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F \ a  jeg begyndte at samle Stof til at fortælle noget om 
U  Nørre Broby Sogn, paakom der mig Lyst til først i 

al Korthed at skrive noget om de Forhold og Tilstande, 
der var Aarsagen til den Fornedrelse og Elendighed, 
hvori den danske Bondestand var nedsunken før Stavns- 
baandets Løsning i 1788,

Jeg indsaa dog snart, at det vilde føre for vidt. Des
uden er det jo ogsaa to Emner, som ikke ligefrem hører 
sammen.

Dog kan jeg ikke godt undlade at nævne et Par 
Ulykker, som hjemsøgte Danmark ved Midten af det at
tende Aarhundrede.

Efter at Fællesskabet i Jordens Dyrkning, der hindrede 
den enkelte i at gøre mere for at fremme sin Bedrift 
end Flertallet vilde gaa med til; Fæsteforholdet med det 
ubestemte Hoveri og alle de Ulæmper og Plager, som 
dermed fulgte ; Tjenesten i Landeværnet, der alene hvilede 
paa Bondestanden ; Stavnsbaandet, der tilsidst bandt Bon
den til Hjemstavnen fra det fjerde til det fyrretyvende 
Aar; uheldige Love og Regeringsforanstaltninger m. m. 
— efterhaanden havde ført til stor Fattigdom og Elendig
hed for Størstedelen af Landalmuen, hvoraf ni Ellevtedele 
levede under Fæsteforhold, stødte der omkring Midten
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4 M. J. Lomholt

af det attende Aarhundrede to Trængsler til, der saa at 
sige fik Bægeret til at flyde over.

Disse var en forfærdelig Kvægpest, og en Række 
af Aar, hvori en ualmindelig Misvækst hjemsøgte vort 
Land.

Herom skriver Højskoleforstander Povl Hansen i sin 
Bog „Det danske Landbrugs Historie“ Side 2— 3 følgende:

„Ved Midten af det attende Hundredaar befandt Land
bruget her i Danmark sig i en saa ynkværdig Forfatning 
som kun sjældent før eller senere. Mange Grunde var 
medvirkende hertil; men blandt de mere betydelige kan 
nævnes den store Misvækst i Aarene 1753 til 61, der, 
som en Forvalter skriver i 1762, har været en for alle 
nulevende Mennesker ukendt Misvækst. Heste og Kvæg 
døde i hundredvis af Sult. Hertil kom den store „Heste
død“ , der bortrev Tusinder af Heste; endvidere smit
somme Sygdomme blandt Faar og Svin, og endelig bragte 
den forfærdelige Kvægpest — mere end noget andet — 
Ulykkens Bæger til at flyde over.

Efter Gustav L. Badens Beregninger bortrev den alene 
i Aarene 1745—47 her i Landet ikke mindre end 457352 
Stykker Kvæg. Man hører saaledes om Besætninger, der 
4—5 Gange saa godt som bortdøde efter paany hver 
Gang at have været fornyede. Intet Under, at Landbru
get under og efter en saadan Række af Ulykker sank 
ned i en næsten bundløs Elendighed, og intet Under, at 
man spejdede til alle Sider efter Hjælp i Nøden.

I sin Betænkning over Kvægpesten udtaler Holberg 
Haabet om, at denne Hjemsøgelse for vort Landbrug maa 
føre til en Forandring og Forbedring enten paa den ene 
eller paa den anden Maade. Hvordan det nærmere skal 
foregaa, eller hvori Forbedringerne skal bestaa, ser han 
ikke, men Ordsproget siger, at „Nød lærer nøgen Kone
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at spinde“ ; mon den ikke ogsaa skulde lære Folket at 
lukke Øjnene op for de Midler, der kunde hjælpe Ager
bruget frem og drive Folket til at bryde nye Baner.

Holbergs faste og smukke Haab blev ikke beskæm
met. Disse store Ulykker blev virkelig i ikke ringe Grad 
det, der gav Stødet til de store Omvæltninger og Frem
skridt saavel i Agerbruget som i vort Samfundsliv.“

Saavidt Povl Hansen.
Om Kvægpesten skriver ogsaa Historikeren Jakob 

Langebek, der var født 1710 og døde 1775. Hangjorde 
i 1746 en Rejse gennem Sjælland i August Maaned. Fra 
denne Rejse fortæller han, hvordan han paa en Sommer
dag. kunde gennemrejse det meste af Sjælland uden at 
se et levende Kreatur.

Reformerne kom, men de kom ikke fra Bonden. Han 
var paa Grund af sin Uvidenhed og fortrykte Tilstand 
lovlig undskyldt.

Men der var lykkeligvis oplyste og ædelttænkende 
Mænd, som baade havde Vilje og Evner til at tage et 
Arbejde op i saa Henseende.

Dog, der var store Vanskeligheder at overvinde, men 
Ordsproget siger jo, at „hvor der er en Vilje, findes 
ogsaa en Vej.“

Vejen og Midlernes fandtes; Stavnsbaandet blev løst 
1788, og dermed fulgte saa efterhaanden en Mængde Love 
og Foranstaltninger, der førte fremad mod det Maal, som 
Indskriften paa Frihedsstøtten peger paa, naar det hedder: 
„Kongen bød: Stavnsbaandet skal ophøre, Landbolovene 
gives Orden og Kraft, at den fri Bonde kan vorde kæk 
og oplyst, flittig  og god, hæderlig Borger, lykkelig.“ *)

*) Se nærmere C. E. F. Reinhardt: „Et Afsnit af den danske 
Bondestands Krønike“ , udgivet af „Udvalget til Folkeop
lysningens Fremme“ .



Nørre Broby Sogn.

Nørre Broby Sogn udgør den nordvestlige Del af 
Svendborg Amt. Mod Nord grænser det til Verninge 
Sogn, Odense Amt, og mod Vest til Køng Sogn, gamle 
Assens Amt. Mod Syd og Øst omgives det af Sønder 
Broby og Vejle Sogne. Paa et lille Stykke støder det 
i Sydvest til Haarby Sogn.

Fra Verninge Sogn adskilles det ved Uglebækken og 
Odense Aa, hvori Uglebækken udmunder tæt ved Herre- 
gaarden Lundegaard. Ogsaa mod Øst og Nord dannes 
Sognets Grænse paa et længere Stykke af et Vandløb, 
som kaldes Vittinge Aa. Mellem Nørre og Sønder Broby 
Sogne dannes Skellet paa et længere Stykke af Lande
vejen, der fører fra Nyborg til Assens.

Overfladen af Sognets Jorder er for Størstedelen mer 
eller mindre bakket ; især i den vestlige Del findes flere 
temmelig høje Bakker. Den højeste er „Sjunebjerg“ , 262 
Fod (82 Meter); her f ndes et Generalstabsmærke. Den 
vestlige Del af Sognet har været ualmindelig rig  paa 
Sten og er det tildels endnu.

Jorderne er af meget forskellig Godhed. Medens der 
i Sognets østlige Del findes gode og faste, lermuldede
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Jorder, har den nordøstlige Del af Sognet, der munder 
ud i en Spids, en Del meget lette og sandede Jorder. 
Størstedelen af Sognets Jorder er af mer eller mindre 
grusmuldet Beskaffenhed; dog for det meste ret gode 
Kornjorder. Der gaar i Gennemsnit l l ’ /< Td. Land paa 
en Td. Hartkorn.

Sognets Areal udgør 5407 Td. Land (3004 Hektarer) 
Hartkornet er 4771/» Td. Ager og Eng, 6'/« Td. Skov
skyld, 5 Td. Mølleskyld.

Odense Aa gennemstrømmer Sognet fra Syd til Nord 
og deler det i to omtrent lige store Dele. Langs Aaen 
findes større Engstrækninger, der yder Sognet en hel Del 
godt Enghø Der findes i Sognet to* større Moser, Bøg
holm og Store Long. Tørven i den sidste er af meget 
løs Art. To mindre Skovstrækninger findes i den nord
lige Del af Sognet, Flægskov og Præsteskov. 16 Td. 
Land af den sidste hører til Præsteembedet. 104 Td. 
Land er Fredskov.

Nørre Broby Sogn hører til Salling Herred, Faaborg 
Læge- og Branddistrikt og Svendborg Amts 5. Valgkreds 
med nuværende Valgsted i Hillerslev Højrup.

Sognet har Byerne Nørre Broby, Vøjstrup, Staaby og 
Vittinge, samt en stor Del Udflyttere, baade Gaarde og 
Huse.

Byen Nørre Broby ligger midt i Sognet ved en Lande
vej, der fører fra Odense til Faaborg. Aaen deler Byen 
i 2 Dele1). Den har naturligvis sit Navn efter Broen, 
der fører over Aaen. Her har rimeligvis været Bro fra 
Arilds Tid. Af Sogneforstanderskabets Protokol ses, at

>) I ældre Tid kaldtes den større østlige Del af Byen Eg
balle, den mindre vestlige Del Saksenballe. H. S. Ipsen i 
kirkehistoriske Samlinger, 4“  Række, 4“  Bind.
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Broen har været ombygget i 1855. Denne Bro var ude
lukkende bygget af Træ. Allerede efter 20 Aars Forløb 
var den imidlertid bleven saa trængende til Reparation, 
at Amtsvejinspektøren raadede til helt at ombygge den i 
Stedet for at koste en hel Del paa at reparere den. 
Efter Forhandlinger med Amtsraadet om Sagen, blev saa 
Broen helt ombygget i 1877. Den fik da en mere solid 
Beskaffenhed med Jærnbjælker og Rækværk af Jærn. 
Samtidig blev Broaabningen indsnævret flere Alen. Amts
raadet lovede forud at deltage i Omkostninger med det 
halve, dog ikke ud over 3000 Kroner.

Hele Nørre Broby Sogn har i sin Tid været Fæste
gods Alle Ejendommene i Staaby og Vittinge har tilhørt 
Lundegaard. Af Ejendommene i Nørre Broby og Vøj- 
strup har derimod nogle hørt under andre Herskaber.*)

Den vestligste Del af Sognet, vel omtrent 8 à 900 
Td. Land, laa indtil 1797 idet væsentligste hen som Over
drev og var altsaa uopdyrket; kun et Par Huse skal have 
ligget ved Forbindelsesvejene til Nabosognet og der haft 
den Forpligtelse at sørge for, at Leddene var lukkede. 
Dette Overdrev var fuldt af Sten og Huller og havde en 
Skovstrækning, som endnu kaldes Abild- eller Abelskov, 
skønt Skoven i det væsentlige nu er en „Saga blot“ .

Nørre Broby har før Udskiftningen i 17971) været en 
meget stor Landsby, idet den bestod af 32 Gaarde for
uden Huse; deres Tal kendes ikke, de fleste har vist 
været jordløse.

Vøjstrup, der ligger */» Mil sydvest for Nørre Broby 
er derimod en lille By. Syv af dens Gaarde har hørt

•) Se Side 30.
’ ) Udskiftningen af Jorderne fandt Sted i 1796; 1797 blev en 

Del af Gaardene flyttet ud paa Overdrevet og Aaret efter 
en Del Huse byggede.
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til Lundegaard, 1 til Søbo og 1 til Muckadell. I en Eks
trakt af Svendborg Amts Brandtopografi af 1ste Januar 
1842 hedder det om Navnet Vøjstrup: „Da der blev Bro 
ved Nørre Broby, aabnedes derved en Distriktsvej efter 
Assens; man kaldte da dette Sted for Vejtorp, som er 
overgaaet til Vej- eller Vøjstrup.“  — Denne Formodning 
eller Antagelse synes mindre rimelig. Det er mere sand
synligt, at Navnet oprindelig har været „Vesttorp“ . Der 
findes nemlig i vort Land mange Byer, hvis Navne ender 
paa „to rp “ , „strup“ , „drup“ , „rup“ . Om dem skriver 
Professor Allen i sin Haandbog i Fædrelandets Historie: 
„De mere velhavende Adelbønder i Hovedbyerne, som 
i Middelalderen og mange Aar længere hen i Tiden, var 
Selvejere, opdyrkede sædvanligvis et Stykke af de øde
liggende Jorder, hvilket blev kaldet „Ornum“ og ikke 
regnedes med til Bymarken, men betragtedes som Bon
dens private Ejendom. — Byernes Jorder ejede man ellers 
i Fællesskab'). Der opkom paa den Maade en Mængde 
enkelte Gaarde, der efterhaanden voksede op til hele Lands
byer, hvilke til Forskel fra „Adelsbyerne“  kaldtes „T o r
per“ , og som i Reglen er kendelige paa de foran nævnte 
Endelser af Navnene. — Hvad der rimeligvis kunde tale 
mod denne Antagelse med Hensyn til Navnet Vøjstrup, 
er dette, at den ligger saa nær Broby. Men paa den 
anden Side ligger Vøjstrup Bys Jorder op til den Del 
af Byernes fælles Ejendom, der vitterlig blev ved at ligge 
udyrket hen lige til Udskiftningen. Grænsen mellem Vøj
strup Byes Jorder og Overdrevet gaar i lige Linje fra 
Sognets Sydgrænse til Mose- og Skovdraget i Nord.

*) Nørre Broby og Vøjstrup gaar den Dag i Dag under et 
Matrikelsnummer; Staaby ogVittinge har derimod hver sit 
Matrikelsnummer.
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Lige fra Middelalderen dyrkedes Jorderne i Fællesskab. 
Naar en Strækning Jord skulde optages til Dyrkning, for
enede flere sig til gensidig Hjælp i det endnu lidet be
folkede Land og afstak en Bymark saa stor, som samtlige 
Familiers Fornødenheder krævede. Denne Bymark blev 
nu ikke ligefrem delt i lige saa mange Stykker, som der 
var Familier; thi saa vilde ikke alle faa lige gode Jord
lodder. Det deltes derimod i Stykker efter Jordens for
skellige Godhed, Beliggenhed og Lethed til at dyrke. 
Hvert af disse Stykker blev atter delt i lige saa mange 
Agre, som der var Familier. Paa den Maade mente man 
at faa en retfærdig Fordeling af Jorden. Men den havde 
foruden andre Ulæmper den, at den samme Mand i Reg
len fik sin Ejendom i en hel Del Smaalodder, der meget 
ofte laa vidt fra hverandre. Ja, Tallet paa Loddernes eller 
Stykkernes Antal kunde undertiden løbe op i det utrolige. 
Saaledes for Nørre Broby Præstegaards Vedkommende, 
som følgende udviser:

Salling Herreds Jordebog fra 1690 indeholder en Ind
beretning af den daværende Sognepræst i Nørre Broby, 
Claus Michelsen om Præstekaldets Indtægter m. m. Den 
indledes med følgende: „R ig tig  Specifikation paa Nørre 
Broby Kalds tillagte Indkomster, forfattet efter den Maade 
og Methode, som Hs. Kgl. Majestæts Haand allernaadigst 
har forevist og underskrevet/4

Indberetningen er efter Formularen delt i 8 Afsnit med 
latinske Overskrifter. Det 4de af disse giver en meget 
omstændelig Beskrivelse af Præstegaardens Tilliggende i 
Ager og Eng. Det fremgaar deraf, at det til Gaarden 
hørende Agerland var spredt paa 91 forskellige Steder 
af det til Byerne Nørre Broby og Vøjstrup hørende Areal, 
og for hver af disse Dele er der tilføjet, hvor meget 
Korn, der kunde saas i hver af dem. Kun i 17 Stk.



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 11

kunde der saas over 1 Td. Korn, det højeste var 4 Td. ; 4 
Stk. tog kun 1 à 2 Fdk., alle de andre tog Fra i til 71/» 
Skp. Sædekorn. I det hele kunde der saas 52 Tdr., 7 
Skp. ; men det blev ikke altsammen anvendt til Sæd hvert 
A ar.

Eng-Høavlen anslaar Præsten til 108 Læs ialt. AF 
de dertil henlagte Stykker var et Par saa smaa, at der 
kun kunde avles en Bar Hø paa hvert; de Fleste gav 1 
à 2 Læs; kun 2 gav over 10, deraF det største 30 Læs. 
Der Fandtes ialt 4 2 Stk. lil Høslet. — Hartkornet var 
13 Td., 4 Skp., 2 Fdk, 2 Alb. — Summa Summarum: et 
vidtløftigt Agerbrug!!

For Nørre Broby Sogns Vedkommende blev Fælles
skabet altsaa ophævet i 1796. Ved den Lejlighed blev 
saa 10 af de Gaarde, der laa i Nørre Broby, flyttede ud 
paa Overdrevet mod Vest En blev flyttet ud mod Nord, 
og en anden mod Syd. Af de Gaarde, der blev Flyttede 
ud mod Vest, var de to kun Smaagaarde; de otte var 
hele Gaarde, hvortil der blev henlagt 80 à 100 Td. Land. 
Nu Fik hver Mand sin Jord paa saa faa Steder som mu
ligt. Udflytterne Fik deres i en Plan..

For hver af de otte hele Gaarde blev der udlagt en 
Lod paa omtrent 6 Td. Land og derpaa opført et Hus. 
Meningen med denne Ordning var, at Gaardmanden skulde 
drive Husmandens Jord, hvorfor der saa skulde ydes Ve
derlag i Form af Arbejde, navnlig i Slet og Høst. For 
en Række Aar tilbage var det Ord „min Pløjemandu og 
„Pløjedage“ gængs Tale i Sognet.

Den samme Ordning med Pløjemand og Plojedagc 
har, saavidt skønnes, ogsaa været indført i den ovrigc 
Del af Nørre Broby Sogn. For Staaby’s Vedkommende 
var der indtil den allerseneste Tid kun tre Husmænd mod 
10 Gaardmænd.
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De Mænd, der ved Udskiftningen blev dømt til at 
flptte ud paa de uopdyrkede Jorder, blev holdt skadesløse 
ved, at Herskabet lod bygge de ny Gaarde og ved, at 
de slap For den Part, som de tidligere havde haft i den 
saakaldte „Skavjord“ — vel „skarpe Jord“ ? — der er 
af en meget let Bonitet; desuden beholdt de en Part i 
Engstrækningen langs med AaenJ)

Mellem Byerne Nørre Broby og Verninge, Hovedbyen 
i Verninge Sogn, er der kun ganske lidt over en halv 
Mil i lige Linje. Desuagtet var det Først i 1873 og 74 
at disse Byer Fik en ordentlig og direkte Forbindelsesvej 
i den Landevej, som i disse Aar blev anlagt med Bro 
over Aaen. Forud kunde der under taalelige Vejr- og 
Vandforfiold køres gennem Aaen et lille Stykke nord For 
Lundegaards Mølle, tæt ved Flægskov. Der Fandtes et 
Gangbræt, men ingen Kørebro.

I det nordvestlige Hjorne af Sognet ved Holbrod2) kunde 
man med Ejerens Tilladelse ad en Markvej komme til

’ ) En Mand, der var Født i 1832, har meddelt mig dette.

*) „Holbrod“ . I Nordisk Tidsskrifts for Oldkyndighed, 2. 
Bind, 1. Hefte, hedder det:
„A f at bryde kommer „Brot“ , Brud, Gennembrud ved en 
bekendt Overgang, nær beslægtet med „braut“ , en banet 
Vej.“
„Et af de mest træffende Eksempler er Stedet „Holbrot“ i 
Fyn, der hvor Salling, Baag og Odense Herreder støder 
sammen, hvis lokale Beskaffenhed ganske stemmer med 
Navnets Betydning, nemlig et Gennembrud imellem Høje og 
en der igennem strømmende Aa med et Vadested“ . Vand
løbet ved „Holbrod“  kommer fra Køng Sogn og er Be
gyndelsen til Uglebækken.
Ved „Holbrod“ er Vandløbet til de fleste Tider nu kun en 
lille Bæk.
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Verninge Sogn. I modsat Fald var der kun Forbindelse 
mellem de to nævnte Byer om ad Fangel, mindst halv
anden Mil, eller om ad Kong—Højrup, omtrent lige saa 
langt.

Landevejen til Verninge blev siden Forlænget til Tom- 
merup med Knarreborg St.

Lundegaard.
Om denne Gaards Ælde vides intet bestemt. Der 

gisnes om, at den er opstaaet ved, at en mindre ‘By, 
Lunde, med 4 Gaarde er bleven nedlagt, og dens Jorder saa 
lagt sammen til den større Gaard. Den har efter Trap 
et Areal af 500 Tdr. Land, hvoraf 106 Tdr. Land Eng 
og Mose og 104 Tdr. Land Skov, Resten Ager.1) En 
Vand- og Vindmølle, som ligger tæt ved Herregaarden, 
er solgt for . faa Aar siden.

Gaarden drives af en Forpagter.
Som første Ejer af Lundegaard nævner Trap Erik 

Wenstermand, g ift med Fru Alhed Nordby. Om Wenster- 
mand hedder det i Jacob Madsens Visitatsbog af 1589: 
„Herregord Lundegord, Erik Wenstermann, hauffuer Erik 
Norbyes Søster, der blev skot ved Suendborg af sin egen 
Thiener.“ — 1598 solgte Erik Wenstermann Lundegaard 
til Ludvig Munk, der var Ejer af Nørlund mellem Aal
borg og Hobro. Ludvig Munk blev 1587 gift med Ellen 
Marsvin; hun var af en gammel dansk Adelsslægt og 
født 1572. 1 Aaret 1598 blev hun Moder til Kirstine 
Munk, der 17 Aar gammel blev viet til Kristian den 4de. 
Deres Bryllup har efter al Sandsynlighed staaet paa Lun
degaard.

l) Der er solgt noget fra Lundegaard, saa nu drives der kun 
omtrent 220 Tdr. Land under Gaarden.



14 M. J. Lomholt

Ludvig Munk havde tidligere været Lensmand i Trond- 
hjem, men var for sine Udsugeiser bleven afsat af Kristian 
den 4de paa en af hans Norgesrejser.

Lundegaard skal være ombygget af Ludvig Munk. 
Hovedbygningen var af Grundmur med to enetages Fløje 
af Bindingsværk og adskilt fra Ladegaarden ved en 
Grav. Paa en af Bygningernes Mure fandtes Begyndel
sesbogstaverne til Ludvig Munks og Ellen Marsvins Navne, 
samt Aarstallet 1602. Hovedbygningen havde et Taarn. 
— Ludvig Munk døde 1602.

feilen Marsvin giftede sig efter Munks Død med Knud 
Rud til Sandholdt; han døde allerede 1611. I sin lange 
Enkestand — hun døde 1649 — blev Ellen Marsvin Ejer 
af en stor Del Godser rundt omkring i Danmark. Der 
nævnes Vallø paa Sjælland, Ellensborg (Holchenhavn) og 
Vejlegaard paa Fyn, Taasinge og Thurø, hvor hun skal 
have bygget Kirken, Boller og Rosenvold i Jylland m. fl.

Ved Lundegaard findes en stor Tærskelade med en 
Mængde massivt Egetræ, hvilken er bygget af Ellen Mar
svin. Over Døren til Laden staar:

I H S
E L L E N  M A R S V I I N  

A N N O  1 6 3 6 .

Laden er 68 Alen (42l/ i  m) lang og 22 Alen 
( 12i /t  m) bred.

Kirstine Munk skal i sine unge Dage have været me
get smuk, og det er vel nok hendes Skønhed, der har 
vundet hende Kongens Yndest. Ægteskabet blev imid
lertid ikke lykkeligt. I Indledningen til Jammersmindet“ 
skriver Birket Smith, at hun var „en lidenskabelig, plump 
og uædel Karakter, holdt ikke af sine Børn og endnu
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mindre af deres Fader, Kongen.“  Hun blev Moder til 
2 Sønner og 8 Døtre, af hvilke Eleonora Kristine er 
den mest bekendte. Den sidste Datter vilde Kongen ikke 
vedkende sig at .være Fader til Ægteskabet blev saa 
ophævet, og Fru Kirstine forvist til Boller i Jylland, hvor 
hun døde 1658.

Kirstine Munk arvede Lundegaard efter sin Moder, og 
fra hende gik den saa i Arv til Rigsskatmesteren Hanni
bal Sehested, der var gift med Datteren Kristiane. Sehe- 
sted mageskiftede 1664 Lundegaard bort til Kristian Urne, 
af hvem han fik Ivernæs (nu Wedelsborg). Urne var g ift 
med Sofie Krabbe, der saa besad Gaarden efter sin Mands 
Død. De havde ingen Børn. Sofie Krabbes Arvinger 
solgte under 1ste August 1702 Gaard og Gods til Kan- 
celliraad Peder Smidt. Han skal have ombygget det meste 
af Gaarden, menTaarnet lod han staa. 1770 brændte 16 
Fag af Stuehuset, men Taarnet blev bevaret til 1801, da 
det nedbrødes.

Der findes efter den Tid ingen Hovedbygning, men 
tvende enetages Fløje af Bindingsværk med Tegltag. Den 
sydlige er Bolig for Forpagteren, den nordlige var indtil 
1855 Bolig for Godsforvalteren; siden den Tid har denne 
boet i Odense. Graven, der skilte Hovedbygningen fra 
Ladegaarden, er fuldstændig forsvunden.

Peder Smidt har rimeligvis levet ugift. Ved Testa
mente af 1711 skænkede han sin Ejendom til sin Søster, 
Else Kathrine Smidt, der var g ift med Kommerceraad 
Lorentz Pedersen. Deres Datter Annas Mand var Gene
ralløjtnant Adolph v. Neuberg. Han og hans Hustru døde 
uden at efterlade sig Livsarvinger. Peder Smidt havde i det 
Gavebrev, hvorved han testamenterede sin Søster sin 
Ejendom, bestemt, at hvis hendes Slægt uddøde, skulde 
Ejendommen tilfalde de fattige i Landet.
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Det hedder i Fundatsen saaledes: „Da forrige Ejer af 
Lundegaard og Gods, beliggende i Salling Herred i Fyn, 
afgangne Kancelliraad Smidt, har ved Testamente af 
1711 saaledes deponeret over bemeldte Gaard og Gods, 
at naar hans Søster, Else Kathrine Smidt, Fru Kommerce- 
raadinde Pedersen, tillige med hendes Descendenter og 
Livsarvinger, ved Døden er afgangne, og ingen af hendes 
Descendenter mere var til, da skulde Lundegaard og Gods 
hjemfalde til de fattige her i Landet under Biskoppens, 
Provstens og tvende Præsters Direktion, og den Kasus 
nu er eksesteret, at Kommerceraadinde Pedersen og alle 
hendes Descendenter er uddøde ved hendes eneste Datter, 
Fru Generalløjtnantinde Anna Pedersens Afgang, som uden 
Livsarvinger døde i August 1752, og velbemeldte Kan
celliraad Smidts Testamente ved en Kgl. allernaadigst 
Højesteretsdom af 28. Marts 1754 saaledes kendt ved 
Magt, at Gaard og Gods efter Kommissariernes Dom, af
sagt i Odense den 16. Oktober 1753, skal tilhøre de 
fattige her i Landet efter Disposition, som Testator selv 
i sit Testamente har fastsat.“

Man Fandt imidlertid, at Peder Smidts Testamente med 
dets Bestemmelser var noget uklart og for lidt udformet. 
Der blev derfor ved Øvrighedens Foranstaltning nedsat 
en Kommission bestaaende af 5 Mænd, der fik den Op
gave at udarbejde en Fundats for Godsets og Gavens 
Bestyrelse og Anvendelse. Denne Kommissions Arbejde 
blev afsluttet den 28. August 1754, hvorefter Fundatsen fik 
Kgl. Stadfæstelse den 13. September samme Aar af Hs. 
Majestæt, Kong Frederik den Femte.

De vigtigste af den saaledes udarbejdede og stadfæ
stede Fundats Bestemmelser er følgende:

1. „Lundegaard og Gods med tilliggende Ret og Her-
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lighed, ved hvad Navn det nævnes kan, skal, saa længe 
Verden staar, tilhøre de fattige i Fyn, og dets aarlige 
Revenuer ikke anvendes, naar de nødvendige Udgif
ter til Gaardens og Godsets Vedligeholdelse er fra
dragne, til andet Brug end til fattige og nødtørftige, 
saa mange som deraf kan have deres Ophold og Nød
tørft.

2. Direktørerne for dette Legatum skal være Stiftamt
manden og Biskoppen i Fyns Stift, som nu er eller 
herefter bliver beskikket, samt Provsten og tvende 
af Salling Herreds Præster, som Stiftamtmanden, 
Biskoppen og Provsten til sig tager som Meddirek
tører, og skal de samtlige administrere dette Legatum 
til de fattiges Tarv og Bedste, som de med frelst og 
uskadt Samvittighed agter at forsvare, og at de altid 
kan være i Stand til at gøre Regnskab for deres 
Administration for Hs. Kgl. Majestæt selv, naar det 
af dem maatte forlanges.

3. Gaard og Gods, som bestandig i Natura forbliver 
hos de fattige, skal bestyres af en Forvalter, som af 
Direktørerne beskikkes og instrueres, og stiller den 
nøjagtige Kavtion for sin Forvaltning. Samme For
valter skal have tilbørlig Indseende med Gaard og 
Gods og alt, hvad deraf dependerer, indkassere God
sets aarlige Revenuer, og samme igen til de fattige 
efter Direktørernes Anvisning udbetale, og derfor af
lægge aarligt Regnskab for Direktørerne og ellers i 
alle Ting rette sig efter den Instruks, som hannem af 
Direktørerne bliver meddelt, og hvad de ellers maatte 
finde fornøden, hvorimod hannem efter Billighed og 
Tidernes Lejlighed tillægges en vis aarlig Løn, som

2
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dog ikke maa overgaa 100 Rdl. i rede Penge.1)
4. Forvalteren skal være præcis at indlevere Regnskab 

til den bestemte ordinære og i saa Henseende bruge
lige Tid, nemlig 1. Maj eller Filippe Jacobi. Og paa 
det ham ingen Anledning skal gives til at klage over 
Ophold, skal Direktionen ligeledes være forbunden, 6 
Uger efter at Regnskabet er indleveret, samme at be
mangle og desidere.

5. Skulde Forvalteren mod Formodning finde sig fornær
met ved Direktionens Decisioner og være beføjet 
samme at paaanke, skal de, Vidtløftighed og deraf fly
dende Omkostninger at forekomme, lige til Højesteret 
inden Aar og Dags Forløb, efter at de er forfattede 
og af hannem kommuniserede, indstævnes og der ende
lig  paakendes.

6. Paa det, at saa mange fattige og nødlidende som mu
lig t er, kan af dette Legato nyde deres skikkelige og 
nødtørftige Ophold, saa fastsættes den aarlige Pension 
paa 10 Rdl., som den ringeste, indtil 50 Rdl., som 
den højeste, nogen bør tillægges, alt efter enhvers 
Omstændigheder og Vilkaar, og nyder de saadan Pen
sion aarlig i 4 Terminer, saalænge de lever og dertil 
trænger. Men skulde nogen enten ved Arvs Tilfælde 
eller anden Lejlighed komme i den Tilstand, at de kan 
undvære den Pension, er det billigt, at de overlader 
den til en anden, som samme maatte behøve.

7. T il Pension af dette Legato at nyde, antages ikke 
uden særdeles vigtige og tilstrækkelige Aarsager de 
fattige af Landets gemene Almue, til hvilkes Under
holdning andre Anstalter er føjede her i Landet, ej-

) Foruden de 100 Rdl. skulde han have en Del Naturalier 
fra Lundegaard.
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heller skal de dertil antages, som enten af andre nyder 
eller har Adgang til at nyde Pension, med mindre 
disse sidste maatte findes af saa slette Omstændig
heder, eller deres anden Pension saa ringe, at de 
umulig deraf kan have nødtørftigt Ophold; thi i saa 
Fald skal det ikke være forbuden, at saadanne af dette 
Legato maa nyde nogen aarlig Hjælp til deres bedre 
Underholdning efter deres Stand og Vilkaar.

8. Til Pension af dette Legato skal da antages:
a. De af sal. Testators Slægt og Paarørende, som 

maatte befindes i saa fattige Omstændigheder og 
af saa svage Legemskræfter, at de ikke selv kan 
erhverve dem deres skikkelige og nødtørftige Op-, 
hold.

b. Alle de af gejstlig og verdslig Stand, som har 
levet og boet og endnu bor i Fyn, enten i Køb
stæderne eller paa Landet, saa mange som af dette 
Legato kan have deres Underhold til Nødtørft, og 
det af begge Køn, gifte og ugifte, dog ingenlunde 
de, som enten ved Ødselhed eller Overdaadighed, 
eller anden uskikkelig eller usømmelig Opførsel 
har foraarsaget selv deres Armod, men alene saa
danne fattige, som har ført og endnu fører et 
kristeligt og ærbart Levned, og enten formedelst 
Alderdom, Sygdom eller andre ulykkelige Hændel
ser er komne i saadanne Omstændigheder, at de 
sig ikke selv kan ernære, og bør ingen, som op
holder sig uden for Fyns Land, til Pension at nyde 
af dette Legato antages.“

9. Dette Punktum paabyder, at der skal indrettes to Pro- 
koller, og deri skal indføres Testators Testamente, 
Kommissariernes Dom og Højesterets Dom. Derefter

2*
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Fortegnelse over alle Pensionister og Direktørernes 
Beslutninger.

Den ene af Protokollerne skal være i Forvalterens 
Besiddelse, den anden hos Biskoppen. Naar de er 

fuldskrevne, skal de nedlægges i Stiftskister, og ny
indrettes.

10. De, der søger Pension, skal skriftlig indleverederes 
Ansøgning til Stiftamtmanden eller Biskoppen med 
paategnet Attest af deres Præst eller Sjælesørger.1) 
I denne Paragraf afhandles tillige Forretningsgangen 
i Administrationen.

11. Under denne Paragraf bestemmes, at Direktørerne 
ingen Løn maa nyde for deres Arbejde eller paa 
nogen anden Maade drage personlig Fordel af deres 
Forhold til Stiftelsen.

12. „A f Revenuerne skal aarlig oplægges 200 Rdl., som 
skal sættes paa Rente, indtil man faar en Kapital paa 
2000 Rdl., paa det om nogen ulykkelig Hændelse 
enten ved Ildebrand, Kvægsyge eller Misvækst maatte 
overfalde Godset, der da alle Tider kan være en

. Fond, hvoraf saadan Skade kan erstattes. Men om 
nogen saa betydelig Skade indfalder, at det aarlige 
Oplag til dens Erstatning ikke blev tilstrækkeligt, 
faar Pensionisterne at taale, at deres Pension pro
portiona le r blev formindsket, indtil Skaden kunde 
oprettes, da man igen skulde begynde det førom- 
meldte aarlige Oplæg.“

„Saaledes have vi da i den hellige Trefoldigheds 
Navn, efter vores bedste Skønsomhed og Samvittig
hed fattet denne Fundats, hvorved vi formener, at 
denne gudelige Stiftelse paa bedste Maade er be-

’ ) Ansøgninger indsendes nu til Lundegaards Stiftelseskontor 
i Odense inden 1. April.
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ständig, og uryggelig kan konserveres til de fattiges 
Tarv og Bedste, og i allerdybeste Underdanighed 
indstiller den til Hs. Kongl. Majestæts ållernaadigste 
Konfirmation.

Brahesborg og Odense, d. 28. Avgust 1754.

C. Rantzau, C. Ravens. A. Nychirche.
J. Mule. J. Zeuthen.

Da ville Vi forskrevne Fundats udi alle dens Ord, 
Clausuler og Punkter, saasom den ovenfor indført 
findes, allernaadigst have konfirmeret og stadfæstet, 
forbydende alle og enhver her imod, eftersom skrevet 
staar, at hindre eller i nogen Maade Forfang at gøre, 
under vor Hyldest og Naade.

Givet paa vort Slot Frederiksborg, den 13. 
September 1754.“

Godsforvaltere for Lundegaards Stiftelse:
1. Godsforvalter Daniel, døde 1807.

2. Hans Eftermand blev Jakob Joh. Lund til 1827, da han 
blev By- og Herredsfoged i Rudkøbing.

3. Derefter blev hans mangeaarige Fuldmægtig J. P. Jen- 
senius Godsforvalter til 1855. Han blev udnævnt til 
Kammerraad i 1854.

4 Hans Eftermand blev Wilkens, der døde 1880. Han var 
tillige Biskoppens Famulus og Forstander for Graabrødre 
Hospital.

5. Den nuværende Godsforvalter er Justitsraad Engelstoft, 
der ogsaa er Forstander for Graabrødre Hospital. .Den 
23. Juli 1917 blev han udnævnt til R. af Dbr.
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A f afdøde Gaardmand Lars Hansens Papirer:
Forhenværende Gaardmand i Nørre Broby, Lars Hansen, 

der afgik ved Døden i 1896, har efterladt sig en Del Opteg
nelser og andre Papirer, der giver Oplysninger om adskil
lige Forhold i Nørre Broby Sogn, baade fra hans Faders og 
hans egen Tid.

