar, som de s.ende til 
Skolen og give dem Undervisning i den christelige 
Børnelærdom samt Regning og Skrivning, efter 
yderste Flid og i alt forholde sig saaledes, at han. 
kan forsvare det for Gud og sine foresatte. 

XIII J. 
Skoleholderen skal føre en tilforladelig Skole-

protokol over samtlige Parcelister, ligesom over de 
øvrige Sogne-Folk anføre samtlige deres Børns. 

- ----- - ---1 
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~avne og disses Skolegang; at Sognepræsten ved 
den ugentlige Forevisning kan se, hvilke Børn, der 
bliver borte fra Skolen, og hvilke der kommer til 
samme, og det derved kan kiendes, hos hvem Skyl
den ligger, dersom Børnene ej giøre den behørige 
Fremgang. 

Nordborg Amthuns d. 18. og Ærøes. Kiøbing 
d. Marti 1790 

v. Pechlin. 

Johan Bauditz. 
De følgende fyrretyve Aar er et meget bevæget 'l' ids

rum i 'l'randerup Skoles Historie, og Hoveqpersonen er til 
Stadighed Skoleholderen J o han Bauditz, der blev Hans Pe
tersens. Eftermand. Før han kommer til Tranderup, kender 
\·i ikke meget til ham. Han er født 1738 og blev Skoleholder 
i Ærøskøbing ]•774, hvorfra han kom til Tranderup. Provst 
Holm siger om ham ha Ærøskbg., at han "ofte der ikke 
opførte sig s.a'l ret, s m han burde". Det var selvfølgelig 
ikke det bedste Skudsnmal at møde med i Tranderup, da 
han som 44-aarig blev Skoleholder der; men Sognets Bebo
ere fik selv senere Lejlighed nok til at gøre den samme 
Erfaring . 

I de første Aar gaar det tilsyneladende godt og roligt, 
men vistnok kun fordi man haaber, at d·3r skal ske en For
andring til det bedre, men da der ikke er megen Udsigt der
:il, sender Sognepræsten, Gomme Fangel, ham en Advarsel, 
ler i dybe, a lvorlige Ord, men i en mild og kærlig 'l'one 
pfordrer ham til at forbedre sig. 

Skrivelsen har følgende Ordlyd: 

Kiære Banditz! 
'Endskønt jeg vel engang kunde trættes i at give 

mine kiærlige Forordninger, der saa lidet blive ag
tede, saa vil jeg dog endnu herved lægge Dem paa 
Hjerte, at De _paadrager Dem et .-\nsvar for Her-
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ren, der vil blivø saare tungt, da Skole-Embedet" 
Pligter ingenlunde efterkommes som de bør og 
kan, et Ansvar, der af Mennes:,er ikke i Læng
den kan være upaatalte, og upaaankede, dersom d-er 
ikke sker en Forandring, og Børnene med Flid og 
Retsindighed her bliver antagen. 

J eg ser, jeg kieder og sørger over Skolens be
klagelige Forfatning, og det er mig alt for smer
teligt og mit Ansvar for Gud og Mennesker alt for 
stort, at jeg ikke til det yderste skal søge at mine 
kiærlige iorordninger maatte efterkommes. 

J eg beder, jeg raader derfor endnu engang! 
Lad Skolestuen blive holdt varm! 
Lad hverken Georg eller Datteren befatte sig 

med at høre Lektier eller forestaa Skolen. 
Lad det usømmelige og s.kadelige Brødgiveri ha

ve en Ende. 
Sker det herved skal det glæde mit Hjerte, og 

finder jeg ærlig Flid og Vindskibelighed. skal jeg 
elske, ære og agte Dem. 

Tranderup, d. 29de 9b·er 1790. 
G. Fangel. 

Vi forstaar, at hans Embede ikke har været brrettei 
paa bedste Maade, og at denne Advarsel ikke er den før
ste, han har modtaget, men vi forstaar ikke. at Provst Holm 
i Marstal endnu samme Aar kan anbefale ham til at blive 
Degn, hvad han gør, da Degn Zimmer forflyttes til Breg
ninge. 'l'rods Provs,tens Anbefaling blev han aldrig Degn, og 
senere fik Provs,ten selv Lejli,ghed til at erfare, at Banditz 
ikke var den, han havde anset ham for. 

Han visiterede i Tranderup i Sommeren 1795, og fra 
hans Beretning derom s:kal der her tages nogle Ord og Ud
tryk, der tydelig viser, hvordan Banditz er: 

- fuld af Klager over B. - han er ubehagelig 
- tølperagtigst - bortrejs,t uden at sørge for 
Børnenes Unaervisning - han er hundsk, slet ikke 
at tro, holder intet af, hvad han lover o. s. v. 
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og slutter: 

"han kan ei forblive, hvor han er, thi det er ei 
raadeligt, dog at han blev forflyttet til et Sted, 
hvor han under et Slags større Tvang, var for 
Øjne; thi vist er det. Han er en god Lærer i Skriv
ning og Regning." 

