
Ærøskøbing Skole indtil 1850. 
Latinskolen. 

Efter Reformationen blev der o_pretlet Latinskoler i 
mange Købstæder. Om der ogsaa dengang blev opretlet 
en saadan i Ærøskøbi~g, har jeg ikke nogel Bevis for, 
og jeg antager heUer iklm, at der har været nog,en selv
s!ændig Skole før et Aarhundrede dter. I Mellemticlun 
var det saaledes, at Kapellanen maatl:e forestaa Undervis
ningen, n1en da han tillige skulde assistere Øens øvrige 
Præster, maatte del gaa ud over Undervisningen. 

I disse læ12gst forsvundne Tider var det ikke saa let 
for Præster og Degne at klare Forholdet til Hertugerne, 
som gerne vilde udstrækk·e deres Magtomraade til Kir
ken, og hvad der vedrørte den og dens Mænd. Særlig 
Hertug Hans den Yngre arbejdede kraftigt paa at opnaa 
større Indilydelse, hvill{et dog ikke lykkedes, trods fl ere 
Forsøg derpaa. Saaledes gav hau i 1597 Kaldsbrev til 
en Kapellan ·eller Degn til Embedet i Ærøskbg., men en 
saadan Kaldelse var ulovlig, da den ikke var i Overens
stemmelse med Ordinancen, hvorefter det tilkom Biskop
pen paa Kongens Vegne at udstede Kaldsbrev. Særlig 
uheldig v ar Tilfældet baade for Hertug og Kapellan, idet 
der samtidig ad lovlig Vej blev kaldet en anden Mand 
til samme Emhed·e. 
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Til Oplysning om dette indviklede Forhold foreligger 
der e t betydeligt skriftligt Materiale i Bispearkivcl. Da 
Biskoppen erfarer, at alt ikk·e er, som det skal være, :for
lang•er han •en Redegørelse fra Menigheden i Æroskbg. , 
og der svares: 

Jeg Hr. Christen Andersøn, Sognepræst i 
Ærøs.kbg. 

Peder Albertsen, Borgmester i 
Chr. Jørgensen, Byfoged i 

med vori menige Raadz Borgere og Indvaaneres 
Villie og Samt.vcke, at Aar efter vor Herres og 
Frelsers .Jæsu Christi Naadige Fødsel 1597, den 
24. Aprili kaldede vi efter vor naadige Herres Her
tug Hans.is Liudelse og med hans Fyrstelige Naa
dis høygunstige befals Villie og Samtycke uden al 
Simoni hæderlig og vellært Mand Hr. Jørgen Ras,.. 
mussen til at være voris CapeHan og Skolemester 
her udi foreskrefne Erritskiøbing til at optugte den 
lille Ungdom, smn kan findes her i Byen til Lær
dom og Gudsfrygtighed og gode Sæder hvilken fore
skrefne Hr. J ørgen Rasmussen loffuer baade Hr. 
Chri ten, Borgmester •Og den menige Almue ald 
Gud l : Lydighed og Flittighed udi Kald og Skole
tjenes.te udstraffeligen sit Leffne og Omgiængelse 
saa han vil for Gud og sin tilbørlige Øfrighed -
- - -- vi give ham tilbørlig Rente (Løn) smn 
voris forrige CapeHan og Skolemester, hvorfor vi 
beder Biskoppen paa det venligste ·ombedet at ville 
give Samtycke for samme Hr. Jørgen Rasmussen. 

Jørgen Rasmussen var afsat som Hører i 'vendborg 
cl. 15. Jan. 1090. Efter .J acob Madsens Visitatsbog var 
det fordi han ,.belaa en Pige, Mogens Aalborgs Søster; 
sagde icke ney for Gerningeu, m~n be~ende icke Ger
Ilingen. Afsat og indsat l : fængsiet :/ for han vilde ick·e 
se tte Borge11. Han undskyldte sig med, at han icke var 
under gejstlig Rettergang, efLer at han var bieven afsk·e
diget." Derefter rejste han ov·er København til Norge, 
hvor han blev ordineret i Trondhjem og i hvis Nærhed 
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han en kort Tid var Kateket. Over Lolland kom han n u 
til Ærøskøbing. 

Af Lensmanden Laur. Brochenhus biev han nu stævnet 
til Dom paa Xyborg Slot den 23. Aug. 1597. Biskop
pen, samtlig;e fynske Provster og Provsten paa Ærø, Pe
der Andersen, Tranderup, var ogsaa tilsagt. Da J orgen 
Rasmussen mærker, hvorledes Forholdene udvikler .,ig, 
henv.ender han sig til Hertugen om J-~jælp. 

Til Førsten! 

J eg Hr. J ør gen Rasmussen, Eders Førsteliges 
Naades underdanigste Køstertjener (tysk Betegnel
se for Degn) udi Ærkbg. er aller Ydmygeligen og 
Taksigelse indfører min Hjærtes Klagemaal for 
Eders F. N. om den Køstert jeneste, som E. F. N. 
hafde giffuen mig E. N. confirmations, Breff paa, 
og efter E. F. N. Breffs, Lindelse bekom Kalds 
Breff af menige Almue i førn. kiøbing at skulde 
nyde og beholde samme Tjeneste som min Formand 
haffue hafft ; saa hauffuer nu Laur. Brochenhus, 
Kgl. Maj. Lensmand udi Nyborrig Slott ladet mig 
steffne, da jeg haffuer bekommet samme Tj eneste 
ulovlig og Trænkt mig ind i den mod Ordinantzen 
og Kgl. Maj. Mandatt og Breff. Vil derfor lade mig 
dømme, baa,de fra samme Køstertjeneste og mith 
Præs.tedøm af Biskoppen och alle Fyns Provster d. 
23. Dag Augnsti hvorfor jeg vil have E. F. N. Høj
mægtighed och Erværdighed gandske ydmyg fo1· 
Guds Skyld och min Fattigdoms egen Skyld om
bedit at E. F. N. ville meddele mig fattige och 
Elendige menniske E. N. Breff til Laur. Br. och 
Bis.p paa samme Kald at nyde og beholde med al 
Høyagtels.e som min Formand her til Dags hafte 
haffer. Ombedis vil jeg E. F. N. gandske ydmyge
ligen jeg for min store Fattigdom och Armod maatte 
bekomme E. N. Breff uden nogen Betaling derfor. 

Eders Høybyrdi r.; hed med Eders Høybome Fn·st-
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inde og Elskelige Børn altyd befales ved Liff och 
Siell. 

Skreffuen y Synderborg then 15. Augus.ti 
Anno 1597. 

Hr. Jørgen Rasmussen 
Eders. underdanigste Tjener. 

Jørg. Rasmussen faar den ønskede Skrivelse, og dmt 
'bliver ogsaa oplæst paa Landemødet i Nyborg. 

Laur. Brochenhus sætter sin Fuldmægtig ind i Sagerne 
ved ·en Skrivelse saaiedes, at Jørg. Rasmus8Jen 

"haufer værit hos. Fyrsten och medbragt Skrifvelse 
til Borgerne udi Byen, at han maatte antages, for 
en Degn eller Køs.ter der sammesteds. Hvilken Ret
tighed mig synes at være imot Kgl. lVIay. Ordinantz, 
at Fyrs.ten skulde have de Viiimar at indsætte en 
Præs.t, meget mindre en Degn eller Skoletjener, 
hvilken Lejlighed han lade l\1es.ter Jacob (Bispen) 
vide. Och burde vel nok Sognepræs.ten i Errit
Kioebing at være paamindet af Bispen, at han 
kulde understaa sig at give slige Kalds-Breff ved 

uden Bis,pens Raad og Samtycke. Efterdi hand er 
under Kronen •och at en Person som her er for
ordnet, han maatte blive ved samme Kald." 

Han faar ogsaa opgivet de Spørgsmaal, der skal stil
les til Jørg. Rasmussen paa Mødet i Nyborg, thi han 
skal ogsaa forhøre dem paa Lensmandens Vegne. 

Den skælmesvangre Dag kommer, og aHe de høj·c 
gejstlige Herrer giver Møde. 

Det første Spørgsmaal til Jørg. R. gaar ud paa at faa 
opklaret Grunden til hans Bortrejse fra Svenclhorg. 

Han svarer: "at han var sky1dt for m1 qvindfolch han 
der skulde have beliggen, hvorfor han och der i Byen var 
hegtet (arresteret), men kunde dog ikke ov·erbevises der
om," og at han der-efter var rejst til København, Norge 
o. s. v. 

Dernæst spørg·er han om, hvordan han kunde komme 
til Ærøskbg., " da Lensmanden havde tilsheffuen Em-
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bedet til en anden Person, Anders Hoed, som tilforn hav
de væri t Hør.er udi Nyborg Skole.·· 

Svar: "Han h af de nogen Slect der paa Landet, som 
hjalp ham til samme Kald l : besynderlig en :\land, C hr. 
P allesøn :/ saa och Sognepræsten Hr. Chr. .\.nder,;on 
hafde han samme h:.alds-Breff beseilet og åerfor burde 
det Kald at niude.' · 

Her fr,eml~gger Biskoppen et Brer fra Sognepræsten, 
at han gerne vil hare .\.nders Roed til sin :\Iedtjener og 
Skolemester, men Hr. Jørgen ril han nodig hm·e, da 
han er kommet i Vanry. 

Biskoppen oplyser endvidere i Retten, , .at Hr. Jørge n 
aldrig havde talt med ham om samme Kald, forend h:m 
kom til ham paa Halsted Klosler (r. Nakskov) d. 10. 
Mai med Kalds-BreH, som var giffue n Aar 1597 d. 24. 
Ap. udi Ærkbg. , meget mindre give t sit Samtycke, e f
terdi han hafde Lensmandens Samtycke til en anden Mand 
til foreskrdne Kald." 

Vi forstaar, at der for Jørgen H. ikke er noget 1-Iaab 
om at komme til i.Erøskbg. som Skolemester. Dommen, 
der faldt samme Dag, kom til at lyde : 

"Kunde Yi ikke andet kiende, end fores.krefne Hr . 
J ørgen Rasmussens Kald ulovlig at være och han 
ikke allenist haffuer forbrudt samme Kald. band 
haffuer bekommet. Men och altyd herefter forme
nes och ikke nogentid tilstedis at bekomme gejst
lig Kald heller So2;n uden kgl. May. nris allernaa
digs,te Herres 11aadige Befaling og Samtycke. 

At saa er faren och skett udi Sandhed vidne vi 
og berette det med V o ris. l : undertryckt Segl :/ 

Datum in sopra. 
Laurits. Brochenhus til Brangstrup 
Hoffvids, Mand paa Kyborg Slott. 

Den ny Kapellan og Skolemester, Anders Roed, er der 
ikke bevaret noge t skriftligt om fra Æroskbg., men som 
Hører i Nyborg havde han gjort sig umulig, og var ble-
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ven forvist 159(:). J acob Madsens Visitatsbog giVer fol
gende Oplysninger: 

Aar 1596, d. 29. J an. vaar ieg udi Scholen (i Ny
borg); oc did forskreffen (skriftlig indbudt) af M 
(es,ter) Christen. Cl aget paa Anders Ro ed Hører: 

1) at hand hagde slaget Vaden Juleafften 1694 
2) haffde giffuet Borgemester og Raad sin For

plict; hol t det inthet 
3) gjort Parti met (været med til) til M. Chri

stens sidste Barsel oc offuerfallen tho aff Raadmen
den, Mads Leerki oc Gert, Mats var til stede oc 
claget. Foretaget i Kirken i overværels,e af Raa 
det, til s.tede var hans bedrøvede Fader 

J) Vførmet (forulempet) M. Christens Hustr:1 
met mange Skends Ord nu 20 Dage Jule, han vaar 
i Otthens,ze (Odense) oc sked mod Ordinanzen oc 
For.ordning oc Scholemes.ters og Hørers Kost. Rand 
iche gaff Offr ighet tilkende, om hun gjorde han
nem Vret. 

5) J eg selv fandt Børnen inthet at være for
bedret, hvilket J ens \<Viben hordelig c laget. 

6) Scholemes.teren ocsaa offerfallen af hannem 
i s,it eget Husz i sin Skiorte; han d c laget for M. 
Christen ; dog det vaar tillgiffuet. 

Bleff forvis,t strax. 

Det var ellers ikke saa fint et Skudsmaal at reJSe fra 
Nyborg med. 

I !Erøskbg. blev han bl. a. ogsaa Lærer for Ander s 
Arrebo. Han var øn af den nævnte Sognepræst og ti 
Aar, da Anders Roed kom til Byen. Hvorvidt han har 
haft Betydning for Arrebo, kan man efter dette ikke have 
nogen M·ening om, men han er sikkert blev·et hans mest 
berømte Elev. 

Hvor længe And. Roed har virket som Skolemes ter, 
foreligger der mig bek.endt ingen Oplysning om, men 
162 1 komm er der en ny Kapellan til Ærøskbg. Oluf 
Olul'sen. der som de f01··egaaende vel maatte overtage 
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Undervisningen. Han er født i Odense 1590 ~g bliver 
,;enere Sognepræst i Bre_g rtin_ge. Den næsle I\.apellan 
Frands Han sen fra Gislev paa Fyn er den sids te Kapel
lan, der ogsaa skulde være S kolemesler , idet der i lt ans 
Tid skete e u Forand rin g. Det hidtilværende forhold 'ir
kede ikke tilfrcdssli llende. Det v;u· jo bedre, hvis man 
kunde faa e:t Skolemester, der fors t og fr emmest hm·de 
sit Skolearbejde aL passe, ikke at det s],ulde være en Bi
ting, som hidtil. Der var dog den Vanskelighed ,·ec! en 
sandan Ordning, at den krærede Lonning til Skoleme~le
ren, og den Yilcle man h elsL være fri for at udTede. i\Icn 
ma::1 har jo Frederik cl. ll 's Forordning om. at Degnc
emhederne i Landsognene kunde inddrages lil Fordel for 
Købstædernes Latinskoler, og det vilde jo være en prak
tisk og billig Losning af Sporgsmaalet, i alle Tilfælde 
var det da ·et Forsøg værd. Borgmester og lhad træder 
der-efter samrnen og til skriver Biskoppen saaledes : 

Voris ganske venlig Hielsen forsend med Gud 
allermegtt : N æs,t vores villige och redebom tjenes t 
altid tilforn Kjere D. Hans Mikkelsen, sønderlige 
thilforladendis. goede Ven och kjere Hr. Biskop. 
Konde Eden:, hæderlige och Høilærdhed vy icke 
forholde, som och eders Fromhed vil vitterligen, 
adt her tilforn i Byen ingen særdelis scholemester 
været haff\'er, h,·oroffver Vngdommen her enthil 
er bleffven møget forsømmit och icke ford thill 
Gudsfrygcht som det sig burde, hvilke vy Storli
gen maa beklage och efterdy Gud allermegtt. vel
signer Byen med Folk och Vngdom, for hvis Skyld 
vy gandske gjerne, vil legge voris Flid og For
muffve thil, adt herefter matte thil Guds, Ære, 
V ngdommens, Velfærd och Salighed os forordnis 
en schole tjener som dagligen Kunde optucte och 
lære Vngdommen udi deris. saligheds Sag och thi] 
samme Persons Vnderholdning for Almuffvens fat
tigdoms Skyld, og ere aff dend skadelige ild og 
Brand Byen Ahr 1629 overgik sauel aff stor ind
kortering og Ynderholdning kunde afstedkomme, 
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hvorfor thi! hæderlige, høilærde Dr. Hansz Mic
kei sen voris gandske venlige, och ydmyge Begjæ
ringh adtt han vill e paa sin Embeditsz Vegne, dett 
saa forordne, a!dt herefter motte, for det første 
idt aff dy Landsby Sæde-Degnekald, som ligge 
uden en halff fjerringnegs fraa Byen, efter Kgl. 
Maytt. Kirkeordinantz ·Och derom udgiffn Manda
ter, ihil forn. Skolemest ers, 1·-nderholdning, leggis 
och forordn isz och siden udi fremtid (om muligtt) 
dy andre thi] Disdpienes forbedring, hvilket for
menendis,z adt være Kong!. May. ordinantz och 
Mandater gemes.z. - - -

Eders Hæderlige Højlærdhed ville och samtøcke, 
aff Landsens Kirkenisz indkomst en Ringe ting thi! 
forne Scl1ole tjeners Ynderholdning enthil solænge 
der hliffer edt Degnekald ledige, hvilket Gud al
lermegtt vil Eders. H. H. sauel och alle som dervdi 
samtøcke och Bevilge, Rigeligen och vel beløne. 
\Yy aff Yoris.z Ringe och yderste formuffve vill 
det med voris.z Redehorn tjen s t, Velvillighed och 
andet gott fortjene. Hvormed Eders, H. H. med 
altt hvis, hannem kjert Vy ville hafne, udi Guds 
Beskermelse throligen befalendisz. 

Aff Erritz Kjøbing den G May Anno 1631 
Borgmester og Raad her sammesteds. 

J a vel! Det ' ar i Over·ensstemmels·e med Ordinansen. 
Det var ikke andet, end hvad Biskoppen kunde gaa med 
til. Han anbefal·er Sagen til Kongen og inden mange 
Uger udsteder han følgende Bæv: 

Vi Christian den Fjerde - - - -
Gjøre alle vitterlig, at efters.om udi vor Kjøbstad 
Erroeskiøbing hidindtil Sk·olen ved Capellanen der 
sammesteds haffver værTit betient Hvoroffuer Ung
dommen undertiden s.kal være bleffen forsømmit. 
Da hoffer vi naadigs.t bevilget, at her efter en 
Skolemester her sammesteds skall forordnis som 
Børnene tilbørlig en kan Instruere; Thil hvis løns 
Forbedring vi ·och naadig haffve bevilget, at maa 
lægges, et god Degnekald, naar noget der paa Lan-
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det ledigt bliffuer, s.om och siden her effter altid 
skal! ligge och bliffue til foreskrefne Skoleme
s,ters Underholdning, dog at derimod Indseende haf
nes, at Degnetjenesten udi alle Maader som det 
sig bør, bliffuer betjent. 

Thi forbii ede Yi alle och Enhver herimod som 
foreskreffuet staa at handle. 

Under Yort Hyldes.t og Naade 
Giffuet paa Yort Slott. 

Kiøbenbafn d. 2-l. Juni 1631. 
Christian R. 