Indtil 1820 blev Tienden ydet i Kærven. Denne Ydel- 
sesmaade voldte flere Ubehageligheder og en Del Ulep 
lighed. Det var ikke altid, at Tiendetælleren havde Tid 
at komme, naar Kornet var tjenligt til at hjemkøres. Der 
maatte da ventes efter ham, og imidlertid kunde der 
maaske komme Regn. Dernæst var det Tiendeydernes 
P ligt at køre det udtagne Korn bort. Kongetienden skulde 
køres til Søbo, Kirketienden til Gelskov og Præstens Part 
til Præstegaarden; dertil medgik naturligvis nogen Tid. 
Lars Hansen skriver om sin Fader, at han var én af de 
første, der androg om at faa Tiendeydelsen i Kærven af
løst mod en Pengeafgift. Dette skete ogsaa.

Blandt Lars Hansens efterladte Papirer findes 3 Reg
ninger i Original, der udviser, hvilke Mænd dette Arbejde 
blev overdraget til, samt den Udgift for Tiendeyderne, 
som Afløsningen kostede.

Kommissionen bestod af Kancelliraad Rasmussen til 
Bramstrup, Kancelliraad, Branddirektør Theil i Svendborg 
og Birkedommer Holm, Højrupgaard. Kommissionen af
holdt sit første Møde i Nørre Broby den 18. og 19. Juni 
1818. Til dette Møde var indkaldt Tiendenyderne i Nørre 
Broby, Arreskov, Hospitalet i Odense; ligeledes Gods
ejerne til Lundegaard, Vejlegaard, Søbo og Brahesminde. 
Udgifterne i Anledning af dette Møde udgjorde 135 Rdl. 
2 Mrk.

Det andet Møde blev afholdt den 18 Oktober 1819 
og følgende Dage, ligeledes i Nørre Broby, og Udgifterne
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var da 132Rbdl. 2M rk. 8 Sk. Sølv eller 173Rbdl. 4 Mrk. 
13 Sk. i Sedler.

Endelig holdtes der i 1820 Møde i Svendborg „ t i l 
Nørre Broby Sogns Tiende Sagers Afgørelse med Bereg
ning og Kendelse.“  Dette Møde varede i 18 Dage, og 
Udgifterne blev 252 Rbdl. Sølv; i Sedler 362 Rbdl. 1 Mrk. 
8 Sk.

Denne Afløsning kostede altsaa Tiendeyderne ialt 519 
Rbdl. 4 Mrk. 8 Sk. i Sølv1).

1 Aaret 1839 fæstede Ungkarl Mads Hansen af Nørre 
Broby, en Halvbroder til Lars Hansen, den saakaldte Foer- 
gaard, der da stod for 8 Td. 6 Skp. 1 Fdk. Hartkorn, 
Ager og Eng og l 11/»  Alb. Skovskyld (gi. Hartkorn.)

Fæstebetingelserne var følgende:
1. lndfæstningen var 250 Rbdl. foruden Fogedpenge, 

hvis Størrelse ikke angives.
2. I aarligt Landgilde skulde svares 2 Rbdl. 1 Mrk. 12 

Sk. Sølv, 1 Td. Rug, 4 Td. Byg og 3 Td. Havre.
3. Betale alle Kgl. Skatter, „som nu er eller herefter

dags naadigst bliver paabudne,“  samt Brandkontin
gent, Bankheftelsesrenter m. m.

4. Forrette Hovning til Lundegaard efter Hoveriforenin
gen af 29. Oktober 1791, der er affattet i Følge 
Forordningen af 24. Juni 1791, hvilket Arbejde skal 
udføres med Troskab og Flittighed, hvad enten det 
forrettes af ham selv eller hans Folk. Forvoldes 
der nogen Skade eller Forsømmelse af ham selv eller 
hans Folk, skal han staa til Ansvar derfor.

5. Gaardens Bygninger og Inventarium — Heste og 
Avlsredskaber fulgte med Gaarden — skal han holde 
i forsvarlig Stand.

6. I den til Gaarden hørende Skovhave i Gedebjerg op-

') 1 Rdl. =. 2 Kr. =  6 Mrk. =  96 Sk.
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elsker og freder han Over- og Underskov efter de
Kgl. Anordninger, og han maa intet hugge, som ikke 
er anvist.

7. Han skal anlægge Humlekuler, plante Pile ved Gær
derne og Frugttræer i Haven, saaledes som Loven 
og Anordningen befaler.

8. Jorderne overalt, efter den allernaadigste Forordning 
af 29. Oktober 1794, forsvarlig hegne og vedlige
holde med Grøftning og andet fornødent Hegn, som 
om Fredning og Hegn er befalet, og iøvrigt holde 
god Omgang, Fred og Skik med sine Naboer og 
Bymænd.“

9. Han skal ægte Enken i Gaarden, Dorthea Rasmus- 
datter.

10. Endelig maa han efter de Kgl. allernaadigste For
ordninger og Befalinger vise Lundegaards Stiftelses 
Direktører, samt Forvalteren ved Godset tilbørlig 
Hørighed og Lydighed samt sømmelig Ærbødighed 
og Agtelse.

Castenskjold, N. Faber, J, S. Lassen, 
Stiftamtmand. Biskop. Provst.

C. Becher, L. C. Ibsen,
Præst. Præst.

Fæstebrevet er forsynet med de Herrers Segl.

Til Fæstebrevet er vedhæftet en trykt Fortegnelse 
over de Hoveriarbejder, som Fæsteren er p lig tig  at del
tage i: Det anslaas til 42 Spænddage og 1371/« Gang
dage, og dertil hører alle mulige Arbejder, som kan fore
falde i en Gaards Drift og Pasning, alt meget nøjagtig 
angivet og anført, Spænddagene under 18 Rubrikker eller 
Punkter og Gangdagene under 26.

Gaarden med det tilhørende Inventarium blev over-
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givet Fæsteren efter Syn af Sognefogderne Jørgen Linde- 
gaard i Vesterhæsinge og Peder Sørensen i Hostrup.

Denne Synsforretning tillige med Hoveripligtens Do
kument blev derefter læst paa en Tingdag i Faaborg den 
28. Januar 1839.

Denne Tingdag indledes meget formelt og højtideligt 
saaledes :

Jacob Wiborg,
Kongelig Majestæts Landsoverrets Assessor, Byfoged i 
Faaborg og Herredsfoged i Salling Herred;

Christian P. Olsen,
Kongelig Majestæts virkelig Kancelliraad, Byskriver i 
Faaborg og Herredsskriver i Salling Herred, gjøre 
vitterligt, at Anno 1839 den 2. Januar blev Salling 
Herredstingsret holdet af de ordinære Retsbetjente i 
Overværelse af Stokkemænd Tandrup, Hundt, P. Bor- 
ritz  og H. Madsen.

Derefter følger en meget omstændelig Redegørelse for 
den Synsforretning, som var foretaget af de nævnte to 
Sognefogder. Der gøres Rede for, af hvilke Materialier 
hver af Gaardens fire Længer var bygget, hvorledes de 
var indrettede, og til hvilket Brug hvert Rum var bestemt, 
samt de Mangler, der findes ved Bygningerne, hvilke dog 
ikke var mange.

Det hele var Bindingsværk, og alle Udlængerne havde 
klinede Vægge; det samme var for en Del Tilfældet for 
Stuehusets Vedkommende.

I Gaarden fandtes ni Heste; deres Værdi sattes til 
mellem 10 og 60 Rdl. Fortegnelse over Avlsredskaberne: 
Plove, Vogne og Harver findes ogsaa. Disse Genstandes 
Pris varierer mellem 2 Rdl. — en Harve — og 55 Rdl.
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— en Færredsvogn. Blandt Avlsredskaberne nævnes to 
Jærnplove, rimeligvis Plove med Jærn-Muldfjæl. Vurde
ringen er Foretaget undér Eds Ansvar.

Til Slut følger saa de paagældendes Underskrifter 
tilligemed de to Øvrighedspersoners Segl.

Det skønnes let, at naar Herskabet som anført kunde 
fordre 42 Spændage og 13772 Gangdage i Hoveriarbejde 
af en almindelig Bondegaard, saa var dette en Byrde, 
som paa mange Maader maatte gribe forstyrrende ind i 
en Mands Arbejde og Drift.

Meget værre var det dog tit, før Stavnsbaandet blev 
løst; thi da var Hovarbejdet som oftest ubestemt, og som 
oftest var der ingen Ende paa eller Maade med, hvad et 
ondt og ildesindet Herskab kunde finde paa at forlange 
af deres Fæstebønder. Hoveriet var derfor ogsaa efter- 
haanden blevet en af de Plager, der i høj Grad bidrog 
til at trykke dets Udøvere ned i den fortvivlede Tilstand, 
hvorunder Bonden sukkede før 1788.

Men ogsaa efter at Hoveriet ved Lov og Anordning 
var blevet bestemt, var det for Landbruget en meget 
trykkende og forstyrrende Byrde. Desuden bidrog Sam
menkomsterne paa Hovmarkerne af de mange Folk, baade 
Karle og Piger, ja Drenge med, til at fremme baade 
Usædelighed og andre Laster, i det hele taget til at øge 
Raaheden blandt Folket.

Det var derfor ikke underligt, at fremadstræbende og 
ædelttænkende Husbonder ønskede at komme bort fra 
denne Afhængighed af Herremændene snarest muligt.

For Lundegaards Fæsteres Vedkommende skele det 
i 1846, og det maa tilføjes, at det skete paa billige V il- 
kaar. For Fritagelsen af en Hoveribyrde som den foran 
nævnte, skulde der kun betales 24 Rdl. aarlig.

Rimeligvis af Hensyn til de store Engstrækninger, som



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 27

hører til Lundegaard, maatte Fæsterne dog gaa ind paa 
fremdeles at slaa og indbjerge Høet af et for hver op- 
maalt Stykke af den store Aama.

I 1855 søgte Flertallet af Godsets Bønder ogsaa at 
blive fritagne for dette Arbejde mod et Vederlag i Penge, 
og det skete den 10 Oktober 1855. Lars Hansen skri
ver, at det for hans Gaards Vedkommende skete mod en 
aarlig Betaling af 3 Rdl. 1 Mrk. 2 Sk. Nu var altsaa han 
fri for alt Hoveriarbejde mod en aarlig Udgift af 27 Rdl. 
1 Mrk. 2 Sk. Om der af nogle Gaarde, som var noget 
større end Lars Hansens, skulde ydes noget mere, forly
der der intet. Der var imidlertid mange, som den Gang 
mente, at det var for stor en Sum, og at det var van
skeligt at vide, hvordan disse Penge skulde indvindes.

Det gik dog ret snart op for Bønderne, at det var en 
god Handel, der var g jo rt Dette forstaas saa meget 
lettere, naar man faar at vide, at Kapitelstaksten i 1846 
var for Rug 7 Rdl. 16 Sk., Byg 5 Rdl. 5 Sk., og Havre 
3 Rdl. 67 Sk. men i 1855 for Rug 9 Rdl. 82 Sk., 
Byg 6 Rdl. 86 Sk. og Havre 4 Rdl. 71 Sk. Ved de 
Tider var det, at man merglede og begyndte at dræne 
de Jorder, som var vaade. Disse Grundforbedringer gav 
et godt Stød til Kornavlens Fremme.

I Forsommeren 1859 blev de Ejendomme, der hørte 
under Lundegaard, i Henhold til Justitsministeriets Skrivelse 
af 17. September det foregaaende Aar vurderede af to 
af Retten udmeldte Mænd, og derefter tilbudt Fæsterne 
til Arvefæste.

Om denne Vurdering har Lars Hansen skrevet, at 
hans Gaard, der stod for Hartkorn 7 Td. 6 Skp. 2lA Alb. 
ny Matrikel under 10. Oktober 1859 blev ham tilbudt for 
14270 Rdl. foruden en aarlig Kornafgift, der var bestemt 
til 3 Td. Byg pr. Td. Hartkorn. Desuden skulde* der
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svares 330 Rdl. til Godsforvalteren. Der var indrømmet 
daværende Enker saavetsom daværende Fæsteres Hustruer, 
hvis de skulde blive Enker, nogle Læmpelser; men ingen 
af Fæsterne meldte sig som Købere paa disse Vilkaar.

Under 20. Februar 1860 blev Ejendommene med Mini
steriets Tilladelse igen tilbudt Fæsterne til Købs med 10 
p. C. Nedsættelse i den Købesum, der var forlangt Aaret 
forud.

„Efter dette Tilbud kunde jeg,* skriver Lars Hansen, 
„have købt min Gaard for 12845 Rdl men der skulde 
svares inden første Maj.

I Mellemtiden henvendte han sig til Godsforvalteren 
med Spørgsmaal, om han mente, det kunde hjælpe at byde 
en lavere Sum end den forlangte. Forvalteren tilbød straks 
at indstille et Bud paa 12000 Rdl. til Approbation, og 
efter nogen videre Forhandling tilbød han tilsidst at ind
stille et Bud paa 11000 Rdl.

Lars Hansen udbad sig Betænkningstid; han havde 
Fornemmelsen af, at det var fejlt ikke at forsøge, om Forval
terens Forslagmed de 11000 Rdl. kunde blive antaget. Men da 
hans Kaldsfæller var lige ved at mene, at det endog var 
tosset at købe, selv om han kunde have faaet Gaarden 
for 10000 Rdl., hvilken Sum han havde budt, „saa var jeg 
ikke selvstændig nok til at forsøge paa at købe,“  tilføjer 
han.

Hvad der for en væsentlig Del bidrog til, at han ikke 
kunde bestemme sig, var den Omstændighed, at Loven 
af 24. April 1860 om Salg af Bøndergods, tilhørende 
offentlige Stiftelser, Kirker eller gejstlige Embeder i Fyns 
Stift, var lige ved at udkomme. Med denne Lov ventede 
Fæsterne sig store Begunstigelser. Dels mente man, at 
Stiftelsens Fundats hjemlede dem adskillige Forrettigheder,
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dels havde de siddet paa billige Fæstevilkaar. — Heri 
blev de imidlertid skuffede.

I Henhold til denne Lov af 24. April 1860 blev der 
saa nedsat en Kommission til at taksere og vurdere de 
Ejendomme i Fyn, der hørte ind under det nævnte Om- 
raade. Antallet var for hele Fyns Stift 310 Steder, 
Gaarde og Huse; af disse var 39 Gaarde, 31 Huse med 
jord og 5 Huse uden Jord beliggende i Nørre Broby 
Sogn og hørte alle til Lundegaards Stiftelse.

Kommissionens Formand blev Justitsraad Langkilde til 
Bramstrup. Direktionen for Lundegaards Stiftelse valgte 
Forvalter Esmann fra Aalykkegaard ved Odense til at 
varetage dens Interesser; de fleste af Fæsterne valgte, da
værende Landstingsmand Rs. Milling fra Horne; nogle 
antog Sognefoged Hans Madsen fra Tørringe og enkelte 
andre Forpagter Møller til Lundegaard.

Ejendommene skulde vurderes til den Pris, som man 
til den Tid mente, de kunde være værd i Handel og Van
del. Pengesummerne blev i det hele taget ikke meget 
forskellige fra Taksationen i 1859, men i Stedet for 3 Td. 
Byg blev der nu i Landgilde paalagt at svare 4 TdTByg 
pr. Td. Hartkorn aarlig efter Kapitelstakst, det var det 
højeste, der i Henhold til Loven kunde paalægges.1)

Denne Taksation kom som en Skylle ned over Fæ
sterne og vakte megen Forbitrelse hos de fleste. En 
Mand udbrød i Harme og sagde: „Nørre Broby Sogn 
bliver et Kæltringsogn!“

Beboerne gik i deres Naivitet ud fra, at da Godset 
i sin Tid var skænket bort, kunde det ikke, mente man, 
være i Giverens Aand, at Fæsterne skulde ruineres, og 
mange mente, det vilde ske. Men da Kommissionen havde

’ ) Kommissionen takserede Lars Hansens Gaard til 12400 Rdl.



30 M. J. Lomholt

Loven paa sin Side, var derved intet at gøre. Kun 3 
af de 75 — 3 Husmænd — indlod sig paa at købe straks. 
Efterhaanden er imidlertid alle gaaede med. Saavidt vides, 
var der kun en enkelt Gaard, hvor Familien ikke indlod 
sig paa at købe. Denne blev saa ved Fæsteledighed solgt 
til fremmede i 1898. Af Kæltringvæsen er der forholds
vis og heldigvis vist ikke mere i 1918 end der var i 
1860; men Boligernes Tal saavelsom Folkemængden er 
i dette omtrent halve Aarhundrede tiltaget betydeligt.

1 Henhold til en Opgørelse af Sogneforstanderskabet 
den 1. September 1859 var der da i Nørre Broby Sogn 
175 Beboere (Familier?)1) ; af disse boede 98 øst for Aaen 
og 77 vest for samme. Der var da 62 Gaarde og 59 
Huse med Jordtilliggende; Resten var jordløse Huse med 
en større eller mindre Have, samt — saavidt det kan op
lyses — 3 eller 4 Indsiddere. Nu i 1918 er Boligernes 
Antal det dobbelte.

Foruden de nævnte 75 Ejendomme, der blev vur
derede ved Kommissionen, hørte til Lundegaards Gods 
Herregaarden, Lundegaards Mølle, Præstegaarden og Sko
len. Skruegaarden -og et Hus paa Vøjstrup Mark var 
solgt i 1857 til ren Ejendom, og den saakaldte Peder 
Ladefogeds Gaard. var allerede solgt i 1809 og er senere 
udstykket.

AF de andre Ejendomme i Nørre Broby Sogn havde 
7 Gaarde i sin Tid hørt til Vejlegaard ; men de blev efter 
Trap allerede solgte i Slutningen af det attende Aarhun
drede. 3 andre Gaarde havde hørt til Søbo ; de var ogsaa 
overgaaede til fri Ejendom. 4 saakaldte Halvgaarde, der

‘) Opgørelsen blev foretagen i Anledning af et paa Dags
ordenen staaende Skolespørgsmaal.
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hørte til Hvedholm, er senere afhændet til Fæsterne, og 
5 Gaarde samt et lignende Antal Huse, der har været 
Fæstere til Grevskabet Muckadell er i 1916 afhændet til 
fri Ejendom, saa nu findes der intet Fæstegods i Nørre 
Broby Sogn.

Indbyggere i Nørre Broby Sogn:

Aar 1801 1840 1860 1880 1890 1911 1916
Mennesker 667 1068 1133 1368 1387 1690 1768

I 1906 fik man efter lang Ventetid enjærnbane gen
nem Sognet med Station baade i Nørre Broby og Staaby. 
Det er især denne, der har givet Anledning til en meget 
stor Tilvækst af Boliger, navnlig i Hovedbyen.

Blandt Lars Hansens Efterladenskaber findes Afskrifter 
af 3 Skifteforrefninger, som er foretagne henholdsvis 1807, 
1818 og 1845*). Ogsaa de kan bidrage til at kaste Lys 
over Tilstande og Forhold paa de nævnte Tider.

Den 25. Februar 1807 døde Fæstegaardsmand Mads 
Hansen i Nørre Broby. Gaardens Matrikelsnummer er 
28, og den stod, ligesom alle de andre Gaarde i Nørre

*) Alle tre paa stemplet Papir og med Stiftsforvalterens Segl.
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Broby By samt Udflyttergaardene, der hørte til Lundegaards 
Gods, for 8 Td. 6 Skp. 1 Fdk. Hartkorn efter den gamle 
Matrikels Skyldsætning?)

Enken Maren Jørgensdatter sad tilbage i trange Kaar 
med 3 smaa Sønner mellem 4 Aar og 6 Uger.

Den 25. Marts, 4 Uger efter Mads Hansens Død, 
indfandt daværende Godsforvalter paa Lundegaards Gods, 
Hans Daniel, sig med Sognefoged Lars Larsen og Gaard- 
mand Rasmus Lysemose som Vurderingsmænd og Vidner 
i Dødsboet for at foretage Registrering og Vurdering af 
den afdødes Efterladenskaber.

Nærværende var foruden Enken hendes Broder, Gaard- 
mand Rasmus Jørgensen i Vøjstrup som Lavværge, og 
afdødes Broder, Gaardmand Lars Hansen i Vittinge, som 
Formynder for Børnene.

Ved denne Forretning blev hver eneste Genstand i 
Gaarden optegnet og sat i Pris. Her skal Resultatet an
føres for Dagligstuens Vedkommende:

Registrering. Vurdering.

Egetræsbord med Fod og Skuffe 1 Rdl. „M rk .
Bænkekiste..................................... » — 2 -
gammel Gaasebænk ................... » — 1 -
Stueur — 24 T im e r................... 12
T in ræ k ........................................... » — 1 -
Skinnestole (?).............................. » -  2 -
Egeskab med Laas og Nøgle .. » — 4 -
Strpgejæ rn..................................... » -  2 -
Kandesskab..................................... » — 1 -
Rivejærn......................................... »
H e g le ............................................. » -  » - 1

Sk.

l) Om Matrikel og Skyldsætning, se Side 41
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1 Jærngryde......................................  „  Rdl.
1 Flødebøtte....................................  „  —
5 Hpldefjælle . . . . ............................ „  —
2 Jærnpander....................................  „  —
I stor Jærnrist og 1 Ildklemme . .  „  —
1 mindre do.......................................  „  —
I stor Jærngryde..............................  1 —
1 Fyr - Hængeskab med Laas og

N ø g le ......................................  1 —
1 Egesengested................................  „  —

2Mrk. „ 
», - 6 
2 - 8 
5 - „ 
4 - 8 
1 - 8 
1 - ,,

Sk.

4 - „
Dertidi :

1 grønstribet ulden Overdyne . . . .  8 — „  -
1 blaastribet linned Underdyne . . .  7 — „  -
1 do. . . .  4 — „  -
1 blaastribet linned Hoveddyne . . .  „  — 4 -
1 rød- og grønstribet ulden Hoved

pude med V a a r.......................  „  — 4 -
1 do. med do. „  — 4 -
1 Par Blaargarns Lagener ............  „  — 5 -
4 Stykker trykteOmhæng m. Kapper 1 — 2 -
1 Fyr-Sengested........................  1 — 3 -

Derudi :
I blaastribet ulden Overdyne..  8 — „  -
1 blaastribet linned Underdyne . . .  7 — „  -
1 do . . .  6 — „  -
1 blaastribet Hoveddyne...........  1 — „  -
1 blaastribet ulden Hovedpude m V. „  — 4 -
1 do. do. „  — 4 -
1 Par Blaargarns Lagener.......  „  — 5 -
1 Ø ltønde ...................................  1 — „  -

Derefter fortsættes paa lignende Vis med
Storstuen...........  53 Poster.
Bryggerhuset. . 25 —
Ølkælderen......... 18 —

»,
»,
»,
»,

»,
»,
»,
»,
»,

»,
»»

»,
»»
»,

»»

3
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Paa Loftet 9 Poster.
I Karlenes Kammer 8
- Foderloen
- Huggehuset
- Kohuset

2
3

14
hvor en 8te Aars Ko vurderes til 18 Rdl., en Aars Tyr 
til 2 Rdl., 9 Stykker Faar med Lam til 27 Rdl. og 2 
Gæs og 1 Gase til 2 Rdl.

Prisen paa de andre Dyr falder saa mellem 18 og
2 Rdl.

Naar Heste, Vogne og Avlsredskaber ikke er med
tagne ved Boets Vurdering og Opgør, saa er Aarsagen 
den, at de Genstande tilhørte Herskabet og fulgte med 
Gaarden.

Ved Salling Herreds Ret var der under 16. Marts ud
nævnt 2 Mænd til at vurdere de Brøstfældigheder, der 
fandtes ved Gaarden, hvilken Vurdering var foretaget den 
21. Marts.

Brøstfældighederne blev ansatte til 231 Rdl. 2 Mrk. 
8 Sk.

Den 16. Maj mødte saa igen Godsforvalteren tillige
med de to forannævnte Mænd for at opgøre Boet og 
foretage Skifte imellem den „salig“ afdødes Enke og de
3 umyndige Sønner.

Da alt var opgjort, Ejendom og Gæld, Omkostningerne 
ved Skiftet iberegnet, var der kun 138 Rdl. 4 Mrk. 8 Sk. 
til Deling mellem Enken og Børnene.

Bøndernes Kaar var paa de Tider som oftest tarvelige. 
Naar de for den afdøde Mads Hansens Vedkommende havde 
været særdeles kummerlige, uagtet han efter samtidiges 
Vidnesbyrd havde været en „ordentlig og stræbsom 
Mand“ , saa havde dette i nogen Maade sin Grund i, at 
hans Gaards Bylod ved Udskiftningen var kommen til at 
bestaa af moseagtig Jord, hvorpaa Vandet den Gang stod
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saaledes, at man paa en stor Del af samme hverken 
kunde ride eller køre. Ogsaa en Del af den tilgrænsende 
Agerjord trængte meget til at faa Vandet afledt. — I 
Aaret 1807 blev der kun avlet 68 Tdr. 2 Skp. Korn til 
Gaarden.

Skulde den Sum, 231 Rdl. 2 Mrk. 8 Sk., hvortilBrøst- 
fældighederne ved Gaardens Bygninger var ansatte, været 
fradraget Boets Masse, vilde der være blevet et Minus 
paa 92 Rdl. 4 Mrk. 4 Sk.

Inden Skiftets endelige Afslutning den 16. Maj s. A. 
var Enken bleven forlovet med Ungkarl Hans Christensen 
af Nørre Broby. Da Herskabet ved Godsforvalter Daniel 
lovede gratis at levere noget Egetømmer til Hjælp ved 
Bygningernes Istandsættelse, saa paatog Enken sig efter 
Samraad med sin Lavværge og tilkommende Ægtefælle 
at afhjælpe Brøstfældighederne uden dertil at anvende den 
lille Sum, der var bleven tilovers ved Boets Opgør.

I Følge Lars Hansens Optegnelser overtog Hans 
Christensen Gaarden allerede den 14. April 1807; men 
Fæstebrev paa den kunde han først faa, naar Brøstfæl
dighederne var afhjulpne, og det skete først, mener Lars 
Hansen, 1812.

Efter omtrent 11 Aars Ægteskab døde Hans Christen
sens Hustru Natten til den 15. Marts 1818. Allerede 
Dagen efter mødte den daværende Godsforvalter Lunds 
Fuldmægtig, Jensenius, i Dødsboet tilligemed Vidner for 
at optage en Registrering af Boet i Lighed med den, 
der var foretaget 1807. Vurderingen af Genstandene 
fandt dog først Sted den 13. April. Det viser sig af 
Skiftebrevet, at Gaardens Bo er blevet ikke saa lidt for
øget i de forløbne 11 Aar. Kornavlen er i Gennemsnit 
fordoblet.

3’
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Børnetailet i Gaarden var bleven øget med 3 Sønner 
og 1 Datter.

Hen i Sommeren 1818 giftede Hans Christensen sig 
igen med Pigen Kirsten Andersdatter fra Hesle i Vedtofte 
Sogn. I dette Ægteskab fødtes Lars Hansen 1819 og 
senere en Datter.

Hans Christensen døde 1845. I den Anledning er det 
tredje af de omtalte Skiftebreve udstedt. I Følge dette 
opgjordes Boet da — foruden Hestebestand m. m — 
til 843 Rdl., desuden ejedes en Kapital paa 1350 Rdl., 
og Kornavlen, hvorover der hvert Aar lige fra 1807 er 
ført Bog, er forøget til det to- à tredobbelte. Naar der 
ses hen til de i høj Grad triste Forhold, hvorunder Hans 
Christensen drog ind i Gaarden uden Formue, -  saa 
bærer de anførte Oplysninger tilligemed andet Vidne om, 
at han har været en dygtig og driftig Mand. Og Søn
nen tilfojer i sine Meddelelser, at Gud velsignede hans 
Forældres Arbejde.')

Ligesom i det første Skiftebrev er ogsaa i de andre 
hver enkelt Genstand opført med vedføjet Pris. I det 
fra 1818 opføres følgende Genstande som værende i Dag
ligstuen: Et Stueur, et Egetræs Spisebord med Skuffe, 
en Bænk med lugge(?), en do. med Fod, en gi Gaase- 
bænk, et Hængeskab, et Klædeskab, en liden Drag
kiste, en Riil(?), et Kandeskab, en Slagbænk, en Fløde
bøtte, et Saltkar, 5 gi. Stole, 4 Hyldefjælle, en mindre 
do., en Kobber Tekedel, 16 Stk. Sibøtter, 2 Tavler, 3 
Skaaler af Træ, 2 Jærnpander, en Jærnrist, en Jærnild- 
skovl og Klemme, en gi. Kærne, et Pærsejærn, et Hænge
skab af Eg, et halvt Sengested med Omhæng og et helt

l ) Hans Christensen var født i et af de Huse, som laa i 
Præstegaardens Toft.
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Sengested med Omhæng. Derefter følger saa, hvad hvert 
Sengested indeholder af Dyner, Puder og Lagener. Endelig 
5 gamle Bøger. — Det maa have været en rummelig 
Dagligstue, og Fortegnelsen bærer Vidne om, hvorledes 
det har set ud hos en fattig Bonde paa den Tid.

Disse Skiftebreve giver mig Anledning til at tilføje 
folgende for at paapege den uhyggelige Hast, hvormed 
Skiftemyndighederne har indfundet sig i Sørgehuset.

Hans Christensens Hustru døde i Barselseng Natten 
til den 15. Marts 1818. Dagen efter møder Skifteforval
terens Fuldmægtig med to Vidner for at gennemsøge 
hvert Rum i Gaarden og optegne hver eneste Genstand, 
der findes i den. Hvilket Indtryk det kunde gøre paa en 
Fader, der i trange Kaar staar med 7 Børn, hvoraf det 
ældste kun er 15 Aar, vil let skønnes og føles.

Ligesaa i 1845. Hans Christensen døde den 11. Maj 
Kl. 3 om Morgenen. Dagen efter møder Sønnen „K l. 71/« 
slet“  om Formiddagen Tor at meddele dette. Allerede den 13. 
gentager sig Historien med Registrering af alt, som findes 
i Gaarden. Da saa Skifteforvalteren med Vurderingsmænd 
igen møder den 11. Juni for at vurdere og sætte Pris 
paa de ved Registreringen optegnede Genstande, beklager 
Enken, at hun af Sorg over at have mistet sin Ægte
fælle ved den 2 Dage efter hans Død foretagne Registre
ring havde glemt at paatale, at nogle af de Sengeklæder, 
som fandtes i Gaarden, alt før hendes Mands Død efter 
deres fælles Bestemmelse var bortgivne til de ældste 
Børn og derfor med Urette var medtagne ved Registre
ringen.

Dette foranledigede Skifteforvalteren til at optage et 
noget indgaaende Forhør over alle dem, som Sagen ved
kom, for at faa Enkens Paatale bekræftet. Da dette var



38 M. J. Lomholt

sket med et tilfredsstillende Resultat, blev saa de omtalte 
Sengeklæder udtagne af Boets Masse.

Da Vurderingen af Boet var tilendebragt, afgav Vur- 
deringsmændene følgende højtidelige Erklæring:

„Idet vi underskriver denne Forretning som Skifte
rettens Vidner, bekræfter vi tillige med Lovens Ed at 
have foretaget foranstaaende Taksationsforretning over 
Boets Ejendele og Effekter efter vores bedste Skøn
nende og Overbevisning, saa sandt hjælpe os Gud og 
hans hellige Ord.

Jens Rasmussen. Knud Nielsen.“

I 5 Aar styrede Lars Hansen nu Fødegaarden paa sin 
Moders Vegne. I 1850 fæstede han den og sad saa som 
Fæster, indtil han i 1864 købte den til Arvefæste.

Lars Hansen levede hele sit Liv i sin Fødegaard. 
Han var en velbegavet Mand med mange Interesser. Skønt 
han kun havde gaaet i cn almindelig Almueskole, som vist 
endda ikke hørte til de rosværdige, skrev han en meget 
god Haandskrift og Stil. Sin Fritid brudte han til ved 
Læsning at øge sine Kundskaber, og ved sin Død efter
lod han sig en for en Bonde ualmindelig stor Bogsamling.

I sine Velmagtsdage var han en Foregangsmand i sin
Kreds. Det var ham en Glæde at virke med i alt, 

hvad der kunde være til Folkegavn, og det baade i time
lig  og aandelig Henseende. Men hans Færd var altid 
paa det jævne.

Desværre blev han tidlig, endnu før han havde fyldt 
50 Aar, lammet i sin Virksomhed af en Nervesvækkelse, 
der medførte en stadig Uro og mange Smerter i Legemet, 
og ogsaa tit gjorde Sindet tungt og mørkt. Han troede, 
at Sygdommen havde sin Rod i et Slag, som han ved et 
Uheld i sine yngre Dage havde faaet i Hovedet. Efter-
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haanden tabte Svagheden sig en Del. Han kom sig saa- 
ledes, at han endog i 12 Aar kunde være Medlem af 
Amtsraadet. Til Sogneraadsmedlem blev han i Aarenes 
Løb valgt to Gange; men det sikre Haandelag til at 
føre Pen fik han ingen Tid igen.

Sammen med sin godsindede Hustru byggede han et 
Hjem, som blev prist af mange Smaakaarsfolk, og Guds 
Velsignelse fulgte deres Færd. De vandt sig mange tak
nemlige og trofaste Venner.

I politisk Henseende var Lars Hansen en Frihedsmand. 
Derimod kneb det til Tider nok en Del for ham at gen
nemføre Frihedstankerne i det private L iv ; men det er 
noget, som stærke Karakterer har svært ved og lider 
under. Til ret at øve den Kunst hører der stor Selv
erkendelse og Selvovervindelse.

I sit Gudsforhold var han en ydmyg og alvorlig Mand.
Dette blev tillige et lille Stykke af en Slægtssaga. 

Den har kunnet skrives paa Grundlag af de skriftlige 
Efterladenskaber, som findes i Slægtens Eje, i Forbindelse 
med mit mangeaarige Kendskab til Familien.

Og det har været mig en Glæde at føre det i Pen. 
Lars Hansen og hans Hustru var de første, der bød mig 
velkommen, da jeg som ungt Menneske kom til Nørre 
Broby, og jeg har ogsaa adskilligt at sige ham og hans 
Familie Tak for.

1 en Gaard i Vøjstrup, Matr. Nr. 27, findes en gam
mel Bog, der ogsaa indeholder Oplysninger om adskilligt 
fra Fortiden. Den er begyndt af Laus Rasmussen i Vøj
strup den 7. Marts 1800, og den indledes meget høj
tideligt:

„In Nomino Jesu.
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Af mere almindelig Interesse er dog kun nogle Op
lysninger om Lønninger:

Væverlønninger:
1818: 64 Al. Vadmel à 10 Sk. Al.

42 Al. Blaarlærred à 10 Sk. Al.
69 Al. finere Blaarlærred à 10 Sk. Al.

1819: 47 Al. Vadmel à 6 Sk.
23 Al. Hvergarn à 9 Sk.
56 Al. Blaarlærred à 4 Sk.

Disse Optegnelser om Vævning og Væverløn fort
sættes med Udeladelse af enkelte Aar til 1853. I 1821 
er Væverlønnen baade for Vadmel, Hørlærred, Blaarlærred 
og Sækketøj opgivet at være kun 3 Sk. pr. Al. I 1836 
væves Hesteklæder endog for 2 Sk. pr. Al., Dækketøj 
for 8 Sk. For Dynevaar betales i 1849 14 Sk. pr. A l.1)

Om Folkelønninger findes følgende:
„Rasmus Stær skal have 20 Rdl. og Vadmel til en 

Kofte og et Faar født fra November 1816 til Maj 1817, 
og derfra til November 1817 — 20 Rdl. og Lærred til 
en Skjorte samt et Par Træsko for hvert Halvaar. For 
Vinterhalvaaret til Maj 1818 skal han have 22 Rdl. samt 
Vadmel til Kofte og Lærred til Skjorte.“

„1823 skal Kirsten Eriksdatter have 6 Rdl. i Løn for 
hvert Halvaar, et Faar født, en halv Skp. Hørfrø saaet, 
samt Lærred til en Særk for Sommeren og Vadmel til 
en Klokke for Vinteren samt sine Træsko.“

En gammel Jordebog.
En gammel Jordebog over Lundegaards Gods fra 1822, 

der siden det foranførte var skrevet, er faldet mig i Hænde, 
udviser følgende om Skyldsætning og Afgifter. >

’ ) Der har vist i Reglen fulgt nogle Varer med til at øge 
Lønnen.
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Lundegaard, der havde fri Hovedgaardstakst, stod da 
for Hartkorn:

38 Td. 5 Skp. Ager og Eng.
5 — 4 — 3 Fdk. Skovskyld.

Det til Gaarden hørende Bøndergods med kontribua- 
belt (skattepligtigt) Hartkorn udgjorde ialt

352 Td. 6 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. Ager og Eng,
6 — 4 — 3 — 2 Vi» — Skov- og Mølleskyld.

Af Ejendommene i Nørre Broby, Vøjstrup og Ud
flytterne hørte paa den Tid 24 Gaarde og 24 Huse til 
Lundegaards Gods. Disse Gaardes Hartkorn var da lige 
stort, nemlig

8 Td. 6 Skp. 1 Fdk. „  Alb. Ager og Eng.
l u /j» — Skovskyld.

22 af Husene stod for 3 Skp. I Fdk. 1 Alb. Hart
korn.

