
Der havde længe været talt om at få en Skole eller to på Fejø, men det var blevet ved snakken.  

Amtmanden skrev således den 15. juli 1741:  
"Det er ej videre avanceret med Skolernes Opbyggelse og Indretning paa de trende Øer: Fejø, Fæmø og Askø. Der 
spørges stadig om Overslag; siden paa Øerne ej skal findes saa habile (dygtige) Tømrer- og Murermestre, som slige 
Huse paa Bonde- og Landsbyvis kunde opbygge og dertil Overslag gøre. - saa for at undfaa Udsættelse har jeg ladet 
Overslag gøre af to erfarne Landsbyhaandværksmestre her fra Falster. Til en Skoles Bygning maa bruges 34 Rdl.  
3 mk. og 4 sk. efter Overslaget".  

Kun i Østerby skulde der bygges en ny skole mens der i Vesterby bare skulde foretages en mindre tilbygning til 
degneboligen. Degnen skulle således i Vesterby varetage jobbet som lærer.  
 
Arbejdet begyndte, men det gik trevent, da bønderne ikke var ret villige til at besørge det gratis hjælpearbejde, der 
forlangtes.  
"Bønderne vil ikke hjælpe til med Brædder og Tag til de allerede oprejste Skoler. Der skal alvorligen drives paa de 
modvillige Bønder, at Hans Majestæts allerhøjeste Vilje kan blive efterlevet".  

Den 17. april 1743 tilskrev amtmand Rosenørn til præsten Hr. Desington: 
"Kongen har resolveret, at Skoleholderen i den ny opbyggede Skole i Østerby paa Feiø er fra Nytaar tillagt  
følgende Løn:  
1) 24 Rdl. udi Penge (betales uden at han skal gøre Overrejse hertil) af Lysepenge af Falsters og Øernes Kirke.  
2) 6 Skovlæs Brænde fra Falster; de skal skoves og hjembringes af Bønderne her om Skolen.  
3) 1 Lispund (16 Pd.) Hø og 1 Lispund Halm af hver Tønde af Skolens underliggende Hartkorn  
4) Fri Græsning iblandt Bøndernes Kvæg til 2 Køer og 6 Faar. 
5) 1 Mark dansk aarlig af hver Husmand, som har skolesøgende Børn.  

Saa er Degnen ved Skolen i Vesterby tillagt:  
1) 6 Rdl. aarlig i Penge 
2) 3 Skovlæs Brænde 
3) Græs og Foder til 1 Ko og 6 Faar.  

Desington skulle offentliggøre dette for Bønderne. Instruxen var som den af 1721 for skoleholderne ved de kongelige 
Rytterskoler, idet et Exemplar af den skal opslås i Skolestuerne. Inspektion kunne hverken Amtmand eller Provst udføre 
grundet den fjerne beliggenhed, hvorfor det blev overdraget til hr. Desington:  
"ikke paatvivlende, at De jo efter Embedspligt og det gode, som jeg kender hos Dem, haver nøje "opsuifor" (Opsyn) 
med, at Skoleholderen og Degnen flittigt læser for Ungdommen og derover kvartaliter (hvert Fjerdingsaaar) 
oversender mig Deres Attest".  

Skolerne kom nu i gang.  
Forældrene betalte rigeligt deres skolepenge, endda rigeligere, end der behøvedes. Den 25 april 1744 fik Hr. Desington 
et brev derom fra amtmand Rosenørn, hvori han skriver, at der er oppebåret flere skolepenge, end der er brug for, så nu 
skal præsten købe bøger til fattige skolebørn for dem. Fejø får til sine 2 Skoler 25 Rdl. 1 mk. 15 sk.  
" Og ellers saa tit Deres Velærværdighed efter Embedets Pligt inspicerer Skolerne og undersøger Skolemestrenes 
Forhold, skal De dermed have fornøden og idelig Opsyn, da jeg ved min Overkomst til Øen, som med Guds Hjælp 
ventes at ske indeværende Sommer, endvidere skal handle om Skolevæsenet."  

Klage over degnen: 
Den 23. september 1747 blev der klaget over Degneskolen i Vesterby idet degnen mentes alt for ofte at forsømme 
undervisningen, så børnene kunde gøre slemme Spilopper.  
Amtmanden skrev:  
"Der er indslaaet 22 Vinduesruder i Vesterby Skole. Degnen vil som Skoleholder selv lade dem indsætte igen; men hans 
Tilbud er paa ingen maade antageligt; han bør selv gaa i Skolen og læse med Børnene, saa længe de er der; saa bør 
han og vide, hvilke Børn der er, der har slaaet Ruderne ud. Ruderne skal sættes i, og Pengene skal tages af hans 
Skoleløn".  

 