Fra denne Dag kan man Yistnok regne med en seh--
lændig Skole i Æraskobing med egen Lærer, eller Rek

tor, da det jo var en Latinskole. Lonspørgsmaalet ' ar 
jo ogsaa ordnet paa tilfredsstill ende Maade. K u manglede 
man bare, at en af Øens Degne skulde dø. Naa, det ba
stede maaske ,endda ikke saa meget, for Biskoppen har 
antagelig ogsaa givet sin Tilladelse til, at det andet Punkt 
i Raade ts Ansøgning om foreløbig at faa Hektorens Lon
ning 1a f Kirkernes Indkomster; thi før ,endnu nogen af de 
ærøske Degne døde, er der antaget en Skolemester. Den 
første var der dog ikke Yidere Held ved, idet han snart 
efter sin Ansættelse igen bleY afsat, lworfor Kapellanen 
Frans Hansen maatte fungere som Rektor et Aars Tid, 
hvorefter Hans Rasmussen Bacber bleY ansat 1637. Ef ter 
ham fulgLe Hr. Brunchhardsen fra ,\ls. 16-±1 overtog 
J ørgen Lauridsen Embedet. 

Samme Aar døde Claus Degn i Rise, Iwarefter Biskop-
pen straks skriver til Provsten: 

"Eftersom jeg forfarer, at Claus Degn i Rise er ved 
Døden afgangen og Degnekaldet er lagt til Skolen 
(Latins-k. i Ærøskbg.) efter Kgl. May. naadigste 
for,ordne, hvilket I haffuer at s,ee aff Originalen, 
som Borgmesteren aff mig er antvordet, saa beder 
jeg Eder, at I vil! Sognefolket i Rise samme For
ordning ins-inuere udi (deres) Nærværelse og ef-
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terdi Degnetjenes.ten skal forsiunes som det sig 
bør, hvilket aff Skolemesteren icke kand skee uden 
for sømmels e paa begge Steder, da beder J eg Eder 
at I paa mine V egne ville være offuer en billig 
Contract imellem Skolemes.teren og Substituten, saa. 
at alting paa begge Sider kan gaa ligelig og ret. 
til. Og at mig tilskikkes en Gienpart aff samme 
Contract, vel beseglet og underskreffet o. s. v. 

Othoniæ (Odense) d. 16. Marty 1641. 

Hans. :\iikkelsen. 

Det blev altsaa Sognemændeno i Rise Sogu, der kom 
til at lønne Hektor i Ærøskbg., som saa til Gengæld 
sku1de holde en Substitut i Rise. ProvsLen harde faaet 
Ordre til at faa opr,ellet en Kont rakt imellem disse to, 
hvorfor han indkalder til et Mode i Æroskbg. Kirke den 
31. Marts. Folgende Mænd er modt: 

Jens Andersøn, Sognepræst til Tranderup og Provst 
paa Æra. 

Laur. :\iehen, Sognepræst i Æmskbg. 
Otto Jacob en, Sogn•epræst i Rise. 
Knud Di tl evsen, Borgmester. 
Claus lVIadsen, Amtsskriver. 
Hans Brandt o.g B an s Clausen, Haad mænd. 
Jørgen Laurids·en, Hektor '?15' 
I-Ians J•emen, Borger i ÆrøsklJ.g. 
Sidstnævnte skal være Substitut, og Kontrakten ble'' 

saa1edes: 

"Fra Valborig Dag (1. l\faj) .:-i.ar 1641 til Val
borig Dag 1642 fem og Tuffue Slette Daler tho 
Mark lubs.k udi huer daller, visse og uvisse Løn, 
der kan falde Inden og Uden Kirken for lig, Brude
folk, Barselquinder og for Korn tienden at skriffue 
/ : Om Bonden vill giffue hannem noget :/ hvor
imod Han Jensen lovede at tage Vare paa Degne
tjenesten med S.ang, Sinngen inden og uden Kir
ken. Som det sig bør et Aarstid, disligest at læse 
Luter Catekismus for Børnene saa der ingen Klage 

Svendborg Amt 1937



ÆRØSKØBING SKOLE INDTIL 1850 R5 

kommer deroffuer. Den sædvanlige Degnerente til 
Helmis, Jul og Paaske intet befatte sig, det være 
sig Korn og fittall ig (Victualie Varer) Brod, Pen
ge o. s. v." 

Hektoren Jørg. Lauridsen eller som det ogsaa bler 
skrevet Jørg. Laur. Monrad var fadt i Kerteminde 1609, 
Son af Haadmand La ur. Jorgensen. Han blev Re klor ' ed 
Latinsiwlen i Faaborg d. 12. 13. 1638, men ble,· 16±0 
removeret for Skolens Forsømmelse. Han er antagelig gift 
22. Novbr. 164-! med Anna Daridsdatter i\Ionrad, Ket
tinge paa Als. Samme :\ ar blev han Kapellan i Srend
strup, Als, i : Sognepræst 1653 :/ og vist senere Prorst 
i Aastrup ved I-laders! e,· 1659, do d l G 7 3. 

Hans Efterfolger Hans Jensen Hind har vel indga:~et 

samme Kontrakt med Hans Jen s·en i Rise, men 1648, da 
der a1tter kom eu ny Rektor, slutLes en ny og flere hæ
derlige og vellærde i\iænd er atter samlet i Ærøskobing 
o n· o 

"offuerværrit efter voris kiære Hr. Biseaps befa
ling en venlig Contract Imellem vellærde Karl Ras.
mus. J espersøn Smed, Skolemester i Erritskiøbing 
og Hans. Jensen, Substitut i Rise om hvis Løn Sko
lemesteren kiærlig s k all giffue forben . Hans J en
s.en for hand betiener Rise Degnekald for hannem 
med Sang og Ringe s.om og for ungdommen at ind
formere i Catekismus og Bornelærdom som for-
,varlig kan værre; da loUede forbem. Skolemester 

Rasmus Smed at giffue foreskreffne Hans J ens en 
Subs.titut aarlig alt Degnekornet 

af Skouen. 
/ : Datidens, Betegnelse af Marstal By og Land.sogn, 
som da hørte til Rise Sogn :j 
Item lmad Offuer som faldt inden Kirken med Br.:t
defolk, Barselquinder disligist Ligpenge aff alt Sognet 
saa och nyde Degnebolet och hvad Grund dertil 
hører, dog skall Substituten Hans J ens en aarlig 
giffue Skolemesteren til Martini Dag tu Specie-Da
ler och tre gode Oste och skall Hans J ens en nu 

Svendborg Amt 1937



86 M. ERIKSEN 

fømtkommende Michels Dag oppebære Degnekor
net aff Skouen o"; s,iden fremdeles aa~li 5 Eaalænge 
han samme Degnetjeneste rettelig og troligen be
tjener og hu is. gamle Restance Hans J ens en haf
fuer at fordre hos. Skolemesteren bleifue saaledis 
bilagt, at Hans. J ens en skal! selff beholde i det te 
Aar de tu Specie Daler. Item Paas,ke Rente tilkom
mende Aar 1649 og derimod er ald deris Regnskab 
klart." 

Denne Kontrakt faar Lov til at gælde ti l 1675. Efter 
Hubertz: Beskrivelse over Æ ro skulde der i denne P e
riode være to Rekbor·er K. Th. Barsmark og Joh. Chr. 
Vegner. Der oplyses endvider·e, at forstuævnte 1686 blev 
kaldet til Sognepræst i Tved i Sveudborg. Hvis der der-

. med menes, at han indtil nævnte Aar har været H·ektor 
i Ærøskbg., da er det sikkert ikke rigtigt, idet koteme
steren Rasmus Matzen døde 1662, hrorefter I-Ians Knud
sen efter Ansøgning af Byraadet overtog Stillingen, som 
han havde til 1709. Byraadets Skrivelse lindes i "Ærø 
Amtsstue Arkiv" Con v. L. Pakke l O og lyJ cr: 

Efters.om den evige almægtige Gud af sin lran
sage!ige og guddominelige Visdoms Raad med 'tl'fen
nes.kers Børn formedelst den timelige Død haver 
bortkaldet fra denne bedrøvelige V ei·den til s.it 
evige Riges Herlighed vores forrige Skole Mester 
Rasmus Matzen, nu salig, og vi til vor Ungdoms 
Forfremmels.e en anden dygtig Persohn Hans Knud
sen. S. S. Theologiæ Studiosus som ikke aleneste er 
Barnefød udi Byen af ærl ige og fornehme Foræl
dre, men ogsaa efter sin Ungdom her samme Sted 
har frekventeret saa han imidlertid saavelsom el
lers. altid haver skikket sig baade Lærdom og Lef
net, Skikkelighed og Lydighed mod enhver, s.om en 
fl ittig Pers,on, vel sømmende og anstændig saa at 
man hermed Nochs.en Gud Forhaabninger lod sig 
paa kiende. Haver voris. Højbaarne Fiirstelige Naade 
Hertug Philippus, til Gluchsborg bevilget og sam
tyckt form . hæderlige Pers.ohn Hans Knudsen 1di 
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sin Stad Errøeskiøbing at være Latinselle Skole 
Mes.ter, samt voris Højædle Biskop Hæderlige og 
Højlærde Mand Dr . Lauritz Jaccobsen, Superinten
dens offer Fyens Stift formedelst hans Fyrste!. X. 
Recommandation her udi endogsa:t hm'er samtyckt. 
Hvorfor ;-i underskrefne med ganske Borgerskabs 
Samtycke samtl ig kalde ham til Latinselle Skole 
Mester for voris Børn at betjene inden Skole. Kir
ke, og da bede vi Samtlige underskrefne Eder Exel
lenti&imi. Die Doetares Theologiæ etz Regiæ Uni 
;-ersitatis Cete berrinie Professores, at Eders Exel
lents e forn fattige Persolm vilde være beforderiig 
og behjælpelig til en Forfremmels.e Eftersom vi 
ved det fors.te muligt ske kunde, udi Skolen he
hoffuer. 

Ombedendis. Hr. Hs. Edle Exellentse denne 1·or 
ringe Recommandation til det bedste maatte annam
mis, og efterkommes tagendes Bøn aff den almæg_ 
tige Gud smn Højelig belønner alle dem som sine 
Børn i dette Liv hjælper og forfremmer. Udi alle 
Eders, underdanigste ikke aleneste vil være Eders 
Tjener. l\fen og bede Gud at han vil saadant igen 
rigelig belønne, her timelig og Siden i al E1·ighecl. 

Aff Errøes, Kiøbing Anno 1662. d. 23. Juli~·. 

E. :\1. L . 
L nderclanigste 1'ienere. 

Erich Rasmussen. Past loci . Hans Brandt. Raaclmnnd 
Knud Detlef11en, Borgermester. Jens Knudsen. R. :\L 
J ens Pedersen, R. :\L Ha'JS Rasmussen. 

Hans Knndsen har r i :;aa mange Oplysninger 0111. at 
der næsbe n ikke er Mulighed for en Fejltagelse. Det 
kulde da være. at han ikke er ansat 166 '2. men fur~t 

IIogle faa .\ar senere. Hvi:; derimod Barsmark og Yegner 
har været Rektorer, m aa del rære for Rasmus :\Ialzenf 
Tid. Derimod har Hub ertz ikke Rasmus :\Iatm1. Ha11s 

Knudsen og dennes Srigerson Job. Chr. Bang. som bier 
hans Efterfølger, hvis d a ikke Joh. Chr. Bang og Job. 
Chr. Vegner er den sam me : thi den :\!ulighed kan godt 
foreligge, da Tilnarn ene paa denne Tid ikke r ar helt 
kons tante. 
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Latinskolen i Ærøskbg. har sikkert arbejdet under ret 
beskedne Forhold, da hverken By eHer Opland kunde 
afgir e ret mange Disciple, og Forholdene har rel saa 
heller ikke formel sig som ved mange andr·e Latinsko
ler, hvor Disciplene sang og tiggede red Borgernes Dore 
og ved L·ejlighcd ogsaa spiste ved el eller andel 6·od t 
Bord. De ældste Eler er hjalp Hektor eller Horer ved Fa
miliefester og Begravelser hos By,en s Borg<Cre. De op
vartede med Sang, bar Lig og var behjælpelige med 
meget andet, som tog en s tor Del af den Tid, d·er el
lers bedre kunde amendes i Skolen. Mange Elever naaedc 
ikke al aflægge Afgangsprovo og kun faa naaedc ind 
paa Unirersitetet. V:ed at undersage Uni\ersilelcls Malri
kel i Tiden 16G0- 1727 ses, al kun 3- 4 Studenler er 
fra Ærosl,obing, saaledes indskrive:; d. 28 . . \pril 1GGO 
Johannes c~umli. Arrøcusis. Paa Dansk Hans Knud ·en, 
Ærøskbg., som allsaa lo Aar senere blev Hektor i Fode
bren. Den 17. Juni 1727 indskri r es .Janus Johannis 
~ 

Bager, 20 Aar, aHsaa Jens Hansen, Bager, som ogsaa 
11aaede at blive Rektor i. Æroskbg. 

Hektor i Æroskbg. fik selv Iolgclig nog<Ct mere i Lo n 
end det, der kunde b lire tilovers a [ Degneimltæglcrne 
fra Rise. l 1653 stiftede Hans P.cdcr Brand et Lega t 
med en Kapital paa J 00 Hel. Hcnteu af •Cl t Trediedel 
deraf skulde være til Fordel for fa ttige Dorn; maaske 
Skole11 paa ·Oll cllc•r anden ~laadc kunde faa Gavn deraf. 
Af Æroskøbi11 g· Hegnskab fra 1G7.J. ses, at der blev ud
betalt 100 Mark Lil Skol<CI11Csleren og 16 :'11m·k til Klok
keren, og i lti7i) bl ev Skoieplankeværkd forbedret for 
6'2.1/2 Skilliug. Fra 1682 har vi. Oplysning om, at Indtæg
tern e gennem Deglleembedet i. H.ise var over 30 Td. Byg. 
V cd denne Tid blev der ydet tilsvarende fra Tranderop 
og Bregning·c. Naar Sognemændene i Tranderup 1everedc 
deres Byg til Skolen i Ærøskbg. , hvad vel nok kote paa 
samme Dag, skulde Skolebørnene til Gengæld give l Td. 
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Øl til disse. Bønderne har forstaaet at sikre sig imod at 
komme til at køre torstige hjem igen. Rektor og nogle af 
Skol·ebørnene har Yel faaet L01· til at smage ogsaa. Der 
fortælles ikl~e noget om, at Sognemændene fra Rise og 
Bregni1~g·e har sikret sig paa samme :\laade. l\1aaske de 
har værel saa lumske. al de har aflC\·ereL deres Byg sam
tidig for at faa LoY til al smage paa Herligheden. 

Hvis det ikke mr den gamle ProYst, Simon Chris ten
sen i Tranderup, der har gi\·et Oplysning om Oldriknin
gen, kunde Yi næsten haYe Grund t il al hiYle der]Jua, 
men han var ikke saa rebelsk: thi omlren L samtidig har 
han givet Ordre til, .. at enhYer Hus fader med Sine ln-cr 
Dag skal bede og s_m ge for .\ rbejde og for de gaar til 
Sengs, bede for Ørrighed og det hele Land : helligholde 
Sou- og Festdage, og afholde sig fra alt ,\rbejde paa 
disse Dage ; bolde Børn og Tyende Lil Ilittig Kirkegang 
O. S. Y. O . S . Y. " 

Endvider•e fik Rektor 200 Mark af Byens Kasse, Offer 
paa de tre Højtidsdage og nogle frivillige Gaver, der paa 
Højtidsaftener blev indsamkt ved Borg·ernes Dore. Der 
menes, at disse GaYer var for Undervisningen i de lærde 
Sprog. 

Det er vist forst fra \yt1ar 16G3, at Jian s 1\.nuJscn 
blev Re klor; den '1. J an . l (j ( 5 undersb·irer han Kon
t rakten fra 16 48 sammen med Substilulen i Rise. men 
med den Tilføjelse, al Hans I\.nudsen for Substitulri i~ 

,.ringe Vilkaars Skyld at eftergiffue en Slet Daler og en 
Ost saa god som en S le l Daler eller Penge cl ufor. ·· 

Den 25. F·ebr. samme A ar Yies han til Calhrine \eller 
Ane) P·edersdattcr Pi1egaard. I 1\.irkebogen er Vielsen no
l·eæt to Gange 1ned ganske korl :\Iellem rum, men Bruden 
er opført 1ned forskelligt :'iavn. Hun hed maaske ,\ne 
Cathrine. Hun er altsaa fra Æroskbg. I de næ:; te ti . \ ar 
faar de fø]g,ende Børn dobt: .\ ne :\Iargre lhe, I\".nud . . \ ne 
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Christine og Anne Marie. Raadmaud Jens Knudsen, næv
nes som Fadder. Det er nok en Broder til Rektor. 

I November 1682 udstedtes Forordning om Bryllup
per, Barnedaab, Begravelser o. l. a. ,;skal herefter Ycd 

jungen for Lig paa Gaderne saavcl i Købst. som paa 
Landet være afskaffe t·." Dette Forbud tog Hans Knud
sen il k·e H cnsyn til. Som Rddor var dot ham, der sam
men med Disciplene gik foran Lig[olgel og sang. 

l l. Juni 1683 fortreHer KirkdJogcn: 
blev Laur. Madsens Datter Ellen llh Aar og 2 Jidr. 

begr. Der blev sjungd bort ad Gaden imod Kgl. Forhud 
og Ordre. 

21. Juni blev der kast Jord p<1a Peder J ensens Son , 
som var G Uger gl. och Mef bortsj uuge11 ad Gaden Aff 
deu suspcndertc Skolemester Hans Knudsen. Imod Kgl. 
Forbud og Ordre. 

