
Pederstrup Skole  
 
PEDERSTRUP SKOLE: 

 

28.9.1841: 

Skolekommissionen er samlet på Sødal. Man skal bl.a.drøfte ansøgning fra degnen Christoffer 

Thorup,Pederstrup,der har søgt sin afsked fra embede og kirkesanger med pension. Kommissionen 

kan ikke tiltræde præstens anbefaling af ansøgningen. 

a.Hans udviste forhold udelukker ham, Han har ikke den lovbefalede eksamen. 

b.Det er beboerne bekendt, at han besidder formue, og han har udlånt penge til forskellige. 

c.Thorups har kun et barn på 10-11 år at opdrage. Både Thorup og hans kone er fuldt 

arbejdsdygtige. Han følger selv alt udvendigt arbejde  og konen er frisk og rask. Thorup må bruge 

briller i kirken men hørelsen fejler ikke noget. 

Kommissionen finder Thorups foregivende af trang ubegrundet, men de tilstedeværende beboere 

mener, han bør have en ottendedel afkaldets visse indkomster for hans og hans eventuelle enkes 

livstid, såfremt skoledirektionen rinder ham værdig dertil. 

 

3.11.1841: 

En klage fra degnen Thorup over, at han ingen tørv har modtaget til rette tid. Han kan derfor ikke 

opvarme skolestuen. De, der har tørv, må da dele med degnen. 

 

3.12.1841: 

Det kgl. danske Kancelli har skrevet til skoledirektionen, at Thorup i pension faar en ottendedel af 

embedets faste indtægter, .nemlig 6 skp.rug.10 skp. byg in natura, samt 5 skp. byg efter 

kapitelstakste. Kommunen samtykker i denne afgørelse. I 1844 afgår Thorup. 

 

I 1843 er der tale om at sammenlægge Løvel og Pederstrup til el skoledistrikt, men i slutningen af 

1841 havde beboerne i Pederstrup og de fleste af beboerne i Løvel sogn indgivet et andragende til 

amtsskoledirektionen med bøn om, at der stadig må blive en fast skole i Pederstrup sogn, og at 

Løvel skole må blive, hvor den er. 

 

1845: 

En ny skole er opført i Pederstrup. 

 

11.9.1845: 

Forstanderskabet er samlet for at løse problemet med at skaffe pengene til skolens opførelse. 

I et møde den 27.5.1845 har man med 7 stemmer mod 1 vedtaget, at beløbet skal udredes efter 

ligning på skoledistriktets hartkorn -2 rbdl. pr..hartkorn. 

 

I sogneforstanderskabet  mener nogle, at Løvel bør betale halvdelen og Pederstrup 2 trediedele  af 

udgifterne. Andre mener, at udgifterne bør pålignes Løvel og Pederstrup sogne, da det er 1 

skoledistrikt. 

Samlet beløb 309 rbdl. 

 

Der var også forhandling om, hvordan man skulle fordele udgifterne til kørsel og 

håndlangerarbejdet ved skolens opførelse. 

Forstanderskabet indstiller, at Løvel sogns beboere tilpligtes at forrette kørsel og håndlangerarbejde 

til den nye skolebygning i lige omgang med Pederstrup sogns beboere. Udgiften er 378 rbdl. 

Udgiften pålignes begge sognes hartkorn , uden at der tages hensyn til formue og lejlighed. Ellers 

ville en større byrde tilfalde Løvel sogns beboere. 

I Løvel er man ikke tilfreds med afgørelsen. Man tilbyder at betale 22 skpr. rug årlig til lærerlønnen 

i Pederstrup og udrede en trediedel af arbejdet og omkostningerne ved skolens opførelse. Det kgl. 

danske Kancellis afgørelse er: 



Udgifterne skal fordeles på de 2 sognes skolekommune såvel efter hartkorn som formue og 

lejlighed. Kørsel og håndlangerarbejde må bestrides af det til Pederstrup skole henlagte distrikt. 

17.3.1846: 

Skrivelse til Det kgl. danske Kancelli fra beboere i Pederstrup sogn, fordi det er kommet dem til 

kundskab, at Løvel sogn beboere føler sig besværede over, at de skal betale til Pederstrup skole og 

beder sig fritagne for skulle betale til den pensionerede lærers pension samt fourage til skolen. 

Beboerne gør herefter opmærksom på, at de siden Løvel skole blev oprettet i 1740 indtil 1808, da 

degnekaldet (i Pederstrup) blev nedlagt har betalt til deres lærers løn - uden at have haft nogen nytte 

af Løvel skole, da vejen dertil var for lang. De måtte i disse år selv afholde udgifterne til en 

omgangslærer - uden at Løvel sogns beboere bidrog det allermindste dertil. 

