
HORNESOGNSSKOLER 

II 

Af Jens Holm. 

Med Hensyn til Undervisningens Omfang og hvilke Fag, der under
vistes i, er gengivet et Extract af, hvad Skole Commissionen har at 
iagttage i Følge Amts Skole Directionens Cirkulære af 26. Sep
tember r8r2. 

§ 2. 

I de halvaarlige Inberetninger anføres saavel Dagene som Skolen holdes 
som Forsømmelserne, halve Dage istedet for hele Dage. 

§ 4· 
I bemeldte Inberetninger til 1ste November anføres i Rubriken om Confir

manterne de til Confirmation udskrevne og til 1ste Maj de virkelig confir
merede. 

§ 5· 
I Regnskabet anføres Sognets Hartkorn, hvorefter Tiende Afgiften er bereg

net, og vedlægges alle Bilag hvortil og angaar Skolelærernes indleverede Lister 
over Børnenes Skoleforsømmelser. 

§ 6. 
Skolestuen anvendes ikke til andet end Undervisning. 

§ 7· 
Børnene, som flytte fra et Distrikt til et andet, medgives Følgeseddel efter 

vedfølgende Chema. 
§ 8. 

Børnene overføres til Legemsøvelse og Haandarbejde. 

§ 9· 
Ungdommen prøves for Eftertiden ved de halvaarlige Examener i Forstands

prøve, Indenad Læsning, Kundskab om det Læste, Skjøn Skrivning, Ret Skriv
ning, Dansk Stiil og Gram a tik, Skriftlæsning, Bibelsk Historie, N a tur historie, 
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Regning paa Tavle, Regning i Hovedet, Fædrelandets Historie og Fædrelandets 
Geografi, Haandarbejde, Legemsøvelse og Sang. For hvilke Videnskaber ethvert 
Barn erholder en særskilt Karakter som indføres i Commissionens Deliberations 
Protokol efter Schema Nr. I. Naar der ikke gives Undervisning i en eller anden 
Videnskab da anmærkes Aarsagen i Protokollen. 

De særskilte Karakterer for ethvert Barn videreføres til Tal fra 1 til 6 
sammenlægges og divideres med Videnskabernes Antal, den derved erholdte 
Qvotient bliver Barnets Hoved Karakter ved Examen, hvilken Hovedkarakter 
for Kundskaber og for Barnets Flid og Moralitet indføres i Deliberations 
Protokollen. 

Af Deliberations Protokollen meddeles Direktionen en Udskrift om Børnenes 
specielle Karakterer ved Examenen som medsendes med halvaarlige Indberet
ninger. De halvaarlige Indberetninger indrettes efter Schema 2. 

Hoved Karakteren i Indberetningerne frembringes ved at dividere Summen 
af alle Børnenes Karakterer i enhver Videnskab og Færdighed med Børnenes 
Antal og udtrykkes med Ordene, Meget godt, godt, o. s. v. 

Man vil af det her anførte se, at paa det Tidspunkt var man -

til Trods for mange Læreres mangelfulde Uddannelse- naaet frem 

til, at Undervisningen i alt væsentlig omfattede de samme Fag, som 

endnu anses for at være de elementære i Børneskolen, og som for 

mange Skolers Vedkommende sikkert ikke har været udvidet 

væsentlig forinden den nye Skolelov af 193 7 med sine udvidede 

Fordringer traadte i Kraft. 

Men har Rammerne saaledes baade hvad angaar selve Skole

ordningen, Skolernes Tilstedeværelse, Lærernes Uddannelse og 

Aflønning, hele Planens økonomiske Grundlag som ogsaa Under

visningens Omfang, været i Orden, saa synes det, som om det hidtil 

har skortet en Del paa Elevernes, Børnenes eller maaske rettere 

paa Forældres og Husbondes Forstaaelse af Betydningen af stadig 

og god Skolegang. 
Man ser det allerede af Forhandlingerne i Skolekommissionens 

første Møde, hvor det paalægges Lærerne at føre Journal over alle 

Forsømmelser, enten Børnene var tilmeldt Skolen i Forvejen eller 

ikke, og endnu skarpere kommer dette frem i en Indberetning fra 

Skolekommissionen af 24. December r8o8, hvori indberettes, at i 

Degnens Skole Distrikt er So skolepligtige Børn, 4 5 i Formiddags 

Klassen og 3 5 i Eftermiddags Klassen, og i Organistens Skole 
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Distrikt er I36 skolepligtige Børn, 8o i Formiddags Klassen og 56 
i Eftermiddags Klassen, og i begge 28 Confirmanter - og senere 
skrives der, at Skoleprotokollerne og Dagbøgerne føres overens
stemmende med Forskrifterne, men kun faa Børn søge Skolerne, 
og disse endda ej stadigen alle. 

Af 8o i Degnens Skole Distrikt kun omtrent 2 5 og af I 3 5 i 
Organistens kun omtrent 50. 

Ved næste Indberetning 5· Juni I809 oplyser Kommissionen, at 
den har fundet sig beføjet til at idømme en Del Forældre og Børns 
Foresatte Mulkter for Skoleforsømmelse. Men de i Sognet, hvis 
Børn har hen ved en Mil til Skolerne, har Commissionen ikke troet 
sig berettiget at dictere i Mulkt, da det tillige er helt vanskelig især 
for de smaa Børn om Vinter Dage at passere en saa lang Vej. Ikke 
destomindre har de Skolesøgende Børns Antal kendelig taget til 
siden sidste Indberetning under 27. Decbr. I8o8, og omend samme 
tiligemed, den stadige Skolegang ikke er saa fuldkommen, som den 
burde, formener Comissionen dog, at nogenlunde beføyet Und
skyldning ligger i de for Vedkommende Børns Foresatte talende 

Omstændigheder som V eyens Længde og i Almindelighed den i 
disse krigeriske Tiider værende store Mangel for Bonden paa at 
bekomme de fornødne Tienestefolk til at faa sit Arbejde giort, der 
sikkert ofte tvinger mange til mod deres Villie at lade Børnene 
forsømme Skolen. 

Der findes en Del Forsømmelseslister over Skolebørnene, og for 
manges Vedkommende ses, at det er Hoveriarbejdet, der har lagt 
Beslag paa Skoletiden, og Bemærkninger som: Til Hove at age 
Tørv og giøre Høe, Til Hove at strøe Græs, Aget Høe og andet 
Hovarbejde, findes der mange af, men ogsaa andre Undskyldninger 

findes f. Eks. 8 Dage hos Præsten, 3 Dage ingen Undskyldning, 
Husbonden har ingen andere Tjenestekarle, maa derfor tærske med 

Husbond (Drengen Niels Jørgensen tjener hos Lars Larsen i Horne 
N. B. og har i den Maaned, denne Indberetning angaar, været i 
Skole 6 Dage, men har forsømt I 5 Dage), og der kunde nævnes 
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saa mange andre, bare lige et Par Stykker til, f. Eks. disse: Forældrene 
kan ikke undvære dem begge, derfor gaar de hver anden Dag. Maa 

ikke gaa hver Dag. Maa passe sine Brødre imellem. Har ikke været 
i Skole i et Aar, andre ikke i to Aar, andre igen ikke i tre Aar. 
Nogen har faaet Paategnelsen: Gaar slet ikke i Skole. 

Jeg skal tage en Fortegnelse over nogle af de Skolebørn, som 
har været mest forsømmelige fra 2ode Marts til rste April r8o9. 

Affattet af Degnen W erckmester. Der har været 34 Børn, og af 
disse har der i de 7 Dage været 23 Skoledage, hvorimod der har 
været 2 r 5 Forsømmelsesdage. 

Det er nok ogsaa et af de værste Eksempler paa Forsømmelser, 
men vi kan jo lidt bedre forstaa det, naar vi saa samtidig ser, at 

nogle af "Børnene" er 15-r6 og 17 Aar, og en ganske enkelt r8 

Aar, saa det er jo nogle gamle "Skolebørn", men det hænger vel 
sammen med det gamle Krav om, at Børnene skulde være i Besid
delse af en vis Christendomskundskab, før de blev konfirmerede, 
og i de Tider var det ikke saa sjælden, at en Konfirmand blev afvist 

ved Prøven og maatte gaa et Aar og somme Tider to Aar længere 
i Skole, før han eller hun befandtes tilstrækkelig moden til at blive 
konfirmeret, og derfor er det vel, at vi finder disse enkelte gamle 

"Børn". 
Naar vi ser disse Forsømmelseslister, kan vi godt forstaa, at 

Mulkteringen har været ret omfattende og besværlig og at de ogsaa 
har maattet tage haardere Midler i Brug, derom vidner en Skri
velse fra Svendborg Amtsraad til Amtsprovst W ed el, som Svar paa 

en Besværing om, at adskillige Sognefogeder vægrer sig ved at 
ville foretage Udpantningsforretninger til Inddrivelse af Skole
mulkter. 

