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Kære Læser!
Her er andet nummer af 13. årgang,
og så skal vi have julekonkurrence.
De sidste år har den været for let, så
denne her er forhåbentlig lidt sværere uden at være umulig,
Der er den sædvanlige flotte præmie,

som trækkes blandt de rigtige løsninger, der er indleveret til Balles
boghandel inden jul.

For morskabs skyld kommer

der

endnu en julekonkurrence, dog uden

præmie. Prøv læsefærdigheden i
konkurrence med eleverne i Malle
skole.

M.h.t. artiklen om markeder, kan vi
oplyse, at markedspladsen i Løgstør
indtil 1836 lå i "Vesterkær" mellem
Fischersgade og kanalen. (lngen af
dem var der dengang!) Man kom ud
gennem Trangeled fra Vestergade.
Senere blev den flyttettil "Østerkær",
omtrent området, hvor politistationen
ligger, og endelig til den, der stadig
hedder Markedspladsen.
Nu har der lige været kommunevalg,
og ved at se på de personlige stem-

metal kom jeg til at tænke på farver

Coftsen, der i 1849 kom i byrådet
med et stemmetal på 5 (fem). Det er
vist rekord. Der var ganske vist nogen, der i år fik endnu færre stemmer, men de kom jo heller ikke i
kommunalbestyrelsen!

Er der nogen, der kender noget til
familien Willumsen i V.Ørbæk, så
kom endelig frem med det.

FORSIDEBILLEDET og BAGSIDEBILLEDERNE deltager i den traditionelle
julekonkurrence, der som sædvanligt udlover et gratis abonnement på KREJL
som præmie. God fornøjelse med gætteriet.
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TIL MARKED
I

7786 fik løgstør bevilling
holde 3 markeder om året:

til at af-

De lånte 20 rdl. plus ca 4 rdl.

i

stade-

penge på markederne, udgjorde næsten
hele kommunekassens indtægter, der

rdl.,2 mk. og 1,0 sk.

"Anno 1786 den 7de April haver Hans

var på ialt 25

undt Iøgstør Bye Bevilling paa

Den ene af de tre brande, i 1747, flk et
unødvendigt stort omfang, dels fordi de

Kongelige Majestæt allernaadigst for3de

Markeders Holdelse i bemeldte I-Øgstgr;

Bevilling, at der i l-øgstør under Aal-

stråtækte huse lå tæt og det blæste
kraftigt, og dels fordi en meget stor del
af den mandlige befolkning var taget til
Kloster Marked. Mere om det senere.

borghus Amt maa holdes 3de Markeder
med Kramvæsen, Haandværksarbejde

Niels Riisgaard, der blev født

samme Allernaadigste Bevilling

er

saalydende:

og Landets Produkter, det første

den

6te og 7de Juni, det andet den 29de og
30te Septbr., og det tredie, som forhen
er bevilget at holdes den 7.Okt. udsættes til den 1,3de og 14de ejusdem."

Der havde altså været et enkelt marked

om året i forvejen, men hvorfor

nu

pludselig 3?
Forklaringen kom i samme skrivelse,
hvor kongen med mange omsvøb bemærker "at eftersom Indvaanerne udi
Iøgstør....for Os allerunderdanigst have
andraget, at det vilde blive til bemeldte

i Bjø-

rumslet i 1883, og senere boede ved
Overlade, skrev for godt 30 år siden
om sine markedsoplevelser.

"I-øgstgr marked 6-7 km fra mit hjem
holdtes i april, juli, september, oktober
og november. Til løgstør marked kom
der ikke mange heste, derimod mange
kreaturer.

l-øgstqr marked i september var altid
det største. Det var også ungdommens
marked, der var altid masser

af

gøgl,

Byes Opkomst som ved 3de Ildebrande

cirkus, karrusseller, masser af kageboder og spilleborde og selvfplgelig Professor labri (han var fast gæst på alle
markeder med hans tryllekunster),men-

Aarene 1747, 1751 og 1785 meget
skal være svækket...... " så kommer

neskeædere (lokale mænd, som var
sværtet sorte og i lænker, og en udråber

bevillingen "Under

med lang pisk, som han skulle passe
ikke at bruge for meget), slangetæmmere, kvinde uden underkrop og kraft-

i

vor kongelige
Haand og Signet." Den kongelige hånd

tilhørte Chr.7.

prøve.

