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KÆRE LÆSER!

man kun sendt ind, når man var

Skjold Hansen beklager, at han i
sidste nr. kom til at skrive at det
første menighedsråd med ret til at
indstille til præsteembede var i 1921..

sikker.

Der var byttet om på tallene. Det var

Julekonkurrencen blev besvaret af
lidt færre end sædvanligt. Til gengæld var alle rigtige. Men måske har

l4sningen var: Forsiden, en af de
berømte juleudstillinger i Slagteriets
udsalg på hj. af Østerbrogade og
Blindebomsgade. Bagsiden øverst:
Det nedrevne hjørne af Torvet og
Vægtergade. Og nederst: Smøgen fra
Fjordgade mellem nr.6 og 8 over til
Vægtergade nr. 4.

i

19t2.

Har der været en mineralvandsfabrik
iLøgstgr, der hed "Paff'? En etiketsamler er kommet i besiddelse af en
etiket, som ingen kender i forvejen.
Det interesserer meget, hvis nogen

Vinder blev: Lis Nielsen Fischersgade 30.

FORSIDEBILLEDET er et kik hen over havnepladsen foran du Nord. Hotellet
er blevet restaureret efter branden i 1955, som gik ud over tagetagen og salen.
De oprindelige to bygninger er bygget sammen. T.h. Dampskibsbroen, og bagved
skimtes kartoffelpakhuset og fyret. Pakhuset blev Ødelagt i 1981-stormen.

LØGSTØR I SLUTI{IIVGEIV
AF 1950-ERIVE.
Ved nytårstid sluttede jeg på l4gstør

bibliotek efter 36 år på posten. Der
blev sagt meget om, at det var lang tid,
og at byen må have forandret sig meget, siden vi kom hertil i 1957.
Det satte tankerne

i

sving. Hvordan

så

løgstør egentlig ud dengang? Det bur-

de undersØges, og lidt af

resultatet

kommer her. Det kan naturligvis kun
blive spredte glimt, bl.a. aftrængigt af,
hvad der findes af billeder fra tiden.

Hvis vi ankommer sydfra ned ad Sønderport fanges Øjet t.h. af Alfred Rasmussens

skilt, men ellers ser det ud

i dag. Og alligevel. T.v.
foran laur. Gregersens købmandsbutik,

omtrent som

ses en lysmast. Byen var netop gået
over til vekselstrøm, der var meget
moderne. Bagved masten dominer bager Johannesens skorsten, og Andelsbankens hus fra 1944 og H.P.s hjørne
fra 1919 flankerer indkørslen til hovedgaden. Der var ingen lyskryds.
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Østerbrogade er her fanget i "julestemning", som julen har været så ofte. Der

er unægtelig vådt på gaden. T.v. efter
Andelsbanken stikker urmager Fensmarks ur frem, og t.h. ses NPrgaardFrandsens forretning inden den blev
bygget om. I det næste lave hus havde
Gustav Allesch grønthandel. Han blev
kaldt "Han-Allesch", fordi hans kone,
altså "Hun-Allesch", drev en grønthan-

del i den anden ende af Østerbrogade i
m.28.

I huset bagved

kan man skimte skiltet

fra Schous sæbehus-udsalg i farvehandler Bøghs ejendom, og endelig
kommer hjørnehuset, hvor landbosparekassen har til huse. Det var den, der
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senere

fik navnet Sparekassen Nordjyl-

land. I hjørnebutikken residerede l4gstør Svineslagteris udsalg. Det var her,

de berømte juleudstillinger var i en
årrække. De var lavet af pølsemagermester Rasmussen. En af dem kunne
læserne gætte på i julekonkurrencen i
sidste nr.
Resten fortaber sig i juleguirlander og
genskin fra kørebanen. Det varede jo en
del år, inden gaden blev lagt om.

Det næste billede af Østerbrogade er
heldigvis taget om sommeren, så husene er til at fe øje på. Trafikken er ikke
voldsom, og den enlige bil i forgrunden
har åbenbart startbesvær.

Helt t.v. ses Svenstrups manufakturforretning. Han havde overtaget forretningen i 1915 efter urmager J.L,arsen,
der havde bygget huset i 1901.

