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X\rII. Degne og Skoleholdere.
I. Degne.
Degnenes
Kaar
i Almindelighed i Tiden lra
nm
\-/ Refbrmationen til Landboreformerne findes der
udf'orlige -Opll,sninger i Joakim Larsen: Bidrag
til den danske
Folheun der.r,isnings og F'olke-skoles Historie 1536-1784. Ii. Degnene.
s. 29-91. Kbh. 1916.
De_tte

Kapitel kan lases som lndledning til, hvad her

paa Grundlag af Kirkeboger og Tingboger skal meddeles
9nr dg enkelte Degne i l-inaa. og det skal ikhc gen-

lbrtalles her: jeg skal blot for a[ give en Forestiiling
om Degnens Stilling i Sognet anfore den Embedsed,

som denne maatte aflregge for Biskoppen (1646).
1. Jeg N. N.. kaldet tY[at vrre O"gn i N. N.'Sogn,
lover, at jgg vil leve rettelig selv og rettelig lrere Uiigdommen Dr. N{orten Luthers lille Catech-ismum uiii
sin_ Ord og Forklaring efter Kong. Maj. Ordinantz.
? A_! i.g vil saa v<rre paa m-it Emtrede inden og
uden Kirken udi sand Gudfrvstished med Bon od
Paakaldelse, saa ingen med Guds'Hjrlp nogen Stedi
skal tage_Forargelse af mig eller spotte denne Orden

fbr min Skvld.
3. et_ j"g ej vi! Iindes modvillig mod min Sogneprrst, Provst og Biskop i nogen Maade, men heller
va.re
horig og lydig i alt det, som
-minogOvrighed
knste[gt
ret er.
Saa sandt hjrelpe

mig Gud og hans hellige Ord. Amen.
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Om de Linaa Degnes Indtregter har vi bevaret en
Opgivelse af Niels Arhner fra 7772. Da den sikkert
ogs'aa grelder for hans Forgrengere, skal den meddeles
her:

I Linaa Sogn er fra de aldre Tider befunden 29
hele Gaarde, men haade for og i min Tid,- nu paa
24de Aar, har jeg ej kunnet obtinere min Ret uden
af 26 Gaarde, altsaa er 3 afgaaet.
I Dallerup Sogn skulde iier og befindes i fo-rrige
Tid 24 hele Gaaide. Men nu ej mere svarer af end
22tiz Gaard og altsaa i begge Sogne bortgaaet 4 hele
Halvgaard.
og
"Af1 hver-hel
Gaard i begge Sogne svares lige meget
i Korn, nemlig I Sk. Byg-. som almir-rdelig ""9 -l*lqtide leveres; he"r foruden-al Silkeborg Gaard aarl. 1 Td.
Rug, -l Sk. Nlalt og t Side Flrcsk. Som er i Penge
ansat for 3 Rdl., 1 ]1., 8 Sk.
Offer af begge' Sogne kan lrngefrer-af den almindeliqe Almue blive hver Hojtidsf'est 5 Rdl.
"Julerente a[ hver Gaaid i Linaa Sogn er altid
svaret 1 Lispund I3rod og 1 Gaas eller fbr samme
1 M. i Penge.
Paaskereite af ermeldte Sogn ligeledes 1 Brod 1
Lispund og ,Eg 1 Snes.
JirlerentJn af"Dallerup sogn er ligesaa af en Helsaard I Sk. Bvq og 1 Gaas eller i den Sted 1 IIFenqe: men i'Brod- noget mindre end her i Sognet,
afl eir Helgaard ved 26-til 2ti trIark Brod. Paaskerenten er"i Brod ligesaa; men i samme Annexsogn
er Redsel givet og svdret 1 Snes .lEg saavel af de halve
som af de hele Gaarde.
I Linaa Sogn er to Moller, af hver bliver 3-a{lig
svaret 1 Sk. i-or Rug. t Dallerup Sogn er 1 Molle,
af samme gives ligeledes 1 Sk. tor Rug.
Af Huslbik, torfr er gift, erlrgges -til-Degnen aarlig
12 Skilling, iaa kaldet Nannesf eller Arbejdspenge.
6 Sk. foruden det lidet -Offer. ..Og a"t
Og af en Enlig
^6nten
de eier selv deres Huse eller har
uden Forskel
dem i F-aste eller i Leie, enten de er i Krigstjeneste
eller udenfor, alt saa lrenge de bor her i Sognene og
horer lil Menigheden.
E
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Fra gamle Tider af skal her efter Sigende have
vreret Degnebolig, som ved Vaadeild skal r,iere afbrrendt; siden har Degnen her maattet freste eller leje
sig Hus Yrcrelse.
I den Tid Godset her var Deres Nlajestret tilhorende,
nod Degnen aarlig en fornoden Udvisning med llding.
men fejler nu mesten, siden det kom under Proprietrer fRitmester Hoff].
Ager og Iing er her ei mindste Degnen tillagt.

Laurids (-1til7).
Den fsrste Degn i Linaa, jeg v6d Navn paa, hed
Laurids. Han navnes i en Sag mellern hans Son,
(lhristen Degn, og Herremandcn paa Silkeborg,
Christian Fischer. Af denne fremgaar det, at han
rimeligvis har r'reret l)egn i Linaa til 1617, thi fra
tlet Aar stammer hans Sons Kaldshrev paa LinaaIimbedet

(r1/,r).

Christen

(1647-86).

Han var Frester af baade Gaard, Bol og Hus. I
1675 nrevnes

i Tingbogen en Rrekke Universitets-llonder

i l,inaa - altsaa af dem, der nu sad inde med de
Frester, som i den katholske Tid laa under Aarhus

Domkapitel: Kannike-Gaarde) -tsol og -Huse. Her
omtales bl. a. Bertel Rasmussen, Christen Hjort, Peder
Corporal og Christen Degn. Den sidste har altsaa
baade Gaard og Hus, og sad inde med en af de forste,
som i min Barndom endnu bar Kannike-Navnet.
Samtidig var han Frcster af et Ilol under Silkeborg.
der stadig gaar igen i Lensregnskabet som det, der
i Freste svarer ,H.jul og Vogn(.
Endvidere har han
Fteste paa kongellg An[art "i Kirketienden af t(irkejord paa Mollerup Mark (vel sagtens noget, der har
tilhort Bjarup Kirkel, som han altsaa driver, og endelig i Leje et Stykke Jord af den Gaard, der da tilhorte Prresteenken Margrethe Malhiasdatter Zoega,
Linaa.
Christen I)egn har altsaa haft Plov i adskillig LinaaJord.
At han ikke altid har kunnet klare sine Udgifter,
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giver Tingbogerne dng ogsaa Rede paa. 1665 har
Silkeborg Fordringer paa ham for baade Oldengreld,
I-andgilde og Arbejdspenge. Og samme Aar krreves
han af baade tidligere Underskriver paa Slottet Niels
Pedersen Blok og ,forrigeu Slotsskriver sammesteds
Peder Monch (eller Munk), som nu begge bor i Linaa,
for lignende Greld. Det maa altsaa vrere Restancer',
som disse Mrend har staaet i Forskud lbr.
1667 er den for omtalte Margrethe Zoega, ,salig
Hr. Palle Wendels El'terleverskeo ude efter ham fbr
Iiopskat. Denne Gang er han i Selskab med Johanne
Jensdatters, salig Hr. Knudsl) Efterleverske, Sofren
.Iensen, l)egn i Dalby og Mette Lasses i Haarup.
(lhristen Degns Skyld er den ikke ubetydelige Sum
9 Sletdaler'. Og samme Aar strevner Margrethe Z.
ham atter, denne Gang for fiende af den omtalte
Kirkejord paa Mollerup l\Iark og andre Tiender af
den Jord fra hendes Gaard, som han har frestet. Han
har, siger linken, ,avlet og indhostet uden min Minde
eller nogen Betalingu i tre Aar.
Samme Aar stavnes han for uberettiget Brug at
noget Frellesjord paa Linaa Mark.
1670 findes i Tingbogen en lidt taaget Beretning,
hvoraf det synes at fremgaa, at Christen Degn her
har vreret indviklet i en Sag, hvor det drejer sig om
noplet ,Rug, som yar solgt udi de halvanden Bloche
paa en Mark udi birche hiedu, (vest for Linaa).
Der.er desuden en anden Sag, som ikke alene- har
en pengelig Side, men strejfer det kriminelles).
er imidlertid ikke blot som sagsogt, vi trrelfer
- Det Degn
(lhristen
i Gjern Herreds Ting. Han er ogsaa
selv ude som Sagsoger. Det falder ham saaledes flere
Gange saa svrert at bekomme det ham som Degn lovligt tilkommende, at han maa paakalde Rettens Hjrelp.
1675 er han ude med en omfattende Strevning fbr
,Degnerente og Genant< ved ,Seks-Horingo3). Skyldnerne er stroet ud over begge Sogne: Rasmus Rasmussen
r) Knud Vognsen, Prrest i Alling, dsd
,) Se Aarbog 1928 S. 16.
,) Seks Bisidtlere i Retten,

1665.
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i Linaa og Ane Ssflrens i

Skjellerup maa hver ud
med 24 Skilling, Ane Rasmusdatter og Niels Nlorrids
af Sorring bloder 22 do., Ane Jorgensdatter, Haarup,
1 Gaas, 4 Brod og 1 Snes ,iEg o. i. v.
Mere Interesse end disse Bonders eller Bonderkoners
Elterladenhed i Erlreggelsen af deres Skyld har det
at eftergaa en Sag, Christen Degn har med den davarende E jer af Silkeborg, tidligere Vinhandler i
Gliickstad!, Christian Fischer. Denne havde af Kongen,
Frederik III, faaet udlagt Gaard og Gods som Betaling
for meget store Vinleverancer, og han skulde nu overtage Kronens Forpligtelser overfor Sognets Degn
1 'td. Rug, 4 Skpr. liyg (eller Nlalt) og I Side F'lresk
men var uvillig lil det.
-, (lhristen Degn gaar da, ligesom Prresten Jakob Fogh
i Linaa, der, omtrent samtidiglr, har en lignende Sag
med Herremanden, til Retten. Og han forci en Rrekkc
Yidner i Marken, som paastaar, at det er en gammel
Ret fra den kongelige Tid, det her drejer rig om.
Frans Jensen, Linaa, forklarer, at da han for- 28-29
Aar siden tiente hos Niels Nebel i Skjellerup,
,tia
Christen Degn af lenna til dennem og -laante
\uNiels N.'s \rogn og vilde fore Genant om Jflen ved
Silckeborg og da bekom han den omtalte Genant.u
9g au han tjente ,Sal. Mogens Hog, Lensmand paa
Silcheborg, saa han, at Mogens H.- betalte Christen
Degn Genant i rede Penge paa Silcheborg Fruerstue.(
Og Rasmus Solgaard i Linaa vidnede 1 lige Maade,
at )mens Christen Holck, Frederik Urne -og Thage
Thott var l,ensmrend paa Silcheborg har han i 12
Aar vreret korende med Christen Degn til Slottet at
hente samme Genant.u
Om nu Vidnerne har vreret af en tvivlsom Beskaffenhed
Rasmus Solgaards Navn var jo, som be- tidligere
kendt fra
Afhandlinger, ikke af ile fineste
eller der har vreret andre Grunde, Herremanden har
kunnet hefte sig ved, nok er det, Degnen fik Rettens
I)om mod sig denne Gang. Christian Fischer slap

firelobig
')

for

Genanlen.n

Se Aarbog 1922 S.

0{ II.
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Da Sagen imidlertid atter i 1677 toges op af (lhristen
Degn, maatte Herremanden neje sig.
Degnen lader Fischer )mundeligu strer'ne ved Laurids Smed, Silkeborg, og Sagen gaar altsaa atter an i
Retten og faar denne Gang et ret interessant Forlob.
Christeir D. prresenterer sit Kaldsbrev af 7647, og
vi laar her at- vide, at det er udstedet af llidefoged
Christen Jensen, paa hans Husbondes, Lensmand
Jochum Bechs, Vegne, og tillige undertegnet af davrerende Prrcst i I-inaa-Dallerup, Palle Pedersen \\rendel, ,og menig Linaa-Dallerups Sognemrend.u- -Og
dette Biev lyder bl. a. paa, al ltan skal ,nyde al den
I)egnerente "och Rettighed som hans Foimrend fra
gariimel Tid.u Kaldsbrevet er dernrest vedlagt en
iiedegorelse fra (lhristen Degn. Heri paastaar han,
at han af Lensmiendene ikke blot har bekommet sin
lovlig tilkommende Genant, men endog faaet denne^
af
udre-det i ,fiende tider af de Suenske betienteru
denr, der har siddet inde med SIot og Gods.- Hos
Fischer er det ikke gaaet saaledes til: ,Stundom jeg,
stundom min Hustru haver inclerlig sogt, men er bleven
trosteslost alr-ist. n Og i denne Sammenhreng lader
han ogsaa sine,uopfodte tigf'rerdig bsrn-u rykk-e i
Nlarhen i Nledlidenhedens 1)eneste, og bemrerker,
nresten drivende af Taarer, at >intet synes nrermere
end Bettelstavenu. Og han maa derfor, hvor nodig
han end vil, gaa llettens Vej. Og atter understreger
hun sin Uformuenhed og siger i Anledning af denne,
at dette, at han er ))yorden saa fattig fremlbr mine
Formand er ikke at undre, li det meste og beste,
hvon,ed I)egnene har levet, har de haft af Slottqt, saa
af Rettighed- saa af Gavmildhed.o I de 13 Aar, Slottet
har vtelet F-ischers. har han ikke faaet mere end
,stundom 2tr Skilling, stundom 28 Skilling paa en
Ollerdag og ingen videre Lon end 5 Skpr. Rug og
2 Sider Flresk..
Han henviser her meget fornuftigt til, hvorledes
andre Slotte i Landet aflinder sig med deres Degne
angaaende Genant og Offer. Forst lil det ^nerlig-gende
Skiinderborg. Degnen faar her ,Korn, Salt, Humle
og andre s-il e c i e s i Penge er anslagen mere end

lltt
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Hundrede Rdlr. rede Penge foruden hans Degne Rettighed i I3r' og uden By."
_ Ligeledes peger han i Retning af Dronningborg.
Der giver den ltzig proprietaiius som sredvanlig
en rigtig I)egnelon.
Og her I)aa Silkeborg gives ham ,den ringeste
Ydelse, sorn gives af noget Sloto. Alligevel er Christen
Degn il<ke lbrdringsfuld og beg:erer ikke alt som
(tidligere) er givet, thi han har ikke her de nodvendige Vidner paa Fortidens Ydelser, ,da de ere dode,
der med mig kunde vinde ividne) min Paaskebrod
gg Jttlehageru. Han henstiller fromt Sagen ,til
Gud og (lhr. Fischers Samvittighed og fordier alleneste den 'l'onde Rug og de 4 Skpr. Malt og den ene
Side Flresk" om Aaret. Sluttelig onsker han, ,at han ikke med Suk og
mgdig'lorrer rTaarer) skal andrage andre (end F'ischert
.