I denne Skrivelse paalægger Amtet de Herrer Rettens Betjente 
behageligt at bekjendtgøre for de under deres Jurisdiktion værende 
Sognefogder, at da det i Skolereglementets 6o § udtrykkelig be
stemmes, at arnmeldte Bøder indkræves af Skoleforstanderne, men 

i Mangel af almindelig Betaling udpantes ved Sognefogderne. Saa 
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ere disse sidste pligtige til, imod Skole Commissionens eget An og 
Tilsvar udstædende skriftlige Ordre, at gjøre Udpantning for de 
Mulkter, som vedkommende Huusfædre have nægtet at udbetale 
til Skoleforstanderne, ligesom de Sognefogder der herfor maatte 
vægre, for slig Vægring maa vente at vorde satte under Tiltale. 

Amtsprovsten Hr. Wedel foreslaar derfor ogsaa Sogneskolekom
missionerne at forlange Skoleforsømmelseslisterne indleverede 
ugentlig fra Lærerne og saa opkræve Mulkterne ugentlig paa det 
at de som have gjort sig skyldige i Mulkt ikke skulle med Føje 
kunne klage om at Bøderne ved at vare i en heel Maaned eller læn
gere Tiid er utilbørlige forøgede, da dette ikke i Almindelighed 
vilde være Tilfældet, naar de hver Uge var indkrævede eller ud

pantede. 
End ikke Udpantning har al Tid kunnet gøre det. Vi ser af en 

Indberetning af 23. Juni r8ro at: "for Forsømmelser i Skolegangen 
har i det forløbne halve Aar en Del Mulkter været dicterede og 
inddrevne, undtagen for nogle Bøydens Beboere og en Horne Ud
flytter, der modsatte sig Udpantningen, hvorfor de ved en Politie 
Ret ere dømte." 

Det har sikkert ikke den Gang været noget behageligt Job at 
være Skoleforstander og skulle idømme og opkræve Skolemulkter. 

Men for at forstaa den Tids Vanskeligheder, maa vi jo gøre os 
klart, at det var en vældig Omvæltning paa Skolevæsenets Om
raade. Hidtil havde det næsten været betragtet som frivilligt, hvor 
meget Børnene søgte Skolen, men nu kommer Kravet om og Pligten 
til at søge Skolen og det hver Dag. Der var kun 2 Skoler i Sognet, 
og som før bemærket var der henimod r Mil for mange fra deres 

Hjem til Skolen. Mange havde netop i de Tider Brug for Bør
nene i Hjemmet, da Krigen ogsaa i de Aar herskede i Europa, og 
som det ogsaa hedder i en anden Indberetning, da mange Bondes 
Tjenestekarle var kaldet til Fædrelandets Grænse og man derfor 
ikke kan vente at blive saa stadig og ordentlig Skolegang som i 
Fredens forønskede Dage. 
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Ved Skoleindberetningen af 23. December r8o9 anføres, at i 
Henseende til Skolegangen i de i Sognet værende 2de Skoler den 
Forandring er foregaaet, at Børnene af begge Klasser søger af
vekslende hver anden Dag Skolerne og forbliver saaledes hele 
Dagen i samme eller i de til Undervisning Formiddag og Efter

middag bestemte Timer. 
Dette er for Børnenes Arbejde og Medhjælp i Hjemmet af stor 

Betydning særlig for de Børn, som bor langt fra Skolen. Nu er de 
helt fri hver anden Dag og formodentlig hjælper det til at Forsøm
melsernes Antal daler. 

Men al Overgang er svær, og der har sikkert været mange Bryd
ninger foruden dem, der genspejler sig i de gamle opbevarede Skrif
ter, men det synes jo alligevel som om Skolevæsenet i Horne i disse 
Aar - sikkert de mest revolutionerende Aar Skolevæsenet endnu 
har oplevet- har fundet sig til Rette i et saadant Leje, saa det Tids
punkt man ellers regner for at være det mest epokegørende for 

Skolevæsenet i Danmark, nemlig omkring r814, hvor den egent
lige Skoleforordning traadte i Kraft, tilsyneladende gaar sporløst 
hen over Skolevæsenet i Horne. Men ogsaa de før nævnte krigerske 
Tider med de deraf følgende store økonomiske Byrder, som paa

lagdes Almuen og som kulminerede ved Statsbankerotten r8r3, har 
gjort sit til, at der kommer en tilsyneladende ret stille Tid. 

Allerede ved Skolekommissionens første Møder omtales jo Be

sværlighederne ved Børnenes lange V ej til Skole, og af Kommissio
nens Indberetning af 24. December r8o8 anføres at: I Horne Sogn 
ere 2de Skoler, Degnens og Organinstens, begge beliggende i Horne 
Bye. I Følge Distrikternes locale og ovennævnte Reglement maatte 
den Forandring skee, at der i Horne Bye kun blev een Skole, men 
at derimod Anden sted 2de af de nyeste opbygtes; een for Byen 
Bierne, een for Bøyden og for de ved disse Byer nærmest liggende 
Marker. 

Men paa nye Skolers Opbyggelse har det ikke været Tid at be
gynde i dette Aar. Kommissionen kunde ikke organkere sig for-
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inden den I I. Oktober formedelst indtruffen Vakance i Præs te 
Embedet. 

Og ved Indberetningen Aaret efter den 23. December I809 

udtales: Siden sidste Indberetning er ingen Forandring sket med 
Skolerne i Horne Sogn forefalden og Skoledistrikterne saaledes de 
samme, da en foresiaaet interims Skole paa Bøjden ikke har været 
at opnaae formedelst Beboernes V æ grin g at bidrage til en Skole
lærers Lønning. 

Det bliver foreløbig, endskønt Erkendelsen af Overfyldning af 
Skolerne og den besværlig lange V ej for Børnene, ikke til noget 
med nye Skolers Opførelse. Dette er muligvis - som før nævnt -
en Følge af de svære økonomiske Tider under og lige efter Stats
bankerotten, der hvilede som et Tryk baade paa Staten og den 
enkelte og hæmmede Udviklingen, men omkring I82I ser vi at 
Spørgsmaalet om Bygning af nye Skoler atter er taget op til Over
vejelse, for da foreligger der fra Bygmester Møller fra Hattebæk 
Mølle et Overslag for Opførelse af en Skole i Bøjden, hvorefter 

Skolen vilde kunne opføres for I950 Rdl. Sedler. 
Kommissionen havde udset en meget beqvem Plads sønden for 

den nye Hovedlandevej i Gaardmand Søren Pedersens Enkes Tofte
lod i selve Bøjden Bye, hvor hun er villig til imod en Aarlig billig 
Godtgørelse af Sognet at afstaa 2 Skp. Land til Skolens Bygge- og 
Haugeplads. 

Angaaende Skolens Tilligende af Jord eller Græsningslod ind
stilles, om man ikke kan vente til den gamle Degn i Horne er død 

og saa magelægge Jord med de paastødende Byers Jorder. 
Men heller ikke denne Gang førte det til umiddelbar Bygning 

af Skolen, idet denne først opførtes i Aarene I827-28 og Skolens 
første Lærer Peter August Wedel kaldes til Bøjden Skole 3% I828. 

Foreløbig er der ingen Jordlod tillagt Skoleembedet, dette sker 
først Aaret I839 (formentlig efter "den gamle Degns Død"), hvor 
der sker Magelæg mellem en Del af Degneskolens Jordlod i Horne, 
Mads Larsens (Matr. Nr. 50, Johs. Høybys Ejendom) og Rasmus 
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Pedersen Millings (Matr. Nr. 48, Rs. Pilegaards Ejendom) Ejen
domme saaledes, at Mads Larsen fik en Del af Degneskolens Jord

lod beliggende ved Egsgyden mod at afgive Jord til Rasmus Peder
sen Milling og denne afgav saa Jord til Bøjden Skoles Jordlod. 

Men medens det ser ud til at selve Magelæget af Jorden samt 
Erstatning til Rasmus Pedersen Milling for Udsæd af Kløver og 
Græsfrø, er forløbet glat, saa har der staaet en ret bitter og lang
varig Strid mellem Rasmus Pedersen Milling og Skolekommissio
nen om Hegnsdelingen ved Skolejorden. 