Det sk,ete aHer ved el Barns Begravelse d. 24. Juli. 
I deu gejstlige Rd blev Rektor,ens Lovovertrædelser 

behand'·e!. Derar fremgaar, at hau havde orertraadt For
budet allerede Skærtorsdag, hvorefter Sognepræsten ind
berettede dot skete til Provsten, som derefter indkalder 
den gejstlige Bets lHcdlemmer, Sognepræstome i Hise og 
Brcgninge til Møde i Tranderup Kirke d. 8. Maj, hvor 
So~·nepræslen i Ærøskbg. begærede Dom over Hans Kn •Jd
sen, som dog ikl~e var mødt, og Mødet blev udsat i fjor
tilll Dage. I-Ians Kuudsen paaberaaber sig Het ifg. et )ian

dat af 20. Marts udstedt af Hertug Christian. Betten 
holdt paa, at et fyrsl,eligt Mandat kan ikke omstøde en 
kongdig Forordning. Denne Forordning var ved et tid
ligeæ :\Iøde oplæst for samtlige gejstlige Personer paa 
Øen, hvor man dog savnede Hans Knudsen. Han blev nu 
af Retben sp urgt, om han var Kongens eller Fyrstens 
l\land, hvortil han svarede, at "han ga-ff Rettens Betjenl,e 
(altsaa Provsten og de to Sognepræster) det at belencke." 
Endvidere blev han spurgt, om han kendte noget Kgl. 
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Brev, v~ed hvilket han var endtleeliget fra den Ed, han 
havde givet Kongen, , .men h an gaff iclm noget catego
risk Svar." Da han heller ikke vilde love at 0\erholde 
Forordningen for Fremtiden, udtalte Retten følgende Dom; 

"Saa~om Hans Knudsen, Latinsk Skole jfester 
udi Erritz Kiobing imod Hs. Exell. Hr. Stiftamt
mand og velb~'rdige Hr. Biskops Ordre grundet paa 
Hs. kgl. l\I. allern . Forordn. om BegraYeiser af 
Dato '1. l\oYbr. Anno 1682 har bevist sig ulydig 
med Lig:::ang paa Gaden, da han dog er edsv:Jren 
kongelig Underdaner. da bør bemeldte Hans Kn'ld
sen for hnr Forseelse efter 28 Artikel udi Hojbem. 
Forordn. at bodc og betale 50 Hel . og desforuden 
suspenderes fra sit Skoleembede med mindre Hs. 
Fiirstl. Durch. her udi Retten (af H. K.) produ
cerede Mandat kan befri hannem." (Æ .• -\ . . \. Con. 
L. Nr. 22) . 

Trods Suspensionen var han dristig nok, som vi har 
set, til at fortsætte paa samme Mancde. Det kunde dog 
ellers give ham Vanskeligheder nole Men det varede ikke 
længe, for han bad om godt Vejr, hvad følgende Skri
velse fra ham \idner om: 

,. Eftersom J eg underskreffne Hans Knudse'1. Rec
tor Scholæ udi Erroeskiøbing mig imod Hans Kgl. 
May. min Allernaadigste Arffveherris og Konges 
forordning og befalning om Begraffelser gro\·e!igen 
haver forsett, idet jeg der h·ert imod uagtet ald 
Advars,el gjort haver, saa ogsaa min Biscop den 
V e lærde, Velbiurdige og Højærværdige Mand Dr. 
Thomas, King,o, da han laste saadan min forseelse, 
som mig efter min Ed og Embeds Pligt anstod og 
burde haffver begiæret. Derforuden ogsaa min lEr
værdige Herridts, Provstis Dom hafver været OYer
hørig, som mig fra mit E mb ed haf:Ede Suspenelert; 
og emdelig antaget mig fremmed og intet Vedkom
mende Sager imod min kiere Sognepræst og Siæle
sørger at drive. 

Da efter·di min Velbiurdig og højærværdige Hr. 
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Bis,cop mig for bands fyrstelige Naades Hertug 
Christian af Gluchsburg hands naadige intezces. 
di~se mine grove :torseelser paa Hans May. naadige 
behag haver efterladt, saa lover og tilforpligter 
Jeg mig her med, at Jeg her efter som Hans :.\iay. 
min naadigste Kongis udi Dannemarch hans Ed
sorne Underdan skal findes lydig og underdanig 
endogsaa med Liv og Blod Hans May. naadige Be
falinger at efterkomme oc forfichte. I lige maa de 
mit Embed med ald tilbørlig Flid adt forrette, og 
min Hr. Bis,cop som min rette christelige Øfrighed 
med ald ære Lydighed og R.es,pect i alle Ting at 
begege. Saa og tilforpligter Jeg mig at afbede hos 
min Provst og Sognepræst udi Tvende Præsters 
Overværelse hvis J eg mig imod dennem hafver 
fors,ett og aldrig enten udi Ord eller gierning mig 
her efterlade finde mig motvillig ulydig eller ufin 
i nogen l\iaade, men dennem og deris. gandske HuJs 
ald ære og høflighed bevisse. 

Og dersom anderledis end omskrefvet er aff 
mig befinde i nogen Maade, skall disse mine for
rige fors.eelser og den paafølgende Straff staa mig 
aaben for, hvilket jeg herunder min egen Ha<tnd 
og Signet bekræfter venlig ombedendis, Hæderlige 
og vellærde Mand Hr. Simon Christensen, Sogne
præs,t til Tranderup og Provst paa Ærrøe med mig 
til Vitterlighed at underskrifve. 

Odense, 8. Septb. 1683. 
Hans. Knudsen. 

Simon Chris.tensen. 

Ved Danske LoY af 1683 ble Y Jet so m J' ør om talt bo
slemt, at Ordning,en med Substitut og Lobedcgn kulde 
afskaffes. Det var jo ikke til Fordel for Hans Kuudscn, 
men saa længe, der ikke var Embedsledighed i Rise ,gik 
det vistnok som hidtil. Men da der 1693 kom en ny 
Degn i H.ise, pmvede Hans Knudsen paa at opnaa de 
samme Fordele som hidtil, hvilk,et Degnen Peder Val
lund dog ikke vilde gaa med til. Han Idager til Bislwp
pen, der svarer, at " Tienden herefter følger Degnen Pe-
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der Vallund och Skolemesteren i Erritskiabing sig der
med aldeles intet haffuer at befatte, mend skall være 
fornøj ·et med det I\:orn affgifft der aff Sognet, som han
nem tillagdes, det I (Præsten eller Provsten) hannem 
kanel lade sig forslaa om band t iere til erm . ~\1idsommer 

Tiendes Oppebørsel skulle frembyde.' · Hans T\:nudsen har 
dog ikke opgivet Ilaabel om atter at faa Del i det dejlige 
Degnekorn i Hise. Da der 1G9 9 kommer en n;· Degn, 
prøv·er han Lykken igen, men med samme ringe HesuL 
tat. Hele Maskineriet kom ellers i Gang. Hans Knud::>en 
r ed, at hos Biskoppen kan det ikke hj ælpe al. komme. 
Hnn prorer saa Herlugen paa Lyksborg. Den "Cdrej har 
været proret for. Den er altid et F orsug r ærd, naar alt 
andet glipp er. Hertugerne har aldrig været kede af at faa 
Lejlighed t{l at blande sig ind i dem medkommende For
hold paa Ærø. Hertugen henv.ender sig til Kongen for at 
hjælpe Hans Knudsen. Kongen lader Skrivelsen gaa vi
dere til Biskoppen i Odense. Selv Bønderne i Hise Sogn 
tager Stilling til Sagen, men til Fordel for deres Degn, 
og de indsender ligeledes ·en Skrivelse til Hertugen. Vi 
skal ikke her følge alle disse Skrivelser. Det ender med, 
at Sagen kommer for Prorsteretl.en, den gejstlige Het paa 
Ærø; denne bestod af PrO\·sten og to Præster. Denne 
Ret fælder følge nde 

Dom. 
Udi den Sag imellem den hæderlige og vellærde 
Mand J o han Groth , Sogne Degn udi Rise Sogn paa. 
den ene Side og den anden hæderlige og vellærde 
Mand Hans, Knudsen Latine Skolemester i Eritskbg. 
ang. Degnepensionen af Rise Kald kiendis saaledis, 
at Johan Jensen Groth, Sædedegn i Rise skal! le
vere udi rette Tid dend femte part efter Loven 
2 Bog 15 Cap. 13 Artk., hvorpaa og bemeldte .Jo
han Groths, Kaldsbrev allernadigst er udstedt. Der
imod haver mer bem. Hans, Knudsen intet at be
fatte sig med forbem. Degne indkomsters Oppe-
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børsel i nogen l\1aade enten Hemmelig eller aaben
bar med mindre Hand vil anses for en ulydig Jn
ders.aat imod Hans Kgl. l\1ay. allernadigst udgifne 
Lou. 

'l'randerup Præstegaard d. 20. Juni 1699. 

Simon Christensen, Provst, Tranderup. 
Chris,topher Vollund, Sognepræst, Bregninge. 
Dominicus, Brandt, Sognepræst, Rise . 

. \lleæde samme Efteraar d. 10. Septbr. maaUe Hans 
Knud sen alter give lVIøde for den g·ejstlig·e Ret. Denne 
Gang i et mindre delikat Anliggende. Det ·er Kapellan ru 
Jørgen Ros·e, der i Retten fortæller, at ·en Aften da han 
havde aflagt en god Ven ·en Visit, og derefter i gode 
Venners Følge v·endte hjem, opholdt Hektor sig der, men 
noget velbeskænket og i Kompagni (Selskab) med J aoob 
Skrædder. Kapellanen frygter for, at de to Herrer skal 
komme i Klammeri, og han overtaler sin Hustru til, at 
hun skal faa dem til at gaa, hvad dog ikk·e lyl kes for 
hende. De kom i Skænderi. Hans Knudsen siger om 
Jacob Skrædder, at han er en Politikus o. s. v. Han 
mener derimod, at Hans Knudsen ·er en Skælm og Men
eder. 

Christen Simonsen fra Tranderup, vistnok Provstens 
Søn, er til sagt som Vidne, og er v·el en af de gode Y·en
ner, der var i Selskab med Jørgen Rose. Der foreligger 
ingen Dom. Trods Sagens Ubetydelighed, er den dog som 
.en liUe Flig, der løftes, saa at vi bedre kan forstaa Da
tiden, og vi tror nu bedr·e, at Hans Knudsen har kunn et 
hjælpe de Tranderup Mænd med at tømme Øltønden. 

Endnu ·en halv Snes Aar er Hans Knudsen Rektor, 
men fra 1698 nævnes ikke saa faa Gange, at han har 
.en M~edhjælper, som benævnes for Vicerektor eller Col
lega ved Skol·en, saa1edes P,eder Hansen Brandt, der vist
nok var Søn af en afdød Sognepræst i Ærøskbg. 

V·ed en Over@skomst mellem R·ektor Knudse n og 
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Collahora~or Peter Brandt bestemmes, at Knudsen skal 
undervise i den alm. Bornelærdom, hvorimod Peter 
Brandt skal overtage de Disciple, "som skal gøres pro-

_./ 

l: .;::;4-

Ærøskøbing gamle Skole, opført omkr. 1789, 
spøgende kaldet »Visdommens Kilde«. 

fectt i Græsk og Latiu.' · Ved Sangen og Bønnen i Kir
ken skal begg·e opvartP. Brandt skal derfor modtage 30 
Rd. og 10 Td. Korn af Knudsen. Overenskomsten er 
stadfæstet af Biskop Kingo d. 2J. Decbr. 1698. 
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A r andre Vicerektorer uævnes .J ens Grotit og H au · 

DyneseLL Pontoppidatt. 
l de samm e A.ar nævnes ogs ~ta en Dan sk Skolemes ter 

gen l agne G~111ge. Ila n hedder J ep p e l-lansen og Iuugerer 
ogsaa som Byskr.iYer. Det er Y el ham, de for om talte l 00 
.Mark er be,;lemt for. 

I-Ians Knudsens Efterfolger yar Johall Christiall ~en 

Bang. Den 21. Jan. 1710 lroloYos ha11 til "dell ær
lige, hæderbaame og meget gudelskende l\Ioe, Ane Chri
stine Hansdatter, forrige Rektors Datter.'· De vies deu 
30. Juli. Hans Knud sen og Byfogden Christian Philipsen 
er Forlovere. Maasko er de n nye Rektor Son af Byfogdon. 

Hans Knudsen døde i Decbr. 1712. 

Rektorerne Joh. Chr. Bang, Fr. Christensen. 
Vallund og Vesthoff. 

I Tiden efter Hans Knudsens Død skiftede Skolen ofte 
Reklor. 

Joh . Chr. Bang havde som Svig-erfade ren sbor Lyst 
til a t faa noget mere af Degnekorne t fra Øens Landsog
ne, end der tilkom ham. Han anlægger Sag mod Deg
nelle i Rise, Tranderup og Br.egninge 1712 ved Provste
r-etteu. Han vil have, at hans Svoger, Samuel Samuelsen 
Schou, der vel maa være ·en Slags Sagfører, skal føre 
Sagen for ham. Det vil Provsten ikke tillade. Vil Bang 
føre Sag, maa hau selv møde i Retten, hvilket han ikke 
vil, da hau har for ringe Kendskab til Loven, sig-er han. 
Retl-en beslutber saa at henlægge Sag-en, til Bang har faaet 
tils1ræklwlig l(,endskah til denne. I hans Tid hører vi ikke 
mere dertil, srta hans K-endskab dertil har vel ikke for
bellret sig siden. 

Et Par Aar efter dør han, og han begraves d . 27. 
Jan. 171-1-. 

Efter Bangs Død bJ.ev Fr. Christiansen Skolens Rektor. 
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Maaske de er Brødre. Navnet Christiansen kan tyde der
paa, men at den ene Broder har tilføjet Bang. Hans Hu
stru dør den 24. Septbr. 1716. Den 4. Maj 1717 Yies 
han til Enk,en }fargrethe Samue1sdatter. De har faaet 
Kgl. Bevilling til at indgaa Ægteskab, maaske fordi Sor
geaaret for Fr. Christiansen endnu ikke var omme. Den 
26. Novbr. faar de en Datler døbt. Hun faar Navnet 
Maren dter Rektors første Husu·u. Den omtalte Samuel 
Samuelsen Schou og Margrethe Sd. var Søskende. Deres 
Fader var den i 1710 afdøde Sognepræst, Samuel Schou. 
I-Ian bleY begravet i K01·døren. 

For den .,4. April 1721 skriYer Præsten i Kirkebogen 
"prædikede jeg i en hæderlig Forsamling orer den hæ
derlig,e Sal. Bectoren her i Byen Fr. Christian:;en i hans 
51 Aar. Salme 106 V. 4-5. Ejs. 12, 2." 

Et Par Aar .efter, at l\Iargrethe Sd. er blevet Enke, 
prøv,er ogsaa hun paa at faa noget mere Degnekorn, og 
i den Anl<edning bliver Provsteretten atter ulejliget. Hen
des Broder faar denne Gang Lejlighed til at tale i Ret
ten d. 10. Aug. 1723. Det er Hegnene Johan Groth i 
Bise og Thomas Christensen i Tranderup, hun sagsøger. 
Johan Groth tager Ordet i Betten og afviser Fordringen 
ved at henvise til Bettens Dom af 1699 og tilføjer, at 
"i 1even Live har Manden aldrig forlangt mere, saa han 
maa da have været tilfreds." Betten afsiger derefter føl
gende: 

Dom. 
Saasom Sal. Frederik Christiansen, Rector har 

i tvende Ægteskaber betjent sit Embede, aldrig har 
givet denne Sag for Provsteretten saa og for det 
andet der langt overgaar J o han Groths femte Part 
af de visse Korn-Indkomster saa og Tranderups 
DegnS! ; saa kan vi ikke andet end frikende de tven-
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de Degne. og Maclam Margrete maa inelen femten 
Dage betale 2 Rix·daler til Sagens. Omkostninger. 

Bregninge Præstegaarcl. cl. 21. Septb. 1'/23. 

Johannes. Stenlosius, P rovs t. 
Chr. Fabricius, Sognepræst i Rise. 
Ditlef Lucoppiclan, Sognepræst i Ærøskbg. 

l\'Iargrethe Samuelsd. blev 1'702 viet til Faderens Ka
pellan, J,ens Gaverslund, der blev 'ognepræst efter Svi
gerfaderens Død 1710. Ved Juktid 1'711 blev hun Enke 
første Gang. 

Aller-ede d. 7. Febr. 1721 aflægger Tlwmas l'alluncl 

Ed til Biskoppen og antages til fiektor. Han er Præsteson 
fra Bregninge. 

luden et Aar er gaaet, den 24. Januar 1722 kaldes 
Frederik Westhoff til Rektor og aflægger ligel·edes Ed. 

I 'Vesthoffs Tid skulde iErøskbg. Kirk·eorgd repnre-. 
res. Kirlæns Regnskabsfører Hans Jen en Bager skriver, 
" at han har ikke Forstand paa slige Ting at accorderc, 
hvorfor jeg raadførte mig med Tvlagistraten, der beor
ehede Hector vVesthoif udi Æ røkbg. Skole, der baade for
stod Instrumental og rocal Musich til sammen med M .. -
gistr. at faa gjort r\coord med Ms. GoltaHol, Dcgu i 
Marsløf (l\'Iars\.ev paa Fyn) om en Reparation. " Kirke
regnskabet for 1731 viser, at der blev betalt 300 Hel!. 
4 i\Iark til Goltaffd for Reparationen. 

Biskop Lodberg visitm·ede i Ærøskbg. i Marts 1729, 
hvor ogsaa Rektor skulde være til Stede. Om Begivenhe
den noterer Præsten i Kirkebogen: 

.,efter voris, Højærværdighed Biskop Lodbergs For
langende examinerede jeg i Kirken fra Kl. 12 til 
minds.t Kl. 2. Mangfol•digen unge folch i deris Bør
nelærdom udi en s.tor Samling af Gamle og Unge, 
der allerede var eller flere Gange havde gaaede 
til Guds Bord og sad eller staaede i deri s Kirke 
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Stade efter min om Søndagen forud gjorde propo
,ition (Forslag) i intonitionen derom. 

To Aar efter dør W csthofi. Den 31. Maj 1731 begra
ves han i Kirken , og Præs ten tilføjer i Kirkebogen, at 
der "bl·ev Paranteret over ham i Choret"; altsaa prædi
ket og sung·et. 

J ens Hansen Bagger. 
I Biskoppens Collatsprotokol ses, at: 

"Jeg Jacob Lodberg, Biskop i Fyns Stift gjor 
VittErlig at som forrige Rector i Erøeskbg. Scholæ 
Fr. \Yesthoff Yed Døden er afg. saa haver jeg paa 
min Allernaadigste Konges Behag i Hans Sted kal
det og antaget Studiosum Jens Hansen Bagger til 
at være herefter Rector Scholæ udi Er kb.; thi s,kal 
han samme sit Embede trofast og vel forret te, Gud 
frygte, sit Liv Christelig og skikkeligen fremdrage, 
sine Disciple flittig informere og i agt tage og 
hvære sig i alle Maader efter Hans Kgl. May. Love 
og Forordninger rette. 

Til Indkomst nyde han, hvad hans Formand med 
Rette nyt haver og til Reetaren liger. 

Til Stadfæstelse med min Haand og Zignet. 
Qthense d. 11 .Juni 1731. 

