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Om Skolevæsenets Oprettelse 
i Malt Herred.

Af

Sognepræst J. Nissen i Brørup.

Den første Begyndelse til et ordnet Skolevæsen paa 
Landet stammer, som bekendt, fra Frederik den Fjerdes Tid. 
Før den Tid maatte man væsentlig nøjes med den Under
visning i den kristne Børnelærdom, som Degnene kunde 
bibringe Børnene ved at samles med dem om Søndagen 
i Kirken før eller efter Gudstjenesten, eller somme Steder 
i Vaabenhuset, medens Præsten prædikede inde i Kirken, 
og foresige dem de vigtigste Stykker saa ofte, at noget 
hang ved; thi om selv at lære at læse var der ikke Tale. 
Senere blev det tillige Skik rundt om i Landet, at Degnen, 
foruden den Undervisning, han gav i Kirken om Søn
dagen, skulde samle de unge i Sognet en Gang om Ugen 
skiftevis i Gaardene for at opfriske denne Børnelærdom, 
og denne saakaldte Degnelæsning er nærmere fastsat i 
Kristian den Femtes Danske Lov. Ellers blev al Vægten 
lagt paa Latinskolerne, der endogsaa for en stor Del til
egnede sig Degneindtægterne, idet de fik Lov til at lade 
Degnetjenesten i Sogne indenfor 2 Mils Afstand fra Kjøb- 
staden, hvilket undertiden udstrakte sig til over 3 Mil, 
besørge af Latinskolens Disciple, de saakaldte Løbedegne.
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Hermed var der dog almindelig Misfornøjelse. »Hvor 
Skolebørn udløbe til Sognene, der forsømmes baade de 
selv og Ungdommen paa Landsbyerne«,1) og det var en 
stadig Bestræbelse at blive fri for Løbedegnene og faa 
Sædedegne i Stedet.

Det er under Paavirkning af Pietismen, at Trangen 
til et bedre Skolevæsen navnlig trænger frem. Saalænge 
Hovedvægten blev lagt paa den rene Lære og den rette 
Kirkeorden, kunde dette paa en Maade opretholdes ved 
Hjælp af Latinskolerne, naar blot Præsterne og tildels 
Degnene, der ogsaa ofte vare studerede Folk, fik den 
fornødne Uddannelse. Men Pietismen søgte med Rette 
at faa Øjnene lukket op for, at det gjaldt om, at den 
enkelte tilegnede sig Læren, og at man ikke kunde blive 
staaende ved Samfundet i sin Helhed, men maatte søge 
den enkelte. Her mødte da den store Vankundighed som 
en næsten uoverstigelig Hindring, og det første, der 
maatte gøres, naar man vilde berede Jordbunden for Guds 
Ord, maatte være at sørge for, at Børnene fik en bedre 
Undervisning. Der var derfor adskillige Præster, som 
i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede fik oprettet Skoler 
paa Landet, og en Forordning af 1708 paalagde ogsaa 
Sognemændene at give Bidrag til Skoleholderens Løn; 
men Bevægelsen tog dog først Fart, da Kong Frederik 
den Fjerde for Alvor gav Exemplet. Han besluttede i 
Aaret 1721 selv at opføre 240 nye Skoler paa de konge
lige Godser, de saakaldte Rytterdistrikter, og Skolerne 
opførtes i Løbet af de følgende 6—7 Aar.

Den 18de Marts samme Aar udstedtes en Instruktion 
for Skolelærerne paa Ryttergodset. Ifølge denne skulde 
Skolegangen begynde meget tidlig, nemlig med Barnets

L Koch: Den danske Landsbyskoles Historie, hvorefter disse 
indledende Bemærkninger ere fortalte, S. 4.
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fyldte 5te Aar, og fra det 5te til 8de Aar skulde Børnene 
hver Dag søge Skolen. Efter den Tid kunde de, naar 
Forældrene havde Brug for dem hjemme, nøjes med at 
gaa den halve Dag, skiftevis Formiddag og Eftermiddag. 
Undlade Forældrene at sende Børnene i Skole, skal 
Præsten foreholde dem deres Forseelse, og naar dette 
ikke hjælper, skal han melde det til Amtmanden, der da 
skal lade dem straffe med. Pengemulkt, eller med Vand 
og Brød, eller med aabenbart Skrifte. Religionsundervis
ningen var selvfølgelig det vigtigste; men desuden skulde 
alle Børnene lære at læse, og for Undervisningen deri, 
saavelsom i Religion, betaltes intet. Vilde nogen tillige 
lære at regne og skrive, skulde de betale 8 Skilling 
ugentlig til Skrivematerialer. Skoletiden var om Som
meren fra 7—11 og 2—6, om Vinteren fra 8—12 og 
2—4, og om Ferier nævnes intet. Skoletugten skulde 
være mild. Læreren maatte ikke med Hug eller Slag 
ilde mishandle Børnene, men skulde paa lemfældig Maade 
søge at rette deres Fejl. Vil det ikke hjælpe, skal han 
sige det til Forældrene, af hvilke, eller i hvis Nærværelse 
de da skulde straffes med Ris efter Forseelsens Beskaffen
hed. Lærerens Løn ansattes til 24 Rdlr., 3 Skovlæs 
Brændeved, 1 Lpd. Hø og 1 Lpd. Halm af hver Tønde 
Hartkorn og fri Græsning til 2 Køer og 6 Faar. Pengene 
betalte Kongen; den øvrige Del af Lønnen faldt paa 
Gaardmændene. Husmændene skulde hver gøre Læreren 
2 Dags Arbejde om Aaret eller betale ham en Mark.

Kristian den Sjette fulgte i sin Faders Spor. 1732 
oprettedes der 11 Skoler paa Sorøs Gods i Lighed med, 
hvad der var sket paa Ryttergodserne, hvis Instruktion 
ogsaa kom til at gælde her. 1735 indhentedes Under
retning om, hvormange Skoler, der fandtes hele Landet 
over. Paa Sjælland fandtes der, foruden de kongelige 
Skoler, 71, og der antoges endnu at mangle 175 Skoler.
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Paa Fyen og Langeland var der 70. Paa Lolland og 
Falster var der 27 kongelige og 45 andre Skoler. I 
Aarhus Stift fandtes 37 kongelige og 83 andre Skoler, 
og der behøvedes endnu 126. Bedst var det i Aalborg 
Stift, i hvis 169 Sogne der var 60 Skoler, daarligst i 
Viborg og Ribe Stifter. Det første havde 217 Sogne, men 
kun 23 Skoler; i Ribe var der foruden de kongelige, kun 
nogle og tyve Skoler.

Til at behandle det saaledes indkomne Materiale 
nedsattes nu en Kommission, og paa Grundlag af dennes 
Arbejde udstedtes den 23de Januar 1739 Forordningen 
om Oprettelse af Skoler over hele Landet, samt Instruk
tion for Degne og Skoleholdere. Det bestemtes, at Degnene 
i Stedet for den befalede ugentlige Læsning skulde holde 
ordentlig Skole, og de, der ikke vare skikkede dertil, skulde 
holde Substitutter. Der skulde bygges Degneboliger, hvor 
saadanne manglede, og de gamle skulde, om fornødent, 
udvides. Degnene skulde aarligt nyde 6 Rdlr. af Skole
kassen, medens deres øvrige Indtægt skulde være Korn, 
en tredie Del af, hvad Præsten fik. Med Hensyn til 
Pligten til at holde Børnene i Skole, Undervisningen, 
Skoletugt o. s. v. gentages omtrent Bestemmelserne fra 
Frederik den Fjerdes Instruktion. Hvor der ingen Degne
skole er, og hvor alle Sognets Børn kunne søge én 
Skole, skal der bygges en saadan og ansættes en Skole
holder. Skoleholderens Løn fastsættes til 12 Rdlr., 5 Tdr. 
Rug og 7 Tdr. Byg, foruden Foder, Græsning og Brændsel, 
hvilket vel var lidt højere end Lønnen paa Ryttergodserne; 
men forøvrigt var denne Løn allerede den Gang tarvelig 
og blev snart endnu mindre, eftersom Pengene sank i 
Værdi. Skolekassen skulde have sin Indtægt af Tavler, 
der ombares i Kirkerne paa Fastelavns Søndag og 
Mikkelsdag, samt ved Trolovelser, Barnedaab, Brude
vielser og Gilder, dernæst af Bøder under J/2 Rdlr., af
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Lysepengene fra Kirken og af en personlig Skat, for 
hver Haandværker paa Landet 8 Skilling til 1 Mark 
hvert Fjerdingaar, for hver Husmand og Indsidder 4—8 
—12 Skilling, højst 1 Mark aarlig, for hver ugift Karl 3 
Skilling og for hver Pige 2 Skilling halvaarlig. Hvad der 
endnu maatte mangle, skulde lignes, ikke sognevis, men 
over hele Stiftet, saaledes at de manglende Penge faldt 
paa Kirke- og Kongetiender, samt paa det frie Hartkorn, 
Mølle- og Skovskyld, medens det manglende Korn faldt 
paa alle Bøndergaarde og Proprietærernes ufrie Hartkorn. 
Forøvrigt skulde Skoleholderen desuden for hvert Barn, 
der meldtes til Skolen, og som ikke var under Fattig
forsørgelse, have 4 Skilling, og for Undervisning i Skriv
ning og Regning kunde han forlange 2—4 Skilling 
ugentlig.

Hele den indviklede Maade, hvorpaa Skolekassens 
Indtægter var beregnet at skulle komme til Veje, viste 
sig dog snart umulig at gennemføre. Desuden gjorde 
baade Proprietærer og Bønder Vanskeligheder ved at 
bygge Degneboliger og udrede Degnetrave, og Kongen 
maatte hurtigt tillade, at Bønderne vedblev at yde til 
Degnene, som hidtil. Det viste sig ogsaa, at der vilde 
behøves mange flere Skoler, end man efter Indberet
ningen fra 1735 havde antaget, og fra alle Sider ind- 
vendtes, at Byrderne vilde blive utaalelige. Der maatte 
da foretages væsentlige Indskrænkninger i Forordningen, 
og dette skete Aaret efter ved en ny Forordning af 
29. April 1740. Heri overlodes det til Proprietærerne at 
gøre Forslag om, ikke blot hvor mange Skoler, der 
skulde være paa hvert Gods, men ogsaa hvorledes Ud
gifterne skulde fordeles, hvoraf Følgen naturligvis blev, 
at Proprietærerne nok skulde sørge for, saavidt muligt, 
at holde sig selv fri. Men det værste var, at Lønspørgs- 
maalet stilledes hen i det uvisse, idet det hedder i § 5:
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>Forresten overlades det til Lodsejerne selv efter Stedernes 
og Indbyggernes Lejlighed at fastsætte og mellem sig 
indbyrdes at ligne, hvad Skoleholderne forøvrigt til deres 
nødtørftige Ophold i Løn og Indkomster skal nyde, da 
Kongen formoder, at de behandle Skoleholderne saaledes, 
at disse ikke skal gøre deres Arbejde sukkende«.

Hvorledes denne Forordning nu førtes ud i Livet, 
skal her nærmere omtales for Malt Herreds Vedkommende 
i den sydlige Del af Nørre-Jylland. Materialet er, hvor 
intet andet anføres, hentet fra en Samling Familiepapirer, 
tilhørende fhv. Gaardejer H. J. Søltoft af Hulvad, Brørup 
Sogn, en Sønnesønssøn af P. B. Søltoft, der blev Sogne
degn i Brørup-Lindknud 1746. Papirerne, forsaavidt de 
vedrøre Skolevæsenet, maa regnes at være Bester af et 
gammelt Degnearkiv i Brørup; men der vil blive henvist 
til dem under Navnet »de Søltoftske Papirer«. Det be
mærkes, at jeg her, som ogsaa senere, hvor Doku
menter anføres, som Regel har ændret Retskrivningen, 
hvorimod den gammeldags Sprogtone er søgt bibeholdt.