Endnu har vi ikke erfaret nJget om, hvorledes Bebo
erne var tilfreds med ham. Der kunde jo være en Mulighed 
for, at det kun var hans foresatte, Præst og Provst, der 
havde noget at klage. Saaledes var det dog ikke. Befolknin
f;en var i allerhøjeste Grad utilfreds, med ham og ønsKede, 
at han maatte blive afsat. Fra 1793 foreligger der en meget 
omfangsrig og graverende Klage mod ham, og ~.om har man
ge Underskrifter af baade Boels.m., Kodboer og Husmænd 
fra Vindeballe og Tranderup. 

Den begynder saaledes.: 
"Om Skoleholderens ilde Overfald i Almindelig

hed, saa og hans, usømmelige F ,n· hold i Særdeles
hed i Skolen, hvor mange fattige Børn maa lide 
Straf o. s. v.". 

Af Overfald nævnes : 
I. Overfaldt for nogle Aar siden en faderløs· og 
moderløs Dreng, Hans, Andersen Ure, som var kom
men i Uenighed med Skoleholderens Søn i Degn 
Zimmers Hus, kastede ham til Jorden og traadte 
paa ham. 
II. Overfaldt hans Nabo Ole Knuds,ens Kone, der 
var frugtsommelig (Attest ved Fysikus Møller). 
III. Overfaldt en Dreng, der sankede Aks,, og som 
kom hans Mark for nær. 

Med Hensyn til hans, Forhold i 'Skolen fortælles, at 
han i Vinteren 1795 "ikke vilde tage Børn i Skole, da de 
:,.-.m var 15- 16, før han ved Magt blev tvunget dertil". 
:;runden var nok den, at han vilde spare Opvarmningen. End
\-! ere faar vi af denne Klage Oplysning om, hvad Pas.tor 
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~·angel mener med forskellige Udtryk i s.in Klage fra 1790, 
f. Eks.: 

"Naar Sønnen Georg hørte Børnene (i Stedet for 
Faderen) havde han en Kurv eller Tallerken med 
i Skolen for at Børnene kunde give noget af deres 
Skolemad der i. Nu rettede det sig efter, hvor me
get Mad Børnene gav, om de skulde høres lidt el
ler meget i deres Lektier; men de, der gav al de
res Mad bort, blev fuldstændig fri . og i Spøg "slog 
han dem med Haanden og sagde : "Quit, Quit, s,aa 
var det nok!" og han kan i den Fald sættes, i Lig
ning med Munkene i V enedi, om hvilke der skrives, 
at naar de skulde s.krifte Folket. og naar nogen i 
det samme giver ham en Dosør, idet de skal be
kiende deres Synder, S·Om er brugelig for de Ca
tolske, siger Munkene ikkun Bakatele, Bakatele. 
Om denne Aflads Krone hos. os kunde Skoleholde
rens Spøl-'l'ønde, om den kunde tale, give fuldkom
men Vidnesbyrd, i Særdeleshed, naar den er fuld 
med Brød, som nogle har set den". 

Klagen var rettet li! Sognepræst, Provs,t og Kirkeværge 
om at straffe denne onde Gerning. Et andet Forhold, s.om de 
bringer frem i deres Klage, er dette, at 

.,da Laurits Hans,en i Luusgaard havde tiltalt Sko
leholderens Børn for deres, N ærighed, da de paa 
Høstageren gik hannem ·for nær, da de &ankede 
Aks. Heraf tog Skoleholderen (Anledning til), at 
Katecisere over Ruts, Bog og Boas Ord til Rut, at 
.hun skulde sanke· iblandt Negene, som skulde be
vise, at det endnu var lovlig, da dog Naomi i sine 
Ord til Rut velsignede Boas. for han ikke havde 
forladt s in Barmhjertighed fordi Naomi Sønner var 
døde, og hvilken Forskel der er paa Ret og Barm
hjertighed er dog de fleste Bekiendte. Imidlertid 
maatte Hans Laurjtsen, L. H. Søn undgiælde det 
med Hug og Slag som hans. Fader med hans Til
tale, som dog var lovlig og ret, til Skoleholderens 
Børn, forvolde Sønnen, som nu er myndig og kan 
selv bevidne". 

'l , III 
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Da Sønnen nu er myndig, maa det være en gammel 
Historie, der er draget frem paany. Hvis, den allerede har 
hvilet i en halv Snes Aar, burde den ogs,aa være glemt for 
bestandig, da den dog er ret ubetydelig. Videre henvis.er de 
til forskellige Punkter i Skoleforordningen, som han ikke 
har overholdt. Bl. a. har han ikke ført et ulasteligt Levned i 
Fredelighed uden Eder og Banden, og idet de henviser til 
disse forskellige Punkter, anmoder de Provsten om, at han 
maa blive afsat. 