Lodberg. 

Som før omtalt var J ens Hansen Bager j : eller Bag
ger :/ S tudent fra den Skole, hvor han nu blev Rektor. 
FLere af de andr.e Rektorer har vistnok ogsaa været det. 

J. H. Bagger er Søn af den før omtalte Regnskabs
før·er for Kirken, Hans J ensen Bagger, der boede i Ve
stergade. 

Da han har lede t LatinskoLen i en halv Snes Aar, 
kommer Forordningen af 4. Marts 17 40 om, at Latin
skolerne i de mindre Købstæder skal nedlægges. Af 58 
blev 38 nedlagt, og en af dem var Skolen i Ærøskbg. 
Her skete ingen anden Forandring, end at Skole n nu blev 
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en dansk Kristendomsskole. Rektor Bagg,er fortsatte som 
eneste Lær~er ved denne Skole o_g beholdt den samme Løn, 
som hidtil. Han beholdt ogsaa Titl-en af Hektor. Skol,en 
fik dog vistnok Lov til at fortsætte nogle Aar endnu, 
for at Eleverne kunde faa deres Eksamen. 

I den følgende Tid maa det vær~e , at en Degneson fra 
Drej.p bliver sendt til Skolen i Ærøskbg. for at lære 
Skrivning og lidt Hegning. Da han atter kom tilbage til 
sin fædrene Ø, maatte han tjene Bønder, men fulgLe sin 
Fader til KirJ,;,e for at synge med ham. Han var senere 
Degn paa Drejø i 50 Aar, og han talte tit om den H.eg
nefærdighed, han fik "i de fire Speoerier" . 

I Bagg~ers lange Embedstid var der flere Gange !.Espe
visitats. I Visitatsprotokoliren e r der for Ærøskbg. uotere t: 

5. Juni 1733. Ungdommen fandtes kun maadelig op
lyst formedelst de flesLe af Borgerne bruge deres Børn 
til andet Arbejde og Tjeneste, hvorved de forhindres at 
gaa i Skol'e og lade sig undervise i Christendom. 

13. Maj 17 46. Ungdommen vel oplyst, men om Kir
k~ens Brøstfældighed biev klaget. 

4. Maj l 777. Ungdommen meget vel oplyst.'' 
Provst Fabricius, Rise, Yisibcrcde l 7 i± og bemærker: 

I Ærøskbg. svarede Magister Gudme (Præsten) 
til Ungdommens Vankundighed, at det var Skolevæ
senets slette Tilstand Aarsa:;, og da jeg hertil sag
de, at det var ilde, at s.aa vigtig en Sag ikke var 
i bedre Stand, s,varede han: Rectoren, som egentlig 
skulde være Skoleholder, yar en gl. Mand, der fast 
intet kan udrette, og s.om Børnene intet agtede. 
Klokkeren, der vel og har haft Skole, men duer 
nu ej heller, lærer de ikke noget godt af; n J ven
tes en fremmed Person, han har med Magistratens 
Tilladelse sat sig ned i Kiøbing for at læse for 
Børn til hvilken Skolemester som ingen ordentlig 
Skolehus har, man ej kan have nogen Tittale, og 
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da nu ingen Lærers,kole findes, gaar ungdommen 
enten ikke i Skolen, eller ved deres Skolegang 
lærer intet. Maatte det behage Deres Højærværdig
hed (Biskoppen) at se derhen, at Skole Væsenet dog 
hidrører til Eccthiastriea og sorterer under Gejst
ligheden kunde fra den verds,!ige Øfrighed Interes
sering . . . . . og efterlade disse Pligter ret til 
conalituer og regulere, hvorledes, med SkoleYæse
net skal forholdes. hvis Indretninger maa nødvendig 
svare til deres Hensigt og som Sager er dem mere 
eller mindre betydelig vilde det upaatvivlelig have 
S·in Nytte, men saalænge det bliver in statu ctvo 
bliYer det Yærre og ej bedre." 

lVIed denne Visitatsberetning til Biskoppen har Provst 
Fabricius givet et afgorende Stod til den hældende Vogn. 
Store og afgørende Forandringer skete ikke lige straks, 
men der er gjort opmærksom paa, at Skolevæsenet træn
ger til en Forandring. Efter Henstilling til Biskop og 
Kancelli kommer man omsider saa vidt, a t Kongen ud
sLeder et Reskript om SkolevæEenets Ordning i Ærøskbg. 
Hvor ubestemt det end kan synes at være, fik det dog 
afgørende Betydning. D et bli,·e r som ,et Grundlag for den 

senere Udvikling af Byens Skolevæsen, og dets Ordlyd er. 

Vi Chri~tian d. VII o. s. ,-. 
Vor Gunst tilforn! 
Som det af ads,killige til os indkomne Efterret

ninger ang. Skole Væsenet udi vor Kiøbstad Ærøes
Kiøbing fornummen, at det i Henseende til Byens 
talrige Ungdom og dens, Oplæreise i Læsning og 
Skrivning og Regning, baade i det Dans,ke og Ty
ske Sprog kunde være tjenligt, at dertil blev an
tagen en a parte Skoleholder, men i den, at der 
værende gamle Rector Bagger ej kan betages noget 
af sit lidet Levebrød og at han ey heller deraf for
maa at holde en Assistent og Medhjælper ved Sko
len, liges.om han og egentlig og alene er beskikket 
til som dansk Christendoms Skoleholder at under
vis,e Ungdommen i Dansk Christendom og Salig-

Svendborg Amt 1937



102 M. ERIKSEN 

beds Kundskab, hvilket han hidindtil upaaklageli::;t 
skal haye gjort. 

Saa giver Vi dig hermed tilkiende, at \'i efter 
dit i den Anledni11g gjorte Forslag aliernaadigst fun
det for godt at hermed udi Ærøeskj. skal forholdes 
paa lign. l\Iaade som i andre Kjøbstæder i Folge 
Vores Danske' Love 2. Bo.;r 18 Cap. 14 .\rtlc., saa 
at i Fald det maatte eragtes aldeles fornødent for
inden mer·bem. Rector Baggers Død, at forsyne By
en med nok en Skoleholder som ellers skal ske, 
naar han ved Døden afgaar, s.kal af Byens Øvrig
hed straks antages en e.:5e.:1 og a par·te Skoleholder, 
som kan lær~ Ungdommen at læse oz forstaa Tysk 
og Dansk, samt at skrive og regne, men i Heilse
ende til deres. Christendoms Kundskab, skal de hol
de s.ig til Chordegnen - og maae der Skoleholde
ren tillægges, noget Vist ugentlig a t nyde for hver t 
Barn af formuende Forældre efter en af Øvrighe
den dero1·er fastsat Taxt, baade fol· de Børn ::;om 
lære at læs.e i Bøger og dem som siden lære at 
skrive og regne. for hvilke sidste bør gives nrget 
mere, men for de fattige Børn, som han skal til
forpligtes, at oplære for intet, naar han tillægges 
en vis, taalelig aarlig Løn af Byen . Derimod naar 
den gamle Rector Bagger og Klokkeren Lund ved 
Døden afgaa skal disse Tjenester combineres i en 
Person, som skal være Chordegn, Catecet og Klok
ker og det, s.om disse nu nyde af Byen, nemlig 
Bagger 100 Mark og Lund 16 Mark tages. derfra 
og henlægges. til Byens Skoleholder til nogen Let
tels.e for Byen, ligesom og denne Bys Skoleh . med 
fri Hus. efter Øvrigheds Foranstaltning vil være af 
forsyne." 

Reskriptet er udstedt paa Christiansborg Juleaftensdag 
1779. Det er Biskoppen, Kong.en henvender sig til deri, 
men med Befaling, at han skal henvende sig til rette 

vedkommende og meddele Kongens Villie. Desuden hen_ 
vises til, at det er Landfogden, Actuarius og Sognepræst, 
der har Tilsyne t. 

Af de forskellige Skrivelser har Yi se t, at der ogsaa 
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er eu Klokker i Æroskbg., me n al han og::>aa trænger til 
en Afløser. 

Allm·,ede 1674 og 1691 omtales en Klokker. 1~3. "\odJr. 
1691 trolO\-eS Hans J.ensen, Klokker i Æros],bg. og }\_a
ren, Sal. Rasmus Glarmesters i hendes Hus og Gaan l. 
Senere ser vi , at Klokkeren Diderich Thormolen faar en 
Dalter døbt d. 27. April 1703. Ku u faa og smaa Oph.~
niuger, men dog Bevis for, at der va r ]\Jokker i B; cn 
paa denne Tid. 

Hans Pedersen Lund bliver Klokker 17 30. IT an er da 
27 Aar og har i el Aar været Degn i Tranderup, og 
allsaa kan man regn e med. at Klokl,ercmbcdet er }Jcdrc 
end Degneembedet i Tranderup. Det n1r ogsaa Øens 
mindste . . \f ]\_irl,oregnskabet for 17 -n ses, at han skal 
renholde Kirken Jo r 1 HJ. aarlig, ligeledes ,.:\laje 1 il 
IGrken 2 (Mark). Han faar al tsaa Betaling for at pynte 
Kirken med grønne Grene (BogelØ\' el. l.) og desuden 
faar han eft,er Biskoppe11s Ordre aarlig o Hdl. Lil llu~

leje. 
Hans If ustru Au n e Kir st. J ensdatter har vær cl gi l' t 

for. Hun lwr en Datter _\nn e Lucie Jiermansd. Enken 
eje r noget Tofte Jord Yed Oroskbg. , som !\_lokker Lnnd 
lover Datteren , naar :\lodercn dor. dog mod Betaling. Da 
saa Moderen do r d. 30. J an. l 7 6:) , _go r Datteren C?B. 
hendes Mand, Utterup, Fordring paa Jorden for 160 
Mark. Lund ansker dog a l beholde den nu, men i Skif
teretten lllaa han indramme sit Lofte og afgive Jorden. 
En Dattersøn Jens Chr. SYane er da Orgelbygger i Hld
købing. Den 12. Septbr. samme _\ ar faar Lund kgl. BL'
villing til at indgaa Ægteskab med :\[elle :\lar.ie Fralits
dalter, og de v.ic~ d. lo. "\ o\b. Ha11 er da Gl :\ ar. l 
delte Ægteskab er to Dotre Anne 1\:irstin c og Boelil 
Marie. Da Faderen dor d. 11. Jan. 1783 er de hen 
holdsvis 16 og 9 :\ar. Lund har el Hus, der vurderes 
ti 1500 Mark. Et Stykke Toftejord til 60 Mark. Lund 
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er da 79 Aar og har vær·et Klokker i !Erøskbg. i 5~. 

Den fremmede Person, som Provst Fabriciw; omta
ler, og som ventes til BY'en for at holde koJ,e, var 
Johan Bauditz· Eftersom Forholdene er os bekendt, kan 
vi forstaa, at Eauditz nok synes om at bliv·e Privatlærer 
her. Han ·er da 3G Aar. Eauditz er vel nok antaget af 
Borgerne, men <efter Provstens Udtalelser , maa han dog 
nærmest betragtes som Privatlærer. Han er en m~get dyg
tig Skrive- og R·egnelærer og selveste Provsten i Hise 
&endte tre af sine Børn til ham. Da Provsten dar 1181 
indsender Baudi lz en Regning til Dødsboet paa 4 Hdl. 
Der er for 3 Børn i 32 Uger a li Sk. Eauditz ;mor
kendes fra Jlere Sider som en dygtig Lærer, men ellers 
er det smaal uok med den Hos, der kommer ham til 
Del. Den senere Provst sagde om kun, at han ol'te ikke 
opførte sig som han burde. ] 1782 !,om hau til Tran
derup :-;om Sko1eholcler, og ogsaa her kau de sa mme 
Ord brug·es om ham. Se S arbogen 193-!. 

Christian Roland. 
Chr. Holand er fadt 17 48 og var theologisk titudcut, 

og som sandan havde han væi'et Huslærer fo rskellige Ste
der i ti Aar. Ved den Tid, da der skal foretages Fvrun
dringer ved Skolevæsenet i Ærøskbg., kommer han til 
B)ml og forlovm· sig med Hektor Baggers Datter. Han vil 
nu gerne have dd kombinerede Embede som Catecct, Kor
clegu og Klo l-ker, og han indsender en Ansagning derom 
til Biskoppen. Sognepræsten, Magist·er Gudmo anbef'nler 
ham. Han forpligter sig til at passe Embederne uden Lan 
i11dtil de bliver ledige v·ecl Dødsfald. G u elme skriv·er : 

"Efter Deres. Højædle og Højærværdiges gunstige 
Tilladels.e vover jeg ydmygst herved at fremlægge 
Studios.us Chr. Rolands underdanige Ansøgning og 
tillige fo rdris.ter jeg mig ydmygst ved min ringe 
Forbøn at intercedere at han guns.tigst maatte be-
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s.kikkes efter sin underdanige Ansøgning til at assi
stere nærværende gamle og nu særdeles svage 
Kirke-Betjentere, navnlig Chor-Degn og Klocher her 
paa Stedet i deres Embeds Forretninger cum spe 
succedereJe efter Kgl. Maj . allern. Anordning af 
24. Decbr. 1779. Saa meget dris,tigere vover jeg 
ydmygs.t at frembringe en saadan Bøn for D. H. H. 
eftersom jeg saavel ved egen Erfaring, som og ved 
adskillige bra\·e :\Iænds Vidnesbyrd, hos hvilke han 
s·om Imformator har tjent, har Forvisning om bem. 
Stud. Rolands Duelighed og Retskaffenhed. Og da 
her paa Stedet ikke gives mindste Lejlighed for 
visse her ·,·ærende gamle Kirke-Betjente til el
lers. at faa (Hjælp) i Svagheds Tilfælde som i1U 

i l Aars Tid oftere indtræffer, den Hjælp i deres 
Embede, som kunde være anstændig og beqvem. 
samt uden Anstød for i\Ienigheden, saa ønskes saa 
meget mere at benævnte Supplicant maatte finde 
D. H. H. Bevaagenhed og en na<~~dig Bønhøre]s,e, 
hvorved disse værende Kirke-B2tjent2 i dere J nøje 
AldeDdom og tiltagende Svaghed, som nødig især 
for Klockeren til mes.t at holde Sengen, blev til
lige bevist saa stor Bevaagenhed og Naade, at ile 
uden Omkostninger, som deris fattige Tilstand i 
Sandhed ej vilde taale, om de ikke i deres, høje 
Alderdom efter 50 Aars. Tjeneste skulde betages 
nødvendig Ophold; kunde saa i s,·agheds Tilfælde 
deres, Em bed anstændigen forsynet." 

Ansøgningen ind~>endes i Oktober 1781 ; den 12 . . \.pril 
l 782 faar Holand Kollats, da han ,.allerede i nogen Tid 
har gaaet disse gl. Mænd til Haande i Embeds Forret
ningen, ligesom han og har de Egenskaber som i ln d
føds Retten var fastsatte." 

Klokkerembedets Indtægter Jaar han allerede fra Be
gyndels·en af Aaret 1783, da Lund døde. Den 13. Oktbr. 
l 787 døde Bagger, saa fra den Tid ·er han i Besiddelse 
af begg•e Embeder. Den 24. Oktbr. 1783 holder han 
Bryllup med Ell:en Bagger, R·ektor Baggers Datter. Han 
og Pastor Gudme var Forlovere. 
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Degnene i Landsognene var ikke _glade for at le\C~re 

Byg til Bugger, og det blev ikke bedre nu, da Roland 
skulde hare Kornet. Bagg·er h a' de i sin Tid truffet .\f
tale med ·Degn Bindesbol i Rise om, at han skulde have 
Lov til at betale hver Tonde Kom m ed l Hd. D a der 
senere kom en ny Deg ll , 'ilde han have, a t denne Ord
nin g veclblirende s!• ulde _gælde, rneri det vilde hverken Bt_~;g
ger ell er Holand gaa mecl Lil. D.egn Schodt i Rise og 
Degn Rotme i Bregning·c uægter saa at levere Korn . Der 
klages derover til Biskoppen, som derefter giver dem 
Ordre til at lev.er·e Kornet. Da Rønne leverer Kornet, 
maalte Rolanel "med en a f de gamle Skæpp er, hvad er 
forbuden her uneler kongelig Brøde ar 26 Rcl. eJl.er Straf, 
da de er større ·end stemplede Skæpper. Før vilde j eg 
give Penge, men den hidsige Holaud kastede dem paa 
Gulvet. .feg gav dem saa til Provst Gudme, men han 
hold t med Hohmd' ·. Det er let at l"orstaa, at Degnen·c 
gern e vilde nøj es med at betale l Rd. for hver Tønde 
Kom. ,\flalea med Bindesbol var truffet 17<±7, og i Mel
lemliden var Kornprisen s teget meget, saa at det nu vil
de være en stor Fordel for dem. Da Roland overtager 
Eml Jeclet, træffer han ,\flalc med Degnen i Marstal om 
± Hd . p t·. Tøn de. Da Marstal 176 7 udskiBes fra Hise 
Sog n, skal Degnen i }Iarstal betale Halvdelen af det tid
ligCI·e Degnekorn fra Rise Sogn . 

Roland har ingen Børn. og han og Hustru opretter 
Testamente 1796, hvori bliver bestemt, al den længst
ler.ende skal udbetale 10 Ild. til den afdødes Arvinger. 
DeJL 29. Juli 1805 dør Hustruen. 

For 18 06 bringer vi her en Fortegnelse over Robnels 
Indtægter: ,, 

l. Til Husleje som Degn og Klokker 
2. Værket at trække og Olie til Smørr. 
3. feje Kirken 
4. Byg: Rise Degn 4 Td. Marstal D. 4 Td. 

10 Rd. O Mark 
l " 2 
l " o 
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Bregninge D. 15 Skp. Tranderup D 
10 Skp.; Rise Kirkelade 2 Skp. En 
Bondegaard i ·Stokkeby yder l Td. 4 
Skp. ; I alt J 2 Td. 7 S kp. a 8 Rd. (ca.) 

5. Offer: V ed de tre s.tore Højtider efter 
Recript fra den Kgl. Overret paa Got
torp af 4. Jan. 1805. l Skill. af hver 
confirm. Person 

6. Offer ved større Daab og Bryllup 
7. Offer v. Begraw lse 
8. Af Tegne Penge Yed Communion 

39 Rc1. O ~Iark 

50 ,. o 
30 " o 
30 " o 
20 ., o 

190 Hel. 2 :Jiark 

.\ f en Opgorelsc fra 1812 ses, at der fra Halmo Ycd 

Juletid bl m· gi ,·ct .,e t lidet Br..Jd '" . og ' ed Pansketirl en 
Snes Æg. IIaln1o lwr bort til Æm,;kobing Sogn. 