Naboen var slagter Gertsen. Huset var
bygget op i 7944, og der var også plads
til Tinne Valsteds tobaksforretning.
Bagved ses løgstør Bank siden 1929
på pladsen og et glimt af Harhorn Han-

Ved siden af lå Jonaihan Christensens
hus med skotøj og Modebazaren nær-

sens isenkram.

mest. Huset blev revet ned i 1960 til
fordel for det nuværende, der kom til at
rumme Anna sko, Nuppenaus elbutik
og en damefrisør.
Naboen var og er Clemmensens urma-

ger-, optik og smykkeforretning. Hvad
man ikke kan se bagved på hjørnet, var

lmentz I-arsens blikkenslager-

og

kpkkenudstyrsbutik. Næste hjørne var
Aistrups manufaktur. Den havde eksisteret i 92 tr, og her siden 1891.

Isenkram var der også overfor, nemlig
Hans Bachs. I samme hus havde Møller
Madsen lige overtaget Jepsens manu-

i baggrunden
Neves manufaktur.

faktur. Helt

et glimt af

I forgrunden skjuler Th.I-arsen & søns
hus for resten af gaden, bl.a. boghandler Kjeldsen og Centralkafeen, men helt
t.h. ligger musikdirektør og cigarhandler Ejnar Jensens butik. Han blev musikdirektør efter Sørensen Kjældgaard.
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Et kik fra vest

gennem Fjordgade.

Tilsyneladende ligner den sig selv, men

der er en del forandringer. T.v.
lysmasten ses baghuset

bag

til

Nu er der kun en enkelt kØbmand tilbage, og selv den forretning har måttet
slutte sig

til en indkøbskæde for

at

Christiansen
og Nielsens smedeforretning. Huset
forsgger man at genskabe i dag. T.h. lå

overleve.

"Den lille købmand", Alfred

og man kan ikke længere tillade sig at
lade elmasterne stå ude på kørebanen.
Det skal dog villigt indrømmes, at

Jensens

butik. Den er væk idag.

En del af facaderne er blevet pyntet op,

| 7957 var der ihvertfald 20 købmandsbutikker og flere udsalg, der også delvis havde købmandsvarer. Lige uden
for billedet lå H.Wadmann Pedersens
skibshandel, og omme i Toldbodgade lå
"Den røde købmand". (Det var huset,
der var rødt!) Der var også et mindre
udsalg i Grønnegade. (Christian og

for "Den gamle redaktrice ", fru

August.) De andre ca. 2O var spredt

Jørgensen, bor der endnu.

over hele byen.
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fortovene er meget smalle.
Det sidste hus på venstre hånd rummede "løgstør Avis"'redaktion og trykkeri
indtil 1976, da avisen slog sig sammen

med "Fjerritslev Avis" og

gik ned i

størrelse. Huset ligner stadig sig selv,
E.

Hvis man går på bakkestien langs med
den gamle bydel, så synes man måske,
at det ser ens ud år efter år.

Men se nu udsigten her. Et kik nedover
Rådhusgade. Lige bag træet bor kobbersmeden. Firmaet hed A.Andersens
Enke. Bagved lå løgstør Klædefabrik,
Brd. Mathiasen, der reklamerede med
Boy og Uldjava.

og Løgstør skoles flpj B. Hvad vi ikke
kan se er, at den nyeste fløj ligger
bagved. Den blev bygget i 1955, og
rummer idag bprnehave, edb-skole og
daghøjskole. Til højre for Teknisk skole
kan vi skimte fløj A, som nu rummer
Midtfjord radio. Kirken står, hvor den
har stået siden 1893, og de fleste ændringer har været indendørs.
Selv om dette kun er spredte glimt, og

Begge firmaerne er lige gamle, nemlig
startet omkring 1865, men mens klædefabrikken ophprte i 7O-erne, så ud-

viklede kobbersmedefirmaet sig til
"Løgstør Rørindustri", og blev meget
hurtigt for stort til Rådhusgade.
Bagved kan

vi få øje på Teknisk skole

mange flere ændringer fortjener

at

nævnes, så giver det forhåbentlig det
indtryk, at forandringerne er store, når
vi får det hele på een gang.
Når vi går og kigger på byen dagligt, er
det ikke sikkert, at vi lægger så meget
mærke

til

ændringerne.
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KIRKESKIBE
I

levende, mens den er delvis gået

de katolske lande er skibene i de
fleste tilfælde votivgaver, f.eks. når
sømanden i havsnød lover at give en
model af sit skib til kirken, hvis han
reddes. Det kender vi praktisk taget

de protestantiske lande, hvor

ikke her

Op gennem årene, ihvertfald fra ca. år
1500 har det været skik i hele Europa
at hænge skibsmodeller op i kirkerne. I

de katolske lande er skikken

stadig
i stå i
mange

i landet.

skibe også er gået tabt.