Omkostningerne til bevillingen var 20
rdl., som var udlagt af de fire rodemestre og flere af byens borgere, men da
kommunekassen ikke havde så mange
penge, blev de lånt i fattigkassen.

Til løgstør marked lå der altid et skib
i havnen med æbler og pærer fra Fyn.
Så var der jo beværtningstelte med
kaffe, øl og sodavand, og en mand med
19

rts$ff,jli

et lille telt, hvor han solgte en røget å1,
et stort stykke franskbrød med smør og
et glas ø1, altsammen for 1 kr. Det var
altid en festdag, I-øgstør septembermarked, så havde skolerne fri, og alle,
der kunne undværes i hjemmet, skulle

til

Vi børn var ikke mere end 5-6 år, før
vi fik lov at komme til løgstgr efterårsmarked. Så var Mor

jo

med

til

at

passe på os, og Mormor var hjemme
hos de små børn. Når vi var til marked,

øre at more os for. Der

skulle passes på for at få den til at
forslå, en karusseltur kostede 10 øre og
Professor I-abris tryllekunster også 10
øre, så var der kagehjerter til 2 og 5
ørc, og Kristiansfelder honningkager
også til 2 og 5 øre, og så var der æbler
og pærer og blommer og mange andre
ting, der fristede, så det var ikke let at
få 25 øren til at forslå.
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lille markedsgave

dem hjemme, måske en honningkage, men det måtte Mor mest sørge
for. Når vi skulle til løgstør marked,
kørte vi i charebangvogn, og alle som
var kørende spændte hestene fra i de

forskellige kgbmandsgårde, hvor

marked....

fik vi en 25

Så skulle der helst en

til

de

foretog deres forskellige indkøb.

Om aftenen var der dans vist flere
steder på beværtninger, og de unge,
som absolut skulle blive og danse, når
de ældre kørte hjem, måtte så spadsere

hjem engang om natten, og så fulgte
der

jo

mange gange brådne pander og

blå øjne med hjem. Når de dansede,
blev de io tØrstige, og når de blev berusede, blev der jo mange gange slagsrnå1.

Jeg kan huske som barn, når vi skulle
hjem, gik Far ned til havnen og kgbte
en,skæppe æbler, der kostede 125 øre.

"Navnsg marked varede i 3 dage, og
det var Himmerlands største marked og
holdtes om sommeren. Navnsø marked
skulle alle mennesker til, der kunne
komme afsted, de ældre den første dag,
og da var det særlig heste og kreaturer,
og anden dag var der alt mellem himmel og jord, der kunne købes, og der

Vi

forstår vist ikke nu, hvorledes en
skipper kunne købe en skibsladning
æbler på Fyn og sejle til løgstgr 69
sælge dem for 1 kr. og 25 gre for en
skæppe, men dengang havde vi jo både

sglv- og guldpenge, og de var jo mere
værd end det nikkel og blik, vi går med

i lommen

nu."

var ikke andre steder, det kunne købes

NAVNSØ MARI(ED
Det største marked på egnen
århundrede

var

dengang.

i

forrige
Navnsø marked. Det

Der kom alle slags håndværkere fra

blev holdt på et fuldstændig ubeboet

hele Jylland med deres varer, og der
kan, efter hvad min Fader har fårtalt,
vist ikke nævnes den ting, der ikke

sted ude på Gundersted hede ved søen.
Endnu idag er der ubeboet, og det kan
forekomme at være et mærkeligt sted til

kunne købes. 3. dag var vistnok ungdommens dag. Der har selvfølgelig

et stort marked. Hvis man derimod ser
på gamle kort over området, kan det
ses, at alle veje fører ind mod NavnsØ.

været en mængde forlystelser og al
muligt gØgl. Men det var jo mest med

ll

LI

t.