i

Steden.u

Fra Fischers Side fremkommer saa et kraftigt Mod-

indlreg. I)et e r, saavidt skonnes, sat i Pennen af

Delefoged Anders Thornesen, Sejl. Der henvises her
til den tidligere f)om, som jo gik Degnen imod.
og der gores Iltdvending mod, at Degnen bruger ,Frans
Saugmandn til Vidne. Denne kan ikke ta[es gyldig,
fordi han tidligere er llleven domt for ,usandfrerdig
Beskvldning mod Chr'. F'ischero. Iindvidere paastaas,
at Degnens Kaldsbrev intet nrer,ner om Storrelsen af
Genanten. Og saa anfores det, som sikkert er Hovedgt'unden til, at Herlemanden ikke er tilbojelig til at
yde Degnen hans Tilgodehar.ende. Det heddei nemlig, at (lhristen D. har hverken i (lhristian F.s eller
i Lensmrcndenes 'I'id, naar der holdes Prrediken,
,,giort nogen OpvartninC(, men derimod ,i den Sted
udi adskilligt stor in-rportunitet mod Chr. F. bevisto.
Ja, her ligger sikkert Hunden begraven. Degnen har
ikke vist Vinhandleren tilstrzekkelig,Iilbodighed, naar
han kom i sin Herskabsvogn og stillede i sit Stade
lbr at hore Prrediken i I-inaa Kirke.
Indlreget ender saa med den nogen hovne Tilhagevisning af Iilagen, at Christen D. er ikke saa m5'ndig,
,,at han Christian F. kan nogen I-ov foreskrive eller

forst
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siq selv Rettighed gore. Og han paastaar ham vdermire at vare pligtig til at udrede de Omkostninger,

Sagen har aflstedkommet.
iierremanden maa altsaa alligevel denne Gang give
tabt lbr Degnen. I)ommen falder i dennes Favot'.

Og dette slivldes sikkert de gode \ridner, thristen
Degn denne Gang forer i Marken angaaende de storre
Inriiregtcr, der tidligere fra Silkeboig er indgaaet- i
Depne"ns Kasse. Dc'[ el' to Prrester, sorn begge v6rl
sod' Besked her. Den ene er Jorgen Pedersen Ollel
6s den anden Atrtlers Pallesen Deh fsrste har vreret
Pl'iest i I-inaa og den sidste en Prresteson -herfra' (S"
iovriqt min Afhandling om Prrcsterne i Linaa)'
Eriilnu et lille UdJnit af (lhristen Degns Liv og
at overkomme. Det forLevned er det lykkedes mig
-trIanden selv, men da,.$et
om
intet
tteller saa at sige
siver et Iille BIUede af Landsbvens Liv i hans Tid,
3s
dn isrer af tlenues Raahed, tager jeg det med.
"Begivenheden er tidfrestet til Aaret 1669. Forhistoi'ien kendes ikke, men den er et gammelt fjenrltligt Mellemvrerende, som slaar ud i det, her skal
meddeles.

borte
Cirristen Degn og hans Hustru er en
-Dag Podfra Hjemmet, ig niens-de er ttde-, gaar 'Peder
el. Gartner), dennes llroder Jens
ma.,d tPodemesler
'og Dorit Rasmusdatter,
tilholdende i Leno,
Piesen
ind i haris Huus og Gaard'. og mishandler et af Degnens Born, den ilortenaarige "lladelen Christensdatteru. ,Hendes venster Ben straks (liger ved hendes
i to Stykker, dog Skindet var helt.'
Knre
- sad
saa en het Rrekke Vidner i Sagen, som
Der- fores

,med Ed og oprakte Finger efter_Recessenn *ger omtrent det .I-me. dog med lidt Yariation i Fremstillingen. Saaledes hal Maren Piersdatter se-l >at NIagdaog Maren llasmusdatter'
len"e laa i Hoet og grredu,
-fra Gaarden horte, at Pigebarnet
fortreller, at hun nar
skres. os da hun saa ind ad Vinduet til hende, bad
)laeilaleile hende kegge lidt Ho ttnder herrdes Hoved.
Historien ender aofi i 'finget med. at de to Parter
det saa olte sker i den Tids llettergang --,togsom
hverandre i Haand, bekiendte og tilstod, at
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yrere med hver andre venlig og vel forligt.u Christen Degn har dog forst faaet et pengeligt Udb5'tte at'
Mellemvrer'endet, idet at Podemanden, som synes at
vtr:re Hovedpersonen i Overfaldet, dommes til at betale i Bode ,20 Slette Daler udi to Terminer, i Dag
otte Dage og til St. Mortensdag forstkommende.,,
Naturligvis er Christen Degn ogsaa selv adskillige Gange fremme som Vidne i andres Sager.
Han dode 1686. Han har altsaa vreret Degn
i Linaa i omtrent 40 Aar og blev en gammel Nlancl.

on Olufsen

(1688-1732).
I Universitetets Matrikel af 1680 kaldes han Jon
Olai Fannoer, og i Fortegnelsen lra Bispearkivet over
tle kaldede Degne Joen Olufsen Faunoer. I de hjemlige Protokoller kaldes han blot Jon. Han opgives i
Matrikelen som Student fra Ringsted, han er altsaa
Studiosus og har tilbragt en Tid ved Kobenhavns
Universitet.
Han blev gift samme Aar, han kaldes til Linaa
(1688), med Magdalene Christensdatter. Navnet kan
faa os til at grette paa, at hun r,ar Christen Degns
I)atter.
Hun fodte sin Mand lire Born, fire Piget', Anne
i1689), Cathrine 11690), I(irsten (1693), som bliver kun
Aar gammel, og Johanne (1695). Nlagdalene dor sua,
men hendes Dodsaar staar ikke indfort i I(irkebogen.
Jon Oluf'sen gifter sig igen 1703 med Anne Cathline
Christensdatter. Hendes Efternavn kan tyde paa, at
hun er Soster til den Afdode. Med hende har han
otte Born: Ole (1706),
som jeg i 1758 trreffer i ulov- Skov
,,Kjellingoien. iDaniel
lig Skovhugst i Linaa
(1708)
formodentlig opkaldet efter Herremanden
paa Silkeborg,
uden at det dog ses, at denne til Gengreld har fadderet
dor 1732, Magdalene (lathrine
,1709), der dor samme Aar, Peter (1710), Hendrik (7772),
Christen (17711, som bliver gift 1733 med en Pige,
der hedder Cathrine Brrenderup, Cathrine Nlagdalene
J

11716) og sluttelig Thomas, vist gift
med Mette .Iensdatter.

i Haarup 17,13

Linoa
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i
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Anne Cathrine ovellevede sin tr{and i 2-1 Aar og
dode i ,Hospitaletu i Linaa, den Poulsen-Fischerske
Stiftelse.
f)atteren Johanne tilbragte ogsaa sine sidste
Aar der -og dode samme Aar sorn N'Ioderen. Denne
havrle en Soster i Linaa. Det meddeles nemlig i en
af I(romanden Jens Hagensens Sager, at Jens Mariager
har kobt Brandevin hos Degnens Kones Ssster Ane
Svendtsenl), (lbrmodentlig indgiltet i den tidligere omtalte Storbonde-Slregt i Linaa: Svendsen og brerende
Opklaring af den sociale Position,
dennes Navni.
- Tili Pastoratet, kan maaske benyttes
Jon Olufsen indtog
Iiilkebogens Opgivelser af, hvilke Mrend, han anvendte
sorn Faddere r;e-d sine mange Borns Daab, og har haft
som Grester ved det paafolgende Barnsol. Det er her
vrescntlig Egnens Bonder, han har holdt sigtil maaske
dog isrei til de mest ansete af disse. Saaledes l'remviser Kirkebogen flere Gange Rasmus Bertelsen,_ en
enkelt Gang Anders Hog og den rige Laurs Nielsen
i Mollerup.- Han har dog ogsaa haft Faddere )udenfor
Bontlestandenu. Til No. 2lKirsten Cathrine)figurerer
i Kirkebogen med udhrevet ,latinsku Skrift - Johan
eller
Fader
fra
og
Smidt
Silkeborg
{rernere
- vist
Slagtning
til Ernst Johansen Smidt dersteds, som blev
gift 1740-med Dorthea Christensdatter Woetmann Og
[il No. 8 (Peder), fadderer Ridefogden paa Silkeborg,
Hans Brehr. Ved No. tr paraderer Carl Rosen2l fra
Lavengaard som Daabsvidne, og ved No. 9 (Hendrik)
har han opdrevet noget saa anseeligt som Major Bornech, Lavengaard og Herremanden paa Silkeborg,
Chlistian FisCher. De optreder sammen med Joachim
Poulsen, som vist er hjemmehorende i Linaa Prrcstegaard og altsaa heller ikke Bonde.
trods den store Borneflok
Det synes, at Jon
har kunnet holde de-stedlige llotter lia Dorene, som
man siger. Der foreligger i alt Fald i l'ingbogerne
ikhe noget Iirav paa ham, som er kommen i Rettens

Hander. Derimod har jeg truffet nogle udenbys
I(rav. Saaledes et Par fra Aarhus, hvor han vel har

') Aarboger
') Aarboger

1928,
1928,

s.
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gjort sine vrsentligstc Indkob. Det ene el af 1699.
ila st:evnedes hanf sammen med etl hel Del andre
Linaa \{rentl, af K. Jens Jakobsen, Borgmester og
Handelsmand. for 5 ltdtr. 1 Mark 15 Skilling. Det
antlet fra 1705 er fra Petter Brredstrup og er lobet
op til 3 Rdlr. I Malli og 4 Skilling. - Denne Stmvning
hhr isrer Interesse derved, at lignende er udgaaet til
en hel Rrekkc andre Mrend der i Egncn og viser, at
Petter B har I{under i Yoel, Skellerup og Flensted,
og at enkelte hefter for ret store Belob,-saal_edes (iorpordl .Isrgerr Holmer, Flensted, for 10 Rdlr. 1 Mark, Sot'en
Borup "og Jerrs Vestergaard' i Linaa for henholdsvis
7 Rdlr. 1-Mark og 6 Rdh'. 1 Mark. Nlellem Sl<-yldnerne

belinder sig ogsaa Rasmus Bertcl,sen og Sore-n S.komager'
'fingbogen-tor 1705 indeholder folgende Stavning.
del udgik fra Claus .lessen, Herredsf-oged i Gjern og
Framle"v Herreder: Iror Dom at sidde strer'nes fornemmelig og srerdeles Jon Oluf'sen. som har handlet
imod kong. Befaling angaaende Brrendevins Brrending
tr-ders Hustru og hendes Soster Anne
og Srelgen
Christensdatter. saavelsom Eders T.lenestepige for Vidangaaende Overlast som mitr udner at anhore .
skikkede af trder er tilfojet med videre.
Det vil altsaa sige, at Strevningsrnrendene af den
samlede Degnefamille * Tjenestepigen, er bleret rimeligvis baade-udskreldt og pryglet. Overfald-et.kan 1'derli[ele understrege, at Oviigh?dens Indgreb i Br.pntlevins-l,'orgaaelserhe blev - som ogsaa dens Fremfrerd
som et Indgreb i
mod ulovlig Skovhugst
- betragtet
det han tillige fortaelle, at
den pelsonlige Frihed. Og
Jon O. har r':eret en noge[ r'oltlsom Herre, for jeg har
nemlig ikke for her, r,ed mine lange Gennemgange
af Tin"gboger, tt'uffet paa Overlald af Strevningsm:end,
Og maaslie k a n det- ogsaa fortalle, at Degnen ved
denne Lejlighed har vreret lidt for s!€rkt paavirket
af den Drik, han bryggede og solgte. Ha! solgte f_orovrigt ogsaa Ol. De[ berettes nemlig af et Vidne i den
nu saa bfte berorte Hagensenske Brretrdevins-Sag. at
da man ved en given Lejlighed ikhe kunde bekomme
Ol hos Kroman-den, gih de ind til Degnen og fili en
Drik t1'ndt Al

