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1. Februar 1940.

Urnehoved -
Af H. P. Jørgensen, Ohnersvold.

HVAD UDSKIFTNING SPROT O KOLLEN

FORTÆLLER.

(Fortsat).

Ved Udskiftningen i Bolderslev, der finder Sted i 1769 og i 1771, 
lægger man Mærke til, at i 1769 opdeles al Jord Øst for Byen efter en 
Linie, som drages fra Ugeskel over Tohøj til Mellerup Sogneskel i Vest 
og til »Den gamle Vej« i Øst. Denne gamle Vej er ikke Oksevejen, men 
en Vej Øst for denne og Markerne Kogang, Kokhav og Løgpold.

Medens Udskiftningen i 1771, som omfatter de egentlige Bymar
ker, ordnes ved kgl. Kommissær og Sandemand, fordi man ikke kunde 
opnaa Enighed, sker 69-Udskiftningen uden disses Medvirken og ved 
fælles Overenskomst. Dette kunde tyde paa, at det i 1769 udskiftede 
Omraade, som hovedsagelig omfatter det gamle Skovareal og Trin- 
majagrene, har ligget uden for de egentlige Bymarker. Medens det 
tilstødende Areal paa Ugesiden udelukkende bærer Navnet »Enge«, 
er dette kun Tilfældet med de vestlige Marker her ind mod Uge. De 
øvrige Marker bærer Navnene »Ved Drengenes Prædikestol«, Klap
le jær og Stindager, og lige Nord derfor: Lerlykkerne, Gammel Dam, 
Kokhav og Kogang. Markerne ved Mellerup Skel hedder Trinmaj, 
Trinmaj Ager og Flagge Ager. Navnene: Lerlykker, Stindager og 
Kokhave paa det gamle Skovareal kunde tyde paa en tidligere Op
dyrkning her end af »Enge«-Markerne paa Uge-Siden. De kunde 
maaske svare til de seks Ottinge Jord, som omtales ca. 1220 i Knud 
Snubbes Testamente, i hvilket denne af sin Gaard Holdenbøl i Bol
derslev testamenterer 6 Ottinge Jord og Skoven paa Urne med 26 
Ottinge (undtagen 3 Ottinge Skov, som tilhører Nabogaarden Ætebøl) 
til Klosteret i Løgum. (Jeg anfører dette, fordi det kunde tyde paa, 
at Skovhovedet paa Urnehoved paa dette Tidspunkt allerede har været 
inddraget til Dyrkning. De tre Ottinge fra Nabogaarden kan svare til 
Vester- og Østerskoven paa Uge-Siden).
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Ved 1769-Udskiftningen i Bolderslev finder vi endvidere det inter
essante for Løgpold som Tingplads, at den daværende Ejer af Kongs- 
gaarden i Bolderslev, (1285 omtales et Konninglev i Bolderslev), Hr. 
Nicolaj Petersen faar to Stk. Stufjord forud for de andre Lodsejere 
i Bolderslev. Men ved Udskiftningen i 1771, der sker ved kgl. Kom
missær, maa han afstaa det ene Stk. Stufjord til Pastor Posselt i Bjol- 
derup — altsaa til Kirken.

At Kirken i Bjolderup havde Stufjord paa Bolderslev Mark, finder 
vi i H. N. A. Jensens »Kirchliche Statistik«. Her skrives der: I 1608 
havde Præsten i Bjolderup ingen Bol til sin Tjeneste, kun noget Stuf
jord, og han boede paa kgl. Majestæts Grund. De kgl. Haderslev- 
Undersaatter i Bolderslev vilde ikke give ham Græsning, da han ingen 
Ottinge havde ved Siden af deres Ottinge; men derimod havde Præ
sten maattet antage et forfaldent Bol under kgl. Majestæts Højhed, 
for hvilket han til Gengæld forrettede Hoftjeneste i Haderslev.

Sammesteds omtales et Stykke Stufjord paa Bolderslev Mark, 
som en kongelig Undersaat havde faaet fra Kirken, og hvoraf han 
svarede Afgift til denne.

Denne kongelige Undersaat maa være Hr. Nicolaj Petersen, som 
senere ved Udskiftningen i 1771 maa afstaa det ene Stykke Stufjord, 
som han har faaet forud for de andre i 1769 — med Urette, da det 
tilhører Kirken.

Denne kirkelige Stufjord, der betegnes som liggende paa Stind
ager, passer paa Løgpold; Jordstykkets Størrelse angives til 149Vs 
Roder, svarende til 3A Td. Land i Dag. Det andet Stykke Stufjord. 
som Hr. Nicolaj faar Lov til at beholde, er angivet som »nørnørvestest« 
paa Kogang.

Med »Stufland« betegnede man et mindre Stykke Jord, som i 
Almindelighed ved Kristendommens Indførelse var blevet udskilt af 
Jordfællesskabet og givet til Kirken eller til en anden offentlig Insti
tution. Angaaende »Stuf« siger Jydske Lov 1241: Kirkestuf skall ikke 
rebbes med Byen, naar denne solskiftes.