Danmark er det enests protestantiske
land, hvor skikken er levende, og det
endda i så hgj grad, at over halvdelen
af de ca. 900 skibe her i landet, er
hængt op i dette århundrede.

I

Der er herhjemme andre motiveringer
for at hænge skibe op i kirkerne, f. eks.

til minde om et familiemedlem, en ven,
det, der nogenlunde vil svare til kirkens
epitafier o.l. Det kan også være for at
pryde kirken, men de fleste menes at

!

Figur
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1

Løgstør kirke. 4-mst. bark "Svalen", en gave på 5O-års-dagen

være, fordi det stadig anses for at være

et kristent symbol. Det påstås, at man
allerede i oldtiden opfattede kirken som
"St.Peders skib", og selve kirkerummet
kaldes jo også et skib. Men der kan
være mange andre forklaringer.

ning til søen. Skibet er forøvrigt netop
blevet gennemgribende restaureret til

Her i kommunen kendes tre kirkeskibe.
Et i l-øgstør, et i løgsted og et i Malle.

100-års dagen i oktober 1993. Sejlene,
der er fremstillet af kobber, er blevet
flot hvidmalede, og alt tovværk gen-

I alle tre tilfælde tæt ved kysten. I
I

Skibet, der bærer navnet "Svalen", blev
skænket af 17 borgere til ophængning
i kirken 22.10.1943 ved kirkens 50-års
jubilæum. Deraf havde de syv tilknyt-

nemgået.

indlandskirker er de sjældnere.

i

l,øgstør er en 4-mastet bark,
en skibstype, som ikke kom her i vestlimfjorden. Den er bygget af kapt. Chr.
Fischer-Jensen fra Aggersund, som
lavede mange modeller. En lignende
model findes på Limfjordsmuseet.
Skibet

Chr. Fischer-Jensen var kaptajn på den
tremastede skonnert "Nina", som var
ejet af købmand Jens Simonsen, LAgstØr, i årene lige efter århundredskiftet.

Det nævnes i 1769, at løgsted kirke
skulle have haft et skib, "givet af nogle
skibsfolk", sandsynligvis fra

er gået tabt,
ingen ved hvornår. Man ved
heller ikke, hvad det var for et
I-øgstør, men det

skib.

I

I

Men i 1832 blev der hængt en
orlogsfregat op. Ligesom skibet
i løgstør forestiller det ikke
noget bestemt skib. Det er bygget og givet af Chr. Christensen,
I-øgstør, og bærer byens navn.
Hundrede

år

senere,

i

skrev den afgåede lærer
sted,

1932,

i l4g-

M. Møller: "Midt i kirken

hang et Krigsskib med 66 truende kanonmundinger. Det var et
helt lille Kunstværk og det har

oplivet det ellers saa triste Kirkerum. En Indskrift paa Bagstavnen beretter, at det er givet
af Chr. Christensen i l+gstør i
Aarct 1832. Forhaabentlig har
4l

det ikke været den gode C.C.s Mening,

at det er ren fantasi, mens "Glentley"

at Skibet skulde være et Symbol

paa
Guds Menighed paa Jord, sml.: Hvad er

påstås at være et eksisterende skib.

det for en Snekke."
Skibet

Vi.har prøvet at finde frem til det, men
uden held, og der er nok ikke nogen
tilbage, der kan svare på det.

lige så flot.

Det er ihvertfald ikke normalt, at skibe

i Malle kirke er'en mere beskeden skibstype, men alligevel mindst
Det er en fore and aft-skonnert. En
tomaster, der er bygget og skænket af
fisker Just Kloster i Lendrup i forbindelse med en restaurering af kirken.