»Anno 1741 den 10. August indfandt sig paa hans 
Exellence høj- og velbaarne Hr. Gehejmeraad og Stifts
befalingsherre von Gabels Vegne som Amtmand over 
Riberhus Amt, efter tillagte høje Ordre, Herredsfogden i 
Gjørding, Malt og Skads Herreder, Søren Bjerum af 
Brøndumdam, tilligemed Provsten af Malt Herred Hr. Niels 
Jochum Bytzov af Vejen i Brørup Kirke, for dér samme
steds efter foregaaende Skrivelse til de høje og respek
tive Herrer Proprietærer, og Deres Velærværdigheder 
Sognepræsterne i bemeldte Herred, at fornæmme, hvor
vidt med Skolernes Indrettelse efter Hans Kongelige 
Majestæts allernaadigste Forordning kan være avanceret, 
og videre at overlægge med dennem samtlige, alt hvis 
der paa muligste Maade kan være til højstmeldte hans 
Exellence Hr. StiftsbefaJingsmandens og hans Højærværdig
hed Bishoppens Approbation, og blev sammesteds for- 
rettet som følger:
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Vej en Sogn.
1. Proprietæren hans Exellence Hr. Generalløjtnant og 

Commandant von Scholten i Kjøbenhavn1).
2. Degneboligen i Vejen By til Skolehus indrettet, som 

hele Sognebørnene kan besøge, og bliver Degnen 
Jacob Stevens samme Skolehold efter Forordningen 
anfortroet, eftersom Provsten og Sognepræsten samme
steds dertil erklærer ham for dygtig.

3. Degnens Løn for Skoleholdet bliver, som Herskabet 
hannem aarligen i rede Penge haver tillagt, 3 Rdlr. 
3 Mark, og desforuden af Sognet, naar Herskabet 
ophæver dette Tillæg, ialt til Løn 6 Rdlr., Græs til 
2de Køer paa Byens Mark og Kodrift om Sommeren, 
som Fuldmægtigen Jens Astrup ved Godset tilstod; 
men Vinterfoder paa bemeldte 2de Køer og 4 Faar 
sagde bemeldte Astrup ikke paa sit Herskabs Vegne 
at kunne tilstaa. Da som Sognet vel ikkun er af 
ringe Hartkorn, eragtede de Committerede, at Degnen 
af Sognemændene nyder Vinterfoder paa en Ko, 
nemlig 48 Lpd. Rugfoder og 64 Lpd. Hø.

4. I Skolegangsmaanederne forskaffer Sognet fornøden 
Ildebrand i Skolen.

Læborg Sogn.
1. Den største Lodsejere af Bøndergods er Monsr Terman 

Madsen paa Nielsbygaard, Kirkepatronen er hans 
Exellence Hr. Generalløjtnant von Scholten, siden 
og Sr. Peder Thonboe paa Hundsbech mestendels 
Ejere af Sognets Hartkorn.2)

2. Et Skolehus paa bekvemmeste Sted at indrette i 
Gammelby, som hele Sognebørnene kan besøge, 
hvilket Monsr Terman Madsen paa Nielsbygaard, 
som er den største Lodsejer, paatager sig at besørge, 
efter Forordningen.

3. Skoleholderen blev af de største Lodsejere tillagt 
udi den Tid, som Bøndernes Børn formedelst Ar
bejde kan have Lejlighed til at gaa i Skolen, som

’) Generalløjtnant Henrik Scholten, Høvedsmand for Kongens 
Drabantgarde, var Ejer af Estrup idetmindste fra 1733. Efter 
hans Død kom Gaarden ved Auktion 1751 til Familien Lautrup.

2) Terman Madsen ejede Nielsbygaard fra 1731 til sin Død 1757. 
Peder Thonbo nævnes som Ejer af Hundsbæk 1715.
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eragtedes at være 5 fulde Vintermaaneder, å Maaneden 
2 Skp. Rug, 2 Skp. Malt og 4 Mark dansk i Penge 
til Underhold, og udi Løn 2 Rdlr. 4 Mark af Sognets 
Skolekasse, hvilken Løn Proprietærerne baade for
skaffer og ligner selv paa Sognets Hartkorn, ligesom 
de selv derom bedst kan forenes.

4. I den Tid, som meldt, Skoleholdet varer, nyder Skole
mesteren og Børnene Ildebrand af Sognets Beboere 
efter Forordningen.

Brørup Sogn.
1. Hans Exellence Hr. Generalløjtnant v. Scholten er 

største Lodsejere af Hartkorn. Hr. Hofjægermester 
Bachmann er Kirkepatron.1)

2. Et Skolehus bekvemmest at indrette i Thuesbøl, som 
kan besøges af hele Sognets Børn, hvilket Hr. Gene
ralløjtnant v. Scholten som største Lodsejere paa
tager sig at besørge efter Forordningen, hvortil 
Fuldmægtigen paa Estrup erklærede, at saasnart 
Degnebolig af Kirkens Patron blev sat, skal et 
Skolehus af ham som største Lodsejere blive opbygt.

3. Til samme Skolehold bliver Degnen Christen Frø
lund samme Skolehold efter Forordningen anfortroet, 
eftersom Sognepræsten sammesteds dertil erklærede 
ham for dygtig, baade i Skriven, Regning og hans 
Kristendoms fuldkomne Oplysning, alt efter For
ordningens Tilhold.

4. Til den Tillæg, Degnen som Skoleholder nyder af 
de 26 Gaarde og 1 Fjerdepart Gaard, en Skæppe 
Rug af hver Gaard, samt 8 Skilling dansk i Penge 
ligeledes af hver Gaard, endnu tillagt Græsning til 2de 
Køer paa Thuesbøl Mark, og Kodrift om Sommeren, 
og 4 Faar med Byens Faar, mens Vinterfoder paa 
bemeldte 2de Køer og 4 Faar sagde bemeldte

*) Hans Bachmann fik 1720 Sønderskov i Pant og kort efter til 
Eje. 1714 var han ved sit 2det Ægteskab kommen i Besid
delse af Estrup, som han senere solgte. Hvad der fortælles 
i O. Nielsens »Efterretninger om Malt Herred« (S. 12) om, at 
han skal have boet i Skodborg, og Sagnet om, at han var 
en fattig Dreng derfra, er helt uhistorisk. Han var gift 1ste 
Gang med en Datter af Overførster H. A. Jantzen paa Drende- 
rup og boede paa Fovsletgaard i Ødis Sogn. Hun døde 1710. 
1737 fik han Rang som Hofjægermester. Han døde paa 
Sønderskov og blev begraven i Folding Kirke den 23. Juli 1745.
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Astrup ikke paa sit Herskabs Vegne at kunne til- 
staa. men Hr. Hofjægermester tilstod Vinterfoder 
for hans Gods; da som Sognet vel ikkun var af 
ringe Hartkorn, eragtede de Committerede dog, at 
Degnen af Sognemændene nyder Vinterfoder paa en 
Ko, nemlig 48 Lpd. Rughalm og 64 Lpd. Hø.

Lindknud Sogn.
1. Den største Lodsejere er Mons1’ Terman Madsen paa 

Nielsbvgaard, Kirkepatronen hans Exellence Hr. Gene
ralløjtnant v. Scholten. Hr. Hofjægermester Bach- 
man og Fru Éhrenfeldts til Enderupholm største 
Lodsejere af Bøndergods.x)

2. Et Skolehus at indrette paa bekvemmeste Sted i 
Lindknud By, hvor Kirken ligger, hvilket kan be
søges af hele Sognets Børn, som Monsr Terman 
Madsen paa Nielsbvgaard som største Lodsejere paa
tager sig at besørge efter Forordningen.

3. Skoleholderen blev af største Lodsejere tillagt udi 
den Tid. som Bøndernes Børn formedelst Arbejde 
kan have Lejlighed til at gaa i Skolen, som eragtedes 
at være 5 fulde Vintermaaneder. å Maaneden 2 Skp. 
Rug, 2 Skp. Malt. 4 Mark i Penge til Underholdning, 
og udi Løn 2 Rdlr. 4 Mark af Sognets Skolekasse. 
Proprietærerne ligner selv Skolemesterens anførte 
Underholdning paa Sognets Hartkorn, ligesom de 
selv bedst derom kan forenes.

4. I den Tid, som meldt, at Skoleholdet varer, nyder 
Skolemesteren og Børnene fornøden Ildebrand af 
Sognets Beboere.

Malt Sogn.
1. Proprietæren, hans Exellence Hr. Generalløjtnant 

v. Scholten.
2. Degneboligen i Maltbech ogsaa til Skolehus at ind

rette som hele Sognebørnene kan besøge, og bliver til 
Skoleholdet Degnen Jens Bredenberg samme Skole
hold efter Forordningen anfortroet, eftersom Sogne
præsten sammesteds dertil erklærede ham for dygtig.

*) Enke efter Stefan Nielsen Ehrenfeld, der døde 17/3 1741. Hun 
ægtede 1742 Amtmand Kristian Teilmann.

23
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3. Degnens Løn for Skoleholdet bliver aarlig af Sognets 
Hartkorn Penge 6 Rdlr.; Græs til 1 Ko og 4 Faar 
nyder han paa Byens Kogang og Faarene ligeledes 
med Byens Kreaturer, som Mons1 Astrup tilstod, 
mens Vinterfoder til bemeldte Kreaturer sagde Astrup 
ikke paa sit Herskabs Vegne at kunne tilstaa; da 
som Sognet er af ringe Hartkorn og faa Beboere, 
dog eragtede de Committerede, at Degnen af Sogne- 
mændene nyder Vinterfoder paa 1 Ko, nemlig 48 
Lpd. Rughalm og 64 Lpd. Hø.

4. Fornøden Ildebrand nyder han udi Skolen medens 
Vinteren varer.

Folding Sogn.
1. Proprietæren, Hr. Hofjægermester Bachman til Søn

derskov.
2. Skolehuset findes udi Nørbølling By, som er det 

meste af Sognet, hvortil Sognets Børn kan komme 
bekvemmelig.

3. Skoleholderen Anders Jørgensen bliver fremdeles af 
Proprietæren og Præsten kendt bekvem til Skole
holdet.

4. Skoleholderen tillægges til Løn i rede Penge 5 Rdlr., 
Rug 4 Tønder 3 Skpr. 2 Fdk. af Sognets Hartkorn 
og anden Tillæg. Herforuden paa Nørbølling Kogang 
en Ko, og med Byens Faar 4 Faar paa Græs. Nok 
Tørv 38 Læs.

Fe ulin g Sogn.
1. Proprietæren, Hr. Hofjægermester Bachman til Søn

derskov.
2. Udi Bobøl By findes bygt en Skole, hvor Degnen 

bor og holder Skole. Bobøl, Beckbølling, Lyckeskjær, 
Feuling, Lervad, Aatte, Sorrild, Hommelmaj, Grau- 
lund, Astofte, Holleskov og Stenderup Beboeres Børn 
søger bemeldte Bobøl Skole.

2. Degnens Løn bliver Rug 5 Tønder og Penge 3 Mark 
danske, og naar Skolekassen kan tilstrække, nyder 
han desuden 1 Rdl. og 3 Mark aarlig. Nyder og 2 
Køer paa Byens Kogang og 4 Faar med Byens Faar.

4. Nyder han aarlig Ildebrand 35 Læs Tørv.
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Endnu i forbemeldte Sogn indrettes en Skole i Tobøl 
By, hvortil Aabling Beboeres Børn søger. Dertil 
lejes en Skolestue ved Jens Stefansen sammesteds 
for 1 Rdl.
2. Til Skoleholder i samme By bliver antaget 

Jens Pedersen i Bobøl. som af Præsten kendes 
dygtig at være.

3. Til Løn for de 5 Vintermaaneder, han holder 
Skole, nyder han af det Tillæg, som over 
Sognet er reparteret, Rug 2 Tønder og Penge 
5 Rdlr. 2 Mark dansk.