Nu afdøde Lektor H. V. Clausen skriver til mig den 23. 9. 26 
om »Stuf«: »Maa jeg gøre en Rettelse med Hensyn til en enkelt Op
fattelse. En Rettelse, der netop kan faa Betydning for Undersøgel
serne om Tingets Beliggenhed: »Stuf« betyder i de gamle Love et 
Stykke, en Del. Det er her nærliggende at citere Johannes Stenstrup: 
»Kong Valdemars Jordebog«: »Dersom man af sin rebede Jord, der 
jo altid var bestemt som en Kvotadel af Byen, erhvervede et Stykke 
Stuf, kunde det være, at det ikke kom til at udgøre et Tal af samme 
Kvotabeskaffenhed som det, hvorefter Jorden iøvrigt var delt. Saadant
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Salg ansaas ikke at vedkomme Byen; det vedkom kun den Mand, der 
solgte. Blev Bolet eller Byen omrebet, toges der ikke Hensyn til Stuf. 
Den, som havde erhvervet det, skulde fremdeles have det samme 
Stykke«. Derefter fremfører Stenstrup et Bevis for, at Stuf har været 
skattefrit. Hvorfor har Stuf været skattefri Jord? — det kunde tænkes: 
fordi det var den Jord, hvorpaa Tinget holdtes«. Saa vidt H. V. Clau
sen. Han tillægger saaledes Stufjorden Betydning som Tingplads.

I Følge H. V. Clausen ses da, at »Stuf« ikke vedkommer Byfæl
lesskabet, men tilhører den, som har erhvervet det eller faaet det 
skænket. Er det givet til et eller andet offentligt Formaal, gaar det ved 
Ophævelsen af dette tilbage til den tidligere Ejer. Begge disse Til
fælde forekommer her: Stufjorden paa Stindager er skænket til Kir
ken, vel nok for at den kunde benyttes som Tingplads (deraf Navnet 
»løgpold«, det fredhellige Sted). Men denne Jord gaar ved Udskift
ningen i 1771 atter tilbage til Kirken.

Jeg finder, at dette er et meget fældende Bevis for, at Urnehoved 
og Løgpold er Stedet, hvor Tinget har været. Og saaledes forstaar man 
da, hvorfor Kong Kristian d. I. ca. 1460 ved Haandfæstningen i Kiel 
lover, at han »aarligen« vil samles med Befolkningen »auf dem Hei
ligdome tho Urnehovit« (Jensen: Kirchliche Statistik). Denne Ud- 
tryksmaade i et saa autoritativt Dokument, hvori Tinget paa Urne
hoved kaldes en Helligdom, stadfæster vel nok Kirkestuffen paa Stind
ager som »Det fredhellige Sted«, hvor, som Navnet »Løgpold« siger 
os, Tinget holdtes.

Det andet Stykke Stu fjord, som Ejeren af den gamle Kongsgaard 
faar Lov til at beholde, ligger i den nord-nordvestligste Ende af »Ko
gang« og kaldes Stenbrolykken. Stenbrolykken er et rektangulært 
Stykke Jord paa den østre Side af »Stenvasen«. Arealet stemmer over
ens i Størrelse med Maalet, som er anført i Udskiftningsprotokollen 
(ca. 114 Roder, sv. t. 5/9 Td. Land). At dette Stykke Stuf ikke skænkes 
til Kirken, tyder paa, at det paa et senere Tidspunkt bliver skænket 
til et mindre fredhelligt Formaal.

Den smalle Strimmel Jord langs med »Stenvasen« har sikkert, 
efter Navnet »Stenbrolykke« at dømme og efter gamle Folks Udsagn, 
været brolagt med Sten. Dette leder uvilkaarligt Tanken hen paa, at 
der her har været et Købeting med Plads til Købingstaldene. Det var 
nemlig ret almindeligt, at et Landsting, hvor mange Folk mødtes, 
Borgere saavel som Bønder, adelige og gejstlige, samtidig blev benyt
tet som Markedsplads. Handelsmænd og Kræmmere strømmede til, 
hvergang der blev holdt Landsting, og opslog deres Telte i Nærheden 
af Tingpladsen. I Tilfælde af Regnvejr er den mergelrige Lerjord paa
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Urnehoved blevet et eneste Søle og Pløre, og det har været vanskeligt 
for de handlende at færdes ved deres Telte. For at bøde paa dette er 
Pladsen omkring Teltene blevet brolagt med Sten, og Navnet »Sten
brolykke« har derefter fæstnet sig varigt til Stedet. Og saaledes for- 
staar man ogsaa bedre, hvorfor den gamle 80-aarige Lavst Thomsen 
(kaldet Fannige) fra Mellerup saa bestemt hævdede, at Stajdsrøgel 
var den rigtige Tingplads. En gammel Kone fra Bolderslev Østerkro 
havde nemlig fortalt ham, at hun endnu huskede den store Forsam
ling oppe paa Stajdsrøgel med Telte, Dans og Musik, akkurat som et 
Marked i vore Dage. At det hævdvundne »Købing«, som fulgte med det 
aarligt tilbagevendende Ting, har holdt sig i Aarhundreder, efter at 
Tinget er blevet nedlagt, er let forstaaeligt og bekræfter yderligere 
Forklaringen af »Stenbrolykken« samt den gamle Kones Udtalelse.