Den omfangsrige Klage ender med et Par Linier, som 
ikke har Forbindelse med det øvrige, og som der hviler en 
,-i!> Mys.tik over. I alle Tilfælde forekommer det os at være 
en Hentydning til, at de ogsaa har ham mis,tænkt som Brand
stifter, da de s.iger: 

"og vi hører saa meget om Ildebrand her i de sid
ste 2 Aar og ingen ved, hvorfra de er kommen". 

Banditz blev ikke afsat. Endnu i femogtyve Aar var 
han Lærer i Sognet. Han havde ogsaa overfaldet en ung 
Karl paa offentlig Gade, hvorefter han meldte sig til den 
hellige N ad v er; han kunde dog ikke antages. Efter Forhøret 
meldte han sig anden Gang, men da han endnu havde c.it 
heftige Sind, maatte han endda have "'l'id til bedre Betænk
ning. Det er anden Gang han for saadan Uvæsen er stæv
:Iet og funden skyldig". 

I Stedet for at faa Eauditz afsat øns,ker Provsten, at 
!!an maa faa en skarp Irettesættelse, naar Biskoppen kom
::~er, i Overværelse af de to Sandemænd og to lVIæml fra 
::,·er af Sognets tre Byer foruden Provsten selv, thi, si~er 

r:an. "Folk tror, jeg holder med ham''. 
Om Eauditz fik denne Irettesættelse, og om den hjalp, 

-ed jeg ikke, men omtrent samtidig giver Amtmand Døring, 
:. nderborg, Præsten Befaling om, at han skal oplæse fra 
?::-ædikestolen, at det ikke alene er Sandemændene og Kir
,;:~,-ærgerne tilladt, men at de af Amtmanden er befalet til 
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flittig og til forskellige Tider af Dagen at besøge Skolen 
o. s. v. Hvis. Skolen ikke kunde opvarmes tilstrækkelig for 
de 10 Rd., som blev givet til alle Skoler af Kongen, skulde 
Sandemændene skatte det nødvendige paa Sognets Beboere. 

Det lader til, at der nu kom mere Rolighed over l''or
holdene, i hvert Fald hørte det op med Klagerne, saa det 
maa antages, at Eauditz har forbedret s.ig ; men om det er 
Amtmanden, Provsten eller Befolkningen, der sJml have 
den største Ære derfor, vides ikke. Omtrent samtidig var 
der Embedsledighed i Sognets. Degneembede, uden der dog 
er Tale om at givø det t il Bauditz, hvad der dog var for
rige Gang. Vi har allerøde set, at da Degneembedet atter 
blev ledigt 1804, var der igen Tale om at ansætte Banditz 
i dette og forene det med Skoleholderembedet, uden at uette 
dog gik i Orden. Banditz var j::J heller ingen ung Mand læn
ger, stærkt henimod 70 Aar. Trods, sin Alder roses han dog 
som en dygtig Lærer i s,in Skole. F. Eks. skriver Provst 
Fangel, Rise, i en Indberetning til Biskoppen om sine Visi
tatser, "at i Land Skolerne lægger man sig noget efter 
Skrivning og Regning. Tranderup har heri et særdeles. For
trin", og tillige tilføjer han, at han ved, at Pastor Schaarup, 
Tranderup, er meget flittig til at besøge Skolen. Naar Prov
sten bedømmer Tranderup Skole s.aaledes, kan vi forstaa, at 
det har staaet megP.t s.løjt til i Øens andre Skoler, for sam
tidig fortæller Schaarup, at Tranderup Skole "er inddelt i 
Klass,er, og at l. Fjerde Del baade regner og skriver". Naar 
'l'randerup Skole faar særlig Ros, i Forhold til de andre Sko
ler for dette Resultat, har Fordringerne ikke været særlig 
store. Da Degneembedet skal besættes 1804, taler Provst og 
Præst allerede om, hvilke · Forandringer, der kan foretages, 
naar Banditz dør. Det var dog god Tid til at tænke derpaa. 
Der skulde endnu blive Tid for Banditz til at s.e tre Degne 
i Embedet, før han døde, og ialt har der da været mindst 
seKs D~gne, mens han var Skoleholder. Først i de senere 
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Aar skete der nogen Forandrin!5, men han døde ogsaa først, 
da han var 83 Aar, altsaa i Aaret 1821, den 27. April·. I 
den gejstlige Skifteprotokol findes ik'ke noget Skifte efter 
ham. Saavidt det . har været mig muligt at forstaa, har han 
heller ikke efterladt sig meget jordisk Gods. Ved hans Død 
overtog Degnen hele Undervisningen og flyttede ind i Skole
holderens Lejlighed. Det gamle Degnehus, fra 1739 blev nu 
Sognets Fattighus,, og de to første, som fik Ophold der, var 
nok Bauditzs Børn, Sønnen Georg og Datteren Sara. Ældre 
Folk i Sognet har hørt fortælle om den mærkelige Georg, 
"Jaare", som han kaldtes,. Han kogte Blæk af Galdebær til 
Sandemanden. 