4. Til Ildebrand nyder han 25 Læs Tørv.

Holsted Sogn.

1. Den største Lodsejere af Bøndergods er Fru Ehren- 
feldts. Kirkens Patron er hans Exellence Hr. Gene
ralløjtnant von Scholten og tillige næststørste Lods
ejere af Bøndergods, saa og Sr. Terman Madsen 
paa Nielsbygaard.

2. Skolehuset indrettes paa bekvemmeste Sted i Nørre- 
Holsted By, hvilken for hele Sognets Ungdom kan 
være bekvemmest at søge. Samme Skolehuses 
Bygning vil tilkomme Fru Ehrenfeldt som største 
Lodsejere af Bøndergods at lade foranstalte efter 
Forordningen.

3. Skoleholderen blev af de største Lodsejere tillagt 
udi den Tid, som Bøndernes Børn férmedelst Ar
bejde kan have Lejlighed til at gaa i Skole, som er- 
agtedes at være 5 . fulde Vintermaaneder, å Maaneden 
2 Skp. Rug, 2 Skp. Malt og 4 Mark dansk i Penge 
til Underholdning. Og udi Løn 2 Rdlr. 4 Mark af 
Sognets Skolekasse, hvilken Løn Proprietærerne ligne 
selv paa Sognets Hartkorn, ligesom de derom bedst 
kan vide og forenes.

4. I den Tid, som meldt, at Skoleholdet varer, nyder 
Skolemesteren og Børnene fornøden Ildebrand udi 
Skolen af Sognets Beboere.
Efterat dette saaledes var afhandlet og fastsat, blev 

til denne Fundatses ydermere Indretning paa Stiftets 
høje Øvrigheds Approbation følgende Poster, tilligemed 
de forrige, insinueret:

23
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1. Degnens og Skoleholdernes Løn af Penge og 
Korn indkasseres af den største Lodsejere, som 
leveres fra hannem til dem inden hvert Aars 
Martini Dag.

2. Den Ildebrand, som til Skolestuen skal leveres, 
som forhen er meldt, til vedkommende Skole
holdere, skal leveres Skoleholderen paa ethvert 
Sted imellem St. Hansdag og St. Olufs Dag, paa 
en vis Dag, da det kan sættes i en Torvstak, 
hvilken lægges og tildækkes af Sognets Husfolk, 
alt under den største Lodsejeres Foranstaltning, 
hvem samtlige Sognefolkene i dette Tilfælde bør 
være hørig og lydig efter Befaling i dette Værk 
som deres egen Hosbonde, uden nogen Und
skyldning, baade med at føre Torven til Stedet 
og at lægge og tildække den.

3. For dette Aar leveres Ildebranden ved Skole
holdets Begyndelse.

4. Hvis Foder af Hø og Halm, som forhen er tillagt 
enhver paa ethvert Sted. leveres Skoleholderen 
imellem St. Michels Dag og St. Mortens Dag, 
ligeledes under den største Lodsejeres Foranstalt
ning, som før er meldt om Ildebrand.

5. Foruden de 4 Skilling, Forordningen bevilger 
Degnene og Skoleholderne til Introductions Penge, 
maa ej tages uden for dennem, som lærer at 
skrive og regne, ugentlig fra 2 til 4 Skilling lige
som deres Profection er til.

6. Haandværksfolkene, ligesom deres Næring, Brug 
og Tilstand er til, betaler aarlig til Skolekassen 
fra 8 Skilling til 1 Mark; men de som bebor 
Huse uden nogen Hartkorns Tillæg, betaler aarlig 
til bemeldte Skolekasse 8 Skilling dansk.

7. Til Skolekassen betales aarlig af hver Tjeneste
karl 2 Skilling og af hver Dreng eller Pige 1 
Skilling dansk, som virkelig tjener i Sognet, naar 
Degnen eller Skoleholderen over samme Tjeneste
folk indgiver deres aarlige Specification, som 
betids skal baade forfattes og indleveres til be
meldte største Lodsejere, at han 14 Dage før 
Michelsdag og Paaske kan indkassere samme 
Skolekasses Penge hos dem, som Lønnen skal
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udtælle, hvilken bliver for samme Penge ansvarlig 
fra Anmodningens Dato.

8. Bøssen omgaar ved Bryllupper og andre Vært
skaber efter Forordningen for derudi at indsamle, 
hvad enhver godvilligen derudi vil give til Skole
kassen, som igen fra Degnen indleveres til den 
største Lodsejere.
Denne af de høje og respektive Herrer Proprie

tærer i Malt Herred samt største Lodsejere god
villigen indgangne Vedtægt underkastes saavel den 
høje Stiftøvrigheds Approbation som Hans Kongelige 
Majestæts allernaadigste forhaabende paafølgende 
Confirmation til en bestandig Fundats for Skole- 
holderiet i Malt Herred, eftersom Egnens Skarphed 
og slette Tilstand kan udvise, at herudi er gjort saa 
meget som muligt til højstbemeldte Hans Kongelige 
Majestæts allernaadigste Viljes Fuldbyrdelse.
Datum Brørup Kirke ut supra.

Søren Bjerum. Niels Jochum Bvtzov.«

Det vil ses af dette Udkast til Skolefundats for de 
forskellige Sogne i Herredet, som saaledes blev affattet 
ved det ovennævnte Møde i Brørup Kirke, at medens 
Degnens Løn for at holde Skole i det Hele kom til at 
svare til det i Forordningen af 23. Januar 1739 fastsatte 
Beløb, omkring ved 6 Rdlr., foruden hans egentlige 
Degneindtægter, saa blev derimod Skoleholderens Løn 
yderst tarvelig. Med en vis Behændighed fastsættes 
dennes Løn nemlig kun for >den Tid, som Bøndernes 
Børn formedelst Arbejde kan have Lejlighed til at gaa i 
Skole, som eragtedes at være 5 fulde Vintermaaneder«, 
og det er da aabenbart Meningen, at den kun skal svare 
til 5/12 af den efter den kongelige Forordning oprindelig 
fastsatte Løn for en Skoleholder, 12 Rdlr., 5 Tdr. Rug 
og 7 Tdr. Byg aarlig, hvilket endda for Kornets Ved
kommende ej tilnærmelsesvis blev naaet. Da der ikke 
var en Degn i hvert Sogn, men kun en i hvert Pastorat,



358

rnaatte der altsaa ansættes Skoleholdere i alle Annex- 
sognene, ligesom der ogsaa ønskedes ansat en Skole
holder foruden Degnen i det store Føvling Sogn, hvilket 
sidste dog blev helt anderledes ordnet, som senere skal 
omtales.

Før Kongens bestemte Forordninger saaledes gav 
Anledning til, at der oprettedes Skoler i alle Sognene i 
Herredet, fandtes saadanne ifølge foranførte kun i Vejen 
Sogn, hvor Degnen modtog et personligt Tillæg af Her
skabet paa Estrup for Skoleholdet, samt i Nørbølling for 
Folding Sogn og Bobøi for Føvling Sogns Vedkommende. 
De to sidste hørte ind under Hofjægermester Hans Bach- 
mans Omraade, der synes at have stillet sig mest velvillig 
til Sagen og at have haft Interesse for den. Skolen i Bobøl 
var allerede bleven oprettet i Begyndelsen af Tyverne. 
I Føvling Sogns gamle Kirkebog kaldes den daværende 
Degn Kristoffer Ingversen indtil 1720 stadig »Kristoffer 
Degn i Føvling«, men fra 1723 »Kristoffer Degn i Bobøl«, 
saa Flytningen er sket i denne Mellemtid, aabenbart 
samtidig med at der er bygget et Skolehus. Da Bach- 
man 1722 blev Ejer af Sønderskov, som han havde havt 
i Pant fra 1720, maa det være ham, der har ladet Bobøl 
Skole bygge, og dette er altsaa sket kort efter, at 
Frederik den Fjerde opfordrede Proprietærerne til at 
følge sit Exempel, noget, der dog kun blev fulgt de 
færreste Steder.

Det blev nu ogsaa Bachman, der først gjorde Skridt 
til for sit Vedkommende at udføre og nærmere paaligne, 
hvad der var bleven vedtaget i Brørup Kirke den 10. Au
gust 1741, og den endelige Fundats for hans Omraade 
kom til at lyde saaledes:1)

’) En Afskrift lindes i de Søltoftske Papirer, en anden blandt 
gamle Papirer paa Sønderskov.
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»I den Hellig Trefoldigheds Navn haver jeg under
skrevne Hans Bachman til Sønderskov udi Malt Herred, 
Biberhus Amt, Kongelig Majestæts bestalter Hofjæger
mester, som mestendels Ejere af Føvling og Folding 
Sogne, samt Lodsejere udi Brørup Sogn, og alle trende 
Sognes Kirkepatron, i allerunderdanigst Følge Deres 
Kongelige Majestæts allernaadigste Forordning af 29. April 
1740 — til bestandig Skolehold for berørte Sognes Ung
dom indrettet og forfattet følgende Fundation, nemlig:

1. Udi det Boels Hus i Bobøl, som beboes af Degnen
Jens Baggesen, findes allerede for Føvling Sogn ind
rettet en Skolestue af 3de Fag, hvortil endnu et Fag 
kan tillægges, om Børnenes Antal skulde blive saa- 
mange, at de derudi ikke kan rummes, hvilken Skole 
da skal søges af Bobøl, Bækbølling, Lukaskjær, Føv
ling, Lervad, Aatte, Graulund. Sorrild. Hummelmaj, 
Holleskov, Astofte, Stenderup, fra hvilken sidste By 
af dessens Beboere Vejen eller Fodstien over Mosen 
skal repareres, ligesom Gangen over Bækken imellem 
Aatte og Sorrild af Aatte Bvmænd saaledes skal 
holdes i Stand, at Børnene uhindret kan gaa sikker 
og tør derover.

2. Udi Tobøl By bliver holden en Substitut eller Løbe-
Skolemester fra Michaelis til Paaske til de smaa
Børns Undervisning, hvortil for det første er an- 
ordnet en Skolestue, og bliver denne Skole tillagt 
Tobøl og Aabølling Byers Børn.

3. Udi Nørbølling By findes ligeledes en Skole indrettet, 
hvortil henhører Nørbølling Bys Børn, Stengaard, 
Foldingbro og Aagesbøl i fornævnte Føvling Sogn.

Tirslund By,
som bestaar af otte halve Gaarde, deraf 4 ligger til 
Brørup Sogn, og de andre 4 til Føvling Sogn, bør 
tilsammen søge Skolen i Thuesbøl, som for Brørup 
Sogn bliver indrettet.

Disse Sogne bestaar af følgende:

1) Føvling Sogn................... 81 Halvgaarde.
2) Folding Sogn med Knud

Madsens i Foldingbro . . 142/3 —
eller 30 Ottingsgaarde.

Tilsammen 952/3 Halvgaarde.
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Naar nu hver Halvgaard svarer til Skolemesterens 
Underholdning i Penge 8 Skilling. Rug 1 Skæppe og 
Tørv 1 Læs, saa bedrager sligt:

Rug........  11 Tdr. 72/3Skpr.
Penge... 7 Rdlr. 5 Mark 14 Skilling 
og Tørv. 952/3 Læs, halvt Klyne og halvt Tørv.

Deraf henlægges 1) til Bobøl Skole:
Rug 5 Tdr.

dertil kommer af Roel å 12 Sk.
' er 1 Mark 14 Sk. , er 3 Mark

og Hummmelmaj........  1 » 2 » f

Riiver saaledes foruden de Poster, som Forordningen 
er undergiven, Degnens visse Tillæg for Skolehold: 
Penge 3 Mark, Rug 5 Tdr. og Tørv 35 Læs, samt 
2de Køer og 4 Faar paa Robøl Kogang, saasom de 
have Skolen i Ryen og mest magelig for deres Rørn 
med Skolegang.
2) Skolemesteren for Tobøl udi Penge 5 Rdlr. 