Malle kirke blev
kraftigt restaureret
i 1936. Bl. a. blev

det meste af

sydmurens sten
omsat, og en del

af taget

blev

udskiftet.
Just Klosters gave

blev skænket i
1937, og skibet
blev hængt op
den L0. 3. 1940.
Det bærer navnet
"Glentley af Iændrup."

Der har

været

diskuteret,

om
skibene er fanta-

siskibe, eller

de

har eksisteret i
virkelighede n.
Med hensyn til
skibene

i

løgstør

og l4gsted, må
det vist fastslås,
42

af den størrelse har haft hjemsted i
lrndrup.

MALLE SOGN, FOLK OG SKOLE
BIDRAG TIL ET TIDS- OG EGNSBILLEDE
af Skjold Hansen
(fortsat)

SÆRLIGE TRÆK FRA UNDERVISNINGEN
Det var let at anføre det konkrete: fag
og timetal, vanskeligere at gøre rede for

mål os formål med undervisninsen.
Ved udformningen i 1921 henvistes der
igen) til cirkulæret fra 1900, hertil
føjedes så en liste over de anvendte
skolebgger sammen med enkelte bemærkninger. Bpgerne var ikke mange,
og meget kedelige, ville nutidens lærere

og elever nok sige. Hjemmene skulle
selv anskaffe bggerne (vel til ind i
1930-erne). Læsebogssæt var skolens.
Men mulighederne for genbrug var
heldigvis gode, der var ringe udskiftning af titler, og bøgerne kunne jo "gå

i arv"....Det skal

retfærdigvis siges: der

kom nyvalg af bpger.

Blandt skolebøgerne mØder vi Nikolaj
til bibelhistorie os historie. Mon ikke nogen skulle kende
dem? Aldersstegne var de i 1921,. Et

var nu borte) til undervisning i "børne
lærdom"...Til geografi blev der til gengæld anvendt en nyere bog: Johs. Holt:
Geografi med atlas (ill.)

I relision os historie havde læreren den
gode mulighed at fortælle, som nu
Anton Pedersen i særlig grad var mester for - også i det usædvanlige: kirkehistorie. Alle op mod 30 børn i indtil
fire aldersklasser lyttede, ellers krævede
undervisningen opdeling i hold.

På seminariet var læreren nok blevet
opøvet til "Klasseundervisning" over
for en ret ensartet flok, nu skulle han
selv klare den meset vanskelise kunst
at organisere, at lede og fordele arbejdet, helst at få alle med, stærke og
svage, evt. med helt forskellige aktiviteter.

Nielsens bøser

aktuelt ekspl.

af

danmarkshistorien,

Chr. Hansens regnebøger

I II III var

grundlag for en anden form for undervisnins. den individuelle. Der var slidt

(udgivet i 1928 i 21. oplag), fortæller,
at den hidtil er trykt i 590.000 ekspl.
siden 1889! Bogen er meget beskeden
i sin fremtræden, uden billeder og kort,
220 sider med tekstklumme 9x15 cm.

meget på dette system. Chr. Hansen
havde været regnelærer i Odense. Et
aktuelt ekspl. i 8. udgave er fra 1873!
Selv om "mønt og måI" er fornyet, så
forblev materialet dog forældet. I opgavernes form og indhold tegnes der et

Og sådan også bibelhistorien. Den blev
suppleret med Balslevs lærebog (Balle

interessant tidsbillede. Vi er uhyre langt
fra fagligt materiale i dag, dog på nogle
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punkter fprt længere frem, helt til udregning af kvadratrod og kubikrod, men
jo uden brug af "lommeregner".
Børnene arbejdede sig selv fremad i
opgavesættene. De kunne kontrollere
resultater i facitliste. I givet fald s6gte
de støtte hos læreren eller hos en anden
elev. Kammeraterne var ofte gode pædagoger. Der var god udvikling i det at
hjælpe.

Mange af børnene nåede ikke langt i
regnebøgerne, andre nåede så langt, at

læreren måtte give ekstraopgaver. Det
kunne vel nogen steder hænde, at læreren ikke selv kunne klare opgaverne.

Ja, og tænk så på den tekniske vanskelighed ved arbejde på skifertavle!