2 af Husene (i Vøjstrup) stod for 6 Skp. 2 Fdk. l '/a  
Alb. Hartkorn.

Gaardenes og Husenes Afgifter var henholdsvis ogsaa 
lige store. Hver Gaard ydede i Penge 2 Rdl. 1 Mrk. 12 
Sk. og i Korn 5 Skp. Rug, 3 Td. 5 U i> Skp. Byg og 
2 Td. 417/«  Skp. Havre.

Af Husene svarede 20 aarlig 6 Rdl. 7 l9/so Sk. Sølv, 
et ydede 8 Rdl., et andet (Højruphus) 1 Rdl. 5 Mrk. 1 Vs Sk,; 
de to større Huse 3 Rdl. 2 Mrk. 141/» Sk. samt 6 Skp. 
Byg og 5 Skp. Havre hvert.1)

Vittinge havde:
6 Gaarde à 5 Td. 4 Skp. 2 Fdk. Hartkorn

og 1 — 1 — 1 V* Alb. Skovsk.
Disse Gaarde svarede hver 2 Rdl. 2 Mrk. 6'A Sk., 

samt 1 Td. Rug 2 Td. Byg og 2 Td. Havre.

*) Af de nævnte Gaarde og Huse var dog cn Gaard og et 
Hus bortsolgte, og af disse var Afgifterne anderledes.
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Gaarden Tommerholt havde:
4 Td. 7 Skp. 1 Fdk. Hartkorn

1 — Skovskyld.
Afgiften var for denne Gaard 4 Rdl. og 2 Td. 4 Skp. 

Rug.
5 Huse havde hver 3 Skp. (2 af dem et Plus paa 

*/# Alb.) og
2 Huse havde hver 5 Skp. 2 Fdk. Hartkorn. A fg if

ten for disse Huses Vedkommende varierede mellem 10 
Rdl. 1 Mrk. 1 */• Sk. og 5 Rdl. 9*/< Sk.

Lundegaards Mølle stod for:
2 Td. 2 Skp. 2 Alb. Hartkorn og 
5 — Skovskyld.

Afgiften var 20 Rdl.
Staaby havde:
10 Gaarde med hver 9 Td. 4 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. 

Hartkorn. Afgiften var for hver Gaard 2 Rdl. 1 Mrk. 10*/« 
Sk. i Penge og i Korn 1 Td. 2 Skp. Rug, 4 Td. Byg 
og 4 Td. l'/ä  Skp. Havre.

I Staaby var der 3 Huse med hver 3 Skp. 4A Alb. 
Hartkorn; de svarede henholdsvis 6 Rdl. I Mrk. ’ /» Sk., 
7 Rdl. 9 ‘/» Sk. og (Stavsbrohuset) 2 Rdl. 3 Mrk. 141/« Sk.

Naar Højruphus og Stavsbrohuset svarede en mindre 
Afgift, saa er dette sandsynligvis begrundet i, at de rime
ligvis skulde vogte Led ved Sognegrænsen. — Af jord
løse Huse nævnes ingen.

Den 1. Januar 1844 traadte en ny Skyldsætning (Ma
trikel) i Kraft. I Henhold til den fik hver Ejendom sit 
særskilte Hartkorn og Matrikelsnummer; dette sidste var 
noget nyt.
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Folkeliv og Folkeskikke.
Det er en Kendsgerning, at hvor Fæstevæsenet har 

raadet og raader, der er Folket bagefter med at følge de 
Fremskridt, som Tidsudviklingen fører med sig. Det 
gælder i hvert Fald de ydre Forhold, men vist i lige saa 
høj Grad de aandelige. Desværre er det ogsaa en Kends
gerning, at gode, udvortes Kaar langt fra altid ledsages 
af aandelige Interesser og særlig ikke af kirkeligt Aands
liv.

Indtil Begyndelsen af Tredserne var, som foran paa
vist, omtrent hele Nørre Broby Sogn Fæslegods, og alle 
Forhold var da endnu meget gammeldags, baade i Boli
ger, Klædedragt og Skikke. Endnu i 1865 stod en 
Gaardmands Datter Brud i en blaa Hvergarns Kjole.

Alle Gaardene var i Bygningsstil som skaarne over 
en Læst. En almindelig Bondegaard bestod af 4 Længer, 
der alle var sammenbyggede: Stuehuset laa saa godt som 
altid i Nordsiden. Dette havde 3 Indgangsdøre. Den 
midterste førte ind i en mindre Forstue eller „Fremmers“ . 
Til den ene Side af denne havde man Dagligstuen, og til 
den anden en mindre Stue, der meget almindelig kaldtes 
Sengekammeret. Bag ved Forstuen stod en Skorsten, 
og ved den var Køkkenet. Stuehuset havde almindeligvis 
kun to Skorstene; den anden stod i Bryggerset.

I Dagligstuen fandtes en eller to Alkovesenge med 
Omhæng eller Skaader for, saa Udluftning blev der ikke 
megen af. Naar der holdtes Gæs i Gaarden, var der 
bag Langbordet anbragt en Gaasebænk med et Par Rum, 
hvori Gæssene blev lukkede ind, medens de lagde deres 
Æg og siden udrugede deres Unger. Gulvet i denne 
Stue var i ældre Dage som oftest Lergulv : efterhaandcn 
afløstes dette af brændte Sten eller Brædder.

I Dagligstuens Kogekakkelovn kogtes Grød og lig-
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nende Retter. Suppe og Kaal kogtes derimod i Køkke
net Før man fik Komfurer, havdes kun en aaben Skor
sten i hvilken der var anbragt en Jærnstang, hvorpaa 
der hængte en Vinge eller Arm, der kunde hæves eller 
sænkes samt drejes efter Behag; paa denne hængtes saa 
Gryden. Desuden havde man en Trefod, hvorpaa man 
kunde sætte en Pande.

Ved Spisetiderne flokkedes man den Gang som nu 
om Langbordet, der meget ofte var af Egetræ, med Hus
faderen fer Bordenden. Den øvrige mandlige Husstand 
tog saa Plads bag ved Bordet, og den kvindelige foran, 
i ældre Tider i Reglen staaende, mens de langede til Fadet. 
Husmoderen havde ofte sin Plads ved nederste Bordende.

Til Tidsfordriv eller for Morskab fandt Gæssene tit 
paa at nappe deres Genboere i Benene.

Ud over de nævnte Ting fandtes i Dagligstuen et 
Stueur, nogle Stole og et Kanderække eller et Skab til 
at opbevare adskillige Ting i m m.1)

Om Vinteraftnerne samledes Husets kvindelige Per
sonale om Spinderokkene med et Lys anbragt imellem 
sig. Indtil man i Begyndelsen af Tredserne blev kendt 
med og begyndte at bruge Petroleum som Belysnings
middel, nøjedes man man;e Steder med Siv, som var 
dyppede i en Fedtmasse — efter at den ydre Hud var 
flaaet af dem.

Sivet blev anbragt i en Klemme med en Fjeder, der 
var fastgjort til en Buk. I Enden af Bukken fandtes et 
Hul til at anbringe et Tællelys i, naar man vilde have 
bedre Lys, end Sivet kunde give; men baade det ene 
og det andel gav kun en sparsom Belysning i Sammen
ligning med, hvad man nu har. Tællelyset skulde temme
lig  jævnlig pudses, dertil brugtes som oftest Fingrene, og 
Sivet skulde flyttes i Klemmen.

J) Dette gælder Forholdene ved detnittende Aarhundredes Midte.
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Dagligstuen stødte op til Bryggerset med Bagerovn 
og Grubekedel. Den ene af Yderdørene førte umiddelbart 
ind i Bryggerset, og her fandtes som oftest Loftstrappen 
anbragt. I Forbindelse med Bryggerset fik man efter- 
haanden Gang paa at lave Mælkestue og Ølkammer. Før 
den Tid havde baade Flødebøtten og Øltønden deres Plad
ser i Dagligstuen, naar det var streng Vinter.

Naar der kom fremmede, blev disse som oftest budt 
ind i Sengekammeret. Havde man Skrædder eller Sypige, 
hvilke altid gik rundt og syede, havde disse deres A r
bejdsplads her I denne Stue fandtes ogsaa en Alkove
seng; desuden meget ofte et Hjørne- eller „Krogskab“ 
foruden Bord og Stole ; undertiden ogsaa et Chatol. Denne 
Stue havde selvfølgelig ogsaa en Kakkelovn.

Videre havde Stuehuset i de fleste Tilfælde endnu 2 
Stuer, som gik gennem hele Huset. Stuehusene og for
resten Udhusene med var i gamle Dage meget snævre, i 
Reglen højest 10 Alen. Den ene Stue kaldtes Mellem
stuen og bestod i Reglen af 4 Fag. Fra den førte en 
Dør umiddelbart ud i Gaarden. Den anvendtes blandt 
andet til Dansestue, naar Lavets Ungdom efter Tur skulde 
have Gilde i Gaarden.

I Øvrestuen havde Kister og Skabe især deres Plads. 
Her fandtes et aabent Sengested eller en Himmelseng. I 
denne var anbragt en mindre eller større Stabel af Dyner, 
alt i Forhold til Husets Velstand eller Husmoderens Drif
tighed. Det var hendes Stolthed at have rigeligt af disse 
Ting baade paa Senge og i Kister. Naar der kom kvin
delige fremmede, blev disse gerne indbudt til at se og 
— helst at rose denne Skat. Det skulde jo være Udstyr 
til Børnene, naar disse skulde sætte Fod under eget Bord.

I disse Stuer havde man i ældre Dage ingen Kakkel
ovn; der var ingen Skorsten paa den Ende af Huset.
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Desuagtet brugte man ogsaa om Vinteren Mellemstuen 
ved festlige Lejligheder, f. Eks. ved Julegilder. Naar 
Spisningen var til Ende, var Kvinderne dog saa fornuftige 
at søge hen, hvor der var Varme, men Mændene kunde 
sidde i Timevis og spille Kort, mens de samtidig frøs 
efter Noder. Det er mig fortalt, at det et Sted gik saa 
vidt, at der kom Is paa Ølpotten, som stod paa Bordet.

Folkeholdet var i en almindelig Bondegaard 2 Karle, 
2 Piger og 1 Dreng.

Kreaturholdet.
I Staldene var der ikke meget Lys; i Kostalden var 

som oftest helt mørkt, naar Dørene var lukkede. Køerne 
stod altid bundne med Hovederne til Ydervæggene, og 
Baasene havde ingen Krybber. Skulde nogle enkelte 
have en Smule Kraftfoder, havde man nogle Baljer, som 
man fyldte med Avner og Hakkelse, strøede lidt knust 
Korn eller Mask, naar dette havdes, paa, dykkede det 
med Vand og satte det foran de Køer, der saaledes skulde 
begunstiges. Skulde kun den ene af de to, som stod i 
Baas sammen, have en saadan Lækkermundfuld, blev den 
anden trukken bort, imens det sattes til Livs. Baljerne 
kaldtes Skalbaljer.

Den større for ikke at sige store Høavl i Nørre Broby 
Sogn bødede meget paa Mangelen af Kraftfoder; derfor 
saa Køerne til Jævnshold ret godt ud.

Naar Kreaturerne skulde vandes, blev de lukkede ud 
til Brønden i Gaarden; undertiden endog til en Dam eller 
et Vandhul uden for Gaarden. Det var en kold Omgang 
for Dyrene, naar det frøs og føg udenfor.

Kreaturerne blev til omkring Halvfjerdserne passet og 
fodret af den ældste Pige i Gaarden. Hun kaldtes „Kvind“ ,
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den anden kaldtes „Lillepigen“ , undertiden „Tøs“ , naar 
hun var helt ung; hun skulde muge Kostalden. Det var 
ogsaa Pigernes Arbejde at strø Gødningen, naar den var 
kørt ud paa Marken.

Jeg spurgte engang i Begyndelsen af Tredserne en 
Mand, som endog hørte til de dygtigste: „Hvad faar dine 
Køer at æde?“ „Det ved jeg ikke,“  sagde han, „det 
passer K. M.“  (Pigens Navn.)

Ja, det vilde jo nok lyde underligt i nuværende Agra
rers Øren.

Om Sommeren gik Køerne til de fleste Tider løse, 
nikkede med en Klove om Halsen og en Hole paa Benet.

Det almindelige Koantal var ved Midten af Aarhundre- 
det og en god Stund efter 9— 11 i en Bondegaard med 
7 à 8 Td. Hartkorn.

Køerne kælvede i Reglen om Foraaret, saa Mælkeud
byttet var med den tarvelige Føde for det meste kun 
lille ved Vintertide, og det lidet, man havde, blev endda 
som oftest meget daarligt behandlet. For at Mælken ikke 
skulde fryse, blev den hensat paa nogle Hylder, som var 
anbragte oppe under Loftet ved Bjælkerne i Dagligstuen. 
Her var den ikke alene udsat for at fyldes med det Støv, 
som blev hvirvlet op, naar Gulvet blev fejet, men tit 
modtog den endog Støv og Snavs gennem Aabninger i 
gamle og utætte Lofter.

I Forhold til Koholdet havde man temmelig mange Heste. 
Seks Arbejdsheste foruden et P ar Plage (Klaadter) og 
Føl var det almindelige i en Bondegaard. En Del Ung
kvæg fik ligesom endnu om Sommeren Føden paa Mo
serne og de moseagtige Strækninger, hvoraf Nørre Broby 
Sogn har betydelige Arealer.

Saalænge Køerne gik løse om Sommeren, var det selv
sagt nødvendigt at have hvert Skifte (Læg) indhegnet for
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sig, og der maatte gøres et større Arbejde for at holde 
Hegnet i forsvarlig Stand.

I ældre Tider holdtes der i hver Bondegaard en ikke 
saa lille Flok Faar. Nogle af Tjenestefolkene fik i Reg
len et Faar født som en Del af deres Løn. Nu er disse 
Dyrs Tal svundet stærkt ind, ja, rær ved helt at for
svinde.

Faarenes Behandling om Sommeren var tit noget sted
moderlig. De maatte som oftest nøjes med, hvad der 
kunde faas i Brakmarken. For at tøjle dem, fik de saa 
en Hæle paa de to Ben.

Hver Gaardmand havde i Reglen et Par Grisesøer. 
Disse tilbragte om Vinteren en stor Del af Tiden med 
at rode i Møddingen, der i gamle Dage altid havde sin 
Plads i Gaarden. Grisene fødtes altid i Foraarstiden, og 
Søerne blev saa fedede og slagtede om Efteraaret.

Karlenes Hovedarbejde den første Halvdel af Vinteren 
var at tærske Kornet. Dette Arbejde skulde gerne være 
fuldført til Kyndelmisse. De, der blev først færdige, havde 
tit Morskab af at sno et langt Halmbaand, som de saa 
kastede ind i Loen til andre, der var bagefter. Tærsk
ningen sluttede med et Tærskegilde. — Hakkelse til He
stene skares om Aftenen ved Lygte.

Efter Tærskningen fulgte saa andre Arbejder. 1 daar- 
lig t Vejr søgtes til Huggehuset, hvor baade Mand og 
Karle lavede Grebe, Skovle, River, Hammelstokke og 
mange andre Ting. Disse hjemmelavede Redskaber var 
naturligvis ikke saa snilde og let haandterlige, som dem, 
man nu om Stunder kan faa for Penge, men man kendte 
ikke andre og savnede dem derfor heller ikke.

Saa var der Skovarbejdet, dels til Brændsel og dels 
Gærdsel til at hegne med. Dette Hegnsarbejde gav god 
Øvelse i at lave et smukt Gærde.
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Markerne var for det meste indhegnede med Vold
grøfter; hvor disse ikke var beplantede med levende Hegn, 
måatte man øge deres Modstandskraft ved Risgærder. 
Det var omkring Midten af Aarhundredet, at Syrenerne 
begyndte at faa den store Udbredelse i Sognet som Hegns
plante.

Foruden de almindelige Kornsorter dyrkedes der i tid
ligere Tider flere Planter, som man sjælden eller aldrig 
ser her i Sognet nu om Stunder, nemlig Boghvede, Hør 
og Humle samt Raps.

Af Uld og Hør fik man omtrent alle sine Klæder, 
Sengetøj og Linned, saa det var en Selvfølge, at der 
maatte lægges en hel Del Vind baade paa Faare- og 
Høravl.

Hørren krævede meget Arbejde og maatte gennem- 
gaa mange Processer, før den blev til Traad eller Garn. 
Deraf har H. C. Andersen givet en poetisk Fremstilling i 
det bekendte Eventyr „Hørren“ . Dette giver dog ikke 
nogen klar Fremstilling af den virkelige, praktiske Be
handling.

Naar Hørren var moden, rykkedes den op med Rode, 
— ryskedes — bandtes saa i „Smaadokker“  og stilledes op 
i Rader, til den var vejret, hvorefter den blev „ribbet“ .

Frøhusene reves af i en Indretning, der lignede en 
Kam. Derefter skulde den „rødes“ . Dette skete ved, 
at den blev lagt i Vand nogle Dage, 8 à 10 D g , til 
Huden var raadden, saa den kunde knække over og skil
les fra Taven, naar den blev tør.

Saa kom Brydningen — „broe Hør“ . En Grav blev 
gravet i Jorden, vel 3 Alen lang, et Par Alen dyb og 
godt en Alen bred. Et Par Stænger lagdes paa langs 
ad Graven, hvori der saa blev fyret med Tørv og Brænde,

4
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medens Hørren, lagt paa Stængerne, blev godt gennem- 
tørret. Derefter brødes den i Stykker paa de Indretnin
ger, som dertil havdes, og den største Del af de raadne 
Skaller faldt af. Derefter kom Skætningen, som for en 
stor Del blev udført af Husmænds og Indsidderes Koner, 
der gik omkring fra Sted til Sted og udførte dette A r
bejde. De skulde ved den Lejlighed opvartes lidt festligt, 
men Sladderen gik liv lig t, og manges Skudsmaal blev 
lavet i disse Lag. Det var sjældnere Folks Dyder end 
deres Lyder, der var Genstand for Debatten.

Den sidste Proces, Hørren maatte gennemgaa, før 
den kom paa Spinderokken, var Heglingen, hvorved den 
længste og fineste Tave skiltes fra den ringere, som blev 
kaldet Blaar.

I de sidste 20 à 30 Aar, hvori der dyrkedes Hør, 
blev dog Skætningen og Heglingen udført af Mænd paa 
Maskiner. Siden man skrev 1900 er en Hørmark et sjæl
dent Syn i Nørre Broby Sogn.

En Humleplet fandtes ved de allerfleste Bopæle, baade 
Gaarde og Huse. Undertiden saas den anbragt i eller 
ved en lille Skovplet. Det var i de Tider ikke sjældent, 
at et Barn i Humleplukningens Tid forsømte Skolen for 
at „p ille Humle“ .

De fleste af Gaardmændene i den vestlige Del af Sog
net dyrkede til henimod Firserne hvert Aar et Læg eller 
Skifte med Raps. Denne blev tærsket paa et stort Sejl 
i Marken. Tærskningen gik somme Tider til Takten af 
en Violins Toner. Det var en stor Fornøjelse for Dren
gene at faa Lov at „ride Rapsslæde“ , men det var ikke 
det sundeste Selskab for dem at være i ; thi Tærskningen 
medførte megen Svir og Sværm med daarlig for ikke at 
sige liderlig Tale. Der var samlet indtil 10 à 12 Tær
skere ved saadan Lejlighed.
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Dyrkningen af denne Plante gav i mange Aar et godt 
Udbytte.

Avlsredskaber.
Til langt hen i det nittende Aarhundrede kendte man 

af Landbrugsredskaber kun den tunge Hjulplov og Dansk
harven. Det var nok i Begyndelsen af Fyrrerne, at man 
opfandt de lettere Plove, Svingplovene kaldte man dem 
i Jylland. Omtrent samtidig kom Svenskharven. Næsten 
alle de andre nyere Redskaber er komne frem siden Begyndel
sen af Firserne. Tærskemaskiner begyndte at komme i Brug 
om ved Tredserne, men endnu i 1882—83 tærskede man 
med Plejle i Nørre Broby Præstegaard.

Samtidig med Tærskemaskinerne begyndte Fjeder
vognene at faa Indpas.

Mange jævne Folk ansaa fra først af disse Vogne for 
Luksus. Jeg mindes tydeligt, at Gaardmand Lars Hansen 
et af de første Aar i Tredserne sagde til m ig: „Fjeder
vogne og Tærskemaskine skal jeg ikke have.“  Det varede 
dog ikke mange Aar, før han fik begge Dele.

En gammeldags Maade at bære Mælken hjem fra Mar
ken paa skal nævnes. Man havde Mælkebøtter af Form 
som en Skæppe, men noget mindre i Omfang og med et 
fast Laag paa. Ned i Mælken lagde man et mindre Laag 
for nogenlunde at holde den i Ro under Transporten. En 
Krans af Form som en Pølse, hvor Enderne var syet 
sammen, blev lagt paa Hovedet. Der paa sattes Mælke
bøtten, som altsaa blev baaren paa Hovedet. En saadan 
Bøtte kunde rumme indtil 8 à 10 Kander Mælk1). Jeg har 
mange Gange set Pigerne fra Tovsgaard komme forbi 
Vøjstrup Skole, naar Køerne om Efteraaret græssede paa

J) En Kande er omtrent 2 Liter.
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Engene ved Aaen, med en saadan Bøtte paa Hovedet; 
det var omtrent en halv Mil at gaa, og saa gik de endda 
med en „Bindehose“ i Hænderne. Bøtterne var maaske 
nok ikke fulde af Mælk, men alligevel en stram Tur.

Om ved Halvfjerdserne begyndte der at ske Fremskridt 
paa Mejerivæsenets Omraade. Det første af disse bestod 
i, at man fik indrettet Mælkestuer eller Kældere med A f
kølingskummer, hvori der kunde postes koldt Vand. Dette 
var allerede et godt Skridt fremad til en bedre og mere 
formaalstjenlig Behandling af Mælken. Samtidig maatte 
den gamle Stampekærne til Dels vige for andre Kærneformer.

Det næste Skridt fremad var Oprettelsen af Fælles- 
og Andelsmejerierne.

I Foraaret 1871 blev S. Linnemann Forpagter paa 
Lundegaard. Der blev snart efter opført en ny Mejeri
bygning, og han begyndte at behandle sin Mælk ved 
Hjælp af Centrifugen.

Efter nogle Aars Forlob oprettede han Fællesmejeri 
og fik en hel Del Beboere til at sælge ham deres Mælk.

Imidlertid faridt tænksomme Mænd sig brøstholdne ved 
den Handel, og efterhaanden blev man klar over, at Ud
byttet kunde blive større, naar man selv tog Sagen i 
Haand Paa den Maade opstod Andelsmejeriet.

Det var i Sommeren 1S85, at Nørre Broby fik sit 
Andelsmejeri bygget ; der var da kun ganske enkelte op
førte paa Fyn. Det var dog langtfra alle Sognets Beboere, 
der havde Tro og Mod til at gaa med straks, mange 
holdt sig tvivlende og spørgende tilbage en Tid; men 
inden længe blev Tvivlen om det fordelagtige ved Sagen 
dog overvunden hos de allerfleste, og der er næppe mange 
nye Ting, som har faaet en saa rivende Udbredelse og 
Anerkendelse i saa kort Tid som Mejerisagen.

At alt dette ny fik Fodfæste og Fart i en forholdsvis



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 53

kort Tid, havde til Dels dog vist sin Grund i en ubehage
lig  Erfaring, som Landmændene havde gjort.

Den Mergling af Jorden, som for manges Vedkom
mende fandt Sted omkring Aarhundredets Midte, 
bidrog til at løse en Del bundne Kræfter i den, og der 
hostedes saa i en Del Aar øgede Kornafgrøder. Men 
man glemte eller forstod det maaskc ikke, at Jorden som 
alt andet skal have Føde, naar den skal give Grøde.

En meget stor Del af den øgede Avl gik til Købman
den, men kun lidt til Dyreføde, og da Priserne til Jævns- 
hold var gode, fik Landmanden bravt mange Penge med 
sig hjem, og det var jo helt fornøjeligt. Men samtidig 
mærkede man, at det gik tilbage med Jordens Ydeevne, 
og det var ikke saa morsomt. At hæve den er et af det 
nyere Landbrugs betydningsfulde Formaal. Man lærte da 
ogsaa, at sætte Pris paa den flydende Gødning. Hidtil 
var den, som man undertiden siger, gaaet i Rendestenen.

Samtidig fik saa ogsaa Svineavlen sit store Opsving, 
og Slagterierne fremstod.

Det er dog ikke Landmandens Erfaring og Omtanke 
alene, som er Kilden til disse betydelige Fremskridt. 
Videnskabsmændene med deres Skrifter og Forsøg har 
naturligvis været en mægtig Løftestang i Arbejdet.

I gamle Dage hed det ofte, at den, der ikke duede 
til andet, skulde være Bonde, og det blev i Reglen be
tragtet som en af de simpleste Bestillinger at være Røg
ter, det kunde næsten enhver Stakkel være. Nu er det 
jo helt anderledes.

Dog havde Forstand og Omtanke selvfølgelig ogsaa 
sin store Betydning, ved de gamles Bedrift. I en Hen
seende stod de sikkert ikke tilbage for Nutidens Folk; 
Ihærdighed og Troskab i Arbejdet var vist endog større
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end hos mange af Nutidens Mennesker, og hvad Nøjsom
hed og Tilfredshed angaar, da gælder sikkert det samme.

De tjenende skiftede i Reglen langtfra saa ofte Plads 
som nu. En Tjeneste paa cn halv Snes Aar og mere 
var til de Tider ikke helt sjælden. Som Følge deraf fik 
de unge tit som et andet Hjem, hvor de tjente. Hus
bonde og Madmoder benævntes meget ofte „vor Far“ og 
„vor Mor“ , især naar de blev lidt til Aars. Der blev 
derfor tit mere Samliv og Samfundsfølelse, end der som 
oftest nu findes. Dette havde ofte stor Betydning for et 
godt Forhold ogsaa i kommende Dage.

Husfliden florerede i langt hojere Grad end nu. Hugge- 
huset er omtalt. Som foran nævnt bestod Klædedragten 
saavel til Højtids- som til Hverdagsbrug saa godt som 
udelukkende af hjemmelavede Varer. Da Karte- og Spinde- 
maskiner var ukendte Genstande, maatte det Arbejde, de 
udfører, gøres i Hjemmene Ved Vintertide stod Kvin
derne op Kl. 4 à 5 om Morgenen og tog fat paa Spinde
rokken et Par Timer, indtil Kreaturerne skulde rogtes og 
malkes. Dette sidste Arbejde tog ikke lang Tid ved 
Vintertide.

Hosten var en mere liv lig  og mere festlig Tid end nu 
om Stunder med Høstmaskiner og Selvbindere.

Naar en Gaardmand skulde have en Kornmark høstet, 
blev der saavidt muligt samlet en Del Folk. Fire, fem, 
seks Høstkarle med Opbinderc, alt efter Markens Størrelse, 
var det almindelige. Saaledes havde man en to à tre 
„store“ Høstdage. Paa disse skulde Høstfolkene udover 
de almindelige Maaltider gærne opvartes med Æbleskiver 
et Par Gange om Dagen, og om Aftenen fik man Suppe 
til Nadver. I Marken drak man i Høstens Tid det stærke 
„Gammelol“ , der, saa vidt jeg ved, er noget særegent for
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Fyn, og det var ikke altid, at alle Høstfolkene kom ædru 
hjem. I hvert Tilfælde var Stemningen tit meget „løftet“ .

Mens Folkene høstede, gik Manden og skokkede Kor
net; var det groet godt, havde han sit Læs i at udføre 
dette Arbejde efter tre Høstere (Jærn); var der, som of
test, flere, skulde han have Hjælp; man lod ikke gærne 
Kornet ligge usammensat til næste Dag. Under saadanne 
Forhold var det selvfølgelig meget uheldigt, om der skulde 
indtræffe Regnvejr, naar man havde bestemt Høst; men 
derved var der nu intet at gøre. Da de samme Husmænd 
med deres Koner maatte hjælpe til flere Steder, maatte 
de forskellige Mænd i nogen Maade rette sig efter disses 
Lejlighed.

Naar en Mark var høstet færdig, raabtes nogle lang
trukne Hurraer, som kunde høres langt af Led.

Naar Høsten var endt og Kornet bjerget, blev der 
holdt Høstgilde. Dette formede sig lidt forskelligt i de 
forskellige Kredse.

1 Vøjstrup holdt Lavet det i Samling paa Omgang hos 
Gaardmændene. Efter Maaltidet tog Ungdommen fat paa 
Dansen^ mens de ældre spillede Kort. De mere liden
skabelige Spillere holdt i ældre Tider mest paa Trekort. 
Ved dette vankede tit „Beter“ , og de blev ikke sjælden 
temmelig store, saa det var somme Tider ikke ganske 
smaa Skillinger, der ved denne og lignende Lejligheder 
maatte vandre fra Mand til Mand. Dagen efter Høstgil
det havde Ungdommen Nøddedag om Eftermiddagen.

Under almindelige Forhold skulde Rugen være saaet 
saa betids, at Gaardmanden kunde faa Husmandens Rug 
saaet til Mikkelsdag. Aftenen forud — „Mikkcmosavten“ 
— kom Husmanden til Gaardmanden med hele sin Familie 
for at spise Nadver tillige med jordløse Husmænd, som 
havde hjulpet til i Høstens Tid. Ved den Lejlighed blev
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der drukket Mjød; Æbleskiver maatte heller ikke mangle 
den Aften, saa det var ret en Højtidsaften for mange 
Smaamunde.

Lavsvæsen.
Lavsvæsenet er gammelt baade for By og Land. I 

Byerne er dette nu afløst af Mester- og Fagforeninger.
Tidligere spillede Lavsvæsenet en stor Rolle for Land

væsenets Vedkommende. I Fællesskabets Tid blev jo næ
sten al Jordens Drift udført efter Samraad paa „Stævnet“ . 
Dette er lykkeligvis længst forbi.

Nørre Broby By var indtil for ganske faa Aar siden 
delt i to Lav, det store Øst for Aaen og det lille Vest 
for Aaen. De andre af Sognets Byer udgjorde saa hver 
for sig et Lav.

Hvert Lav havde sin Oldermand (Allemand), og den 
Bestilling gik paa Omgang mellem Gaardmændene; der 
skiftedes ved Majdag.

Naar der skulde holdes Samraad om noget eller sam
les Penge til noget, f. Eks. betales Kommuneskat,, skulde 
Oldermanden stævne Folk til Møde hos sig. Dette skete 
her i Sognet ved at gaa Gaden rundt og tude i et Horn. 
T il dem, der boede udenbys, men hørte Lavet til, skulde 
der sendes mundtligt Bud.

Ved disse Sammenkomster skulde hver Mand lægge 
2 Sk., senere 4 Øre. For disse Penge leverede Older
manden Brændevin. Desuden skulde han uden Betaling 
levere en Tallerken skaaren Smørrebrød; disse Tingskulde 
saa fortæres, før Selskabet skiltes. Paa Bordet stod des
uden Ølpotten og en Kardus Tobak, hvoraf hver kunde 
drikke og stoppe efter Behag.
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Ved Vintertide, naar der var blevet „øst Sne“ , samledes 
Sneøserne om Aftenen hos Oldermanden for at spille 
Kort.

Tredje Juledag blev der synet Skorstene. Da var det 
endnu i 1860 Skik, at alle Gaardmænd og jordejende Hus- 
mænd, der hørte Lavet til, fulgte Brandsynet rundt til de 
forskellige Beboere, hvor de saa skulde opvartes med en 
„Taar“  og Julekage. Efter denne Omgang samledes 
de alle hos Oldermanden, hvor Kortene maatte holde for. 
Tørstige Sjæle fik ved denne Lejlighed ikke sjældent en 
Taar over Tørsten.

Denne sidste Skik i Anledning af Skorstenssyningen 
tredje Juledag faldt dog bort i Begyndelsen af Tredserne.

Ungdomsgilder.
Ungdomsgilder med offentlig Indbydelse gennem Aviser 

eller paa lignende Maade kendtes ikke i Nørre Broby 
Sogn; men hvert Lav havde sine bestemte Gilder, hvor 
Ungdommen kom sammen til Dans m. m. Umaadelig Drik 
fulgte for adskilliges Vedkommende ikke sjælden med ved 
disse Gilder.

Anden Helligdagene og Fastelavns Søndag blev der altid 
holdt Gilde, og i Tiden mellem Nytaar og Kyndelmisse 
•(Kørmes) blev der desuden holdt Gilde hver Søndag under 
Navnet „Juleleg“ .

Udgifterne ved disse Sammenkomster afholdtes af den 
mandlige Del af Ungdommen undtagen ved Paaskegildet, 
da betalte Pigerne, og dette Gilde kaldtes derfor „P ige
gildet“ .
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Gilderne holdtes paa Omgang, hos Gaardmændene. 
Der begyndtes Kl. 3 à 4 om Eftermiddagen og holdtes 
tit ud til den lyse Morgen, dog med Pavse om Aftenen 
til at besørge Røgterarbejdet i Hjemmene.

Skolens Børn havde Fastelavnsgilde i et af Konfir
mandhjemmene. T il dette Gilde mødte haade Præst og 
Lærer med Familie; dette hørte dog op i Begyndelsen af 
Tredserne.

Sogneforstanderskab og Amtsraad.
Under 13. August 1841 udstedtes en Kgl. Anordning, 

i Følge hvilken der skulde oprettes Sogneforstanderskaber 
i de forskellige Landkommuner og Amtsraad i de forskel
lige Amter. Hvor to eller flere Sogne havde været for
enede om Fattig- og Skolevæsen skulde disse ogsaa have 
Sogneforstanderskab tilfælles.

Præsterne og de Lodsejere, der havde mindst 32 Tdr. 
Hartkorn, skulde være selvskrevne Medlemmer af Forstan
derskaberne. Desuden skulde de bestaa af 4 til 9 valgte 
Medlemmer. Amtmanden skulde bestemme Antallet af 
disse. Valgbare og valgberettigede var de Mænd, der 
havde Fyldt 25 Aar og var Besiddere af 1 Td Hartkorn 
eller paa anden Maade ligestillede med saadanne. Det 
var først i Midten af Halvtredserne, at en Husmand blev 
kendt værdig til at være Medlem af Forstanderskaberne. 
Den første Husmand, der for Nørre Broby Sogns Ved
kommende nød den Ære, var Mads Olsen paa Vøjstrup' 
Mark; han tiltraadte som Medlem fra Nytaar 1856. Det 
var Loven af 22. Marts 1855, der kendte Husmænd vær
dige til at tale med om Sognets Anliggender.
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Det første Sogneforstanderskab for Nørre Broby Sogn 
bestod foruden af Præsten, Pastor Ipsen og Godsforvalter 
Jensenius for Lundegaard af følgende 9 Mænd:

Gaardtnand Knud Nielsen, Nørre Broby,
— Knud Andersen, Staaby,
— Lars Andersen, Vøjstrup,
— Lars Nielsen, Vøjstrup,
— Jens Rasmussen, Nørre Broby,
— Niels Christensen, Staaby,
— Jørgen Rasmussen, Vittinge,
— Mads Hansen, Nørre Broby og
— Christen Rasmussen, Udflytter.

Forstanderskabet holdt sit forste Møde den 3. Februar 
1842. Godsforvalter Jensenius fungerede stadig som For
mand. Han har sidste Gang underskrevet Protokollen den 
2. November 1853; han levede dog til 30. April 1855, 
og det synes at fremgaa af Sogneforstanderskabets Pro
tokol, at hans Fuldmægtig har ledet Forhandlingerne eller 
dog i hvert Fald ført Protokollen til den Tid. Ved Lunde- 
gaardsStiftelses Hundredaars Jubilæum i 1854 blev han ud
nævnt til Kammerraad.

Efter Jensenius’ Død blev Pastor Ipsen valgt til For
mand, og han var saa Formand til sin Død i April 1860. 
Siden den Tid har Formandspladsen været beklædt af 
forskellige af Sognets bosiddende Mænd.