Ved denne Tid kom en ny Præst t il 1Erøskbg. De L· 
var Ting, han nok kund e ønsk·e. der skulde ske e n For
andring ved. Særlig med Hensyn til Begravelserne, nwn 
da det ogsaa angaar Kordegnen, som de t lader til , han 
kommer godt ud af det med, udsætLer han Heformerne 
til ef ter ha ns Do d. H an udtaler i siJ 1\ n dragende derom 
Iil Biskoppen, at lllan endnu 18Ll holder katolsk Sjælc
messe ved Brgn\Ycb-cr i .Erosl-.bg. Ki rke. :.\æ\'llle Forhold 
paa den ne Tid er re l enestaaende. H an sb·iycr saaleclcs: 

I min ~1enighed findes. en Skik, som jeg ønsker 
enten ganske afskaffet, eller dog bragt i 0 \·erem;
stemmelse med Kancelliets Skrivel se af 20. Octhr. 
1773 til Biskoppen i Fyns Stift. 

Sagen er denne : naar Lig begraves, gaar Sør
geskaren. efter at den sædvanlige Sang ved Gra
ven er til Ende, ind i Kirken, hvor under Deg1en 
Anførelse, undertiden tillige Orgelets Ledsagelse. 
·synges en Ligsalm~. Naar dette er til Ende, træder 
Degnen frem i Chordøren, læser en af Davids saa
kalclte Poenitense Psalmer og Fader vor. Derefter 
vender han sig og nedknæler paa Alterfoden, hvor 
han synger det lidet Litanie, eller O, du Guds Lam 
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etc. Derpaa rejs,er han sig og gaar hen i sin Deg
nestol, hvor han fortsætter Litaniet med : Vi have 
syndet etc. og messer til Slutning en Kollect om 
Synderne& Forladelse. Endeligen sluttes det hele 
s.om det begyndte med en Ligsalme. 

Denne Handling kalder man for Bøn; jeg kalder 
den en ren catolsk Sjælemesse. At udvikle det 
upassende i denne Skik, behøver jeg næppe for 
nogen Tænkende. Og at jeg hidindtil i de ni Aar jeg 
har været Præst her paa Stedet, herved har været 
taus., er Aars ag en: at jeg ej paa nogen Maade vil
de forringe den meget brave Degns. Indtægter; da 
han alt ved min Ankomst havde været i Besiddelse 
af sit Embede i 23 Aar. Nu derimod, da han er død 
og Embedet Vacant, tror jeg, det er Tid her at gøre 
Forand~·ing. 

Unægtelig ønsker jeg denne hele saakaldte Bøn 
eller Sjælemes.se afskaffet. Men for at ikke Deg
nen ganske skal tabe sin herved faldende Indtæg
ter, hvilke dette foruden kan være s.maat nok, kun
de det vel være ms.trækkeligt til at forebygge det 
ganske upassende i Skikken, at Degnen a lene ind
skrænkedes til at maatte synge en P salme, naar det 
af Sørgehus.et begjeredes, og han efter Sædvane be
taltes, men derimod havde ved saadan Lejlighed at. 
afholde sig fra al Læsning i Chordøren .al Sang af 
Litaniet og al Messe af Bønnen. Og ville Vedkom
mende ej med denne ene Psalme lade sig nøje, 
men have noget andet og mere, har han at fore
vis.e dem til Præsten for af ham at forlange en 
Tale; denne passer bedre til Handlingen og er ikke 
catolsk. Overalt bør efter min Formening Degnen 
ved ingen Lejlighed have Ret til i Kirken at være 
en fungerende Pers.on for Menigheden medmindre 
at han i paakommende Tilfæ1de, et og andet som 
ved ham kan udføres, bliver ham af Præsten over
draget at udføre. 

Dette er kun Tilfældet i Ærøskbg." 

Vi kan vel regne med, at Biskoppen har tiltraadt 
Præstens Ønske, og at den af ham saakaldte . katolske 
Sjæiemesse m· et OV>erstaaet Stadie i Ærøskbg. Kirke. 
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Roland dør d. 2G. Septbr. 1814, 66 Aar gl. Da der 
i hans Skifte findes en R·egning paa Apotekervarer, maa 
vi antage, at han har været syg forud. Det har dog sik
kert ikke været længe eller særlig alvorligt før i den sid
ste Tid; thi først to Dage forud opretter han et Testa
mente. Det ·er til Fordel for hans Husbestyrerinde Anna 
Lauridsdatter, der paa visse Vilkaar skal hav.e alt, hvad 
han ejer. Før Testamentet er gyldigt, skal det have Kgl. 
Bevilling; den gi,·es d. 19. J u ni 1815 ; hendes Lavværge 
bliver " Caleoet Lindenham ved Borger Skolen". 

Dødsboets Aktirer opgm·es saaledes : 

Hus og Haard takseres til 
Et Stykke J ord, kaldet Blæren 
En :\"y e Marks _\ ger 
En Mark, Gillebal le Toft 
Indbo 
Kontante Guld- og Sølvpenge 

800 H.bd. 
120 

80 
20 

300 
86 

,, 

" 

" 
Endnu er der forskellige andre Aktiver, saaledes at 

hele Formuen beløber sig til 19 6 7 H.bd. 
Efter forskellige Udbetalinger bliver der 1154 Rbcl. 

til Anna Lauridsdatter, men inden Skiftet var fuldstæn
dig sluttet, var hun ogsaa smedet i Hymens Læuker. 
Den græske Vismand vil sikkert til alle Tider faa Ret. 

J. H. Lorentzen. 
l Følge det kgl. H.-eskript af 24. Decbr. 1779 for 

Skoloevæse11et i Ærøskbg. blev det Landfogden, Actuarius 
og Sognepræsten, der skulde have Opsynet. Det blev med 
Tiden en størr-e Opgave, end de kunde magte. Som vi er
indrer fra dette Reskript, biev det bestemt, at Baggers 
og Lunds Embede skulde for-enes i .et nyt som Kateket, 
Kordegn og Klokk·er, hvilleet Roland fik. Desuden bestem
les, at naar det fandtes fornødent, skulde der ansætles 
en SkolemesLer. Da Bauditz flyttede til Tranderup 1 782, 
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kom del Tidspu11H, da Borgerskabet ansatte en .,Skrive 
og Hegnmnestcr". Det blev J. li Lorentz·en. De to forste 
Aar var han "~eden Skolemester", meu fra 178 -± rigtig 
Skolemester. Af Byen havde Bagger en Pengeløn paa 
100 Mark aarlig og Lund 1G Mk. Denne Pengdon skulde 
ikke følge del "combinerecle Embede", men derimod 
ydes til "den nye Skol-eholder til megen Lettelse for 
Byen" . Endelig skulde Byen ogsaa holde ham med frit 
Hus, og endvider·e skulde de skolesøgende Børns Foræl
dr·e betale ·en særskilt Del af Lønnen. 

I Sommeren 17 88, d. 7. Maj var Biskoppen paa Vi
sitats i !Erøskbg. I Visital sprotokoUeu meddeler han. at 
der er 214 Børn, hvoraf dog ikke mere end 84 suger 
den offentlige Skok. Biskoppen var dog "meget vel for
nøjet" og udtaler om Lorentzen , at han katekiser,ede IJO

genJ.edes. 
Ved samme Lejlighed forhandlede han med Byens 

Raad angaaende Opførelsen af et nyt Skol.ehus. Biskop
pen lover at støtte Raadets Anclrag.ende paa dets Vej 
til Overretten paa Gottorp og det danske Kanoelli i Kø
benhavn. Da det trækker noget i Langdrag, inden det 
hele bringes i Orden, skriver Raadet v.ed Nytaarstid til 
Biskoppen igen for at faa ham til at skynde paa og fort
sætter: 

Vi formoder, at Skolehus.et opføres for de æra
ske Kirkers Regning ligesom andre Steder og der
ved spare (os) den store Husleje, som den fattige 
By aarlig ma.o1 udrede, ja, endog for en Pers.on, nem
lig Skoleholder Lorentzen, for hvilken Indbyggerne 
ej har synderlig Kærlighed, formedelst hans Stolt
hed og slette Opførsel mod deres Børn, hvorover 
der føres, daglig Klage over Klage, hvormed vi ær b. 
vil udbede os den Frihed nærmere at melde paa en 
anden Tid, da dette ej er vor Hoved-Sag. 

Ærøs.kbg. d. 3. Jan. 1789. 
J ens C hr. Torp. Senior. 
H. M. Schytt, Ivar 
Philip Mortensen Hay, 

R. K. Clausen, 
Peders,en, 

H. P. Weber. 

l 
l 
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Som ]hadet vil vi ogsaa udbede os den Frihed til en 
anclen Tid aL melde nærmer·e om Lorentz·en ; forelohig 
bliver vi ved Skolehuset Et Par lVIaaueder senere sender 
Pastor Gu elme p t Licitations Forslag til Biskoppen over 
det nye SkoJ,ehus, ·der skal bygges, og desuden "over det 
forfaldne gamle Skolehus"', som vel skal nedbrydes. Han 
beder om en hastig .\.pprobation, "da •en Ungdoms Un
dervisning her i Byen meget hindres formedelst beqvem 
Huslejlighed til Skolen. ' · Skolehuset blev opført 1789. 
Af de ærøske Kirkekasser blev ydet 600 Rd. dertil. 

I det følgende Aar , 1790, giYes der ny Bestemmelser 
for Skolen. Disse skal i Korthed meddeles: 

Undervisningen giYes fra Kl. 8-ll og fra 1-4 hver 
Dag. 

"5- 6 Timer er taa1elig baade for Børnene og Lær·eren, 
som blivm· i ·en bestandig Munterhed. Børnene kan hol
des i god Opmærksomhed og Stilhed." Før kom de til 
forswellig Tid. "Nogle kom Kl. 9 og ~edbragte og 
straks begyndte at spise •en saa vdsignet Frokost, at den 
øvrige Tid til Middag er medgaaet dertil" . Den Slags 
Fylderi forstod man da at værge sig imod, og for Frem
tiden blev det Børnene forbudt at medbringe nogen Slags 
Spise til Skolen. 

Om Morg·enen begyndes med •en Salme ; dernæst Bøn 
og derefter forklar.es et Stykke af Luthers Katekismus 
eller en bibelsk Historie; dog ikke i mere end l Time. 

Om Aftenen sluttes atter med Bøn og Sang. 

" Konfirmations Børnene komme paa Skolen efter Sko
l-etid fire Dage om Ugen, f.or at igmmemgaae o_g over
hør.cs i deres Christen dom, dog at de derfor betale.'· 

Om Onsdagen, naar den første Time i Skolen er forbi , 
gd•H' Lær.eren med de større Børn til Kirken til Katekisa
tion, hos Degnen vel. Derefter tilb~ge til Skolen. Om Lør
dagen repiter.es det, der m· lært i Ugens Løb . "Til Slut-
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mng formanes Børnene til at anvende Sondag-en vel og 
e t være stille og rolige i Kirken .'· 

Børnene deles i tre Klasser ell er Af delinger ved Un
clerYisningen. 

l. Kla~se bruge r en Bibel 
:3. del 11y Testamente 
3. en evangelisk Bog. 

Den ugentlige Betaling gives saaleJes: 

Et Barn i 1. Kl. betaler ugentlig l lybsk Skil!. 
- 2. 
- 3. 

l lj~ -

2 

Til Ildebrændsel betater hvert Barn endvidere 12 Sk . 
. (1 Rd. = 48 Sk.) 

Hidtil blev disse Penge betalt af Børnene " om Lørda
gen, men for at undgaa Betaling 1ocl nogle ofte deres 
Børn blive hjemme den Dag". 

De, , som skriver, regner og læser, betal·er mere. 
For at Skoleholderen kunde faa sine Peng·e ind, blev 

det bestemt, at Stadtj ener•en (Politibetjenten) skulde ind
samle dem fire Gange aarlig, til Jul, Paaske, St. Hans 
og Mikkelsdag og uden Restancer. 

"P ugeskolen maa afskaffes og strengeligen forbydes." 
Loren tzen tilføjer: " Det er overalt og i alle Skoler en 

alminde:ig Skik og Brug, at Børnene ved deres første An
tagelse i Skolen giver efter deres Evne og Vilkaar lnd
trædelsespeng·e, da det koster Papir og Umag·e at for
færdige Skole-Listerne, som til Præsterne bør indsendes; 
ja, at det '811dog befales i Skoleforordningen af l 739, 
men i min Tid har det ikke fundet Sted.'' 

Præst og Skoleholder har tilsyneladende levet i god 
Forslaa.else med hinanden i flere Aar. Lorentzen har i 
6 Aar haft Ophold i Præstens Hus, indtil han skulde 
giftes 1791. Til Gengæld har Skoleholderen hjulpet Pa
stor Gudme med flere Smaalaan, men en sk01me Dag 
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borte det gode, hj ælpsomme Forhold op. LoreJJtz.en kom
mer efterhaanden til at s taa mere og mere ene. Borger
skabet vender sig Juldstænq,ig fra ham. ja, bliYer Iuld
"; tændig rasende paa ham, og han er fu ldstændig ene og 
ve1meløs. 

Det lader til, al Paslor Guclme ikke gerne Yil. ellr r 
ikke kan tilbagebelale sine Laan , og Lorentzen ], lager tk r

eiter over Gudme fil Biskoppen cl. 23. April 119-1 og 
oplyser, at han skylder ham 210 Mark 1-! Sk. I en Er
ldæring oplyser Guclme angaaende P engespørgsmaalet. at 
han den 2J. Apri l 1791 har skaffet sig BeYis for, at 
deres MellemvæPende var afgjort, og videre skriYer han 
om L .. at han (Pr. Gudme) ,.har søgt at rette hans EI
lerl adcnhecl n~d Ungelommens und.enisning i Skolen , hans 
lyran niske Mishandling ved Børnenes BestraffeJs.e. Han 
ud ebl ev fra a t mode med Skolebørnene ved de ugentlige 
Catecasitation·er uagtet min igentagene Opfordring. Hans 
Bortr·ejse nu og da paa nogle Dage efter eget Tykke 
uden mit Vidende, som og hans Forhold uden for Sko
len, da j eg efter _\.lJmeldelse har maattet tiltale ham for 
Drukkenskab Yed offentlig Selskab, nu for Klammeri i 
Værtshus og nndre Steder for hans yderligere Grovheder 
og nedrige Udtryk mod Byens deputerede og øvrige Bor
gere. Alt dette er aabenbar for enhver o. s. v. 

Alt dette omtaler j eg n u, for at man ikke senm·.e sknl 
lægge mig det til Last.' · 

Han sig·er endvidere, at Borgerskabet er i Oprør imod 
ham. Jo, P astor Gudme ved at maale Skæppen fuld, 
men L. ·er Mand for at klare sin Hat. lian har lige saa 
gode Kort paa Haandcn som Præsten, og han har ikke 
spillet Truml' eHdnu: men den kommer, og det blivee 
ham, der tager Stikket hjem. L. indrømmer, " at han 
nok har givet Præsten et Bevis, men del: var kun for at 
hjælpr· ham. da ile r vm· H)·gter ude om han,; Gæ:d. Da 
han sk tdd e li ! Lanllen10rlrt i Odense. vilde han ~·eme 

--------- --- ---
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lmlliJe fremrise Altesl for, at Gælden var belalL Delt 
Bevis blev sk re~· e t i .\.ugust 1792, men dateret cl .\ar 
forud til den 2-t .\pril 1701.'· Han giver ·endvidere en 
Orersigl OYer de f.orskeUige La:m og om Tidspunktet for 
dem og nævn er blandt andet for den 2±. Sept. 1789: 
Buxe Tøj for G Mark, noget Brænde og en sort FiltbaL 
Efter Ordr·e fra Biskoppen maa Gudme snarest ord ne 
disse Forhold. Guclme har dog nogle Modkrav, som L. 
anerkender, og Sagen slutter den 20. Maj 1795 med, at 
Guclme maa betale 93 Mark. 

Denne pitdig·e Sag fik Gudme ikke lang Tid at sørge 
or-cr. Inelen der var gaaet to Maanecler, døde han d . 12. 
Juli a[ en smitsom Sygdom. Hustruen dode otte Dage 
for, og den ældste Søn, der kom hjem fra Købcnhm·u 
for at se til Forældrene, blev ligeleeles syg og døde. Ka
pellanen oplyser, at det var ,.Forraaclnclscskber" . Hu
ber lz. fortæUer, at i Aarene 1795 og 179G grasserede 
Spri1;kler (eu Slao·s Tvfus) i Æ røskb o- oo· al der docle O .. ' - O "' O 

lOG. Mon ikke Præstefamilien skal medregnes her ? 
l Ris·e døde ·en Lær·er og hans Hustru paa den ne Tid 

af sam me Sygdom. 
Som aUer·ecle omtalt var der stor Utilfredshed i Byen 

med Lor.entzcu. Mange undlod fuldstændig at betale del 
pligtige Bidrag til haus Skoldøn. Det var selvfølgeligt 
et uholdbart Standpunkt i Længden. Lor·entzcn nødsages 
omsider at inddrage sine P·enge ad Rettens Vej. l\Ien 
havde det ikke været galt før, saa blev det for Alvor 
nu. Til at begynde med kan nævnes, at en af Byens Bor
g•er·c, Hobslager Hans Jacob Andersen indsendte ·en Klage 
til Kongen allerede i Marts l 79.J., omtrent samticlig med 
Lor·entzells Klage til Biskoppen over Præsten. I sin Klage 
ti lb)'cler Andersen sig tillige at overtag•e Skolen til en langt 
ring·er.e Løn. 

Angaaende hele delte Forhold steg Forbitrelsen hos en 
s lor Del af Borgerskabet, saa hele Byen var Jlæstou i 
fuldstændig Oprør, og det hed sig, at .,de befuldmæg-
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tigede venelle sig mod Tronen o. s. v.'· Det hed sig og
saa, at der ikke ]dagedes over, at Lønnen var for hoj , 
men at der ogsaa skulde betales for de Born, der ikke 
kom i Skokn , altsaa naar de forsømte. Uden Tvang vilde 
de selv bestemme, om do vilde sende Borneue :til ~kole 
eUer ej, og clerefler bestemme Skolemesterens Lou. Det 
skulde ikke være som i Haderslev eller Tonning og an
dre Steder i Hertugdommerne, at Skoleholderen skulde 
have ·et Levebrod paa 700 Rd., saa at han i korl Tid 
maatte blive Kapitalist, thi ellers vil det have Byens og 
Borg.erstanclens totale H.uin til Følge. 