?

L
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apostlenes heste, men der var ingen
unge, der regnede for at gå 2 mil dengang. Når biskoppen i Viborg holdt
visitats i Himmerland og spurgte børnene, om de kunne nævne de tre store
højtider, blev der altid svaret: jul, påske
og Navnsp marked."

ULSTRUP MARKED
Henimod slutningen af
1800-tallet blev marke-

det flyttet til

da kom 2 mand fra Skarpsalling køren-

de med 2 heste for vognen og 3 bagefter, de havde travlt, nu skulle de hjem.
De havde været til 5 markeder med 5
heste og ikke solgt en eneste, der var

ingen, der ville købe.

Det var ved den tid, at Boerne

Ulstrup.

Nogle mener, at det var
det største hestemarked

næst efter Hjallerup.
Arets tre markeder kunne
samle mellem et og to
tusinde heste. Der var
opkøbere fra hele Danmark og udlandet, især
Tyskland.

Når markedet var forbi,

drog store
sydpå ad

hesteflokke
landevejen,

foruden på jernbanevogne. "Det har passeret, at

der er sendt over

40

jernbanevogne med heste
og kreaturer fra Ulstrup
marked, foruden alt hvad
der gik landevejs og ud
rundt på egnen."

"Efter kriseårene i 90erne havde Danmark alt
for mange heste, og
ingen ville købe. Jeg
husker engang, det var

i 9Oerne, vi kørte
hjem fra Ulstrup marked,
sidst

22

i Sydaf-

rika fandt de store guldminer og diamantminer i Sydafrika. Så skulle Eng-

Pigen skal have nye træsko.

jo ned og slå Boerne ihjel for
at få minerne, og de kunne jo ikke

lænderne

dengang føre krig uden heste. Så hentede Englænderne alle vore overflødige
heste, og jeg gad vide, hvor mange af
dem, der kom levende til Afrika efter en
sådan sejltur

KLOSTER MARI(ED
Kloster marked, eller som nogle kaldte
det, Bjørnsholm marked blev afholdt på
heden syd for Bjørnsholm langs med

Viborg-løgstør-vejen. Det var som

løsnede koens bindsel, da han tidlig på
formiddagen skulle trække afsted; men
Kjesten syntes, det var sjovt, den slog
enden i vejret og stødte sådan i rebet,
at Jens faldt så lang han var i grebningen. Nå, han tog ingen skade, og nu
fulgte Maren og hunden dem et stykke
på vej, til de havde passeret en smal
bro, som satte husmandslodden i forbidelse med den øvrige verden.

Til

afsked råbte Maren efter ham:"Tag
hende endelig med hjem igen, hvis du

nævnt her en stor del af løgstørborgerne var til marked i 1747, da omtrent
halvdelen af byen brændte.

ikke kan finde en ordentlig plads til
hende." Koen var med kalv, og hun
præsenterede sig vældig flot med den
gode rejsning og det fine, blanke

Christian N. Krogh, der var barn i Ranum og senere blev lærer, har givet en
malende skildring af Kloster marked i
1860-erne. Den er bragt i KREJL, i 4.

skind."

Arg.

m.2.

KOEN KIESTEN
Det var ikke altid let at være den, der
skulle trække kreaturer til salg på markederne, og der findes mange beretnin-

ger om forgæves forsgg, hvor

man

måtte trække dyrene hjem igen.

Chr. Kollerup fra Vilsted beretter om
husmand Jens Nielsen, der var nødt til
at sælge den ene af sine to køer, da der

ikke var foder

til

den.

"Et par dage efter skulle der være auktion i husmandsforeningen ved Vindblæs
station, og de bestemte sig til, at Jens
skulle trække derhen med Kjesten."

Koen

fik en fin

behandling, for Jens

havde altid været god mod dyrene.