Indtil Nytaar 1862 afholdt Forstanderskabet sine Møder 
paa Omgang hos de forskellige Medlemmer. Siden den 
Tid har man haft bestemt Lokale til Møderne. 1 1868 
blev Navnet „Sogneforstanderskab“ i Følge Lov ombyttet 
med „Sogneraad“ .
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Betleri.
Det fremgaar af den ældste Sogneforstanderskabs-Pro- 

tokol, at Betleri i sin Tid har været meget almindeligt. 
I Forstanderskabets Møde den 8. September 1842 blev 
følgende Ført til Protokols:

„Angaaende det tiltagende Betleri her i Sognet be
stemte Forstanderskabet at beordre Fattigfoged Hans 
Pedersen at optage omgaaende Betlere, hvorfor ham 
skulde tilstaas en Godtgørelse for hver enkelt fattig, 
han saaledes optager, 2 Mrk. og for en Familie 3 Mrk., 
hvilken Udgift udredes af Sognets Fattigkasse. Han 
paalægges til forskellige Tider at indfinde sig i Sog
nets Byer samt hos Udflytterne af Nørre Broby, og 
overlades det til ham at patrouillere, hvilke Steder han 
selv finder for godt, dog at han nøjagtig opfylder dette 
i Sognets hele Distrikt. — Hvilken Bestemmelse For
manden haver at bekendtgøre for Hans Petersen ved 
at kalde ham til Gaarden.“

Formanden boede paa Lundegaard.
Den 4. November 1844 havde Forstanderskabet en

ejendommelig Skrivelse til Forhandling og Betænkning. 
Skrivelsen var udgaaet fra Amtet under 30. September 
og tilsendt Forstanderskabet gennem Herredskontoret. Den 
paabød, „a t foranstalte det fornødne iværksat med Efter
søgning overalt her i Sognet, om nogen mistænkelige 
Personer, hvis Udvortes røber, at de ernære sig med 
Omløberi og Betleri, eller som ikke kunne legitimere sig 
at være i lovligt Ærinde, da at transporteres og opbrin
ges samt indsendes til vedkommende Politimester. Sogne- 
forstanderskabet var Dagen forud om Eftermiddagen for 
lukkede Døre forsamlet i Nørre Broby Skole for at ved-
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tales om, hvorledes man bedst skulde ordne Tilsigelsen 
air Sognets Beboere til Eftersøgning af bemeldte Personer. 
Efter denne Samling blev det vedtaget, at der af Sognets 
Beboere tilsiges tvende Mænd af hver Gaard og en af 
hvert Hus, som har tilliggende Jord, desuden af Hoved- 
gaarden og Præstegaarden blev der afgivet passende 
Assistance af Mandskab, og Tilsigelsen dertil skete i Dags 
Morges tidlig, og det tilsagte Mandskab var mødt saa 
betids, at Eftersøgningen gik for sig Kl. 8, og Mand
skabet var opstillet paa begge Sider af Sognet, hvorefter 
den foretagne Eftersøgning gik for sig over Mark, Skov
strækninger og Moser; den var tilendebragt Kl. 11 om 
Formiddagen; men ingen saadanne Personer forefandtes, 
ejheller opdagedes i dette Sognedistrikt. Om forannævnte 
Eftersøgning lovede Sognefogden at gøre fornøden Ind
meldelse til Stedets Politimester, Hr. Justitsraad Wiborg 
i Faaborg.

Ved samme Lejlighed blev Forstanderskabet enigt om 
at afskedige ^en daværende Fattigfoged paa Grund af 
Alderdom og Affældighed/4

Til hans Eftermand havde metdt sig Indsidder Chri
stoffer Christensen af Vøjstrup.

Paa Sognets Regnskab er under 21. December 1848 
opført følgende Udgift: en Stjerne til Fattigfogden 3M rk. 
8 Skilling.

Sagn.
En Fjerdingmil nordvest for Nørre Broby i Fyn har 

i gamle Dage staaet en Borg. Paa den boede Ranild 
Jonssøn, som var Marsk Stigs tro Tilhænger. Nær hos 
Gaarden i en Høj, som nu kaldes „Ranildsholm“ , havde 
han en Hule, i hvilken han skjulte sig for dem, der søgte
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efter ham, og hvorfra han besøgte sin Søster, som boede 
paa en Herregaard paa Bjærget Volden. Og siges det, 
at han altid red til Hulen paa en Hest, under hvilken 
Skoene var lagt saaledes, at Hagerne vendte fremad, 
hvorved han i lang Tid vildledede dem, som gav Agt 
paa Sporet. Men omsider blev han forraadt, — nogle siger 
af Røgen, som steg op fra hans Hule, andre af sin Hund, 
som han havde glemt udenfor, — og saaledes fangen og 
stejlet. — Thieles Folkesagn 1. Del S. 40.

Stedet paavises endnu og kaldes „Rønnemoseholm“ .

Den gamle Brud.
Da der engang var Bryllup i Norre Broby ved Odense, 

gik Bruden under Dansen udenfor Gaarden og kom uden 
at tænke derpaa hen til en lille Høj paa Marken, hvor 
der paa samme Tid var stor Lystighed og Dans hos Elle- 
folket. Da hun saaledes var kommen nær til Højen, saa 
hun, at den stod paa røde Pæle, og en Karl kom til og 
bød hende et Bæger med Vin. Hun tog derimod, tømte 
Bægeret og lod sig tage op til en Dans. Men da Dan
sen var til Ende, mindedes hun sin Mand og gik tilbage 
til Gaarden. Da tyktes det hende, som om alt der om
kring i Egnen var helt forandret, og da hun kom ind i 
Byen, kendte hun hverken Gaarde eller Huse og hørte 
intet til Bryllupslarmen. Omsider stod hun udenfor Gaar
den, hvor hendes Mand boede; men da hun kom derind 
var der ingen, hun kendte, og ingen kendte hende. En 
gammel Kone var der kun, som, da hun hørte Brudens 
Klage, udbrød: „Saa er det altsaa Jer, som for hundrede 
Aar siden forsvandt ved min Bedstefaders Broders Bryllup“ . 
Men ved disse Ord styrtede den gamle Brud om og var 
død paa Stedet. — Thieles Folkesagn, 2. Del S. 216.
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Efter Trap skal der i en Banke ved Nørre Broby være 
gjort et værdifuldt Gravfund fra den romerske Jærnalder. 
Fundet bestod dels af romerske, dels af nordiske Sager : 
Broncefad, Kasserolle, 2 Bidsler, Spejl, Perler, Naal o. s. v-

I Kirken blev der i 1690 ved en Gravs Opkastelse 
fundet en Tinkande med gamle engelske Sølvpenge, hvilke 
blev sendte til København, og de findes nu i oldnordisk 
Musæum tilligemed de forannævnte Genstande.



Kirken og Præsterne.

Nørre Broby Kirke.

Nørre Broby Kirke ligger midt i Byen Nørre Broby. 
1 Henhold til de Oplysninger, som findes om den i tredje 
Udgave af Trap, skal den være opført af raa Kampesten 
i den tidlige Middelalder. Den var oprindelig mindre, end 
den nu er; den havde da fladt, romansk Bjælkeloft og 
rundbuede Vinduer, hvoraf der endnu findes Spor. 1 den 
senere Middelalder blev Taarnet tilbygget, og samtidig 
dermed blev Loftet ombyttet med Hvælvinger (Krydshvæl
vinger) Paa samme Tid skal Koret ogsaa være blevet 
udvidet mod Øst og overhvælvet. Vaahenhuset med tak
ket Gavl skal være opført omtrent 1500. Korets Gulv 
blev samtidig hævet 5 Trin over Langskibet, og en Be
gravelse blev indrettet under det. Over Koret skal der 
tidligere have været et lille Spir med Klokke. — I 1859 
blev Taarnet for en stor.Del ombygget. Kirken har to 
Klokker, hvoraf navnlig den store har en fyldig og køn 
Tone.

I 1916 var den mindre Klokke bleven saa medtaget, 
at den maatte støbes om. Den fik da efter Præsten Ole 
Pedersens Forslag følgende Indskrift:

„B ringe de budne, som færdes dernede 
Budskab fra oven, at alt er rede.“
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Kirken har tidligere været tækket med B ly; men ved 
Kgl. Resolution af 21. Marts 1776 fik den daværende 
Tiendeejer Lov til at ombytte det forfaldne Blytag med 
Sten. Endnu til 1812 var Koret tækket med Bly, men 
ved Reskript af 24. Juli nævnte Aar fik Tiendeejeren lige
ledes Tilladelse til at nedtage ogsaa dette og erstatte det 
med Sten mod at anvende Overskudet til Forbedring af 
Sognets Skolevæsen. I Henhold til en Kancelliskrivelse 
af 27. August 1814 anvendtes denne Pengesum saa til 
Hjælp ved en ny Skoles Opbyggelse i Nørre Broby.

Blandt de Ting, der let falder i Øjnene, naar man 
træder ind i Nørre Broby Kirke, er dens Altertavle og 
dens højtliggende Kor, hvilket er en Sjældenhed i Lands
bykirker.

Altertavlen er udskaaret Arbejde. Den bestaar af et 
Midterparti med to Fløje, der er forsynede med Hængsler 
for at kunne lukkes, hvilket dog nu aldrig iruges.

Tavlens Midterparti, der igen er delt i tre Felter, har 
syv Fremstillinger, i hvilke den lidende Frelser er Hoved
personen. Nogle af Fremstillingerne har Hjemmel i de 
bibelske Beretninger, andre er rent symbolske, hvis Hen
sigt er at indprente Beskueren Kristi Lidelser ved de Mis
handlinger, som han i sin underfulde Kærlighed friv illig  
underkastede sig for Synderes Frelse.

I det midterste Felt af Midterpartiet ses øverst Kristus 
paa Korset mellem de to Røvere. Ved Korsets Fod ses 
til den ene Side hans Moder, afmægtig synke om i Armene 
paa Johannes; til den anden Side Høvedsmanden, der pe
ger paa Frelseren og udbryder : „Sandelig, dette Menneske 
var Guds Søn.“  Mark. 15,39. En Farisæer med Bispe
hue vender sig derimod bort fra Korset. Neden under 
ses Marie siddende med Kristi døde Legeme paa sit

5
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Skød, understøttet af Johannes og Marie Magdalene med 
Salvekrukken. Atter under dette fremstilles Gravlæggel- 
sen. Josef af Arimatæa og Nikodemus med flere salver 
den døde og omgiver hans Legeme med Ligklæderne.

Til venstre for dette Parti ser man nederst to Bødler, 
der pisker Kristus med Svøber, medens han er bunden 
til Martersøjlen. Derover er fremstillet Jesu Moder, der 
ombælter Sønnen med et Lin, efter at Soldaterne har be
røvet ham hans Klæder. Til højre — paa venstre Side 
af Frelseren paa Korset — findes ligeledes to Fremstil
linger. Øverst staar Kristus med Tornekronen foran sit 
Kors med en opslaaet Bog, som han fremviser, medens 
han med højre Haand peger paa Vunden i sin Side. Neden 
under dette vises Kristus staaende, sammenbøjet under 
Vægten af sit Kors i et Persekar. Bagved dette ser 
man to Skikkelser, der antages at være Josef og Marie, 
medens en knælende Engel foran i en Kalk opsamler 
Vinen, der løber ud gennem en Aabning i Persekarret. 
Fremstillingen har Hjemmel i et profetisk Ord hos Esaias, 
Kap. 63, 2. og 3. Vers: „Hvorfor er din Dragt saa rød, 
din Klædning som dens, der træder Vinpersen? Perse
karret har jeg traadt, jeg alene, og af Folkene var ikke 
en med mig, o. s. v .“  — Paa Fløjene staar de tolv Apostle, 
der for en Del er fremstillet med deres Symboler: Peder 
med Nøglen, Pavlus med Sværdet o. s. v. Foruden de 
nævnte Hovedpersoner ses en Del Bipersoner, der rime
ligvis forestiller Profeter og Engle. Saaledes ses foroven 
en Engel, der bortfører den bodfærdige Røvers Sjæl til 
Paradiset, medens en Mørkets Aand bærer den spotten
des Aand bort til „Mørket udenfor“ .

Billedskæreren har i mange af Personerne paa selve 
Altertavlen vidst at give deres Ansigter et sorgfuldt og 
medlidende Udtryk.
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Altertavlen har oprindelig været prydet med Udstaf
feringer med Farver og Forgyldning. Det ses endnu, at 
Apostlenes Hoveder har været omgivet med Glorier. Ved 
en Restavration af Kirken 1864 blev de afblegede Figurer 
forgyldt.

Under selve Altertavlen findes tre andre Grupper, der 
som Kunstværk betragtet efter kyndiges Udsagn skal have 
større Værdi end selve Altertavlens Figurer. Disse Frem
stillinger knytter sig til de apokryfiske Evangelier og Le
gender. I Midten sidder Jesu Moder Marie med Jesus
barnet paa sit Skød; den Kvinde, der sidder lige over 
for hende, er hendes Moder, der efter Legenden hed 
Anna. De to mandlige Personer menes at være Marias 
Fader Joakim og hendes Mand.

De to andre Grupper fremstiller flere andre Personer, 
der efter Legenden er i Slægt med den hellige Familie.

Altertavlen skal være ført til Kirken i Begyndelse/? af 
det sekstende Aarhundrede. Om dens Tilblivelse og T il
førsel til Kirken har Thieles Folkesagn følgende: „Da 
man bragte den til Kirken, faldt der paa samme Tid en 
stærk Regn, men der kom ikke en Draabe paa Tavlen ; 
hvor man førte den hen, var det som tørt Vejr. End
videre er der fortalt om samme Altertavle, at Mesteren, 
som havde forfærdiget den, blev spurgt, om han var i 
Stand til at gøre en, der var bedre eller lige saa god. 
Da han dertil svarede ja, stak man hans Øjne ud, for at 
dette ikke i Tiden skulde ske.

1864 var Kirkens Indre Genstand for en større Re
stavration. Alteret stod før den Tid tæt ind til Korets 
Bagvæg, og Præsien og Kirkesangeren (Degnen) havde 
Stole ved hver sin Side af Alteret. Dette blev da rykket 
noget frem, saa der blev Gang bag om det ; Kirkesan
gerens Stol blev flyttet ned under Buen ved Korindgangen

5*
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Den nuværende Frontspids eller Opsats paa Altertav
len manglede; der var anbragt en Træplade i Form af 
en Trekant. Under Alteret fandtes et Par Stykker, der 
havde Lighed med Dele af den nuværende Frontspids; 
denne blev saa lavet og maa siges at være en Pryd for 
Altertavlen.

Knæfaldet havde i Forvejen Form af en Halvmaane og 
gik fra Væg til Væg. Det fik sin nuværende Form, 
for at man ved Ofringen kunde gaa rundt om det og 
Alteret i Stedet for at gaa gennem det.

Af de to Karme Vinduer i Korets Sydside sad den ene 
før Restavrationen i Nordsiden, og en Mindetavle over 
Bent Wenstermand, som nu sidder paa det Flyttede Vindues 
Plads, havde, saavidt mindes, sin Plads i Korets Gulv.f?)1)

Prædikestolen blev sænket noget og gjort mindre. 
Kirken fik ved samme Lejlighed nye Stole, og disse tillige 
med Prædikestolen blev malet med Egetræsfarve.

I Nordvæggen var der lige over for Prædikestolen 
anbragt tre Faner, der formentlig er Dragonfaner og er 
Minder om Generalløjtnant Adolf v. Neuberg: de to af 
dem bærer hans Navn. Fanestængerne var indføjede i 
Muren. De blev flyttet ned i Taarnhvælvingen. Da 
Kirken i 1914 fik sit Orgel, maatte de atter vige deres Plads. 
1912 indgav Provst Hansen i Følge Opfordring af Kom
missionen for den historiske Vaabensamling i København 
en i det enkelte gaaende Beskrivelse af Fanerne. Det 
synes, at man ikke har sat nogen Pris paa at bevare dem. 
De er ogsaa meget medtagne af Tidens Tand. 1 sin Tid 
har de været udstyrede med Pragt. Inskriptionerne er 
tyske. Nu ligger de sammenrullede bag Orgelet.

I Hvælvingerne findes Bjælker, der skæmmer Kirken

l ) Bent Wenstermand var efter Trap kun 10 Dage gammel.
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en Del. Det paastaas, at Buerne vilde trykke Ydermurene 
tor meget, hvis de borttoges. Ved Restavrationen i 1864 
blev den, der var anbragt over Alteret, ombyttet med en 
Jærnstang, og i Tidens Løb vil det samme forhaabentlig 
blive Tilfældet med de andre. Jærnstænger vil fylde 
mindre og derfor skæmme mindre end Træbjælkerne.1)

Præsten Hans Schultz Gad, der var Præst i Nørre 
Broby fra 1890 til 1900, gjorde meget til Kirkens For
skønnelse. I 1894 lod han anskaffe fire Lysekroner, hvoraf 
den ene hænger i Koret, en syvarmet Lysestage, der har 
Plads paa Alteret, og en hel Del Lyseholdere paa Stolene, 
Kronerne og Lysestagen er kunstfærdigt forarbejdede og 
særdeles smukke. Det hele er af Messing og giver ialt 
Plads til 140 Lys Pastor Gad udsatte tillige en Sum 
Penge, hvoraf Renterne — 40 Kroner aarlig — kan an
vendes til Lys. Juleaften 1894 blev Kirken første Gang 
oplyst ved dem. Paa Lysekronerne staar „Salme 27“ , 
der begynder saaledes: „Herren er mit Lys og min Frelse, 
for hvem skal jeg frygte?“ Pastor Gad tilføjer: „Det er 
den Bekendelse, som jeg sammen med min i Herren hen
sovede Hustru ønsker i kommende Tider for Efterslægten 
at aflægge, ogsaa naar min Røst er forstummet.“

Paa Lysestagens Fod staar St. Johs Aab. 1,20. „De 
syv Lysestager er de syv Menigheder.“

Under Alteret fandt Pastor Gad en lille seksarmet 
Lysekrone, som han fik sat i Stand og lod ophænge over 
Døbefonten. „Den kan“ , skriver han, „være et Billede 
paa Hellig-Aanden, der sænker sig med Livslyset ved

Det omtalte Restavrations-Arbejde var jeg Vidne til De 
meddelte Oplysninger om det findes bekræftede ved de Reg
ninger, som findes paa Grevskabet Muckadels Godskontor. 
De udviser, at Arbejdslønnen blev 507 Rdl. 12 Sk.
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Daaben ned i det troende Hjærte. Den lille seksarmede 
Lysekrone skal vidne, at

„O ver Daabens Bad med Troens Ord 
Hellig-Aanden tændte Lys i N ord!“

Valgmenighedspræst Karl Povlçen i Ryslinge har senere 
faaet lavet to Efterligninger af denne lille Lysekrone, 
hvilke nu hænger i Valgmenighedskirken i Ryslinge.

Til Julen 1897 lod Pastor Gad i den nordre Korvæg 
mellem Døbefonten og Alteret opsætte et Relief, der fore
stiller Lasaruses Opvækkelsé. Reliefet er formet af Billed
hugger A. Hassel. Det er udfort i brændt Ler (Keramik) 
med forskellige Farver. Billedet forestiller det Øjeblik, 
da Herren raaber med høj Røst: „Lasarus kom hid ud !“ 
Joh. 11, 43. Ved hver sin Side af Herren ses Lasaruses 
Søstre; Martha slaar Hænderne sammen- med et højst 
forundret og overrasket Udtryk i sit Aasyn; Maria knæler 
ned med udrakte Hænder, og med et inderlig barnligt, 
men alvorligt Udtryk i sit Aasyn byder hun den kære 
Broder et Velkommen fra Dødens Rige Lasarus er vaag- 
net; med højre Haand har han løftet Ligklædet fra sit 
Ansigt og er i Færd med at rejse sig. Desuden ses tre 
Jøder med forskelligt Udtryk i deres Aasyn, en Dreng, 
hvis Ansigt nærmest udtrykker Nysgerrighed, og en Gra- 
verkarl, der, greben af Forfærdelse, er ved at flygte.

Reliefet er 1,80 m højt og 1,40 m bredt. Paa dets Fod har 
Gad ladet male følgende Indskrift: „Det er min Trøst i min 
Elendighed, at dit Ord, Herre, gør mig levende. Salme 
119,50.“

Paa Loftet over Vaabenhuset fandt Pastor Gad tre 
Ting, som han med Ministeriets Tilladelse fik anbragt i 
Kirken :

I. Et gammelt Madonnabillede af Træ med jesusbarnet
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staaende paa §it Knæ. Dette menes at være ældre end 
Altertavlen. Efter at det var sat i Stand, blev det opstillet 
i Kirken som et Billede paa Menigheden, „den frie Kvinde, 
som er alles vores Moder!“  Under Billedet lod han male:

„Kvinden bragte vor lord i Band,
Kvinden fødte vor Frelsermand, 
han gjorde det godt altsammen I“

„Dette er en Protest mod Papisteriet.“

2. En Munkeskikkelse med en Messebog og en af
brudt Krumstav i sin Haand. Under denne Skikkelse, 
der er opstillet paa en Fod ved Opgangen til Prædike
stolen, staar: „A f Naade er 1 frelste, ikke af Gerninger, 
at ikke nogen skal rose sig.“

3. Et Epitafium til Minde om Præsten Preeg; dette 
v il blive omtalt senere.

Disse tre Ting blev anbragte til Juleaften 1895.
Til Paasken 1896 lod Pastor Gad endvidere ophænge 

et Reliefbillede af Hans Tavsen, udført i Gibs og omgivet 
af en brun Egetræsramme. Under Billedet staar: „Guds 
Ords Prædiker, født i Birkende 1494, Biskop i Ribe, 
død 1561.“

I 1904 lod Direktionen for Lundegaards Stiftelse op
sætte en Tavle til Minde om Kancelliraad Smidt. Nederst 
læses Skriftordet: „Hvad 1 gør mod en af disse mine 
mindste, det har I gjort mod mig.“  Math. 25, 40. Tavlen 
er af flammet Marmor med forgyldte Bogstaver og ind
fattet i en smuk forarbejdet Sandstensramme.

1 mange, maaske de fleste Kirker i Danmark findes 
Mindetavler over faldne Fædrelandsforsvarere i Landets
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to sidste Krige. Af den Slags Mindetavler har Nørre 
Broby Kirke ingen; thi alle de, der baade i Treaarskrigen 
1848— 50 og i 1864 var med at stride for gamle Dan
marks Ret og Ære, saavidt vides omkring 70, kom le
vende og uskadte tilbage paa én nær, der mistede sin 
ene Arm ved Ulderup i Sundeved 1849.

I 1866 blev der g jort Tilløb til at skaffe Kirken et 
Orgel. Dengang bristede Forsøget. 1 1913 lykkedes et 
nyt Forsøg bedre. Da Menighedsraadet tog Sagen i Haand, 
fik man i frivillige Bidrag tegnet over tre Tusinde Kroner 
til Anskaffelsen af et Orgel. Et saadant blev saa bygget 
af Orgelbygger Sørensen i Horsens, og det blev taget i 
Brug Pinsedag 1914. Kyndige Folk giver det et godt 
Skudsmaal, og i Menigheden er der Glæde over det.

1 1915 har Kirken faaet en ny Prydelse, et smukt 
fuldrigget Kirkeskib. Det er bygget af Befragtnings
agent R W. Rasmussen paa Thurø og skænket af et tak
nemligt Medlem af Menigheden. Skibet bærer Navnet 
„Karens Minde“ .

Nørre Broby Kirke blev ved Skøde af 15. Juni 1686 
som Afdrag paa Gæld af Staten overdraget til Major ved 
Hestgarden Jørgen Rantzau. Han solgte den til Biskop 
Kingo. Skødet er dateret København den 22. November 
1687 og læst ved Landstinget 1. Februar 1688. Biskop 
Kingos Enke, B irgitte Balslev, der ogsaa overlevede sin 
anden Mand, Justitsraad Christian C. Bireherod til Fraugde- 
gaard, solgte den for 2300 Rbdl. til Fru Ida Scheel til 
Arreskov og Gelskov, ved hvilken sidste Gaard, der nu 
hører til Grevskabet Muckadell, den siden blev. Dette 
Grevskab blev oprettet 1784.

1 Henhold til Loven af 1903 om Tiendens Afløsning 
og efter Overenskomst med Besidderen af Grevskabet 
Muckadell, Grev Schaffalitzky, der altsaa hidtil har været
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Ejer af Nørre Broby Sogns Kirketiende, er Kirken nu i 
1914 overdraget til fremtidig Eje og Vedligeholdelse af 
Sognets Beboere for en Sum af 21601 Kr. 75 Øre for
uden 600 Kr., der er Afløsningssummen for Beboernes 
Pligtarbejde til Kirkens aarlige Vedligeholdelse, hvilken 
Afløsning fandt Sted i Foraaret 1859.

Ved Syns- og Afløsningsforretningen blev det bestemt, 
at 8585 Kr. maa anvendes til Restavrationer og Istand
sættelser af forskellige Dele af Kirken i den nærmeste 
Fremtid (inden 20 Aar).

3500 Kr. — Kirkens Hovedstol — maa ikke røres i 
de første 20 Aar.

Til Rest bliver 9516 Kr. 75 Øre. Renten af denne 
Sum maa anvendes til Kirkens aarlige Vedligeholdelse og 
Drift.

Renten af de 600 Kr. tilgaar ogsaa Sognet til Kirkens 
Drift.

Den til enhver Tid indestaaende Del af Afløsnings
summen forrentes til Sognet med 4 pCt. p. A.

Et gammelt Kirkeskab med mange Rum og stærke 
Laase fandtes forhen i Kirken. Øverst paa det er an
bragt en latinsk Indskrift med Aarstallet 1480.

Dette Skab blev i 1850 ført til det oldnordiske Mu- 
sæum i København.

Stolestaderne i Kirken.
Den sociale Forskel i Menneskers Kaar er i 

mange Maader stor, men den har dog tidligere, i hvert 
Fald i adskillige Retninger, været større. Indtil for om
trent 50 Aar siden naaedc den endog ind i Kirken, idet
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Menighedens Medlemmer var anvist Plads der efter Hart
korn. At dette maatte være meget ydmygende for den 
fattige Del af Menigheden er let forstaaeligt.

Sogneforstanderskabets Protokol bærer Vidne om, at 
denne Sag lige fra 1846 til 1861 gentagne Gange har 
været forhandlet i Møderne med det Formaal for Øje at 
faa en anden Ordning tilvejebragt. I et Møde den 27. 
Januar 1861 blev et Andragende fra en Del Husmænd og 
Indsiddere om den Sag henlagt med den Begrundelse, at 
en Lov om en anden Ordning var under Forhandling i 
Rigsdagen. Med denne Lov blev saa Standsforskellen 
ophævet for Kirkens Vedkommende.

Gravhvælvingen under Koret.
I denne findes Resterne af flere Ligkister. 1 Kantor 

Mummes Beskrivelse af St. Knuds Kirke i Odense findes 
der Side 306— 9 følgende Optegnelse af Pastor Mule i 
Nørre Lyndelse fra 1843:

„A f Mærkværdigheder ved Nørre Broby Kirke, som 
jeg til Lykke endnu finder mellem mine Papirer, staar 
under Rubrikken Gravsteder:

Under Koret findes en aaben Begravelse, der er af 
samme Længde og Bredde som dette — to Hvælvinger. 
1 denne Begravelse er nedsat Ligene af følgende Afdøde:

a. Ludvig Munk med denne Inskription paa hans Kiste:
„Anno 1602, den 8. April, der Klokken havde slaget
1 Eftermiddag paa Lundegaard kaldede Gud ærlig og 
velbyrdig Mand Ludvig Munk til Nørlunde af denne 
forfængelige Verden til sit evige Rige, Glæde og 
Herlighed, hvor han nu lever og bliver i evig Glæde
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og Fryd med alle Guds udvalgte Børn til evig Tid.
Og kaldede Gud hannem udi sit 65. Aar. Jeg ved, 
at min Frelser lever, og jeg skal omgives med denne 
min Hud, og jeg skal se ham med mine Øjne og 
ingen fremmed.“

Denne Inskription er indgraveret i en Messingplade, 
som en Engel holder. —  Paa Kisten, som er overtrukket 
med Læder, staar 2 adelige Vaabener.

b. Knud Rud med denne Inskription paa hans Kiste:
„Her ligger begravet ærlige og velbyrdige Mand

Knud Rud til Sanoldt (nu Sandholdt), ærlige og vel
byrdige Mand Erik Ruds og Fru Anna Hardenbergs 
Søn, som var Født paa Vestervig den Onsdag efter 
Ocule Søndag Anno 1556, og kaldet Gud Almægtig
ste hannem paa St. Hans Kloster i Othense den 22. 
Juli 1611. Gud Almægtigste give hannem en ære
fuld og glædelig Opstandelse.“

Paa Kisten er ingen Zirater, kun Pladen og Vaabnene.

c. Ellen Marsviin. Paa hendes Kiste staar:
„Her ligger begraven ærlige og velbyrdige Frue,

Fru Ellen Marsviin, salig Ludvig Munks til Nørlund, 
som var født paa Landskrona Slot den 1. Februar
1572 af ærlige og velbyrdige Forældre. Hendes

Fader var ærlig og velbyrdig Mand, Jørgen Marsviin 
til Dybeck, Danmarks Riges Raad, Befalingsmand paa 
Landskronas Slot. Hendes Moder var ærlig og vel
byrdige Frue, Fru Karen Gyldenstjerne til Clausholm. 
Hun levede meget gudfrygtigen, og nu udi hendes 
Alders 76 Aar bortsov saligen udi Gud paa hendes 
Gaard Ellensborg den 11. November 1649. — Gud
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give hende med alle tro Christne en glædelig og ære
fuld Opstandelse paa den yderste Dag. Amen.“

Paa Kisten findes foruden Vaabnene en Del forsølvede 
Zirater, samt L illier og Marsviin, hist og her omstrøede.

Alle disse Kister var den Gang, jeg saa dem, over- 
trukne med Læder. Nu er den aabne Begravelse, hvori 
de staar, tilkastet, og Kisterne maaske til Dels i Muld, 
hvis de ej var tildækket med Tin eller andet Metal, hvad 
jeg ej ved.“

Saavidt Pastor Mule, der var født i Nørre Broby 
Præstegaard.

I Henhold til Hofmanns Samlinger — 1760 — ligger 
endvidere følgende Personer begravede under Koret:

Kancelliraad Peter Smidt til Lundegaard, død 1711, 
38 Aar gammel.

Kommerceraad Lorentz Petersen til Lundegaard.
Generalløjtnant Adolf von Neuberg til Vejlegaard og 

Lundegaard, dod 1749, 63 Aar gammel.
Hans Frue Aneche, Kommerceraad L. Petersens Datter, 

død i Hamborg 1753.
Om P. Smidt meddeles, at han var en Søn af Niels 

Hansen Smidt og Else Petersdatter til Vejlegaard og Lyse 
Kloster i Norge.

Neuberg faar det Skudsmaal, at han var en Herre, 
som tjente 3 Konger og viste stor Tapperhed i Brabant 
o. s. V.

Kirkeladen.
Paa det nordøstlige Hjørne af Kirkegaarden stod ind

til 1870 et Hus, der i gamle Dage kaldtes Kirkeladen. 
I Følge den gamle Kirkebog blev „1704 Peder Dois
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Moder udi Kirkeladen begraven; hun hed Anne.“  Og 
„1775 den 11. Maj blev Husmand Jens Rasmussen i Kirke- 
laden begraven i sit 46 Aar.“

Dette gi. Hus var For Størstedelen bygget af Kamp; 
dog indeholdt det ogsaa en Del Munkesten. Murene var 
meget tykke, 1 à 2 Alen, Vinduerne meget smaa og med 
Blyindfatning. Et Stykke af den nordlige Del af Kirke- 
gaarden var udlagt som Have til Huset. Til dette hørte 
en Jordlod, der nu med Huset har Matr. Nr. 46; det var 
Fæstehus til Muckadell.

I 1870 blev dette Hus ved Fæsteledighed brudt af og 
flyttet ud paa den til Huset hørende Jordlod.

Den gi. Byggeplads med Haven blev saa lagt ind til 
Kirkegaarden, som derved blev udvidet med 1 à 1*/« Skp. 
Land. Den 7. December 1872 blev det første Lig jord
fæstet deri.

1 1916 blev der bygget Ligkapel ved Nørre Broby 
Kirke paa et Stykke Jord, som sandsynligvis senere vil 
blive benyttet til en Udvidelse af Kirkegaarden.

Præster i Nørre Broby.
Fra 1414 til 1419 skal her have været en Præst, som 

hed Andreas.

Efter Reformationen:

1. Ingverd. Om han var den første Præst efter Refor
mationen vides ikke bestemt. Wiberg anfører ham 
som værende i Embedet 1533,1) altsaa før Reforma
tionen var lovfæstet. Han skal være slaaet ihjel i 
sin Seng af nogle udsendte fra Herremanden Wenster- 
mand, mod hvis utugtige Levned han havde talt.

*) Det er tvivlsomt, at dette Aarstal er rigtigt.
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2. Hans Pedersen Lunde var gift med Johanne Hansdatter. 
De havde fire Børn, hvoraf en Datter blev gift med 
Præsten Rs. Hansen i Køng. Det hedder om ham i 
Jak. Madsens Visitatsbog, at han var trangbrystet og 
at hans Prædiken gjorde intet Indtryk. Hans Ligsten 
paa Kirkegulvet har følgende Inskription:

„Her hviler sine Ben hæderlig og vellærte Mand, 
Hans Pedersen Lunde, fordum Sognepræst til denne 
Kirke, nu salig med Gud, som døde 2den Søndag ef
ter Paaske den 3. Maj 1595 med sin kære Hustru 
Johanne, Hr. Hanses, som døde 1603.

3. Laurits Hansen Lunde, en Søn af den forrige var g ift 
med Maren Jørgensdatter fra Odense. Han var Præst 
fra 1595 til 1619. Om ham hedder det i Jak. Mad
sens Visitatsbog, „at han gjorde mange Optøjer med 
Slagsmaal og andet, saa han ofte nær var sprungen 
fra Kaldet.“  Omtalen af hans Meriter slutter med de 
O rd: „er meget letfærdig.“

Paa hans Ligsten i Kirken nedenfor den foregaa- 
ende staar: „Her under er begraven L. H. Lunde, 
som døde 1619, med sin Hustru, Maren Jørgensdatter.“  
Omkring, ned ad Siderne staar det Bibelord: Joh. 
6,47. Hvo, som tror paa mig, har et evigt L iv ,“  
ligesom og: „Vaager, at I ikke falde i Fristelse.“

Disse gode Bibelord staar i en sørgelig Modsæt
ning til Optegnelserne om Præstens Liv. Kun under 
den Forudsætning, at Manden før sin Død er kommen 
til Sandheds Erkendelse, kan der blive nogen Mening 
i en saadan Indskrift.

De omtalte Ligsten laa indtil 1864 i Kirkegulvet 
mellem Indgangen og Koret. Som Følge af det Slid,
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de paa dette Sted har været udsatte for, er Indskrif
terne ulæselige.“  Ved Restavrationen 1864 blev de 
flyttede ned under Pulpituret.

I Wibergs Præstehistorie hedder det, at L. H. 
Lundes Eftermand, H. P. Preeg, blev g ift med Enken, 
saa det maa vist være en Fejltagelse, at hun ligger 
begravet under Lundes Ligsten.

4. Hans Pedersen Preeg var født i Assens omtr. 1586, 
og han var i nogle Aar Rektor ved Skolen der. Han 
var Præst i Nørre Broby fra 1619 til 1647; fra 1639 
tillige Provst i Salling Herred. Ogsaa han blev be
gravet i Kirken. Paa hans Epitafium paa den nordre 
Mur lige overfor Indgangen var malet Kristus paa 
Korset med Præstens Billede ved den ene Side og 
hans Hustrus ved den anden. Under dette læses føl
gende : „Her ligger begraven ærlig Mand Hans Peder
sen Preeg, her sammesteds Sognepræst, som døde 
1647, med sin kære Hustru, Maren Hr. Hanses, som 
døde 1661, hvis Sjæle er i Guds Haand.“  Under 
Tavlen findes en latinsk Indskrift, hvis Indhold Pastor 
Gad har gengivet saaledes :

„Hemmeligheden fra Gud som Landsbyens Præst 
jeg forkyndte, og med faderlig Røst den opvoksende 
Slægt her oplærte! Sejersalig ved Tro ind i Himmel
dybet jeg trængte!“ 1)

Dette Epitafium var borttaget og henlagt paa Vaa- 
benhusets Loft. Billederne var bievne ødelagte af 
Tidens Tand, ligesom ogsaa selve Epitafiet havde lidt 
en Del. Pastor Gad lod det restavrere, og paa de 
udslettede Billeders Plads lod han male et forgyldt 
Kors.