2 Mark, Rug 2 Tønder og Tørv 25 Læs. samt 
Græs paa Tobøl Kogang for 1 Ko og 3 Faar.

3) Skolemesteren i Nørbølling:

1. Af Gaardmændenes Afgift
2. Af de uvisse Indkomster
3. Stengaard.........................
4. 12 Huse å 8 Skilling. . .

2 Rdlr.
1 » 4 Mark 2 Sk.

1 » 14 »
1

som er Penge 5 Rdlr.

og Rug 4 Tdr. 52/3 Skpr., samt Tørv 35 Læs. 
Og derforuden paa Nørbølling Kogang en Ko og 
med Ryens Faar fire Faar.

4) For Tirslund Ry nyder Skolemesteren i Thuesbøl 
Penge 1 Mark, som tages af de uvisse Indkomster, 
og Rug af det, som er under Føvling, 2 Skæpper, 
foruden hvis ham af Rrørup er tillagt.

Herforuden I) Skræddere og andre Haandværksfolk, 
samt Husmænd og Inderster. som Forordningen er 
undergiven, bliver aarlig terminiter specificeret 
og taxeret.
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11) Endnu foruden paa hvert Sted tillagte Skoleløn 
af ethvert Barn — undtagen fattige Almisse
lemmers — gives ethvert Sted til Skolemesteren
1) til Indrettelse Penge 4 Skilling dansk, 2) af 
de Børn, som vil lære at regne og skrive ugentlig 
2 Skilling dansk. 3) enhver som til Confirmation 
af Degnen skal informeres en billig Kendelse 
ifølge Forordningen. Saa skal og

4) indsamles otte Dage før Michaeli af Tjeneste- og 
andre unge Folk, nemlig en Karl 2 Skilling dansk, 
en Dreng eller Pige over 15 Aar 1 Skilling d., 
som til Bøger for fattige Skolebørn anvendes, og 
bør Husbonden samme at betale og i Lønnen 
decourtere.

5) Den Mulkt, som i Følge Forordningen maatte 
falde, og hvad som i Bøssen til Bryllupper og 
Barseler maatte falde og kan samles, bliver i en 
Kasse, som til Skolen og Skoleholderens For
nødenhed og Vedligeholdelse anvendes efter Pa
tronens og Præstens gjørende Disposition.

6) Og naar Skoleholderen nyder foreskrevne Løn, 
maa han ikke kræve eller paastaa nogen videre 
Betaling af nogen i Skoledistriktet enten de 
læser, regner eller skriver.

7) Tager denne herved foranførte tilsigende Skoleløn 
sin Begyndelse fra nu anstundende Michaelis 
1741 og siden continueres aarlig til efterskrevne 
Tider.

8) De, som til Skoleembeds Betjening antages, vorder 
efter foregaaende Examen af Provsten i Patronens 
eller Fuldmægtigens Overværelse, efter den aller- 
naadigste Forordning af 23. Januar 1739, over
hørt og examineret, og om de i Liv og Levnet 
befindes ædruelige og uden Forargelse samt i 
alle Maader forholder dem i deres Embede efter 
den allernaadigste udgangne Instruction af 23. 
Januar 1739.

9) Med Skolegang. Læsning af Skoleholderen, Cate- 
chisations Besørgelse, Sognets Skolekasse med 
videre forholdes stricte efter derom allernaadigst 
udgangne Forordninger og Befalinger. —

Herved formodes allerunderdanigst at have efter
levet og fuldbyrdet Hans Kongelige Majestæts aller-
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naadigste Vilje, som saaledes Hans Exellence Gehejme- 
raad og Stiftsbefalingsmand von Gabel, samt Hans Høj
ærværdighed Biskop Brodersen til behagelig Eftersyn og 
forventede Ratification insinueres, hvoraf jeg Jægermester 
Bachman som Kirkens Patron, saasnart Approbationen 
erholdes, deraf 2de enslydende Exemplarer udfærdiger, 
og det ene til Stifts-Kisten og det andet til Præstens og 
Skoleholderens Efterretning udleverer.

Datum Sønderskov d. 25. August Anno 1741.
H. Bachman.

At dette er, saaledes som foranmeldt er, udi Brørup 
Kirke den 10. August kommuniceret, tilstaas.

Vejen den 20. September 1741.
Niels Jochum Bytzov.

Siden denne Hr. Hofjægermester Bachmans gudelige 
Foranstaltning ved Skolevæsenets Indrettelse concernerer 
kuns fire halve Gaarde i Brørup Sogn. ønsker jeg lige- 
saadan Foranstaltning for det øvrige af Sognet.

Præstkjær den 20. September 1741.
Peder Winding.

Højbemeldte Hr. Hofjægermester Bachmans gjorte 
gudelige Anstalt ved Skolevæsenets Indrettelse i Folding 
Sogn ønsker jeg lykkelig Fremgang.

Maltbæk den 20. September 1741.
Niels Bloch.

Den af Hr. Hofjægermester Bachman gjorte gudelige 
Foranstaltning angaaende Skolernes Indrettelse i Føvling 
Sogn ønsker jeg af Hjærtet maa forfremmes, saasom 
Guds Ære og vores allernaadigste Konges skriftlige Inten
tion derved befordres.

Bækbølling den 23. September 1741.
1. Fog.1)

) N. J. Bytzov var Sognepræst i Vejen-Læborg 1720—62, P. Vin
ding i Brørnp-Lindknud 1729—54, N. Bloch i Malt-Folding 
1733—44 og 1. Fog i Føvling-Holsted 1738 — 75.
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Indbemeldte Skolefundation for Føvling og Folding 
Sogne, samt Tirslund By under Brørup Sogns Skole 
bliver herved i Kraft af Deres Kongelige Majestæts aller- 
naadigste Forordning, dateret 29de April 1740, behørig 
og fuldkommen approberet.

Bramminge og Ribe den 8. December 1741.
C. C. von Gabel. I. Brodersen.

Oplæst og forkyndt for Føvling Menighed
Feria Annunc. Mariæ, af Føvling Kirke 17411).

I. Fog.
Ligeledes forkyndet for Folding Kirkes Menighed 

Dom. Palm. Anno 17411). Testeres
Niels Bloch.«

Det var en særdeles nydelig og velbygget Skole
fundats, som dermed var affattet. Om end Lønnen for 
Skoleholdet kun var lille, var den dog nogenlunde sikker, 
og der var ikke trukket for store Vexler paa de uvisse 
Indkomster, der vel ogsaa nok vilde blive ret tvivlsomme. 
I et Par Punkter synes den endogsaa at have været 
betydelig forud for sin Tid. saaledes naar Skolen i Tobøl 
særlig skulde være bestemt for Smaabørn, hvorved man 
altsaa paa en Maade er inde paa Pogeskoleprincippet, 
og naar det bestemtes, at den Afgift, som Tjeneste
folkene skulde svare, skulde gaa til Indkøb af Bøger for 
fattige Skolebørn. Man kan ogsaa lægge Mærke til. at 
medens der ellers af de Børn, der vilde lære at skrive 
og regne, kunde kræves fra 2—4 Skilling ugentlig, saa 
var det her bestemt fastsat til det mindste Beløb, 2 
Skilling. Naturligvis fik mange af Børnene en lang 
Skolevej, dog næppe længere end andre Steder, naar de 
udstrakte Sogne i Herredet maatte nøjes med hver én 
Skole, og til at begynde med kunde der ikke godt tænkes 
paa mere. Men særlig i Føvling Sogn med de mange 
Byer gav dette Anledning til Modstand og gjorde, at

b Skal formodentlig være 1742. Annunc. Mariæ er 25. Marts, 
Dom. Palm. Palmesøndag.
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Fundatsen allerede Aaret efter fik et Tillæg, der i 
Grunden fuldstændig slog den i Stykker. Dette Tillæg 
lød saaledes:1)

»Anno 1742 den 17. September er, efter Hans 
Exellence Hr. Gehejmeraad og Stiftsbefalingsmand von 
Gabel samt Hans Højærværdighed Hr. Biskop Brodersens 
indkomne Skrivelse af 10de August dette Aar. samtlige 
Beboere af Stenderup og Aatte Byer indkaldet for at 
erklære sig, paa hvad Maade de formene bekvemmeligere, 
end i den Indretning i Skolefundatsen foreskreven er, at 
kunne holde deres Børn til Undervisning i deres Kristen
dom og Guds Kundskab. Da indfandt sig først under
skrevne af Stenderup By paa egne og samtlige Naboers 
Vegne og gav til Kende, at formedelst

1) Vejen fra Stenderup til Bobøl. hvor Hovedskolen er 
anlagt, for de smaa Børn er vanskelig at passere;

2) at de ikke formaar eller kan undvære deres Børn 
længere fra deres Arbejdes Drift, end til de kommer 
saavidt. at de kan gjøre noget til Gavn. Og som

3) de da. saasnart de vel kan tale og skønne, skal 
holde dem i Skole, og snart maa bære, snart føre 
dem ved Haanden lien. hvor Skolen i Byen holdes, 
saa kunne de ikke selv have den Omhyggelighed 
for Børnene, som ved deres Gang til og fra Skolen 
udfordres. saafremt de skulle søge udenbys Skole, 
men det maatte blive Aarsagen, at de umulig, som 
de ellers gærne vilde, kunne holde deres Børn til 
Skole, om ikke en Skole maatte blive anlagt i deres 
egen By. Men de er for det

4) overbødig at leje en Skolestue og at antage dem 
saadan en Skolemester, som deres Sognepræst dertil 
kender dygtig, og dernæst holde deres Børn til be
standig Skolegang Vinteren igennem, og indtil de 
kommer saavidt, at de til Examen ere dygtige og 
da videre ved Degnen føres til Perfection. at de til 
Konfirmation og det højærværdige Alterens Sakra
mente kan eragtes at antages,

5) hvilken Skolestue med Ild og Lys, samt Skole
holderens Underholdning forsynes; imod de vorder 
fritagen for, hvis som de ellers til Sognets Skoler

x) Det findes blandt Papirer paa Sønderskov.
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efter Fundatsens Indhold skulle contribuere. Og 
dersom dette saaledes naadigst maatte accorderes, 
saa forpligtede de sig herved alt foreskrevne af 
yderste Formue at efterkomme og i saa Fald en 
for alle at indestaa og være ansvarlig, hermed og 
aftalt, at Byen i Almindelighed svarer 1) Skolestuens 
Leje, 2) dens Underholdning med Ild og Lys, samt
3) Skoleholderens Løn; for det 4) Skoleholderens 
Kost angaaende, den tilsvarer de, som har Børn i 
Skole, dog at de, som ere fattige, nyder alting om
somst frie. Til Bekræftelse under deres egen Hænders 
Underskrift.

Sønderskov ut supra.
(15 Underskrifter).

Alt hvad Stenderup Bymænd paa ovenstaaende 
Maade angaaende deres Børns Skolegang har proponeret 
og tilbudet, det forpligte vi os ligeledes for Aatte By i 
alle Maader at holde og efterleve, som vi hermed under 
vore Hænders Underskrift bekræfte.

Sønderskov ut supra.
(6 Underskrifter).

At forestaaende af Stenderup og Aatte Bymænd 
saaledes i vores Hos- og Overværelse har begjært, ind- 
gaaet og samtykt, det attesterer vi hermed.

Datum ut supra.
I. C. Fog. I. H. Utrup.

Det samme i alle Ord og Punkter, som Stenderup 
og Aatte Byers Beboere har indgaaet og tilstaaet om en 
forsvarlig Skole at lade holde i deres egen Byer, ere vi 
underskrevne samtlige Tobøl Bys Besiddere ligeledes 
overbødig at efterleve og fuldbyrdige i alle Maader, i 
underdanigst Haab sligt os naadegunstigst maatte vorde 
tilladt en forsvarlig Skole at lade holde i fornævnte 
Tobøl By, hvilket vi hermed underdanigst under vore 
Hænders Underskrift bekræfte.

Datum Tobøl den 20. September 1742.
(17 Underskrifter).