Fra Eauditz egen Haand har vi ikke fundet meget. J.<'ra 
1811 opbevares en Fortegnels,e over nogle offentlige Doku
menter ang. Skolen. Saaledes : 

Et Rescript fra det dans.ke Ganeelli af 14. Oktb. 1786, 
der bestemmer, at Bønderne skal pløje, avle, køre Gødning 
paa vor Jord og frit Sand. Det andet for en billig Betaling. 

Et Rescript om Skolens1 Ildebrændsel af 10. Novbr. 
1786 fra København. 

Ordre fra Nørborg Amts-Hum> af 27. Feb. 1781, at to 
Bønder hvert halve Aar til Paaske og Micheli s-kal indkræve 
YOr Løn. 

Rescript fra det dans.ke Ganeelli af 2. Febr. 1765 at vi 
er fri for Ekstra-Skatter. 

'!.'il Slut tilføjer Bauditz, "at alt dette skal blive beva
ret og overført til min Eftermand". 

Vi har baade Præstens, Provstens og Biskoppens Ord 
for, at Eauditz var en dygtig Lærer, maaske endda Øens 
bedste paa den Tid. Fra Bis,pevisitatserne hedder det om 
ham : 

1788 : Eauditz cat. ganske vel, s!om desuden skriver 
0g regner godt. 
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1791: B. cat. bedre (end Degnen). 
1794: B. cat. noget bedre (end Degnen). 
1797: B. cat. temme!igen, og der var fuld af Klage. 
1800 : B. cat. bedre (end Degnen). 

Skolen under den nye Lov af 1814. 

Samtidig med at Degn Hammer blev forflyttet til Rise. 
blev den nye danske Skolelov af 29. Juli 1814 uds,tedt; men 
den kom foreløbig ikk3 til at gælde for Ærø, der da hørte til 
Hertugdømmerne. For Als og Ærø blev den gældende 1819. 
I denne Lov bestemtes., at alle Degneembederne ved Em
bedsledighed s,kulde inddrages, og at Degneindtægterne skul
de anvendes til Fordel for Skoleembederne. Det vil med an
dre Ord sige, at Lærerne skulde overtage Degnens .F"orret
ninger ogsaa. Siden den Tid er der alts.aa ikke udnævnt n,l
gen Landsbydezn i Danmark, s.elv om Navnet mange Ste
der har holdt sig længe og nogle Steder, f. Eks. i Sønder
jylland bruges endnu. 

Da den nye Degn skal kaldes. i Tranderup, var Eau
ditz en gammel Mand, og som Følge deraf blev der paalagt 
Degnen at overtage en Del af l:ndervisningen. Naar Banditz 
døde, skulde han overtage hele Undervis.ningen. 

Den sids,te Døgn i 'l'randerup blev 

Mads Terkelsen Winther. 
Degn Winther er født d. 25. Juni 17Ti i Tirslund Sogn 

Sønderjylland. Han er af gammel sønderjysk Bondeslægt. 
der i mere end 100 Aar forud har boet der i Sognet. 

21 Aar gammel forlader Winther sin Fødes.tavn og dra
ger til Ass.ens for at blive uddannet til Lærer i Professor 
Stenvinkels Institut. Stenvinkel, der var Sognepræst i As-

• 1\llllllllllfll 
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sens, var stærkt optaget af Tidens Samfundsspørgsmaal og 
oprettede et "Lærer Institut i Assens". Uddannelsen har 
sikkert været middelmaadig, da den blev tilendebragt i tre 
Sommermaaneder, altsaa en kortere 'l'id end et Højskoleop
hold varer i vore Dage. 

Da nævnte Institut mig bekendt er enes,taaende i dansk 
Skolehistorie, skal det Vidnesbyrd, som Winther fik ved Af
slutningen af Opholdet, gengives, idet det er et interessant 
Bevis for, hvor nøjsmn man da var. 

Det lyder: 

Mads Terkildsen Winther, nu privat Skolelærer 
i Stenderup, har i denne Sommers trende Maane
der fra 1. Juni ti l sidste August med bestandig Læ
relyst og Retskaffenhed modtaget Undervisning paa 
mit allernaadigste autoris.erede Institut til Skole
læreres Dannels.e. Indlysende har han bevist mig, 
at han hjertelig og redelig attraar alt mulig Be
kvemhed til en god og duelig Skolelærers Pligt og 
Post, og der fattes. ham Gud ske Lov og Tak! ikke 
heller paa nogen Natur Gave. Saa jeg kan dimit
tere ham med Glæde som en sædeligt og haabe
fuldt ung ( Menneske, der ved den algodes. Naade og 
gode Menneskers Hjælp vil i sin Kreds blive gavn
lig. 

Assens, d. 30. Aug. 1798. 
P. C. Steenvinkel, 

Professor theol. og Sognepræst 
fo Assens og Kærum Menigheder. 