Paa denne Tid er der 199 Born, af hvilke de 98 dog 
ikke har sogl Skolen i det sidste Kvartal. · 

70 af Børnene undcniscs gralis, og 21 er sofarende. 
Der ·er altsaa 113 til at betale, sanledes : 

54 Børn, som lærer at læse 
38 " som tillige lærer 

at skrive 
16 " som tillige lærer 

at regne 
5 Søfarende efter Middel, 

tallet 
Brændsels Penge for J 15 a 
Løn af Byens Kasse 

1'/2 

2 

i 1/ e 

12 

Sk. ugen tlig 58 Rd. 24 Sk. aarlig 

" " 
61 " 36 " 

.. ,, 34 " 32 ., 

" " 8 " 6 " 
,, 28 

" 12 " 
115 .. 16 " 

306 Rd. 30 Sk. 

Der blev nedsat en Kommission bestaaende af Provst 
Fangel og en Amtsembedsmand Hr. Fiirsen, begge fra 
Nordborg paa Als. De skulde undersage Sagen og afgive 
en Beretning med Forslag for Fremtiden. :\aar diss,c to 
blev udnævnt, V<U' Grunden vel den. at det var bedst at faa 
to helt uvedkommende, som ikl;:e paa Forhaand havde 
tag·et Parti i Striden. Provst Fangel var Broder til den 
senere Provst Fangel i Rise. Det var et omfattende Ar
bejde, der V•entede de to Herrer. I on Erklæring til Geb
slager Andersens Klage, svarer de: ,.Dette Tilbud tjener 
mere til at bevise S up plieantens (.\ nsogeren) Trang l il d 
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Lev·ebrød end til Skolebolderens overdrevne Løn. Der kan 
vel endnu blive langt bedre Kjøb, om Skoletj·enesten kom 
til en Licitation. " Andersen var vistnok Søn af Skokme
ster Anders Hansen i Søby. Den daværende Skoleholder 
i Marstal var en Søn af samme. 

For at holde Styr paa Gemytterne Jorlauger Byens Ma
gistrat, at der skal .en Del Militær indkvarteres i Byen, 
og naar man :førsL gaar til den Udvej, forstaar man, at 
der e~· Alvor med i Spillet. Indkvarteringen kom til at. 
bestaa af -±8 menige Mand, 4, Underoff. , 1 Kapt. , l 
Feltskær og 1 Tamhour. I ·en Udtalelse af Gudme fra 
Eftm·am·.et 1794 tyder det paa, at der næppe var Grttml. 
til saa strenge Forholdsregler, men " dog tog 13org.erne 
meg<Ct venlige imod disse Militære og levt)r med den1 i 
særdeles Fortrolighed. kulde kun ikk·e Uroligheden 
iblandt Borgerne virkdigen fremkomme, naar de skal 
erfare, at slig Morskab' for Byen skal betales efter Lig
ning paa der.es Regning. Der er aBeæde af Capt. anmeldt, 
at han med de øvrige ikk.e her paa e t saa kostbart Sted 
kan leve af sædvanlig Gage." Enten det 11ll er Gudme, 
der ser for lyst paa Forholdene , eJl.er det er ~Iagistrate n ,. 

der ser for mørkL, kan vi ikke udtale os om med Sik
kerh ed, men ·en Kenelsgerning •er det, at adskillige af 

Byens Borge re efter Lov og Dom kom til at bære Slav·e

lænk·er i R·endsborg Fæstning, idet disse nægtede ved 

Udpantningen af den skyldige Skoldøn at betale og i det. 

hele taget at vær·e noget skyldig, modtog Betstjeneren 

med Eder og Skældsord, og forgreb sig paa ham. De 
førende her var Skipper Gomme Holgersen, Skrædul' An

dreas von der Liecht, hvis Navn B·entagne Gar~ge skriYcs 

Funderlye og Hasmus Peder Joh ansen, ogsaa Skræde1\ 
ja, der var .endog truet med, at det skul de komme til at 

gaa endnu værr.e til her end i Frankri~r under Revolu-
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lionen nogle Aar l'orud , og at Bottderue nok skulde fo r
·ene sig med Borgerne. naar Soldaterne først kom. 

Andreas v. d. Li echt blev idomt .J. ,\ars Arbejde med 
Skubkærren . 

Gomme Holgersen Jik 2 .\ ars Slareri. 
H. P. Johansen idømmes l ,\ ars Fæstuiugsarrest. 
Af Klagerne mod Lorentzen skal nævn es: 
" At han al\isl e fattige Born, som burde uydc fri 

L:nrlc rYisning. 

-

Æ røskøbin g ældre Skole, opført 1848 

Hasmus Fyhns Søn, Chri;;tian har en Tid langt bc::;ogt 
Skolen, og intet lært, da man altid i Skolen har ladet 
ham sidde sliUe hen. (Det oplyses senere, at han ikke 
har besøg t Skolen til Stadighed for at undgaa Betalinge n, 
og at han var Krøb l i n g, og at det ikke var Skoleholdc
rens Skyld, uaar han ikke lær te ~toget) . 

Skoleholderen har haH en Dreng, .\.ndreas i Skolen 
som Undermester, og at han ikke kunde dansk. 

At Skoleh. behandler Borgerskabets Born paa en ukri
s telig og tyrannisk Maade.'· 
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Hertil svarer L. bl. a. : 
Da det •er 7- 8 Aar siden, disse Bcgir.enbede r "kl'll', 

kunde han ikke huske Omstændighederne. Eu 1\abo hav
de klag-et over Uorden i Skolen, og en saadan l:ord-cn 
var det L. magtpauliggende at tæmme. Børnone havde 
dog ikke taget Skade de1·af, hverken paa Lemmer dJer 
Helbrd, og Forældren·e har hell er ikke klaget, " men det 
vidste han, al han kun nodtr unge11t og med kaan~d ot; 
Forsigtighed straffede, men Beskyldningerne hidrørte l"ra 
en Forfolgelsesaand, særlig hos Fundclye, som dog al
drig havde haft et af sine Børn i Skolen. Dog glædede 
han sig over, at hans Skole ·endnu stedse blev søgt al' 
mange smukke Folks Børn, som prompte betalte deres 
SkoJ.epenge," og at det kun var de Egensindige, der wd 
deres Vrangvillie har faaet ham til at forlange Urlpant
ning for Skolelønnen. 

Angaaende L. Løn udtaler den nedsatte Kommission-! 
at den aarlig•e Indtao;g t er med størst ~ojaglighed ber~g
net til 306 Rd. 30 Sk. , men heraf si al han lonne en 
Medhjælper og holde Skolen med Varme. Disse Udgif
ter heregnes saaledes : 

En duelig U11derlærer 30 Rd. 
Hans Forplejning m. m. 40 
Brændsel, efter den stigende Pris 24 

94 RJ. 

Til Skoleholderen at leve med Koue og Bom bliver 
der til Hest 212 Rd. 30 Sk. 

Biskoppen har i en Erklæring til cl. danske Kmt
celli beregnet Lønnen til 12 Rcl. 8 Sk mere, men ud
talt som sin Mening, at det ikke _godt kunde være miu·
dre. Komm. rer af samme Mening; thi "vel har ha u fri 
Bolig, men ved Tidernes dyre Pris paa alting kan han 
ikke komme ud med mindre, da han skal købe alt.'· 
Angaaende Lønnen udtal.es, at det bor undlade , at han 
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faar Pengene af Børnene som bestemt l!gelon, da der 
n1r Tilfælde, lwor Børn var fritagne for at soge Skolen, 
L Eks. sofarende Drenge, og de vm· ogsaa fri for at 
betale saalænge Sof'arten varede i Flg. et Reskript af 31. 
Jan. 1794. 

Skoleholderens Liste viste . at ktut llj Barn lær te at 
regne. Mange blev holdt derfra for nt undgaa den hoj
Pre Betaling. Det samme gælder for SkriVJting. Det bor 
forhinches , " da det dog i ,\lmindcligheJ maatle yære 
Yig tig og fornoden for de fleste paa et Sted som ;Ero,;
købing, lwor Handel og Sol'art udgjor deL bedste af .\m
ringeu, at dens Lt~grlom oreralt lærte al skrirc 0.3 reg:tc, 
der llll kun blire de mere formnendc Iil DeL·· I\.Oiltm. 
foreslaar derim:, at Skoleholderen faar en fasl aarl~g· Lun 
af Byen, og al han saa skuld e være J'orpligtcl Lil at holde 
en duelig U11derlærer og forsyne Skolen med Varme og 
undervise alle i Skrivning og Regning, naar det onskcs. 
Dette Forslag vandt Skoleinspektørens Bifald, "men nog
le af de deputerede Borgere fa ndt deri for megen Van
E<krlighed. I en udsend t Memorial _yttrer de si2,·, al det 
rille ,·ære bedst, at der blev 2 Skoler i Byen og Borgerne 
lilladt at sende deres Bom efter Behag og at Lorentzen 
blev forflytbet" !\len Komm. mener ikke, at de dop. Bor
ger-e har tænkt paa, at Iil to Sko1cr horer ogsaa J Skole
huse, og da Byen fik GOO Hel. til Clt Skolebygning var 
det efter ~ \.usogning gmndet paa Byens Uform uenhed, 
,.og de som for 10 Aar siden ikke kunde bekoste l 
Skoles Bygning vil nu hare to, og i alle deres Ausog
ningcr og Forestillinger raabe de forst og sidst paa Bye11:; 
liltagende Armod og dens forestaaende Huin ve:! al llll ·

derholde een Skolemester. " Borgerne mener, at Heskrip
tet af 2.J. Decbr. 1779 giver dem H.et Lil mere ellfl r:en 
Skole. 

I Enkeltheder ser Forslaget ang. ·skoleltolclcrens Lon 
saa!edes ud: ,\.f B:cns Kasse 38 Hel. 32 Sk. ( ~' l Hi 
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Mark, som ogsaa bl e~- betalt Bagger og Luud med 100 
1\fk. og 16 Mk.) Legat p,enge eller Skole Henter G6 
H.d. 32 Sk., og l O H d. af de ærøsk'e Kirkekasser til Brænd
sel. I Stedet for de ugentlige Skilling'er tillægges der 
ham af Byen en fast aarlig Lon af 190 Hel. 32 Sk., 
som sammen med de øvrige Penge af Byen skulde lig
nes paa Borgeme uden Hensyn til om de har Børn ell er 
ej. Det blev ialt 306 Hd. 30 Sk. i Løn , hvoraf de 128 
H d. l G S k. skulde lignes. Da de sknlde lig nes paa ~00 
Hu se d ler Familier blev det l Hel. 7 Sk. paa ln-ert. 
, .. \ t de, som ingen Børn har, maatte bidrage med til 
en off. u-undværlig Anstalt, synes saa meget billigere, 
:;om slige i Alm. bedre kunne taale ·en saadan UdgiJt, 
end de der har Børn at opdrage." Kun en Yans] elig
hed har vist sig: ,.at der vel maatte Yære nogle, som al
lerede ved den hidtil være il de Indretr1ing har betalt Sko
leJon for deres Børn, der nu have fuldendt deres Skolc
aar.'· Der er dog den Trøst heri, at ·det kun varer i 
faa Aar, og de l blev ordnet saaledes, at de, der h::n-d 
betalt for to eller fler·e Born, blev fritaget i 12 ,\ar. Til 
Gengæld fik Byen 40 Hel. am·lig af Kirkekasseme i dette 
Tidsrum. 

I. Stedet for Skolereglemeutet, der tidlige re er Olllla lt, 
foreslaar Komm. , " al ·en fuldstændig og Højere bestemt 
Skole Institution blev indfør t. " lEdtil bl ev Skolchoklcren 
he kikket af Øuighederr , men JILl maa det [orebyggl)s, 
at en uduelig ikke skal bliv.c a11sat, og derfor skal en 
An søger først prøv.es a f' Præsten i Overværd~e af Sko
le:1s Inspektører, hvis han saa faar Duclighedsatte:.;l af 
diss~, maa Øuiglteden som hidtil kalde ham med Præ
dikat af Skrive og Regnemes ter eller Byens. Skole L i rer. 

"Skolemest.erens Bestalling paulægger harn, at under
Yise saavel i det tyske som i det dansk,e Sprog. Lctlie
lig kunde en eller anden deraf tag·e Anledning til at for
lange offentlig tysk Undervisning i Skolen. Endskønt vi 
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l·el inds·e, h vo r g;)dt og tildrb l'or nodc nt drl er paa et 
Sted som !Emskbg., al Ungdommen ogsaa fik nogen 

Øvelse i et Sprog, som i den daglige H andel og i Hen

sigt til de off. Forhandlinger i Retlergangs S ager, ,·ar 

dem til megen Nytte, har dog e11 ubehagelig ofte kræn

k·ende 26 Aars Erfaring ved Skolen i ::\ordborg DYerbe

vist mig (Provs t Fangel ) om del skadelige i Cndeni"nin

gen ved 2 Sprogs Sammenblandelse i een Skole. Er 
endog, saavidL vi ·erfarede. denne Skik ikke bleYen intl

Jørt i Æ roskbg., synes det dog aldeles [ornoden t. at den 

ogsaa blev forebygget for Fremtiden. og til den Ende be
f'tem t: 

"At den antagne Skolelærer skulle Yære kyndig i 
det tyske saaY elsom det danske Sprog. paa det. 
han, naar forlanges. kunde gi1·e de unge Lndenis
ning i det tyske, dog maatte det Yed de11 offe nt
lige TJndel"l'isning blive 1·ed den hidtil brugelige 
l\1aade, at hele Skolen holdes til det Danske, som 
Stedets. alm. Sprog. og ved den for de danske Sko
ler anordnede Lærebog i Religion . V ed U ndervis
ningen i at skrive og regne kunde det tyske Sprog 
gjerne bruges, og enga11g hver Uge, nemlig Ons
dag Eftmd. maatte del paalægges. Skoleholderen 
uden Betaling at oYe Ungdommen i samme Sprog." 

Efte;· de gan de Besten un clscr kunde Forældrene ikke 
lade deres Børn undervi~e p rival, hvor de vilde . J ) e var 

henvist til Skol·en. Det hl el' forandret. 

koleu lønner og am;ætler selv Uude rlæreren. 

"Skønt Skolestuen i det nye Hus e r rumrnc:ig, kunde 
det vel dog ske, hvis alle Bornene kom, (det har d e vel 

saa aldrig prøvet), at den ikke kunde rumme dem. ' · Sær

ligt vanskeligt kunde det blive om Vinteren , uaar d e so

farende Dr.enge er hj emme, " m.en saa skulde Skoleholde

r·en forpligtes til at indramme og varmegive den næste 

Stne, hvortil der skulde anskaffes Bænl'e og Borde.'· 

Byen kunde saa give en Favn Brænde ekstra. 
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"Følgende underdanigste Forslags hærksættelse 
tror vi at ville b:ive eJ. mæ:rtig Driv-Fiær til Flid 
i Skole-Arbejdet : ~ ~ 

At der fo :uden de af Præsterne jevnlig fore
tagne Skole-E:xamina, engang om Aaret til den Tid, 
da Byens. Ungdom, efter at Skibsfarten er stand:>et 
største Dels kan være tilstæde, maatte anstilles en 
offentlig Prøre-Examina i Skolen i Overværelse af 
samtlige Skolens lnspekteurer, hvilket Søndagen 
forud maatte fra Prædikestolen bekiendtgiøres med 
Indbydelse af hvem samme ville bivaane. Derved 
maatte da Børnenes. Fremgang undersøges og be
dømn:eE, dels ved at giøre rede for deres Christen
doms Kundskab, del s ved at fr emlægge .Prøi·e 
Skrifter, samt ved at vise, hvad de havde lært af 
Regnekonsten. De flittigste og sædeligste kunde 
derved udmærkes, og ved Forflyttelse fra en t il 
anden Klasse, eller ligesom det skiØJmedes bedst 
hensigtsmæssigst opmuntredes \il n elvarende Flit
tighed og gode Sæder." 

Hidtil ha1dc det været saaledes, at Skoleh. hver o~~~

dag og Fredag skulde møde i Kirken med Bornen e. Om 
Onsdagen var der off. Katekisation, men Loren lzen ude
blev ofl·e : meJt nu skulde han Jorpligte:,; dertil, .,eller 
i batts lovlige Forfald Unckrlærcrcn al føre de mxne 
Børn af Skolen til den holdende Onsdags Calecisalion i. 
Kirken. " De mindre Bom skal fortsælte Undervisningen, 
og om Fredagen blev det helt afskaffet. 

!\fed Hensyn til Disciplin l'oreslaa:,;: 

"At endskønt det kunde Yære Skoleholderen tillarlt, 
ved lemfældigE: Refselser i fornøden Tilfælde at 
holde skiødesløse og vanartede Born til Flittighed 
og Ordentlighed i Skolen, maatte han dog ingenlun
de med Hug og Slag mi&handle noget Barn. 

Skulde forefaldende ExceE.ser fortjene en skar
pere Tugtelse, maatte han tilkendegive det for ved
kommende Forældre og i al Fald for Skolens, In
spekteur, dog altid mere ved taalelig Omgang end 
ved Strenghed søgt' at holde Ungdommen til Orden 
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og Skik. Befandtes Skoleholderen efter given Er
indr ing at vise sig uskikkelig i sit Levned. for
sømmelig i sin Tjeneste, eller tyrannisk mod Bør
nene maatte han uden Skaansel tilkaldes og dom
mes til at have sin Skoletj eneste forbrudt." 

Kommi har bemærl"et de mange Skoleforsommelser og 
haft "Lejlighed til at se den forelæn elige Uskik, at en 
talrig Mængde af Byens tilvoxende Ungdom hendre1· Da
gene i Ørkesløshed paa Torvet og paa Gaderne·- og fo r 
at forhindre det te, skal Sko1eh. hvert Kvartal indlevere 
en Fortegnelse over de Jorsømmeli_ge Børn til Skolens In
spektører, der derefter skal indkalde cl e Forældre, der 
uden gyldig Grund har holdt Børnene hj·enlme, og .,er
indre dem ah-orligt om at efterkomme deres Pligt.'· Skul
de dette iklw hjælpe, maa de i1lommcs e 11 Mulkt d lcr 
anden føleligere S traf. 