Det som ved indbemeldte er forandret udi den af 
os forhen approberede og herved hæftede originale 
Skolefundats, bliver ialt approberet, naar Skolens Tarv
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derved kan befordres og Deres Kongelige Majestæts 
allernaadigste Hensigt til Skolernes Istandsættelse og 
Conservation allernaadigst bliver efterlevet, hvilket for
modes Hoved-Lodsejeren og Sognepræsterne i det uvisse 
have paaset og videre lader sig være angelegen.

Bramminge og Ribe den 27. November 1742.
C. C. von Gabel. Brodersen.«

Ved dette sidste Tillæg blev den oprindelig saa vel
byggede Skolefundats saare løs i sine Sammenføjninger, 
ja i Grunden aldeles kuldkastet, og det synes ufatteligt, 
at det nogensinde er bleven approberet. Stiftamtmanden 
og Biskoppen slaa sig til Ro med den Formodning, at 
»Hoved Lodsejeren og Sognepræsterne i det uvisse have 
paaset« det nærmere fornødne; men denne Forudsætning 
var uholdbar, da der aabenbart ikke var truffet andre 
Aftaler end dem, der stod paa Papiret. Det har vel 
næppe været med Bachmans gode Minde, at det er sket. 
hvorvel han heller ikke protesterede derimod; det er en 
Hr. Utrup, formodentlig hans Fuldmægtig, der sammen 
med Sognepræsten Fog i Føvling har underskrevet som 
Vidne. Hovedmanglen var, at der slet ikke var fastslaaet 
noget bestemt til disse Smaaskolelæreres Løn. Den er vel 
bleven fastsat ved mundtlig Aftale for hver Vinter ad 
Gangen og da sat til den mindst mulige, ligesom Læreren 
har faaet Kosten paa Omgang hos dem, der havde Børn 
i Skole, hvilket man hellere vilde end bidrage de 8 
Skilling og den Skæppe Rug, der skulde svares af hver 
Halvgaard ifølge Fundatsen; men under saadanne Vil- 
kaar var det aabenbart umuligt at faa blot nogenlunde 
kvalificerede Skoleholdere.

Stor Forvirring bragte ogsaa dette Tillæg til Fundat
sen i den Henseende, at medens Føvling og Folding 
Sogne i Fundatsen vare regnede som ét Skoledistrikt, 
der i Fællesskab bidrog til de faste Læreres Løn, saa blev
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dette nu aldeles forstyrret. Det kom til at gaa ud over 
Nørbølling Skole, hvis Lærerløn beløb sig til adskilligt 
mere end det, som de 142/3 Halvgaarde i Sognet svarede. 
Mulig er dette bleven dækket ved det overskydende fra 
Bobøl Skolekreds, eller ogsaa fra først af, som det senere 
var Tilfældet, ved et Tilskud af Proprietærens private 
Kasse, hvilket saa meget bedre kunde ske, som Kirke
ejeren synes at have tilegnet sig Lysepengene, der beløb sig 
til 3 Rdlr. 2 Mark for hver Kirke, som egentlig efter For
ordningen skulde tilfalde Skolekassen, medens disse slet 
ikke er omtalt her i Fundatsen. Men da senere Bønder
godset og Kirkerne efterhaanden blev solgt bort fra 
Sønderskov, kom Spørgsmaalet frem og voldte megen 
Ulæmpe, og et halvt hundrede Aar senere gav det An
ledning til en stor Strid mellem den daværende Ejer af 
Sønderskov, Hr. Hundevad, og Bønderne, som dog ikke 
her skal omtales nærmere.

Forøvrigt faar man af dette Tillæg til Fundatsen et 
godt Begreb om, hvordan i hvert Fald mange af Be
boerne saa paa den nye Skoleindretning. De vilde nok 
holde deres Børn til Skole, men kun saalænge de ikke 
kunde gøre noget Gavn hjemme, da de saa ikke længere 
kunde undvære dem for deres Arbejdes Drift, og det 
vilde med andre Ord og med deres egne Ord sige »saa-
snart de kan tale og skønne«, men dog ikke var større,
end at man »snart maa bære, snart føre dem ved Haan
den hen, hvor Skolen i Byen holdes«. Og saa var Maalet
forøvrigt det, at de kunde komme saavidt, »at de til
Examen ere dygtige, og da videre ved Degnen føres til 
Perfection, at de til Confirmation og det højærværdige Al- 
terens Sakrament kan eragtes at antages«. Nogen kunde 
maaske tænkte, at der ved disse Ord var tænkt paa en 
Sondring mellem Smaabørns Undervisning og den, de 
som større skulde have i Degneskolen; men at det ikke
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er Tilfældet, viser tilstrækkelig Tobøl Distriktets Stilling; 
thi for dette var der netop foreslaaet en Skole for de 
smaa Børn efter Fundatsen, hvad det imidlertid bad sig 
fri for, for selv at sørge for sin Skoleholder ligesom 
Stenderup og Aatte. Nej, ved den »Perfection«. som 
Børnene skulde føres til ved Degnen, maa tænkes, om ikke 
just paa selve Konfirmationsforberedelsen. — thi allerede i 
1740 var det paalagt Provsterne at føre Tilsyn med. at 
Præsterne selv læste med Konfirmanderne og ikke. som 
nogle prøvede det, lod det komme an paa Degnen, — saa 
dog paa en vis Delagtighed i samme. Det er over
hovedet den nylig indførte Konfirmation og Frygten for 
at blive afvist fra denne, der her, som saa mange Steder 
i Skolevæsenets første Tider, kommer til at staa som en 
væsentlig Bevæggrund til ikke helt at udeblive fra 
Skolen.

Hvad Stenderup, Aatte og Tobøl Byer imidlertid saa- 
ledes, sikkert ikke til Gavn for det almindelige Skole
væsen, havde gjennemført med Myndighedernes Appro
bation i Henseende til at sørge for deres eget Skole- 
li olderi, skete nu ogsaa andetsteds, uden at en saadan 
Approbation blev indhentet. Saaledes i Tirslund. Da 
Degnen i Brørup 1793 indgiver en Klage over 46 Aars 
Bestancer, som dog blev afvist, fordi den var saa al
deles forældet, og hvorpaa han havde medtaget, hvad 
der efter Skolefundatsen tilkom ham fra Tirslund, svare 
Tirslund Bymænd derpaa blandt andet: »Om Tirslund 
By er henlagt til hans Skoledistrikt, er os ganske ube
kendt, og aldrig er det af ham i vores Tid bleven be
kendtgjort eller omtalt, at vore Børn skulde søge hans 
Skole, som desuden ikke kan ske i den Tid, han om 
Vinteren holder Skole, siden Vejens Længde og Besvær
lighed forbyder det, hvorfor vi ogsaa hidindtil selv har 
lejet en Skoleholder, naar der fandtes Børn i Byen, som
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kunde søge Skolen. Vi ved, at det er Uret at binde 
Munden til paa en Oxe, der tærsker, og at en Arbejder 
er sin Løn værd; men da Degnen Hr. Bang ingen Skole 
har holdet for vores Ungdom og ingen Skoleløn krævet 
af os, saa er det ganske ubegribeligt for os, hvorledes 
han nu kan faa i Sinde paa en Gang at antaste os 46 
Aars Restancer af Penge, Korn, Hø, Halm og Brænd
sel baade for vores og vore Forfædres eller forrige Be
boeres Tider, som han eller Formænd af Arildstid aldrig 
nydt haver o. s. v.«

Paa samme Restanceliste havde Degnen tillige med
taget Lysepenge af Brørup Kirke; men herpaa svarer 
Kammerassessor Lautrup paa Estrup som daværende 
største Medejer af Brørup Kirke: »Udi den for Brørup 
Sogn oprettede og approberede Skolefundats af Dato 
d. 24. Februar 1742 er ingen Lysepenge for Brørup 
Kirke henlagt til Skoleholderens Løn i Thuesbøl, og da 
hans Klage i saa Henseende er ubeføjet og ugrundet, saa 
formodes, at samme, hvad denne Post angaar, aldeles 
vorder afvist«. Det synes at fremgaa deraf, som oven
for blev berørt, at Kirkeejerne har benyttet Lejligheden 
til at stikke Lysepengene i deres egen Lomme i Stedet 
for at lade dem gaa i Skolekassen, som det skulde ske 
ifølge Forordningen.

De, der stod sig bedst ved Skolevæsenets Oprettelse, 
var Degnene. De beholdt deres gamle Degneindtægter, 
der ganske vist ikke vare synderlig store, men som de 
dog hidtil havde maattet hjælpe sig med, ubeskaaret, og 
fik nu for Skoleholdet foruden Bolig, som de ikke havde 
havt alle Steder, Græsningsret til 2 Køer og 4 Faar, 
samt Tilskud til Vinterfoder, ret rigeligt Brændsel, ogi Korn
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og Penge en Værdi af omtrent 6 Rdlr. Rigtignok fik de 
ogsaa et forøget Arbejde, som dog for de Sognes Ved
kommende, her er Tale om, kun strakte sig over 5 
Vintermaaneder; men da dette Arbejde vel i den al
mindelige Bevidsthed stod som noget, der i Grunden hørte 
med til Degnebestillingen, der ikke i Forvejen var synder
lig anstrængende, var det ikke underligt, om Befolk
ningen, der ømmede sig ved de nye Udgifter, ikke ret 
kunde forstaa, at disse ogsaa for Degnenes Vedkom
mende vare nødvendige. Da det nu imidlertid ikke gik 
an at rokke ved de nylig udkomne kongelige Forord
ninger, begyndte man at pille ved de gamle Degneind
tægter, der de fleste Steder slet ikke vare bestemte. Et 
mærkeligt Exempel herpaa foreligger fra Føvling Sogn. 
Maaske har den ovenomtalte Forvirring, som adskillige 
Byers Løsrivelse fra Skolefundatsens Bestemmelser af
stedkom, været medvirkende hertil, ligesom der jo ogsaa 
havde været holdt Skole i Bobøl en rum Tid, før Fundat
sen blev oprettet; men endnu rimeligere er det dog, da 
Sognemændene stillede Sagen aldeles paa Spidsen, at 
man tillige af andre Grunde har havt et alvorligt Horn 
i Siden paa Degnen.

Denne var Student Jens Baggesen, der var Degn i Føv
ling fra 1729 til sin Død 1762. Han havde 10 Børn, 7 Søn
ner og 3 Døtre. Gennem det fjerde Barn i Rækken, Sønnen 
Bagge, født 1735, der blev Skriver ved Amtstuen i Kor
sør, og som ligeledes havde 10 Børn, blev han Farfader 
til sin berømte Navne, Digteren Jens Baggesen. »Jens 
Degn« holdt til med de store. Det var Præstefamilierne og 
Herregaardsfolkene fra Omegnen, der ifølge den gamle 
Kirkebog stadig vare hans Børns Faddere; han dannede 
i saa Henseende en stærk Modsætning til Forgængeren 
Christopher Ingvorsøn, Degn i Føvling i 28 Aar, der var 
gift med en Bondepige der fra Sognet og alene havde
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Omgang med Bønderne. Det kan være rimeligt, at disse 
»fine Fornemmelser« har stødt Bønderne; men hvad nu 
end den dybere liggende Grund har været, saa gav 
Skolefundatsens Gennemførelse og Bestemmelsen om den 
Løn, der ifølge denne skulde tillægges Degnen for Skole
holdet, Anledning til en stor Strid 1744, der maatte ind
ankes for Kongen. Cancelliets Indstilling om Sagen 
lyder saaledes:1)

Gehejmeraad, Stiftamtmand Gabel og Biskop Broder- 
sen andrage den ukristelige og lovstridige Medfart, som 
Sognemændene i Føvling Sogn i Ribe Stift lader fore
tage mod deres fattige Sognedegn Jens Baggesen i Hen
seende til den liden Indkomst og Levebrød, han af dennem 
skulde nyde. Sognemændenes Forbrydelse bestaar derudi, 
at de ej alene afkorter Degnen det lidet Offer, han skulde 
have, men endog tildels nægter ham sin Degnerente eller 
Korntiende, af Aarsag, fordi de efter Skole-Fundatsen 
skal give ham lidt for deres Børns Undervisning, hvis 
Beløb af største Lodsejeres Foranstaltning kan ses. Ja 
de gaar endog saavidt udi deres Ukristelighed, at de 
indbyrdes vedtager under en Rigsdalers Straf ikke at 
maa være Degnen behjælpelig i nogen Ting. Da efterdi saa- 
dan deres ugudelige Forhold er bleven Stiftamtmanden og 
Bispen foredragen, har de beordret Provsten i Malt Her
red, Niels Jochum Bytzov, at kalde dem for sig i For
modning om, at de af Frygt for Straf skulde affinde sig 
i Godhed med Degnen. Men som de endnu fortfare, gør 
Stiftamtmanden og Bispen følgende Forslag, paa det ikke 
andre af disse Sognemænds ugudelige Exempel skulde 
tage Anledning og forvolde, at Degnene, som desuden 
kun har lidt at leve af, mere kummerligt skulde forrette 
deres Embeder, og foraarsage Vanskelighed til at faa 
gode Subjecter til Degne og Skoleembeder:

1) Siden Degnen ikke nyder hans Tiende paa Kjær- 
ven, x/3 imod Præsten, at Føvling Sogns Beboere 
maatte anbefales at give ham aarlig udi Degnerente 
af hver Halvgaard en Skæppe Rug, eftersom fra 
Arilds Tid Brug været haver.