- -..
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At Jon Olufsen ogsaa ved andre I-ejligheder har
r'reret under en Indflydelse af de strerke Drikke, der
har bragt ham i F-orlegenhed, turde fremgaa af det,
som nu skal fortrelles.
Christen Degn i Gjern holdt 6. April 1693 ,Barnsol",
beretter Gjern Flerreds Justitsprotokol. Ved den Lejlighed har han indbudt, formodentlig blandt adskilligt
flere og som Faddere, sine to Kolleger Gregers Degn
fra Skorup og .lon Olufsen fra Linaa. Det er ved den
Lejlighed gaaet meget livligt til, saa livligt, at da det
konrmer den gejstlige Ovrighed for Ore, har denne
maattet blande sig i Sagen, der nok drejer sig om
,Skentleord og Slagsmaalo mellem Vrerten og Jon
Olufsen, som i Drukkenskab har angrebet og begegnet(?)
hinanden imod, deres Embede og Orden til ringe
Respekt og andre til stor Forargelse!u Gregers Degn,
som har vreret 'filskuer ved Sammenstodet, opfordres
til at give en Fremstilling af dette, og i denne soger
han a[ dzekke lidt over det skete, med efterfslgende
lidet drekkende Bemrerkning, at han fbrmener ikke,
at deres )onde og Lr\ommelige Forhold imod hverandre skal have fbrset sig imod Hans Majs. Lovu og
deres E,mbedsed. Provsten er dog ikke af denne Mening,
og han indstrevner saa alle tre l)egne for den gejstlige
Ret i Gjern Herred.
Samme Ret bestod paa dette Tidspunkt af de tre
Assessorer: Provst Niels Christensen Friis til Skorup-Tvilum, og Prresterne Jacob Nielsen Fogh til LinaaDallerup, og Erich Thomasen til Gjern-Skanderup. Som
man sef: de tre Degnes Sogneprrester. Retten sattes den
26. Juni samme Aar, i Skanderup Kirke, ved ni slet ,de gejstlige Retter havde. i Reglen Srede i Kirkerne.
Yed Forhoret toges forst (lhristen Degn for, og
intet at have r,&ret enten Embedet eller Orden til

nogen stor Forargelse
Man mrerkede sig Ordet
- -uikke
,,stor,. Degnen tor sikkert
fastholde, at der slet
ingen trorargelse foreligger. Men han forklarer imidlertid undskylilende videie, at det Klammeri, som skete
udi hans Hus, er hannem ulovlig paafort af Jon Oluf',Ordet giorto kau
sen, og hvad han har,de gjort

-u.
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godt pege i Retning af Slagsmaal ,eller talt
Dlgn, det vai han hojt nod og tvungen- til,
men han havde gerne villet vrere i F-red, endog han
Marrker af Slag havde lidt Skade
-n formodentlig
>>og stor Uret,,.
At han ikke er overbevist om sin Uskvld. vil sikkert
fremgaa af det, hans Forklaring slutt6r med: - hvis \relredle Hojrerv:erdighedr) ellers )eragter Forseelse af hannem at vrcre begaaet, enten imod Loven
imo-d .Ion

eller sin Ed, beder han hannem, saavelsom hans hreder-

Iige Provst allerydmygeligst om Forladelse og lover
uiii slig Tilfrelde (med Guds Hjrelp) sig aldrig herefter
at skulle forse, thi tildags vidste han intet bedre, at
hans hoj Ovrighed derfor med barmhiertige Ojne til

hannem fattige Mand, som sidder med en svag Hustru
ilorn, vilde sig tilvende, det den naadige
Gud rigelig vil belonne, og i samme gode F-orhaabning
bad han Provsten tillige med sine Assessoribus
der maatte ske Opsrettelse i Sagen denne Gangn.- I)erpaa kom Linaa-Degnen Jon ))og svarede saaledes, at han ikke vidste sig at have pecceret2) intod
Loven eller sin Ed, idet han f'orte sitre Vidnel'
- Her er den gejstlige Sekretter S,istnoh Jacob Foghl
naaet ned til Protokollens Bladhjonlc, og den tykke
Snor, som Bogen er gennemtlukket med, har taget
til Thinget Christen Degns
Ordenes Plads
- sammesteds imod hannem
Vidner at svakke som han
tilforn haft imod sin Villie fort havde og at han der
nodig vilde have vreret refererende ham til nrermeste
Ovrighed, om han ellers skulde have begaaet noget
forargeligt, vidste han intet noget af, eflersom han
ellers aldrig havde vreret geniert (genegen?) til Drukkenskab eller uforsommelig Compagni, derom han
indskod sig til sin Sogneprast samt Sognefolks
tulreseligt) og skaffe deres sandfrerdige Attester.
Bad derfor allerydmvgeligst sin hoie Ovrighed, sin krere
Hr. Iliskop, denne Gang vilde efterlade denne hans
Forseelse, onskede intet hellele, end at hatr maatte
leve udi Rolighed som og ingen Aarsag skulde gire
og otte smaa

1) Biskoppen.

':) s1'ndet.
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ringeste Maade begrere saa som
Christen Degn, at Sagen denne Gang maatle opsrettes<.
Det noget uklare Mellemparti af Jon Degns Indlreg
maa vel fbrstaaes saaledes, at lran ikke vit imodegaa
\lodpartens Besk-vldninger, da han paa Grund af Fuldskab
hvad han altsaa iovrigt paastaar il<ke at have
lrogen- Hang til
intet erindrer om sin Opforsel.
maaske- har Jon Degn Ret, naar han betegNaa
ner sit -tilfrelde i Gjern som enestaaende. Den retslige
og kirkelige Akts videre Forlob, kunde da ogsaa tyde
paa, at han ikke jrevnlig lader sig overmande af det
strerke hvide, og af den Grund rager i Klammeri med
Folk. Parternes ydmygelige Henstillinger om Tilgivelse,
den enes Henvisning til sin sygc l(one og mange Born
og den irndens Paalleraallelse af Hr. Jacolls og Sognefolkenes Yidnesbvrd, kan vel ogsaa have giort en
Yirkning, saa de"to'Degne slipplr nogenlui"de helskindet lra Historien.
Den gejstlige Protokol slutter da ogsaa saaledes,
nred omirent iien samme Ordlvd som de verdslige do.
ville gore det, naar Naade giar f'or Ret:
Saa-efter Tiltale, Gensvar og denne Sags Leilighed er her for Retten sluttet, saasom begge Parter
sig for angivende ender, undskylder og bekender, _at
om noget var passeret, som ikke sommede, var det
af en Skrobelighed og Ubesindighed sket, og ingen af
dem vidste h-inande.n for nogel uarligt at beskylde,
vilde og gerne forliges hvorpaa de ogsaa tog hverandre i Hrender og haver saa med hverandre krerlig
og venlig forligte *
-Helt sluttet er Sagen-(<.
dog ikke dermed. Den skulde
endnu om ad Aartrus Bisp til endelig Paakendelse, og
det hedder derfor til Slut i Protokollen:
, Da som deres F-orseelse endnu staar til deres
Hoj-Ovrighed at forsone, begrerede de'(Parterne) -Opsrettelse udi sex Uger, forinden hvilken Tidde formodede
nast Guds Hjrelp-deres Forseelse at faa afbedet hvilke6
Ugers Opsretlelse jeg (Provsten) og dennem eflerinderlig
Begrerin.g paa Hans Yelredle Hojrerverdigheds gode
Behag endelig bevilgedeo.
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Det hele er underskrevet af de tre Assessot'et', med
tlet sadvanlige m. p.1) ordfojet hvcrt Navn.
En Eftershrift meddeler saa til allersidst, at den

geistlige Rets Afgorelse har faaet Biskoppens Sanktion.
Denne lvder saaledes:
,Den 4. Juli nest efter, haver ovenn&vtrte tvende
Degne indfundet sig udi egen Person hos hans Yelredle
Hoi'arvrerdighed Biscoppen2) udi Provstens Nrervrerelse
og saaledes er erklreret sig en Del udi storste Ydrq'ghed depresseret Forseelsen, at hans velredle Hoj:ervrerdighed har efterladt dem deres Forseelse denne
Gang, med den Condition, at de herefter vil vrere
fri for saadan Forargelse og bevise des storre
F-littighed udi Embedet og Skikkelighed udi Liv og
I-evned !
De to Forbrydere er sikkert efter denne resultatrige Audiens draget lettede hjem til deres Degneboliger og Familieliv. Dct maa haabes, at den biskoppelige Formaning har frugtet. Om deres (lanossaGang har h.rvet dem i deres Egns Omdomme, er jo

en anden Sag.

Denne Degne-Forgaaelse i Drukkenskab og Slagsmaal er ikke enestaaende i disse Tider. Degnene vat'
io sikkert ofte Folk, der havde et ikke helt renfartligt Studieliv bag sig, og som ikke altid maatte afbryde
dette og give Afkald paa Udsigten til Prredikestolen
paa Grund af Fattigdom. De bar ret hyppigt Nlarker

af et halvvildt ,Studenterlivu. l)e bar tit med Rette
Navnet ,halvstuderede Rovereu, og de mange mere
eller mindre propre Degnehistorier, vi alle kender,
maa sikkert ofte I'ores tilbage til netop den Tid, r'i

her bevreger os i. Naboegnene til ovenomtalte Degnes
Yirkekredse, har ogsaa uheldige Degne at fremvise.
Aar lrenger-e nede
Saaledes fortrelles der
- dog nogle
i Tiden - om et Slagsmaal
i Ry, som Jens Mikhelsen fra Klode Molle, Oluf Andersen Degn m. fl. er
Deltagere i. Der skal endogsaa yrere brugt Degen
(Kaarde).

') manu propria : med egen Haand.
') Dr. Hans Braem.
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Rolle i Retterne er tlog ikke altid
- passive.
- .Ion Olufsens
tlen
Ogsaa han trrelles - som hans Formand i trmbedet
al<tiv, her kravende. I 1697 er

- I(romand Jens Hagensen, denhan saaledes ude efter
nes Model Sidsel Jensdatter, som da synes at have
fraflyttet R.v Molle og bor i Linaa, og hendes Lavvrerge fbr baadc Nannest, Huspenge og de hoje liesters
Offer. De dommes af vor gamle Vcn, Claus Jessen
til at betale alle Restancel og yderligere Proces-Omkostninger r2 Rdlr.i. Samtidig soger han en hel Rrekke
af Sognets Husfolk og lnderste for deres Skyld. Af
denne Sag rejser der sig en anden i 1698, som syrles
at vrere et Slags Modtrrek fra l(romandens Side. Det
drejer sig om noget af den Szedejord, der tilhorer
som
Gaarden
Overgaarden eller Gandisgaarden
- skal
- hans
Moder da bor paal). Degnene
.Tens H. og
have haft dette Stykke Jord i Brug uden at svare den
aftalte Afgift af det.
Selve Tratten og dens Udgang er det ikke nemt at
udrede, men det har da heller ingen storre Betydning,
at det blev gjort. Nlere Interesse har det, at man her
laar et Par Opgorelser af, hvad Gaardene i Linaa
svnrer i Degnerente. Det synes paa dette Tidspunkt
at vrere 1 Gaas 1 Skp. Rug, B Brod og 1 Snes ,lEg.
Og dertil er det ret morsomt her ogsaa at trreffe et
af de Stednavne som bruges endnu den Dag i Dag:
Kudal (Kodal), den Dal paa den nordre Side af Aaen,
igennem hvilken Voel-Vejen gaar.
Endvidere skal jeg anfore et lille retslig Krav, .lon
O. reiser. Han strevner ved Hans Krsltaar og Christen
Jensen af Linaa i 7702 Linaa Hyrder Anders Rasmussen og Strunge Jensen, angaaende den ihjrelslagne
Ko, som af Jon Degns Folk om Morgenen frisk og
sund med Hjortlen udkom, og om Aftenen formedelst
dens ilde Medhandling maatte aflives, om de noqet
derimod vil have at svare!n Sagen opsrettes i tr Uger,
og da den siden ikke viser sig paa Tingbogens Illade,
maa de

to Byhyrder sikkert

') Aarboger 1928, S. 25.

have haft saa meget
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Syndserkcndelse, at det er bleven jrevnet med en Bode
nogle venskabelige Haandslag Parterne imellem.
og
"Endelig
har jeg firndet .lon Olufsen som l(ober i
Forbindelse med- den i Afhandlingen om Linaa Kro
omtalte Auktion i 1731 over Ane Nielsens Bo, som
jo maaske kan fortelle os, at hans boglige Interesser
ikkc har vreret ret store.
Jon 0lufsen dor t7:12, 76. April.
Til de I'olgende 16-77 Aar har jeg ikke kunret finde nogen Degn i Linaa. Naturligvis har der
vreret en, men hans Navn er bare ikke opbevaret.

iels Ahrner

(1748-17u5).
Ilfter den eller de ukendte f'olger saa en Xland ved
Navn Niels Ahrner. Yi vetl,-at han bliver kaldet
til Enrbedet i 1748 eller 49, og han er- da ikke nogen
helt ung \Iand: 12 eller' .13 Aar Kirkebogen oplyser
nemlig,--at han dor i 1785 og da er 80 Aar gl._
Haris Kone hedder Mette llathrine, og dor 70 Aar
ganrmel 1792. Hun er altsaa fsdt 7722 og er 27 eller
28 Aar, da Nlanden kaldes til Linaa.
Der fodes dem en Son, Jens, i 1750 og i 1753 en
I)atter', Anne Cathrine, som dor allerede i 17ir6. I)esuden har han to Dotre til, hvis Fodsel ikke er noteret
i Linaa Kirkebog, og som altsaa maa vreTe medbragt
andetsteds fra. De b-liver begge gifte i 1770, den enc,
Johanne llar-ie, med Enkemand Anders Johansen i
Resendals N{olle, og den anden, Ijtisabeth Aarsle
(Ursula?) med Feldbereder Rasmus Hasle, Aarhus.
N

Ahrners Vita er iovrigt skjult i det Morke, der i
Iieglen omgiver dem, derikke har Melle mvrerende med
Retf'rerdigheden.