I det hele taget ser det ud til, at Hegnsdelingen ved Skolelod
derne har interesseret Befolkningen i meget høj Grad bedømt efter 

de opbevarede Skrifter. Her skal blot nævnes, at ved en Hegns
deling af r859 over Skoleloddernes Hegn, er disse tildelt alle Sog
nets gaardbrugende Beboere efter Gaardenes Størrelse. Størst 

Længde har Hvedholm med 153 Favne Hegn og mindst Niels Niel
sen, Taastebjerg med 21}']_2 Favn Hegn. 

Fællesskabet maa jo endnu sidde lidt i Blodet. Vi andre vilde dog 

finde Tanken absurd at skulle holde en Hegnslængde paa 2'YI2 
Favn mellem to - en selv fuldstændig uvedkommende - Naboer 
beliggende maaske 3 km fra det Sted, hvor man bor. 

Omtrent ved samme Tid Bøjden Skole blev bygget, nemlig i r829, 
lejes der en Gymnastikplads ved Degneskolen, 900 D Al af Gaard

fæster Rasmus Pedersen (Matr. N. 8) for 2 Mk 3 Skl. Sølv aarlig 
og en ved Organistskolen, r2oo D Al af Gaardfæster Hans Morten

sen for 3 Mk aarlig. 
Degneskolens Gymnastikplads blev r889 købt af Kommunen 

for roo Kr. 
Med Bøjden Skoles Opførelse er den vestre Ende af Sognet dæk

ket. Nu mangler der den østre Ende Bjerne-Dyreborg, men først i 

r838 kommer Turen dertil. 
Medens Oplysningerne om Bøjden Skoles Bygning er ret spar

somme, saa er der bevaret ret udførlige Skrivelser, Overslag og 

Tegning angaaende Opførelse af Bjerne Skole. Jeg skal gengive 
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Uddrag af nogle af Skrivelserne, fordi disse fortæller Sagens Gang 
i korte T ræk. 

Skolekommissionen har 30. April r838 sendt en Skrivelse til 
Amtsdirektionen, hvor det blandt andet hedder: 

"Siden Planen til Organisation af Horne Sogns Skolevæsen under 
8de December r82r blev approberet af det kongelige Danske Kan
cellie som en interemistisk Indretning, er det til Bjerne Skoledi
strikt (Organistskolen, indsat af Forfatteren) henhørende Antal 

skolepligtige Børn steget fra 74 til r64. - Man maatte derfor som 
Directionen bekendt allerede i Aaret r83o udvide Skolen, der er 

beliggende i Horne og bestyres af Organisten dersteds, samt et Par 
Aar forud antage en Mand paa Dyreborg til at undervise de der
værende Børn mod at han erholdt de for en hjælpende Lærer ved 

Skoleplanen bestemte 3 Td Rug og 5 Td Byg. - De senere Aars 
Erfaring have imidlertid overbevist Kommissionen om, at de 144 
Børn, der nu søge Organistskolen, ikke vedbørlig kunne undervises 
af een Lærer, og da Hjælpelæreren i Dyreborg formedelst Alder
dom ei længere kan vedblive sin Funktion, bliver det fornødent at 
man træffer Foranstaltninger til at faa Manglerne afhjulpen. -
Børn fra Dyreborg have over 1h Mil til Horne, og flere af Bjernes 
Udflyttere boe næsten 1ft Mil fra Skolen. - Stadig Skolegang kan 
derfor ikke ventes med mindre der opføres en Skole paa et for Ved

kommende beleilig Sted, og Kommissionen anseer det desaarsag 
hensigtsmæssig at man omtrent midt imellem Dyreborg og Bjerne 

opfører en Skole og ved samme ansætter en ugift Lærer. 
Derefter følger saa en Beskrivelse over, hvilken Indflydelse paa 

Skolernes Børneantal en saadan Skoles Bygning vilde faa samt for
skellige økonomiske Opgørelser over Udgifterne derved og Kom
missionen indstiller, at en Skole maa opføres i den anstundende 
Sommer. 

Der forefindes saa en udateret Skrivelse muligvis en Genpart af 
et til Kancelliet indsendt Forslag, som behandler hele Sagen og 

som indeholder flere interessante Ting, og den lyder saaledes: 
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"Ved at gennemgaa den under 8de December r821 approberede 
Skoleplan erfarer man, at det til den Tid var Skolekommissionens 
Hensigt at renoncere fra det Locale, som var indrømmet Skole

væsenet i Hospitalsbygningen, og lade en ny Skole opføre paa et 
beqvemt Sted. - Senere hen opgav man denne Plan og bekostede 
den gl. Skole saaledes udvidet og istandsat, at den kunde rumme 
det forøgede BørneantaL -

Da Skolen skulde bestyres af Organisten, hvis Bolig er belig
gende i Horne, var det hensigtsmæssigst, at man ikke skred til en 
ny Skolebygnings Opførelse paa et fjernt Sted. - At Planen ikke 
blev fulgt, medførte imidlertid den Ulempe, at Børnene fra Dyre

borg formedelst den betydelige Afstand sjælden kunde søge Orga
nistskolen, og man maatte derfor lønne en særskilt Lærer for de faa 
Børn i dette Fiskerleje; ligesom flere af Udflytternes Børn erholdt 

en lang Skolevej. 
For saavidt muligt at afhjælpe disse Mangler og formindske 

Børneantallet i Organist- og Degneskolen, der begge er overfyldte, 
synes det rigtigst at indrette en Biskole for nogle af Beboerne i 

Bjerne, Udflytterne fra Bjerne og Husmændene paa Dyreborg samt 
opføre denne paa Bjerne Mk. i den hovningsfri Bonde Søren Mor
tensens eller en anden af de tilgrænsendes Lodder. 

En saadan Skolebygning, hvori alene behøvedes Skolestue for 

30 a 40 Børn i hver Klasse og et Par Værelser for en ugift Lærer, 
kunde ikke blive nogen overordentlig Bekostning, og Lejen af 
Byggepladsen samt lh a r Skp. Land til Have, vilde være ubetyde
lig, ligesom Lønnen til Læreren samt Apparaters og Bygningens 
Vedligeholdelse i det højeste kunde medtage r2o a 130 Rdl. aarlig. 

Bekostningen paa Bygningen kunde man vel tildels dække, naar. 
det Areal, som ved V acance i Degnekaldet bliver tilovers efter at 
Eftermanden og Skolelæreren i Bøjden ere tillagte reglementeret 
Jord vorder realiseret, maa dog Læreren højlig kunne trænge til at 
beholde Degnejorden, og den eventuelle Indtægt for samme kan 
undværes uden at Sognet lider noget føleligt Tryk, synes det hen-

Fynske Årbøger 1957



]em Holm: H orne sogns skole,. 

sigtspassende, at Udgifterne paa Biskolen straks dækkes ved Re
partition. - Da Godsejeren istedetfor Bidrag vil skænke Stenene 
til en grundmuret Skolebygning, og Beboerne rimeligvis intet ind
vende imod, at de øvrige Udgifter, uanset at de overstiger 3 Mk. 
pr. Tønde Hartkorn, reparteres i indeværende Aar, samt da Gods
ejeren i modsat Fald forskyder det manglende, vil Planen straks 
kunne udføres. 

Til Biskolen burde formentlig henlægges: 

r. Børnene fra Dyreborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Stk. 
2. De Beboere i Bjerne som have Bolig i den nederste Deel af Byen 

og til Veien efter Davsmosen, samt alle Bjernes Udflyttere der 
have omtrent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 49 -

3· Beboerne i Aasemose og Davsmose med ................. .... ......... 6 -

69 Stk. 
Da Organistskolen nu søges af............................................. 164 Børn 

N.B. herunder er indberegnet de 20 fra Dyreborg og heraf hen-
lagdes til Biskolen .. .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . 69 -

blev tilbage......... 95 Børn 
I Degneskolen er fortiden rr2 Børn, og da Rummet er lidet, 
kunde man henlægge Beboerne paa denne Side Glasdam til 
Organistskolen, som derved forøgedes med.............................. 8 -

103 Børn 

Herved opnaaedes, at der omtrent blev et lige Antal i begge 
disse Skoler. -

En Biskoles Opførelse medfører saaledes følgende Fordele: 
I. At Organisten, med hvis Bestilling Skolelærerembedet stedse 

skal combineres, ikke erholder et større Børneantal, end det er ham 
muligt at undervise. 