I danskfaset

skulle bl.a. oDøves evnen

at høre/forstå og fortælle, til at læse
(højt) med forstandig betoning, og dette
også ud fra skrevne tekster, (se f.eks.
sidste nr. af KREJL), de fandtes i sær-

til

lige "Skriftlæsninssbøser"

-

med sti-

gende sværhedsgrad, en opøvelse
NA N

U }T- iII A

LLE

til

at

klare datidens kommunikation..Læsebogsstoffet var velvagt, med latinsk/gotisk skrift, altid med oplysende fagli-

TiO ]II IT U NE.

ge tekster.

Det er værd at bemærke, at lærerne i
Malle, nok særlig den sidste, i embedsbogen har "bogført" en for sin tid særdeles smuk samlins af børnebøser. et
]t_\t_l_li sKoI_tt. oPIiØRT

udvalg blandt ældre og (dengang) nyere
1910.

litteratur. Hertil kom så 65 bind

i

en

anden samling, håndbpger for læreren,
også for videbegærlige børn, ret stærkt

af historiske emner. Alt vel
indsamlet ved læreren. Der var næppe
nogen bevilling fra sognerådet.
præget

Trods det at fagkredsen var meget
I'tderserr, Ånkrrr, linelærcll f. 17. Dcc. 189:
i Ostcrbølle; Søu af Grdj. Jens P. og Hustrr
\[arcn. f. Andreasen; gift 2. Jån. 1028 m.'fhorr
flarie. f. Thorscn, f. 1:1. April 1898 i St. ltam
sing. Ilrnum Scnr. 191{; enkelte kortc Iiursus
1. llarls 1920 Iluelærer r\[oesgaard Skole pr

Løgstrup St.;1. Ihj 1922 Enelærcr llalle Skol<
pr. Ranurrr: Iiirkesangcr tcd \Iallc Iiirke sidet
1922:
r

926.

Fornrrr(l for \[llle llcnigltcdsraad

sidct

snæver, gav den nok børnene mulighed
for at kunne klare sig i datidens mere

enkle samfund. Men alle kom jo ikke
lige langt, heller ikke dengang, nogle
fik nok bedre muligheder end andre,
f.eks. det at blive forberedt til "den lille
embedseksamen" ved llgstør skole:
0otaselse i mellemskolen. Det var for
Anton Pedersen en æressag, at der kom
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børn fra Malle skole med. Det mærkede

jeg en tidlig forårsmorgen

i

1944, da

han og jeg + børn fra Malle og Ranum
tulgtes ad pr. cykel til l4gstør.

tes parterne i hyggeligt samvær efter et
Kryger-møde på seminariet i Ranum.

Malle-båndet findes ikke mere i radioens arkiv. Det havde ellers været vær-

Malle skoles lærere var ikke blot undervisere (som alle lærere). De skulle

difuldt i lokalarkivet.

selv skabe en skole, et skoleliv, der var
godt for børnene og i levende kontakt

FOLKELIGT VIRKE I MALLE,
I AFTENSKOLE OG HJEM.
I embedsbogen ønskes der oplysninger
om vinteraftenskole. O.M.Olesen anfører - ja - 1910-11, men iøvrigt

med (og under kritik fra) det nære
samfund, som de var i - og ikke rejste
til og fra. Lærer "ensom" havde ikke
daglig inspiration (eller evt. irritation)
fra kolleger, ikke nogen støtte udefra,
skolepsykologer var en ukendt race. Alt
afhang af den enkelte lærer, vel også af

den støtte, han og børnene kunne få
"hjemmefra". Lærerfamilien levede tæt
sammen med skolen med dør fra stue

til

skolestue.

ingen oplysninger. Anton Pedersen kom
med god tradition fra tidl. embede, og
i Malle fortsatte han meget trofast og

gav udførlige personligt prægede beretninger: - et flinkt hold, en fornøjelse
at arbejde med ... eller, manglende
voksnes modenhed, undlod foredrag,
men læste op og sang... eller, det bedste

aftenskolehold, noble unge mænd,
Skolekommissionen var inspicerende
myndighed, ved eksamen, og ved
jævnlige! besøg noteret af sognepræsten

(formand)

i

embedsbogen, også ved
biskoooerne Poulsen os

visitats ved
Gøtzsche, Viborg....ja, og så gymnastikinspektørerne, ret tit!, i seneste tid
ved sem. læ. Hoe Andersen, Ranum.
Altsammen ukendt

i nutidens

skole.