Det erieste, der maaske kan yde noget positivt her,
er den Bemrerkning hvormed han slutter sine foran
Side 113 citerede Opgivelser af Degneembedets Ind-

tregter

Det hedder her:

Min Formand bortdode ved Ols dags tider, da jeg

igen tiltrredet 'ljenesten, Michalis 4ernrest, hans efterlldte Enke o*erlod ieg hele .Iule Renten, ogsaa udi

Litrua Sogn

i

gamle
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Annex Sognet som er Byg, Brod og Gaas, vil haabe,
min Kone efter min Dod maa vederfares samme(.
Det vilde trave glredet mig, om jeg havde kunnet
gore lidt Rede for, hvorledes Linaa-Degnens Hjem i
de Tider saa ud, hvad det f. Flks. rummede af Bohave.
Nlen hr.erken for Degnenes eller Prresternes Ved-

kommende har det vreret mig muligt at skaffe
Materiale lilveje, som kunde give nogen Oplysning
her. Bondeboer i I-inaa Sogn fra de[ 18. Aarhundrede har jeg giort Rede forl).
I Mangel af Skifter efter Linaa Degne, kan en Opgorelse af Boet efter Degnen Niels Pedersen i Ssnder

Vissing, Tyrsting Herred (1732), give os en Fremstilling

om et midtjysk Degnehjem i det 18. Aarhundrede.
Af Tintoj er der tre Tinfade og en Salzirkenz) af
Kobber: en Kedel, illessing: 2 Kedler, Stentoj: 4 hollandske Stenfade, 1 Skaal, 2 Tallerkener, 1 Krus og
5 Par Thekopper, GIas: 1 Bouteille.
I Dagligstuen fandtes: Bord med Skuffe, 2 Kister
med Laas, Skrin med Laas, Hrengeskab, Lanestol,
3 Stole, 1 Sengested, ,bestaaende af en (FjreI) med
Over- og Underdyne og 2 Puder.
Bohavet er iovrigt som i et Bondehjem.
Degnens Klreder bliver ogsaa raabt op. De bestaar
af folgende Ting ide indklammede Smaasummer angiver den Pris, de af Taksationen er ansat til):
1 gi. sort vendt Klredeskjortel med gl. Drejl underIbret (2 Rdlr.), 1 sort hjemmegiort do. (1 Rdlr. 40 Sk.),
I gl. sort do. af Klrcde t3 Markr, 1gl. graa KladesKjortel (1 Rdlr.1, 1 sort Khde-Vest gl. (2 Mark), 1
h.femmegjort do. i1 Mark 8 Sk.r, 1gl. fbret Skindtroie
(3 Mark), 1 Par gamle Lrederbukser (1 Mark), 1 Par
sorte uldne Stromper (1 Marl< 8 Sk.), 2 Par lodden
Handsker (1 Mark 8 Sk.), 1 gl. Reise Hzette af plos {Pl1'ds) tl2 Sk.), 1 gl. Hat (12 Sk.), 1 mindre do. 14 Sk.),
1 Par gamle Stovler 12 I\Iark), 1 Par- liuslader Sko
(1 Nlark), 1 Par trnselsklreder Sko (3 Mark;, 1 Par
do. (12 Sk.).
') Aarboger
'1)

1S16, S. 118-132.

Tallerken(?).
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Af Boger lbrekommer en ikke ringe Forsyn_ing.
\'resentlig latinske, hvilket sikkert fortreller, at Niels
P. har vreret Studiosus. Idet jeg anforer Rrekken,
gor jeg opmrerksom paa, at Bogtitlerne fremtrader
med- Takshtors Bogstavering, der sikkert ikke altid
drekker den rigtige og derfor gor det vanskeligt at
bestemme Bogen:
-med

Defekt (1 lldlr.), 1 Rejse-Bil;el
Oalepinusl7
l1 Markt utlen Bind, Mollers Postil in Evangelia
(2 Markr, Lutherus in Iivangelia, mutileret2) uden_ lind,
t8 Sk.), Tarnovios in Prophetas minores i4 Mark),

Auverus in I')vangelia i2 Nlark), Dauderstadius in Evangelia (1 Nlark), Baldvinus de adventu Christe lij (6 Sk.t,
Tacharia- Ursius Explicationes Catechidirc, Benedicti
Aretu (el. Arctu) Problemata, Jacobi Pontani e Societate
Jesu, Nicolaus Hemmingius in Amos, Verba Stephani
med Defekt, OttresaB) Ciceronis, Hemmengiit?t assertiones de reparatione hominis post lipsumil!)
finNiels P. har, synes det, vreret musikalsk
- der
og en
des i al Fald i Boet 1 Yiolin med Foderal
Hoboe i1 NL) og Jreger. Der srelges en Bosse
(1 Rdl.). Endelig nrevnes ,et Spanskror med trende
Led og en Staal Knapo.
I sit- Udhus havde han gaaende 1 Ko (2 Itdl. 4 II.)
8 Faar (4 Rdl.) 2 Lam (2 M.) 1 So (1 Rdl.) 3 unge
Soer (1 Rdl. :l NI.) 1 gl. Gaas 112 Sk).

Poul H ee ga ard

(1786-1814).

Niels AhrnersEfterfolger erPoul Heegaard
- -Hedegaard,
den sidste Degn i Lirraa. Degneeller
embedet og Skoleholder do. slaas da sammen til et.
Hedegaard var fra sit femte Aar blevet opdraget
hos sirr ,Svogeru, Degnen Niels Grolsted i Skorup,
der i 1778 blev optaget i Det kongelige danske Landhusholdnings-Selskab som korresponderende N{edlem
og udmrerkedes med dets Medaille.
1) I-atinsk Lexikon af Augustinermunken Calepinus (f lltl 1)
ufuldsteendigt.

'?) Afi'evne, skarnferet.
r)
Formorlentlig Orationes (Taler).
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For Poul Hedegaard kom til Linaa, havde hun
vreret Skoleholder i Gjern. Her ragede han imidlertid
uklar med Befolkningen. Denne indgav til Biskop
Hee i Aarhus en Klage over hans Behandling af
Bornene i Skolen. Skrivelsen er meget morsom og
fortjener at citeres. Den lyder saaledes:
lYi underskrevne Beboere udi Gjern, Skanderup Sogner
bonfalder herved til den Naadige Herre (Biskoppen) hvorledes vi finder os 5'derlig nodsaget til at andrage fbr Dem en
Klage over vores Skoleholder Poul Heegaard udi Gjern Skole.
1. Sidst afvigte Vinter lerte han ikke vore Born deres Lecti
og ikke lreste dem for, men sagde: De skulde grette dem
selv til dette, og synes vi, det ikke er ret at omgaaes yore
Born.

2. Skoleholderen forbod, at de, som vidste noget maatte ikke
sige dem, som lidet heller intet vidste noget til deres

Borns Lrerdom, men sagde, de skulde, som sagt girette sig
tlertil.
3. Yore Born, som anklage Skoleholderen ere desuden meget,
onr vi saa tor udsige det, skammelig medhandlede med
Hug og Slag at Blodet har strommet efter Straffen, og de
uskyldige Born ere kommen gredende hienr til sine Forreklre rned blodige Hrender, saa slet vare de medhandlede.
4. Det skamnreligste kommer nu, som vi undser os for at
:rnfol'e, men rlog ikke kan eller bor forbigaas, nemlig at
Skoleholderen befalede nogle af vore Born at lugte til de
andre Born, om de havde fiertet i Skolen. Det forstaar sig
selv, at om et Barn formrerker slig Utugt hos en af sine
gode \renner, vilde det vel neppe robe den i slig en skiden
Sag, men gierne tillagde en anden uskyldig Skylden; Det
maa ellers vaere en forunderlig Undervisning, som denne
Skoleholder har haft, sitlen han oplrerer vore Bsrn i saadanne uanstrendige Ting, hvilket vi aldrig havde trenkt'
mindre ventet af en lovlig indsat Skoleholder.
5. Yi ville ikke eengang melde om hvad vore Bsrn i Skoleholderens Betieningstid havde liert, som er lidet, intet
ellel tilbage rd (glemt det de har kunnet) og de dog burde,
naar de gaar i Skolen, lidet forfremmes, saavel i deres
Christendom som i anden fornoden Lrerdom, hvilket vi

ikke have fornummet, og som vi haabe med Barnets Attest
kan godt giores, thi han er vel ikke aldeles uvidende.
6. Det er og bekendt, og, som vi med Eed vil bekrefte, naar
det forlanges, at Skolenresteren Poul Heedgaaard haver
taget Bornene i deres Haar og trekket dem fra den ene

til

den anden Siide

i

Skolen, samt slaget dem meget ublue,

fordi de ikke vilde lugle til de andre Borns Rumpe. Skoleholderen Poul Heedgaard bruger'forklede, naar han der
udi enten havel spyttet eller snydt sin Nrese, til at kaste
o*
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for Bornene, nemlig dem, som enten have syndet eller dem,
som han er vred paa, for at bringe hanr samme tilbage
rnod Strafs Lidelse; rnen vore Born er ikke af det Slags
Creaturer, der lade sig afrette til at bringe igien, naar man
allene spytter eller snvder sin Nese i et Torklade, men

gierne her udstaae sin Straf efter Forseelsen, dog paa rnenskelig f,Iaade.

Naar han har slaget vore Born alleneste fordi de
- -regne
og skrive, hvilket de I'orlangte af Skoleholderen,
viltle
saa sagde han til dem, at de skulde gaa hjem til deres Forreldre og fortrelle dem, at han slog dem.
Hvorneest vi udbeder, at Cappellanen som vores Prrest Veledle og Velarvrerdige Hr. Moldrup vilde her paategne meddele sin sandterdige Erklrering lbranstaaende betreffende,
saaledes som han i fornoden Fald trsster sig til med Eed
at bekr:efte.
Giern og Skanderup, Dalby og Holmstol den 27. Decbr.
(Tyve Underskrifter.)<.

1780.

Naturligvis har der bag Klagen staaet en Del Misligheder i Heegaards Embedsforelse. At en stor Part
af Skoledistriktets Forreldre har lagt Navn til Ilesvreringen, siger jo en Del, selv om der vel ogsaa dengang
nu
samles Underskrifter paa Kla- soln
- Ietikke
ger. Det
er jo heller
uden Bet5,dning, at Kapellanen i Gjern-Skanderup, sonr besorgert Sogneprastens kirkelige Arbeide og Tilsynet med Skolen, og
som altsaa er Heegaards nrermeste Overordnede og
Tilsynsmand, synes at v&re noget mindre velvillig
overfor denne.
Sagen a{foder en Rrekke skriftlige Bevidnelser,
Udtalelser og Redegorelser fra ovenn&vnte Kapellan,
Provsten og Heegaard selv. Mellem alt dette Papir
uclhrever Heegaards sig som det bedst affattede og
taler til Fordel for hans Intelligens. Og hans Forsvar
har da ojensynlig ogsaa vrere[ strerk[ medvirl<ende
til at svakke Beskyldningerne i Borne-Fredrenes Klage.
Heegaard nyder da ogsaa den Begunstigelse at skrive
sine lndlrcg paa ustemplet Papir.
.Ieg skal imidlertid ikke citere de forshellige Indlreg,
n'ren kun anfore, at hele Historien sikhert har svrekk.-t Heegaards Stilling som Skoleholder i Gjern, saa
han har maattet soge bort. Og hans Papirer staar
ilike saa lavt i Kurs, at dette ikke lykkes. Biskop Hee
Iialder ham i 17BG til Linaa Degne-Iimbede.
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Til dette var der lagt en Jordlod, som er afsat
paa Udskiftningskortet over Linaa Sogns Jordliggende:
Ved Markskellet ostlig for Byen, eller rettere syd-

ostlig ude syd for Skanderborg Landevej, ca. 300
Alen fra Byens sondre Led, Knopledet, med Storrelse
ca. 400 X 200 Alen og Hartkorn 1 Skp. 1 I"dh.

Endelig siges det ogsaa, at Degnen paa det Tidspunkt
har ,Htrsplads med Have, sydostlig for Gadenu. I
min Barndom udpegede man et Bindingsvrerkshus i
den sydlige Udkant at Byen som det Sted, hvor Degnen havde boet.
Om hans Bsrn kan meddelcs I'olgende: 1787 hrr
en Pige. Fadderne er
han et Ilarn i Linaa Kirke
- Bang, Linaa, Jomft'tt
Niels Grolsted, Skorup, Jomfru
Buller, Gjrern, og N. Thomsen, llye. 1793 dor en 21/4
og 1794 har Poul
Christen
Aar gammel Dreng
- for
Daab.- Fadderne er Anne
H. aiter en Christen
Marie fra Rye og Niels Hansens Kone fra I.inaa, Niels
Grolsted, Skorup, Niels Nielsen, Rye, og Niels Hoy,
Linaa.
Af Faddernes Navne kan nlan maaske gore en
Slutning om det sociale Niveau, hr.orltaa Poul H. i
sin Linaa-Tid befandt sig. I)et synes at have vreret

ret

antageligt.