2. At en Udvidelse af Degneskolen for det første kan undgaas. 
3· Børnene fra Dyreborg erholde god Undervisning, og tillige

med Udflytternes Børn ikke have en uforholdsmæssig lang Skolevej. 
4· Udgifterne til Læreren paa Dyreborg kunne inddrages og 

tilligemed Io Td Byg som Hjælpekassen udreder afgaar i Lønnen 
til Biskaiens Lærer. 
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Da en Vej fører forbi Søren Mortensens Lod, og samtlige Børn 

formentlig kunne henvises til Biskolen uden at nye Gangstier bliver 

fornødne, var det vistnok bedst, at Skolen byggedes i Hjørnet af 

denne Mands Lod. - Læreren kunde da tillige undgaa at føre 

Huusholdning ved at tage sin Kost hos Søren Mortensen, hvis 

Gaard ligger nærved Byggepladsen, og da Søren Mortensens Gaard 

snart vorder fæsteledig, blev det muligt for Godsejeren at indrøm

me Sognet Brugen af Bygge- og Haveplads mod en moderat Be

taling. 
For det Tilfælde, at Skolen i sin Tid skulde udvides og Læreren 

tillægges Jord, var det hensigtsmæssigst ved Fæsteforandring at re
servere det fornødne Areal mod at Fæsteren, naar man tog samme 

i Besiddelse tilstodes en passende Godtgørelse. 

Planen har saa været indsendt til Kancelliet, og dette har ved 

Skrivelse af 28. Juli meddelt Skoledirektionen, at Planen god
kendes, og Skolekommissionen skrider straks til dens nærmere Ud

førelse, og allerede den 4· Oktober er Bygningens Opførelse bort

liciteret til Bygmester Jørgen Lang, Faaborg. Den skulde være fær

digbygget senest medio Maj r839 under en daglig Mulkt af r Rdl. 

Sølv til Sognets Skolekasse. 

Bygmester Jørgen Lang skulde have 840 Rdl. Sedler, og alle 

Omkostninger ved Bygningens Opførelse var beregnet til II97 Rdl. 

5 Mk. II Ski. 
Efter Bjerne Skoles Opførelse og Ansættelse af den første Lærer, 

Niels Lund, fra 19. Juni 1839, er Sognets Inddeling i Skoledistrik

ter i Hovedsagen fastlagt saaledes, som de af Hensyn til den V ej

længde, Børnene vilde have til Skolegang, endnu forefindes og med 

Hensyn til Bestridelse af Embederne, gaar der nu c. 40 Aar, før 

der atter bliver Brug for en Udvidelse. I den mellemliggende Tid 

er der foretaget en Del Ombygninger og Nybygninger ved alle 

Skolerne, hvoraf dog kun enkelte skal omtales nærmere. 

I Aaret 1844 foretog man en Hovedreparation ved Degneskolen 

i Horne. 
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1845 foretoges Ombygning af Organistboligen. Tegning herover 
forefindes ikke i Arkivet. 

Skolestuen ved Organistskolen, som var indrettet i Hospitalsbyg
ningen, var nogen Tid i Forvejen udvidet og istandsat, og Sogne
forstanderskabet ønskede en Overenskomst med Lehnsbesidderen 

paa Hvedholm angaaende Brugsretten til denne Skolestue. Der ud
færdigedes derfor et Tilbud af II. December r858, og dette til
traadtes fra Lehnsbesidderens Side kort Tid efter og gik ud paa: 

I. At Communen vedligeholder som hidtil Skolestuen indvendig, altsaa ogsaa 
Gibsdækket under Loftet. 

Fremdeles vedligeholder den Vinduerne med Træ, Beslag, Glas og Maling 
paa den Side, der vender indad samt Døren ind til Skolen. 

2 . Lehnsbesidderen overtager Vedligeholdelsen af 
a. Murene udvendig. 
b. Maling af Vinduerne udvendig. 
c. Tag og Spærværk som Loft isaavidt Bjælker og Fjælle angaar. 
d. Locummet ind- og udvendig samt bekoster dets Renovation. 
e. Gangen der er fælles for Hospitalet og Skolestuen, samt Døren ud til 

Gaden. 
3- For Brugen af Localet betaler Communen aarlig, regnet fra 1' Januar 1858 

- 2 Rdl. og tilsikres af Lehnsbesidderen vedvarende Brug mod saadan 
Afgift. 

Det var en billig Leje for et Skolelokale, og der holdtes Skole 
der indtil 1892, da den ny Skole blev bygget. 

Det, der tilsyneladende mest har sat Sindene i Bevægelse, har vel 
nok været Udlæg af en Jordlod til Bjerne Skole og Bygning af til
svarende Ladebygninger. 

Trods adskillige Henvendelser baade fra Beboerne og fra flere 
af Lærerne ved Bjerne Skole om, som en Forbedring af Lønnen, at 
faa udlagt en Jordlod til Bjerne Skole, saa stillede Sogneforstander
skabet sig modvillig til Sagens Gennemførelse. 

rste August r85r indsendte Skolelærer Brøndum saa et fornyet 
godt begrundet Andragende om Udlæggelse af en Jordlod, og An
dragendet er fremsendt til Ministeriets Afgørelse. Ministeriet anser 

de~ imidlertid for rettest, da Sogneforstanderskabet havde modsat 
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sig dette Andragendes Opfyldelse, forinden videre foretages, at 
begære sig Amtsraadets Betænkning om, hvorvidt Kommunens øko
nomiske Tilstand maatte vække nogen Betænkelighed ved at paa

lægge den den med Anskaffelse af en anordningsmæssig Lod til 
Bjerne Skole forbundne Byrde. 

Af den Indberetning, som derefter tilstilledes Ministeriet, skal 
anføres nogle Uddrag til Belysning af Forholdene. Det fremgaar 

heraf, at da Horne Sogns Jorder udskiftedes, blev der ikke henlagt 
Jord til Degnen som Skolelærer, men som Degn for hele Sognet. 
De Degneembedet tilhørende Jorder og Græsningsrettigheder erag
tedes lige med 12 Tdr. Land bedste Jord eller 16 Tdr. Land mid
delgod Jord. Læreren ved Organistskolen erholdt en Jordlod som 
indeholder 6% Tdr. Land, hvortil Bjerne og Bøjden afgav 3 Tdr. 
Land bedste Jord og Horne By Resten. I Løbet af nogle og tredive 
Aar voxede Børneantallet, saa at man først maatte dele Degne
skolens Distrikt og bygge Bøjden Skole, senere dele Organistsko

lens Distrikt og bygge Bjerne Skole. Den daværende Skolekommis
sion indstillede i Aaret 1838, da Degneembedet i Horne blev ledigt, 
at den gl. Degnejord skulde deles lige imellem Læreren ved Degne

skolen i Horne og Læreren ved Bøjden Skole og da hver af dem 
fik 2 Tdr. Land meer end reglementeret Jord, skulde de aarlig svare 
hver 2 Tdr. Byg, der skulde føres Skolekassen til Indtægt. Man tog 

dengang, skønt Bjerne Skole allerede var bygget, aldeles intet Hen
syn til, at Bjerne Distrikt havde gammelt Krav paa Anpart i Degne
jorden efter sit contribuere, de Hartkorns Størrelse og tilmed ved 