Jydske Tegneiser XXIX.
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2) Eftersom det ikke er determineret udi Loven, 
hvad Degnen bør nyde udi Højtidsoffer, og det er 
klart af Sognepræstens Attest, at Degnen nyder 
alene én Skilling udi Offer af det Hus, hvorudi 1—5 
Personer, som burde ofre, det da maatte fastsættes, 
at hver Communicant udi Føvling Sogn paa hver af 
de tre Højtidsdage skal ofre Degnen idetmindste en 
Skilling hver.

3) At bemeldte Sognemænd vorder anbefalet at udrede 
det, de til Skolehold for deres Børns Undervisning 
efter Skolefundatsen er tilforpligtede.

4) At de, som have været Hovedmænd for slig Opsæt
telse og Sammenrottelse imod Degnen, maa anbe
fales ej alene udi Præstens og Medhjælperens Nær
værelse at afbede slig deres ukærlige Forsæt og 
Gerning, men endog til Straf at betale Offer hver 
idetmindste 1 Mark dansk eller i Mangel deraf at 
staa en Time i Gabestokken.

5) At hans Majestæt vilde tillade, ifald bemeldte Føv
ling Sognemænd skulde holde inde med den Afgift 
til Degnen, som i forbenævnte 1. 2. og 3die Post er 
mentioneret, samme da hos dennem ved Exekution 
maatte udtages, siden Degnen dog næppe har det 
tørre Brød til sig og Hustru og mange Børn og ej 
formaar sin Ret ved Lovsmaal at paatale«
Kongens Svar til Stiftamtmanden og Biskoppen er

dateret Frederiksberg den 11. September 1744, og det 
blev betydelig mildere, end der var gjort Indstilling om. 
Der nævnes slet intet om de Straffebestemmelser, som 
de i deres fjerde Post havde foreslaaet, saalidt som det 
fastsætter noget bestemt Beløb til Degnerente og Offer; 
men efter at have refereret Indholdet af ovenstaaende. 
hvorunder det nærmere omtales, at det lidet, de skal 
give for deres Børns Undervisning »efter derom af største 
Lodsejere i Sognet forfattede Beregning, dog ej i alt skal 
kunne bedrage sig til mere end omtrent 6 Rdlr. aarlig, 
og hvorfor enhver, som til dette Sogns Skole er henlagt, 
kan nyde fri Undervisning for deres Børn det ganske 
Aar igennem«, gaar Svaret ud paa, »at saafremt dette
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Sogns Beboere ikke i Almindelighed vil bekvemme sig til 
at betale Degnen den Rettighed, som ham for hans Degne
embede og Skolehold efter Lov og Forordninger til
kommer, haver I at beordre Landfiskalen dem derfor 
paa lovlig Maade at tiltale og dem kende Dom dermed«.

Om Sagen hermed er falden i Ro, og Sognemæn- 
dene nu efter Kongens Svar er gaaet ind paa i Minde
lighed at betale, hvad de var vant til, kan jeg ikke op
lyse; dog er dette vel troligt.

Imidlertid var det ikke blot i Føvling Sogn, at der 
var Strid i Anledning af Degnens Indtægter, om end 
Sagen der blev drevet videst; det var ogsaa Tilfældet 
andre Steder. Og det var ikke blot Sognemændene, 
der gav Anledning til Strid, det var ligesaa meget 
Degnene, der ved det Røre, som Skoleordningens Gen
nemførelse forvoldte, synes at have taget Anledning til 
at prøve paa at fiske i rørte Vande og at faa deres 
Indtægter nærmere bestemte og om muligt adskilligt 
forhøjede. Dette faar man et Indblik i ved en Rund
skrivelse, der faa Aar efter, 1752, udgik til Degnene i 
Malt Herred og en Del af de tilgrænsende Sogne, af 
følgende Indhold:

»Stormægtigste Monark.
Allernaadigste Arve Konge og Herre!
Saasom vi underskrevne beskikkede Degne i N. og 

N. Herreder udi Ribe og Koldinghus Amter nødes til for 
Deres Kongelige Majestæt at andrage, hvorledes vi, for
medelst vore Formænd, som alle har været Laici, har efter
ladt at iagttage de Indkomster, som Loven Degnene i Al
mindelighed tilholder — vel muligt af den Aarsag, de har 
desuden havt deres Avlsgaarde at leve af — og deraf følge
lig vor Uformuenhed at oprette det vedfalder, hvorover 
Bønderne ere og blive saa selvraadige, at de hverken i 
Korn eller Offer vil svare noget vist under det Paaskud, 
de ved ikke, hvad Degnens Ret eller Løn skal være,
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ere næsten bettelfærdige og maa, uden at deres Maje
stæt af sær Kongelig Mildhed og Naade vil forbarme sig 
over os, i yderste Nød og Elendighed gaa til Grunde.

Saa bede vi allerunderdanigst, Deres Kongelige Maje
stæt vilde dog for Guds Barmhjertigheds Skyld se til os 
arme, at, er det ikke gørligt — langt fra vi imod For
ordningens Bydende af 29. April 1740 dens 6te Post for
drister os at begære — at nyde efter Loven den 3die 
Del imod Præsten, vores Indkomster maatte dog fastsættes, 
saaledes som det baade kan være taaleligt for Almuen 
og os til nogenlunde Subsistence, at vi ikke sukkendes 
skulle forrette vort Embede. Og er vor allerunderdanigste 
Ansøgning denne: at siden hver Helgaard bestaar her i 
Almindelighed af 4 til 5 Tdr. Hartkorn, vores Degnerente 
maatte da derefter ansættes, saa vi af hver Tønde kunde 
nyde, om ikke mere, da to Fjerdingkar Rug, hvilket 
ikke synderlig overgaar det, som de godvilligen af Arilds
tid har givet. Og hvad Offer paa de 3 store Højtidsdage 
er angaaende, Deres Kongelige Majestæt vilde aller- 
naadigst tillægge os, ligesom det og i nogle Sogne hid
indtil har været brugeligt, to Skilling dansk pro persona 
af Communicanterne ligsom og af hver Boels- eller Gade
hus, der er umatriculeret, fire Skilling dansk, som her 
og der sædvanligt, til hver Michaeli at nyde. Smaared- 
sel, som Loven byder, har nogle af os hidindtil nydt 
noget af, andre slet intet, om derfor nogen vis Regle
ment dermed skal være, indstiller vi, saavelsom forrige, 
allerunderdanigst til Deres Kongelige Majestæts egen 
allernaadigste Vilje og Velbehag. Men ligesom vi nu i 
det øvrige holde os forsikret, at ikke noget paa vor 
Embedsforretning i et eller andet skal være at udsætte, 
saa formoder vi og den Naade, det Deres Kongelige 
Majestæt ikke taaler, at vi, som har anvendt vor Ungdoms
tid paa Studeringer og derover i Alderdommen [er] uvant til 
Arbejde, — og om vi end det formaaede, har vi dog hver
ken Avlsgaarde eller mindste Tillæg ved Degneboliger, 
som sligt udkræver, — skulle med fattige Hustuer og Børn 
i yderste Armod og Elendighed geraade, men med aller- 
naadigst Mildheds Øjne anser og bønhører denne vores 
allerunderdanigst Supplique og Ansøgning, som Deres 
Kongelige Majestæt visselig maa vente. Himlens Gud selv
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rigelig vil belønne, forblivende indtil Døden Deres Konge
lig Majestæts

Allerunderdanigst pligtskyldigste
Arve Undersaatter«.

Til dette Udkast til Ansøgningen er paa Rundskrivel
sen tilføjet:

»Efter en Del Degnes forhen gjorte Aftale og Ved
tægt kommuniceres denne Collects foreslaaede Projekt 
til Eftersyn med tjenstlig Begæring, de ikke alene ved 
Expres vil lade samme circulere fra Nabo til anden, 
saasom fra Brørup, hvor det først aabnes, til Verst, der
fra til Vorbasse, derfra til Grindsted, derfra til Ansager, 
derfra til Raunsø, derfra til Darum, derfra til Vilslev, 
derfra til Gørding, derfra til Føvling og derfra til Malt
bæk, hvor det bliver indtil videre; men og enhver be
hagelig ville paategne, om han paa en bestemt Tid og 
Sted, som de to første berammer, vil comparere, for 
samme saa vel egenhændig in originali at underskrive, 
som mundtlig med hinanden at consulere, om noget 
derudi kan være at udgøre, tilsætte eller forandre, saa- 
velsom og de dertil udfordrede Expenser at contri- 
buere.

Datum den 4. Juli Ao. 1752«.

Mødet blev bestemt til den 31 Juli i Hovborg. »Den 
31 Juli møde de, som her paategner, til Peder Chrestensens 
i Hovborg, udi Lindknud Sogn, for at overveje og 
underskrive forestaaende Project til videre Befordring«, 
har de først underskrevne berammet, og en Del af de 
nævnte lovede at give Møde »Deo volente«, som en af 
dem bemærker.