"Det var med et tungt sind, at

Jens

Jens syntes, at de behandlede koen for
hårdt, så da det blev hans tur, bød han
selv over og gik hjem igen med koen.
Så kom Maren i tanker om, at hun

havde tjent på Højvang, hvor de altid
behandlede dyrene ordentligt, de kom i
stadstøjet igen, og fik virkelig afsat
koen. Ved afskeden sagde Jens:"Slå dig
nu til tåls, bette Kjesten; du har været

os en god ko, og nu har
til dig."

vi fundet

en

god plads
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FRA LØGSTØR TIL PANTA ARENAS
I

nogle rejsebreve

i

"Jyllandsposten",

der var sendt hjem af journalist Hans
Larsen, opdager vi pludselig, at den
lokalhistoriske interesse kan nå helt ned
Sydamerikas sydspids.

Klemt inde mellem murværkerne ligger
et lille dobbeltgravsted med to sten, der
såmænd kunne være slebet af en stenhuggermester i Himmerland i midten af

til

trediverne.

Ved rejsens dag 54, søndag, skriver
Hans Larsen: "Man skulle tro, de alle
har været grever. Men det er ganske

Her hviler siden da brødrene William
og Frederik Willumsen fra løgstør med
koner - hhv Anna fra løkken og C.ecilia fra Aabenraa.

dagligdags spanske og serbo-kroatiske
navne, der står at læse foran indgange-

ne til de imposante mausolæer, der i
hundredvis gØr kirkegården i Punta
Arenas

til

en turist-attraktion.

Der er friske blomster på gravstedet."
Det kunne jo ikke undgå at interessere.
En henvendelse til Hans Larsen resulterede i et billede af gravstedet og en
oplysning om, at det gyldne kors på rød
bund, efter hvad han kunne huske, var
et minde over en hustru, født Willumsen, og død indenfor de seneste år.

Endelig en oplysning om, hvad
danske konsul

den

i Punta Arenas

hedder.
Han har et engelsk-klingende navn.
Der var ingen adresse, men det skal

alligevel forspges, om han kan oplyse
noget om brødrene.

I
I

Udvandrerarkivet er også blevet spurgt,
men de kan ikke hjælpe, før de har et
årstal for udvandringen.
Brødrene er blevet fundet i kirkebogen,
og det viser sig, at William er den
ældste. Han blev født den 6. juli 1862
i Vester Ørbæk.

24

Faderen

var

husmand

Søren Chr. Willumsen,

og skomager
og moderen

havde det usædvanlige navn Reborine
Medine Sørensen. Navnet har åbenbart
været særlig sjældent, for det optræder
med forskellig stavemåde ved hvert nyt
barn, og de fik en del. I dette tilfælde
var moderen 34 år gammel.

I

Frederik blev født 13. januar 1864 og
blev døbt i l,Øgstør kirke. Det må vel
fortolkes sådan, at man kunne få børn
døbt i kapellet i Skolegade. Selvom
billedet ikke viser årstallene helt tydeligt, ser det ud til, at han er død i 7942,

Det skulle så måske være

i

løbet af

1890-erne, men det er rent gætteri.

Oplysningen om, at der fandtes friske
blomster på gravstedet, kunne jo tyde
på, at der stadig lever familie dernede.
Problemet bliver så bare at finde frem
til den. Den eneste mulighed bliver
gennem den danske konsul, og selvom
kirkegården er meget stor, har vi fået
gravstedet lokaliseret til den næstsydligste række.

I

mellemtiden kunne det være spæn-

dende at finde ud af, om nogen her på

og hans kone Cecilie 8 år før.

egnen kender noget til familien. Der
var jo en del børn. De to brødre var

For William og hans kones vedkommende er årstallene ulæselige, og som

hverken

sagt ved

vi ikke, hvornår de udvandrede. Da deres koner er danske, kan vi
måske gætte på, at de er blevet gift

almindeligt.

Kommer der svar fra Punta Arenas,

inden de forlod landet.

skal det nok komme

de ældste eller yngste, og
navnet Willumsen er da heller ikke helt

i KREJL.