Efter 1816, da de 2 sogne blev til el skoledistrikt, har begge sogne betalt lige meget efter deres 

hartkorn til skolelæreren. Løvel sogn har altså ikke haft større udgifter. 

Hvis Pederstrup sogn skulle være alene om udgifterne, ville det blive for byrdefuldt, da det er et 

lille sogn, som kun er en trediedel af Løvel sogn i hartkorn. 

Løvel sogns ejendomme er også meget bedre end Pederstrup sogns. 

Det er heller ikke rigtig, at skolelodden ved Pederstrup skole er særlig god. De kender den bedre. 

Der vil kun kunne holdes 2 køer og 6 får på den. 

Beboerne tror og beder derfor om, at Løvel sogn stadig må tilpligtes at bidrage fourage til skolen 

som de øvrige udgifter. 

 

26.5.1865: 

Sogneforstanderskabet bestemmer, at der skal lægges nyt gulv i lærerens soveværelse i Pederstrup 

skole. 

 

1.6.1885: 
Da tørvehuset ved Pederstrup skole er ubrugeligt, vedtoges det at tilbygge skolens østre ende 2 fag 

til f... og svinesti ,og da at afbenytte det nuværende til tørvehus. Det vedtoges at anskaffe 2 nye 

skoleborde til Pederstrup skole. 

5.4.1886: 

Det vedtoges at ligne 56 pund tag pr..hartkorn til tækning af Pederstrup og Kistrup skoler samt 

indkøbe 6 traver rør. 

3.3.1893: 

Ordinært sognerådsmøde. 

Pkt..l: Indkomne bud på opførelse af en ny skole i Pederstrup åbnedes og 

flg. afgivendes. 

a. murerarbejdet i alt ........................................................................ 725,~kr. 

(murer Chr..Jensen, Overlund) 

b tømrerarbejdet .............................................................................. 300,- " 

foruden trapper og køkkenborde m.m. Laust Dalsgaard,Rødding. 

c. snedkerarbejdet ........................................................................... 344,--" 

(vinduer og døre m. materialer – Chr..Christensen, Løvel) 

d. malerarbejdet maler Kønig ............................................................ 98,34 " 

Til vitterlighed for de gjorte opgivende bud underskriver vi protokollen og er os villige til når 

sognerådet forlanger det, at stille betrykkende caution for arbejdernes prompte udførelse efter 

condotioner. 

for C.Jensen murer 

J.Mogensen murer Laust Nielsen Dalsgaard 

Christen Christensen maler H.Kønig. 



 

2.  Det vedtoges, at sognerådet selv udtager og indkøber tømmeret til skolen efter de indkomne 

tilbud, og til i det hele taget at tilse arbejdet ved bygningen valgtes et udvalg bestående af formanden 

Søren Andersen og Laust Nyrup i Pederstrup. 

3. .Det vedtoges at licitere kørselen af mursten og tømmeret til skolen. 

6.12.1897: 

Det vedtoges at anskaffe en protokol til Pederstrup skole samt de af læreren begjorte regnebøger og 

en hængsel til børnenes tøj. 

16.6.1898: 

Andragende fra lærer P..Jensen, Pederstrup om, at der af kommunekassen må bevilges ham et beløb 

til cement til opførelse af en mur til at forhindre, at regnvandet skyller ind i møddingsstedet fra den 

forbiløbende offentlige vej. 

Bevilgedes. 

.11.10.1901: 

 
Da det i flere år har vist sig, at bageovnen i Pederstrup skole ikke kan benyttes til bagning, da der er 

utilstrækkelig træk, vedtoges det at lade en kyndig fagmand undersøge, om den kan sættes i brugbar 

stand i hvilket tilfælde dette udføres, i modsat fald nedbrydes den og fjernes ud af byggeriet. 

 

22.5.1903: 

Andragende fra lærer J. Chr. Jensen om sognerådets anbefaling til at 

bortforpagte skolelodden på 9 år fra l. maj. 

Anbefales med 7 stemmer mod 1. 

(Andragenet var tidligere blevet forkastet ved sognerådsmødet den 6.4.) 

 

3.aug.l903: 

En henstilling fra Jens Steffensen, Pederstrup om erstatning for, at skolebørnene beferdes hans 

ejendom for at bade i Rødsø og om at drengene i ældste klasse går til badning uden lærerens 

opsyn,v edtoges det at svare, at såfremt badning ønskes fortsat er sognerådet ikke uvillig til at yde 

en passende erstatning. 