1798 staar ,Madam Heegaardu Fadder i Haarup
hos Hans Christensen sammen med ,Hans Jorgenu,
omtalte H. J. Behr, hvis S!*S!
sikkert den tidligere
-fintles
i Haarup. 1800 brerer ,Povl
altsaa fremdeles
Degns Koneo et Barn for Daaben i Skiellerup, i 1801
optrader ,Degnekonenu i Linaa i samme trgenskab
hedder
hos Jens Sorensen D1'[rr i Laven
- (Barnet
(lhristen og ogsaa l)1'hr. Slregten har
endnu Rgpro'1802 under Betegsentanter rmange) i Sognet
- oghos Jens Laursen.
nelsen ,I)egnens Koneu i Linaa
I 1807 - altsaa da Heegaard har vreret Degn i
Linaa i godt
en Snes Aar og maa vrere noget _op i
Aarene -- faar han Opfordring til at soge Niels Grslsteds Ilmbede i Shordp. Denne indgaar da til den
tbr'kaldende Myndighed: Biskop llirch i Aarhus
modentlig efter forudgaaende Henvendelse til Heegaartl
selv
med Ansogning om, at denne, naar G. afgaar

I

-
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til Skorup. G. er m 72 Aar, hans
I(one er dod og han onsker at tilbringe sine sidste

maa blive kaldet

Aar hos Poul H., der siges at have en ,virksom Koneo,
,der godt kan forestaa Husholdningen for dem beggeo.
Det ser imidlertid ud til, at Degnefolkene i Linaa
egentlig ikke er strerkt opsatte paa at gore Flyttet til
Skorup. I)et oplyses, at Madam Heegaard er svag
artsaa ikke videre ,virksomo og lidet mobil, og fra
hendes ]larrd fremkommer der da heller ikke nogen
rigtig Ansogning om Kaldet, blot en Slags Iifterskrift
paa Grolsteds Ansogning, hvori han tiltrreder den
gamles Begrcring.
Det hal vist derfor vreret Degnefolkene i Linaa ret
behageligt, at den gamle fortryder eller dog tilbagekalder sin Ansogning og bederBiskoppen annnlere den.
Poul H. bliver saa siddende i Linaa til 1814, da
han dor som sidste Degn sammesteds. Degne-llmbedet
og Skoleholder-do. slaas da
- som hele Landet over
sammen til et.

-

II. Skole og Skoleholdere.
Skolesporgsmaalet, d. v. s. Omsorgen for Almuens
Skolegang, var ved Aarhundredskiftet 1700 og ind i
de forste Decennier af Seklet orn ikke just brzendende,
saa dog noget, der s5'sselsatte mangei l'anker blandi
dem, der sad inde med den Viden og Dannelse, som
de store brede Lag manglede. Og det blev ikke ved
blotte Overvejelser og Debatter, men der kom virkelig en Skole ud af det.
Det vilde imidlertid fore for vidt her i ren Almindelighed at gore Rede for denne Udvikling. I Joakim
Larsens fortrreffelige Afhandling om Landsbyskolerne
i Aarhus Stift,l) lindes en kort, klar og forstaaelig
Skildring af Folkeskolens Grundl.rggelse i det Stift,
som Linaa horer til. Den er en udmrerket Indledning
til hvad jeg nu skal fortrclle om Skolen i I-inaa Sogn,
der af J. L. anfores hlandt de, med Hensyn til Skolesagen, fremmelige.

'

Aarboger 1916 S. 1-21t.
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Jeg har i min Afhandling _om Prresterne i
Linaal) fort-alt, at den Linaa Prrest, Magister Clemen
Poulsen, i Forening med Medlemmer af Slregten
Fischer, reiste eu skble i Linaa_, de-n lorste her- Som
det da anforte.
der antydet skal jeg supplele
f)en Lt. Pouls"eriske Skrivelse angaaende Skolevasenets Tilstand i Linaa 1716 fi'emkom som et Svar
paa
erl Foresporgsel.
' Verl
Ilfteraarsllndemodet i Aarhus 1716 blev det
af Biskoppen Johannes Ochsen indstrendigt p?a]agt
Provsterne at tage sig af Skolesagen, og-samme Ejtelaar sendte han- disse en Skrivelse til Besvarelse.2)
Paa F-oranledning af Provsterne fremkom da rundt
fra Stiftet Redegorelse fra Prresterne, og den omtalte
Cl. Poulsenske var da en af disse.
Af denne ser man altsaa, af hvem Skolen er gruntil La_rerlon,
Lre_rerlon,
henlagt _Irl
der er hentagt
clet,
det, hvor stor en Kapital, cter
600 Rdl., af hvis Rinter dog ogsaa Skolens \redligeholdelse'skal afholdes. Derimoilsiges intet om, hvor
gammel Fundatsen er. Me-n d1 den ene af Stifterne
forst overtog
Christian lrischer tll Slll{eDol'g - Iorst
vrere 9 Aar
tlette Gods 1707, kan den i 1716 hojest
som tidligere meddelt
garnmcl, og har altsaa
Ry-tterskole afloste
f,un besiaa8t i,r,ltit den kongelige
u

qr

ruuq,

-^

D_

-_^

den.'lr

Hvorledes denne Skole var indrettet og monteret,
siger Prasten intet om, og jeg ha-r da heller ikke fra
aride,-t Side faaet nogen Oplysning herotrr' Men det har
vel r'rcret det almintelige hed et Skolerum paa 2-3
Frg det smalle Bindingsvarkshrf igennem, - klinede
Tail mellem Leder, Stolper og Remme, Dobbeltdor
med Iilinker og Haspe, ilelt i 1o Paa tvers, Vinduer
med smaa blyindfattede Ruder. Gulvet har vel varet
smaa runde ilullesten eller rode N'Iursten,
- maaske
Prele
Ler
og i dette har der vreret rammet nogle

-

') Aalboer 1922 S. 176-177.
') Skrivelsens Ordlyd. Aarboger 1916 q. 2--3.
Silkeborg
')' \tetl den Tid, d; den Fisiherske Familie srelger
med tilliggeirtle Gods til Kongen, og denne go-r dette tit
Rvttergodl-(1721) orntales det, at der da ligger et Skolehus
i Bven, Det er alsaa den Poulsen-Fischerske.
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som bar Bordet eller Bordene og Brenkene.
!gd,
Maaske har der vrerct en Ovn rejst af Kakler.
Antagelig har Skoleholderen boet i en Iinde af

Huset, maaske har ,I(arlenu (Skolelrereren) maattet
nojes med et Rum for sig og sine, der ikke gav Platls
til stort mere end det Sengested, som Biskop \\'ornr
anforer paa sit beskedne Forslag til Skolernes Indretning.
Maaske har den forste Skole i Linaa haft sit Hjem
i den Fischerske Stiftelse, ,Hospitalet( - osten forKirken
som jeg tidligere har omtalt.lr
Hvad -Linaas forste Skoleholder hed, kan godtgores
med nogenlunde Sikkerhed, trods det, at Cl. Poiilsen
ikke nrcvner hans Navn, men kun at han er Studiosus.
I Kirkebogen for 1714 siges nemlig, at (lhristen ,Scholmesteru har Barn i I(irke (Nieli), og som vi senere
skal se
under Omtalen af Ilytterskolen
- nrcvnes
Skolemesteren
som Christen Bagger ieller
Bagerr.
Af Tingbogen for 1774 fremgaar, at hans Kone er
Soster til Jens Sorensen i Linaa. Lreserne erindrer
maaske, at denne Nland optrrcder, i den i Anledning
af misrogtet Krohold mod liromand ,lens Hagensen
anlagte Sag-, som \ridne og lbrtrcller, at hans-Fader
,for ungef'ar 21f z Aar siden kobte 2 Tdr Ol af Jens
hans Sosters Brvllup, som har
tI., da han gjorde
-i
Skolemesteren Lenne.r) Baggel el aitsaa bleven gift

ved 1710-11-Tiden.
Hvorledes den Del af Funtlatsen, der vedrsr-er Skolens ,Driftu paa de lbrskellige Omraader, saa ud,
foreligger der intet om. NIen det er jo ho.f st sandsr.nlict,
at den hqt lignet de ovrige ved privat hiitiaiiv
opstaaede Skolers. Ved at gengiye Regulativet fra cn
af Omegnens Skoler af samme Art, v'rl man sikkert
faa et l3egreb om Linaa Skoles ogsaa.
Jeg valger her Funder, som oprettedes af Landsdommer Enevold Veng. Fundatsen indledes her med,
at Formaalet er dette, at Folk ved Skolens Llndervisning bedre kan lrere at ,takke Gud og bede godt
') Aarboger
'?)

Aarboger

1922
192tt
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for Kongenu. Og der siges at den grestfrit aabnedes
for baade ,Bsnd-erborn, T.ienestedrenge, fattige og for'reldrelsseo.
Det paalregges Skoleholdernc at holde Mandtal over

Born, der skal begynde deres Studicr
de skoiepligtife
-i Fem-Aars-Alderen,
og paase, at de flittig
allerede
soger Skolen, ttndersoge Aarsagen - til Udeblivelse,
inciberette saadan lil Prtesten, som da skal tale nred
vedkommende Forreldre, der, om Talen ikke frugter,
kan straffes for Forsommelse, dog med Moderation.
Skolelrereren skal vrere lige god ved alle Born og
ililie gore Forskel paa IrattigC og-_Rige, og fl_inke Borr
skal han fritage fbr Skolen i Hoslet og Hostnings'Iider.
Skoletiden er fra Mikkelsdag til Paashe 8-12 og
2--,tr, i det andet Halvaar fra 7-11 og 2-6.
Dagen begvnder og ender med }Iorgell- og Aftensalmd <,g en"-Bon. soir bliver Skoleholdercn givet.
Hvert"l(on sidder for sig, men de faar den samme
Undervisning i Luthers lille Cathekismu's og anden
god Forhlari-ng, som kan ved Sporgsmaal ogsaa ind-

^prentes.
Bornene skal dertil lrere at lrese indenad i Bog, og,
om nogle Forreldre begrere det, i Skrivning 99_ Regnins rd6 saakaldte 4 Species). I saa Fald skal Lrere-

.e.r"fo..\'ne dem metl Skrivematerialer for 8 Skilling
om Nlaaneden. Papir medbringer de selv.
Skoledagen gaaf saaledes: om Formiddagen lases
2 Capitlei- af -Bibelen, om Ef'termiddagen 2-3-4
Artikler af Lovbogen, Bibel og Lovbog levere-! ham,
det horer til Skrjlens lnventariltm, hvortil Degnen
(Skoleholderen) har at svare. Han forklarer Bornene
ilet laste efter Tidens Lejlighed og deres Begrebers
Beskaffenhed.

I Gaardene skiftes Mrendene til at hente Bornene
daarligt Vejr.
Skreldln, Banden, Slagsmaal og Forsommelsel udi
deres Lresning maa han- afstraffe med_ Ris, dog r-rden
Forbitrelse, rien naar nogen grov I ast forefrrlder,
som fortiener srerdeles Revielse, skal det forebringes
fbr Synderens Husbonde og Prresten, som da Straffens

i
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]Iaade eltcr Forsvndelsens Beskaflenhed som snarest
regulerer.
-- Sondage, Helligdage og l{aaneds-Bededage moder
Ljngdommen
i Skolen og gaar under Anforsel af
Skoleholderen til Kirken- til ,den Plads, sonl den
dertil orclineres(.
. Ligesaa ved Bispe- og Provste-Visitats stilles Ungtlommen i Orden elter Vandtal, og efter Proportio-n
af deres Yittighed inddeles den i visse Klasser ai imodtage El<santen og Sporgsmaal i deres Christendom.
Naal Sakramentet er modtaget, Iian forlanges videre
['ndervisrring for Barnet, men herfor skai Degnen
have ekstra Betaling. Husbonderne bedes have- Oje
med de ltegavede, at de kan komme frem. Om reldie
Ilennesker skulde v:ere for uvidende til, at Prresten
kan tage den til Alters, da skal Degnen mod BetaIing prreparere dem.
I Fundcr var Degne- og Skoleholdertjenesten slaaet
samm_en og besorgedes paa dette Tidspunkt af Degnen
.lens Juul.
I)en ,kongelige Skoleu opfort af Frederik IY
afloser saa i lT2l"den rprivaten Poulsen-Fischerske.
Og den I(apital, hvor;laa denne var grundlagt,
kom'brere
mer altsaa
som tidligere nrevnet til at
et
lille Hospital- eller Fribolig for Fattige.
De kongelige Godser vai i 1717-1-8 blevet omdannet til Rvtterdistrihter, deraf tre i J1'lland: Kolding
hus, Drohningborg og' Skanderborg. " I det sidste rejstes 24 kongelige Skoler, hvoraf Linaa altsaa var en.
Ogsaa Kongen var bleven grebet af Intcrcsse for
Almue-Skolevresenet. Det havde da heller ikke manglet ham l)aa Tilskvndelser her. Saaledes fra den
bekendte Biskop Hersleb og de i Anledning af Rytterdistrikternes Oprettelse udnavnte I'em sj:ellandske
I(ommitterede. Disse sidste foreslog ham at rejse Skolerne paa Rytterdistrikterne og her bl. a. anvende
tomme Rytterhuse til Skoler.
Endvidere havde vel ogsaa andre Godse.jeles Eksempel ansporet og agget ham
var den storste
- somhans
af alle Landets Godseiere
ligesom
egen Slregt

-
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tilskyndede maaske dog nok den pietistiske Bevaoelse, der jo havde Folkeskolen paa sit
Proglam, , og dertil endelig en ret strcrk religios og
menrieskevenl-ig Folelse hos l(onge! -selv.
Naturligvis hunde disse Skoler ikke rejse-s-paa en
Sturls, mdn den Undelvisning? som de skulde vrere
Srcdet for, tog saa at sige straks sin Begl'ndelse, og
man maatte saa forelobig hjrelpe sig m-ed de Huse,
som kunde ska{Ies. Saaledes ogsaa i Linaa, hvor
Rvtterskolen f'orst rejste sig i Tidsrummet 1724-27.
HiitXet Aar kan ikke fastslaas. Hvilket Husrum der
til en Begyndelse ben5'ttedes i Linaa, vide-s heller ikke,
men san?synligvis liar det r'reret det F'ischer-Poulsenske.

nu har fem Skoler Skoledistriktet
- dersom hidtil: hele Sognet,
vedblev at vrere det samme
oesfla den Del af det, som laa vestetl for Gudcn og
Siit<eborg Kro, Slot og yderst Lysbro Skovrider- eller
SkovfbgidhLrs. Bornene af Kroens Frestere, ,de Paa
Slottet'indkvarterede Ryttere, Ilidefogder, Ladefogder
o. s. v. og Sliovembedsmanden i Lysbro, sogte altsaa
allc Linai Skole. Det var en lang Skolevej, isrer- flot'
tle sidste -- over 11/r MiI. I Ost naaede Skolekredsen
Skel, i Nord til Voel do. og i \yd -til
til Irlensted
Soenre, i alle disse lletninger s2. 1,/3 Mil' Da der
imirller.tid i hine Aar saa at sfte ingen Udflyttere-fandtes, og al Beboelse vqr samlet i.Byerne, blev Skolesaa lange, som
vejene- for det ovrige Sogn dog
-ikke
-alle
Beboerne laa til
de" nu vilde bleve"t det, om
Linaa Skole. Forholdene i Linaa Sogn, dannede
iovrigt ikke nogelr LTndtagelse -fra de. ovrige--fem
,Koilens Skoler.-. i Giern Fierred S-ve-ndstru.p, FSar:
vang, Gjern, Skovsrod, 'l'oustrup. Sk_olen i Annekset
Dalieruf samlede saaledes Born- fra Toustrup, I)allerup, Sorring, Rogen, Onstrup,-Klintrup, Laaslly,.den
i Si<ovsrod"besoiftede Flensfed, Kalbfgaard, F-rsholt.
Alling, Bomholt, Tulstrup, Jaungyde, Iiilsgaard 9:...1'.
Dei har sikkert ikke vreret to Meninger om' i hvilken By den Linaa Rytterskole skulde ligge. Linaa var
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jo afgjort Sognets llidtpunkt. Hvor mange Born, rlcr
til en Begvndelse sliulde soge Skolen, kan med ret
stor Nojagtighed opgives.