Allerede fra seksten Aars Alderen holdt han Skole i 
Hi nderup i Hellevad Sogn i Sønderjylland. Senere brestaar 
han Agerskov Skole i Nabosognet. Efter Opholdet i Assens 
blev han Lærer i Stenderup ved Toftlund, hvorefter han i 
halYandet Aar var Lærer i Falsled ved Faaborg. 

I Aaret 1801 kaldedes han til Degn for Veflinge og Vi
:;erslev Sogne i Nordfyn. Den 7. April 1802 holdt han Bryl
~:.J P med Dorthea Lang·3 fra Faaborg, og kom derved i Fa-
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milieforbindelse med den s.enere Fabrikant Lange (Langes 
Jernstøberi) i Svendborg. Af Hensyn til Familien i Faaborg 
søger han Degneembedet paa Lyø 1805, hvor han var til 
1814, da han kom til Tranderup. 

'I diss.e Aar kommer der ogsaa en ny 'Præst til Sog
net, Alsingeren Knudsen, som han skal samarbejde med i en 
længere Tid. I Aaret 1819 sker der den Forandrin#q, at Als 
og Ærø bliver et selvstændigt Stift med egen Biskop. Der 
findes ikke mange Oplysninger om disse Aar, men de økono
miske Forhold med de s.maa Degneindtægter har sikkert væ
ret vanskelige, ja, baade tunge og trange i disse for Dan
mark saa vans.kelige Aar. Familien voksede stadig, og i Aa
ret 1822 bestod den af 10 Personer. 

I 1821 døde "gamle Bauditz", og nu staar Vejen aaben 
til de Forandringer, der skal ske, og s·traks efter Nytaar 
1822 indsender Præsten: 

Underdanigst Forslag til en forbedret Indretning 
ved Tranderup Skole paa Ærø. 

Den skamløse og urigtige Indretning, der i det 
Hele findes - en s.aare tynd W æg afsondrer den 
(Skolestuen) fra Lo og Lade, hvor tit baade Mæ· 
lende og umælende overdøver Læreren og afbryder 
Lærlingernes Opmierks.omhed. 

Hindringerne er nu i1ævede ved Lærerens Død. 
De tre Fag i den østen Ende, s.om hidtil har 

vær~t Bolig for Skolelæreren, kunde indrettes til 
Skolestue bedre end det Sted i Huset, der hidtil 
har haft denne Bestemmels.e og for ey at passere 
den smudsige Indgang til Skolen binde den be
qvemt henlægges til nordre Side ud til Landevejen. 

Skolens 3 Fag tilligemed de 2 Fag Lo og Stald 
kunne indrettes til el). beqvem Bolig for Læreren. 

Skolehuset er for lavt. 2 Synsmænd har givet 
Forslag til dets. Afhjælpning sammen med Husets 
øvrige Indretning. 

I Stedet for at opflytte Degneboligen (til Sko
len og Lærerboligen) og indrette samme til Lade-
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bygning for Degnen og Aftægt for Skolelærer En
ken, vilde det i flere Henseender være bedre, at 
en Bygning paa 6 Fag at nyopføre og indrette til 
Lo og Stald til Kornlade og Brænderum. Degne
l:oligen er gammel og ringe, saa den taaler næppe 
at flyttes . Skolehus.ets Have er liden nok til en 
Familie og bliver endnu mindre. hvis den skal de
les mellem Tvende. 

Degneboligen, til hvis Indløsning Degnen Win
ther har laant 50 Rd. S. H. G. af Kirkens Midler, 
var med Hensyn til dens. Ringhed bedre tjent med 
at blive staaende in s.tatu qvo og kunde vorde en 
Kirkens Ejendom, naar den af Winther uds,tedte 
Obligation blev ham givet tilbage. 

For en saare tung Byrde vilde Tranderup Sogn 
vorde forskaanet og paa en meget dejligere og me
re passende Maade end naar de skulde indtinges 
hos Fremmede vilde Sognets. Degne Enker finde et 
Tilflugtss.ted· efter deres Mands Død, naar denne 
Ejendom ved den høje Overdirektions gunds,tfulde 
og bevaagne Medvirkning, maatte vorde skjødet til 
en saa ædel og velsignet Bestemmelse. 

Tranderup Præstegaard, d. 14. Jari. 1822. 
I. Knudsen. 

"Denne skamløs,e og urigtige Indretning" kunde antage
lig nok trænge til en gennemgribende Forandring, og det 
blev da ogsaa omtrent s,om af Præsten foreslaaet. Skolens 
Beliggenhed var nordvest for Kirken, hvor nu Vindeballe Kro 
ligger. Skolen laa altsaa i Vindeballe. Indgangen var fra. 
Syd, men Præsten fores.laar nu, at den flyttes til den nord
lige Side ud til Landevejen. Ja, her var nok sket den For
andring, at siden Skolehuset var bygget, var der anlagt Lan
devej .Paa denne Side. Paa et gammelt Kort fra 1734 ses, 
at der da var en Markvej, og at Hovedvejen gik gennem 
Byen, altsaa paa Skolens. sydlige Side. 