Udskiftningen havde afgivet 1Vz Td. Land bedste Jord (til højeste 
Taxt) som Eqvivalent for den Græsningsret Organistskolens Lærer 
havde nydt paa Bjerne Marker, fordi dette Distrikts Børn hørte til 

hans Skole. Denne Indstilling blev imidlertid approberet d. 30. De
cember 1839, men jeg formener ikke at see rettere, end at Bjerne 
Distrikts Beboere ere skete stor Uret, og jeg tvivler meget om, at 
dette vilde være sket, om Indstillingen havde indeholdt alle her
henhørende Oplysninger. 
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Efter flere forskellige Oplysninger, Beregning over, hvorledes 
den til Degneskolen udlagde Jord kunde have været fordelt til alle 
Skolerne samt over, hvilke Udgifter Nyordningen vilde medføre, 

der angives at udgøre 47 Rdl. 3 Mk. udtales der at: "Denne for
øgede Udgift for sognet er, naar det fordeles paa dets ca. 700 Tdr. 
Hartkorn, ubetydelig. Kornløn vilde forslaa ganske anderledes for 
Læreren end Pengeløn, og som den vedlagde Beregning udviser, 
vilde den fremtidige Udgift for Skolevæsenet neppe komme til at 
overstige, hvad Cirk. af 8. Jan. r82o indrømmer at maatte kunne 
paalægges en Kommune; desuden er denne Kommune i det hele 

meget velhavende. 
Man vilde herved undgaa at høre Bjerne Distrikts Beboeres ide

lige Klage over at være stedmoderligt behandlede i Henseende 
til Skolevæsenet, uagtet de have baaret og fremdeles komme til at 
bære deres Part i alle Udgifter til Skolevæsenet. De maa nu endog 
yde Fourage og Korn til Organistskolens Lærer, med hvem de ellers 
intet have at bestille, man vilde herved undgaa den urimelige Ud

sigt til, at Bjerne Skole idelig skifter Lærer. Erfaringen har lært, at 
Lærerne ved Bjerne Skole ikke kunde leve af deres Løn; Sognefor
standerne har under Sagens Behandling udtalt, at denne Lærer 
næppe har mere i Løn end en Tjenestekarl her i Sognet; nogle af 
de valgte Forstandere har ogsaa udtalt sig for at forøge Lønnen 
med 20, 30 a 40 Rdl., hvilket de imidlertid i deres Erklæring er 
gaaet fra. Lærerne ved Bjerne Skole maa i mange Henseende tye 
til Beboernes Godgørenhed. Den første Lærer var gift og tilsatte 
i faa Aar alt, hvad han ejede og efterlod sin Familie i Armod, den 
anden Lærer flyttede efter eet Aars Forløb, den tredie Lærer kunde 
kun ved privat Formue og betydelig Understøttelse fra en Slægt
ning, samt ved Beboernes Godgørenhed ernære sin Familie. Lære
ren bor ensomt paa Marken og vil i Længden næppe kunne faae 
varm Middagsmad, og Husholdning kan han ikke føre uden at 
forarmes. 

Derefter opføres mange forskellige Punkter som Grundlag for 
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en Anbefaling og 19. November r85r indsendes denne Redegørelse 
fra Skolekommissionen gennem Provst Leth i Svanninge. 

Som sædvanlig tager det Tid med de ministerielle Afgørelser, 

og der gik ogsaa henved et Aars Tid, før Afgørelsen kom; først 
den 30. August r852 afsender Ministeriet Svaret, der slutter saa
ledes: "Efter nu at have modtaget Amtsraadets Svar, hvor det 
erklærer sig ganske enig i Direktionens Formening om, at Kom
munen bør tilpligtes at forsyne Bjerne Skole med en reglementeret 
Jordlod, hvis Afgørelse formenes ikke at ville overstige Kommu
nens Kræfter, skulde Ministeriet tjenstlig melde til behagelig Efter

retning og videre Bekendtgørelse, at en anordningsmæssig Jordlod 
bør anskaffes til Bjerne Skole, og maa Ministeriet tjenstlig anmode 
Direktionen om i Overensstemmelse dermed behageligt at ville give 
Sogneforstanderskabet fornødent Paalæg". 

Nu var der ingen Vej uden om, og Jordlodden skulde udlægges, 
og som før berørt havde der ved Fæsteledighed for Ejendommene 
Matr.Nr. 13 a maaske ogsaa for Matr. r2 været taget Hensyn fra 
Lehnsbesidderen netop med Henblik paa Udlægning af en Skolelod, 

saa fra den Side var ikke større Hindringer, og Lodden blev saa 
udlagt med 3 Td. Land fra Matr. Nr. r2 Christen Christensen og 

2 Td. 6 Skp. Land fra Matr.Nr. 13 a Claus Madsen og var belig
gende langs Sinebjergvejen med den smalle Ende mod V ej en fra 
Sinebjergvejen efter Bjerne Skole og altsaa beliggende lidt fra 
Skolen. De nødvendige Ladebygninger bliver opført ved Skolen, 
og i r863 foretages en Udvidelse af Beboelseslejligheden, som op
rindelig var beregnet til en ugift Lærer, saa at den var anordnings

mæssig for en gift Lærer. 
Der gaar nu nogle Aar, men allerede i r873 er Børneantallet 

vokset saaledes, at det overstiger roo Børn i Bjerne Skole fordelt 
paa 2 Klasser. I de andre 3 Skoler var Børneantallet nær ved roo 

i hver. Der blev søgt at raade Bod paa Forholdet ved Omregulering 
af Skoledistrikterne, saaledes at Bjerne Skoles Børneantal kom ned 
under roo, men der gik kun nogle faa Aar, for allerede ved Ind-

20 
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beretningen for 1877 var Børneantallet igen over roo i Bjerne Skole 
og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet sender derfor en 
Skrivelse af 2. Marts 1878 gennem Skoledirektionen til Horne 

Sogneraad, hvori det blandt andet hedder: "Den Overtallighed i 
Bjerne Skole som alt fandt Sted i r873 og da søgtes afhjulpet ved 
en Formindskelse af dens Distrikt har atter været tilstede ifjor, og 
da tilmed samtlige Skoler og Skoledistrikter i Horne Sogn tælle 
omtrent roo Børn forventer man sig nu snarest muligt at modtage 
et Forslag til en definitiv Omordning af Skolevæsenet i dette Sogn". 

Sogneraadet holder saa Møde, men forinden det træffer nærmere 
Foranstaltninger, ønsker det at høre Skolekommissionens Mening 
og ønsker dens Medvirkning til Løsning af denne for Sognet saa 

vigtige Sag. 
Til Orientering i Sagen meddeler Sogneraadet hvad det tidligere 

(idet man forudsaa det nu indtrufne Tilfælde) har næret Tanke 
om at foretage sig, for at den nødvendige Omordning kunde blive 
til en Forbedring af Sognets Skolevæsen. 

I den i Sogneraadsmødet den r8. Maj r868 vedtagne og af 
Autoriteterne bifaldte Plan for Degneskolens Ombygning var op

taget den Bestemmelse at oprette en Andenlærerplads ved bemeldte 
Skole og at indrette samme i Overensstemmelse hermed. - Dette 

blev imidlertid ved Ombygningen i 1874 (da Børneantallet den 
Gang ej nødvendiggjorde saadant) udsat, men Bygningerne lagdes 
saaledes, at Tilbygning senere kunde ske. Af Skolekommissionens 
Formand har Opmærksomheden dernæst været henledt paa "Poge
skoler", hvori Børnene kunde forberedes og mulig forblive ud over 

7 Aars Alderen, hvorved vandtes Plads i de øvrige Skoler. 
Endelig er der, af Hensyn til den tiltagende Befolkning i Taaste

bjergmarken og den lange, særdeles om Vinteren besværlige Skole
vej derfra, fremkommen Henstilling om at opføre en ny Skole 

dersteds, da navnlig samme kunde optage Børn fra samtlige 4 
Skoledistrikter, hvori Sognet hidtil har været delt. 

I Tilslutning til denne officielle Skrivelse fra Sogneraadet til 
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Horne Skolekommission har Sogneraadets Formand, Gmd. Jens Han
sen (i daglig Tale kaldet Skriver Hansen) vedlagt nogle personlige 
Betragtninger, som ganske kort giver et godt Resume af de Grunde, 
der kan tale til de enkelte Forslags Gunst. Han skriver: 

r. Angaaende Tilbygningen ved Degneskolen og Oprettelsen af 
en Andenlærerplads derved. 

Denne Maade kunde formentlig billigst føre til Maalet og tillige 
lægge en Spire til en virkelig Forbedring af Sognets Skolevæsen, 
idet Skolens Beliggenhed tillader at der sammesteds kunde oprettes 
en videregaaende Klasse, hvor de modneste Elever fra samtlige 
øvrige Skoler kunde antages, og Børneantallet i hver af disse paa 

den Maade (i alt Fald i en længere Aarrække) nedbringes til det 
normerede. 