I
I

J
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MALLE SOGN, FOLK OG SKOLE
BIDRAG TIL ET TIDS- OG EGNSBILLEDE
af Skjold Hansen

I

(fortsat)

årene 1893-97 var den senere

så

kendte præst og prædikant J.A.Fibiger

Malle skoles første lærer, og kirkesanger ved Malle kirke historikeren Ert-

bøll-Nielsen, fortæller om, hvordan
naboskabet

med seminariebyen

var

ham"til megen glæde og åndelig berigelse" - ikke mindst dette, at han

flittigt kunne bruge seminariets biblio-

- "Alene det, at I-ærere og Elever
fra Ranum gik i Kirke i Malle,. hvor der
derfor stadig var en udmærket kirkesang, var mig som den beskikkede
tek.

"Leder" en sand Behagelighed og

-

Nydelse".
Seminariets elever kom også af anden
grund til Malle, de skulle gve orgelspil.
Seminariet havde ikke et tilfredsstillende instrument, og Malle havde netop i
1800-tallet fået et godt orgel, hentet fra
Borre kirke på Møn, måske bygget
allerede i 1740, - Borre var tidligere
købstad. På foranledning af Nationalmuseet er orglet blevet gennemgribende
restaureret og omintoneret.i 1987.

I 1910 fik den nye kirke i Ranum orgel. Det blev anskaffet af seminariet og
skulle tjene ved uddannelse af organister. Seminarieeleverne stØttede sagen,
bl.a. ved indtægter fra fodboldkamp og
gymnastikopvisning. Det var småt med
bevillinger dengang! I 65 år holdt orglet ud.
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(1868-1937) kapellan, senere konst.
sognepræst, han sPgte, men fik ikke
embedet i Bjørnsholm-Malle. (Han

kom til Københavns Kirkefond

og

Eliaskirken). Seminariets forstandere
var indtil 1895 også sognepræster for
Bjørnsholm-Malle, de var almindeligt
præget af grundtvigsk livssyn, mens
Fibiger (efterhånden) sluttede sig til
Indre Mission, der især blev stærk i
Bjørnsholm sydsogn. (Jfr. skildring hos

Aage Nprfelt (Fibigers svigerspn) i
bogen "Sognepræst A.Fibiger" 1938.

I

embedsbogen for Bjørnsholm-Malle,
"liber daticus", skriver Fibiger bl.a.:

"Hvad Befolkningen angaar, saa maa
det indrømmes, at den er gennemgaaende flink og velvillig. - - I kirkelig
Henseende er der dog grumme lidt Liv,
egentlig kun

i

Overlade og

i

Borre-

gaard, hvor der er et Samfund af "Indre

Mission";

-

den grundtvigske Bevæ-

gelse har slet intet Tilhold heroppe".

Det er tydeligt at han har et særligt
til visse kredse i Ranum omkring seminariet, hvor han dog selv
havde været timelærer med gode opforhold

levelser. Han skriver om beboerne, der
er flinke over for præsten og indbyrdes
hjælpsomme - "mindst dog her i Ranum, hvor de har lært gennem Seminariet, Pensionærerne og de mange

Lærerfamilier, som lever paa Købstadvis, at man saare vel kan gøre alt, også
et Pund SmØr oB en Pægl Fløde i Pen-

nye Ranum-Malle sogneråd forkastede
med 4 stemmer mod 2.- Ja, og så fik
Malle i mange år formandsskabet!

siden
Embedernes Adskillelse (1895) en "Stat
i Staten", og Seminaristerne staar fjernt
og uden Samkvem med Befolkningen".

GAMLE EMBEDSBØGER
FORTÆLLER

ge"-----"Seminariet danner jo

Fibiger omtaler ikke Malle-folkene,
men her citeres Paul Nedergaard i
"Dansk Præste- og Sognehistorie":
"Malle har bevaret et vist Sæqpræg.
Gamle Slægter har boet

i Gaardene

og

i hinanden lige til vore
Dage. I.M.s Vækkelse maa vist i det
sfore og hele siges at være gaaet uden
om dette Sogn".(1963).
indgiftet sig

I et cirkulære fra kirke-

og undervisningsministeriet (27.1.1..1900) blev det
påbudt, at der ved alle landsbyskoler
skulle føres en autoriseret EMBEDSBOG, - at "en saadan Bog vil kunne få

en ikke ringe Betydning, dels'som
Kilde til Kundskab om Folkeskolens
Tilstand og dels til Underretning fot
tiltrædende l-mere og til Vejledning for

I

Skoleautoriteter", ja, og disse bøger bør
opbevares, så de kan give et tidsbillede
for en eftertid...Herefter går vi på opdagelse i 2 bøger fra Malle skole
1900-1939, for visse afsnit til 1956.

