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Sjællands biskop Nicolai Edinger Balle hvert eneste sogn i sit stift, gæstede kirke og skole, lyttede til

præstens prædiken og lærerens undervisning, og overhørte sognets menighed og skolebørn. Med sig førte han
sin visitatsbog, hvor den flittige mand dag for dag noterede, hvad han havde set og hørt.

Denne bog er en udgivelse af Balles visitatsbog fra de to sidste rejser, den fjerde runde fra 1799 til 1804 og
den femte - ikke fuldendte - fra 1805 til 1807. Derpå nedlagde han sit tyngende embede.

Biskop Balle er blevet et begreb i dansk historie takket være hans berømte lærebog, som for generationer var
vejen til den kristne børnelærdom. Det er ikke tilfældigt, for skolernes vel var en af hans hjertesager. Det ses
også i dette værk, som ikke mindst er en fremragende kilde til den danske skoles historie i tiden umiddelbart
før den store nyordning i 1814. Men visitatsbogen fortæller bredt om stort og småt i kirke og skole, om

præster og lærere som mennesker, om bygningers tilstand, om prædikentekster og salmesang.
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