) Gengiven efter Optegnelser, som findes i Præstegaarden.
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5. Magister Michel Hansen var Søn af Hans Michelsen, 
Biskop over Fyns Stift. Fra 1642 til 45 færdedes 
han i Udlandet. 1647 blev han Magister og samme 
Aar kaldet til Præst i Nørre Broby af Ellen Marsviin. 
Han blev ogsaa samme Aar Provst. Hans Hustru var 
Karen Clausdatter Mule fra Nislefgaard. Han døde 
allerede i Maj 1653.

6. Hans Eftermand hed Henning Christensen Actonius. 
Han var født i Jordløse Præstegaard 1613. Ogsaa 
han rejste en Tid i Udlandet. 1641 blev han Ma
gister, 1642 Conrektor i Odense, indtil han i 1654 
blev kaldet til Præst i Nørre Broby af Kirstine Munk 
til Boller. Han var g ift tre Gange, første Gang med 
Karen Jørgensdatter Mule; hun døde tidligt. Hans 
tredje Hustru hed Mette Eriksdatter og var Datter af 
Raadmand Erik Jørgensen i Odense. Hun var født 
1639 og døde 1729 i Nørre Broby Præstegaard, 90 
Aar gammel. Hun efterlod sig 5 Børn, 24 Børne
børn, 45 Børnebørns Børn og 5 Børnebørns Børne
børn. Et Stykke af Haven var overladt til Brug for 
hende og mindede i mange Aar om hende ved sit 
Navn: „Mormoders Have“ . 1894 skriver Pastor Gad: 
„Det store Pæretræ nærmest ved østre Udlænge kald
tes endnu ved Begyndelsen af dette Aarhundrede for 
Mormoders Træ.“

Under denne Præst førtes den saakaldte Svenske
krig, og Præsten led meget under den. Herom skri
ver Pastor W iberg i sin Præstehistorie: „Oplevede i 
den bedrøvelige svenske Fejde store Trængsler, hvilke 
foraarsagedes ved en af hans egne fordums Tjenere, 
en Avlskarl i hans Brød, den myndige Slægt i en 
Gaard paa Landet, der gerne vil føre Roret ligesom
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Ammerne i Købstæderne, helst naar de mærker, at 
Husbonden finder mere Smag i at sidde i sit Studere
kammer end at befatte sig med Avlingen. Saadan en 
havde en Gang, da han slog Græs, ventelig mere af 
Ondskab end Uforsigtighed, hugget Hovedet af alle 
Præstens Ænder, hvilket Præsten tog fortrydeligt op, 
aflagde Karlen med et Livfuld Hug og jog ham paa 
Porten. Denne gav sig derpaa i svensk Tjeneste, og 
da disse derefter oversvømmede Landet, gav dette 
onde Menneske dem Anvisning paa Præsten, og da 
han vidste alle Husets Lejligheder, plyndrede de Gaar
den saaledes, at Præsten beholdt ikke det ringeste. 
Præstekonen med sine Børn havde skjult sig i Kæl
deren, men Karlen fik Øje paa dem, greb fat paa 
Præstens liden Datter, truede at ville gøre hende ondt; 
men hendes Fader traktes saa længe med Karlen om 
hende, at han maatte slippe; men Barnet, der siden 
blev en ældgammel Kone („Karen Borgmesters i Faa- 
borg“ ) fortalte ofte, at hun følte det endda “  — Efter 
Biskop Blochs „den fynske Gejstligheds Historie.“

7. Actonius’s Eftermand, Claus Michelsen Mule, var en 
Søn af Magister Michel Hansen og Karen Cl. Mule. 
Han antog Navnet Mule efter sin Moders Slægt. Efter 
at have rejst i Udlandet i 4 Aar, blev han 1674 Ka
pellan hos Actonius og fik saa Embedet efter hans 
Død 1677. Tre Aar efter giftede han sig med For
mandens Enke, og 1685 blev han Provst. Gennem 
Griffenfeld fik han Tilbud om at blive Sognepræst 
ved Frue Kirke i København, men han modtog ikke 
Tilbudet. Død 1712.
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8. Om hans Søn og Eftermand Michel fortæller Wiberg, 
at „hans Fader havde taget Ed af ham, aldrig at ville 
kalde sig Mole,“  hvorfor Wiherg ogsaa kalder ham 
Michel Clausen (Grunden til Eden nævner Wiherg 
intet om.) I den Fortegnelse over Sognets Præster, 
som findes i Nørre Broby Præstegaard, nævnes han 
desuagtet Michel Mule. Han blev født 1683, blev 
sin Faders Medhjælper 1706 og kaldet til hans Efter
mand 1712 af B irgitte Balslev til Fraugdegaard; han 
døde 1743. Hans Hustru var en Præstedatter fra 
København.

9. Johannes Michelsen Mule, Søn af den foregaaende, var 
født 1714. Han blev Kapellan hos sin Fader 1741 
og hans Eftermand 1743, kaldet af Fru Ida Scheel til 
Arreskov. Fra 1771 var han tillige Provst for Salling 
Herred. Han døde pludselig 1787 og blev begravet 
i Kirken. Han var g ift 3 Gange. Med sin første 
Hustru havde han 2 Børn. Med den anden, Christine 
Borch, havde han 5 Sønner og 5 Døtre, og med 
sin tredje Hustru, Margrethe Melby, en Søn.

10. Aksel Hvid Brechling var en Præstesøn fra Espe. 
Han skal efter Wiberg en Tid have været Degn i 
Allested og Vejle. Han blev som Informator hos Major 
Rosenkrantz til Søbysøgaard kaldet til Sognepræst i 
Nørre Broby 1787. Han bar paa et skrøbeligt Hel
bred næsten hele sin Embedstid og døde allerede 1797, 
omtrent 44 Aar gammel. Han var gift med sin For
mands Enke; de havde ingen Børn.

11. Andreas Ipsen blev Brechlings Eftermand. Han var 
en Søn af Skræddermester Jeppe Andreasen i Odense
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og født 1769. Da han var bleven Kandidat, var han 
et Par Aar Hører ved Odense Latinskole, indtil han 
under 9. Februar 1798 blev kaldet til Sognepræst i 
Nørre Brobp af Greve Erik Schetl Schaffalitzky til 
Muckadell. Samme Aar blev han i November g ift 
med B irgitte Chr. Møller af Dals Mølle i Vantinge 
Sogn. De havde i deres Ægteskab to Sønner og 
fem Døtre. Hun døde 1828, og Præsten den 14. 
Januar 1829.

Pastor Gad skriver, at A. Ipsen skal have plan
tet den store Eg ved Aaen 1800.

12. Sønnen Laurits Christian Ipsen var født den 31. Marts 
1802, blev Student 1820 og Kandidat den 11. Juli 
1828. I April 1829 blev han af Grev Schaffalitzky 
t i  Muckadell udnævnt til sin Faders Eftermand. I 
1836 giftede han sig med Anna Marie Mønster, en 
Præstedatter, født i Ølsted. Hun døde efter halv
andet Aars Ægteskab og efterlod sig en Søn ved 
Navn Olaus. Efter Faderens Død drog Sønnen til 
Amerika, hvor han gik med i Borgerkrigen (Slave
krigen), der udbrød 1861. Her fandt han sin Død, 
dog ikke paa selve Slagmarken. 1841 giftede Pastor 
Ipsen sig anden Gang med Christine Nikoline Zeuthen, 
hvis Fader var Kgl. Skovfoged. De fik i deres 

Ægteskab 1 Datter og 5 Sønner. Faderen døde den 
24. April 1860 af Koldbrand. Da var den yngste 
Søn endnu ikke et Aar gammel. Pastor Ipsen blev 
altsaa kun 58 Aar; men hele hans Udseende og 
Væremaade gav Indtryk af, at han var adskilligt læn
gere oppe i Aarenes Tal. En af hans Konfirmander

6*
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fra Vinteren 1859—60 har fortalt mig, at han en
gang lod falde Ord om, at det var trættende at tale 
om de samme Ting Aar efter Aar. Hans Hustru 
døde i Odense den 2. Oktober 1861.

13. Ipsens Eftermand blev daværende Stiftsprovst Carl 
Fr. Balslev i Ribe. Han var født I Haarslev Præste- 
gaard 1805. Hans Fader var Konsistorialraad Bals
lev i Haarslev, som døde 1840. — Rs. Balslev var 
en af de faa Præster i Danmark, der ikke af den 
rationalistiske Strøm lod sig drage bort fra den evan
gelisk-lutherske Tro og Bekendelse, og dette hans 
Syn paa Kristendommen gik i A rv til hans Sønner, 
hvoraf 5 blev Præster. Wiberg skriver om ham: 
„En lille, men velskabt Mand af et saare venligt og 
behageligt Udvortes og med et Udtryk fuldt af Fred, 
Glæde og Kærlighed, hvorfor han indgød alle, der 
nærmede sig til ham, en vis T illid, forenet med Høj
agtelse og Ærefrygt. Fredelskende, føjelig, god
modig, sagtmodig“ . Sønnen Carl Frederik har fortalt 
mig, at naar Sønnerne kom hjem fra København, 
talte Faderen med dem om de Lærdomme, der lød 
fra de høje Stole, søgte at vejlede dem og advare 
dem for den falske Oplysning.
Carl Frederik blev Kandidat i 1827. 1832 blev han
Sognepræst for Vejerslev og Blidstrup paa Mors, 
1850 Stiftsprovst i Ribe og 1860 Sognepræst i Nørre 
Broby. I nogle Aar var han tillige Provst i Salling 
Herred. Da Biskop Daugaard i Ribe døde, blev 
han af Kirkeministeren opfordret til at overtage 
Embedet efter Daugaard, til hvilket Embede han 
saa blev udnævnt den 29. Marts 1867. Han blev 
90 Aar gammel og døde i Bispegaarden den 11.
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Marts 1895 en stille og blid Død. Paa Grund af 
nogen Tunghørighed i de sidste Aar havde han ind
givet Ansøgning om Afsked, men han døde inden han 
Fik den, hvad der sikkert blev betragtet som en 
Lykke for den gamle Mand, der elskede sit Hjem 
og endnu i den høje Alder var ualmindelig aands- 
Frisk.

Biskop Balslev var 3 Gange gift. Hans to første 
Hustruer var Søstre og Døtre aF Justitsraad Boesen, 
Kontorchef i Rentekammeret. Hans tredje Hustru, 
Marie Elise Hansen, var Datter af Overkonsistorial- 
raad Jep. Hansen i Jordkær ved Aabenraa. Hansen 
skal have været en noget ejendommelig Mand, der 
blandt andet talte Almuesmaalet ogsaa paa Prædike
stolen. Datteren var en ualmindelig varmhjærtet Kvinde. 
Danmarks Ulykke og Nød i 1864 gik hende over
ordentlig nær til Hjærte. Hun døde den 23. April 
samme Aar som hendes Mand.

Biskop Balslev var Fader til mange Børn, hvoraf de 
fleste dog nu er døde. Kun een Søn blev Præst. 
En anden Søn er den blandt Skolemænd kendte 
Zoolog og Botaniker Vilh. Balslev. Hans ældste 
Datter blev Moder til Biskop Koch i Ribe, Valg
menighedspræst Carl Koch i Ubberup og L. Koch, 
der nu er Præst ved Diakonissestiftelsen. Hans yng
ste Datter blev g ift med den bekendte Læge Finsen, 
Fader til Lysinstitutet.

Da en Moder engang, efter at Fr. Balslev var 
bleven Biskop, præsenterede sit lille Barn for ham, 
sagde han: „|eg har været en lykkelig Mand, at jeg 
har haft smaa Børn i saa mange A ar.“  Det var 
Barnesmilet, der glædede ham saa meget.
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14. Rasmus Vilhelm Balslev var Biskoppens Broder og 
blev hans Eftermand. Han var født 1807. 1 otte 
Aar var han sin Faders Kapellan; derefter blev han 
i Januar 1841 Sognepræst til Hammer og Horsens 
i Vendsyssel og 1854 forflyttet til Skydebjerg og 
Orte i Fyn. I Juni 1867 blev han kaldet til Sogne
præst i Nørre Broby. Efter et længere Sygeleje 
afgik han ved Døden den 29. September 1882. Hans 
Hustru var Nikoline Meyer, Datter af Amtsforvalter 
Meyer i Haderslev. De havde 4 Sønner og 1 Datter. 
En af Sønnerne er Fyns nuværende Biskop. 2 andre 
blev Præster. Hans Hustru døde 1884.

15. Jens Mathias Blicher var Søn af Oberstløjtnant Gu
stav Blicher og født 1822. Han var i en Række 
Aar Overlærer ved Søetatens Pigeskole og blev der
efter Sognepræst for Durup og Tønderup Menig
heder i Viborg Stift. I 1870 blev han forflyttet til 
Vesterhæsinge paa Fyn og endelig i December 1882 
til Nørre Broby, fra hvilket Embede han blev entle
diget den 30. December 1889. Paa Grund af Svag
hed (nervøs Rystelse) holdt han Kapellan fra Somme
ren 1886. Hans Hustru var en Sønnedatter af B i
skop Balle og hed Frederikke Severine Balle. Den 
bekendte Forfatterinde Jenny Blicher Clausen var 
deres Datter.1)

Pastor Blicher døde i København 1893 og hans 
Hustru 1910.

*) Jenny Blicher holdt flere Vintre Foredrag og Oplæsning 
for unge Piger, medens Familien var i Nørre Broby, og 
hun var ligeledes flittig  til at besøge syge.
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16. Hans Schultz Gad var Søn af Sognepræst og Provst 
Gad i Kolding, men født i Estvad ved Skive 1837. 
Fra 1862 til 64 var han Huslærer hos Provst Aleth 
Hansen i Grumtofte i Angel. Derefter blev han Med
hjælper hos sin Fader i Kolding, indtil han i 1873 
blev Sognepræst for Vejerslev og Blidstrup paa Mors. 
Herfra befordredes han 1879 til Højerup i Stevns og 
til Nørre Broby 1890, hvor han holdt Tiltrædelses
prædiken den 22. Juni. Pastor Gad var i høj Grad 
hjemme i og fortrolig med Grundtvigs Salmesang. 
Provst Skjerbek vidnede ved hans Baare, at han blandt 
Embedsbrødre var som „den rige Mand til at sprede 
Lys over de evige Sandheder.“

Pastor Gads Hustru var Louise Grandjean Eiler, 
en Datter af Provst Ejler, der døde som Sognepræst 
i Lejrskov 1845. Om sin Hustru vidnede Pastor 
Gad ved hendes Baare 1893: „Hun var mig i alt en 
elskelig, dyrebar og trofast Hustru i Herren 1“

Pastor Gad var svagelig den sidste Sommer, han 
levede, og sengeliggende et Par Maaneder. Han 
døde den 29. September 1900. Der var ingen Børn, 
og han døde for saavidt som en enlig Mand.1)

17. Pastor Gads Eftermand blev Provst Peter Guilla- 
more Hansen, Søn af Konferentsraad Peter Hansen, 
i sin Tid Guvernør over de danske Besiddelser i 
Ostindien og derefter Guvernør over de vestindiske 
Øer. Han blev født i Serampore den 11. September 
1841, men kom som Barn til Danmark. Efter at

*) Ved Pastor Gads Jordfæstelse paa Nørre Broby Kirke- 
gaard blev der skænket et Sølvskjold med følgende Ind
skrift: „Mindegave ved Pastor Gads Jordefærd fra Ven
ner.“  7. Oktober 1900.
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være bleven teologisk Kandidat i 1866, var han en 
Del Aar først personel Kapellan, siden Kapellan pro 
loco, indtil han i 1876 blev beskikket til Sognepræst 
for Skæve Menighed i Alborg Stift, hvor han tillige 
blev Provst for Dronninglund Herred fra 1878. I De
cember 1885 blev han forflyttet til Kvislemark og 
Fuirendal paa Sjælland, og i December 1900 til 
Nørre Broby. Han blev efter Ansøgning entlediget 
med Pension fra 31. Marts 1913. Under 30. Marts 
blev han udnævnt til R. af Dbr.

Om Kirken i Nørre Broby og Altertavlen i samme 
har Provst Hansen fremskaffet en Del Oplysninger, 
hvoraf nogle er benyttede ved dette Arbejde.

Provst Hansens Hustru er Olga Sofie Haxthausen, 
Datter af forhenværende Herredsfoged Haxthausen i 
Lysgaard Herred. De havde fire Børn, af hvilke 
en haabefuld Søn døde under sine Studeringer.

Provst Hansen regnede sig i kirkelig Henseende 
til tredje Retnings Mænd, hvilken Retning ogsaa er 
bleven kaldt den højkirkelige. Han bekendte altid 
Troens Ord efter Prædikenen.

18. Ole Pedersen blev Provst Hansens Eftermand. Han 
er født 15. Marts 1870 i Østrup ved Roskilde. For
ældrene var Gaardmand Mads Pedersen og Hustru 
Sofie Dorthea Hansen. Student fra Roskilde Latin
skole 1889, Kandidat 1895, derefter i 7 Aar Lærer 
ved Vrigsted Højskole. Fra 1902 til 1908 var han 
Sognepræst i Haasum og Ramsing, og fra 1908 til 
1913 Sognepræst i Elling i Vendsyssel. Han blev 
i 1902 gift med Elna Maltesen, Datter af Højskole
forstander Maltesen i Vrigsted. 1 Sommeren 1913 
blev han Sognepræst i Nørre Broby.



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 89

Efterhaanden har følgende præst eviede unge Mænd i 
kortere eller længere Tid tjent som Kapellaner i Nørre 
Broby.

1. Otto Gerhard Tram, født 1857, var Kapellan fra For
sommeren 1882 til Paaske 1883.

2. Rs. Arctander Matthiessen, født 1851, var Kapellan 
fra Paaske 1886 til November 1887, hvorefter han 
blev Præst paa Strynø. Han blev den 10. April 1888

viet til Pastor Blichers Datter, Anna Maltheline B li
cher. Søndagen derefter prædikede han i sin Kirke, 
men døde Dagen efter. Han var brystsvag.

3. Johannes Kattrup, født 1863, var Kapellan fra For
sommeren 1888 til ved Maj 1890; nu Sognepræst i 
Svindinge og Provst i Vindinge Herred.

4. Johannes Alfred Filskov, født 1872, var Kapellan fra 
Mikkelsdag 1900 til en Maanedstid ind i 1901 ; nu 
Sognepræst i Ry.

Under Pastor Gads Svaghed i Sommeren 1900 be
styredes Embedet i 4 Maaneder, Juni— September, af or
dineret Medhjælper ved St. Knuds Kirke i Odense Axel 
J. P. H. Gjerulff, der nu er Præst i Fraugde.1)

’ ) I Nørre Broby Præstegaard findes en Del Optegnelser om 
Sognets Præster. For de ældres Vedkommende — før 
1860 — er de uden Kildeangivelse og Forfatternavn, og 
de stemmer ikke i alle Enkeltheder med „Wibergs Præste-

lEorts. S. 90.»
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Præstekaldets Indtægter m. m.
Efter Fredslutningen i 1660 var Nøden og Fattigdom

men stor i Danmark. Regeringen manglede Midler til 
Landets Styrelse. Ad forskellige Veje søgte den at faa 
Penge i Statskassen. En af disse gik særlig ud over 
Præsterne, idet Regeringen forlangte, at de skulde købe 
Præstegaardene. De bad indstændigt om at blive fri, 
men deres Bøn blev afslaaet.

Salling Herreds Tingbog indeholder derom en Ansøg
ning, dateret den 23. Maj 1663.

Præsten i Nørre Broby, Magister Henning Christensen 
var paa den Tid Provst i Salling Herred. Han tilligemed 
11 andre af Salling Herreds Præster var paa nævnte Dag 
samlet i Hillerslev Kirke for at søge om Fritagelse for 
denne ny Byrde. „Denne Provins,“  hedder det, „er ble
vet saa medhandlet og udplyndret, baade af Fjenden og 
af de allierede, at her næppe findes en Præst, som haver 
Formue til at købe Præstegaarden ; thi Sognene er saale- 
des næsten overalt forarmede, at mangen en Præst ikke 
kan have sin Underholdning deraf, og her findes de, som 
Krigens Besværing haver sat i saadan bundløs Gæld, at 
de ikke kunne af deres Sogne have den Indkomst, at de 
aflægge Renter, fast mindre Hovedstol.“  De minder om 
„fattige, højttrængende Præsteenker og fattige, fader- og 
moderløse Præstebørn, som trænger til Hjælp.“  Men 
trods det, at de skriver, at „det er umuligt at kunne købe

historie“ . Saaledes skulde efter hans Meddelelser de Side 
78 omtalte Ligsten være Gravmæler over Præsterne Preeg 
(1619—46) og Michel Hansen (1646—52) og ikke over de 
to af Navnet Lunde. — Wiberg har intet om Indskrifternes 
Indhold.
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vores Præstegaards Bygning og derfor underdanigst og 
ydmygeligst begære og visseligen forhaabe, at Kgl. Maje
stæt v il af medfødt Mildhed bevilge os at nyde det her
efter ligesom fra Arildstid,“  — saa blev deres Bøn, som 
sagt, ikke opfyldt.

Nørre Broby Præstegaard blev ved denne Lejlighed 
vurderet til 350 Rdl., hvorfra dog regnedes 20 Sletdaler 
til Reparationer.

Det er dette Køb af Præstegaardene, der er Oprindelse 
til den Indløsningssum, som en tiltrædende Præst hidtil 
har skullet udrede til sin Formand.

Til ydermere Oplysning om de trange Tider efter 
Svenskekrigen skal her medtages følgende efter N. R. 
Søkilde: „ I 1663 vidnede Knud Jensen i Højrup, at de 
Aaringer, Svensken og Fjenderne var her i Landet, var 
han og hans Naboer ikke mægtige at pløje og saa. T il
med stod to fulde Gaarde øde i Hillerslev og ligeledes 
to i Sallinge, som ikke haver pløjet, siden Svensken faldt 
ind i Landet.“

Om Præstekaldets Indtægter skriver Præsten Claus 
Michelsen videre i sin Indberetning fra 1690 (Se Side 
10 og 11): „Décimantes (Tiendeydere) i Nørre Broby 
Sogn er 59, af hvilke nogle bor paa hele, nogle paa halve 
og nogle paa Tredingsgaarde, og iblandt de hele Gaarde 
er der tre, som der nu bor 6 Mand paa og regnes her 
for 6 Tiender. Ellers er der 8 Huse, 1 i Vittinge, 4 i 
Vøjstrup og 3 i Nørre Broby, som der er nogen ringe 
Pløjeland til, og tiender somme af dennem to Kærver 
Korn, somme en, og somme et Neg, dog ikke alle hvert 
Aar, men somme af dennem kun de Aaringer, i hvilke de 
Marker saas, som deres Jord ligger udi, eftersom de ej 
haver Jord i alle Marker, og regnes derfor ikke her blandt 
de andre Décimantes.
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Af Korntienden faar Præsten den tredje Part, men 
Ærtetienden samt Hør og Hamp nyder han alene. Af Bog
hveden haver jeg, siden hans Højærværdighed, velædle og 
velbyrdige Dr. Thomas Kingo, Biskop over Fyns Stift, 
blev Kirkens Patron, faaet tvende Parter. Af Kvægtien
den faar og Præsten den tredje Part; men Føl- og B i
tienden nyder han alene.

Offer til de tre store Højtider, Jul, Paaske og Pinse 
nyder Præsten baade af Sognefolket og dem, som er 
Proprietarius til Lundegaard.

Paaskerente angaaende, da i Steden for den saavel 
som for Hør og Hamp, faar Præsten af hver hel Gaard 
hvert Aar, men af hver halv Gaard hvert andet Aar, en 
Gaas, som leveres til Mikkelsdag. Men i Steden for 
samme Gaas faar han aarligen et Par Kyllinger af hver 
af disse 6 efterskrevne Mænd, Jens Jensen, Hans Ander
sen, Matz Matzen, Lauritz Nielsen, Christoffer Lunge og 
Jørgen Knudsen, som alle bor i Nørre Broby.

Huse, som Præstegaarden tilhører, er der 3 i Nørre 
Broby, af hvilke de 2 gør hver en Ugedag og giver om 
Aaret 1 Rdl. Landgildepenge; det tredje gør alene en 
Ugedag.

Afgiften af Lundegaard til Præsten er aarligen et Pund’} 
Rug, et Pund Byg og et Læs Hø. Høet gives til Veder
lag for noget Eng, som i Forrige Tider er kommen fra 
Præstegaarden til Lundegaard.

Fri Ildebrand og Olden anlangende, da nyder Præsten 
begge Dele, men som der paa de Skovpartier, som ligger 
til Præstegaarden, er ikkun en ringe Del Træer, saa kan 
han og ej til Fornødenhed have Brandved, men Tørveskær

) En ældre, Formentlig større Vægtenhed.
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er der god Forraad af. Mangel paa Hø er her ikke, men 
vel paa Foder, saa ofte Kornet slaar fejl.

1 Nørre Broby, straks ved Kirken, er der et Hus, som 
er grundmuret, hvilket højædle og velbyrdige Fru Kirstine 
Munk har ladet bygge og fundere til 6 fattige (om jeg 
mindes ret), som og nogen Tid blev underholdt, men 
samme fattige blev siden til Odense Hospital forflyttet. 
Saa bor der nu en Mand i Huset, som aarligen giver til 
Hospitalet 6 Rdl. Husleje.1)

Ducumenta Publica, som Præstens Indkomster kan 
vedkomme, findes her ingen. De, som den gi. Provste- 
bog melder om at skulle findes her, har jeg forgæves 
søgt efter.“

1 Aaret 1812 indgav daværende Sognepræst Andr. 
Ipsen efter Opfordring af Biskoppen en Indberetning om 
Kaldets Indtægter. Præstegaardens Areal opgives da at 
være 153’A Td. Land à 12000 Kvadratalen og Hartkor
net 13 Tdr. 2 Skp. 2 Alb., Skovskyld 2 Skp. 2 Fdk. 
Præstegaardens Bygninger har han indløst med 333 Rdl. 
2 Mrk.; 1811 blev de assurerede for 9000 Rdl. Om Byg
ningerne skriver han, at de ved hans Tiltrædelse var i 
en ussel Stand.

Af de 3 Huse, som laa i Præstegaardens Toft har 
han med Kgl. Tilladelse ladet det ene flytte ud paa Nap 
og tillagt det 3 Tdr. Land geometrisk Maal med 1 Skp. 
2 Fdk. 2 Alb. Hartkorn. Fæsteren er fri for A fgift af

*) Dette Hus har i Folkemunde gaaet under Navnet „det 
røde Hus“ ; Murene er 1 Al. tykke. I den østre Gavl paa 
Loftet har der sikkert i tidligere Tid været et Ildsted; 
Muren er sort som af Røg.
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Huset, „saalænge han viser Troskab i at føre Tilsyn med 
Skoven.“

Præstekaldets Indtægter i Tiende opgiver Pastor Ipsen 
at være 60 til 80 Tdr. Rug, 60 til 80 Tdr. Byg, 60 til 
80 Tdr. Havre, 8 til 12 Tdr. Ærter og Vikker og 4 til 
16 Tdr. Boghvede. Kvægtienden var omtrent 30 Rdl., 
Højtidsofferet ea. 120 Rdl. og Aksidencer omtr. 100 Rdl.

Enkepensionen paa Kaldet var den Gang 100 Rdl.
Pastor Ipsen sætter hele sin Indtægt til 1273 Rdl. 

3 Mrk. 11 */» Sk., Udgifter og Byrder til 398 Rdl., hvor
efter Nettoindtægten bliver 875 Rdl., 3 Mrk. 11'/« Sk. 
foruden Jorden.

Den Gang leveredes Tienden endnu i Kærven.

Nørre Broby Præstegaard ligger smukt. Odense Aa 
løber langs med Haven, der skraaner ned mod Aaen. 
Haven er stor og smuk.

Ved Reskript af 29. Oktober 1802 blev det befalet, 
at Præstegaardene skulde synes hvert Aar. Dette Syn 
foretoges for Nørre Broby Præstegaards Vedkommende 
første Gang den 16. Juni 1803 under Ledelse af Provst 
M. T. Bredsdorff i Vesterskerninge, som da var Provst 
baade for Sunds og Salling Herreder.

Ved den Lejlighed meddeles det, at Præstegaarden 
var bygget 1644, men „af Pastor Ipsen meget repareret; 
blandt andet forsynet med 7 Fag nye Vinduer.“ 7 Fag 
Udhus er ombygget af nuværende Præst. Taget er tegl
hængt, tæt og helt, skønt gammelt.

Af Haver findes to ved Præstegaarden; i den største 
er 35 gi. Abildtræer og 9 gi. Kirsebærtræer; 33 unge 
Æble- og Pæretræer, plantet af den nuværende Præst.
I den anden findes 6 gi. Æble- og Pæretræer og Blomme-
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træer, som har tilhørt en nu afbrudt Bondegaard før Ud
skiftningen, men er tilkøbt af Pastor Ipsen. I samme en 
Humleplet, indeholdende 662 Rødder. Hegnet om begge 
Haver er Risgærde i forsvarlig Stand, og i den store 
Have beplantet med Hassel inden for Gærdet mod den 
østre Side.

Ved Synet 1804 bemærkes, at Humlehaven er bleven 
udvidet med en Plet, hvori er lagt Rødder til 300 Stænger.

Beskrivelse a f Livet i en fynsk Præstegaard.
I Kirkehistoriske Samlinger, 4. Række 4. Bind, findes 

en Skildring af „L ivet i en fynsk Præstegaard i den før
ste Fjerdedel af det nittende Aarhundrede.“

Den er skreven af pensioneret Præst, Hans Sten
strup Ipsen, og trykt, da han var 87 Aar. Han var født 
i Nørre Broby Præstegaard 1808 og var den yngste af 
7 Søskende, 2 Sønner og 5 Døtre. Det var hans Broder, 
der var Præst i Nørre Broby fra 1829 til 1860, og det 
var ham selv man søgte om at faa til Broderens Efter
mand. — Han havde sidst været Præst i Gimming 
og Lem i Aarhus Stift. Fra dette Embede tog han Af
sked i 1879. Som pensioneret Præst levede han i Odense, 
hvor han døde 1896, 88 Aar gammel.

Han prædikede i denne Tid engang i Nørre Broby for 
Pastor Blicher, vistnok i Pinsen 1886. Jeg hørte ham 
i Kirken og var sammen med ham i Præstegaarden bag
efter.

Baade hans Tale i Kirken og Samtale bagefter gav 
Vidne om, at han var en gammel from Mand, hvilket en 
nuværende Præst i Odense, der har kendt ham, ogsaa
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har udtalt. Han havde ingen Børn, men Forfatteren Alfred 
Ipsen er hans Adoptivsøn.

Af hans Skildring af Livet i hans Fødehjem skal her 
meddeles nogle Træk, der er betegnende for den Tid.

Nørre Broby Præstegaard brændte den 3. Marts 1818. 
Om Ildens Opkomst oplyses intet, men da der Dagen 

før Branden var bleven vasket, har Ilden jo sikkert haft 
sin Oprindelse derfra, — den brød ud om Aftenen ved
Ottetiden.

Den fordums Præstegaard laa paa samme Sted, hvor 
den nuværende ligger, men Stuelejligheden var den Gang 
i den nordre Ende —  egentlig nordvestlige, — Gaarden 
ligger nemlig ikke solret.

Den nordre Ende af Stuehuset var den Gang kun ved 
en smal Laage adskilt fra den nærmeste Udlænge, hvori 
Præsten havde sit Studerekammer.

Den modsatte Ende af Stuehuset, hvori Økonomilej
ligheden fandtes, var ved et større Mellemrum og med 
Stakit mod Haven adskilt fra den søndre Længe. Den 
store Have var ved en Gang paa langs og en anden paa 
tværs delt i fire Haver, der hver havde sit Navn.1)

En Pælebro var ligesom endnu bygget ved Aabredden. 
Ved den laa en Baad, hvorpaa der nu og da foretoges 
en Lystsejlads paa Aaen, „der paa en Strækning var baade 
dyb og bred.“  Paa en saadan Tur hændte det, at Baa- 
den kæntrede. Præstens Hustru rakte sig forholdsvis 
langt ud for at plukke en Aakande. Hendes Moder, der 
var med, greb forfærdet efter hende ; derved blev Vægten 
i den ene Side for stor og begge faldt i Vandet. „Kun 
ved den yderste Anstrengelse og Livsfare lykkedes det 
Fader at redde dem.“

’ ) Samme Form havde den endnu i 1859, da jeg kom til 
Nørre Broby.
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Om Stuehusets Indretning med mere skriver den gamle 
Præst : „Dagligstuen var hvidkalket, hvad hvert Aar blev 
gentaget, Væggene uden Malerier eller nogen som helst 
anden Prydelse. Møblerne var faatallige og i enhver 
Henseende tarvelige; et Spisebord med to Fløje mellem 
de to Fag Vinduer med smaa Ruder. Paa den modsatte 
Side et lille Bord med brændte Fliser og blaa Figurer 
foran en Sofa. I det ene Hjørne af Stuen en stor tre
etages Kakkelovn, i det modsatte Hjørne et bornholmsk 
Ur i et stort Futteral fra Gulvet til Loftet, samt endelig 
et Antal Stole.

1 Sovekammeret var der en Himmelseng med Omhæng, 
en Alkoveseng og en Kakkelovn med Kobbertromle. I 
Børnekammeret var der to Senge og en Kakkelovn, lige
ledes med Kobbertromle. I min Broders og mit Værelse 
en Seng, en Dragkiste og Mælkehylder, hvor Mælken om 
Vinteren blev hensat. Storstuen var i det hele bedre 
møbleret og Væggene malede “

Blandt den gamle Præsts tidligste Erindringer er føl
gende: „En Nat vaagnede min Broder og jeg i stor 
Skræk og med det Raab, at der blev kastet Sten paa os. 
Min Fader, der sov i Værelset ved Siden af, kun adskilt 
ved en Fjællevæg, kom, og det viste sig da, at det var 
Sten af Væggen, der ved Regn og Blæst var bleven op
løst, som nu faldt ned til os.“

Ad en Vindeltrappe kom man op paa Loftet, hvor der 
var et Kvistværelse ud mod Aaen. „Under Trappen fand
tes et lille tillukket Rum med den dobbelte Bestemmelse 
at tjene til Opbevaring af Sand og til mørk, ensom 
Cellefængsel, hvor en eller anden Synder i kortere eller 
længere Tid kunde hengive sig til sine egne triste Be
tragtninger og filosofere over Tabet af Friheden og dens 
rette Brug.“

7
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„1 Kælderen stod en saakaldet Bing af svære Ege- 
fjælle, 3 Alen lang, 2 Alen bred og lige saa dyb, delt i 
2 Rum. I det ene Rum blev om Efteraaret nedlagt det 
formalede Brødkorn til næste Høst; i det andet Malt, 
hvori gemtes det saltede og røgede Flæsk.“

Det Rugmel, der saaledes kunde gemmes i saa lang 
Tid uden at fordærves, var malet af ovntørret Rug.

Nørre Broby Præsteembede hørte til de gode, hvad 
Indtægterne angik. Alligevel maatte der holdes godt Hus 
og passes godt paa, hvad Midlerne angik, for at faa det 
hele til at gaa rundt.

Avlingen gav ikke meget Overskud, eftersom Drifts- 
maaden var gammeldags. Priserne paa Kornet var smaa, 
paa Kreaturerne ligesaa. Til Føde og Klæder blev der 
i Reglen kun anvendt, hvad Avling og Husflid kunde 
frembringe. Der havdes imidlertid en god Indslagtning i 
November Maaned. Foruden større og mindre Kreaturer 
blev der slagtet 20 Gæs, der leveredes af Beboerne. 
Denne Ydelse hvilede dog ikke paa nogen Forpligtelse og 
faldt derfor bort i Eftermandens Tid.

Der var til daglig 18 Mennesker at mætte; Fattigfolk 
skulde ogsaa betænkes, og Tiggeriet florerede trods Stod
derkonge, saa det var ikke saa underligt, at der skulde 
en god Madkælder til.

Børnene fik om Morgenen et Fad Øllebrød af Folke
nes Gryde og om Aftenen et Fad Mælkegrød, der spistes 
med Træskeer. „Om Eftermiddagen fik vi til Mellemmad 
et halvt Stykke Rugbrød med Smør eller Fedt paa efter 
Lejlighed. Paalæg skaffede vi os selv ved at skære en 
kogt Kartoffel eller et Æble i Skiver. En enkelt Gang 
kunde det ske, at Moder fyldte en Spølkum med Te, som 
da gik omkring mellem os, og hvoraf vi tog en Mund
fuld efter Tur, saalænge der var noget.“
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Forældrene drak nemlig Te ved samme Tid, omtrent 
Kl. 4.