Der var dog også "inspektion" af anden

art. I 1958 besøste radioreoorteren

Chr.Krvser Malle skole os lærer Anton
Pedersen. Vi oplevede densans "Min
lille skole", som Kryger kaldtb udsendelsen, et levende samspil med kløgt og
humor: skole, børn og en lærer i "slæg-

ternes skole". Kryger spurgte: Hvad
med disciplin? Svaret var: Vi får vel
lært at stave ordet, men kender ellers
ikke problemet! - Nogle år efter mød-

nogle på 3. år.

I årene 1.922-56 holdt A.P. aftenskole
i 13 vintre med fra 13 - 25 elever, tiest

20, bemærker, kun mænd. Undervisningsfag var særlig dansk og regning
(genopfriskning), men hans egne interesser prægede også: historie, andelsbonden, Malle kirke, borgerpligt i Danmark (under besættelsen), Europas
geografi, Limfjordsdigtere. Det var
ansvar os interesse. der lå bas for ham.
for nogen form for god gkonomi var
der ikke, f. eks. fik han 1922-23 20kr.
til lys, brændsel renholdelse og I kr. pr.
time. Dertil kom et mindre bidrag fra
skolefonden.

Som tak for gode oplevelser fik A.P.
værdifulde gaver, her nogle få af 13
nævnte: sØlvlommeur, sØlvfad til lærer-

konen, sølvkaffestel, bronzelysesta45

mest fra Limfiordsdigternes værker.

se.....Embedsbosen for Ranum skole
melder kun lidt om aftenskole l92O-35,

Han fortsatte også efter, at skolen var
nedlagt, og han flyttet til Iøgstør
(1960). Det var en form for lokalt højskoleliv, som
også gav Malle

særlig husflid. Men A.P. påtog sig at
i Ranum sidst i 1940-

holde aftenskole

I

sogn

nstru ks

særligt

præ9.

-z/*-

Renholdelsen af

I Henholrl til <len af
A*"2-Ø-."*
skoledirektion god- 4*-a..
af e/A.id-4e
aflattede vediægr for Renhot@*4
rlelsen af rle offenrligc Skoler i .?z;*o/-<-.24?'&u
komnrune,
z
paaL5des rDctl Hcilsln lil oleilnævDle Skole:
L culvcDe i skoleslueD, i F-oNtuen os .V;**
Q,L"**
ken<lte,

OM

skal raskes hrcr l)ag. Ecn (;rrg otrr Ugcr skal dc desuden vaskcs ured Sæbevand

MEISER.
Et cirkulære fra
1889 pålagde
lærerne at under-

lilligeDle(l I'rtrclct.

rette

Il. SkoleDs B(r{e og llæDke snnrt Yiillucrnes'l'ræ!rrk i de i I nævnle Rum,
Katheder, Reoler oe Skabc skal daglig afiorrs ilred eil vaåd l(lud. saa å1 de ved Skole,
tidc,riB($",lchc (r t'i_for Slo!, rlcs"den skrl {lc nærntcvinducr poler6 ecn ccEE

",ffiffiIII.
i

-** 4

cinge otr'

neråd om for-

Anrcr.

spmmelser, antal

og afi.

frisk \'ård. l)cl u,lk'n)lc ln(lhold nuil ilikc hcnkistes pan Stedcr, hvor llorDeDe lærdes,

/-)/aø.

. 4-.-

4--4-..-

az .4.'ø-e

/

(provsten) kontrollere. Selv om

der kun var

lrniltncs.- {*ce+'F+ffi6-e+

.

få

skoledage i den
travle sommertid,
og lang sommer-

Pissoird skal drglig

liisk Irrrrl.
VfIt. l)cr. rlcr parlrgcr sig ncnh,ndclscr'. sltnl dur{o ODr\org for tl(lli,relscn
ul eU l(ilail ntturl Ailttj,k. iDlct UDdlqcl. og skal vrrc \illig lil rt lage Hctrs)'n lil
udskvlles nrerl

