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Nørre Næraa og Bederslev pastorat med 1 skole i hvert sogn. 
 

 
 

 
 
Kirkesanger- og skolelærerembedet i Nørre Næraa. 
Kaldsb.: Grevskabet Roepstorffs besidder.  
Nærv. lærer: J. Larsen. Dimitteret fra Skaarup 1825.  
 
Skolen har 64 børn.  
 
I sognet er 3 møller, 39 gårde, 38 huse med jord, 5 jordløse huse og indsiddere. Distriktet, 
der udgør 146 tønder, 2 skæpper, 13/4 album hartkorn, ny matr., består derimod kun af 33 
gårde, 28 huse med jord og 3 jordløse huse og indsiddere – 300 offerpligtige, 15 
barnedåb, 12 konfirm., 5 bryllupper, 5 begravelser. 
 
Embedet er reglementeret, og for de uvisse indkomster fradrages 30 rbd.  
Løn: 2 tønder, 4 skæpper. 3 fjerdingkar rug, 10 tønder byg in natura, betalte efter captx, og 
2 tønder ringebyg. Pengeløn 12 rbd. , mælk, 819 pund brød, 37 gæs, 37 snese æg, 
reglementeret fourage og tørv (størstedelen af dårlig kvalitet), kvægtiende 5 a 6 rbd. 
 
Boligen, som ligger midt i byen, tæt ved kirken, 1 3/4 mil fra Bogense, er ret anstændig, 
dog er en del deraf, især udhusene, temmelig gamle og de sidste ej heller tilstrækkelige. 
 
Skolestuen, opført 1820, er lys og rummelig. Godt og tilstrækkelig vand haves i gården. 
2 haver forefindes, den ene ved boligen, den anden lidt derfra. Uden udgift for distriktets 
beboere har boligen hidtil været vedligeholdt af grevskabets besidder. 
 
Jordlodden, beliggende tæt uden for byen, i en kort afstand fra skolen, udgør 6 tønder land 
g. m., let muldjord, med 6 skæpper, 1 fjerdingkar, 1½ (ulæseligt – der står måske 1 3/4) 
album hartkorn, som er indfredet med et digehegn uden risgærde. 
Med markfreden bliver det stedse bedre.  
Læreren har hidtil fået sin lod dyrket dels mod betaling til to gårdmænd, og dels ved 
villighed. 
 
Enkepension svares med 1½ skæppe rug, 2½ skæppe byg og 5 rbd. i penge.  
Til hjælpekassen 1 tønde, 2 skæpper byg. 
Til de latinske skoler 1 rbd., 2 mark. 
Besørgelse af embedsbreve har i den senere tid ej været forlangte. 