Adskillige havde dog ikke skrevet under, og det 
Hele er uden Tvivl løbet ud i Sandet. I hvert Fald kom 
der ikke noget ud deraf; thi i den følgende Tid lønnes 
f. Ex. Degnen i Brørup stadig paa samme Maade. Kon
gen havde jo heller ikke i Baggesen-Sagen villet indlade 
sig paa, trods Stiftsøvrighedens Indstilling, at fastslaa
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noget bestemt. Men man kan skønne heraf, at naar der 
nuomstunder blandt andet klages saa ofte over de uvisse 
Offerindtægter, da er dette en saare gammel Klage. 
Sagen har dog ogsaa en Lysside; thi er der modvillige, 
saa er der ogsaa gærne velvillige Sjæle, for hvem der gen
nem det uvisse tilbyder sig en nem Lejlighed til at ‘vise 
sin Erkendtlighed og tage Hensyn til Omstændighederne. 
Anderledes er det nok heller ikke gaaet i den Tid. 
Paa den føromtalte Restanceklage fra Degnen i Brørup 
en Del Aar senere lyder et af Svarene: »At Degnen Hr. 
Bang tager vores Villighed nu til en Rettighed og an
sætter en Faarlaar og en Brød, hver for 8 Skilling 
dansk, er ham for det første, mens hans Børn vare smaa, 
vel i Brød og Kød af samme given, og vedvarer ej 
længere, end vores Vilje og Evne det tilstrækker.«

løvrigt er det i den ovenanførte Rundskrivelse en 
interessant Bemærkning, at de tidligere Degne alle havde 
været Laici (Lægfolk), medens de nu altsaa paa alle de 
paagældende Steder ere bievne afløste af studerede 
Folk. Det viser, at med Skolevæsenets Indretning er det 
blevet almindeligt at søge Studenter ansatte som Degne 
ogsaa paa de Egne, hvor man tidligere havde nøjedes 
med ustuderede. Saaledes var det da ogsaa i Forordningen 
bestemt, at ingen maatte ansættes som Degn, uden han 
havde været Collega ved en latinsk eller Lærer ved en dansk 
Skole, og at dygtige Studenter skulde foretrækkes til 
Degneembeder. Spørgsmaalet havde været Genstand for 
Strid i den Kommision, der var nedsat forud for Skole
anordningens Tilblivelse, idet Andreas Højer var imod, 
at Studenter skulde foretrækkes til Skoleholdere: Ære 
de liderlige, forføre de Børnene til det samme; ere de 
duelige, benytter Præsterne dem med Tilsidesættelse af 
Skolen til at prædike. Desuden kan sjælden en Student 
vel regne og skrive. Derimod er en ustuderet Skole-
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holder før at fornøje og tager med mindre Løn til Takke, 
lader sig og af Præsten og andre bedre vise tilrette end 
en Student, og kan endelig lettere opsiges end en Aca- 
demicus, der ej modtager slige Pladser uden i den 
Tanke ej derfra at dimitteres, i hvorledes han end for
holder sig«. Konferensraad Schrøder derimod holdt paa 
Studenterne: »Det er jo ikke uvitterligt, hvad Inventioner 
endogsaa Bisperne, især udi Jylland, har brugt for at 
illudere Lovens Bydende og for at faa deres Kuske og 
Karle til Degne. Patroner især ville benytte sig af det, 
som de saalænge har tragtet efter, at faa deres Fogeder 
og Tjenere til Degne.«1 Til den sidste Mening kom Af
gørelsen til at helde, og Studenter bleve nu ansatte som 
Degne ogsaa her i de fattigere Egne af Jylland; men dette 
forklarer da ogsaa Grunden til de stadige Klager over 
de ringe Indtægter, skønt Degneindtægterne ved Kristian 
den Sjettes Skoleforordning ikke blot blev ubeskaarne, 
men endog fik et Tillæg for Skoleholderiet.

At Degnene ikke blot stod paa Vagt over for deres 
egentlige Degneindtægter, men ogsaa overfor den Løn, 
de modtog for Skoleholdet, og derfor, paa Grund af den 
Formindskelse i Indtægterne, der vilde blive Følgen der
af, haardnakket modsatte sig enhver senere Deling af 
Skoledistriktet, hvor dette ikke var sket fra Begyndelsen, 
skal her endnu nævnes et Exempel paa, som tillige kan 
tilbyde Lejlighed til at faa et lille Indblik i Skolens 
indre Liv.

I Aaret 1746 blev Cand. theol. Peder Bang Søltoft 
kaldet til Sognedegn i Brørup og Lindknud. Han var en

L. Koch: Den danske Landsbyskoles Historie, S. 16.
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Søn af Provst Christian Søltoft, Præst til Nørresnede, og 
Hustru Dorothea Kristine Bang, Datter af Borgermester Peder 
Bang i Bibe, og født den 17. September 1717. 1739
blev han dimitteret fra Fredericia Skole. Han gør Ind
tryk af at have været en velbegavet Mand, men rigtig
nok ogsaa en noget stridbar Natur, der ikke altid kom 
godt ud af det med sine Sognefolk. Han havde mange Børn, 
men slog sig dog, omend ved Hjælp fra velhavende 
Slægtninge, godt igennem og var ved sin Død ikke helt 
ubemidlet. 1789 fik han Lov til at afstaa Embedet som 
Degn og Skolelærer til sin Søn, der forøvrigt var ustuderet, 
mod at denne dog kun skulde have Skolelønnen, saa- 
længe Faderen levede, og Faderen selv beholde Degne
indtægterne. Peder Bang Søltoft døde den 9. Januar 
1796. Sønnen. Hans Jakob Søltoft, der, nogle Aar før 
han indtraadte i Faderens Embede, gennem Giftermaal 
var kommen i Besiddelse af en af Brørups Sogns største 
Gaarde, vedblev at være Sognedegn i Brørup og Lind- 
knud til sin Død 1816. At Sønnen fik Lov til at suc
cedere Faderen skyldtes næppe mindst en meget varm 
Anbefaling fra Sognepræsten, den vellærde Johannes 
Holst, Præst i Brørup fra 1786—90, da han forflyttedes 
til Emmerlev. I sin Anbefaling skriver han blandt andet 
til Biskoppen følgende kuriøse Bemærkning: »Vilde 
Deres Højædle Højærværdighed naadigst anhøre og fyldest
gøre denne min underdanigste Begæring, skete baade 
mig, og Efterkommere og, en vigtig Tjeneste, da jeg bor 
paa et ringe Sted, hvor Omgang med sædelige og for
nuftige Mennesker er langt borte, og en Bondes Om
gang dog ej altid kan tilfredsstille en Tænkende. I disse 
Omstændigheder er det visselig ej ligegyldigt, om der ved 
et Kald er en Degn, som Præsten kan omgaas med eller 
ej, da tværtimod en skikkelig og sædelig Degn udgør 
her en Del af Livets Lyksalighed.«
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I Begyndelsen af Aaret 1770 indgav en Del af Brø
rup Sognefolk et Andragende og en Klage saalydende:

»Høj- og Velbaarne
Hr. Stiftsbefalingsmand og Amtmand von Levetzou, 

Højædle og Højærværdige Hr. Biskop!
Det er bekendt, at igennem Brørup Sogn gaar en 

stor Aa, som adskiller Sognet saaledes, at Gjerndrup 
og Surhauge ligger norden, og det øvrige af Sognet 
sønden bemeldte Aa. Denne Aa er undertiden saa stor, 
at man ej kan komme over den uden stor Fare for
medelst Vandets Tilløb, som ofte rent hindrer Farten 
derover i 3 å 4 og flere Dage tillige, saa at endog vores 
Sognepræst, naar saadant Vejrlig indtræffer, undertiden 
ej kan komme til hans Annex, som ligger norden til 
ommeldte Aa. Samme Aa’s Vanskelighed og Overfart 
aarsager os underskrevne Gjerndrup og Surhauges Be
boere vemodig at klage over vores Børn, som skulde 
gaa i Skolen, som ligger paa den søndre Side af Aaen, 
og kan ej komme dér, inden de ere 12 å 14 Aar gamle, 
og som ske burde, naar de ere en 6 å 8 Aar, da vi 
bedst kunde undvære dem fra vores Arbejde, hvortil 
vi højlig behøver dem, naar de blive 12 å 14 Aar. Naar 
de enddog har sidstommeldte Alder, og nogle af os end- 
dog kunde undvære dem fra vores Arbejde og havde 
Evne til paa saadan Tid at holde dem til Skolen, kan 
det da ofte om Aaret indtræffe, at Vejens Vanskelighed 
formedelst bemeldte Aa kan hindre dem i deres Skole
gang i mange Dage tillige. Og overalt lærer Børnene 
ikkun lidet udi dette Sogns nuværende Skole i den Tid, 
de søge samme, hvilke Omstændigheder i mange Aar vel 
har bevæget os til at andrage dette Anliggende for vores 
høje og naadige Øvrighed og derved bede om naadigst 
at blive befriede for at betale den Skoleløn og andre 
Udgifter, som vi hidindtil har maattet betale til Degnen, 
som holder Skole i hele Sognet, og i den Sted at vorde 
tilladt selv at holde saadan en Skoleholder for vores Børn, 
som af Præsten eller Provsten kan kendes dygtig og duelig 
til at undervise og lære vores Børn i deres Kristendom, 
Regnen og Skriven, hvilke tvende sidste Poster de ej 
meget kan lære af ved Degnen. Men endskønt samme 
vort Anliggende er af saa stor Vigtighed, og vores Børns
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timelige og evige Velfærd derpaa beror, har vi dog ej 
kunnet faa vores Agtende for de høje Herrer andraget 
førend nu, da vi daglig mere end tilforn ej uden Græm
melse maa se vore Gader vrimle af saamange dejlige, 
men tillige uoplærte og uoplyste smaa Børn, af Aarsag 
de saa smaa ej kan søge Skolen formedelst Vejens 
Farlighed, hvorfor vi i største Underdanighed fordriste 
os for deres Velbaarenhed og Højærværdighed med 
denne vores Memorial at fremkomme for at udbede os 
den Naade at vorde befriede for den Løn og Udgift, vi 
aarlig har givet til Degnen i Sognet for Skolehold, og i 
den Sted tilladt at antage en Skoleholder, som Præsten 
kender dygtig til at undervise vore Børn, hvilken Skole
holder vi efterdags aarlig vil holde til vores Børns Under
visning. At Degnen enten ikke gør sig fornøden Umage 
eller bruger «fornøden Flid til at undervise Ungdommen, 
naar de er i Skolen, eller og ikke er bekvem til at 
undervise og lære dem, som tilbørligt er, det bevises af 
de af Ungdommen her i Sognet, som dog bestandig har 
kunnet komme i Skolen og bestandig søgt den, deres 
Vankundighed i deres Læsning og Kristendom, ligesom 
det og kan bekræftes ved Sognets Beboeres Vidnes
byrd og Attest, hvoraf herhos følger én fra nogle af 
dem, der bedst af ved. I underdanigst Forventning, at 
vores Andragende nyder de høje og naadige Herrers 
naadige Bifald, og at vi naadigst bliver bønhørt i vores 
Begæring, hvorom vi i lige Underdanighed udbede os 
deres naadige Resolution, forbliver vi iøvrigt med al 
Underdanighed

De Høje, naadige og gode Herrer 
Deres

underdanige og allerringeste Tjenere.

Gjerndrup og Surhauge 
den 17. Februar 1770«.

Andragendet er underskrevet af to Mænd fra Sur
have og 11 fra Gjerndrup, samt attesteret og bevidnet, 
baade hvad Aaens Vanskelighed angaar og »at de store, 
naar de gaar i Skole, ikkun bliver maadelig undervist og 
lært«, af 4 fra Eskelund og 2 fra Thuesbøl.
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Degnen blev imidlertid ikke Svar skyldig, og Svaret 
lyder:

Højvelbaarne
Hr. Stiftsbefalingsmand og Amtmand von Levetzou, 

Naadige Herre!
Højædle Højærværdige Hr. Biskop Bloch!

Jeg har faaet Communication af en Del af Brørup 
Sognemænds og unge Karles mod mig til de naadegunstige 
Herrer indbragte mestendels usandfærdige Klagemaal, 
hvorpaa underdanigst og ydmygst beder, at mit enfoldige 
Gensvar maatte anhøres og naadigst tages i Consideration.

1. Besværer de dem over en stor i Sognet løbende 
Aa, som ved sine undertiden overflødige Vande hindrer 
deres Børns Skolegang, ja og saavei Præstens som min 
Overfart til Lindknud Kirke; sandt nok, men derudi kan 
ikke ses at blive forebygt. [I et Udkast har der oprindelig 
staaet: men hvorledes skulde det staa i min Magt at 
forandre det, som den allerviseste Skaber har saaledes 
behaget at ordinere]. Dog, havde Forældrene, som de 
med Munden og i Pennen beraaber sig paa, en ren 
Kærlighed samt Lyst baade til deres Børns Undervisning 
og Guds hellige Ords Læsning, blev de vel mere om
hyggelige for at faa en passabel Overfart, saavei for dem 
selv som deres Børns Overgang over Aaen, end skrive 
unyttig og ugrundet Klagemaal op mod mig til de 
naadige Herrers Besværing og min Fortrædelighed.