Sk,'lcL,,rn,ni\\iortcl\ Hcilslilliil;1er (,s I.1r\1,,H

Herefter

skulle sognerådet
idømme mulkt og
skoledirektionen

V. ÅsltcD lia (lc i nrclnt€ llutrr anbngtc Kakkck,vne skal tager ud hrer Dag
og rillrgeilre,l {)l)rijilir(c'r hcnlfinR(s lil nn t
r/a.øtillct
an!istc Irh(ls.
VI. Skolcns linkkok)\'n r(lcr uu, *"'.,."t,,r,'.f
Kappo skal lil enhver
"*rrrrrlc
Tid hollcs rur og hhilk. OrDcn skill rurses silil ollc. (lel cr ftnrrødent. os Soden
brinAcs til (lct Sled. hrorlroD lsl{cil l)ringcs.
tr;z fuL
t,
VIL STc(lorto o* (;ulycl i I-.lriocrnc skrl

ffi

skolekom-

mission og sog-

I-oftcr og Vregge sflDt den skne \'ægtilvle. de frilslarende cyrnnaslikredskaber
GyDnrsliksrlsn. opklicbcd( \'æel)illedcr o. lgtr. Akil afstolcs een (;aDg orn Ugen.
IV. SP-rlltuntrrcrnc skrl dnglig ronscs ved onrhtggelig tklskylnirlll og fykles nred

rtar:ktt

FORSØM-

erne med emnerne: Grundtvig og
Skjoldborg/Aakjær.

ferie, så var det
fristende at beholde egne b6rn
eller "en hjor{dreng hjemme. Ar
for år registreres der, men der er ikke
anført, om bøderne var a) udredede,

I

uopkrævede...i givet fald et omfattende

eqor

lX. l)cr lrcrcrr iul*i:,r,le (,rere,,\t,',r'\l lrx\lo i Krxfl nllc'r '/../-1. /r2J'
lriilker'lrrls !'crlob r'er llrn ^pr;iHer nrctl
Vor-r r"" hr?ge s;4." t

t7 7æa-.2-

.1aZ--

b)eftergivne,

slægt med aftenskolen var dette at
Anton Pedersdn gennem mange år

i

samlede sosnefolk rundt om hiemmene hver 14. dag til oplæsning, nok
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c)

afsonede!,

d)

endnu

regnskab. Måske var det gratis med
ulovlig forsømmelse?..8n oversigt fra
1900 viser dog inddrivning: ialt 145 kr.

og 27

fie til

kr. og 35

kommunekassen, heraf 15
Malle. Det var næppe

Øre fra

alle skoler, der "lignede" lige hårdt.
Dengang ramte sygdomsangreb hårdere
end nu, og skolegangen blev afbrudt:

1903, skarlagensfeber..L9L8,

spansk

syge..1933, børnelammelse..l924,

dif-

teri..Men også dette: ingen skolegang
på grund af vejr og fpre, 7. - 19. marts

1916. Hertil kom lærernes sygdom, kun

i enkelte tilfælde

med vikar.

HYGIEJNE, OGSÅ ET TIDSBILLEDE.
Den første skole

ringe", nybygget

i Malle var "næppe så
i en tid da det blev

påbudt at indrette nødtørftsrum, dengang kaldt "priveter", jfr. privat.

I

1882 blev der nedsat en kommission
der skulle undersøse de mulise sanitære
mislisheder os mansler ved skolevæse-

Priveterne ere uforsvarlig vedligeholdte,
rensede og udluftede. Skolestuen er i

det Hele taget meget uhyggelig

og
usund, raadent Gulv, grønne og smud-

sige Vægge, gamle og daarlige Borde
og en meget simpel Kakkelovn. Skolen
lille til saa mange Børn, saa det altid
har knebet med Siddepladser."