2. Angaaende Forberedelseskoler. 
Kunde der i de forskellige Dele af Sognet findes bosatte Personer 

(navnlig K vinder), der var skikkede og villige til at undervise Børn, 
saaledes at man kunde erholde Tilladelse til at udsætte deres 
Optagelse i de andre Skoler til det fyldte Sde Aar, burde saadant 
ogsaa være en heldig Udvej. Navnlig kunde Kommunen være ret 
tjent med, at anvende et Beløb, lig Lønnen til en Andenlærer mel

lem disse Smaaskoler, eftersom Følgen naturlig maatte blive en 
fyldigere Undervisning i de ordinære Skoler, naar Børneantallet 
formindskedes med :Y. Del. - løvrigt vilde det være behageligt for 
Udflytterne, om Børnene i den yngre Alder kunde erholde Under

visningen nærmere ved Hjemmet, selv om de herfor ligedan nu i 
de private Smaaskoler maatte komme til at yde et lille særligt 
Bidrag, der for de Fattige selvfølgelig vilde blive at udrede af 

Kommunen. 
3· Angaaende en ny Skole i Taastebjergmarken. 
For denne taler i Særdeleshed den store Lettelse, mange Børn der 

vilde erholde i deres Skolevej; derimod vil dette Arrangement med
føre den betydeligste Bekostning, navnlig ifald der fordres oprettet 
en fuldt reglementeret Skole, beregnet paa en gift Lærer, hvad der 

Fynske Årbøger 1957



Jens Holm: Horne .rogns .rkoler 

- naar den større Udgift ej kom i Betragtning - vilde være den 
heldigste. 

Man tør vel ikke endnu en Gang gjøre Forsøg paa - ved en 

Overflytning af nogle flere Børn fra Bjerne til Organistskolen eller 

ved Antydning af at efter Omstændighederne forvoldtes der ej 

videre Ulempe, at Børnetallet i Bjerne Skole midlertidig er over 

100 - at faa Udsættelse i Sagen af Hensyn til at en ny Skolelov 
dog vel i en ikke fjern Fremtid maa udkomme. 

Af Jens Hansens Bemærkninger vil vi særlig lægge Mærke til 

hans Udtalelser angaaende Punkt r. Han omtaler her, at dette i sig 

bærer en Spire til en virkelig Forbedring af Skolevæsenet samtidig 

med at afhjælpe den øjeblikkelige Overfyldning af Klasserne, og 

han paapeger Muligheden af en videregaaende Klasse med de 

modneste Børn fra hele Kommunen. Dette er jo et Spørgsmaal, som 

senere har været taget under Drøftelse igen, saaviJt jeg husker 

i Aarene omkring 1921-22, men atter blev stemt ned. 

Skolekommissionens Svar foreligger allerede den 25. Marts og 

gaar ud paa, at Kommissionens Medlemmer er enige om at anbefale 

at bygge en ny Skole paa Taastebjergmarken, og de var ogsaa enige 

om, at det var heldigst om den straks kunde tillægges Jord og 
reglementeret Løn for en gift Lærer, men Kommissionens to menige 

Medlemmer formente, at i det mindste foreløbig skulde Skolen være 

uden Jord for en ugift Lærer. 

Med Hensyn til en Udvidelse af Degneskolen, saa var Kom

missionen klar over den store Fordel, denne Ordning kunde være 

for Skolen, men Kommissionen mente, at Ulemperne særlig for de 

længst borte boende vilde blive særlig store, og med Hensyn til en 

udvidet Undervisning formente den, at denne synes nærmest at høre 

hen til Tiden efter Konfirmationen, og den antager: at det ikke vil 

høre til Umulighederne i sin Tid at faa en saadan bragt istand. 

Angaaende Pogeskoler skulde Kommissionen ikke videre udtale 

sig, idet man formente, at hvor hensigtsmæssige de end kunde være, 
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saa havde de formentlig ikke nogen Stemning for sig hverken i 

Sogneraadet eller blandt Sognets Beboere. 
Sagen har været besværlig at blive enige om. 20. Juni 1878 blev 

forskellige Indberetninger sendt til Provst Thorup, men ingen af 
disse Forslag tilfredsstillede hverken Skoledirektionen eller Sogne
raadet, og Sagen blev atter udsat. Man gik stadig og ventede paa 
den nye Lov, saa hele Sognets Skolevæsen kunde blive taget op til 
fornyet Overvejelse. En Ordning skulde der imidlertid til, og ved 

en Skrivelse af I4· December 1879, der fremsendes gennem Salling 
Herreds Skoledirektion, forlanger Ministeriet, at Sogneraadet skal 
fremsætte et Forslag senest 31. Januar I88o. 

Sogneraadet udarbejder saa Forslag til en Plan, der, som det flere 
Gange pointeres, maa betragtes som rent midlertidig, indtil den 
forventede nye Lov fremkommer. 

Planen gar ud paa at leje et Hus godt beliggende i Horne By 
og der oprette en Pogeskole, som skulde kunne optage Børnene 
i Alderen fra 7 til 9 Aar fra Degne- og Organistskolen. 

Denne Plan blev antaget til Godkendelse af Ministeriet, og 
Sogneraadet lejede saa Ejendommen Matr. Nr. 108 b i Horne By og 
indrettede det til Pogeskole, og da en Lærerinde ved en Pogeskole 

ikke indgik under Skoleplanen, som den da forefandtes, saa kunde 
Sogneraadet selv ansætte og kalde til Embedet, og i Mødet den 
4· Oktober I 88o ansattes Frk. Anna Christine Ølsted af Rønne som 
Lærerinde ved Pogeskolen. 

Planen havde som anført kun været betegnet som midlertidig, og 
der gik heller ikke ret lang Tid, før der atter blev Røre om Skole
spørgsmaalet. Allerede i 1883 maatte der foretages en Udvidelse 
af Skolelokalet i Pogeskolen og en ny Forstue bygges, idet den 
gamle lagdes ind til Skolelokalet, og i Sogneraadsmødet den 30. Juli 
1883 er der Forslag fremme om at købe Skibskaptain Wies Hus og 
indrette en Pogeskole mere i Horne By. Dette Forslag fandt dog 
ikke Fremme. 
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Men derfor er Spørgsmaalet ikke løst. Ikke engang stillet i Bero 

for Gang paa Gang ser vi Skrivelser fra Skoledirektion og Mini
sterium med Henstilling om Forøgelse af Lærerkræfterne. Sogne

raadet søger at faa Udsættelse og prøver paa forskellig Maade, om 
der kan skaffes Klarhed over, hvilke Muligheder der kan tænkes 

at blive de bedste for Sognet. 
Henstillingen fra Ministeriet tager fastere og fastere Form og 

bliver efterhaanden til et Krav om, at der skal fremsættes Forslag. 

Ministeriet henledte Opmærksomheden paa Ønskeligheden af 
Lærerkræfternes Forøgelse ved alle Kommunens Skoler, Opførelse 

af en ny Pogeskole i Horne og en mindre ved hver af Bjerne og 
Bøjden Skoler, og ved Skrivelse af 5· September r889 krævedes Svar 
inden den 15. s. M. 

Sogneraadet er endnu ikke klar over eller enig i, hvorledes de 
ønsker Skolevæsenets Struktur anlagt, og der begynder atter en 
Tovtrækning om Tidspunktet for Begyndelse paa Arbejdet. Sogne
raadet ønsker at vinde Tid til Gennemdrøftelse af de forskellige 

Problemer og Muligheden for Fremkomst af nye og bedre, og 
Myndighederne presser paa, da Skolerne er overfyldte med Børn. 

Tiden gaar, og først efter et fornyet Krav fra Skoledirektionen 

af 31. Marts r89o bliver der nedsat et Udvalg paa 5 Medlemmer 
til at udarbejde Forslag. Udvalget kom til at bestaa af Jørg. P. Chri

stensen, Mads H. Høyby, Hans J. Lund, Henrik Krog og L. Chri
stensen. Disse tager fat paa Arbejdet med det samme og udarbejder 

3 Forslag. Det første Forslag gaar ud paa at bygge en Pogeskole 
ved hver af Sognets 4 Skoler, men da Organistskolens Lokale i 
i Hospitalet kan ventes at ville blive kasseret i nær Fremtid, saa 
skulde der ogsaa regnes med Bygning af en helt ny Skole der. 

Det andet Forslag gaar ud paa at sammendrage hele Horne Bys 
Skolevæsen paa et Sted og bygge 4 Klasseværelser, hvor der saa 
skulde undervises af 2 Lærere og 2 Lærerinder og ved Bjerne og 
Bøjden Skoler skulde bygges Pogeskoler. 

Det tredie Forslag er noget lignende, men for Horne Bys V ed-
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kommende skulde Undervisningen være fælles, saa den kunde ske 
i 6 Klasser med 2 gifte og r ugift Lærer. 

I nogle Oplysninger om hvorledes Sogneraadet er kommet paa 
den Tanke at ordne Skolevæsenet som foresiaaet hedder det: 

I r887 gav Ministeriet Paabud om en Forøgelse af Lærerkræf
terne i Bjerne Skoledistrikt. Dengang hjalp man sig med at lade 
nogle Børn fra Bjerne By søge Skolen i Horne. 