Indre Mission, i Bjørnsholm nordre
distrikt og Malle valgte I.M. to medl.
og grundtvigsk liste 2....1 maj 1,933

Malle skole virkede 1881 - 1960, i 79
år. I den tid virkede kun 3 enelærere
ved skolen: A.C.Ertbøll-Nielsen 1881-

192I valgtes det første menighedsråd
med ret til at indstille til præsteembeder. I Bjørnsholm søndre sogn (Overlade m.v.), valgtes 4 medl. nærmest af

begyndte sognepræst Jprgen Rasmussen

at holde en månedlig gudstjeneste en
søndag aften i et privat hjem i fiskerlejet Iændrup i Malle sogn. Fortsat til

85, - O.P.M. Olesen 1885
Anton Pedersen 1922 - 60.

-

'1,921,

-

incl. 1936. Refereret efter Liber daticus.
Jørgen Rasmussen (7932-40) sluttede
sig til Indre Mission.

Skoledistriktet var Malle sogn, dog ikke
Malle Hedegårds Mark tæt øst for Ranum, og i mange hjem i Brøttrup valgte
man det nære, Ranum skole, der var
bedst udbygget. Dette havde indflydelse

Ranum og Malle har egne menigheds-

på elevtallet

råd, ikke med særl. kirkepolitisk retningspræg. Og der er præstefællesskab

stærkt, f: eks.

i smuk harmoni...Og mon ikke følgende

(ca. 1.-3. skoleår), ældste (4.-7.), i

er glemt? I1933 søgte en gruppe vælgere i Malle sogn om at få Malle som

sidstnævnte var der altid flest børn, tit

selvstændig kommune.

Det

dengang

66.

-

i

Malle, det

varierede

i

19Ol 32 elever, i 1918:
Skolen havde to klasser, yngste

I årene 19O4-ZO bley en
del børn hjemmeundervist, tiest 2 - 3.
op mod 30.

27

,Eldste klasse ca. 1975

-

16.'Læreren er O. P. M. Olesen, 1885

SKOLEPLANER OG UNDERVISNINGSPLANER, DENGANG.
"Familier på Landet bør kunne have
nytte af deres Børn ved det forefaldende Arbejde, og Børnene skulle desuden
ikke blot lære i Skolen, men gve sig i
Selvvirksomhed og Tænkning over det
læste" - ja sådan hed det i skoleloven
af 1814. Det blev igen understreget i en

ny lov af 1855, at underyisningen i

1921.

Overværelse af Seminariets Forstander
(Peter Taaning) og alle Pastoratets
Lærere. Man vedtog fplgende Forslag
til Undervisningsplan"...(skitseret herunder): Der skulle være fællesundervis-

ning for piger og drenge (dengang var
de ofte delt

fra kl. 8,

i

i byerne),

undervisningstid

decbr.-jan. fra

kl. 8% ... i

l92l f* Malle ny tid: sommer kl. 7,
vinter kl. 9. Man vedtog en skole-

så arbejde "flittigen og uafbrudt" med
skole ved vintertid. Mange, særlig i det
jyske, kender lignende ordning, - herunder citeres der fra et møde i Bjørn-

gangsordning, hvor ældste klasse (i
Ranum 3. og 4.) fik 2 måneders sommerferie og iøvrigt 2 skoledage om
ugen om sommeren, 4 om vinteren...Skrivelser fra 1905 og 1911 bestemte
det mere enkle; yngste 4 dg sommer, 2
dg vinter, de ældste omvendt. Tilsam-

sholm-Malle Skolekommission: "Aar

men. ældste 129 skoledage, yngste 126.