Fra 1906 findes der en officielt trykt
INSTRUKS vedr. renholdelse af skoler.
Ved et mgde tilpassede skolekommissionen reglerne for Malle Skole, de
blev vel gjort mindre besværlige, billigere. Man kan tænke sig, hvordan
gulvvask blev med lidt sæbe. Men
noget er helt ukendt nu, spytkummerne.
De skal vaskes dagligt, omhyggeligt, og
fyldes med frisk vand. Om det udtømte
indhold tilføjer skolekommissionen, det

må ikke henkastes "paa Steder, hvor

Børnene færdes"...Et led i bekæmpelse
af tuberkulose, netop dengang ny lov.

net..og komme med særlige forslag.
Der blev afgivet en betænkning, vægtig

I instruksen hed det, "Sæderne og Gul-

indhold...og vægt, sønderlemmende
kritisk over for skoleforhold, særlig på

vet i Latrinerne skal vaskes hver Dag",
det blev ændret således "til enhver Tid
holdes rene". Man kommer fortsat om
ved konkrete krav om renholdelse og

i

landet..også efter bespg

i

Slet Herreds

Provsti. Nr.86. løssted Skole. Lærer
L.Pedersen.

nøjes med "Latrinerne skal tømmes
forinden de ere overfyldte"!!

"Skolen ligger knap en Favn fra Kirkegaarden og 4 Æen under samme, saa at

Kirkens Grund omtrent er i lige Linie
med det øverste af Skolens Murværk.
Skolens Brønd ligger ca. 2O Al. fra
samme Kirkegaard. Der er drainet omkring Skolen med smalle Drainrpr, men
de ere tilstoppede og Drainingen pdelagt. Vandet er meget kalkholdigt. Fugtigheden er meget stærk og angriber alt
i hele Huset.

Og hvem skulle så gøre rent..og selv
betale rengøringsmidler? Ja, man slettede teksten om kommunens pligter. Da
der ikke er anføfi navn på den, der kan
påtage sig rengøringen og betaling

herfor, - så har opgaven nok været
pålagt læreren og hans kone for et
honorar, som skoledirektionen kunne
fastsætte (lov af 1856),, de skulle jo
alligevel selv passe kakkelovn...Ja, selv
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klasseværelse.

1279 kr., og som seminarielærer 400
kr. Som "Offer m.v." er der anført 183
kr. Alt dette eialdt for førstelærer Kr.

LÆRERNES LØN, OGSÅ ET TIDS-

Bro. Ranum. Andenlæreren og lærerinden fik kun pengeløn.

efter lærerlønningsloven af 191,9 kunne
det pålægges en lærer at rengøre eget

BILLEDE: BESVÆRLIGT OG MAGERT
I en skolestatistik fra L897 anføres det
npje, hvordan landsbyembederne, også

i Vesthimmerland, var

normerede,

(aflønnede). Det er tvdelist. at der var

to slags:

2.

Til andre. "nvere" embeder havde
skoledirektionen (ved provsten) kalds-

ret. Der var ikke skolelod, og læreren
i penge + fri bolig oB tØrv.
Således ved Malle skole, lærer P.M.Olesen, i 1897: begyndelsesløn 600 kr.,

fik løn

1. Der var de "gamle" embeder. Til
dem havde biskoppen kaldsret, f.eks.
Ranum og Overlade. Der blev kun en
ringe del af lønnen givet i penge. Det

kirkebylærerløm 2O kr., som kirkesanger
20 kr. Hertil 18 læs tprv. Regulerings-

var skolepenge, 85 kr. (herom senere),
og kirkebylærerløn, 50 kr. Til embederne var der knyttet skolelodder med
forpagtningsafgift: Ranum 5 tdr. land,

Både under 1. og

direkte løntillæs flov af
1856), i Malle 34 kr., beregnet med 1
kr. pr. barn ved skoleårets begyndelse

125 kr., Overlade 12/z tdr., 300 kr..

og opkrævet hos forældrene, "for

Hertil kom så "naturalier": Ranum: rug
(6 314 tdr.), byg Qa tdr.), alt afregnet

skønner bedst paa det, de betaler for".

til kapitelstakst, og så var der
målt

i

lispund

tillæg 926 kr.

"skoleDenqe"

2. modtog

læreren

i

fourage,

(a

8 kg.), hø 12.8,
halm 192... Det
anføres, at skole-

lodden

Ønskes

solgt.
Førstelæreren, der
havde bolig med

5

værelser og
have, betalte ikke

husleje, han fik

24 læs tør til
privat brug og
vistnok egen
skolestue. Udefra

fik

han

reguleringstillæg

(skolefonden)

Fignrr
t-961.

3

Malle-Pedersen i optog ved kanalfest

de