Da der saa i r889 blev givet Paabud om Lærerkræfternes For
øgelse i Horne og om Opførelse af en ny Pogeskole, tog Sogne
raadet under nøje Overvejelse, om der ikke kunde findes en Udvej, 
hvorved man paa en Gang kunde faa alle Sognets Distrikter for
synet med saa mange Lærerkræfter, at disse til enhver Tid var 
tilstrækkelige, uden at ty til den meget uheldige Distriktsomdeling. 
Dette kunde ske ved at opføre en Pogeskole ved hver af de fire 

Skoler, men hertil blev gjort den Indvending, det vil ikke gavne 
saa meget for Undervisningen, som det koster at sætte i Scene og 

holde vedlige med Løn til 4 Lærere og 4 Lærerinder, og ved ind
trædende Vakance er Organistskolen kassabel efter Nutidens For

dringer, saa at der bliver 5 Skolestuer og 4 Boliger for Lærerinder 
at opføre, hvilket vil koste betydelige Penge, var det ikke bedre at 
arbejde hen til at samle vort Skolevæsen noget mere, end det er, 

navnlig i Horne By, og med det samme se at faa Tilladelse til at 
sælge Skolelodderne, da ingen af Lærerne driver dem selv og maa, 
for hver Gang Forpagtningen fornyes, sætte denne ned med ikke 

saa faa Tdr. Korn, herved slap Kommunen for saa stor Ladebyg
nings Vedligeholdelse til ingen Nytte. Dette fandt Sogneraadet var 
den rette Vej for at skaffe saa godt Udbytte af Undervisningen 
som mulig, naar blot Bøjden og Bjerne Distrikter kunde blive saa 
godt betjente, at de ej med Grund kunde klage over Tilsidesættelse. 

Sogneraadet enes saa om Princippet i Forslagets Punkt 3, der 
bliver nærmere udformet og "indsendt til Godkendelse. Planen bliver 
imidlertid kun delvis godkendt, idet Ministeriet ønsker 2 Punkter 
forandret, nemlig for det første at Lærernes Ansættelsesforhold og 
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Lønning forbliver som hidtil (Jordloddernes Forbliven ved Em

bederne), og for det andet at de 2 daværende Skoledistrikter i 

Horne By fremdeles skulde være 2 særskilte Distrikter med hver 
I Lærer og I Lærerinde. 

Sogneraadet er imidlertid nu bleven klar over sit Standpunkt, det 

Standpunkt, som det mener er det bedste baade for Sognet og for 

Skolen, og det vil ikke give fortabt men prøver paa, om det kan faa 
Ministeriet til at forandre Beslutning. 

I Sogneraadets Svarskrivelse hedder det blandt andet: 

"I den af det høje Ministerium under 4· September over Direk
tionens Indstilling afgivne Resolution forekommer 2 Punkter, der 

i høj Grad vanskeliggør Forslagets Gennemførelse, hvorfor man har 

tilladt sig at anholde hos Skoledirektionen om Tilladelse til under

danigst at maatte forelægge Forslaget i sin Helhed for det høje 

Ministerium for om mulig at foranledige at disse 2 Punkter blive 
ændrede, nemlig: 

I. Lærerlønningerne. 

Ifølge Resolutionen skal Lærernes Ansættelsesforhold og Løn

ning blive som hidtil. 

Efter Raadets Opfattelse skal altsaa Jordlodderne vedblive at 

tilhøre Embederne og som Følge deraf opføres Ladebygninger ved 

den paatænkte ny Skolebygning, hertil egner den udsete Plads sig 

aldeles ikke, og det er hverken i Lærernes eller Kommunens Favør, 

at Jorden bliver ved Embederne, da Lodderne er bortforpagtede, og 

Afgiften af dem stadig er i Nedgang for hver ny Forpagtning. Det 
henstilles derfor underdanigst om dette Punkt maatte forandres 

for Hornes Bys Skoleembeder, og at Lodderne tilligemed den nu

værende Degnebolig maatte sælges af Kommunen og det til 

Reguleringssummernes Kompletering manglende Beløb udredes af 

Kommunekassen med Lærernes Samtykke, og da det engang er fast

siaaet her i Kommunen, at alt Offer til Lærerne deles lige imellem 

de 4 Lærere i de nuværende Embeder uden Hensyn til fra hvilket 
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Distrikt Offeret er kommen, kan dette ikke være til Hinder for den 
foresiaaede Sammenslutning af Skolevæsenet. 

2. Saa vidt det kan ses af Resolutionen skal de 2 Skoledistrikter 

i Horne By holdes hver for sig som hidtil, og hver Distrikts Børn 
undervises af I Lærer og I Lærerinde? Er denne Opfattelse rigtig, 
er Maalet for Sammenslutningen, en mere fyldig Unde,-visning, ej 
at opnaa derved, og der maa derfor hellere bygges Pogeskoler ved 
de nuværende 2 godt byggede Skolebygninger, da den store Bekost
ning ved Skolevæsenets Sammenflytning i en Bygning er ganske 
omsonst. 

Da Hovedhensigten med Forslaget er at fremhjælpe Oplysningen 
blandt Beboerne med de Midler, der raades over, at tilbyde alle 
i Kommunen værende Børn en saa fyldig Undervisning, som en 
Almueskole kan yde, og man har bestræbt sig for, at ingen af 
Beboerne selv de længst bortliggende skulde blive behandlet sted

moderlig, forventer man saavel den stedlige Skolekommissions som 
Salling Herreds Skoledirektions Anbefaling af Forslaget, ligesom 
man udbeder Tilladelse til, at Skoledistriktets Grænser maa henstaa 
uafgjort til et senere Tidspunkt, til Forslaget er endelig tiltraadt 
eller forkastet. 

Endnu skal bemærkes at • Antallet af skolesøgende Børn i hele 
Kommunen var i Juni dette Aar 38I, og naar der, som foreslaaet, 
antages til deres Undervisning 5 Lærere og 2 Lærerinder, forventer 
man et godt Resultat af Skoleundervisningen i Horne Kommune." 

Sogneraadets Standhaftighed kronedes med Held, og Ministeriet 
gav sit Samtykke til Planen den I6. Februar r89r baade med Hen
syn til Samlingen af Horne Bys Skolevæsen og Lærernes Aflønning 
samt Tilladelse til Salg af Skolelodderne ved Degne- og Organist
skolerne. 

Til Slut tilføjedes at paa Grund af de store Forandringer i Sog
nets Skolevæsen vilde Ministeriet anse det for heldigt, om der til 
Ministeriets Approbation indsendtes en helt ny Plan for Sognets 
samlede Skolevæsen og endelig, at der snarest muligt oprettedes en 
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Pogeskole i Bjerne under Bestyrelse af en saavidt mulig examineret 
Lærerinde, og at der ligeledes i en nærmere Fremtid vil være at 
oprette en Pogeskole ogsaa ved Bøjden Skole. 

Nu var Vejen altsaa fri, saa den store og gennemgribende Om
ordning af Skolevæsenet kunde tage sin Begyndelse, men derfor 
var Bekymringerne ikke blæst væk. 

Sogneraadet var ikke kendt med at bygge, og man enedes da om, 
at man vilde begynde med at bygge Pogeskolen ved Bjerne Skole 
først for at faa lidt Erfaring, inden man begyndte paa Skolen i 
Horne. Men nu meldte Dyreborg sig og mente, at da der fra dette 
Fiskerleje var en stor Procentdel af Bjerne Skoles Børn, saa burde 
den ny Skole bygges i eller ved Dyreborg. 

Sogneraadet lader saa foretage en Afstemning blandt Distriktets 
Beboere, om der ønskedes en Pogeskole ved Bjerne Skole eller en 
Biskole paa Dyreborg. Resultatet blev, at 72 stemte for en Poge
skole ved Bjerne Skole og ro for en Biskole paa Dyreborg, men 
for at imødekomme Beboerne paa Dyreborg formente man at ville 

bygge Pogeskolen 12- qoo Al. nærmere imod Dyreborg ved samme 
Vej som den nuværende Skole, da man ikke mener at kunne fjerne 
Skolerne mere fra hinanden, naar de skal faa den Betydning for 

Undervisningen, der er tilsigtet. 
Da der ikke kan blive Enighed om Byggepladsens Beliggenhed, 

foreslaar Sogneraadet, at Skoledirektionen ved et eller flere af sine 
Medlemmer vil lade Forholdene undersøge paa Stedet og udtale 
sig om, hvor Bygningen helst skulde opføres. 