„Om Middagen spiste Børnene sammen med Foræl
drene. Førend Spisningen begyndte, tilbragtes nogle Øje
blikke i indadvendt Tavshed.

„Moder delte ud; blev der tilbudt os mere, kunde v i 
faa det, ellers ikke, da det stred mod Respekten selv at 
forlange.“  Formaden maatte spises op; thi uden det ingen 
Eftermad.

„Kun een Gang om Aaret blev der opvartet med en 
tredje Ret, Eksamensdagen Greven paa Arreskov var 
Skolepatron. Han kom altid for at overvære Eksamen i 
Skolen og spiste da til Middag i Præstegaarden. Ved 
den Lejlighed gaves der en tredje Ret.“

Den Dag var en Festdag for Børnene i Præste
gaarden. „Da havde vi fuld Frihed og tillige den sjældne 
Nyhed at se en Karet, Heste med Blinker og en livre
klædt Kusk.“

Om Vinteraftenerne sad Præstens Hustru tilligemed 
Bedstemoder og de to ældste Døtre rundt om Dagligstue
bordet og lod Rokkene snurre, mens de yngre Børn 
læste deres Lektier. Kælderen var under Dagligstuen, og 
som Følge deraf frembragte Spinderokkene megen Rum
mel. Ved at tænke tilbage paa den Tid undrer den gamle 
Præst sig over, at der ikke blev overladt Børnene et 
mere roligt Sted til Lektielæsningen, thi af Brændsel 
havdes rigeligt, og paa Lys havdes der heller ikke saa 
knap Tid, men —  Vanen er den anden Natur.

Døtrenes Kjoler til Daglig- og Søndagsbrug var for
arbejdede af Uld og Hør, ofte i smukke Mønstre og syede 
af dem selv. Kun til Højtid og Besøg bar de en 
Kjole af Købestof. Dette blev dog ikke hentet i Køb-

7
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staden, men en Gang om Aaret kom der nemlig en om
rejsende Jøde kørende til Præstegaarden, hvor han slog 
sig ned i nogle Dage for at slaa en lille Handel af.

„Naar Fader saa Jøden komme og tage Kramkisten 
af Vognen og bære den ind, vidste han nok, hvad Klok
ken var slaaet, og beredte sig paa at slippe saa billigt 
som muligt.“  Det blev gerne en „lang og trang For
handling med Talen frem og tilbage, Prutten og Afslag 
mellem de to Parter, Fader paa den ene Side og Moder 
og Joden paa den anden; Moder kæmpede tappert for 
sine Piger. Disse maatte nok overvære Forhandlingerne, 
men turde ikke udtale noget Ønske; kun Øjne og Miner 
viste, paa hvis Side de stod.“

Sønnerne gik selvfølgelig ogsaa klædte i Vadmel baade 
hjemme og i Latinskolen. „M in første Klædesfrakke fik 
jeg, da jeg blev Student, og min første Overfrakke to 
Aar efter, ligeledes af Vadmel,“ fortæller den gamle Præst.

Selskabelighed og Festlighed var der ikke meget af. 
Præstefamilien omgikkes i Reglen kun Familierne i Sønder 
Broby Præstegaard og paa Lundegaard. Forpagteren paa 
Lundegaard hed paa den Tid Blicher og var en Broder 
til Biskop Grundtvigs første Hustru.

Anden Juledag holdtes der Bal i Nørre Broby Præste
gaard, Nytaarsdag i Sonder Broby og Hellig-Trekongers- 
dag paa Lundegaard.

Man samledes Kl. 3 om Eftermiddagen. Kl. 4 blev 
der drukket Te, Kl. 6 spist til Aften; aldrig varm Mad, 
men skaaret Smørrebrød, der blev baaret omkring, og en 
enkelt,Gang en Pandekage med Syltetøj. Der opvartedes 
som sædvanlig ved andre Sammenkomster, dog ved Jule
ballerne noget rigeligere end ved andre Besøg.

De fleste Børn i de tre nævnte Familier var Pigebørn. 
Derfor havde man ofte nogen Vanskelighed med at finde
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Balkavalerer. Kun en var selvskreven, „nemlig Kontori
sten paa Lundegaards Godskonlor, en noget ældre Herre 
fra den gamle Tid, der mødte i Spidskjole med blanke 
Knapper, Knæbenklæder og Kravestøvler med Duske; de 
andre maatte hentes fra forskellige Samfundslag.“

Dé ældre spillede L ’hombre, mens de unge dansede. 
Lokalet var rummeligt og godt, men ellers var alt tarve
ligt. Belysningen bestod af et Tællelys her og et andet 
hist, hvor der var Plads til at anbringe dem. Musikken 
besørgedes af en enkelt Landsbymusikanter. Men man 
morede sig lige saa godt som Ungdommen nu om Stun
der paa de bonede Gulve og i de med Lysekroner op
lyste Sale og den bedste Orkestermusik. „Det er jo 
lykkeligt, at Munterhed og Glæde Ikke er afhængig af 
Rigdom og Pragt.“

„Kontoristen lavede som „magister bibendi“ 1) Punchen 
til, lige stærk for Damer og Herrer.“  Skaaler blev ud
bragte med det sædvanlige: „O g  dette skal være“  og 
sluttede med: „O g  Skam faa den“  o. s. v.

Tilsidst blev der sunget forskellige Fædrelandssange.

Læsning, navnlig med Billeder, der kunde være pas
sende og underholdende for Børn, fandtes der til de Tider 
næsten intet af. Præstens Bogsamling indeholdt intet saa- 
dant. „En af Nutidens illustrerede Almanakker vilde den 
Gang have været en sand Guldgrube til Morskab og For
nøjelse for Børn, for hvem et lille Billede var en attraa- 
værdig Genstand.“

Den gamle Præst „mindes kun tre købte Stykker Lege
tøj, der nok tillige var fælles Eje“ , en Noas Ark med 
Dyrene, en Æske med Tinsoldater og en anden med smaa 
Træhuse med røde Tage og malede Vinduer.“

*) Leder af Drikkesold.
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Til nogen Erstatning fandtes der i Præstegaarden et 
Huggehus, som var rigelig forsonet baade med Haand- 
værkstøj og Materialien Her blev ogsaa lavet baade Skibe 
og Baade og mange andre Ting. Dette kunde bidrage 
til at udvikle Børnenes praktiske Sans og Færdigheder. 
Og i Henhold til Ordsproget: „Børn kan fornøje sig med 
lid t," saa kan der ogsaa under tarvelige Forhold opleves 
glade Timer og fornøjelige Adspredelser. Den gamle 
Præst omtaler flere saadanne, men kun et Par af disse 
skal endnu meddeles.

Aaen forskaffede H. P. lpsen mange glade Stunder i 
Drengeaarene. Det synes at fremgaa af hans Omtale af 
den, at den i de Tider har været rigere paa Fisk, end 
den nu er. Han skriver: „Mangen lykkelig Time blev 
tilbragt med den Idræt; en Glæde var det for mig, naar 
jeg en Aften kunde bringe en god Ret Aborrer til Mo
der til næste Dags Middag, eller om Morgenen, naar de 
udsatte Snører var eftersete, en Gedde paa flere Pund. 
Jeg kendte de bedste Fiskesteder langs Aaen gennem hele 
Sognet og skulde endnu efter mere end 70 Aar kunne 
paavise dem."

Om en anden Fornøjelse skriver han saaledes: „Pinse
lørdag gik vi alle med en Kurv til en Kratskov, der bar 
Navnet Gedebjerg. Terrainet var meget bakket, og imel
lem disse Smaabakker snoede sig en dyb, mørk Gang, 
hvor en Røverbande i sin Tid efter Sagnel skulde have 
haft Tilhold. Neden For Bakken var der en Eng med 
mange smukke Eng- og Markblomster. Efter at have 
fyldt Kurven med Blomster, gik vi hjem, og om Efter
middagen blev der bundet Kranse deraf. Naar det be
gyndte at kime til Højtid, gik vi paa Kirkegaarden og 
lagde Kransene paa Gravene."
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Faderen forberedte selv sine Sønner til Latinskolen. 
De Fag, der især lagdes Vægt paa, var Latin og Græsk; 
de andre Fag blev betragtede som Bifag. Dette voldte 
senere Artiklens Forfatter „mange Bryderier og Sorger." 
Idet han blev optaget i Skolens næstøverste Klasse, „men 
kun havde et meget mangelfuldt Fond af Kundskaber, 
gjordes det vanskeligt for hanv at følge med i Skolens 
Undervisning i disse Ting.

„Det første Latin, mig lærtes, var en Hilsen til min 
ældre Broder, da han kom hjem efter at have taget 
Artium. Den lød: „Salve carisseme frater I Adventum tuum 
diu expectavimus!“ 1)

Søstrenes Undervisning var ikke meget omfattende. 
Almindelig gode Skolekundskaber samt Tegning og Bro
deri var den Gang tilstrækkeligt for at blive regnet blandt 
dannede Mennesker. Derimod fik de en grundig Uddan
nelse i alt, hvad en dygtig Husmoder burde kende og 
kunne udrette for at kunne lede og deltage i en velord
net borgerlig Husholdning.

Af et Par af de Træk, som foran er anført, vil det 
fremgaa, at Forholdet mellem Forældre og Børn ikke har 
haft noget hjærteligt Præg; det har været stramt og af- 
maalt. Børnene havde ikke Adgang til Forældrenes Del
tagelse med deres Smaasorger og Glæder. Dette førte 
saa med sig, at det ogsaa i den ældre Alder kom til at 
skorte paa Fortrolighed.

Dette beklager den gamle Præst.
Men med Hensyn til Fornøjelser og Adspredelser, da

• Vær velkommen, kære Broder! Vi har længe ventet dit 
Komme.
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mener han rigtignok, „at Børnene i vore Dage tit bliver 
overmættede i saa Henseende. Følgerne deraf bliver let 
større Utilfredshed senere hen i Livet.“

Bleghaven syd for Stuehuset, der altid var græsklædt, 
frembød om Sommeren et ejendommeligt Udseende af de 
mange og lange Stykker Lærred og Drejl, der ved hin
andens Side laa langs hen ad Skraaningen, en Frugt af 
Vinterens Arbejde og et Vidnesbyrd om Beboernes indu
strielle Virksomhed.

Da Tyveri ikke var ualmindeligt, var der til Værn og 
Beskyttelse for Bleghavens Værdier opført en Straahytte 
med en Seng, hvori Avlskarlen laa om Natten, „rustet, 
som man siger, til Tænderne med en Bøsse, ladet med 
løst Krudt og en Hund bunden til en af Hyttens Støtter.“

Bondens Oplysning var i Reglen paa de Tider meget 
ringe. Mange kunde ikke skrive deres eget Navn, langt 
mindre kunde de selv opsætte noget skriftligt. Denne 
Mangel paa Oplysning havde til Følge, at mange i lidt 
vanskelige Tilfælde kom til Præsten for at bede om gode 
Raad. Et enkelt Tilfælde skal nævnes: „En Gaardmand, 
i Bund og Grund retskaffen, men meget enfoldig, havde, 
uden at vide eller forstaa, hvad Sagen drejede sig om, 
ladet sig forlede til at aflægge en falsk Forklaring for 
Retten, hvorfor han blev idømt en Straf. Han kom og kla
gede sin Nød for min Fader, og denne, der godt forstod, 
hvorledes det hele var gaaet til og havde Medlidenhed 
med Manden, tog til Odense og talte hans Sag saa varmt, 
at Straffen blev ham eftergivet. Da Manden kom for at 
takke, sagde han: „Men hvordan bar Far sig dog ad?“ 
Han fik det Svar: J e g  sagde, I var et stort Fæ,“  hvor- 
paa Manden, fuld af Beundring over dette korte, kraftige 
Forsvar udbrød: „Aa Herregud! Tak Far!“
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Ved Præstegaardens Brand i 1818 kom Præsten under 
sine Forsøg paa at redde for nær til Ilden. Hans Øjne 
tog Skade, Synet svækkedes, saa han i flere Aar kun 
med den største Vanskelighed kunde læse og skrive. Hans 
næstældste Datter maatte saa være Pennefører for ham.

Ildebrande var til den Tid sjældne mod nu. Man 
havde ikke Tændstikker, og Forsikringsselskaber hørte til 
de paa den Tid ukendte Ting.

Præstegaardens Brand vakte stor Deltagelse, ikke blot 
i Sognet, men ogsaa uden for. Gaver strømmede ind, 
baade Fødevarer og Beklædningsgenstande. Fra Greven 
og Grevinden paa Arreskov kom foruden linnede Sager 
„et Sæt stort Damaskes Dækketøj. Da mine Forældre 
døde, blev dette Dækketøj delt i fem Dele, hvoraf mine 
Søstre fik hver sin Del, en stor Dug og 12 Servietter; 
i Servietterne var det grevelige Vaaben indvævet, samt 
Tallet 82. Hver Serviet var saa stor, at den kunde dække 
et Bord til fire Personer.“

Samme Aar, som Præstegaarden brændte gik Degne
boligen ogsaa op i Luer og med det samme flere Ting 
af det, der var reddet fra Præstegaardens Brand.

Medens Præstegaarden blev opført efter Branden, boede 
Præstefamilien paa Lundegaard. Om Vejen mellem denne 
Gaard og Nørre Broby, der fører igennem „store Skalle“  og 
den Gang slog en stor Bue mod Vest og forøvrigt 
var af Beskaffenhed som en Markvej, fortælles, at Folk 
ikke sjelden for vild der i Mørke. Dette skete ogsaa en 
Gang for Præstens. „Kusken vidste imidlertid et godt 
Raad; han krængede Handsken paa sin højre Haand og 
derefter tog han sit Bestik; det hjalp, og de fandt igen 
Sporet/ Senere blev der til Vejledning for de vejfarende 
sat høje Pæle langs den smalle Markvej.“

H. S. Ipsen havde en Farbroder, der var Præst paa
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Lyø. Da Præstefamilien engang havde besøgt ham og 
kørte fra Faaborg hjem i Mørke, havde den det Uheld at 
vælte i Nærheden af Vesterhæsinge. Kusken skød 
Skylden paa noget Troldtøj eller Spøgeri foran Hestene. 
„V i slap imidlertid alle derfra med hele Lemmer, alene 
med Tabet af min Hovedbedækning, der ikke kunde findes.“

Han fik saa en lille Pose trukken over Hovedet. 
Næste Dag vandrede han til det uheldige Sted og fandt 
heldigvis Hovedbedækningen igen.

De omtalte Træk af Kusken vidnerom Overtro blandt 
Almuen.

Kirkelige Handlinger og Skikke.
Præsten L. Chr. Ipsen var, som foran fortalt, Præst 

i Nørre Broby fra 1829 til I860. Fra 1838 og en Del 
Aar frem i Tiden haves en Del Optegnelser af ham om 
hans Gerning. Ved Fastegudstjenesterne om Onsdagen, 
hvilke paa de Tider var almindelige, har han stadig kate
kiseret med Konfirmanderne. Emnerne, der katekiseredes 
over, har som oftest været et Stykke af Balles Lærebog. 
Den ene af disse Onsdage katekiserede Degnen.

Pastor Ipsen holdt Skriftemaal om Lørdagen forud for 
Søndagen, da Altergangen fandt Sted. Ved den Lejlighed 
kom den konfirmerede Ungdom frem paa Kirkegulvet, og 
Præsten katekiserede med den. For hver Gang har han 
i en Protokol anført Emnet for Samtalen. Ofte var det 
ogsaa ved den Lejlighed et Stykke af Balles Lærebog. 
Saaledes engang om „Lærebegrebet i 3. Kap. § 1.“ Da 
vel de færreste Nutidsmennesker kender Balles Lærebog, 
skal den nævnte Paragraf anføres, den lyder saaledes : 
„Erfaringen viser, at Menneskene ere ikke saa gode, som 
de burde være. Alle have de Fejl, og hos dem alle
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ytrer sig enten en eller anden ond Tilbøjelighed, skønt 
i forskellige Grader."

Af andre Emher skal nævnes nogle, som er mer eller 
mindre karakteristiske for den Tids Religionsundervisning. 
Saaledes: „De Grunde, som taler for, at Gud har givet 
os en højere Bestemmelse." — „Den Forskel, der er 
mellem det nyttige og det gode." — „Hvad der hører 
til sand Lyksalighed." — „Hvad der hører til en fuldstændig 
Syndserkendelse." — „Kendemærkerne paa den sande 
Tro." — „Religionens Vigtighed." — Undertiden har han 
ogsaa katekiseret om Sakramenterne, om Forsoningen, 
Bønnen o. s. v.

I nogle Aar har Pastor Ipsen for hver Gang opteg
net Tallet paa de unge, som mødte frem til Katekisatio- 
nerne. Disse Tal varierer mellem 20 og 70; som oftest 
mellem 30 og 60. Disse Talangivelser ophører med 
1844 Sidste Gang, han har optegnet noget om sin 
Katekisation med den altersøgende Ungdom, er til 5. Søndag 
efter Paaske 1858, og Emnet var da: „Menneskets Be
stemmelse i Livet og navnligen hvorledes vi skal virke 
paa Hjærtet og vække de bedre Følelser."

Det vil sikkert undre Nutidsmennesker, at saa mange 
unge mødte frem til de omtalte Katekisationer, men ældre 
Folk har fortalt mig, at Ungdommen for Størstedelen kom 
frem ved disse Lejligheder — Skriftemaal — indtil 20 
Aars Alderen, ja somme endog længere.

Skik og Brug bød, at man gik til Alters to Gange 
om Aaret, ’ en Skik, som vist grumme faa unddrog sig. 
Naar man saa ved, at der om Foraaret kun holdtes Alter
gang fra Paaske til Pinse og om Efteraaret fra Mikkels
dag til Advent, saa vil det jo ikke forundre, at Alter
gæsterne blev talrige. 100 Altergæster og derover var
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ikke nogen Sjældenhed i de første Aar, jeg var i Nørre 
Broby.

Med Pastor Ipsen bortfaldt Lørdagsskriftemaalet.
De paa den Tid regelmæssige Fastegudstjenester hold

tes vedblivende til hen i Firserne, og de var altid for
bundne med Samtaler med unge, baade konfirmerede og 
Konfirmander paa Kirkegulvet. Men Besøget baade af 
ældre og yngre tog efterhaanden af, og saavidt jeg min
des faldt de helt bort ved Midten af Firserne. Men der 
har dog i Regelen været holdt et Par Fastegudstjenester 
paa Hverdage, ofte ved en fremmed Præst, som Sogne
præsten har tilkaldt. Siden Pastor Gad lod anbringe de 
dejlige Lysekroner i Kirken, har disse Gudstjenester som 
oftest været holdt ved Aftenstide.

Med Pastor Blicher kom Juleaftens Gudstjenester til 
Nørre Broby. Ligeledes har der i flere Aar været af
holdt Gudstjeneste Helligtrekongers Aften ; denne har saa 
formet sig som en Missionsgudstjeneste.

I Præsten Claus Michelsens Indberetning fra 1690 
hedder det: „Der holdes aarligen trende Bededage for 
Sæden, og paa den tredje af samme Bededage bliver frem- 
baaren af hver hel og halv Gaards-Mand et Brød og en 
Ost, som bliver delt i tvende Dele, hvoraf Præsten faar 
den ene, og Degnen og de fattige i Sognet den anden.“

Degnen Jacob Møller skriver i en Indberetning 1812, 
at han faar 11 Brød til sin Part, — Ost melder han intet 
om, — og han kalder dem „Set. Hans Rente“ . Dette 
kunde tyde paa, at den sidste Bededag har været holdt 
ved Set. Hansdags Tider. Denne Tid er da ogsaa et 
kritisk Tidsafsnit for Sædens Vækst.

Ved Midten af det nittende Aarhundrede holdtes endnu 
to af disse Bededage, — Sædeprædikener kaldtes de da. 
Den ene blev holdt Onsdagen før Kristi Himmelfartsdag,
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den anden Onsdagen før Pinse, og der frembares da ogsaa 
Brød, men ikke Ost. Brødene laa i Kirken under Guds
tjenesten. Naar denne var forbi, blev de af Koner fra 
Smaakaarshjem baarne over i Præstegaarden, hvor de 
blev delte.

Hvornaar den tredje Bededag er afskaffet eller falden 
bort, kan der næppe oplyses noget om.

Tilslutningen til disse Sædeprædikener tabte sig lidt 
efter lidt og ophørte helt omkring 1890.

Denne Skik med Sædeprædikener skrev sig fra den 
katolske Tid. Da gik nogle af Kirkens Tjenere hen over 
Markerne og lyste Guds Velsignelse over Sæden, naar 
den var lagt.

Daab.
Før 1860 bar aldrig nogen Moder selv sit Barn til 

Daaben ; som oftest var en af Familien „Gudmoder“ . Hun 
forærede i den Anledning Barnet en Kjole m. m , hvilken 
Dragt kaldtes „Gudmoderstads“ , og i denne Dragt, der 
tit var ikke saa lidt broget, blev Barnet baaren til Daaben. 
Hver Mand i Lavet blev bedt til at staa Fadder. Havde 
nogen Forfald, eller det af ariden Grund ikke passede 
ham selv at give Møde, sendte han i Reglen en anden 
af sin Husstand, ikke sjælden en Tjenestedreng.

Ingen Moder gik paa de Tider ud fra sit Hjem, før 
hun havde holdt sin „Kirkegang“ , hvilket under alminde
lige Forhold skete 6 Uger efter Barnefødselen. Præsten 
mødte hende da i Vaabenhuset, hvor han holdt en lille 
Tale til hende og lyste Guds Velsignelse over hende. 
Dette skete, mens Menigheden i Kirken sang den første 
Salme. Ved den Lejlighed blev ligeledes Lavets Koner
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bedt til at ledsage Moderen og ofre med hende. Der 
kunde paa den Maade blive mange til at ofre ved en 
Barnedaab. Moder og Barn fulgtes som oftest ad. Offe
ret var, Moderens og Gudmoderens undtagne, en Firskil
ling. I den Anledning havde Pastor Ipsen engang ladet 
falde den Bemærkning: „Der skal 24 stærke Karle til at 
bære en Daler op til A lteret“ , en Bemærkning, der paa 
de Tider ikke sjælden blev refereret, naar Lejlighed gaves.

Det var den 28. Oktober 1860, at en Moder første 
Gang selv bar sit Barn til Daaben og bar det i en hvid 
Daabskjole. I Løbet af de første 20 Aar derefter var der 
kun meget faa, der fulgte hendes Eksempel; dog kom 
den hvide Daabskjole ret snart til at blive almindelig 
Daabsdragt; men Kirkebogen udviser, at det var først 
efter 1880, at det blev mere almindeligt, at Mødrene selv bar 
deres Børn til Daaben; endnu lader dog mange deres 
Børn bære frem af andre.

Den Skik at lade sig indlede eller „holde Kirkegang“ 
begyndte at tabe sig i Firserne,sjog nu er den helt fal
den bort.

Bryllupsfest og Bryllupsskikke.
Naar Folk skulde giftes, hed det i Reglen, at de 

skulde „have Gilde“ . Mange Forbindelser blev ikke slut
tede efter „Tilbøjelighed“ , men efter Paavirkning og For
handling, undertiden mellem de Vedkommende selv, dog 
som oftest ved Paavirkning af andre.

Naar et Par unge Folk blev „gode Venner“ , holdtes 
det i ældre Tid saa vidt muligt hemmeligt, og den Skik 
at veksle Ringe brugtes ved Midten af det nittende Aar- 
hundrede ikke blandt Bønder, i hvert Fald ikke i Nørre 
Broby Sogn.
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Det første offentlige Skridt til Ægteskab var det saa- 
kaldte Jagilde“  eller Trolovelsesgilde. Brudgommen gik 
den Dag til Præsten ligesom nu med et Par Mænd, som 
oftest de Forlovedes Fædre, hvis disse var i Live; disse 
skulde vidne, at ingen Hindring fandtes for Ægteskabets 
Indgaaelse.

I den gamle Kirkebog fra det nittende Aarhundredes 
Begyndelse findes en saadan Bevidnelse at have følgende 
Form :

„Da der ikke er noget, som kan hindre Ungkarl
N. N. hans Ægteskabsforbindelse med Pigen N. N., 
det tilstaar

Rasmus R. L. S. Larsen. Anders A. H; S. Hansen“ .

En anden fra 1815 lyder saaledes:

„A t intet har Sted, som kan hindre Enkemanden,
Husmand Kristen Nielsen af Jordløse, hans Ægteskabs
forbindelse med Pigen Mette Hansdatter, Gaardmand 
Mads Nielsens Datter af Jordløse, tienende i Vøjstrup, 
det Bevidne undertegnede.

Nørre Broby, den 27. Marts 1815.

Lars L. H. S. Hansen. Rasmus R. 1. S. Jørgensen.“

Vidnerne har ikke kunnet skrive deres Navne, men 
har maattet nøjes med at tegne nogle Bogstaver; Nav
nene er saa udførte af Præsten.

Derefter fulgte saa Tillysningen.
En gammel Tillysningsbog, der omfatter Aarene 1850 

—60, og som nu findes i Provinsarkivet i Odense, har 
Følgende Form for Tillysninger:

„Lyses til Ægteskab Første Gang for den ærlige
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og velagtede Ungkarl (Enkemand) N. N. af N. N. og 
den dydige og gudfrygtige Pige (Enke) N N. af 
N. N.“

Men var der noget aabenlyst i Vejen med deres sæ
delige Forhold, da hed det :

„Lyses til Ægteskab første Gang For den ærlige 
og velagtede N. N. af N. N. og den dydige og gud
frygtige N. N. af N. N.

Kun en Gang i disse 10 Aar hed det blot:

„Lyses til Ægteskab for N. N. af N. N. og N. 
N. af N. N .“

Bryllupperne holdtes i de fleste Tilfælde om Efter- 
aaret efter Indslagtningen eller om Vinteren. De var i 
Reglen store blandt Gaardmændene, og det kostede meget 
Arbejde og Ulejlighed med Tilstelningen for Gaardens 
Folk og Naboer, som hjalp til.

Selve Bryllupsdagen var som oftest en Fredag; men 
Tillavningen begyndte allerede først i Ugen med Bagning 
og andet, hvad der hørte til Levemaaden. Stuerne skulde 
saa at sige tømmes for Møbler, dernæst skulde der laanes 
Borde og Bænke, Fade og Tallerkener, Knive og Gafler 
o. s. v. hos Naboerne. Intet blev som nu laant hos Køb
mændene.

Om Onsdagen holdtes det saakaldte Føringsgilde. Da 
kom der fra de indbudne, hvad de af Fødevarer efter 
Skik og Vedtægt var pligtige at sende, og det var ikke 
Smaating, som især den nærmere Familie skulde bringe ; 
til andre stilledes der noget mindre Fordringer. En ældre 
Mand har Fortalt mig, at der fra hans Hjem efter hans 
Moders Udsagn et Aar maatte sendes 9 halve Lam; det
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vil altsaa sige, at den Familie var med til 9 Familiebryl- 
luper. Desforuden skulde der sendes Smør, Æg, Høns 
og Ø l,1) naar det var fra en Gaard.

Med disse -Ting mødte Pigerne Kl. 3 à 4 om Efter
middagen; de blev saa satte til Bords og fik sod Suppe 
med mere. Om Aftenen kom de unge Karle for at danse 
med dem, og den Historie varede saa ved det meste af 
Natten.

Om Torsdagen lagdes den sidste Haand paa For
beredelserne til selve Bryllupsdagen. Gildet holdtes i 
Brudens Hjem, hvortil Brudgommen kom kørende med sit 
Følge, og hele Brudeskaren spiste derpaa Frokost i 
Samling.

Saa kom Kirkefærden med Musikken i Spidsen. Til 
Kirken kørte Brud og Brudgom hver paa sin Vogn med 
„Næstemænd“ og „Staa-bag-Konerw. 1 ældre Tid var 
det Skik, at nogle unge Karle red foran Brudeskaren til 
og fra Kirke. Paa Hjemvejen skulde de ride saa stærkt, 
at de kunde komme til Bryllupshuset, faa en Skænk og 
saa endda møde Brudeskaren et Stykke Vej, før den 
naaede Gaarden.

Dette Ridt var ikke ufarligt for uøvede Ryttere paa 
udresserede Heste; den Skik faldt da ogsaa bort i Be
gyndelsen af Tredserne.

Ved Kirken mødte en hel Del Tilskuere, mest Kvinder 
og Børn.

Bruden havde samlet en Del Smaaskillinger sammen, 
hvilke hun kastede i Grams, naar hun kom ud af Kirken. 
De tilstedeværende Børn fo’r til for at samle op, og det 
gjaldt om at faa de fleste.

*) I Stedet for 01 kunde man sende 4 Kd. Brændevin.

8



114 M. J. Lomholt

Naar Brudeskaren var kommen fra Kirken, skulde der 
gives Brudegave. Denne bestod i ældre Tid i Penge, 
ikke i forskellige Slags Gaver som senere. Brudeparret 
tilligemed Bestillingsfolkene satte sig da ved et Bord, og 
nu gik saa Gæsterne forbi dem og gav Brudeparret 
Haand samtidig med, at de lagde deres Gave paa Bordet 
efter Skik og Vedtægt.

Den næste Akt var at faa Gæsterne bænkede ved 
Bordene. Det var ikke saa helt let og tog tit en rum 
Tid. Næst Brudefolkene sad naturligvis til den ene Side 
Næstemændene og til den anden Staa-bag-Konerne. Saa kom 
Æresgæsterne, Præst og Degn og muligvis nogle andre, 
som f. Eks. Købmænd. Dernæst fulgte saa Familien, men der 
skulde nøje vaages over, at der ingen Forseelse skete 
mod Rangforordningen. Dette medførte i Reglen et større 
Arbejde for Vært og Skaffer. Samtidig med, at Flertallet 
satte stor Pris paa at faa den Plads, som de efter Slægts- 
skabsforhotø eller af anden Grund mente at kunne til
komme, gik de ofte af — en „tilsyneladende“  — Beske
denhed afsides i Stedet for at være ved Haanden, saa 
det tit var vanskeligt at finde dem. Det kunde derfor 
ofte tage en god Stund, fra de første Gæster var komne 
til Bords, inden de sidste blev bænkede.

I Efteraaret 1860 var jeg med ved et større Bryllup, 
hvor vi sad ved Bordet i 4 Timer. Naar det saa tilføjes, 
at der hverken blev holdt Taler eller sunget ud over 
Slutningssalmen, saa vil det let skønnes, at det næsten 
kunde blive en dræbende Historie for Mennesker, der 
havde Sans for noget mere end Mad og Drikke, Tobaks
rygning og Passiar om Dit og Dat.

Ved det første Bryllup, jeg var med til i Nørre Broby 
Sogn, — det var i EFteraaret 1859, — blev der opvartet 
med to Retter Skemad. Først kom der sød Suppe eller
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Vælling. Denne Ret havde været almindelig tidligere, men 
faldt bort ved den Tid. Efter saa at have faaet en Kod- 
ret, kom almindelig Kødsuppe med efterfølgende Steg og 
Kage. Fra først, man begyndte at opvarte med Vin til 
Gilderne, var der ikke dækket med Glas til hver Person ; 
der blev skænket i nogle enkelte Glas, og de gik saa 
rundt blandt flere. Ligesaa med Syltetøj; en Kop med 
Teske blev sendt af Sted; den første tog efter Behag og 
sendte derefter Kop med Ske til Naboen, som gjorde lige
saa. Blandt de forskellige Slags Stege brugte man tid
ligere i mange Aar at opvarte med 5 à 6 Ugers Smaa- 
grise; disse kom gerne paa Bordet med et Æble i Munden. 
Al Steg blev skaaret i Stykker ved Bordet; dette bidrog 
til at gøre Tiden lang.

I Reglen var Kuske og andre, der hørte til neder
ste Rangklasse, bænkede i en Vognport eller Lade; disse 
skulde jo ogsaa opvartes.

Til Bordopdækningen ved Gilderne hørte ogsaa Tobaks
karduser med Ryddepinde af Træ Tobaksrygerne mødte 
altid ved Bordet med Piben i Lommen. Saasnart en Ret 
var sat til Livs, blev Piben i Reglen taget frem, og man 
begyndte at dampe. Paa den Maade kunde de i Reglen 
lavtloftede Stuer fyldes med en Atmosfære, der var i høj 
Grad ubehagelig, ja næsten utaalelig især for Kvinder, 
men — det var saa Skik og Brug Naar Piben var ud
røget, og den skulde stoppes paany, blev Asken ryddet 
ud paa Gulvet.

Spillemændene maatte stadig opvarte med Musik under 
Maaltidet. Til Slut blev saa en Tallerken sat i Cirkula
tion, paa hvilken Gæsterne lagde nogle Skillinger til 
Spillemændene.

Naar saa endelig alle var forsynede med Mad og

8*
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Drikke, kom Skafferen med sin Tale. Den lød vel ikke 
alle Steder ens. I min Skolekreds lød den i mange Aar 
saaledes:

„Ærede Venner og velkomne Gæster! Nu skulde 
jeg takke jer allesammen paa disse vore Brudefolks 
Vegne, saavel som paa N. N.s og N .N s  (Værten og 
hans Hustru) for den Ære og Tjeneste, I har bevist 
dem i Dag, at I har mødt her i dette deres Brudehus, 
har fulgt dem til Herrens Hus, der hørt paa en kriste
lig  Brudevielse og ofret med dem paa Herrens Alter. 
Gid nu Lykke og Held følge dem paa alle deres 
Veje.

Siden har I fulgt med her hjem i dette deres Brude
hus og taget dette Maaltid Mad til Takke. Skulde 
der nu være noget forset eller forsømt, enten paa Mad 
eller Fad, Bord eller Bænke, Skaal eller Skænke, Skik 
eller Sæde, da er det ikke deres Skyld, som dertil 
skulde lægge og lave, men det er min og mine Med
hjælperes Skyld, som frem skulde bære og Opsyn 
skulde have.

Den Ære og Tjeneste, som I nu har bevist dem, 
den lover de, eller jeg paa deres Vegne, at de vil 
aftjene igen, naar de bliver anmodede derom, dog helst 
paa en kærlig Maade.
Saa vil jeg bede jer at være til Stede om et Øjeblik 
for at drikke en Kop Kaffe. Saa bedes I at blive hos 
os nogle Timers Tid i Aften, som enhver synes, men 
jo længere jo kærere, og saa vil vi oprette det forsømte 
med godt 01 og v illig  Skænk, saa jeg venter, at vi 
allesammen skulde faa en glad og fornøjelig Aften.

Saa vil vi synge Salmen Nr. 94 (Roskilde Konvent 
Salmebog).
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Dermed sidder i Herrens Fred og velbekomme 
eder alle/*

Efter et Par Timers Forløb blev der drukket Kaffe, 
hvorefter saa Dansen begyndte.

Under Brudedansen stod nogle Piger rundt i Yder
kanten af Stuen med hver sit Lys i Haanden. Skafferen 
gav Bruden den første Dans; derefter kom saa Brud
gommen; tredje Mand var i Reglen Degnen, dernæst 
Læreren, før den nærmere Familie kom med i Hvirvelen. 
Det blev tit en streng Omgang for Bruden.

Efterhaanden fik saa Kortspillerne fat, og nu gik den 
meste Nat med Dans og Spil, og for adskilliges Vedkom
mende tillige med Drik.

Festlighederne var imidlertid ikke til Ende med den 
Dag; men der fortsattes baade Lørdag og Søndag paa 
lignende Vis. Folk fra de forskellige Hjem skiftedes til 
at komme de forskellige Dage. Om Søndagen var det 
i Reglen de ældre, der kom. Ja, endog om Mandagen 
var der et lille Selskab samlet. Først om Tirsdagen blev 
man færdig med at faa alting i de vante Folder igen.

Heldigvis har man dog nu lært at holde Bryllupsfest 
paa en mere menneskelig Maade.

Begravelser.
Til at følge Lig blev ligeledes Familien og Lavet ind

budt. Ingen kom af sig selv; dog kunde det ske, at f. 
Eks. Familiens Købmand kunde komme uindbuden. Gæ
sterne blev i ældre Tid altid opvartede med Frokost.

I Skolens nærmeste Omegn mødte Degnen for at synge 
en Salme i Sørgehuset; Tale gav han sig ikke af med at
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holde; dette blev besørget af Skafferen, der paa en 
eller anden Maade havde faaet en Tale, spækket med 
nogle Skriftsprog, sat sammen.

Naar Liget var baaret ud til Ligvognen, kom en Kvinde 
med en Kost og Fejeskuffe for at feje lidt Sand op af 
Gulvet paa det Sted, hvor Kisten havde staaet. Dette 
blev kastet op i Vognen til Kisten.