Sogneprresten skulde overalt hvert Aar optage en Liste

or,er Sognets skolepligtige Born, og vi har e n fla
Linaa Skole fra 7723. Det Aar
altsaa et af Sholens
- 55 Hjem.
forste
var der 156 Elever lra
I Tvilum
- vrlr der dog adskilligt flere: henholdsvis
og Them
17;5 og 126. Paa to nier
Skoleholderens og llitmester Rauchs
var alle-Hjem Bonders. Her lindes
af tidligere navnte
Navne bl. a. fire .lenser: Jens
Yestcrgaard, J. Snedker, J. Bach, J. Hagensen og
Smed-Jens og et Par St,vkker med de remarkable
Navne ,Yef (Vreve) Anno og Peder Sterch. I Skjellcrup mellem de 12 Foraldre (med 20 Born) fintles
Borring-Andcrs, Niels Bustrup og ,I(mdt-Maren (vel
sagtens fra Irudthuset yed llesenbro) Brygger-Lars.
Klem-Lars, Niels Grove og hans Kones Sosteru, samt
Jens Pors. Fra Haarup (19 Forreldre med 11 llorn)
har vi af hendte Navnc Jens Ilodker og Hans Jakob
Brchr (beggc kendte frn Slottet, den sidite som Ladefogedl. Laven har 8 Ftedre mcd 18 Born. Af de for!!e har jeg truffet de to Nielser': N. Kirer og N.

Kopyt, i andeu Forbindelse og nye Navne ,Bertelu ,,lillc
Sorenu, ,Per i Husetu og ,I(jrcrsmollereno (Manden i
Kjrers Moller. I Mollerup er opf'ort 9 Ophav og 1.1
Born. Jeg nrevner af disse tre I(vinder, ,Karen Persdaatter<, ,Michel Hansens Konen og ,I(aren .lensdaatter<, og a! tidligere nrevnte Mrend- I'Iogens Solensen og Niels Borup.
Knn faa Hjem sender over to Born. Llndtagelserne
herfra danncr Chr. Hansen i Linaa og .Iens Bodker i
Haarup, som stiller med hver fire. Tr6ere er Niels
Grove, Skellerup, Jakob Laursen, Jens llask og ) Per
i Huset" i Laven. Ritmesteren og Skoleholderen har
hver kun et i Skolen.
Skolen blev rejst paa Byens Gade, altsaa Pladsen
indenfor Gaardenes og Husenes store Runding. Denne
jo gennem Aarhundrederne Frelles.lord og havde
1q
til Midterparti Gadekreret, som forsynedes me-d Yand
af en lille ubetydelig Bak, der saa rislede videre
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gennem nogle Enge ned til Aaen, der attel mundede
ud i den store Guden. Paa Rundingen var io i Tidernes Lob givet Plads for 5irke, {ro og-Smcdie, B'eninger, som var rejst til frelles Brug. Nu kom altsaa
,den kongelige Sholeu til. Den blev lagt i Gadens
nordlige Udkant med Smedegaardene til rrrermeste
Naboer, skilt fra disse ved den brede Voel-\'ej, der
her udvidede sig til en lille Plads, Bornenes Lege-

plads.

Smedegaardene og Skolens lidt firernere Naboer:
den ene Mollegaard, Storgaarden og Prrestegaarden er'
borte, nedrevne, ja, de fleste af den gamle Bys Gaarde
er helt eller delvis udflvttede. Den store Kreds er
brudt. Og den gamle Laidsby har nresten helt igennem skiftet Udseende. Bindingsvrerket med de vendrede Tavl er, paa en enkelt Undtagelse nar, veget
for Grundmnr i mere eller mindre tiltalende Opstahling, de gamle Kampestensdiger, som trolhst hegnede
Tofter, Haver og Veje, og som Byens Mrend foi Aarhundreder siden rejste, er slojfede
helt ny Bv
- en
er ved at rejse sig her som alle
andre Steder'.
Panelernes, Bjrelkelofternes
Tid er ogsaa forbi, Bonderne sidder ikke lrenger paa Slagbrenke og ved hrede
Egeskiver, og de ligger ikke mer.e i Alkover og Hinrmelsenge o. s. v. Og Bonderne selv hendes i Maal
og Vresen og Dragt og Skikke nresten ikke fra Kolrsladens Mennesker. Men endnu staar den gamle Rvtterskole der som et smukt Minde om den Tid, da
man fra oven begyndte at praktisere et Syn paa og
en Behandling af Bonden, der skulde hreve ham kulturelt og gore ham til noget mere end det Trakdvr
og tlen Malkeko, han hidtil havde vreret.
Den staar der endnu med sin svrcre hvide Gruntlmur og sit Tegltag, sin betydeligc Vidde. Den er blevet forlrenget en Kende, har skillet Dore og \rinduer
og mistet den Stentavle, som oprindelig sad over Skoledsren
nye Skole oppe ved
- den er flyttet op i ilenmen
Aarhus-Silkeborg-Lhndeve'j
de .amme Sten
sidder endnu i Murene og sikkert findes ogsaa endnu
qn Del af de Sprendetrzeer, som stod undef det ganrle
Tegltag, og de Bjrelker. der bar <let forste Loft.- Den
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altsaa nu i Privateje
hos en ilIand.
- ogforovrigt
der holder Haand over den
Haven, som mod Syd
gaar ned til Gadedammen, mcn den historislie Sans
burde i den gamle Ringby nu have vokset sig saa
stor, at man ved kommende I.)jerskifte fik Kommunen til at kobe den hvide Bvgning, saa der blev sorget for dens Bevarelse.
Den staar altsaa i det vresentlige i den Skikkelsc,
hvori den-som de ovrige 239Rytterskoler-blev rejst.
I det vresentlige ja; men en nojere Redegorelse
for Skolens Opb,vggelse
og 1'orste Skikkelse vil dog
her vare paa sin Plads. Den var jo da ogsaa i hin
Tid
n:est Kirken
anseeligste Bygning, og
- Byens
som -de ovrige Rytterskoler,
et historisk Mindesmrerke
af llang og en mrerkbar Mileprel i det danske Skolevresens Udvikling genncm Tiderne. Det var jo, som
det meget rigtigt er bleven sagt, en ny Skoletype, her
blev indfort >et Tillsb til Skolearkitektur saa vardig
og smuk, som forst i dette Aarhundrede har set sin
ja, saa langt ned som til 1830erne lian
Lige
- Frederik IV Skoletype i vore Landsbvman -folge
skolerl).

Man har fra den Landkonduktor (Landmaalert,
Planitz, som ber,regedes til at opfore fire Skoler i
Dronningborg Distrikt, et Overslag over de I'Iaterialer,
Det
som anvendtes til en Rvtterskoles Opforelse.
fortrclles, at alle Ydermuie, Skorsten, ^Bagerovn og
I(akhelovns-Fodder var satte af Flensborg-Mursten,
ligesom der ogsaa var brrendte Mursten i alle Gulve,
Shillerummene var dog murede af >solbagede<
altsaa ikke brrendte X{ursten. Til Tag og Kal<kelovne brugtes Flensborger-Tagsten. Til hele
Murarbeitlet medgik 280 Tdr. I(alk, 3 l-ispund Svinehaar at blande i det, Taget skulde ,skiellesu
- underpsfl, og Mnrermesterens Arbejdslon
fbr
stryges
det hele-var 80 lidl.
Til Tomrerarbejdet anvendtes godt norsk 'frre i
Bjrelker, Sprer og Hanebjrelker og iovrigt ligetom') >Tegninger til Skolebygninger paa Landet<. Kbhvn.
10-11 (\rilh. Lorenzen).

1913, S.

144

lidu. Egeberg.

til ,skorstenshammer Bjrelken over Ildstedet
samt godt strerkt Tornmer- iovrigt. Tsmrermesteren
-betaltes med 16 Rdl.
Ogsaa det Nlateriale, Snedl<ermestererl arbejdede med,
var dels trg, dels norsk Trre. Saaledes var Vindueskarrne og Rammer Eg
tykke og 8 do.
- to l'ommer
brede
og Posterne ligesaa
3 'Iommer tykke og
- Naturligvis var ogsaa- alle de ydre Dorkarme
4 brede.
af samrne starke og uforgrengelige Art Trre og dertil
9 Tommer tyhke.l)
mer

I,Ian ser, det hele var solidt og godt, og der synes
heller ikhe at vrere bleven sparet llaa det, der skulde

holde 'l-rreet sammen; Plojning, Hovling, Spiger og Som.
,Hver Skole var 21 Alen lang r9 F-agr 12 Alen bred
og 41iz Alen hoj fra Gulvet til B.irelkerne. Ilurene
var to Sten tykke og lugede udvendig, Gesimsen var
1/z Alen hojo, og det hoje 'I'ag havde skraa Gavle.
Der var tre Yderdorc og f'em lnderdore forsl'nede
med ,kroeg og krampe( og I.aase, og der var 8 Vintlueskarme mcd to Ilammer i 24 blyindfattede Ruder
i hver llamme. I(armene havde fulde Beslag med 2
Slaugbuer udi hver I(arm. Indventlig var Yinduerne
malet rode, udvendig perlegraa, og var naturligvis
lbrsvnede med ,Skaader ellcl Lemmeu.
,Geunem den rundbuede I)or korn man ind i den
lille Forstue, derfra ind i Skolestuen og fra denne
ind i I-rcrerens Stue. Herfra var der Dore til Sovekammer og l(okhen og fra dette til Spisekammer og
Gaard. I Kokhenet var der aaben Skorsten med Ildsted og Ovn, og herfra fyredes i Bilrcggerovnen, der
opvarmede baade Skolestuen og Lrererens Stue. I det
ydelste Fog brg Sl<olerl var tier Plads til I(oer og
Faar'. l)a der ikke oprindelig horte Jord til Skolen,
behovedes der ikke mere Udhus. Ilrrendselet
og
,har vel haft sin Plads- paa
den leverede Fourage
- 6 fiavne pikkede rned smaa
Loftet. I dette Fag var
runde llullesten, og 22 Favne omkring- Huset var brolagt med samme Materialeo.2)
') Thoger.Iensen: >I(ong Frederik IVs Skoler<. Aarhus 1921, S.41-43.
') Sst. S. 15-16.
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t ad mig her indskyde, at der altsaa heller ikke oprindelig var henlagt en Nlarklod til Linaa Rytterskole.
Det skete forst senere. Hvornaar kan ikke afgores,
rnen Skoleholder Schandorff, som vi senere vil komme
til at omtale, havde en Skolelod til Brug. Det tidligere
onrtalte Kort af 7792 med tilfojede Forklaringer
fortreller om )en Jordlod ved Mollerup Skel nordost
for Byenu. Den var ca. lfz Fjerdingvej ude sonden
for Silkeborg-Aarhus gamle I-andevej. Og der fandtes
den ogsaa i min Barndom. Den var ca. 6 Tdr. Land
stor og havde Hartkorn 4 Skp., 3 Fdk., 11/: Alb. Da
var den dog gennemskaaret i Ost og Vest af den nye
brede Landevej.
Over Skoledoren

var anbragt den bekendte Sandsten med sin Indskrift, der er hugget af Stenh'ugger
Heinbrodt paa Kongens Nytorv, og som fastholdtes
metl en Jernkrampe.l)
Det har sikkert vreret med Undren, de Linaa Bsnder saa Bygningen rejse sig. Og det har vel nok vrer.et
en Mrerkedag i Byens Historie den Dag, den stod frerdig og overleveredes til Kirkeinspektoren ved en
Synsforretning, der formentlig her som andetsteds,
udfortes af Provst, Prrest og et Par Haandvrerkere.
,Oprindelig var der ikke Brond ved alle Skoler,
Lrereren har da hentet Vand ved Gadebrsndenu.')
Yed Linaa Rytterskole har der dog sikkert altid vreret
Brond: en af Kampesten opsat ved Gadedammen i
den sydlige IJnde af Haven, den fandtes endnu der i
min Barndom.