I ældre Tid maatte Degnene indløse Degneboligerne, 
som Præsterne Præstegaardene. Denne Indløsningssum, der 
for Winthers Vedkommende var 50 Rd. S. H. C. Jaantes som 
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Regel af Kirkens Midler, hvor de saa skulde forrente den. 
Renten er altsaa at betragte smn en Slags Lejesum. Præsten 
foreslaar nu, at Degneboligen indrettes, som en Slags Fri
bolig for Degneenken; maaske har den været b ru~ t som 
saadan de førs,te Aar derefter af Eauditz Enke. Fra 1826 
var den Fattighus, men beholdt dog s,it gamle Navn ,,Jøjne
huset". 

Det trækker ud, før der tages Bes.temmelse ang. For
anuringen ved Skolehuset Hen paa Sommeren skriver Præ
sten igen og s,iger, at da Lærerfamilien bestaar af 10 Per
soner og kun har 3 Fag Hus. til sin Raadighed, maa der 
snares.t tages en Bestemmelse, men samtidig kommer han 
med den Oplysning, at Skolestuen er for lav. Dog ogsaa det 
ved han Raad for, og foreslaar at "grave en halv Alen dy
bere for at faa en for Lærerens og Børnenes Helbred tjen
lig Højde". 

- o--

l diss.e Aar var det, at den indbyrdes Undervisning gik 
sin Sejrs,gang over Landet, hjulpet yderligere frem ve'd Kon
gens s,ærdeles Velvillie derfor. Ja, det var endda ikke helt 
frit for, at der ogsaa blev lagt nogen Tvang paa Lærerne. 
1827 meddeltes nemlig, at hvis, der skulde tildeles en Lærer 
en Naadesbevisning (en Orden), vilde der blive taget Hensyn 
til, hvorledes det forholdt s,ig med denne Undervisningsmaa
de ved hans Skole. I København blev oprettet en N onnal
skole. hvor Lærerne kunde faa Kursus. En af Lærerne ved 
denne Skole kom 1829 til Ærø for at give Lærerne her 
Indsigt i Undervisningsmaaden. Lærer Weber i Rise havde 
nogle Aar før deltaget i et Kursus. i København, og den 
indbyrdes Undervisning blev nu praktiseret ved denne Skole. 
og her skulde de ærøs,ke Lærere mødes med Københavne1·

læreren for at se, hvorledes. han bar sig ad, og for Efter
tiden skulde de betragte Ris,e Skole som en Mønsterskole for 
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_-Lro. hvor der senere kunde hentes, fornøden Oplysning. 

·ed den nye Skolelov var Gymnastik bleven et tvunget U n

iervisnings,fag. Kongen var ogsaa meget optaget af dette. 

:::i han haabede, at det skulde give ham gode Soldater. Men 

.:=-esaa begejstret som Kongen var derfor, ligesaa modvil

:: =-e var man i de fleste Sogne. Skolekommissionen, der jo 

·ar en Følge af den nye Skolelov, vilde nok spare paa Ud

gifterne; til Gymnastik krævedes, først og fremmest en pas

ze •lde Plads, og de paabudte Apparater, før man kunde kom

... e i Gang. Undskyldninger var der som Regel nok af. Ved 

':.'randerup Skole 

" har man steds,e været betænkt paa ogsaa at se 
den gymnastiske Undervisning udført, men Bestræ
belserne er strandet paa Manglen af passende Lo
cale, og da Rise Skole herefter er uaset til at være 
Normalskolen her _paa Øen, øns.ker man her (hvis 
det maa tillades osJ at have et Mønster til Anvis
ning og Efterligning i bemeldte Rise Skole, der 
vist snart ogsaa vil vise sig prima i Gymnastik". 

Naar man ved, hvordan Forholdene var med Hensyn 

:i' Gymnastik i Ris,e, saa mærker man tydel~g den ironish 

: one ; thi der var nemlig ikke meget at lære; ogsaa der 

:::ykkede man sig s.aa længe som muligt. Den sidste Und

.::..:yldning gik ud paa, at 

" Lærerens førlighed og Legems Constitution vel 
kunne drage det i Tvivl, om han kunne udføre dis
se Øvelser i det store". 

I denne Forbindelse maa vi huske paa, at den Gang var 

_:?c en meget stor Sjældenhed med en Legeplads ved Sko

_:?::ne. Havde der været det, kunde den i Mangel af bedre 

- : :,; bruges s.om Gymnastikplads. I Fritiden var Børnene 

- :r- ·Regel henvis,t til offentlig Vej, o_g den var ikke veleg-

_:;: il Gymnastikplads. 
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Lønforholdene for Winther var 1833 saaledes,: 

D eg n e l ø n. 