2. Melde de, at deres Gader vrimle af dejlige Børn. 
Jeg tilstaar, at de kunne være dejlige baade for Gud og 
Menneskene; men da faa Forældre iblandt dem bruge 
den gudelige og tilbørlige Omsorg for deres Børns kriste
lige Optugtelse, dels ved flittig at holde dem til Skole til 
Undervisning, dels ved at opbygge dem hjemme ved 
gode Exempler i Ord og Omgængelse, da lærer mange 
at bande, før de lærer at bede: Fader vor, du som er 
i Himlene.

3. Behage de at andrage, at Ungdommen lærer 
intet i Skolen, hvilken Usandfærdighed de aldrig skal blive 
istand til at bevise. Men saa lidet som den kan varme 
sig, der ej kommer til Ilden, saa lidet kan den læres, 
der aldrig eller meget sjælden faar en Bog i Haanden 
eller kommer til Skolen. Nogle af de undertegnede Mænd 
har ikke havt Børn hos mig i Skole 6 å 7 Aar, nogle
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holde dem til Skole 5 til 7, ja og undertiden kun 4 
Uger; naar de da næstfølgende Aar skal paany tage fat 
paa det, de i saa kort Tid har nemmet, véd de moxen 
intet deraf, men maa begynde paany, og næppe faar de 
da vel begyndt, før de strax blive borttagen af Skolen, 
løvrigt underkaster jeg mig gærne min velærværdige 
Hr. Provstes retsindige Dømmende, om de Børn, som 
nogenlunde har søgt Skolen, ikke har lært. hvad og 
hvormeget de med Rette kunde og burde lære, da jeg 
vil forvisse mig om, at hans sandfærdige Vidnesbyrd 
skal blive mere antagelig for den høje Øvrighed, end 
nogle ildesindede, sammenrottede Bønders ugrundede 
Klage.

4. Beraaber de sig paa en Attest undertegnet af 
mange, ja og de, som hverken kan læse Skrift, mindre 
skrive en Bogstav, de som aldrig har hørt et Ord op
læse af det, de undertegnede, men for at føje de andre 
lod skrive som i Blinde, det dem siden hart nok angrede, 
ja og selv erklærer, at det var urigtig gjort. Og som 
der ikke var gifte Mænd nok, der vare saa ildesindede, 
maatte de og medtage unge Karle, som hverken har 
Kone, mindre Børn, og dog klager over, at deres Ung
dom intet lærer, som endnu ikke ere bievne til i rerum 
natura.

5. Slutter de deres Memorial med en ydmyg Sup
plikation om Løsladelse fra den liden aarlig Udgift til 
Skolen. Dette tror jeg sikkert er deres fornemste Øjemed; 
thi jeg ved meget vel, at Omhyggelighed for deres Børns 
enten timelige eller evige Bedste ikke saa hart beknytter 
deres Hjærter eller Gemytter.

Men, naadige og gunstige Herrer!
Saavist som jeg er forsikret, at vores højstsalige Konge 
har havt en dyrebar og velsignet Hensigt med Forord
ningen om Skolernes Istandsættelse, saavist som jeg til- 
fulde ved, at Hans Excellence nu højsalige Hr. Gehejme- 
raad Gabel gjorde sig al Umage for Hans Majestæts Vilje 
at fuldkomme i den Sag og søgte de bekvemmeste Lej
ligheder ved Skolernes Istandsættelse til Lettelse for 
Bønderne i hvert Sogn, saa sikkert vil jeg og haabe og 
ydmygst bede, at de uden Grund over Skolen i Thues- 
bøl klagende maa ej alene uden Bønhøring kraftig af
vises, men og til Sognets fattige betale nogen Mulkt, 
hver efter Lejlighed, og mig efterdags rigtigere end for-
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hen erlægge deres Andel af Skoleindkomsterne. I Haab 
om naadig Bønhørelse

lever jeg i dybeste Submission 
Høj- og Velbaarne Hr. Stiftbefalingsmand,

Højædle og Højærværdige Hr. Biskop 
Deres Allerydmygste Tjener

P. B. Søltoft,
Sognedegn til Brørup og Lindknud Menigheder.

Til yderligere Oplysning om foranførte har Hr. 
Søltoft gjort nærmere Bemærkning om en Del af Under
skrifterne :

»NB. Peder Laugesen af Surhauge har havt tvende 
Sønner i Skole trende Vintre, 5 å 6 Uger hver Vinter, 
og har foresat mig, hvad jeg skulde læse for dem, f. Ex. 
Aviser om Formiddagen og skrive paa Tavle om Efter
middagen; thi, sagde han, at dersom de skulde sidde i 
Skolen og bortdrive Tiden med Catechismus og For
klaring, skulde de, svor han paa, ej komme.

Hans Pedersen af Surhauge har havt en Søn i Skole 
hos mig ifjor næppe 3 Uger, ungefær da 6 Aar. som 
begyndte at stave, men ingen enten før eller siden uden 
den samme.

Lauritz Hansen, Jakob Andersen, Jep Olufsøn og 
Poul Pedersen, Morten Sørensen og Jens Eskildsen, Ung
karl, alle af Gjerndrup; disse 6 ere unge Mænd og har 
aldrig havt et Barn i Skole hos mig.

Terchel Nissen har havt en Søn i Skole i Aar udi 
5 Uger, og har læst i Skrift hveranden Formiddag og i 
Forklaringen hveranden, og i den Tid avanceret til den 
anden Part udenad, har og nogle Dage været borte, og 
om Eftermiddagen skreven, men ingen Børn af ham 
enten før eller siden.

Hans Pedersen har havt nu paa 3die Aar tvende 
Sønner hos mig, i to Aar 6 Uger, men nu sidste Aar 9 
Uger, og den ældste har lært Evangeliebogen, Catechismus 
og Forklaringen baade uden og indenad, saa og læst i 
Skrift hver anden Formiddag og skrevet om Eftermid
dagen. Den yngste er avanceret til det andet Bud i 
Forklaringen udenad, har og været en Del Dage borte.

Oluf Thygesen har og havt [en Søn] i Skole hos mig 
i Aar i 6 Uger, som ligesom de andre har læst i Skrift
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og Forklaringen om Formiddagen, men om Eftermiddagen 
skreven, har ellers i 3 å 4 Aar tilvisse ingen havt hos 
mig i Skole.

Oluf Jørgensen, ogsaa af Gjerndrup, har i 6 å 7 
Aar ingen Børn havt i Skole hos mig, og maaske 
længere, som jeg ikke egentlig kan huske. Hans Andersen, 
Jes Grejsen, Peder Iversen, ogsaa Ungkarl, alle af Eske- 
lund, ere ogsaa unge Mænd, og hverken har Børn saa 
store, der kan gaa i Skole, ikke heller har havt noget 
Barn hos mig.

Jørgen Jensen ibid. har havt tvende Sønner i Skole 
ifjor 4 Uger og i Aar 4 Dage, hvormeget de i den Tid 
kunde lære, maa Øvrigheden selv dømme om« o. s. v.

Man maa vel skønne, at Degnen i det Hele redede 
godt for sig, og han gik da ogsaa af med Sejren. Gjern
drup og Surhave Byer maatte endnu i henved en 
Menneskealder søge til Degneskolen i Thuesbøl. Først 
i Slutningen af Aarhundredet fik de deres egen Skole, 
og da nyttede Degnens, dengang den yngre Søltofts, 
Protest ikke længere noget.

Imidlertid faar man gennem denne Bedegørelse et 
lille Indblik i Skolens indre Liv, som det er værd at 
lægge Mærke til. Naturligvis maa det stærkt polemiske 
Indlæg læses med Kritik og under Hensyn til de Om
stændigheder, hvorunder det er fremkommen, men det 
peger dog paa adskilligt. Det bekræfter saaledes, at det 
gjaldt her, som forøvrigt over hele Landet, at man ingen
lunde maa forestille sig, at Kristian den Sjettes Skole
forordninger fremkaldte et ordnet og regelmæssigt Skole
væsen. Det blev nærmest kun Anledning til, at der 
blev dannet en Ramme, der efterhaanden skulde udfyldes, 
og som gav den mest rummelige Frihed for, om man 
vilde benytte den eller ej, og til at benytte den, alt som 
Tid og Lyst og Omstændigheder tilskyndede dertil. Der
imod var der alt andet end Frihed i Henseende til 
Stoffets Tilegnelse og Undervisningsmethoden; det var
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Catechismus og (Pontoppidans) Forklaring indenad og 
udenad, forfra og bagfra, kunde man fristes til at sige, 
der blev herset i tidlig og sent, hvor meget det end var 
indskærpet, at det ikke kom an paa, at Børnene lærte 
den udenad, men kun at de kunde forklare den med 
deres egne enfoldige Ord.

Men selv om der maaske kun kom et lille Udbytte 
ud deraf i det første Par Menneskealdre, har Skole
væsenets Oprettelse under Kristian den Sjette dog havt 
sin Betydning, ikke mindst derved, at det pegede hen 
paa et Maal, der skulde naaes, og i saa Henseende 
ogsaa kom til at staa som en Støtte og en Spore for 
den Hjemmeundervisning, som der vel altid har været 
noget af, og som det saa meget mindre gik an at lægge 
paa Hylden nu, da Fordringerne til almindelig Oplysning 
steg. Særlig i saadanne Egne af Jylland som den her 
omtalte, hvor de vidtstrakte Sogne ofte gjorde Skolevejen 
urimelig lang, har Hjemmeundervisningen sikkert havt 
en ikke ringe Betydning. Et kønt Vidnesbyrd derom 
netop fra den her omtalte Egn vil jeg til Slutning minde 
om. Det har faaet en vis Navnkundighed, fordi det er 
fortalt i Professor P. Hjorts »Den danske Børneven«, der 
i sin Tid brugtes som Læsebog rundt om i Landets 
Skoler, og hvorfra det forøvrigt ogsaa er gaaet over i 
nyere Læsebøger. Der fortælles, hvordan en rejsende 
ved en mørk Vinteraften at køre henover Heden tog fejl 
af Vejen og kom til et Hus, hvor en Familiekreds var 
samlet om Arnestedet. Moderen og Datteren spandt, den 
ældste Søn udregnede paa Tavlen et ham foresat Stykke, 
og den næstældste forelæste af en Bog, der laa paa 
Faderens Skød, medens de mindre Børn og Kvinderne 
saavelsom en gammel 90aarig Bedstefader, der sad i en 
Lænestol med snoet Halmsæde, med Opmærksomhed 
hørte til. Den fremmede undrede sig over den Tyde-

25
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lighed og Sikkerhed, hvormed Drengen læste. »Vi have 
langt til Skole,« sagde Peder Kidholm, hvilket var Mandens 
Navn, »derfor underviste min Fader mig, og jeg under
viser nu igen mine Børn«.

Stedet for denne Tildragelse var den enligt liggende 
Hedegaard Kidholm i Lindknud Sogn, der ligger omtrent 
3 Fjerdingvej vest for Lindknud Kirke og Skole, og den 
rejsende, der kom herind, var Professor P. Hjorts Broder, 
Niels Schjørring Hjort, der var Sognepræst i Brørup og 
Lindknud fra 1827—35. Det fandt Sted i Begyndelsen 
af Trediverne; men da den smukke Hjemmeundervisning, 
som dér omtales, var en Fortsættelse af, hvad der var 
taget i Arv fra den gamle Bedstefader, sættes vi paa den 
Maade et godt Stykke tilbage i det attende Aarhundrede. 
At noget lignende har fundet Sted ogsaa i andre Hjem 
i den Egn, hvorfra de foregaaende Skildringer ere hentede, 
er rimeligt, saa har mange Hjem end modarbejdet Skole
væsenet i det attende Aarhundrede, eller i hvert Fald 
kun ydet det liden Støtte, saa er der dog sikkert ogsaa 
i mange øvet et Undervisningsarbejde, der sammen med 
Skolens har kunnet danne det Grundlag, hvorpaa vort 
Aarhundredes Skolevæsen er bygget op.