Kakkelovnen har f'srst vreret muret af Kakler.
ikke mange Aar efter OpforelMen senere
- maaske
sen af Skolen
er man gaaet over til Jernovne,
i Dikemark Jernvark i Norge.
som vist blev stobt
var
De
tegnede af Kirkeinspektor Helt og vejede 11/z
Skippund. Maaske har Linaa Rytterskole gennem
Kirkens Midler faaet en saadan anskaffet. I min Barndom havde Skolen dog en anden Kakkelovn, en v&lr)

Indskrifterne paa Stenen og over Dorene i Husets Indre kan
lases i Th. Jensen: Kong Frederik IVs Skoler. Aarhus 1921.

s. 48-50.

') Sst. S.

46.
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dig tre-Etages Indretning med et Aarstal inde fra det
18. Aarh. et Sted, som slugte store Bunker af de
leverede Torv uden at yde storre Yarme som Vederlag.
Der var hvad Husrum angaar egentlig sorget godt
for Skoleholderen i tlen smukke Rytterskole. Selve
den hvidtede, af tre ret store Vinduer oplyste Skolestue, som tog hele Husets Bredde og en stor Midterpart af dets Lrengde, var natulligvis ikke srerlig rummelig, naar Hensyn tages til de 106 Born, som skulde
soge den, og i Samligning med de Skolestuer, Nutiden
indretter, noget utilstrrekkelig. NIen med Henblik paa
dem, der hidtil havde rummet Almuens Born
og
her da sikkert ogsaa den Poulsen-Fischerske - de
smalle lavloltede Indretninger, var den nrermest- flot.
Det tarveligste af tlet hele var Inventaret i Skolestuen. \Ien her maa som Undskyldning erindres, at
Datidens I-atinskole var Forbilledet, og dette naaede
det kan paa den anden Side vrere sagt til Almue-skolens
Ar-e
ved sine primitive Skole- Rytterskolen
mobler. Det bestod
alt i
efter Planitz' Opgivelse
alt af 2 Borde og 7-l3renke, ,lange og korleo,-hvortil
var medgaaet ,2 f1'lter 6 Alen Deleru, og disse NIobler hvilede llaa Prele, som var nedrammet i Gulvet,
altsaa ikke til at flytte.
Hvad Ohr. Bagg-er har haft af Indbo til at flytte
ind i sin Del af Rvtterskolen, r'ides ikke, men det
kan vel forLrdsrcttes, at det har vreret nogenlunde den
samme Forsyning af Sengetoj, ,Trrevarelo >Jernfang<
o. s. v. som det, Datidens Bonderboer opviser.
At llytterskolerne i Almindelighed er blevet
vel vedligeholdte, er ojensvnligt, ellers havde de vel
ikke prresenteret sig saa smukt, som de gor nu elter
et Par Aarhundreders F'orlob. F-or Linaa Skoles Vedkommende er der fra 7740 i Justitsprotokollen opbevaret en llegning paa en Reparation, som er foranstaltet paa F-oranledning af Skolens tog Skolernesr
Overopsyn, Stiftamtmanden og Biskoppen. Det blev
foretaget af Amtmandens Fuldmregtig Chr. Gundorph
et i Afhandlingen om Retsv:esenet nrcvnt Navn
-Fl. I(irer
og Fr'. Bertelsen
- formodentlig et Par stedlige Haandr,rcrkere.
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For Tomrerne har der intet vreret at gore. Sprendetrreer, Hane- og andre Bjrelker har vreret i god
Orden.

Snedkeren har lagt nye ,Understykkeru i VinduesRammerne. Det lober, med Arbejdslon, op til kun
4 Mark, og da det er 8 Ski,lling pr. Ramme, oPlyser
Udgifterne altsaa ogsaa, at der har vreret B Vinduer i
Skolehuset. Derudover har Snedkeren sat en FemAlens-Fjrel, som koster 10 Skill-, ind i Kokkendoren
og slaaet 20 Ssm i Loftet, hvilket andrager 5 -Skill.
op
12 Skill.
Simmen med Arbeidslon
- lsber det
bliver
til 1 Mark 11 Skill. Den -hele Snedkerregning
en lille Daler: 5 Mark 11 Skill.
Murermesteren lagger fire nye 'fagsten (i 6 Skill.)
op, ,udsprekkern Bagerovnen og ,hvitter Skolen indvindig. Hertil medgaar 6 Skp. Kalk (1 lark B Skill-)
og til-Arbeidslon 2 Mark 8 Skill., det bliver 5 Mark
6 Skill.
Glarmesteren sretter 7 lluder i 2 Skill. ind og retter paa Blvet, hvilket bels,ber, sig til 2 Mark 14 Skill.
Iindelig reparerer Smeden i Byel paa Noglen_til
Skole- op Gddedor samt Laasen til den sidste. Det
bliver iait 3 tynde Fireskillinger. Og den samlede
Reparation paa Skolen bliver i det Aar i gL Mont 2
det vil sige smaa 5 Iironer
Rdi. 2 }Iark- 11 Skill.
i vore Penge.
At-det med Chr. Baggers Ansrettelse er gaaet
til som i de ovrige Rytterskolq!, er jo selvfolgeligt. Til
Skoleholdere for:eslort Biskop \\'orm, der som bekendt
havde en stor Andel i Rytterskolens Fremvrekst ,at
tage skikkelige og gudfrS'gtige Stu.denter,_ naar^ de
hivesu, men I Mangel af disse ,andre verdslige Personer, som fsrer et skikkeligt Levnet og er vel oplrert
i deres Saligheds Kundskab". Den kongelige Instruks
angaaende Ansettelse kom til at Iyde saaledes, qt {e.n
af ?rresten til Skoleholder foreslaaede Person skulde
kunne ,oplrere Ungdommen i Doctol' Luthers liden
Chatekismus samt iegne og skrive', og han skal af
Proyslen -udi Amtmandens Overvrcrelsr,(, examinet'es,
og fbrst, naar han der er ,dygtig befundenu, antages
af Amtmanden og Provsten.
1o*
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Da det imidlertid her drejede sig om Lrerere til
Skoler, har Studenterne - paa Grund af den
Udsigter, der ofte
ringe Lon, der bodes, og de lange
Degneembeder
i
Forfremmelse
kLrnde \'rere til
ikke kunnet slaa til, saa man i de fleste Tilfalde

2-10

maatte nojes med ,verdsligen Personer, der ofte-var
overdrevent verdslige og folte mange Unoder med sig
fra deres tidligere Nreringsveje. -Det var altsaa ofte
Brugbarhe-d, _at
kun en ringe-Garanti foi Mandens
han blev fundet brugbar af Provst og Amtmand. Qg
det var da heller iklie fuldt betryggende, det tredobbelte Tilsyn, han var underkastet: Prresten _en Gang
foruden det, han forte ved Katekisaom Ugen
en Garrg
om Sondagen
tionen-i Kirken
- Provstens
tredie Aar. Gamle
hvert Aar og Biskoppens hvert
aftjente Soldaier, aflxugte Skrivere o. lign. er det jo
iklie altid nemt at faa opdraget til gode Skoleholdere.
I Linaa fik man en Studiosus, den tidligere omtalte
Christen Bagger. Iflg. Kirkeinspektzr Morvilles Indberetning om Kirkernes Indtregt og Jdgift for Aarene
1722-2{-24 ses det, at denne Mand - som de
ovrige Skoleholdere i Rytterdistriktet - faar 24 ltigsdaler aarlig af Kirkekassen.
Jeg har- tidligere nevnt, at Bagger sikkert ikke
horte til de daarligste blandt de Skoleholdere, som
Rytterskolen fik. Herom vidner da ogsaa Biskop
H-vgoms Bedommelse i hans \risitatslleretning fra Linaa
Slio"le i 1710. Han siger, at,Ungdommen I'Indtes her
noget lledre underviit end paa de to fo_rrige_ Stederu
(Rogen og Gjern),
'intet og at ,Degnes og -Skol-eholderes
paa at sigen. Og efter hvad der
For-hold iar
vides om Mag, Clemen Poulien, kan man nok gaa
ud fra, at han har varet en duelig og samvittighedsfuld Tilsynsmand, sonl har forstaaet at holde sine
Skoleholilere i et godt Trit. Ikke mindst i den Del
af Ungdommens Oplarelse, som foregik i Kirken.
Om t\lagisterens Forhold her foreligger der fra Biskop
H1'gom-en Indberetning til den hojeste kirkelige Styrelse fbr Aaret 1741. Det hedder heri, at \{agisteren
,paa de Tider af Aaret, som baade han selv__og de
Unge for Kuld har kundct taale at forblivc i I(ilken,
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er nesten hver Prredike-Dag bleven i en af Kirkerne
(Linaa og Dallerup) af ham selv holdt Catechisaiion, og at ikke Degnen eller Skoleholderen skulde
blive derlra ganske a-fvandte, har- han imellem ladet
en af dem I sin presence informere de unge.
Derforuden bliver hver Sondag fra Prredikestolen fra
Fastelavn til Martini et Stykke af Catechismo forklaret, med mindre der indfalder Lig-Prrediken, der
har han
betager Tiden. Med denne \Iaade
.10
om
Vintet-en
derlbruden
og
Aar
i
con'linueret
at have taget de Unge i Srerdeleshed til communionen, o-g da paa ilen Dag de gik til Skriftemaal
holdet et 1x a m e n med dennem for derved at

deres Devotiono.
opvrekke
^
Man kan vel altsaa af dette og andet ogsaa slla
fast, at Chr. Bagger ikke har laaet Lov at sove irtd
under sit Arbejde- i Skolen, ligesom Cl. Poulsen ikke
har hort til de forsommelige Prrester, der for deres
Efterladenhed i 'filsynet kunde mulkteres i stigende
Skala med 5, 10 og i5 ndl., og om dette ikke hjalp,
droges til Ansvar med Klage til Regeringe_n.
I -hvor stort Tal og Omfaug de 106 Born og de
senere Tiders Skoleungdom hhr sogt den kongelige
I-rereanstalt, er det mig umuligt at gore Rede for.
NIen det er vel sandsynligt, at F'orholdene i Linaa
paa dette Punkt har formet srg sonl-i de-fleste andre Sogne
Landet over. Skoletvangens Indforelse har vel ogsaa
msdt Modstand her. Ligisom der i sin Tid af Almuen
Skatden Gang ofte blodigt
protesteredes
- moder den
ter til Kirken-og andre nle Paahg, saaledes
sikkert ogsaa k[n nsdtvungent _og tvunget- af-.Overmagten gaaet til at svare Skole-Skat af forsE_ellig Art
og laale- det Indgreb i dens I)ispositions-Ret over
BTrnene, hvor de[ gjaldt det Arbejde, disse udforte
i Gaard, Bol og Hus.
hjemme
"Skoletiden
var io lang. Den begyndte meq 4"t
femte Aar. Og dei daglige Arbejde beslaglagdg fll
Paaske til Miihaclis lNiilikel5) I)ag Tiden fra 7-11
Formiddag og 2-6 Illtermiddag, og fra Michaels Dag-til
Paaske fra g--tZ og 2-4. Gahske vist gaves der for
Bsrn over 8 Aar de-n Lempelse, at de Iik dcn halve
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Dag fri, skiftevis lrormiddag og llftermiddag, men
alligevel, det var et Indgreb i Bsrnenes Medh.lrelp i
Hjemmets Arbejde, og det er ho.lst rimeligt, at der,
hvad F-orssmmelser angaar, har v:eret rigelig I3rr.rg for
I.'ormaning fra Mag. Clem-ens Side, og om denne ikke
virkede, Straf fra Amtet med Pengebsder og Fangsel.
f)en hojeste Straf her: )aabenbar Skrifteo, har iflg.
Iiirkebogen, hvor denne Fremstilling blev indfort, dog
ikke vreret anvendt. llan ved intet sikkert om Rvtterskolens og Bondernes Forhold til hinanden paa'dette

Punkt.
Angaaende Arbejdet indenfor Linaa Rytterskoles
fire livide Vregge, kunde jeg maaske indskrrenke mig
til at henvise til den kong. Instruks af 28. Marts 172I,
paa hvilken Dag Frederik IV lyldte de'halvtreds Aar,
og med hvilken han altsaa tillige daterede Rytterskolerncs Fundats. Men da sikkert kun faa al mine
I-resere har denne Instruks ved Haanden, vil .jeg

kortelig n&vne de llovedpunkter i Instruksen, sonl
vedrorer Undervisningen og ikke allerede er nrevnt,
og som Chr. tsagger og de folgende Skoleholdere altsaa
arbejdede efter. I)er er i den adskillige fortraffelige
prdagogiske og humane Tanker, som ogsaa Ntrtidens
Skolev:esen med Held vilde kunne bygge paa.
Skoleholderen skal, ,om der skuld!" fiirdes nogle
fattige, forladte fader- og moderlose Born, som ingen
Iilhold have, men leve af Almisseo, vrere lige saa
han
omhl,ggelig for dem, som for de andre Born
- Forbsr ikke reflectere paa Forreldrenes 'filstand og
mlle, men hans eneste Oiemrerke skal vrere, at faa
Ibrsvarligen underde hannem anbefalede Born
viste

n .