I. Pengeløn 
II. 

101 Rbd. 4 M 11 Sk. C. 
12 Td. 4 Skp. Byg 

deraf til Organist og Capell. 
i Ærskbg. I » 2 )) )) 

Rest I l T d. 2 S kp. Byg 

Dertil Brød, Æg, Gæs, Mælk og J ord lod. 

L æ r e r l ø n. 

I. Pengeløn 41 Rd . O M. 2 Sk. C. 
(hvoraf 5 Rd. l M. 14 Sk. fra 
Vinderup Parcelister) 
II. Af Kirken til Skolebrændsel 
III. Af Kirken til Lærerens 
Brændsel 
IV. Lysepenge 
V. Af Kirkeblokken f. fattige 
Børns Undervisning 

I Slesvig,Holstensk Courant 

IO )) o )) o )) )) 

6 )) o )) o )) )) 

3 )) I )) o )) )) 

o )) 2 )) o )) )) 

61 Rd. O M. 2 Sk. C. 

97 Rbd. O M. 4 Sk. 

Endvidere leverede hver Gaardmand 6 lit Halm og l l~ Hø. 

Fra diss.e Aar foreligger en Del Beretninger fra Prov
stevisitatserne, der viser, at Stillingen ikke er den bedste 
med Hensyn til Kundskaber og Færdigheder; men før vi ser 
nærmere derpaa, er der dog forskellige Ting, vi vil tage i 
Betragtning. Først maa vi hus.ke paa, at Winther er en Mand 
henimod de 60 Aar, at hans Uddannelse har været meget 
kort og maaske ogs.aa mangelfuld, naar han nu skulde sam
menlignes med Lærerne ved de andre Skoler, der alle var 
seminarieuddannede. Sidst, men ikke mindst maa vi ogsaa 
regne med det store Børneantal, der dog heller ikke var 
lille ved de andre Skoler. I 1827 var det 149 og 1830 paa 
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~-!5 . I Parantes skal bemærkes, at det i vore Dage er ca. 
3ah·delen deraf. 

Provsten skriver 1833: 
Indenadslæsning: god; Skønskrivning: meget vel for

c.øjet. I Religion giver de fleste for s~gte og for langsomt 
2>ar, at det var maadeligt at bedømme deres Kundskab. 
P. etskrivning mindre tilfredsstillende. 

1834 var det bedre. 
i835 havde Winther et haardt og langsomt Sygeleje 

:ra 6. Marts til 3. Maj; i denne Tid undervis.te Seminarist 
;reber fra Rise (Weber er Søn af Lærer W. der). 

Ved Visitats.en senere paa Aaret: Religion: mdl.; Bibel
:istorie: mdl.; Læsning og Skrivning: mg; Retskrivning: 
!!:dl. ; Hovedregning: mdl.; 'l'avleregning: tg.; Geografi: ingen. 

Fra samme og 'følgende Aar har vi et Par Udtalels.er 
: a Sognepræsten, der bedømmer Winther saaledes: 

"formedelst Alder og ringe Evner mindre duelig. 
Flid upaaklagelig; Forhold ulastelig." 

"Skoleungdommens ringe Fremgang maa efter 
min Overbevisning hverken tils,krives Forsømmelse 
eller Lærerens Mangel paa Flid, men derimod hans 
meget middelmaadige Evner som ved en Alder af 
noget over 60 Aar (er 59) steds.e er i Aftagende". 

Længe varer det ikke, før Skolekommiss.ionen ønsker, 
a: \\' inther skal have en Hjælpelærer; den indsender et For-
5.ag med en Forespørgsel til Skoledirektionen, hv~s For
!r:and er Landfogden. Winther tilbyder at give Hjælpelæreren 
:?0 Rbd. S. H. C. aarlig, fri Kost, Logi og Vask; og der 
spørges., om Skolekommissionen maa ligne Resten. Hans Søn 

ads Winther, der er født 1820, blev Hjælpelærer. 
Efter Forslag af Stænderforsamlingen i Slesvig be

~:emte Kongen, at der o~saa paa Ærø skal gives Undervis
::.!!lg i Tysk fra l. Jan. 1841. Denne Undervis.ning var for 
.::>ernenes Vedkommende frivillig. De Lærere, der er ansatte, 
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før Bestemmels,en blev givet, faar ekstra 12 Rbd. aarlig 
derfor, Winther jun., der ikke har faaet Ansættels.e, faar ik
ke noget. Tyskundervis.ningen varede til 1851, men dette 
Eksempel viser dog, at Tyskerne ogsaa var ude efter Ærø
boen. 