Da der ogsaa har været uogcn Disharmoui mellem 
Skol·ens Inspektør.er, Landfogdcn, Actuarius tilligemed 
Sognepræsten, maa der intet afgøres uden efter fælles 
Beslutning eller d ter de fleste Stemmer, hvorefter Bc
slutning·erne indfores i en Skolepro tokol, som skal forevi
ses Biskoppen, naar han visiterer. 

Eft.er Reskriptet af 17 79 har Byens Borgere ingen 
lVIedbestemmebesret i Skolens Sager , hvad de ikke er 
tilfreds med, og ang. dette udtaler den nedsatte Kom m. : 

"Da, skønt de nu Yærende deputerede Borgere sy
nes mere at have forviklet Sagerne, kunde vi ef
ter vores. OverbeTisning ikke være af anden Me
ning, end at de, som Byens dep. Borgere af ved
kommende Hegering& Departement maa anses at 
være Borgerskabets Tolk, og i den qvalite' ej alene 
beføjede, men ogsaa forpligtede til i et for hele 
Borgerskabet saa vigtigt Anliggende at fremlægge 
deres, Mening.'' 

Til Slutning udtaler nævnte Komm. sig ogsaa om Lo
rentz.en. Da han er Hov·edmanden i hele Skolest riclen , 
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skal v1 ge11g1ve det vigtigste af Komm. Udtalelser o m 
ham: 

Af a lt, lwad ved den allernaadigs,t anbefalede 
U neJersøgning er bleven frembragt, kunde vi ingen
lunde uddrage nogen Slutning, at Lorentzen har 
fortjent det bitre Had, hvorved han s.aa kendelig 
forfølges,; meget mere have vi fundet ham som en 
af Sorg og Græmmelse halv fortæret i\fand, der 
villig rakte Haand til Fred og Forlig. I-Ians, natur
lige Væsen synes at medbringe en vis Ængstelig
hed. der gør ham for svag til at modstaa de mø
dende Vanskeligheder og en Alvorlighed, der just 
ikke gør ham tækkelig i Omgangen. 

Derved, at han har vovet at begiære Retten 
Hjælp til at faa den resterende Skoleløn ved 
Tvangsmidler inddrevet, er Borgerskabets Forbi
trels.e, for en stor Del steget til en høj Grad, og 
det turde vel nu blive umuligt for ham, igen at 
vinde Byens, Fortrolighed. 

I Hens.igt til alt dette · finde vi det meget sand
synligt, hvad Capell . C. Wedel (Han bliver se>1ere 
Sognepræs.t i Marstal) yttrede for Protocollen, at 
Lorentzen som Skoleholder, ville i Ærøskbg. i Al
mindelighed ikke stifte megen Nytte, ikke saa me
get for hans, Undervisnings Skyld som for det 
næsten alm. indgroede Had til ham. Af den Aa rsag 
er det, vi underdanigst ikke kunde tilbageholile det 
Ønske : at Skoleholder I.:orentzen maatte ved en 
forefaldende Lejlighed, uden at tabe derved, vorde 
forflyttet til en anden convenable Tjeneste.'' 

Kommissionen, der var nedsat i flg. Kongelig Befa
ling unclerskrire r B etænlmingm1 i Nordborg d . 31. De
cember 1795 og indsonder den derefter til det kgl. dan
ske Kancelli. og i el Par Slutningsbemærkninger beder 
den om U11dskyld11ing for en eller anden Gentagelse , 
, .der formedels t Om stændighedern es Samm enhæ11g ikke 
ald eles bar ku1111 el: undgaas." Da vi i Hovcdsage 11. men 
.(log i mege t sto re Træk har fulgt Beretningen, har vi 
heller ikke kunnet undgaa Gentagelser, m en vi haabcr og-

Svendborg Amt 1937



Æ RØSKØBING SKOLE INDTIL 1850 ] 25 

sau paa Undskyldning. Af en KYitlering ses, at Fangel 
og Fursen arbejdede paa Æ ra i 26 Dage. Som Detali1 tg 
modtog de 71 Rd. 

Kancelliet godkender f uldstændig F or·slaget, lworef ter 
det nye "Undervisnings Instrument·' for Æroskbg. Skole 
bl ev udarbejdet. Det fik Kongens linderskrift den ~ 3. 
J u li 179 7, og· han besle lllte samtidig. 

I. Der skal ikke agtes paa Klager mod Lorentzen. 
II. L. skal beholde sin Løn, men fast. 
III. L. forfly t~es ved passende Lejlighed. 
Hvis vi ser Biskoppens Bemærkninger i Yisitatsproto

kollen fra dette Tidsrum ang. Lorentzen, falder de saa
ledes : 

Den 22. Mai 1794. 187 Børn, deraf 66 i Sko-
len ; ingen Klage. 

Den 19. Maj 1797. L. cateeiserede temmeligen. 
Den l 8. Maj 1800. L. catecis.erede ikke ilde. 
Den l 3. Maj l 803. Fuld af Klage. 

Provst Fangel, Rise, afhold er Provstevisita b d. 1 J. 
Novbr. 1804, og derom skriver han til Biskoppen . 

"Ved Visitatsen var der kun mødt 10 Drenge og 
20 Piger. Deres, Chr is tendoms Kundskaber Yar kun 
maadelige. Skolegangen synes dog ikke at Yære 
saa slet. 122 Børn findes opført i Skolens Regi
s.tre, skønt det og viser en uordentlig Gang. hYad 
en Del angaar. Skolen har ti ll ige en "C"nderlærer, 
saa der nok kunde ventes nogen Fremgang, men 
der fattes. Aands Mulighed og Drift; jeg undlod ej 
at give den fornødne Opmuntring ." 

Altsaa var der endnu i 180J ikke kommen nogen pas
sende Lejlighed for Lorentzen til at bliY·e forfly ttet, og 
da der netop i dette Aar var en, forspildte han den. 
Degnekaldet i Marstal var ledig t i 180J. Lorentzen søger 
del:, men hans Ansøgning kom for sent, hvo rfo r han ikke 
l ik del . Det dan,;kc Kancelli gav ham i 011 Skri, elsl' af 
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7 . . \pril s . . \. !JEJstemt Lof'tr paa det store Degueknlcl i 
Rise, naar det bl ev Jeclig l, eller ogsaa et andet, hvor hau 
vild e søge. 

Hise Degnekald bkv ikke ledigt foreløbig, og da Mar
sta l atter blivm· leelig 1809, søger han igen . Kapellanen 1 
Ærøskøbing i Skolestridens Dage, C. w ;edel, er i Mel
lemtiden blevm1 Sognepræst i Marstal, og da han horer, 
at Lorentzen er Ansager til Degneembedet, frygter han 
alJ.cæcle ved Tanken, at han atter skal samarbejde med 
ham : ja, han gør sig endda ikke saa lidt Umage for 
at blive fri derfor, selv om han god t v.cd, at al hans 
Ulejlighed er spildt; og den 31. Decbr. 1809 nelnævnes 
Lorentz.en til Degu i Marstal, og dermed er hans Saga 
ude i Ærøskbg., og el stærkt bevæg.et Tidsrum i Byens 
Skolehis torie er af si uttet. 

Kateketer. 
Da der ing•en resider·ende Kapellan var i Ærøskøbing. 

ønskede Sognepræsben, Hr. Trojel, at Førstelæreren ved 
Byens Skol·e skulde være en ordinenet Kateket, og i Følge 
LO\c og Bes t•emmelser fi k han sit Ønsk·e opfyldt, da Æro 
i gejstlig Henseende hørte under Fyns Stift. 

Denne Or.dning, at Skol·ens Førsbelær.er skulde være 
Teolog, har vistnok ikke været heldig for Skolen. Som 
Regel var det saaJ.edes, at disse unge Teologer hellere 
·ø nskede et Præsteembede, og Resultatet blev, at der oJte 
maatte skiftes. 

I det følgende skal der fortæUes ganske kort om dis~e 
skiHende Kateketer. 

Den :første af disse er N iels .Johan Linclenham, der 
kaldes den 23. August 1813. Et Par lVIaaneder forud var 
han ordiner·et i St. Knuds Kirke i Odense. Han var 37 
Aar og født ude i det midtj)•dske Hedesogn, Vorbasse, 
hvor hans Fader da var Præst, efter at han en Tid havde 
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været Hor-e r i Hibe. Han Lle,· Studcut fra Hibe 179G og 
teo1ogisk Kandidat 1800. saa han haYde været Kandidat 
i mange ,\ ar, Jø r han kom til tErskbg. 

Han faa r anvis t Bolig paa Skolen, men han var plig
tig til , naar der var mange Born i Skolen, at afgive den 
m~rmeste S tu e i Lejligheden til l:ndenisningslokak. J a, 
saa J.e t ldared·e man det Sporgsmaal i de Tider. Endvi
dere skulde han en Tid modtage en Lærer og give ham 
Ophold og Kost. At han ikke var allermest begejstret for 
detf.e Arrangement, fremgaar af en SkriYelse, han seHder 
til Biskoppen, inden han endnu har haft Embedet i et 
Aar, og hmri han samtidig beder Biskoppen om at h jæl
pe ham til e t Præstekald. Han beklager sig oYer, at han , 
" der er et fattigt, ugift Mandfolk fo r . \.nderscns (Læ
re ren) Skyld har maattet J:ør·e Husholdning", og han Yar 
b a uge for, at han skulde blive beskyldt ,. fo r Gerrighed, 
da jeg ej kunde lade ham ordinere 1\.:okkeusedlen" . ,\n
cl.erseu har dog ikke noget at klage paa, mener han. ,.da 
han lev·er ga nske an stændigt, faar S upp~ af og til, og 
ent•en Grød og Kaffe, id et mind ste en Gaug om Dagen: 
l/2 Pot Brændevi11 om Ugeu, forend det sleg i Pri ~e n ; 

noge t mere saasom Smorr.ebrød med Hollænderost : men 
e n god Sal tmadsfad med Hullepølse og andre gode Sager 
kan jeg ikke sætte for ham.' · 

lVIen s han er i Æ røskøbing soger han adskillige Præ
s Leembeder , bl. a. i Midd elfart, Seest Yed Kolding og 
selve Kolding. Den 29. Decbr. 1818 kaldes han til Sog
nepræst i Vedsted v·ed HaclersleL Han Iorilytbes til Tyr-
trup v. Chris tians~elcl 1834. Han dor 1849. 

I den Jølgende Sommer udnævnes N. Chr. Tobias 
Lang.e til Kat·ek.et. 

Embedets Lønning er nn 296 Rbd. Sølv + 1G Hbd. 
S. til Brænds·el. Dertil kommer Off.er og Jri Bolig. Offe
ret ansættes til 64 Hbd. S. til hver Højtid, altsaa 192 
Rbd. Alt i alt 50-1 Rbd. S. og et Maal Mælk til Ost og 
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Lys af Børnene ved Juletid. For at faa en god Mand i 
Embedet, skriver Præsten endvidere lidt mere privat til 
Biskoppen , at , "Ost og Lys kan godt slaa til v·ed hus
holderisk Brug, og e r Læreren gift, og ban og Kone for
staar Yed mødende Lejlighed at tale lidt venlig til Hus
mødrene. har ha n dette forud for Pncskn, at Iwer, ~om 
har Evne og Børn i Skole11 , tør maaske i Slagtotiden 
sende ham ol Stykke Kj ød, vel og en Runepølse til. " 

Om det er disse gode Udsigter, der har fristet Langa, 
vides dog ikke. 

Samme ,\ ar blev C. C. Gøltsche Sogn.epræst i Ærskbg. 
Et Par .\ ar senere skriv·er han t il Bispen angaaendc Ek
samen: " Hermed Eksamenslister og Prøver paa Retskriv
ning og Skønskrivning, skrevne i min Nærværelse af all e 
Børn. Forbedring kan ikke ventes, da Lysten mangl·er og 
maasko ogsaa Kyndighed i den rette Fremgangsmande 
og: mine l-bad og Vejledning bliver ikke fulg t. Hr. Lange 
giver saa mange Ferier. Jeg har endnu ikke sat mig der
imod, men blot talt med ham derom." 

Ikke længe efter, d. 7. August 1822 kald es Lange 
til Sognepræst i Jylland. 

Albert Leth. Mindst e t halvt Aar gik, før Embedet 
:1tter blev bes:11. Først den l.J. Februar 1823 blev Albert 
Leth udnævnt til Kateket. En af Grundene til, at det 
skulde trække saalængo ud, har vel været den, at man 
var k·ed af Ordningen med Kateketer som Lær·erc, og 
man indsendte derfor en Ansagning til Det danske Gan
eell i om at faa Lov til at have to Seminarister i Stedet 
for en Kateket. Dette Ønske kunde dog ikke opfyldes, 
og Lctlt kaldes. 

a m men med Skolen Andenlærer, indsender han i 
Septbr. 1824 et Andragende til Sko1ekommission.en , der 
bestod a l' Sognepræs lien, Claudius, J. Chr. Schytt og I. 
C. Kl es trup, om at faa den indbyrdc,; Undervis11i ng ind-
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ført. Kommissionen anhefaler, og den 15. Oktbr. g1ver 
Cancelliet Tilladelsen. 

Fra de følgende to Aar, foreligger der en Eksameus
lisl.e med Hovedkarakteren for alle Børnene, ialt '26C for
uden 28 i en privat Skole. 1826 er Resultatet saaledes : 
.J.S ug, 127 mg. 67 g, 8 tg, 2 mdl. og 7 er S.)gc. 

Trods det, at Lærerens Storstue ogsaa er taget i Brug, 
er del smaat med Pladsen. Mangelen paa Lære- og Læsc
bøger nævnes som en Hindring for Skolevæs-enels Frem
gang. En Klage, der heller ikke er ukendt i vore Dagl' ,1) 

lod dengang saaledes i Præstens Skrivelse: "Uden at 
paaslaa, at dette er Uvillie fra Forældrenes Side, saa 
trække dog mange ~ig tilbage for at udrede de nøchendige 
Skolebøger, idet de erklærer Omkostningerne derved for 
trykkende. ' · 

For at skaffe bedre Plads bleY det bestemt, at Kate
ket-eus Køld{en og Spisekammer skulde lægges til den ene 
Skolestue. Til Gengæld maaUe der saa indrettes et Par 
V æreiser paa Loftel til Kateketen samt et Vaskehus i 
Gaarden. 

l Sommeren 1830 haYde Skolen Besøg af Prins Chri
stimi, (den senere Kong C hr. \"III). Han skænkede 40 
Hbd., som Skoleborneue skulde haYe til deres Fornøjelse. 
Skolekommissionen bestemte. at der paa Prinsens Gemal
iudes, Caroline Amalies Fodselsdag d. 28. J u ni skulde 
afholdes en F es l. Stad- og Landsretten gaY Tilladelse til, 
at Haadhuset maatle benyttes. Et Par Dage efter aflæg
ger Skolekommissionen skri ftl ig Beretning derom til Sko
ledirektionen. F-est-en forløb paa folgende Maade: 

Skoleungdommen havde festligen smykket Salen med 
Blomst,er; Stadsmusikanten Hr. Kjellerup havde velvil
ligen tilbudt at spille med sine Folk uden Betaling; Bor
gerne, som levende syntes at tage Del i Festligheden og 
Bomenes Gilde, havde foranstaltet Skyden med Kanoner; 

11 Her er sket en Ændring ved Skoleloven af 1937. 
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Flagene vajede fra Fartøj,emc: Gadem e var pyntet :;om 
Iil Højtid. 

Børnene samledes i Skolestuerne; Kl. G om Eftennd. 
affyædes 9 Kanonskud og parvis gik Ungdonnnen (Bør
nene) op paa Raadhuset. Da de var samlede, holdt Sko
lecommissionens Formand, Pastor Stephen :;en en kort 
Tale, hvori han underrettede Børnene om _\nlcdningen og 
Aarsag,en til F,estligbeden med Opmuntring til talmemme
lig,en at <erindæ den Højkongelige Giv,er og Hds. kongl. 
Højhed Prinsesse Caroline Amahe og sluttede med Bøn 
for dem og det danske Kongehus, hvorefter en Sang, 
forfattet af Skoiens første LæPer, Hr. Catecet Leth blev 
afsjunget af Forsamlingen. Nu begyndt·c den glade Hob 
at vise hele der,es glade ungdommelig,e, men anstæ11dige 
:Munterhed. De bJ.ev beværtet med Smoræbrød, Punch 
og Kager. Under høj J u bel og Kanonernes Lyd blev Lyk
ønskningen udbragt for Ds. Kgl. Højheder Prins Chri
stian Frederik og Prinsesse Carolin e Amalie og i tætte 
Rækker dan&ede Børnene i Forældrenes og Paarorenclcs 
Overvær,else til Kl. 12, da 9 Kanonskud tilkjcndegav, at 
Festen var tiJ,ende. 

At en saadan Fest er blevet godt modtaget af Hør
nene, er let forstaa-eligt. Det var da uoget ud over Hver
dagens ,ensfdrmige R'emseri i Skoien, og for mange af 
Børnene blev det sikk,ert et smukt Minde, som huskedrs 
langt op i Aarene. 

Ikke læn§le dter lykkedes det Kat-eket Leth at faa Præ
s teembede, idet han den 8. Oktober biev r,esiderende Ka
pellan ved Domkirken i Hibe. Først et godt Stykke Tid 
ind i det fø]g,eude Aar blev Embedet aHer besat. Grun
den til, at det trak saa længe ud, maa vislnok søges i 
den Omstændighed, at den anden Lærer· v,ed Skoien søger 
om, om Kateketemhedet ikke maa staa uhesat i nogen 
Tid til Fordel for ham, saaledes at han skulde overtage 
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hde Undervisningen mod at faa dobbelt Lonning. Yed 
forrige Embedsledighed Y ar det saaledes; men denne Gang 
vil Skolekommissionen dog ikke anbefale. _\lligeYel gik 
det, som Læreren ønshde. 

Den nv·e Kateket. Joh. Fr . Chr. l/olier. Yar .Erobo. 
,; 

Da han overlog Embedet. Yar der :? -!2 Bom i Skolen. 
De var fordelt saaledes i to !U a~ ser: 

l Kl asse 
Il 

/ 6 Oøm 
l AfJ. S9 

Il ,. Il ,. , , 

En Privatskole søgtes af 18 Bom. 
For Nutidens Tankegang er det næ::;ten ufo:-s!J~e!.i:!t. 

at der samtidig kuHde unden-L>:es 16ti Bom i en Klas~e. 

men ved Hjælp af den indbyrdes Cnde.r--i:,..--.n..'lE' lod det 
sig gør-e, idet de dygtigste Born hjalp de mindre d~·gtige. 
Den enkelte Lærer fungeDede næsten som en 5 lu :r~ Owr
lær•er i sin Klasse. 