Hvorfor man gjorde det, har ingen kunnet give mig 
Besked om. Det sandsynligste er vel, at man dermed 
vilde hindre den døde i at gaa igen.

Samtidig med dette gik flere af Følget efter Indby
delse af Skafferen til Skænken for at faa en „Taar“ , før 
Ligtoget satte sig i Bevægelse.

I Stedet for at tale i Huset, hvad senere er blcven 
almindeligt, at Læreren gør, havde Kirkesangeren, der 
ældre Tider altid benævntes „Degnen“ , forfattet et saa- 
kaldt „Testamonium“ , som blev oplæst i Kirken af Præ
sten, før han holdt sin Tale.

Indholdet af dette var en kort Levnedsskildring af den 
afdøde, forbunden med nogle Betragtninger i Anledning 
af Dødsfaldet, og med en rosende Omtale af den bort
gangne.

Dette blev afskaffet, da Stiftsprovst Balslev var bleven 
Præst i Nørre Broby.

Efter Kirkefærden holdtes der saa Begravelsesgilde, 
hvortil hele Følget mødte. Dette var naturligvis til alt 
andet end Opbyggelse for Familien, især hvor Savnet af 
den bortgangne greb dybt ind i Familiens Liv.

Det var tidligere Skik, at Graven kastedes og Ring
ningen besørgedes af Karle eller Husmænd fra Lavet; 
disse kom ogsaa med til Gildet. Det var ikke altid, at 
disse Folk kom helt ædru hjem fra Arbejdet ved Kirken, 
hvortil de havde medbragt en velforsynet Madkurv med



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 119

Ø l og Brændevin. Ved Bordet kunde saa Drikkeriet un
dertiden blive fortsat og medføre megen Uhygge ved 
Lejligheden, til Smerte for alvorlige og sørgende Menne
sker. Ja, Skik og Brug har tit været og er en grusom 
Tyran!

Kirkeligt og folkeligt Livsrøre i Nørre Broby Sogn.
Pastor Ipsen tilhørte, som foran antydet, den raliona- 

listiske Retning i kirkelig Henseende, og efter Forlydende 
havde det samme været Tilfældet med hans Fader. Disse 
to Mænd havde tilsammen siddet i Embedet i 62 Aar. 
1 Skolen havde den samme Aandsretning ogsaa raadet i 
mange Aar. Da der ikke var kommen nogen Paavirkning 
i anden Retning ude fra, var det ikke underligt, at den 
rationalistiske Surdej i stort Maal havde gennemsyret Sog
net. Der fandtes ganske vist gammeldags fromme Menne
sker, der frygtede Gud og i deres Liv ønskede at tækkes 
ham efter det Maal af Forstaaelse, de havde; men noget 
bevidst Menighedsliv kendtes ikke.

Jeg mindes, at en af de mest oplyste og kirkelig for- 
staaende Mænd i sin Tid fortalte mig, at en teologisk 
Kandidat af en eller anden Grund havde prædiket i Nørre 
Broby Kirke, og i sin Prædiken havde anslaaet mere 
bibelske Strenge om Kristus som Frelser. Den følgende 
Søndag søgte Sognepræsten i sin Prædiken at udslette 
det Indtryk, Kandidatens Prædiken muligvis kunde have 
gjort paa nogle.

Imidlertid var der en ret god Kirkegang i Nørre 
Broby, og jeg mindes, at da jeg fortalte Eftermanden 
dette, svarede han: Ja , saa kan manda faa Folk i Tale.“
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Den Livsbevægelse i kirkelig og folkelig Retning, der 
i meget væsentlig Grad havde sin Rod i Grundtvigs A r
bejde og Kamp mod Rationalismen og den aandelige Død, 
der raadede i det danske Folk et langt Stykke ind i det 
nittende Aarhundrede og desværre raader mange Steder 
endnu, havde alt ved Aarhundredets Midte sat kendelige 
Mærker hist og her i Menighedslivet og Folkelivet.

Mange Steder stod der nu Mænd i Kirkerne og vid
nede ud af den gamle Kristentro.

Sang og Tale om Fædreland, Modersmaal og Folke
oplysning havde baade før og efter Treaarskrigen paa 
flere Steder samlet Folk til festligt Stævne; alt saadant 
var fremmed i Nørre Broby før 1860.

Da de af Sognets Ungdom, der havde været med i 
Kampen For Fædrelandet i 1848—50, alle var vendte til
bage, blev der holdt Gilde for dem. Om dette Gilde 
hørte jeg nu og da Tale i de første Aar, jeg var i Nørre 
Broby.

Nogle enkelte Mænd var der ogsaa, som glædede sig 
over den fri Forfatning af 1849; men ud over dette mær
kede man ikke til nogen Livsbevægelse.

Pastor Ipsen havde en yngre Broder, der var Præst 
i Jylland, og ham ønskede man at faa til hans Eftermand. 
En Deputation blev i den Anledning sendt til København 
for at virke for hans Kaldelse.1)

Saa vidt jeg mindes, var det alt da bekendt i Sognet, 
at den paa de Tider ikke saa lidt kendte Pastor E. Mau 
i Skellerup og Ellinge var blandt Ansøgerne. Ham vilde 
man nødig have; thi han hørte til dem, som man kaldte

') Det er sandsynligt, at man intet kendte til ham som Præst; 
han havde i hvert Fald ikke været til Stede ved sin 
Broders Jordefærd.
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de „hellige“ , og en saadan Præst vilde man helst være 
fri for. Biskop Monrad var den Gang Kirkeminister. Da 
man overfor ham talte om „den skønne Enighed“ , der til 
Dato i kirkelig Henseende havde været i Nørre Broby 
Sogn, en Enighed, som man nødig vilde have forstyrret, 
skal han have udtalt, at noget Røre kunde ikke skade, 
ja at det maaske kunde være godt med en Forkyndelse 
af anden Art end den hidtidige. Saadan lød det fra De
putationen efter dens Hjemkomst.

Pastor Mau havde først skriftlig henvendt sig til mig 
om Oplysninger angaaende Embedet m. m. Siden kom 
han personlig til Nørre Broby for at se paa Forholdene. 
Han var paa det Tidspunkt temmelig sikker paa at blive 
Manden. Men saa meldte der sig i den ellevte Time en 
Ansøger, der saa at sige var selvskreven til Embedet. 
Det var daværende Stiftsprovst Carl Fr. Balslev i Ribe, 
der saa, som foran anført, blev Sognepræst i Nørre 
Broby 1860; han var da 55 Aar.

Siden 1860 har der været 5 Præster i Nørre Broby, 
den nuværende er den sjette. De har ikke været lidet 
forskellige baade i Kirken og udenfor, men om dem alle 
mener jeg at kunne vidne, at det har været dem en Hjærte- 
sag at forkynde Kristus som Frelsens Kilde og Vejen til 
Gud.

Stiftsprovst Balslev var en Mand, der ikke blot havde 
Kristentroen som Arv fra et fromt og kristeligt Hjem ; 
men han havde desuden haft adskillig Lejlighed til at faa 
Kristentroens Bærekraft prøvet i Livets Skole. Han havde 
fulgt 2 Hustruer og flere Børn til Graven, før han kom 
til Nørre Broby. Og den første Sommer, han var der, 
maatte han jordfæste en begavet og haabefuld Søn, der 
efter menneskelig Tankegang skulde have været teologisk 
Kandidat i de samme Dage, han døde.
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Stiftsprovsten udtalte engang i en lille Vennekreds, hvor 
der var Tale om Døden og Livet bag Graven: Je g  tæn
ker, naar jeg skal rejse herfra, saa vil mine kære forud- 
gangne møde mig og hilse mig velkommen i Lysets Hjem.“

Da Stiftsprovsten kom til Nørre Broby, havde man 
endnu den evangelisk-kristelige Salmebog, om hvilken det 
med Grund er sagt, at den hverken var „evangelisk“ eller 
„kris te lig “ . Stiftsprovsten vilde naturligvis gerne have 
den ombyttet med Roskilde Konvents Salmebog. Han ind
bød kort efter sit Komme Beboerne til et Møde i Nørre 
Broby Skole, hvor der saa skulde stemmes om Sagen. 
En lille Kreds af Mænd havde samlet sig i et Hjørne af 
Skolen og var bievne enige om at ville sige nej. Men 
da de blev opfordrede til at afgive deres Stemme, havde 
nogle af dem ikke Mod eller Styrke nok til at fastholde 
denne Beslutning og svarede ja. Den Mand, der havde 
været Leder af den tagne Beslutning, gav saa lydeligt sit 
Mishag tilkende ved at være Vidne til dette, at det kunde 
høres over hele Skolen, og da Turen kom til ham selv 
at stemme, kom der fra ham et stærkt Nej, der tydelig 
var præget af Arrighed. Indførelsen af Salmebogen blev 
vedtaget, og den vrede Protestant blev senere en flittig  
og glad Tilhører af Stiftsprovstens Forkyndelse. — Stifts
provstens Tale var jævn, men den var præget af T il
forladelighed og Selvoplevelse, og der var ikke faa, som 
fik aandelig Hjælp og Velsignelse af hans Vidnesbyrd. 
|eg personlig har mange gode Minder fra Kirken i de 7 
Aar, han var Præst i Nørre Broby, og jeg kan ikke 
nægte mig den Glæde at nævne enkelte af dem.

Stiftsprovst Balslev var ikke Grundtvigianer, men jeg 
har kun overværet en af hans Konfirmationer, — og jeg 
var til Stede ved de fleste — hvor han ikke i sin Sam
tale med Børnene gik ud fra Trosbekendelsens Ord. Ved
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engang at omtale det „Led af Troen sær forhadt“ , Led
det om Nedfarten til Dødsriget, sagde han omtrent saa- 
ledes: Vorherre Jesus har ikke aabenbaret os meget om 
Ting og Tilstande bag Graven, men han, Stiftsprovsten, 
kunde ikke forstaa, at alvorlige Mennesker kunde forarges 
ved Talen og Tanken om, at de, som ikke havde hørt 
Evangeliet her i Livet, kunde og skulde faa det at høre 
hisset.

I en Slutningstale ved en Konfirmation talte han ud 
fra Epistelens Ord hos Johannes om „V or Tro“ som den 
Sejr, der har overvundet Verden. Det er, saadan omtrent 
lød hans Ord, ikke min Tro eller eders Tro, der nu skal 
til at kæmpe og prøve, om den kan vinde Sejr. Men 
det er „Troen“ , som Vorherre har skænket sin Menig
hed; den ha r bevist sin sejrende Magt i og ved hans 
Tjenere. Derfor gælder det for os om at gribe den og 
holde den fast, saa er Sejren os vis.

Da han engang prædikede om den spedalske Mand, 
som mødte Jesus, da han havde holdt sin Bjærgprædiken, 
betonede han, at det ikke var ved at høre det kristelige 
Vidnesbyrd i Almindelighed, at Mennesket kunde komme 
i virkeligt Livssamfund med Gud, blive et Guds Barn. 
Den spedalske blev ikke hjulpet af med sin Sygdom ved 
at høre Jesu Tale paa Bjærget. Talen, han der havde 
hørt, havde nok fremkaldt den Overbevisning og Fortrøst
ning hos ham: „Den Mand kan hjælpe mig, om han v i l ; “ 
men det var først, da han personlig stod for Jesus og 
hørte Ordet: „Jeg vil, bliv ren!“ at han blev hjulpen af 
med sin Sygdom. Ligesaa maa ethvert Menneske per
sonlig frem for Herren, for at han i Daaben kan udføre 
sin frelsende Gerning. Her var det saa Døbeordet, Stifts
provsten pegede paa.

Da han en Søndag talte om Nadveren, samlede hans
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Tale sig især om Salmeverset: „Hvordan det sker, det 
ved jeg ej, her har han ikke vist mig Vej 1 min Sans sig 
ej saa højt tør sno, det er mig nok hans Ord at tro.“

Professor Fr. Rønning har i sit Værk om „Grundt
v ig “ , 3. Bind, 1. Del, Side 116 en Udtalelse af Biskop 
Balslev fra de unge Dage, som her skal anføres:

Da Grundtvig i 1825 havde udgivet sit Skrift: „K ir
kens Genmæle“ ihod Professor Clausen, var der en teo
logisk Student, den senere Biskop Balslev, der i et Brev1) 
fra de bevægede Septemberdage skrev følgende: „Jeg 
greb „Kirkens Genmæle“ med Begærlighed og fandt den 
saa fortræffelig, saa grundig og overbevisende, at jeg 
ikke troede, at nogen kunde have noget imod den at ind
vende; men jeg kom ikke længere end hen paa de teo
logiske Kollegier, saa hørte jeg alle Stemmer løfte sig 
mod Grundtvig og udskælde ham det bedste, enhver 
kunde. Jeg kom hen paa Regensen, der g ik det lige 
saadan; man kunde vist næppe blandt 20 finde I, som 
ikke holdt med Clausen. Der taltes blandt Studenterne 
kun derom.“

Som et Vidnesbyrd om, at han ogsaa paa sine ældre 
Dage erkendte Biskop Grundtvigs store Betydning af 
Kampen for den gamle Kristendom skal det nævnes, at 
han i 1861, dog uden Navns Nævnelse gav sit Bidrag 
i Anledning af Grundtvigs halvtredsaars Præstejubilæitm.

’ ) Efter Begtrup: til en Broder.
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Ved Aarsskiftet 1914— 15 fremdrog Biskop G. Koch i 
Ribe følgende i „Ribe Stiftstidende“ :

„Han som med Magt og Visdom stor 
skabte al Verden ved sit Ord, 
arbejder altid og trættes ej, 
intet ham standser paa hans Vej;
Styrke han giver den trætte Svend, 
friske Kræfter sin mødige Ven.
Tit den unge blev træt og mat,
Manden snubled’ og segned’ brat; 
men naar vor Herre vi stole paa, 
nye Kræfter af ham vi faa;
Vingerne vokse os frem paany,
Løfte som Ørnen os højt i Sky, 
frejdig vi ile mod Maalet frem, 
komme tilsidst med Glæde hjem.

Biskop C. F. Balslev.

Den gamle Biskop havde paa sin Arbejdspult skrevet
— i Grundsprogene — to Skriftord:

„Lader os ikke blive træ tte!“

„Han giver den trætte K raft!“

— det første fra Galaterbrevet, Kap. 6, Vers 9, det sidste 
fra Esajas Kap. 40, Vers 29.

Jeg mindes, at det første af de anFørte Bibelord skrev 
Biskop Balslev paa sin Pult, da han, mens han var i Nørre 
Broby — nødig — gik ind paa at overtage Provsteembedet 
i Salling Herred.

L.
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Over det sidst nævnte Sted og de to følgende Vers 
hos Esajas er ogsaa det omstaaende, saa vidt vides hid
til utrykte, lille Digt skrevet.

Biskop Balslev har fundet en Recept mod Træthed.
Lad os bruge den!

G. Koch.

I 1863 drog for første Gang unge Karle herfra, tre 
i Tallet, paa Højskole. Det var Koids Skole, de gæstede, 
og de blev alle særdeles glade og oplivede ved at være 
der. Navnlig de to havde et stort og blivende Udbytte 
for hele Livet. Den tredje blev desværre syg paa Sindet 
efter faa Aars Forløb. Men i sin syge Tilstand fanta
serede han altid i sin Tale om noget, der skulde udføres, 
om et Maal, der skulde naas, hvilket han dog gennem 
den Taage, Sygdommen havde lagt over hans Sind og 
Tanke, ikke kunde klare. Siden har mange unge Menne
sker herfra gæstet forskellige af Landets Højskoler, og 
mange af dem har hjembragt et Udbytte, der har haft 
Betydning ikke alene for deres personlige Livsudvikling, 
men har ogsaa bidraget til at sætte Præg paa Folkelivet 
her i Sognet. Endvidere har det ført med sig, at nogle 
søgte til Kirke andet Steds, hvor de mente og følte, at 
Menighedslivet rørte sig livligere og kraftigere, navnlig 
til Ryslinge, hvortil nogle Familier senere blev Sogne- 
baandsløsere.

Et af de første Aar i Tredserne indbød Husmand og 
Tømrer Jens Nielsen i Staaby den gamle Lægprædikant 
Rasmus Nielsen fra Ejby til at tale i hans Hus. Det var 
kun en lille Forsamling, der var kommen til Stede, og 
det var det første af den Slags Møder, der blev holdt i 
Nørre Broby Sogn. Der kom siden flere efter, enkelte
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andre Steder, men Vøjstrup Skole blev indtil 1885, da 
Sognet fik sit Forsamlingshus, væsentlig det Sted, hvor 
man nu og da samledes om fremmede Talere, dels Præ
ster, dels Højskolemænd og enkelte Lægmænd, som havde 
et godt Ord at føre. Af mere kendte Mænd, som saa- 
ledes har talt i Vøjstrup Skole, skal nævnes Præsterne 
Melbye fra Asperup, Leth fra Middelfart, Karl Poulsen 
fra Ryslinge, Lorenzen fra Nørre Lyndelse o. fl. Af Høj
skolemænd Schrøder, Nutzhorn, la Cour, H. Rosendal, 
Jens Lund o. andre. Ogsaa Kold talte engang hos os.

De tre sidste Aar, Pastor Melbye levede, 1876, 77 
og 78, talte han ved vore Havemøder. Det var Højtid, 
naar denne elskelige Præstemand kom.

Der var den Gang endnu intet af Nabosognene, hvor 
den Slags Møder og Sammenkomster havde faaet Ind
gang. Derfor kom der i Reglen Folk fra disse til vore 
Møder, og det hænder endnu efter de mange Aars For
løb, at en og anden, som jeg nu ikke kender, ved Lej
lighed kommer og siger: „Ja, jeg har før været med tit 
Forsamlinger i Vøjstrup Skole.“

Det skal dog nævnes, at der ogsaa i Nabosognet 
Vejle under Lærer Jesper Jensens Ledelse var begyndt 
paa et lignende Arbejde, men da han allerede døde i Som
meren 1874, gik det væsentlig i Staa derovre.

Talerne paa de Tider forlangte eller modtog intet 
Honorar. Naar vi kunde skaffe dem fri Rejse, var de 
nøjede, gjorde i hvert Fald ikke Fordring paa mere. Jeg 
mindes endog, at Lærerne Hansen og Thomsen fra Rys
linge Højskole en Gang midt i Halvfjerdserne kom med 
Apostlenes Befordring, som man siger. Dette gav An
ledning til, at der ved Møderne blev udsat en Bøsse til 
at nedlægge friv illige Bidrag i.

1 Vinteren 1880 kom vi et lille Skridt videre og fik
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stiftet en Foredragsforening for lidt mere og bedre at 
kunne løfte i Flok. Ogsaa i Forvejen var der Venner, 
som hjalp til at bære de Byrder, der naturlig fulgte med 
den Sag som med enhver Sag, der skal vinde frem.

Den skønne Enighed, som den foran omtale Deputa
tion i 1860 fremdrog for Kirkeministeren, gik sig saaledes 
en Tur, som vel var; thi det var Dødens Enighed.

Men det gik hos os, som det altid gaar, hvor en 
Livsstrøm med nyt Syn og nye Tanker bryder paa, at 
det ny paa mange Maader møder Modstand. Dog, vi 
fortsatte i Troen paa og Haabet om, at „brænder kun 
Hjærtet for Sandhed og Ret, skal Tiden nok vise, vi 
tænkte ej s le t/4

Dette vort Haab er heller ikke blevet beskæmmet.
I Efteraaret 1868 stiftede et Par Musikere en Sang

forening, og den brugte med Sogneraadets Tilladelse Nørre 
Broby Skole til sine Øvelser. Men allerede i December 
1869 vedtog Sogneraadet, at Skolerne fra 1. Maj 1870 
kun maatte benyttes til Skolehold. De led for meget, hed 
det i Sogneraadets Beslutning, ved at bruges til andet.

Sangforeningens Ledere spurgte Sogneraadet, hvad der 
egentlig var Grunden til Nægtelsen. Den anførte Grund 
fandt man mærkelig.

Det ærede Sogneraad fandt, „at der ikke var nogen 
Grund til at meddele det forlangte Svar/4

Sangforeningen fik sig et andet Lokale i Nørre Broby 
til deri at fortsætte sine Øvelser.

Til Møder brugte vi saa nogle Gange vore Stuer i 
Vøjstrup Skole, Jeg erindrer, at den blinde Jens Søren
sen Dyrholm i Januar 1871 talte der, og saa mange T il
hørere, som Stuerne kunde rumme, var komne til Stede. 
Dyrholm anvendte kønt og træffende Fortællingen om
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Jesus stiller Stormen paa Søen“ som et Billede paa K ri
stenmenighedens Liv og Rejse fra Dødens til Livets Land.

Det var for Resten ikke mange Møder, der til dc 
Tider blev holdt.

I December 1871 androg jeg Sogneraadet om Tilla
delse til at holde Juletræ for Skolebørnene og siden for 
Skytte- og Sangforeningens Medlemmer i Skolen. „Det 
vedtoges at give Tilladelse til at holde Juletræ for Skole
børnene, men ikke videre.“

I Marts 1873 søgte jeg om Tilladelse til at lade af
holde ct bestemt Møde i dette Foraar med ■Hojokolef^ r- 
iQtonder -KoM»*$om Taler. Mærkeligt nok fik jeg det 
ansøgte bevilget

En Maanedstid senere søgte cand. teol. Fr. Balslev, 
Sognepræstens Son, om Tilladelse til hver Søndag Efter
middag Kl. 3 at holde Foredrag i Nørre Broby Skole. 
Sogneraadet maa have fundet, at det ikke kunde være 
bekendt at nægte dette og gav Tilladelsen.

Ved disse Tilladelser var Brodden i Grunden brudt 
af Forbudet. Da der saa mod Nytaar 1874 blev afholdt 
Sogneraadsvalg, og Gaardmand Lars Hansen kom ind i 
Sogneraadet og med det nye Aar blev Formand, faldt 
Forbudet mod Skolens Brug til Møder som bort af sig 
selv.

Men Uviljen mod Arbejdet med at faa afholdt kirkelige 
og folkelige Foredrag sad fremdeles mange i Blodel, og 
det kom endnu et Par Gange til Udbrud, for vi fik vort 
Forsamlingshus bygget.

I Maj Maaned 1880 havde jeg gennem Avisen indbudt 
til et Møde i Vøjstrup Skole Pinsedag med 10 Øre som 
Adgangsbidrag.

I den Anledning havde Sogneraadet den 13. Maj en
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Forespørgsel fra en Husmand i Nørre Broby til Behand
ling. Forespørgslen lød saaledes: J e g  udbeder mig Sogne
raadets Ytringer behagelig meddelt, om det ved nævnte 
Møde indkomne Beløb skal tilfalde Kommunen eller Lærer 
Lomholt“  ! I

Svaret kom til at lyde saaledes: „Det vedtoges, at 
der for denne Gang og ligeledes i Fremtiden bliver af 
Lomholt at indhente Sogneraadets Tilladelse til Afholdelse 
af slige Møder i Skolen.“

Der forlyder intet om, enten der var afstemt om Svaret 
eller ikke. •*

Ved den Tid var der allerede opført enlffeltfeTorsam-** 
lingshuse i Svendborg Amt.

Foredragsforeningens Medlemmer drøftede i de nær
mest følgende Aar nu og da Muligheden af et saadant 
Huses Opførelse i Nørre Broby, men vi frygtede for, at 
vi var for faa til at magte dette Stykke Arbejde.

I Maj 1883 blev der atter g jort Forsøg paa at faa 
det daværende Sogneraad til at sætte en Stopper for 
Brugen af Vøjstrup Skole til Møder og Forsamlinger.

Nogle Mænd i Nørre Broby fik nemlig lavet et An
dragende til Sogneraadet om at forbyde vore Møders A f
holdelse i Skolen. Underskriverne — „skattepligtige Be
boere i Nørre Broby Sogns Kommune“ — føler sig 
brøstholdne ved, at „saavel Skolens Gulv som det øvrige 
Inventar afbenyttes og opslides ved Møder af en saadan 
Beskaffenhed, som ikke vedkommer Skolens Gerning.“

Denne Skrivelse fik og har faaet en noget mærkelig 
Skæbne. Fra først af blev den ombaaren til Mænd, hvis 
Navne man var vis paa at faa med. Om Ophavsmændene 
har ment, det var for faa, skal jeg ikke kunne afgøre. I 
hvert Fald blev den siden sluppen løs og skulde sendes 
fra Mand til Mand. Tilsidst havnede den med 43 Navne
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hos en Mand, der skrev: „Saa længe Skolen ikke bliver 
afbenyttet til Komediehus, reflekterer jeg ikke.“ Hans 
Underskrift var nogle Prikker og andre Tegn.

Derefter blev den sendt til mig og kom i en Tilstand, 
oversmurt med, jeg ved ikke hvad, saa man næsten kunde 
være bange for at røre ved den. Jeg sendte den saa med 
en „Hilsen“  til dens Ophav.

Imidlertid blev den, trods den skrækkelige Medfart, 
den havde faaet, indsendt til Sogneraadet, hvor den med 
5 Stemmer mod 4 blev aflivet den 4. Oktober 1883.

Efter at have hvilet i Sogneraadets Gemme i 30 Aar, 
blev den for et Par Aar siden funden af et velvilligt 
Sogneraadsmedlem og vendte saa atter tilbage til mig 
med tydelige Mærker af Vandringen i fordums Dage.

Det er med underlige Følelser, jeg genser dette Papir. 
Nu ligger Underskriverne paa nogle faa nær under Mulde, 
men den Sag, de vilde til Livs, lever og er vokset, om 
end ikke med Kæmpeskridt, saa dog saa jævnt, og skal 
med Guds Hjælp fremdeles leve og trives til Folkegavn 
og Glæde.

Foruden den omtalte, om jeg saa maa sige, mere offent
lige Modstand mod vort Arbejde for at give et Bidrag til 
kristelig og folkelig Oplysnings og Oplivelses Fremme, 
mødte der ogsaa paa andre Maader Misforstaaelser, Mis
kendelser og Fortrædeligheder af mere privat Art.

En Mand fra Nørre Broby .havde engang et Ærinde 
at udrette hos mig et Par Aar efter, at jeg var kommen 
til Vøjstrup. Hans Hustru bad ham tage sig i Agt for, 
at han ikke lod sig besnære af mine, i hendes Øjne vild
farende Meninger. En tolvaarig Datter gik da i sin Tro
skyldighed udenfor og bad Gud om at bevare hendes

9*
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Fader. Vedkommende Familie blev senere nogle af vore 
gode Venner, og den omtalte Datter har senere fortalt 
mig Begivenheden.

I Henhold til den foran omtale Afstemning i Sogne« 
raadet kunde vi altsaa fortsætte med vore Møder i Vøj- 
strup Skole. Men dels var der tit meget daarlig Plads 
til at rumme de Tilhørere, der modte, og dels manglede 
Sognets Skytteforening, der blev s tifte ti 1866, et ordent
lig t Lokale til sine gymnastiske Øvelser ved Vintertid. 
En stor Lade i Aagaard blev i flere Aar benyttet, men 
en ordentlig Gymnastiksal vilde naturligvis være bedre. 
Den Kreds af yngre og ældre, der nu efterhaanden havde 
samlet sig cm Foredragsvirksomheden og Skyttesagen, 
tog derfor i Vinteren 1883 -84  fat paa Arbejdet for at 
faa et Øvelses- og Forsamlingshus bygget, og Arbejdet 
lykkedes uden store Vanskeligheder. En velvillig Mand 
gav Byggeplads. Mænd og ogsaa unge lod sig tegne 
for Bidrag (Aktier). Disse blev ikke blot tegnede, men 
indbetalte. En — vel noget uventet — Støtte fik vi fra 
den daværende Forpagter Linnemann paa Lundegaard. 
Han lod sig tegne for et Bidrag af 120 Kr., og han drog 
enkelte andre med sig, som vist ellers ikke var gaaet 
med. Daværende Læge Nommels i Tørring støttede ogsaa 
vort Arbejde for Husets Opførelse, ligesom han ogsaa 
senere uden Vederlag holdt hygiejniske Foredrag i 
Huset.

Da vi var naaet hen i April 1884, havde vi faact 
tegnet en Sum af ca. 1500 Kroner, samt faaet Løfte om 
fri Kørsel af Materialier og tildels Haandlangerarbejde.

Det var saa Meningen, at Huset skulde have været 
bygget samme Sommer, men fra en af Aktionærerne frem
kom der Forslag om at udsætte Opførelsen af det til 
1885, eftersom man allerede var lige ved eller alt inde i



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 133

I ’oraarsarbejdet i Marken, og Materialerne endnu ikke var 
tilkørte. Dette Forslag vandt Flertallets Billigelse, og vi 
nojedes da med at vælge et Byggeudvalg, der saa skulde 
tage Udførelsen i Haand og sørge for, at Arbejdet kunde 
blive paabegyndt i god Tid ad Aare.

I Foraaret 1885 blev der saa taget fat pan Husets 
Opførelse i god Tid. Det var meget heldigt, at vi i 
1884 var komne saa vidt, som vi var. I den folgende 
Vinter blev nemlig en stor Del af Sognets Beboere enige 
om, at de vilde have et Andelsmejeri bygget, hvortil der 
ogsaa udfordredes et større Arbejde og Kapital af vedkom
mende Parthavere. Var Bestemmelsen om Mejeriet kommen 
forst, kunde dette Foretagende maaske nok have medfort 
Vanskeligheder for at faa det andet fremmet samme Sommer.

Da Huset var færdigt, var der stor Glæde blandt Del
tagerne, men der var andre, som saa skævt til det og 
udtalte, at der skulde de nok vogte sig for at komme.

Imidlertid — Tid og Omstændigheder kan forandre 
meget i Menneskers Tankegang. — Nu er nok alle enige 
om, at et saadant Hus er en Nødvendighed for et Sogn, 
hvilket jo bekræftes af de mange, der efterhaanden er 
bleven byggede.

Allerede den 3. Juni1) 1885 kunde vi afholde den første 
Generalforsamling i vort Hus. Der blev da vedtaget Reg
ler og Bestemmelser for Brugen af Huset, og en Besty
relse blev valgt. Denne kom til at bestaa af Gaard- 
mændene Hans Madsen og Hans Jensen Aagaard af Nørre 
Broby samt Niels Kristian* Hansen af Staaby; endvidere 
af Lærer Lund, der havde ført Regnskabet ved Husets 
Opførelse og mig (Lærer Lomholt). Lund afgik ved Dø-

l) Denne Dato er næppe rigtig, men hvilken det skulde være, 
kan nu ikke oplyses.
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den allerede 1889. Vi andre fire har siddet i Bestyrelsen 
i omtrent 20 Aar.

En lille Tid efter, den 12. Juli, blev saa Huset taget 
i Brug ved en lille Festlighed, ved hvilken Pastor Bals
lev i Vesterhæsinge (nuværende Biskop Balslev) og Høj
skoleforstander Kristensen Randers talte.

I Aarenes Løb er der i Reglen bleven afholdt 8 à 10 
Foredragsmøder om Aaret. Emnerne har været dels af 
oplysende folkelig Art, dels af opbyggelig.

I 1897 begyndte vi at afholde Efteraarsmøder. Disse 
fandt forholdsvis stor Tilslutning; der kom mange fra 
Nabosognene, og Pladsen var tit meget kneben. Da det 
saa tilmed efter en Snes Aars Forløb viste sig, at Husets 
Tag, der var af Pap, var blevet noget brøstfældigt, og 
der tillige i andre Retninger kunde ønskes Forandringer 
og Forbedringer ved Huset, blev det besluttet at udvide 
og tildels ombygge det i 1904. En Del ny Parthavere 
traadte til ved den Lejlighed.

Ombygningen medførte ganske vist en større Udgift; 
men i sin udvidede Skikkelse med Køkken og et Par 
Smaastuer foruden den store Gymnastik- og Forsamlings
sal er Huset nu meget formaalstjenligt indrettet til sit 
Brug.

Den 5. Juni 1915 blev der plantet en Grundlovseg 
foran Huset.

Der har ikke saa sjælden været anket over, at For
samlingshusene mange Steder er bievne misbrugte til 
Daarligheder. Det kan ikke fragaas, at det i Nørre Broby 
ogsaa til Tider er bleven brugt til Ting, som ikke har 
været af den lødigste Art, men misbrugt i større Grad 
har det ikke været. Der har været afholdt mange gode 
Møder og Sammenkomster, som har skaffet Deltagerne 
gode, oplysende og oplivende Stunder.

For en Del Aar tilbage fik Nørre Broby Sogn en
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Ungdomsforening. Denne har ogsaa i Reglen haft sine 
Sammenkomster i Huset til Oplæsning og Foredrag, Leg 
og Dans. Denne sidste Del har vel nok haft større dra
gende Magt for adskillige, end den burde.

Klager i saa Henseende høres fra adskillige Egne 
i vort Folk. Imidlertid maa disse Ungdomsgilder dog 
betragtes som et Fremskridt til det bedre i Sammenlig
ning med de Gilder, som i Reglen fandt Sted i fordums 
Tid.

Lærer Markussen i Staaby Friskole har i en Række 
Aar gjort et stort Arbejde for at hjælpe noget godt frem 
hos Ungdomsforeningens Medlemmer.

Da der i Vinteren 1904—5 blev Tale om at ombygge 
Nørre Broby Forsamlingshus, opstod der hos nogle Mænd 
i den vestlige Del af Sognet Lyst til at faa et lignende 
Hus bygget i deres Kreds. Det lykkedes dem at faa saa 
stor Tilslutning til deres Tanke, at de ogsaa i Foraaret 
1904 kunde tage fat paa Arbejdet med at faa deres Hus 
bygget- En Mand gav gratis Byggeplads.

Huset blev taget i Brug ved et Møde den 12. Sep
tember 1904.

Folkefest.
Den 5. Juni 1863 overværede jeg en større Grund

lovsfest ved Ringe. Festdeltagernes Tal ansloges i en 
Meddelelse til Avisen til omkring 4000 Mennesker. Ho
vedtalerne var Præsterne Birkedal fra Ryslinge og Brandt 
fra Ollerup; adskillige andre Mænd gav Bidrag.

Da jeg om Aftenen vandrede hjem, gik jeg og over
vejede Mulighed af at faa en lignende Fest afholdt paa Broby 
Egnen. Jeg forhandlede derom med min Ven, Lærer Jen
sen i Vejle; Morten Eskesen, som vi ikke saa sjælden
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kom sammen med, blev os en interesseret Raadgiver. Det 
lykkedes os i Løbet af Sommeren at vinde Tilslutning til 
Tanken hos en Del Mænd baade i Nørre Broby og de 
omliggende Sogne, og det blev besluttet at faa en Fest 
afholdt samme Aar, Det kunde selvfølgelig ikke blive en 
Grundlovsfest. Efter Forslag af Morten Eskesen valgte 
vi den 18. September, Aarsdagen for Revyen paa Lerbæk 
Mark ved Vejle 1848. Tanken om Kampen for Sønder
jylland og de Sejre, Danmark vandt i 1848—50, fyldte 
paa de Tider danske Kvinder og Mænd med Begejstrin
gens Glæde. Og trods Skyer paa den politiske Himmel 
levede vi i Haabet om, at selv om den blodige Leg om 
vort Grænseland skulde komme til at gaa om igen, saa 
skulde det ikke lykkes Fjenden at fravriste os, hvad der 
efter Historiens Ret tilhørte os. „Det skal ej ske!“  saa- 
dan blev der sunget paa Lerbæk Mark den nævnte Dag 
1848. De Ord genlød i vaagne Danskes Sind, og det 
var dem, vi vilde mindes ved at holde Fest den 18. 
September.

Den daværende Sognepræst i Nørre Broby, Stifts
provst Balslev gav Tilladelse til, at Festen maatte afhol
des i Præstegaardens Skov. Der var paa den Tid en 
dejlig aabeh Plads under nogle store Bøge foran i Sko
ven, ret en herlig Festplads.

Daværende Folketingsmand J. A. Hansen, Præsten L. 
Helveg i Odense og en paa den Tid ikke saa lidt kendt 
Folketaler, senere Folketingsmand P. Nielsen, Lykkesborg 
var Hovedtalerne. Indbydelsen til Festen, betegnende og 
ejendommelig for den Tid og vist nok i væsentlig Grad 
formet af M. Eskesen, kom til at se saaledes ud:

„Folkefest.
En Del Mænd i Nørre Broby, Verninge m. fl.
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Sogne har forenet sig om at forjnstalte afholdt en 
Folkefest i Præsteskoven ved Nørre Broby den 18. 
September, hvortil Dannemænd og Dannekvinder ind
bydes. Flere yndede Folketalere ventes. Der vil blive 
sørget for Musik og Beværtning. Billetter til Fest- 
maaltidet i Hovedteltet faas ved Indgangen og koster 
5 Mrk. Der dækkes til 150 Personer, og Beværtnin
gen bestaar af koldt Køkken med en halv Flaske Vin 
til Personen. Festpladsen aabnes Kl. 10 Formiddag og 
lukkes Kl. 10 Aften. Adgangstegn faas ved Indgangen 
og koster 8 Sk. — Teltpladsen er optaget. Der er 
sørget for Holdeplads til Vogne.