1900 d. 13 September afholdtes Skole-

Der bl-ev afsat 110 dage til lerie og
fridage, nu bemærker vi flyttedagene 1.

øverste klasse måtte ophØre fra maj til
september,

- til gengæld

kommissionsmøde

i

måtte børnene

Ranum Skole i

maj,
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november og 2 markedsdage.

Hertil kom 9 dage til lærerens dispositil frit valg, men ændret:

I{Y

Spørg skolekommission (vel sognepræsten?) Skolen var jo "kirkens datter", til
ny tilsynslov i 1934 afskaffede gejstligt

UNDERVISNING
I 1899 kom der en

tion! Først

tilsyn.

I embedsb6gerne er der "gengivet" en
række officielle skrivelser, først med
lærer Olesens meget smukke håndskrift,

idag særlig egnet

til sproglig iagttagel-

se, måske med undren.
"kommandovejen":

De

fulgte

fra skolekommis-

til sogneråd, til

Slet Herreds skoledirektion (provst Johs. Fich, Iøgstgr),
69 modsat tilbage, højtideligst til biskoppen over Viborg Stift vedr. "Deres
Højærværdigheds behagelige Skrivelsion

se... til behagelig Efterretning og videre
Bekendtgørelse", nemlig til provst Fich,
og fra ham til sognepræst Søe-Pedersen i Ranum: "Deres Velærværdighed
til behagelig Efterretning og videre
fornøden Bekendtgørelse."

OPGAVE FOR LÆRERNE. DE
SKAL Tå,VE PT-ANER FOR DERES

ny skolelov, nu
med krav om fastlagte undervisningsplaner for skolerne, dvs undervisningsfagene, deres timetal og de
må|, der nu skulle nås i de enkelte
klasser. Ved mødet i Ranum, 13. 9.
L900, vedtog man "i det hele at lægge
Ministeriets Cirkulære af 6. April 1900
til Grund". Det var jo nemt, og således
fortsatte man ved "fornyelser" t 1911
og 1921, dog ikke ved Ranum skole,
skolens embedsbog, der var jo
særlige krav vedr. læreruddannelse.

jfr.

Netop i årene 1901 - 1908 førtes der
forhandlinger om, at staten skulle overtage Ranum skole, således at"Seminariet alene har myndighed til at ordne
og lede Skolens Arbejde og altså ene
bestemme Undervisningsplanen ".
Overtagelsen kom dog ikke
dengang, men først
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På forrige side er et vinterskema for
Malle skole, sommerskema er "næsten
modsat" for de to klasser. Det skulle
nok være muligt at tolke skriften. Ved

x) læs: stavning, samtale, anskuelse,
noget nyt der skulle indføres fra år

ning 125 (begge klasser), skrivning 1)
125, 2) 66...Orienteringsfagene fik ikke
meget, det kreative kun lidt. Af årsberetningerne fremgår det, at Anton Pedersen kunne bryde skemaet og f. eks.

tage botanik. Gymnastik

lå uden for

1900:"at opøve barnets sansninger og
forestillinger", og det ved hjælp af store
anskuelsesbilleder med situationer fra
land og by. De blev brugt i mange år,

skemaet, 1/z,time dagligt. Om sommeren
ude og med fritstående "redskaber", på
regnvejrsdage skulle der fra 1921, øves
skolestuegymnastik, med borde/bænke

hang tit frit på skolernes vægge. Den
tids pædagogik. Mon ikke mange ældre
læsere husker dem?

som redskaber. Men et var krav, og
hvad med praksis? Håndgerning Yar
på vej, først ved "privat undervisning"
i visse år 1925-33, fta 1936 ved læ-

De årlige timetal viser fagenes relative

rerinden

i Næsby.

styrke: religion 125, dansk 29L, reg-

(fortsættes)

EKSTRA JULEKONKURRENCE UDEN PR,IDMIER
Prøv at læse det, som Mallebørnene skulle læse i 1907!
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