Paa sine gamle Dage havde \Vinther og Hus.tru den 
Glæde at se en anselig Børneflok vokse op og drage ud fra 
Hjemmet. Familien var talrig allerede i Winthers Leveti~d, 

men endnu talrigere blev den. 
Den ældste Søn, Jens. Frederik \>\'". blev Lærer i Breg

ninge. Sønnen Mads W. blev Lærer i Dunkær. En Datter 
blev gift med Lærer Olsen i Søby. En anden Søn, Johan Fr. 
W. blev Købmand i Rudkøbing. En anden Datter blev gift 
med Gmd. Laur. H. Christens,en, Borgnæs i Tranderup Sogn. 
Af andre Efterkommere kan nævnes: Pastor Vesten, Sul
sted, Forfatter til "Winther Slægten fra 'l'irslund i Sønder
jylland", en yngre Købmand Jens Winther i Rudkøbing, Ska
beren af Langelands Mus.eum 'm. m. J ens 'vVinther lever 
endnu i bedste V elgaaende. Gymnastikinspektør K. A. Knud
sen, Lærer K. K. . Lauritsen, Svendborg. En Datter
datter var gift med den kendte Højskolemand Knuds,en Ka
rise. Foruden disse findes mange, som i sjette og syvend~ 
Led nedstammer fra den gamle Degn; men det vil ligge 
uden for Rammen af dette Arbejde at gøre fuldstændig Rede 
derfor. Det skal blot nævnes, at en Datters Sønnesøn, Laur. 
H. Christens,en i mange Aar har haft Oldefaderens gamle 
Embede. Han tog sin Afs.ked 1930, hvorefter han har taget 
Ophold i Slægtens gamle Hjemstavn paa Toftlundegnen. 

Hans gamle Præs.t, hans gode Ven, Pastor Jens Fr. 
Boesen i VigersJev, hvor han først var Degn og Lærer, (en 
Søn var opkaldt efter ham), skriver mange Aar efter om 
Tilstanden i Vigers,lev og Veflinge Sogne i Winthers Tid: 
"Børnene var inddelt i Klass.er og flere af de nyere og vig
tigere Undervisningsgrundsætninger var bragt i Udøvelse og 
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~H unægtelig med god og kendelig Virkning, skønt Tvangs,
=:ddel til at opretholde den indførte Orden aldeles savne
~t:S·' . (Winther Slægten). Da han søger Embedet i Tranderup, 
: :-emhæver han i Ansøgningen til Biskoppen, at han har væ
:-e Lærer siden s.it 16. Aar, altsaa ogsaa før Uddannelsen 
_ A.ss ens. lait har han været Lærer i 56 Aar, derar 4 paa 
?yn, 9 paa Lyø og 35 i Tranderup. "Men (efter W. S.): 
~anddommens Kraft var borte; den ranke Skikkels.e bøje-

Es, og det rødblonde Haar og Skæg blev graat", og 72 Aar 
g .. døde han den 29. Juni 1849 i sin gl. Skole. Han blev 
·.:gravet paa 'l'randerup Kirkegaard; ved Graven takkede 
?astor Husum ham for trofast Arbejde i Skole og Kirke. 

Han var Ærøs s,idste Degn. 
Enken var meget svagelig, og da vVinthers Efterfølger 

skal tage Boligen i Bes.iddelse, er hun saa syg, at hun ikke 
:aaler at blive flyttet, saa hun maa foreløbig blive i Skole
::uset. Eftermanden maa afstaa 32 Rbd. i Pension til hende; 
saalænge hun bliver i Hus.et, skal han have 2 Rbd. derfor 
:naanedlig. som skal udredes af Skolekassen. 

Senere flytter hun til Sønnen i Bregninge Skole, hvor 
~un opholder sig til s,in Død d. 27. Juli 1852. 

Hun blev stedt til Hvile ved Siden af s.in Mand paa 
randerup Kirkegaard. 

Christian Henrik Lausen. 
Chr. H. Lausen blev udnævnt til Lærer i Tr. d. 4, 

Septbr. 1849. Han kom fra Marstal, hvor han havde været 
::..ærer siden 1836. 

Han er født i Nyborg d. 16. Novbr. 1807. Hans Fader 
'lar Sadelmager. Han er dim. fra Skaarup. 

Som ved de fleste andre af Øens, Skoler steg Børnetal
.e ogsaa stærkt i Tranderup i disse Aar. Den 10. Septbr. 
: ~ -g bestemte Minis.teriet, at der skal ansættes endnu en 
:..ærer ved Tranderup Skole med en Løn paa 200 Rbd. samt 
.:lOlig og Brændsel. 
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Denne Udvidelse og de dermed stigende Udgifter var 
man .ikke glade for i Tr., tværtimod modsatte man s,ig Mi
nisteriets Bestemmelse. Det hjalp dog ikke. Den 21. Decbr. 
1860 forelaa en ministeriel Skrivelse om, at der skal ansæt
tes endnu en Lærer, og at der omgaaende skal indsendes en 
Tegning over Skolens Udvidelse mod en Dagsmulkt af 5 Rbd. 
- Ja, nu var det Alvor! Tegningen indsendtes,, og den blev 
godkendt d. 2. Febr. 1861. Forslaget regner med en Udgift 
paa 848 Rbd. 

"Senere Lærere ·i Embedet er Klausen, L. H. Christensen 
og Jørgensen fra 1930. 

En ny Skole har afløst den gamle. 
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