Festbestyrelsen“

Indbydelsen vidner om, at Tillavningen ikke var saa 
lille. Vejret var os særdeles gunstigt; det blev en yndig 
Septemberdag. En Referent til den daværende „Fyns 
Avis“  anslaar de besøgendes Tal til 15 à 1600 Menne
sker. Hvem Referenten var, vides ikke, m aaske den se
nere Folketingsmand And. Tange. Nyhedens Interesse har 
nok bidraget til, at Tilslutningen blev saa stor; det var 
sikkert den første Folkefest i en vid Omkreds. Senere 
har der været afholdt flere Fester og Møder i samme 
Skov, men alle med mindre Tillavning og mindre Besøg



Om Skolen

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

I de fleste Købstæder fandtes derimod latinske Skoler, 
af hvilke der allerede havde været en Del før Reforma
tionen. Efter dens Indførelse J536 blev der lagt stor 
Vægt paa at faa disse indrettede efter „den saksiske Visi
tationsbogs Forbillede“ . Andre Skoler synes ikke at have 
fundet Naade for Avtoriteternes Øjne. Det hedder nem
lig  i Kirkeordinansen fra 1537 at „udi hver Købstad 
skal være aleneste én Skole, og alle andre Puge- 
skoler, som her og der holdes, skulle aflægges, fordi 
Latine Skoler fordærves gerne af de danske og tyske 
Skoler.“
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Under saadanne Forhold kunde der selvfølgelig ikke 
være Tale om nogen almindelig Undervisning for Almu
ens Børn.

Fra gammel Tid har der været Degne. Disse skulde 
være Præsternes Medhjælpere ved Gudstjenesten og besørge 
deres Embedsbreve m. m. Det var ogsaa deres Pligt at 
„undervise det ringe Bondefolk udi Børnelærdommen, Ca- 
teehismo, én Sinde om Ugen, udi Sted og Stund, som
Sognepræsten dennem foreskrive ,.............og dersom de
dertil ere ikke bekvemme, da maa de ikke være Sogne
degne/1 Naar det om Søndagen har ringet første Gang, 
da skal Degnen klemte 15 eller 16 Klemt, og da skal 
de vide, at det klemter til Børnelærdom. Ungdommen 
skal da komme til Kirke og sætte sig i de overste Stole, 
og Degnen skal staa imellem dem og lære Børnelærdom 
med Lyst og Læmpe,“ eftersom den Degnebog, som blev 
prentet i København, udviser, samt lære dem Salmer. 
Men til dem, der ikke bor i Kirkebyen, skal Degnen 
komme mindst en Gang om Maaneden, en Søndag Efter
middag, „naar det er dejligt Solskin, og Børn kan komme 
fra Huse.“  I Viborg Stift var det temmelig almindeligt, 
at Degnen underviste Børnene i Vaabenhuset, mens Præ
sten prædikede.

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

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

Under Kongerne Frederik den 4. og Kristian den 6. 
blev der paabegyndt et Arbejde for i nogen Maade at 
raade Bod paa dén sorgeltgc Tilstand.

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

Over Indgangsdøren lod Kongen indsætte en Tavle 
med følgende Indskrift:

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

„Instruksen“ viser imidlertid klart, at Forfatteren eller 
Forfatterne, deres gode Vilje ufortalt, kun har haft liden 
Forstaaelse af, hvordan et frugtbart Skolearbejde med 
Smaaborn skal ledes, naar det skal blive til Glæde og 
Opbyggelse for dem.

Til Vidnesbyrd herom skal anføres et Par af dens 
Bestemmelser:

„Skolegangen skal begynde med det 5te Aar, og fra 
det 5. til det 8. Aar skal Bornene søge Skolen hver 
Dag. Den daglige Skoletid er om Sommeren fra 7— 11 
Formiddag og 2—6 Eftermiddag. Om Vinteren fra 8 — 
12 og fra 2—4. Efter det 8de Aar kan de, naar Foræl
drene har Brug for deres Hjælp, nøjes med at gaa den 
halve Dag, skiftevis Formiddag og Eftermiddag. Foræl
drene er pligtige at holde Børnene i Skole. Forsøm
melser skal straffes med Bøder eller med Vand og Brød 
eller med aabenbart Skrifte „fo r den tredie Forseelse.“

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

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

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

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

Da de forlangte Indberetninger var indkomne, lod Kon
gen nedsætte en Kommission, bestaaende af 3 „højtbetroede“ 
Mænd, hvoriblandt Hofpræst Bluhme, Denne Kommission 
afgav sin Betænkning den 28. December 1738 Betænk
ningen blev det følgende Aar overgivet til en udvidet 
Kommission, den gamle øget med tre nye Medlemmer. 
Resultatet af disse Overvejelser blev endelig „Forordning 
om Skoler paa Landet, samt Instruktion for Degne1) og 
Skoleholdere af 23. Januar 1739,“  I Henhold til denne 
Forordning Fik Nørre Broby Sogn sin første Skole 1740.

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

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

I en Indberetning fra 18I2,1) skreven af daværende 
Degn og Skolelærer Jacob Møller i Henhold lil en Op
fordring af Biskop Plum, meddeles Navnene paa nogle 
Degne:

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

Herred og Degn i 19 Aar?)
3. Hans Hansen, daværende Degn, da Reskriptet udkom 

i Aaret 1690, og havde da været Degn i Kaldet i 
47 Aar.

I den ældste Kirkebog for Nørre Broby, begyndt
1678, staar der, at Hans Degn blev begravet den 11. 
Januar 1702, 96 Aar gammel. Har han allerede 1690 
været Degn i 47 Aar, saa maa han, da han døde 1702 
have været Degn i 59 Aar. Han maa altsaa have over
taget Embedet 1643 i en Alder af 37 Aar.

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

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

') I det væsentlige en Gengivelse af Degnen H. Hansens 
Indberetning 1690. Degnene fik nævnte Aar Tilhold om at 
give Indberetning om deres Embeder efter samme „Maade 
og Methode“  som Præsterne. Se Side 10.
Man har ogsaa Eksempler paa, at der har været Degne, 
som tillige har været Herredsfogder.
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Hans Hansens Eftermand i Embedet hed Imanuel We
del. Mulig han først har været Medhjælper for H. Hansen.

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

Wedel var velhavende. Af hans 3 Børn gik Thomas 
den studerende Vej og blev Kapellan hos den sindssyge 
M. J. Wemmehøj i Uggerslev og Bederslev. Hans Wedel 
blev Købmand og Datteren Else Katrine blev Selskabs
dame hos Grevinde Rabe i København?4

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

„Degnen Imanuel Wedel blev begravet den 8. No
vember 1737, 64 Aar gammel Han har fulgt 3 Døtre til 
Graven, henholdsvis den 4. Marts 1721, den 30. Marts 
1728 og 8. Maj 1732. Endvidere hedder det, at „den 
21. August 1764 blev forrige Sognedegn her i .Byen 
Imanuel Wedel, hans Søn Aleksander Wedel begraven i 
sit 57. Aar. Han havde været Provisor paa adskillige 
Apoteker i Danmark og Norge; han havde stærk Indsigt 
i Medicin og Ækymi?) Han var af en aaben Hjerne og 
af et godt Hjærte. Hans egen Svaghed og hans højal-

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

Moderen overlevede Sønnen en kort T id ; hun blev 
begravet den 16. November 1764 i sit 80. Aar.

„1738, den 16. Januar, blev den hæderlige Studio- 
sum Peter Wedel, efterat være kaldet af Fru Ida Scheel 
til Arreskov og Gelskov den 4. lanuar, af Biskop Ramus 
beskikket til at være Degn i Nørre Broby Sogn i den 
ved Døden afgangne Imanuel Wedels Sted.“  P. Wedel 
blev ikke gammel i Embedet; han døde allerede 1739 og 
blev begravet den 14. Juli, 23 Aar gi.

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

Hans Stenhof maa have giftet sig med Formandens 
Enke ; maaske det har været en Betingelse for at faa Em
bedet — thi „den 8. Maj 1747 blev Degnens Stifdatter 
Lisbeth Wedel begraven.“

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

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

Den 20. September 1744 fik Degnen en Søn døbt, 
der blev kaldet E rik ; men henholdsvis 1747, 49 og 51

to
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maatte han følge 3 dødfødte Børn til Graven, og den 10. 
Oktober 1754 blev hans Hustru Marie Tøxen begravet, 
42 Aar gammel. Hans anden Hustru Anna Orthus blev 
begravet den 10. Marts 1783, 70 Aar gammel ; selvdøde 
Stenhof 1785 i sit 76. Aar efter at have været Degn i 
omtrent 36 Aar.

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

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

Om denne Begivenhed findes i Provinsarkivet i Odense 
følgende Meddelelser:

„Nørre Broby Sogn bestaar af 476 Td. 5 Skp.
2 Fdk. Hartkorn Bondeskyld; Hovedgaardstakst 44
Td. 1 Skp. 3 Fdk.; Præste- og Degnegaard 13 Td.
6 Skp. 1 Fdk. Hartkorn.

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

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

1 lige Maade erklærer hun derved at ville tillægge

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

Hvorefter Retten fandt billigt at tillægge Degnen 
først 10 R d l, som reparteres paa hele Sognet, hvilke 
hun som største Lodsejer indkasserer og i tvende Ter
miner, Paaske og Mikkelsdag til Degnen betaler.

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

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

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

Hillerslev, den 24. Avgust 1740.

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

J. Mule.“

10*



148 M. J. Lomholt

Det var altsaa Degnen Hans Stenhof, der blev den 
første Lærer for Almuens Børn i Nørre Broby. Hvordan 
han har røgtet denne Gerning, har jeg intet Sted fundet 
noget Vidnesbyrd om1). Men hvordan kunde en Mand 
finde Livets Ophold med den Løn, som foran er nævnt? 
Dette Spørgsmaal besvares derved, at han var Degn.

I Henhold til Kristian den 5. „Danske Lov“  af 
1685 skulde „Degnen nyde Offer paa de 3 store Høj
tider, ved Bryllupper, Barnedaab, Barselskvinders Kirke
gang. Desuden sædvanlig Smaaredsel, Brød, Kage, 
Flæsk, Gaas, som Bønderne hidtil givet haver. De 
skulde ogsaa nyde Degnetrave, den Trediedel saa 
meget som Præsten bekommer.“

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

*) 1 Ugeskrift for Skolen af 1878 hedder det Side 41 : „B i
skop Christian Ramus har ingen detaillerede Visitatsberet- 
ninger indsendt til Kirkekollegiet.“
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Om en Visitats 1797 af Provst Birch hedder det :

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

Birch.'* ')

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

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

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

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

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

gøre, hvad han kan.
5. Løn 10 Rdl., 2 Hoveders Græsning og 24 LæsTørv 

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

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

og regne.“

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

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

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

Degnen P. Hjort døde i Marts 1807, 571/» Aar gi. 
Hans Hustru Anne Kirstine født Melchiorsen døde i Fe
bruar 1816, 76 Aar gammel.

Det første Punkt i Pastor Ipsens Indberetning lød jo 
saaledes:

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

I en Indberetning af 7. Juni 1743 om „Degnenes Bo
liger og Degnekaldene i Fyns Stift“ hedder det for Norre 
Broby: „Degnen bor i Byen, dog ikke nær ved Kirken, 
haver 34 Fag Hiis i sin egen Gaard, hvoraf de 6 hører 
til Stuehuset, og der foruden 4 Fag til Skolestue. Det 
meste af hans eget Hus er ved hans egen Bekostning
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sat i Stand; men behøver dog her og der endnu nogen 
Reparation.“

Denne Bolig var nu ved Hjorts Død 1807 bleven saa 
ringe, at den kun blev vurderet til 100 Sletdaler og „den 
kostede ved Eftermandens Embedstiltrædelse intet, for
medelst sammes erkendte Brøstfældighed.“

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

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

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

„Underdanigst Overslag,1)

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

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

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

1. Material ier.

a. Egetømmer, specificeret og
anslaaet t i l ..........................  48 Rdl. 3 Mrk. 9 Sk.

b. Fyrretømmer, Fjælle, Spær
o. s. v ..................................  177 - 4 - 0 -

c. Andre Materialier...............  7 6 -  2 - 8 -

la lt . . . .  302 Rdl. 4 Mrk. 1 Sk.
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Langhalm til Skolebygningen og 
Tørvekubens Tag kan leveres 
af Sognets hele Gaardmænd.
Material ier til Tørvekuben ventes 
at kunne faas af den gamle 
Skole.

2. Arbejdsløn til Haandværksfol- 
kene anslaas ialt, nøjagtig spe
cificeret, t i l ................................  127 Rdl. 1 Mrk. 9 Sk.

Ia lt . . . .  429 Rdl. 5 Mrk. 10Sk.

Haandlangerarbejdet kan forret
tes af Sognets Beboere.

Naar herfra de Materialier, som 
Greven selv har, og som ikke 
behøver at købes, nemlig :
Egetømmeret..............................  48 Rdl. 3 Mrk. 9 Sk.
de brændte Sten........................ 3 6 -  2 - O -

la l t . . . .  84 Rdl. 5 Mrk. 9 Sk.

vil den mere Udgift blive 345 Rdl.

Saaledes forestilles dette Overslsg.

Brobygaard, den 3. Juli 1808.

Underdanigst af 

C. Riber“ .
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Overslag

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

1. Materialier, som ikke kan leveres af
Sognet, og deres Værdi:

a. Egetømmer, specificeret.............  311 Rdl. 84 Sk.
b. Fyrretømmer og Fjælle, ligel. . .  650 - 00 -
c. Bøge-, Elle- eller Fyrretræ . . . .  122 - 00 -
d. Mursten af forskelligt Slags. . . .  164 - 32 -
e. Andre M ateria lier........................ 83 - 88 -

Om Tørvekuben og Langhalm som 
foran.

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

Ia l t . . . .  1651 Rdl. 5 6 Sk.

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

Da det vil gøre en Standsning i Papirmøllens Op
bygning og Kirkernes Reparation om Hr. Greven paa
tager sig denne Skoles Opbyggelse, saa vover jeg 
underdanigst at foreslaa Deres Højvelbaarenhed 1 dets 
Sted at bestemme et Pengebidrag til denne Skoles 
Opbyggelse.

Brobygaard, den 28. April 1813.

Underdanigst 

C. Riber“ .
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Derefter følger en Skrivelse, hvorved Svendborg Amts 
Skoledirektion approberer Tegning og Overslag under 
20. Juli 1813. Wedel,

Amtsprovst.

Andragende
fra

Nørre Broby Skolekommission.

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

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

Nørre Broby Sogns Skolekommission, 
den 24. Juli 1814.

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

Herpaa svarer Godsforvalter Riber under 13. Juli 1814, 
at Summen er 794 Rdl. 1 Mrk. 12 Sk.

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

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

Ved Overskudet af Kirkens Blytag, den gamle 
Skoles Salg og de 100 Rdl., som Greve Schaffalitzky 
vil give til denne Skoles Opbyggelse, naar den op
bygges i næste Sommer efter ovenomtalte Tegning, 
tror Kommissionen, at den ny Skole kan opbygges 
uden overdreven Udgift for Sognet.

Ipsen.

Hans Kristensen. Hans Hansen“ .

Konditioner,

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

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

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

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

4. Bygningen med Inventarium skal være opført i kom
plet Stand senest den 1. Oktober 1815, til hvilken 
Tid Entreprenøren skal have Afleveringen foretaget 
ved lovligt Syn.

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

6. 100, siger et hundrede Traver Langhalm, og de for
nødne Tækkevøjre, samt de fornødne Kampesten til 
Grund og Syling skal uden Betaling leveres af Sog
nets Gaardmænd, 14 Dage efter at Entreprenøren for
drer samme af Skolekommissionen.

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

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

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

Schaffalityky. Ipsen.

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

Schumacher. Wedel.

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

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

„Henrik Stoltenberg Blom,
Kgl. Majestæts Birkedommer og Skriver i Grevskabet 

Muckadell

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

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

Niels Hansen, Slaaentornhus paa Højrup
M a rk ...................................................... 3300 Rdl.

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

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

Som Selvskyldner og Kautionist:

Ipsen.
Som Vidner:

Rasmus Olsen. Lars Madsen.

Den hele Forretning blev bekræftet under Haand 
og Embedssegl af

H. Stoltenberg Blom“ .

Det laveste Bud 3267 Rdl. approberes.

Svendborg Amtskoledirektion, 
den 6. April 1815.

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

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

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

1. Højtidsofferet anslaar han til 30 à 40 Rdl.

2. St. Hans Rente 11 Brød, naar tredje Sædeprædiken 
holdes.

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

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

5. Mortensdag faar han af hver hel Gaard 1 Skp. Rug 
og tvende Brød, af hver Halvgaard I Skp. Byg og 
af hvert Hus 1 Skp. Havre, hvilket tilsammen bliver 
5 Tdr. Rug, 2 Td. 3 Skp. 1 Fdk. Byg, 5 Td. 6 Skp. 
Havre og 84 Brød.

6. En Jordlod i Flintestensmarken paa 9*/s Td. Land à 
12000 Kvdr.-Al.

*) I Henhold til Branddirektoratets Protokol skete det den 
8. Maj.

11
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7. Skoleløn 10 Rdl. aarlig, der indkasseres og udbetales 
fra Lundegaard; fra Kirkens Patron 3 Rdl. 2 Mrk. 
8 Sk. i Kirkelyspenge.

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

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

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

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

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

Disse Degnefolk efterlod sig 3 Sønner og 1 Datter, 
hvoraf den ældste Søn, Sylvester Albrect blev Faderens

i 1 Ærte Rug var 4 Skp.
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Eftermand. Han var født den 13. Januar 1809 og dimit
teret fra Skaarup Seminarium 1828. I 1839 blev han 
g ift med Gaardmand Anders Knudsens Datter, Karen 
Andersen.

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

I Slutningen af Halvtredserne opgiver Møller sin Løn 
at være: 6 Td. Rug, 39 Td. Byg — med Afkortning af 
15 Td. for Ost og Kvægtiende — , Kirkeindtægter, ind
befattet Kirkesangerløn til 220 Rdl., foruden Bolig, Brænd
sel og Jordlod, 8*/» Td. Land.

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

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

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

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

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

Efter at Formanden havde faaet udarbejdet en Svar
skrivelse med de fornødne Oplysninger — blandt andet, 
at der var 190 Børn (11)1) i Skolen — blev denne Skri
velse under 18. Juni vedtaget og indsendt til Skole
direktionen.

Under 7. August dernæst svarer Skoledirektionen, at 
den med al Anerkendelse af Lærer Møllers gode Vilje til 

'a t fortsætte som hidtil, dog maa fastholde, at Lærerkræf
terne forøges, for at Børnene kan faa mere Skolegang.

Der blev nu i et Par Aar ført Forhandlinger om Sko
lens Beliggenhed, Skolebygningen, den tilkommende Lærers 
Løn o. s. v. Sogneforstanderskabet vilde have ham an
taget med et halvt Aars Opsigelse og med en Løn af 
40 Td. Byg efter Kapitelstakst. Præsten foreslog som 
Skolekommissionens Formand, at Lønnen skulde mindst 
være 100 Rdl., men Forstanderskabet holdt paa de 40 
Td. Byg efter Kapitelstaksten. I sin Approbation af den 
Skoleplan, der blev lagt i Anledning af Hjælpeskolens 
Oprettelse, bestemte Kancelliet imidlertid, at Lonnen skulde 
være mindst 120 Rdl. — Tidligere havde Kapitelstaksten

, Se Forhandlingsprotokollen Side 52.
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for Byg flere Aar været under 3 Rdl. pr. Td.; i de føl
gende Aar skete det kun én Gang, nemlig i 1849.

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

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

I Juni 1848 blev Nielsen kaldet til Andenlærer i Søn
der Broby; fra 1857 til 1885 var han Lærer i Verninge.

I Juli 1848 blev Seminarist, cand. phil. German Jen
sen kaldet til Andenlærer i Norre Broby Han var født 
i Egtved i Jylland 1816. Paa Grund af Sygdom maatte 
han forlade den studerende Vej; han blev dog rask igen 
og fik saa Lærereksamen 1847 i Jelling Fra 1. Februar 
1856 til Nytaar 1890 var Jensen Lærer i Dømmestrup. 
Han døde i Skaarup 1903.

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

Han blev, efter at have været Andenlærer i Nørre 
Broby et halvt Aars Tid forflyttet til Karoline Amalie 
Skole i Oure Sogn. Han blev allerede efterlønnet i 1868. 
Efter ham kom C. C. Jacobsen, født i Sandholdt-Lyndelse 
Skole 1836 og dimitteret fra Skaarup 1857. Han var 
Andenlærer i Nørre Broby fra Høst 1857 til Nytaar 1859,
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da han blev forflyttet til Gummerup. Han blev efterløn
net i 1906 og døde i Odense 1907.

Den første April 1859 blev jeg — M. J. Lomholt — 
der i et Aarstid havde været Andenlærer ved Skolen i 
Dybbøl, forflyttet til Nørre Broby. Jeg er født den 3. 
Juli 1838 i Højen Sogn ved Vejle og dimitteret fra Jel
ling 1857. Før jeg søgte Andenlærerembedet i Nørre 
Broby, var det kommet til min Kundskab, at Flertallet af 
Sogneforstanderskabet i November 1858 var indgaaet til 
Ministeriet med et Andragende om, at Andenlærerembedet 
maatte nedlægges, og at der i Stedet for maatte oprettes 
et selvstændigt Lærerembede i den vestlige Del af Sog
net, samt at man havde godt Haab om at faa denne For
andring virkeliggjort. Dette Haab blev heller ikke skuffet; 
thi i dc samme Dage, midt i Marts, da jeg blev kaldet 
til Andenlærer, gav Ministeriet Tilladelse til, at et nyt 
Embede maatte oprettes. Da jeg i de første Dage af 
April kom til Nørre Broby, havde Forstanderskabet allerede 
begyndt at gøre Forberedelser til, at Skolen kunde blive 
bygget samme Sommer. Dette blev dog ikke Tilfældet, 
og det af følgende Grund.

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

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

Under 1. August dette Aar blev jeg kaldet til Lærer 
ved den ny Skole, hvor jeg saa tjente til April 1910.

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

Imidlertid var det skolesøgende Antal Børn fra hele 
Sognet i 1859 kun 126.’ ) Denne Omstændighed frem
kaldte den Tanke hos 8 af Sogneforstanderskabets Med
lemmer, at det var den mest formaalstjenlige Ordning af 
Sognets Skolevæsen engang i Fremtiden at flytte Nørre 
Broby Skole et Stykke ud øst for Byen og saa lade den 
Del af Byen, der ligger vest for Aaen, høre til Vøjstrup 
Skolekreds.

Med den Fremtidsplan for Øje foretog de 8 Medlem
mer af Forstanderskabet den 1. September 1859 en Op
tælling af Sognets Beboere, og det fandtes da, som 
Protokollen udviser, at der boede 98 Familier med omtrent 
275 Td. Hartkorn — deri indbefattet Herregaarden Lunde- 
gaard — øst for Aaen, og 77 Beboere med omtrent 
205 Td. Hartkorn vest for Aaen.

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

*) Ved Nytaar 1861 var der kun 120 skolesøgende Børn i 
Nørre Broby Sogn.
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1865. 1 1874 blev han forflyttet til Nabosognet Vejle,
hvorfra han tog sin Afsked 1815.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Efter Maren Nielsens Død antog Sogneraadet med 
Skoledirektionens Tilladelse Frøken Margrethe Jensen tit 
Pogelærerinde i Vøjstrup; hun havde et Aarstid været 
Privatlærerinde hos en Gaardmand i Nabosognet. I 1908 
blev det paabudt i Henhold til en tidligere Bestemmelse,



170 M. J. Lomholt

at Pogeskolen for Fremtiden skulde være Forskole, og 
ved Maj 1909 blev en eksamineret Lærerinde ansat. Hun 
blev kun ved Skolen et Aarstid, og i Løbet af 2 à 3 Aar 
maatte Skolen skifte Lærerinde flere Gange. I 1913 blev 
Frk. Karen Hansen, dimitteret fra Forskoleseminariet i 
Varde, konstitueret til Lærerinde; hun har senere faaet 
fast Ansættelse.

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

Min Eftermand ved Vøjstrup Hovedskole blev Semina
rist L. P. Jensen. Han er fodt i Lyderslev paa Sjælland 
1876 og dimitteret fra Seminariet i Odense 1907. I 
omtrent tre Aar havde han dels været Vikar i Odense, 
dels Andenlærer ved Ludvigsminde Skole i Brahetrolle- 
borg Sogn. Han begyndte sin Lærergerning i Vøjstrup 
den 1. Maj 1910.

Skolemateriel og Hygiejne i Nørre Broby Skole 
omkring I860.

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

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

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

De flade Borde blev først ombyttede med tidssvarende 
Tomandsborde i den første Halvdel af Halvfemserne.

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

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

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

Min Skolegerning i Vejstrup samt Friskolebevægelsen 

i Nørre Broby Sogn og mit Forhold til den.

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

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

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

Mandagen den 17. September begyndte jeg saa den 
Gerning i Vøjstrup Skole, som Gud gav mig Lykke og 
Held til at røgte i omtrent 50 Aar.

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

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

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

Som Andenlærer i Nørre Broby havde jeg intet med 
Religionsundervisningen at gøre, den var overladt til 
Førstelæreren for hele Skolens Vedkommende. Han hørte 
ligesom Præsten til den snart gamle rationalistiske Skole. 
Disse to Mænd havde som foran omtalt siddet i deres 
Embeder i omtrent 30 Aar, og deres Fædre før dem i 
omtrent lige saa lang Tid. Saavidt kendes og skønnes 
havde de tilhørt samme Aandsretning som Sønnerne.

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

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

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

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

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

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

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

Nogle af mine Modstandere fik nemlig lavet noget,
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der skulde ligne et Andragende til Biskoppen om, at 
Embedet maatte blive opslaaet vakant.

M it Navn nævntes ikke i Skrivelsen, der var i højeste 
Grad tarvelig udfærdiget, Biskoppen viste mig den ved 
Lejlighed. „Her staar nogle Navne, men hvem og hvad 
disse Mennesker er, kan jeg ikke se,“  sagde han.

1 Henhold til Biskoppens Forespørgsel til Ministeriet, 
om det maatte have sit Forblivende ved, hvad der var 
sket trods den formentlige Formfejl, blev Sogneforstander- 
skabet opfordret til at afgive en Erklæring om min „Due
lighed og Nidkærhed som Lærer.“

Under 21. December 1860 vedtog Forstanderskabet 
at svare, „at man ikke har forandret den gode Mening, 
man har haft om Lomholt; men at man anser ham for en 
duelig og nidkær Lærer, saa at man, hvis Embedet blev 
opslaaet vakant, dog næppe vilde ønske en anden end 
ham til Skolelærer.“

Ved Skrivelse af 26. Januar 1861 gav Ministeriet sit 
Minde til, at den skete Kaldelse maatte staa ved Magt.

Under 13. Februar derefter modtog jeg saa af Biskop
pen Kollats som Lærer ved Vøjstrup Skole.

Der var altsaa nu hengaaet et halvt Aar, fra jeg mod
tog Kaldsbrevet, til den Sag var i Orden. Da Stiftsprovst 
Balslev derefter indsatte mig i Embedet talte han ud fra 
Pauli Ord i Gall. 6, 9: „Naar vi gør det gode, da lad 
os ikke blive trætte, vi skal da og høste i sin Tid, saa- 
fremt vi ikke forsage.“

Dette Ord har mange Gange i Aarenes Løb været 
som en manende og lysende Stjerne paa min Vej og er 
det endnu under de graa Haar.

Inden jeg gaar videre i mine Meddelelser, v il jeg frem
sætte mine Tanker om Undervisningen i den kristelige 
Børnelærdom.
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Der er vel mange blandt Friskolens Venner, som mener, 
at alt, hvad der har Smag af „Udenadslæren“ af Salmer 
og Bibelord er forkasteligt, fordi det skader den hjertelige 
Paavirkning, som naturligvis skulde være Hovedsagen. 
Jeg kan ikke her være helt enig med dem. Baade af 
egen Erfaring og fra andre kristne Menneskers Vidnes
byrd ved jeg, at der kan være megen Glæde og Velsig
nelse i og ved at kende og huske Salmer og Skriftord. 
Ved mange Lejligheder kan saadanne Ord, som maaske 
en Tid synes ligesom at have været hengemte, dukke 
frem t il Lys og Tugt, til Trøst og Oplivelse under Livets 
mange forskellige Tilskikkelser og Forhold. Og saa er 
det jo en Kendsgerning, at man i de unge Aar meget 
lettere kan lære og huske, end naar man bliver ældre. 
„Hvad man i Ungdommen nemmer, man i Alderdommen 
ej glemmer,“ siger Ordsproget, og jeg har gjort den Er
faring, at man nok kan hjælpe Børnene — i hvert Fald 
en Del af dem — til at lære og huske adskilligt, uden 
at det bliver dem til Tyngsel Af bibelske Sange og 
Salmer læres en Del ved at synges. Ja, den allerbedste 
kristelige Paavirkning faar Børnene maaske gennem bibel
ske Sange. Men det har ogsaa hændt mig mange Gange 
i mit lange Skoleliv, at Børnene har bedt om Lov til at 
lære Salmer, som jeg i min Samtale med dem er kommen 
til at drage frem. Og nu Skriftord. Der er mange smaa, 
let i Øre faldende Ord, som man kan lære Børnene at 
huske ved at fremsige dem for dem nogle Gange, og jo 
mere Varme og Inderlighed det sker med fra Lærerens 
Side, des bedre Modtagelse møder Ordene hos Børnene. 
Naar disse bliver ældre, kan man ogsaa uden at gøre 
Skade tage Bogen til Hjælp. Dog maa det alt være 
friv illig t. Imidlertid er det ganske vist ikke alle Børn,

12
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der lader sig drage med til dette; disse faar saa at 
være fri.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I Begyndelsen af Halvfjerdserne kom det Spørsmaat 
en Tid til at blive brændende.

Da Stiftsprovsten blev Biskop, blev hans 2 Aar yngre

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

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

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

Saa vilde Skæbnen, som der tit siges, at jeg ved For- 
aarseksamen 1871 fik et noget skarpt Sammenstød med 
Skolekommissionen om Udenadlæsningens Værd for Bør
nenes religiøse Liv og dens Betydning for dem i Frem
tiden. Anledningen kom fra Præsten, men jeg tog Hand
sken op og udtalte noget stærkt mine Tanker om den 
Sag. Vi havde dette Foraar faaet to ny Skolekommissions- 
medlemmer, af hvilke den ene, det vidste jeg, var uvillig 
stemt overfor min Virksomhed i det hele. 1 Skolekom
missionens Protokol hedder det om denne Eksamen: „Skole
kommissionen kunde ikke være tilfreds med Religions
undervisningen, hvori mange stod tilbage, idet Læreren 
overlader til Børnene, om de vilde lære Lærebogen.“
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Biskoppen kom i Juni Maaned. Heniæod Tiden erfarede 
jeg, at der i Sognet gik megen Tale om den forestaaende 
Visitats og navnlig om min Skæbne ved denne Lejlighed.

Som anført Iro r jeg nok, at Flertallet af de skole
søgende Børns Forældre alt da saa venligt paa mit Skole
hold, men — jeg burde vel nok drive lidt mere paa med 
Udenadslæren. En af mine bedste Venner, dog ikke fra 
Skolekredsen, sagde endog til mig omtrent otte Dage før 
Visitatsen, at jeg ved min Stilling, og — som han mente 
— ved min Stivsindethed intet udrettede i Nørre Broby 
Sogn. Navnlig denne sidste Udtalelse bidrog til, at jeg 
kom til at tage noget alvorligere paa Forholdene, end jeg 
til da havde gjort. Afsættelse, som endog enkelte ymtede 
om, frygtede jeg ikke for. Men skulde nu Biskoppen 
komme og se paa min Gerning med samme Øjne, som 
Skolekommissionen ved sidste Eksamen gjorde, saa vilde 
min Stilling, forekom det mig, blive en saadan, at jeg 
maatte trække mig tilbage fra Embedet og gaa til Fri
skolen, som jeg i de forløbne Aar var kommen i et 
venligt og mere forstaaende Forhold til. Jeg bar saa i min 
Bøn Sagen og min Skæbne frem for Gud, saa godt jeg 
kunde, at hans Vilje maatte ske.

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

Af Erfaring kendte jeg intet til Biskoppen som V isi
tator. Rygterne om ham i saa Henseende lød forskelligt. 
Jeg vidste, at han — noget tilfældigt — havde faaet nogen 
Underretning om Uoverensstemmelsen mellem Skolekom
missionen og mig.
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Da jeg tog Farvel med ham i Præstegaarden, sagde 
han: Ja , saa kommer vi altsaa til Dem i Morgen Kl. 77>.“  
A f Hensyn til et Konvent i Nabosognet var Visitatsen sat 
saa tidligt. Forholdene medførte, at jeg gik hjem i en 
noget mere end almindelig alvorlig, men dog frejdig 
Stemning.

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

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

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

Visitatsen endte med, at Biskoppen i Embedsbogen 
skrev: „Den 21. Juni 1871 visiterede jeg i Vejstrup Skole



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 183

og fandt den ligeledes1) paa et tilfredsstillende Standpunkt 
i alle Fag, dog kunde Sproglære ønskes ført lidt videre, 
og Stavning8) i nederste Klasse mere indøvet. Lærerens 
frie og livlige Undervisning bærer særdeles god Frugt, 
naar man ser hen til den øverste Afdeling af øverste 
Klasse, og naar det derfor lykkes at bringe de yngre alle 
til samme Standpunkt, maa Skolen regnes blandt de bedste.

Engelstoft.“
Derefter spiste Biskoppen Frokost hos os, og da han 

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

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

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

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

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

*) „Ligeledes“  peger hen til Provstens Vidnesbyrd Aaret forud.

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

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

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

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

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

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



Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie. 185

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

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

I 1.886 indrettede Gaardmand Niels Krist. Hansen i 
Staaby en af sine Stuer til Skole og antog en Lærerinde 
til at undervise hans Børn paa Friskolevis. Snart sluttede 
flere Familier sig til.

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

I Efteraaret 1889 var Børnetallet blevet saa stort, at 
Kredsen kunde fordre at faa Eksamen afholdt i deres 
eget Skolelokale, hvilket var anmeldt til Skolekommissionen 
i betimelig Tid, — 3 Maaneder før Eksamen — og der 
fremlagdes Attest fra Pastor Povlsen i Ryslinge, at Bør
nene var vel underviste i den kristelige Børnelærdom. 1 
de reale Fag erklæredes deres Kundskaber at være til
fredsstillende.

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

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

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

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

I 1890 blev Friskolekredsen betænkt paa at bygge et 
Hus til Skole. Dette kom til at ligge mellem Byerne 
Nørre Broby og Staaby, og efter et Par Aars Forløb 
afløstes Lærerinden af en Lærer. 1 et Par Aar skiftede 
Kredsen Lærer et Par Gange; men siden Sommeren 1896 
har N. Markussen været denne Skoles Lærer; han havde 
tidligere været Friskolelærer i Jylland. Fra Nabosognet 
Vejle og senere endog fra Allested fik Skolen Tilslutning 
Dette gav Anledning til, at Kredsen i 1908 besluttede at 
flytte Skolen til Staaby.

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

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

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

Af Hensyn til min Alder maatte Skolens Fremtid væ
sentligt bygges paa min Datter. Hun havde i en Række
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Aar været Lærerinde ved Vældegaard Kvindeskole i Gen
tofte Sogn; men paa Grund af min Hustrus Svaghed og 
Død 1907 havde hun styret Huset hjemme i nogle Aar 
og ved Siden deraf ledet Gymnastikken og Sangen i Skolen.

Efter at vi havde sagt ja til at blive, gik de Folk, 
der havde sluttet sig til Tanken om at bygge Skole, straks 
i Gang med Arbejdet. Da vi saa i Maj 1910 tog Farvel 
til det gamle Hjem, hvor jeg med Familie havde boet og 
oplevet saa meget i de mange Aar, kunde vi flytte ind i 
en ny, smuk og rummelig Bolig med to Skolestuer og 
Gymnastiksal m. m.

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

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

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

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