Ved Nytaarstid 18±0 bliYer Joh. Fr. Chr. ~Ioller 3o!!
nepræst i Branderup i Sønderjylland. 

Den 3. Maj samme :\ ar udnæmeo- Henri/: Tram til 
Kateket. Han havde tidligere Yæret Hjæ!pep~t hos Pa
stor Otte~-en i Br·egninge, med lwis Datter CI"ula Tetl'ns 
Otte::·en han holdt Bryllup i .E ro~kobin~ d. 23. ..\Iarts 
1841. 

I den Tid, Tram var w d Skolen. ble,- der oprett~t et 
nyt Lær.eremhede. Det ble,- ogsaa be5temt. at der skulde 
bygg•es •en ny Skole: den naaede do~ ikke at bliw fæ r
dig, mens han var der. Det Yar elle~ ..\Ienins-en. at den 
skulde tages i Brug i Efteraaret :S-! "i . men fo~t .\.aret 
eft•er naa-ede man saa Yidt. Den·ed sattes igen en ny ..\Ii
lepæl i Skolens Historie. og den fik desuden en meget 
fornem Beliggenhed Yed Byens Ton·. hmr B~·gningen 

staar ·endnu, selv - om den i mange .\.ar har Yæret kas-
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seret som Skoiebygning. Pladsen Jertil købtes af Hasmus 
Hansen Clausen for 1200 Rbcl. og den maalle 1938 
Kvadrat-Alen. Den Bygning, som stod der, skulde li ed
rives, og Pladsen ryddes til 15. :Maj 1847. 

I de bevægede Martsdage 1848 blev Tram udnævut til 
Præst i Jylland; senere kom han til Klinte paa Fyn . 

Mens Tram var ved Skolen i Ærøskbg., stod denne 
efter Biskoppens M·eniug meget højt. Efter hans Ud tal
elser var det dog Sognepræsten, Hr. Olrik, der havd e 
Æren derfor. J eg antager dog, at vi. uden at gaa Præ
slen for nær, kan delagtiggøre Læreme i disse rosende 
Ord af Biskoppen, naar han skriver : "Skolen i Ærøsko
bing stod som et sjældent oplyse11dc Mm1ster paa, hYad 
en flittig og stadig uafbrudt Skolegaug med Mvor, Fast
hed og Kraft kunde udrette." 

David Warming kaldedes til Kateket den 4 . .T uni 1848. 
Efter ti Aars Forløb Mev han udnævnt til Sognepræst i 
Ø. og V. ,\Iling i Jylland . 

.Josef Jll/a zanti og ](. P. Holst beklædte senere samme 
Embede. 

Lærere efter 1814. 
Samticlig med at der var en Kateket som I Lærer -verl 

ko1en, var der tillige en n Lærer, eller en Unclerlærer, 
som han kaldtes en Tid. I de forste Aar efter Lorcut
sens Bortr·ejse var der en Student Andersen so m Under
lærer. Han skulde have sin Løn, J: ost og Ophold hos 
Kateketen, som modtog en aarlig Godtgørelse derfor. 
Som det er omtalt, havde dette Forhold sine Skyggesi
der - og b1ev snart afskaffet. Andersen blev senere for
flyttet til Sakskøbing. 

Nis Marius Bech. 
Nis Bech kom derefter til Ærøskøbi11 g, men i tle for

ste Aar var han Privatlær·er. Hvorled-es ellers Forholdet. 
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var, har jeg ikke kunnet faa opl_Yst: thi selv om han 
uævnes som saadan og ogsaa harde en Priratskole, har 
han dog sikkert erstattet en II Lærer. ::\. Bech dim. fra 
Brahetrolleborg Seminarium i .\.pril 181-! med en meget 
fin Eksamen. Senere paa .\ aret, da han kommer i For
bindelse med Præsten i .E rkbg .. ::kri,er han :;aalede~ til 
ham: "Da jeg bestemte mig for Skolefaset ha,de jeg 
ingeu anden Hensigt end den at bJi,e Lærer ' ed en Skole 
for saalerles at gavne Fædre1andet O! finde mit l-dkomn.e. 
Men at blive Privatlærer har je~ i GruLJe:::. ~ldri -:r ~li.d 

synd·erlig Lyst til. " Y ar end L~ "ten i~ e 

han dog til Byen som saadan. o~ P 
den 13. Decbr. 181.J.. at han h 
og ha den Tid har man '-i"t Lo·. 
Lærer i Ærøskbg. Omtrent "amtidi= 
i hans Ægteskab vokser efterh1. 
op. 

l Sommeren 1.82 4 var Bech en 
len for den indbyrd e-; Undeni.-ni:Jg i ;· 
sætte sig ind i denuc Gnden i::llin::-~ 
Metode blev indført i Ærkbg. "amm 
betrag l·es som en Følge deraf. 

Som de Heste andre Steder ha,·de 
i Ærkbg. sine s tore BegyndeL'CsY 
gift, den medførte, vilde man = ~· 

fandtes stadig en mere passende G 
med. Saaledes skri,·er Pastor Sle 
intet Lokal·e er, og "da d~·t 

maa betros Bech, vil det kun 
Grad, da det nu er mange .\ 3.r ::: · 
ikke sideu har øvet Gymna"tik o::- •-
hed kan hefatte sig dermed.· · .\ 
l'aa nogen Plads til Leje. og det 
og da Bech ikke føler sig dueli:: 
,gest·e G rad, "synes det 
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nena fra den tidligste Ungdom er vanlie til at ove sig i 
Springen og Klyveu paa Fartøierne, som ligge i Havnen 
ved Staden." Midt om Vinter·en et Par Aar senere hed
der det, at da Redskaberne skal hentes i Københav11 , maa 
man vente til Skibsfarten kommer i Gang. Endelig den 
4. Juni 1834 foreligger der .en Skrivelse fra det danske 
Cancelli, hvori der gives Befaling til om snart at faa be
gyndt. 

Den 1. Juli 1831 oprelles ert Privatskol·e i Ærkbg. 
a f Degnesønnen Henrik Holh fra Marstal. Han har lige 
faaet LæPer.eksamen, og ved Eksamenstide om Eflier 3.aret 
er der 18 Børn i Skolell , men da den ikke kan svare 
Regning, opgiv·er han ·den til 1. April 1832. Den roses 
ellers a f Skol>ekommissionen. En Bende Bendsen har dcr
e ft·er Privatskole d Par Aar. Henrik Hoth tog derefter 
Studenteæksamen 1835, og blev senere Sognepræst i Ad
serballe paa Als. Han blev afskediget af Tyskeme 18!3 -! 
og kom derefter til Vig.erslev paa .\'ordfyn. Han døde 
1886. 

J. C. Sch)'tt og I\J.estrup ønsker i 1833 at udtræde af 
Skolekommissionen . Da Konsul J. Pct,ersen mener, at ha.n 
som Kon sul kan fritages for enhv.er borger:ig og persolf
lig Tjeneste og ikke tror sig skikket til Skokforstander, 
foreslaas Glarmester Torp, Skipper Josef, Chr. Steeu, Ba
ger Høhling, Skipper N. N. Brandt og Skipper Koch. 

Hver Gang der er Ledighed i Kateketembedet, ø nsker 
Bech g·erne at ov·ertag·e hele Undervisning.en, for derved 
at forøge Indtægterne. For Aar·et 1832 opgiver han sine 
Indtægter til 250 Hbd. foruden 32 Rbd. til Husleje, meJl 
tilføjer, at efter Heglemenbet er det for lidt. I disse Aar 
er han bl.ev.et Kasserer for Byens Spar.e- og Laanekasse, 
en Stilling, der vel maa give ham en Ekstraindtægt, men 
da der •er 8 Børn, forslaar det ikke, og overfor Sparekas
sen gør han sig skyldig i Falsk og Bedrageri, og i Marts 
183b bliv·er han suspenderet fra sit Embede. Nogle Dage 
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senere bliver han af Biskop Te tens, .\ls, opsaa ,;u~p . som 
Kordegn. Ved RetLen i Ærøskobing bliver han den l±. 
Sep tbr. Jomt til ~ Aars Tugthusstraf og fort 1il Gli.ick
slad. Dommen bl·ev stadfæstet af den slesvigske Orer
krimiiialrel cl. 3. Oktoher s. Aar. Hustruen Marie Helene 
ad Jtll ene lilbage med den store Horneflok Præsl~n 

l'orsoger at hjælpe og skriver ogsaa til Bispen derom og 
til Kirkeka:ssen, da han ikke har noget Haab om. at ByPn 
vil hjælpe. Bedre Tro har han til Øens Præster og Lærere. 
II a a antyder ogsaa, at det maaske kan blive noelrendigt 
at fje rn e Hornene fra Hj emm et. Resultatet kender jeg 
_ikke, men jeg v.ed, at en af Byens før·endc Mænd er
klærede, at han ikke vildr yde en •ene;;te Skilling til 
Hjælp. Det va r dog ikke alene de daglige Fomodenheder. 
det kunde komme til at knibe med, men Bech havde og
saa stiftet Laau, som 11u kræYedes tilbag·ebetalt. Sallledes 
i Lærernes Hjælpe- og Enkckasse. hvor han ialt skyldte 
38 Rbd . 88 Sk. Det førs te Lamt var stiftet allerede 
1825. Som A f drag paa Gælden skulde han am·lig giYe 
3 Td. Byg; m w da de nu kræves hos Hustruen. kan 
lmn selvfolg-elig ikke ov·erholdc halls Forplig telser. 

Ved at efterse Byens Folketællingslist·er ses det. at han 
aller opholder sig i Bye 11 18-!j og nævnes da som Pri
vatlærer. Han Jiud es ikke i Listelt for 18-!0, saa endnu 
paa dette Tidspunkt maa han ikke være Yendt tilbage. 

Niels Kjærbølling. 
?\iels Kjærbølling blev Bechs Efterfølger som Lær<:> r 

og Kord egn i iErøskbg. ; men han bl ev Iorst ansat d. lli. 
Febr. 1836. l ;\f.ellemliden havde Seminarist Chr. Yol
quart Gottschau været konstituere t i Embedet. lian Yar 

fra IIejd·c i Ditruarsken , men di m. fra Skaarup Sem. 
Han Llev :OÆnere gift med Lærer 'Vebers Datter i Rise og 
blev Lær.er paa Langeland. Da Embedet efter Kjærbol
liugs Bortrejse atter blev ledigt, sogte han det, men fik 
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det ikke, trods Kronprins Frederiks udtalte Ønske derom: 
"Det vilde derfor glæcb mig meg·et, om G. lwnde er
holde Degneembedet i Ærøskøbing.'· K.ro11prinscn IlaYde 
i Efteraaret 1842 besøgt Skolou i Rudkøbing og Jaaet 
et godt Indtryk af Gottschau. Ved samm e Lejlighed af
lagde Prinsen Besøg pna Skolerne i Marstal og Ærosko
bing. I Ærskbg. fandt han Forholdene særdeies tilirccls
stiUende. Særlig var han glad Jor at se, at der blev giYe!: 

Ærøskøbing Borger' og Realskole, opført 1888. 

udvidet Unden-isning i Matematik og Sprog, ":;om Jor 
Somanden er vigtig.'" 

Kjærbølling •er født i Egen Sogn paa Als d. 11. Ok
tober 1806. Hans Fader var Lærer Jørgen Nielsen K. 
Han tog Lær·ereksamen paa Skaarup Sem. 182'7 og var 
der-efter Huslærer paa Als og Fyn, før han 1831 blev 
Lærer i Marstal, hvor han var til 1836. Som Lær.er inter
esseæcl·e han sig meget for Ornitologi og Botanik og stu
derede disse Vielenskaber i stort Omfang. Det sidste Aar, 
han var i Ærøskhg., udgav han en Ilaandbog i Gartneri, 
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og dette Arbejde maa ses som et Resultat af hans Studier. 
I-Ians nære Landsmand, Generalkrigskommisær r . Ric

gels, de r hade Snoghøj Færg-egaard, havde i 18-!2 faaet 
stiftet "Ha\'•eselskabet for Jylland, Fyn og Hertugdommel 
Slesvig", som oprettede el Hav-eanlæg og en Planteskole ved 
Snoghøj. Kjærbølling faar Tillmel om at overtage Stillin
g-en som Inspektør ved denne Have og søg,er derfor .\f
sk·ed fra Lærerembedet i Ærøskbg. fra 1. April 18H. 
I sin Skrivelse derom til Biskoppen, der jo hm-de sin 
Bispegaard i Kjærbøllings Fødesogn, skriver han, at han 
vover at ove rtage Stillingen, "hvad ·enten Fremtidm bli
ver rig·est paa Torne eller Tidsler ." Den store J-l ave n~d 

Snoghøj eksisterer endnu og er nok et Besog værd. 
Kjærbølling ble,- i Snoghøj i femten Aar og udgav i 
disse Aar d Værk om Danmarks Fugle. Samtidig r ar 
h :m Redaktø r af Hareavisen. Størst ~am har htm dog 
vundet som Grundlægger af den zoologisl<c Hare i 1\.o
benhavn i Aar.et 1859. Han fik dertil overladt .. Prin
sesse Vilhelmines Have" ved Frederiksberg ·Slot. Han d..,.l 
d. 2. J an. 1871, og 1903 blev der afsloret en B -· ~ · 

af ham i Zoologisk Have. 

Laurits Petersen Kock. 
L. P. Kock blev nu kalde t til al være Lærer 

degn. Han er født i Ærøskbg. d. 1G. Septhr. · 
med ham opnaar atter et Bysbarn .\.nsætt -
len, hvad ikke har været Tilfældet side 
Baggers Tid, hvis da ikke Kateket :\loller 
i iErldJg. Kocks Fader er Laur. Lauri~ 

tog Lær·er.eksamen paa Sem. i Ska::..'1. _ 
derefter Lær.er i Skovby, lwor han ' 
til Ærkbg. Hans Hustru Yar og;: 
Datter af Jens J osephsen Erreboe 
viet den 3. April 1834. Hun 
freds i Skovby, og da der .: 
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var ," so m hun kunde omgaas, kom hun til at lide af Me
lani oli, og det !Jl.ev en af Aarsagerne til , at de nn kom 
til Ærl,bg. Kock havde i. 1833 mistet højre Arm som 
Følge af ·el Vaadeskud, men trods detle havde han al
Lerede i Skovby haft Ord for at være en streng Lærer, 
d er brngt·e den r.eglementerede Tamp med stor Færdig
hed. Han var tillige en dygtig Lær·er. Det var i hans Læ
rertid, at Pastor Olrik var i Æ rkhg., saa den Ros, der 
som fø r omtalt, bl ev ham til Del, tilkommer Kock maa
ske ogsaa •en D el af Æren for. Maaske det et· af Frygt 
for Tampen, at Skomager Hylscbech og Smed H. C. 
Jensen i 1845 ikke vil sende deres Børn i Skole. Den 
l 7. Aug. 1846 klages ov•er utilbørlig Tugtel se, hvortil 
Kod: svar·er, at Børnene mødte for sent, og at P astor 
Olrik en Dag personlig havde vær·et i Skolen og giYet Ef
t ernøl•erne •en Advarsel, da de ellers vilde blive straffede. 
D en første, der clercft.er kom for sen t, kom til at sidde 
efter. Da det ild"c hjalp straffede han næste Gang to 
Piger, og da den ene stadig forslyrrede Undervis11iugeu 
ved sin Hulke n, fik hun 10 Slag over Hyggen af Tam
pen. Den 22. Oktbr. 18±7 klager Kopist Paaren over, 
at ham, Søn er straffet haard.t, hvorfor han nu undervi
ses i Hj·elllm et i Hegning, Skrivning og Tysk. Der til
føjes, at ogsaa andre Børn unelervises hj emme af l'alll:ne 
Grund. 

Den 20. Jan. 18±3 forespørger han Skol·edirektionen, 
om der snart skal bygges en uy Simle m ed Lejlighed til 
ham. cb han ellers tænker paa at bygge selv. Svar•et ),en
de,; ikke, me11 som omtalt blev der et Par Aat· senere 
bygget ·en ny Skole paa Torvet, og siden havde han Em
bedsbolig frit. 

1849 opgør ban sine Indlægler saaledes : 
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Fri Bolig. 
Korn i N atnra: 
Fra Marstal 

" Ris,e 
" Tranderup 
" Bregninge-Søb.v 

2 Boelsmænd i Stokkeby 
l Boelsmand i 'l'orup 
l Boelsmand i Olelemark 

Korn ialt 
Mælk til Ost. 

4 Td. O Skp. Byg 
4 " o 
l " 2 " 
l " 7 ,, ,, 
l ., 4 
o " l 
o " l " 

12 Td. 7 Skp. 

For Kirkeuhrets, Optrækning 16 Rbd. 00 Sk, 
" Kirkens, RengØring l ., 58 ., 

Sand til Kirken l " 58 ., 
Olie til Klokke og Uln·værk 2 ., 00 
Lysepenge 2 " 00 " 
Ringning ved Lig, ans.!aas til 2 " 00 
Af Kirkeblokken 7 " 00 
Tegnepenge for Altergæste r, anslaas 24 " 00 " 
Som Graver, ans,Jaas 7 " 00 " 
For Sang ved Lig 20 " 00 " 
Højtids.offer og Accd. 200 " 00 

282 Rbd. 26 Sk. 

deraf fragaar: 
Til at ringe Klokken og trække V ær k et 
Fattigs.kat, omtrent 
Til Skolelærernes, Enkekasse 

13 Rbd 

7 " 
2 " 

22 Hbd. 
foruden 2 Skp. Byg og 2 Skp. Rug til 2 Lærerinder. 

D e 12 Td. 7 Skp. Byg fra Deg11eue i Landsognene 
er e11 meget gammel Ydelse, der stammer fra Latin sko
lens Tid, og som der ofte har været Uenighed om . .\u 
blev den dog snart ophævet v·ed Lov. 

Da L. P. Kock døde, blev han begrav·el paa den gamle 
Kirkegaard ved Kirken , hvor hans Grav endnu ses. 

Senere er der sket stor·e Udvidelser ved Skolen. Siden 
1862 er der fire Lær·ere ved Skolen, og senere er der 
bygget en større Skolebygning ved Vestergade, og sam
tidig blev Lærerstaben igen forøget. 

Svendborg Amt 1937