Med hensyn til det andet spørgsmål, da vil læreren få tilhold om at føre tilsyn ved badningen. 

 

29.9.1905: 

Lærer Jensen, Pederstrup andrager om, at der bliver gjort noget for at skaffe skolen godt 

drikkevand, da det, der er i den nuværende brønd er utjenlig til brug. 

I anledning heraf vedtoges, at for inden, der foretages videre i sagen, skal brønden renses og 

efterses. 

 

3.dec.l906: 

Da brøndvandet ved Pederstrup skole både er utilstrækkelig og ubrugelig til drikkevand, vedtoges 

det at nedsætte et udvalg til at foranstalte godt drikkevand ved skolen. 

Udvalget består af: Chr.Bay, Just Pedersen og Jens Vesterby. 

 

10.feb.1908: 

C.C.Dalum, Åsendrup  pr. Løkken indstilles til embedet ved Pederstrup skole. 

 

l. juni 1908: 

Da stuerne i lærerboligen i Pederstrup skole ved fraflytningen er bleven en del ramponerede 

overdroges det medlemmerne i Pederstrup at faa skaderne udbedrede. I anledning af, at 



brøndforholdene ved samme skole er dårlige nedsattes et udvalg bestående af Niels Thomsen, Just 

Pedersen, P. Thougaard og formanden til at afgøre på hvilken måde manglerne bedst kan afhjælpes. 

 

13.juli 1908: 

Begyndelseslønnen ved Pederstrup skole forhøjes fra 750 til 950 kr. 

Lønnen som kirkebylærer nedsættes til 20 kr. 

 

7.jan.l909: 

Lærer Dalum meddeler, at han i vinter holder aftenskole for den 

konfirmerede ungdom. 1 den anledning bevilges 10 kr. til lys og ildebrændsel. 

 

12.feb.1909: 

Fra lærer Dalum, Pederstrup skole forelå et andragende om, at sognerådet vil 

lade et af værelserne tapetsere og ønskede tillige, at der af kommunekassen 

måtte udbetales ham 4 kr. for 20 sangbøger, som han på egen hånd havde 

indkøbt  til skolen. 

Det vedtoges at yde ham 10 kr. til tapetseringen og bevilge ham de 4 kr.for 

indkøbet af 20 sangbøger. 

 

l.nov.1909: 

Efter 2.andragende lykkes det Dalum at få et nyt komfur og bageovnen fjernet. 

 

31.3.1910: 

Andragende fra lærer Dalum om af kommunekassen at måtte blive tilstået en godtgørelse, fordi 

hans hustru i vinter har holdt håndgerning med skolepigerne i 1. og 2. klasse. Det vedtoges at yde 

20 kr., såfremt stiftamtet dertil vil give tilladelse. 

 

9.jan.l911: 

Andragende fra lærer Dalum om, at der i skolegangen mangler hylder til træsko og gymnastiksko. 

Det overlades til Niels Kallestrup (skoleforstander) at få mangler afhjulpet. 

 

2.3.1911: 

Meddelelse fra lærer C. Dalum, at hans hustru i vinter har afholdt syskole for unge piger, men da 

det er for den konfirmerede ungdom kunne der ingen tilskud gives. 

 

7.jan,1916: 

En henstilling fra C. Dalum, Pederstrup skole om at få et udhus opført ved 

skolen. Det vedtoges at opføre et hus med halvtag til vognport. 

 

Præster i Rødding-Løvel-Pederstrup 

Provst Delholm  

pastor Colding  

Stabell 

Hjort 

Berg 1892 -1905 

Christian Peter Lindhausen Hasselbalch 1905 – 1910 

Jørgen Wied Nellemann 1910 – 1919 

Hans Christian  Juhl  1920-1928 

Erik Aage Scheller-Nielsen 1928-36 

Filip Timotheus Rosager-Hansen 1937-47  

Henry Martin Haaning Andersen 1947 - 1978 

Karsten holders Jervad 1978 – 1991 

Niels Peter Lund Jacobsen 1992 - 



 

Peiters regnskabs- og dagbog 1893 

5. – 6. maj    Arbejde ved Pederstrup Skole 6 kr. 

25. maj  Kastet ler ved skolen   1 kr. 

1. – 6. juni  Tækning af Pederstrup Skole  14 kr. 

29. juni   Tækning af Pederstrup Skole  2 kr. 

15. – 17. juni Arbejde ved skolen   8 kr.  

27. jan.  1895 Træsavning  i Pederstrup Skole  65 øre 

15.-16 jan 1896   do    1,10 kr. 