- -

Men han
Skoleforsommelserne.,Bliver Bornene uden Foraldrenes Viden borte fra Skolen, da skal han give Foreldrene det tilkende, som da med llis straffer demu.
Er Forreldrene selv Aarsag til Forsommelserne, skal
han melde det til Prresten, som da har at kalde l"orreldrene for sig og ,foreholder dennem saadan deres
Forseelse, hvorved de giver Aat'sag, at Bornene ikke
oplyses i den saliggorende Guds Kundskab og intet

skal ogsaa nden Persons-Anseelse paase
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liere, hvormcd de i sin 'fid kunde tjene deres I(onge
og F-rderne-Landet. Hjrelper dette ikke, da skal Sagen
gia til Amtmanden, som da lader besorge det fornodne med Nlulkt og Vand og Brod.
Hver N'[orgen skal Skoleholderen be-gynde med Fon
)saaledes, a-t der forst sjunges en Morgen-Psllpe,
siden lreses Nlorgen-Bonn-en lamt et Oapitel af 4Sn
hellige Skrift, og"endelig sjunges en poenitenses eller
andeir aandelig Psalme; mederis Morgenbon-nen lreses,
slial alle tilstedevrerende Born ligge paa deres I(nre,
og bor han se til, at Bornene imidlertid mld An{aSt
Psalmerne, bede Bonnerne og hore Guds Ord
"j.,rlg.
Iiese,- dog tages herved i Agt, at efter Vejrets- Beskaffenhed olm Vinteren, naar det el ondt Vejr, da ikkun
sjunges et Par \rers af en Salme, paa det at Bornene
r.ed Lvs-Aften kunde hjemkomme og ej ved Sne-Fog
op udi ]lorke skal konrme til Skole.
"N"a. llorgen-Bonnen er holdet, skal han straks
beqynde at i"rese for Bornene, men siden saavel Piger
som Drenge mode i Skolen, saa bor han,se derhen,
at Dlenpeie sidder ved et eller flere Ilorde for dem
selr', og'?igel'ne for dem selv, saasom de ingenlunde
maa si-dde blandt hverandre,.
Angaaende tlet, selve Undervisningen omfatte{e i
llvtteiskolen, da heddet' det, at han skal med al Flid
lrere Bornene Doct. Luthers liden Catechismus, hvilket de bor vide Ord for Ord at oplrese uden ad, uden
den i Stiftet brugelige Forklaringf hvilken han ej skal
yrenne clem til aT tdre saaledes 1rden ad, at de binde
sis til Ordene. men han bor tit og ofte forandre
S5orssmaalene til dem, saasom det ei bedre at kunne
girre "folrede for Nleningen, end at de kunde lase
Ordene op uden at forstaa dem.
Alle Bdrnene skal han desforuden lare at lrese
inden i Boger, som han og-tillige, naar Forreldrene
det begrerer, bor informere dem i at skrivg. og regne,
hvorfo-i Forreldrene da betale ham for et Barn maanedlig otte Skilling Danske til Skrive-Materialer, men
for Lesningen betales intet.
Som Lreiningen om Morgenen begyndes med Sattg,
Ilon og Guds hellige Ords Lresning, saa bor den llge-
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ledes om Aftenen endes, _da der fsrst sjunges en aanhvorpaa alle Bornene nedkndle, medens
Aften-Bsnnen lases, siden lmses et Capitel aflden hellige Skrift, og endelig endes med en Aften-Psalme,
saa skal og, forend Bornene gaar af Skolen om Middagen, lrses for dem af Lov-Bogen efter Tidens Bcskaffenhed 2, 3 i tr Artikler". Den boglige Hjrelp, selve Skolen e.iede, og som
Skoleholderen i sin L'nden'isning ku"nde stoite sig
ti!, var meget ringe. Iflg. Instruk"tionen anskaffedel
til hvel Skole 100 A.ll.C.er, 100 Katekismer og senere
en ^Bibel _ og magslle senere nogle ,F'orklaringern
og Salmeboger. I -Linaa og Toistrup SkolekrEdse
landtes dog en Del
ud ovei. det forordnede Antal.
Til den tidligere-anforte af l3iskop Hygom givne Indberetning tra-r Cl. Poulsen ogsaa'medfelt, "at han ,i
det Haab. at den tilvoksende Unqdom s'kulde sore
sig med Tiden den almindelige Citechismes Forrklaring bekendt, haver han foraiet til hver af Skolerne
12 Stykker
H-an fojeldesvrerre mistrostigt til, at ,han har
- fundet faa Forreldre, der har villet gore den Bekostning paa deres- B_orn at kobe den I o en Ting, der
jo kunde pege i Retning af den tidligere
.-med udtalie'For.m.odning 9.m,, at Bondeine ikke saa
afgjort \relvilje paa Skolens Arbejde.
- Ang-aaende Disciplinen i Rytterskolen foreskrives
det
Skolemesteren, at han mai ,for altins sive noie
Agt, at de ikke binde, bruge Skrelds-Ord"oe utuetiq
S-nak eller stoje, kives og slaas, men finder" han"eri
eller anden af dem dermed at forse sig, da stralTer
han saadanne med Ord, og foreholder de"m alvorligen,
at de i Skolen bor_ sidde- stille og med AgtsomHed,
uden at fortorne Gud eller forarge h-r'erandre"-;
pg ,han maa ingenluride merl Eug og Slag ilde- medBornene,-men
deres
Fejlika"l
ha"n
paa
lemIto.9t"
faldigste -NIa,ad.e soge at rette, iindes nogen uflittig i
at lrere_, da ladfr han saadan en sidde la"ngere i Sftlen end de andre, dog bor han qore Forsk"el mellem
Bornenes Nemme, med hvilket "en kan vare beclre
begavet end den anden, og derfor i kortere Tid latte
de-lig Psalme,
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det, som en anden maa have langt lrengere Tid
lrere.
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at

Vil hans Formaninger og den maadelige Straf

han lader Bornene udstaa med at sidde lrengere i
Skolen end de andre intet hjrelpe, siger han det til
deres Forreldre, af hvilke eller af ham i deres Ner-

vrerelse, de da med Ris efter deres Forseelses Beskaffenhed straffesn.
Naar Skolen er sluttet, har Skoleholderen intet
Ansvar for Bornene, da skal ,de Borns Forreldre, som
ikke bor i den By, hvor Skolen holdes - - lige
saavelsom de Borns Forreldre i den By, hvor Skolen
holdes, selv drage Omsorg for at faa Bsrnene af
Skolen hjemu.
Det kan til Tider have vreret en ret besvrerlig
Opgave, naar det drejede sig om Bornene fra den
vestligste trnde af Linaa Sog!.
Skolemesterens Pligter udenfor Skolen fastsattes
ogsaa. Han skulde sorge for, at Bornene fra hele Sognet,
,Sondagene og Helligdagene samt Maaneds-Bededage moder i Kirken til Prrediken og Catechisationo.
Ogsaa naar Biskop og Provst moder liem til Visitats
og overhorer, skal han dele Bornene i Klasser efter
det, de har lrert, og vrere til Stede ,for at stande til
Rette, om noget paa hans Undervisning kan vrere at
sigen. Og han skal da ogsaa staa Skoleret selv, idet
det hojeste Tilsyn ,lydeligenu ,tilsporge ej alene Provsten, Prresten og Degnen, men endog den ganske
llenighed, om de noget paa Skolemesteren vide at
sige, iom om han enten er forsommelig i_ sit Embede
eller uskil<kelig i sit Liv og Levned.. Og viser d-er
sig da at vrere noget i Vejen med Manden, og_det
ikke er paatalt af Prrst og Provst, skal han ,dendet
nem reprlmandereo. Skoleholderen selv vil
- om
paaklagede er af grov Art ,uden videre Proces
- vare at cassere(.
Til Skoleholderens Opgaver udenfor Skolen hsrte
da ogsaa, at han efter Udgangen og ved Altergangen,
)cen eller tvende Gange om Ugen skal gennemgaa

deres Borne-Lrerdom med dennem. paa det de ej
skulde glemme, hvad de tilforn havde lrert*. ,Begrere

151

lidLt. Egeberg:

og nogcn
underviste i at regne
at vorde
og skrive, maa han dem det ikke nregteu.
Og endelig: ,Saafremt en Del af de lil Land-l\{ilitsen indrullerede eller og andre fremmede Mennesker
n]'s komne til Sognet, skulde findes saa grove og
u6plyste i dercs Sa"Iigheds Sago, at Prasten ilt<e kai
tage dem til Alters, da skal han undervise disse, saa
Prresten kan antage dem.
Lonningsgrundlaget var ved den Linaa Rytter- - som
skole,
alle andre Steder i det vresentlige Hartl<ornet. Til hver af de 20 kongelige Skoler i Skanderborg Amt lar udlagt 238 Tdr. Hartkorn. Egentlig skulde
der have vreret 280 Tdr., men som Godtgorelse for
de manglende ,12 Tdr. fik Skoleholderen af Kongens
Kirkers Kasse 3 Rigsdaler 6 Skilling.
Iovrigt var Lonnen jo: 24 lldl. kr.artalsvis, af Kongens Skove 3 Lres (Skovlres) Brandetra, af hver 20
'I'dr. Hartk. (Bondernes) 1 Lres Brrende, af hver Td.
Hartk. til Skoleholderens Kreaturer et Lispund Ho
og et Lispund Halm og om Sommeren Grres til 2
Koer og 6 Faar (altsaa i Frellesdrift) af Husmrend
med Born i Skolen 2 Dages Arbejde eller 1 Mark i
Penge. Iindelig var Skoleholderen fri for alle mulige
Skatter og Paalag.
Ud over dette kunde Skolemesteren intet fordre.
Gjorde han det, og det blev ham overbevist, burde
han ,uden al Inve,nding miste sit Embedeu.
Hvor lrenge Chr. Bagger var Skoleholder i
Linaa, ved jeg ikke. Og hans Dodsaar er ikke optegnet i Linaa Kirkebog. Han maa altsaa ikke vrere dod
i sin Skolekreds. Ifolge Hostrup-Schultz Optegnelser
om Degne og Skoleholdere, skal han vrere afgaaet
ved Doden 1748, og hans Huslru Aaret efter 1749.
lvorfra Hostrup S. har sin Viden her, ved jeg ikke,
da han ikke opgiver sin Kilde.
Fsrst i 1782 treffer jeg igen et Skoleholdernavn.
Kirkebogen i Linaa meddeler da, at Skoleholder
1\Iichael eller Michel Schandorff har sit forste
Ilarn i Iiirke. Navnet Mich. Schandorff peger tilbage
mod den Kapellan Michael eller Michel Schandorlf,l)
') Aarboger 1922 S.
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som Cl. Poulsen i sin Alderdom (17-14) fik Lov til at
holde. Han sidder. som ogsaa tidligere meddelt fra
17+{ (ll. Poulsens Ilmbedstid ud og langt iud i Chr'.
(ivberqs til 1773. da han dor. Han havde
i Folge
\\''iber[ - en Son, Michael eller Michel,- der -blev
fodt i-l,inaa 1755. Det er hojst sandsynligt, at de to
l,Iichael'er er Fader og Son.
Denne har altsaa Bain i Kirke 1782. Og da har han
allerede vreret ansat en lid, da han i 1781 er antegnet som Fadder for Christen Nielsens Son, Niels,
sammen med Niels Hogs Kone Ane. Han ses endnu
fire Gange at have vieret Daabsvidne: atter i 171i1
Ibr,ung- Christen Pedersensu Son, _Soren,_1782__for
(lhristen-Nielsens Datter, Maren og Seign. Jens Hasselbalchs Son, Andreas - her i Folge med Laurids
Monsr. Tullipac fra A!_ing
Bastrup fra Skovsrod, en
samt cle to Kvinder fra Linaa, Prrestens Datter HylCathrine Eerring ivist
leborg G-vberg og
- ogMadam
endelig 1790 hos ,Christen SkoSkovrrider-Enke)
mager(, der f'aar sin Dattef Ane Kirstine dobt, _her
er -han i Bondeselskab: Niels Hansen, Jens Bak,
Rasmus Lotterup og Niels Hogs Kone.
Ved sit eget Barns Daab - Barnet dsbes til Navog D_reqgeq har til
net Michael- ligesom han selv
Faddere: Faderens Kollega i Virklund, Skoleholder
Jens Christensen, Christen Nielsen og Niels Hog, Linaa,
og breres af en Jomfm Bang sammesteds.
I 1785 anfores hans Hustiu som Fadder i Kirkebogen som ,\Iichel S. Kone, Marenu. Hun har da
formodentlig vreret bondefodt.
llichel Schandorff dor 1806.
Han syntes at have vreret en dygtig T,rerer. fqltfald
giver Biskop Janson ved'sin Visitats i Linaa 1802 et
smukt Vidnesbyrd. Han siger, ,at tvende her vrerende
Skoleholdere (ilen anden har vaeret fra Toustrup Rytterskolel gore hvad de kan til Ungdommens Undervisning, hvoraf den Dag hortes meget fornojelige Prover i en talrig Forsamlingu.
Her skulde .jeg altsaa, ifolge den Plan, jeg
har fulgt i den lange Rrekke Afhandlinger om mit
F-odesogn Linaa, slutte. Jeg har paataget mig kun at
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fore Skildringen op til Aar 1800. Jeg vil dog tillade
mig at nrevne de tre lbrste af det 19de Aarhundredes
Larere. Man tilgiver mig maaske Overskridelsen,
naar jeg aabent vedgaar, at det er for at faa min
Faders Navn med i min Omtale af den gamle R5'tterskole, jeg gor det.
Efter den Schandorff, jeg nu lige har omtalt, folger
hans Son, som er det Barn, der fodtes ham i 1782.
Han sad i Embedet til Aar 1836, da han aflostes af
Lrerer i Sorring, Jens Peter Winding, der 1835 r'ar
bleven gift med Schandorffs Datter Dorthea. Efter
Winding fulgte saa i 1847 min Fader Niels Egeberg,
som var Larer i Linaa til 1879.