Atter maa der føres en Del Forhandlinger. Skoledirektionen har 
efter at have set paa Pladsen anbefalet at udsætte Byggeriet ved 
Bjerne Skole et Aars Tid eventuelt søge at leje et Lokale til Skole
brug for en kortere Aarrække og saa tage fat paa Opførelsen af 
Skolen i Horne saa betids, at den kan være under Tag senest r. No
vember r89r og færdig til Brug i Foraaret 1892. 

Der blev saa foranlediget udarbejdet Tegning og Overslag og 
Arbejdet udbudt i Entreprise. Ved Forhandling med Lehnsgreven 
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opnaaedes Mageskifte med den til Organistskolen hørende Jordlod 
beliggende ved Landevejen fra Pindsvinevejen og efter Horne med 
en Grevskabet tilhørende Jordlod, der hvor Skolen nu er opført. 

En ideel Plads for en Skolebygning. 
Skolebygningen var færdig og toges i Brug efter Høstferien r892 

med 2 Lærere og r Lærerinde. 

Der var 4 Klasseværelser og Beboelse til Førstelæreren, en 
ugift Lærer og en Lærerinde og dertil kom Organistboligen, der 
bibeholdtes som Lærerbolig, saa nu var der ikke alene Plads for 

Øjeblikket, men der var Plads til yderligere Udvidelse, idet der var 
et Klasseværelse og en Lejlighed, som foreløbig stod ledige. 

Lærer Kistrup, der havde været Lærer i Horne fra r844, døde 
i Foraaret r892, og Lærer J. Hansen fra Degneskolen ansattes som 
Førstelærer, som Andenlærer fra r. August blev ansat Lærer Fæster, 
og som Lærerinde blev Frk. R. Clausen fra Pogeskolen ansat. 

Dermed var Omordningen for Horne Skoledistrikter fuldbyrdet. 
Den gamle Degneskole med Toft og Jordlod samt Gymnastik

pladsen blev bortsolgt ved Auktion. 
Nu maatte Forholdene ved Bjerne Skole ordnes, men endnu var 

der forskellige Brydninger, forinden Sogneraadet kunde skride til 
Arbejdet. 

3· Oktober r892 nedsattes et Udvalg til at fremkomme med For
slag, og ved næste Sogneraadsmøde fremkom dette Udvalg med 

3 Forslag, hvoraf Forslaget om at bygge en ny Bygning med 
2 Skolelokaler og omlave det gamle Skolelokale til Lærerindebolig 
vandt Sogneraadets Bifald, men samtidig fremsattes et fornyet An

dragende fra 31 Beboere paa Dyreborg om Bygning af den nye 
Skole paa Dyreborg i Stedet for ved Bjerne Skole. 

Da Andragendet ikke var indkommen i saa betimelig Tid til 
Sogneraadet, saa dette havde haft Tid til at sætte sig ind i det, 
udsattes Behandlingen deraf til næste Møde, hvor Sogneraadet 

imidlertid vedtog, at det finder ingen Anledning til at tage Hensyn 
til dette fornyede Andragende. 
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Skolekommissionen gaar imidlertid imod Sogneraadets Forslag, 
og Sogneraadet, som fastholder sit Forslag, anmoder paany Skole
direktionen om Medvirken til Sagens heldige Løsning ved personlig 
at komme til Stede ved et Møde for at tage den endelige Bestem
melse. Denne Sammenkomst fandt Sted den r9. December, hvor 
Skoledirektionen billiger Sogneraadets Forslag og opfordrer det til 
at udarbejde en detailleret Plan og indsende denne til Ministeriets 

Approbation. 
Imidlertid er en Kreds af Bjerne Skoledistrikts Beboere bleven 

urolige over Sagens Gang, idet de var bange for, at Autoriteterne 
vilde tage mere Hensyn til Andragendet fra Dyreborg end til den 

Forbedring, de formente en 4-klassedelt Skole var, og derfor frem
sendes der fra disse en Skrivelse med Henstilling til Sogneraadet 
om at fastholde Bygningen ved Bjerne Skole. 

Sogneraadets Plan om Nybygning af 2 Klasseværelser, Omlav
ning af det gamle Skolelokale til Lærerindebolig, Ansættelse af en 
Lærerinde og en forandret Aflønning til Læreren approberes af 
Ministeriet, og Bygning og Omlavning foretoges saa i Løbet af 

I893· 
I Slutningen af r893 begyndte saa Forarbejderne til en lignende 

Tilbygning til Bøjden Skole, og selv om der ogsaa her var nogle 
Smaabesværligheder at overvinde, saa faldt det dog forholdsvis let 

at komme til Enighed, og i Løbet af 1894 opførtes saa den ny 
Skolebygning ved Bøjden Skole, og ogsaa her blev det meste af den 
gamle Skolestue lavet om til Lærerindelejlighed. 

Dermed var hele Omordningen af Sognets Skolevæsen tilende
bragt. Det havde taget megen Tid. Man kan næsten sige fra om
kring 1878 til r895. Utallige Skrivelser har været vekslet mellem 
Sogneraadet, Skoledirektion og Ministerium. Lidt efter lidt ser vi, 
hvorledes Tankerne tager fastere og fastere Form, indtil tilsidst hele 
Skolevæsenets fremtidige Struktur staar klart for Sognets kaarne 
Mænd. 
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Megen Modstand mødte de fra Sognets Beboere, men ogsaa fra 
Autoriteternes Side var der Besværligheder at overvinde. Fra Be
boernes Side vel nok nærmest Ukendskab eller maaske rettere at de 
ikke var i Stand til, ikke modne nok til at forstaa Rækkevidden af 
den Forbedring, de nye Forhold bragte, og samtidig Frygt for den 
forøgede økonomiske Byrde, der vilde blive lagt paa deres Skuldre. 
Kritiken fra mange af Beboerne var haard, ja saa haard, at det 
næsten blev til Nag, og efter Forlydende kostede det ogsaa Sogne
raadsmandater. Men jeg tror nok, at jeg tør sige, at Eftertidens 

Dom blev anderledes. 
Det viste sig, at den indførte Ordning ikke alene holdt de næste 

50 Aar, men man tør vel ogsaa sige, at den holdt, saaledes at vi har 
bygget videre paa den, i hvert Fald er Skolelokalerne endnu fuldt 
ud brugelige, og jeg tør sige, den almindelige Opfattelse nu er, at 
vi maa være de Mænd taknemlige, der den Gang trods alle de for
skellige Genvordigheder fastholdt deres Syn paa Skolevæsenets 

Struktur og gennemførte det. 
Alle disse Mænd hviler nu i deres Grave, og de høstede vel 

næppe ret megen Virak for deres Arbejde ved Skolevæsenets Om
ordning medens de levede, men lad saa os mindes dem og deres 
Gerning i Taknemlighed for, hvad de fik udrettet for Skolevæsenet 

i Horne Sogn. 
En anden Faktor, som jeg ogsaa synes, man ved hele Gennem

gangen lægger Mærke til er den Velvilje fra Lehnsbesidderens Side, 
der gennem alle Generationerne saa bevislig er til Stede. 

Allerede fra den første dunkle Tid omkring r63r og fremefter 

saa længe hele Skoleordningen hvilede paa Lehnsgrevens Forgodt
befindende, har man en Følelse af, at det har deres varme Inter
esse, og at Skolevæsenet her er fuldt paa Højde med, ja maaske over 
hvad der er i de fleste Landsbysogne, og efter at Skolevæsenet 

overgaar til selve Sognets Bevaagenhed mærker man stadig Velvilje 
fra den Side baade med Hensyn til Anskaffelse af Jord til Skole-
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lærerembederne, da det kneb, og med Hensyn til Magelæg af 
passende Byggegrunde, da den nye Skoleordning skulde træde ud 
i Livet. 

Ogsaa rent økonomisk var Lehnsgreven velvillig stemt baade med 
Hensyn til direkte Udgifter i de tidligste Tider og med Hensyn til 
billige Laan i senere Tider. 

Ogsa deres Indsats bør mindes. 
Hvis ikke Lov af 18. Maj 1937 om Folkeskolen var bleven gen

nemført, havde den i halvfemserne gennemførte Ordning sikkert 
endnu i mange Aar kunnet staa ved Magt, og Kommunens Skoler 
var saa solidt bygget og saa godt indrettet, saa Skolelokalerne uæn
drede er gaaet ind i den nye Ordning, efter at 1937-Lovens Bestem
melser er gennemført i Kommunen. 
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