At der udlægges Stuf til Købinget, finder vi et Eksempel paa i 
Marstrands Afhandling om »Stuf og Ær«, hvor han i denne Forbin
delse omtaler Stubbekøbing*) — et »Købing« opstaact paa Stuf.

Dette Stykke Stufjord, der her er Tale om, gaar ved Udskiftnin
gen tilbage til Kongsgaarden, hvorfra det da følgeligt maa være 
udgaaet. Naar det ikke senere skænkes til Kirken, er det vel nok af 
den Grund, at »Købinget« først opstaar mange Aar efter Tinget, og 
at Formaalet ikke var »fredhelligt«.

KONGSGAARDEN I BOLDERSLEV.

Som foran nævnt omtales 1285 et Konninglev i Bolderslev. Dette 
er sikkert Urnernes gamle Gaard, der omtales i Knud Snubbes Testa
mente som Gaarden »Holdenbol« paa Bolderslev Mark med sine 6 
Ottinge Jord og 23 Ottinge Skov. Denne Knud Snubbe har vel været 
gift med en Urnepige, og han har da af denne Grund testamenteret 
omtalte Gaard til Klosteret i Løgum, hvilket dog maa være sket med 
Urette, eftersom Gaarden gaar tilbage til Johannes Urne i 1282, efter 
at Klosteret har ført Proces med Urneslægten om den i over 50 Aar.

Paa Bjolderup Kirkegaard laa der en Gravsten med Indskriften: 
»Ketil Urne ligger her«. Denne Indskrift bekræfter Urneslægtens nære 
Tilknytning til Bolderslev, hvor Urnerne har siddet som Lensherrer 
paa Kongsgaarden. Ved Udskiftningen ser vi da, at alle Indbyggere 
i Bolderslev By med Undtagelse af Kromanden, der hører under Graa- 
sten, er kongelige Haderslev-Undersaatter.

Hans Lorenzen i Bolderslev fortæller, at de gamle kaldte denne

‘) Stednavneudvalget hævder, at Stuf er uden Forbindelse med Stubbekøbing.
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Gaard »Bondes Bol«. Endnu i Dag er den iøjnefaldende ved sin afson
drede Beliggenhed paa en ophøjet Plads midt i Byen. Man ser endnu 
den store Kælder med S lenhvælvingen og de solide Jernstænger for 
Vinduerne. Ogsaa Svømmekulen, hvor de kongelige Heste blev badet, 
kan endnu paavises.

Det er vel nok denne Gaard, der i 1452 af »Grev Alv« gives til 
Jesse Bundesen i Bolderslev til fri z\rv og Eje. Det er sikkert efter 
denne Jesse Bundesen, at de gamle kaldte Gaarden »Bondes Bol«. Om 
denne Gaard skriver Hugo Matth i essen i »Hærvejen«: »I den ældre 
Middelalder laa der en Kongsgaard i Søderup, der i lang Tid var Kron
gods, og som helt ind i det 15. Aarhundrede udgjorde et Birk. Efter- 
haanden som Søderup mister sin Betydning som Birk, bliver Nabo
sognet Bolderslev, der senere lægges ind under Haderslevhus, betrag
tet som et særligt, afsluttet Omraade. I selve Bolderslev By, der kun 
ligger 2 km fra Hærvejen, havde en Gaard fra gammel Tid Friplovs- 
rettigheder mod Forpligtelse til at skaffe Kongen og de fyrstelige Per
soner Husly, Staldrum og Befordring, naar de rejste paa disse Kanter. 
1530 havde Kristian III. stadfæstet denne Gaards Privilegier, og Gang 
paa Gang ser vi, at baade Landsherren og de rejsende Stormænd, som 
fulgte Hærvejen, tager ind i dette kongelige Herberge. Lensmanden 
i Flensborg maatte saaledes bestride en Del Udgifter til Forplejningen 
af den Viborg Bisp, Niels Glob, der to Gange i samme Aar passerede 
Bolderslev. Kong Frederik II. krævede under Forhandlingerne angaa- 
ende Arvefordelingen efter Hans d. Ældre bestemt Opretholdelsen af 
denne kongelige Gæstegaard. Da Hertug August af Lüneburg i Februar 
1596 besøgte Danmark, blev der baade ved hans Indrejse og Udrejse 
truffet særlige Foranstaltninger med Hensyn til Bolderslev-Herbergets 
Forsyninger. Under sin utrættelige Færden rundt i Riget overnattede 
Christian IV. gentagne Gange paa Gaarden i Bolderslev, hvo: han 
f. Eks. d. 31. 8. 1620 »blev nødt til at ligge stille formedelst Svag
heds Skyld«.

1616—17 og 1621 indrettes Storgaarden i Bolderslev til kongeligt 
Jagtslot. (Mon ikke dette Jagtslot er den omtalte »Baldensborg« Nord
øst for Løgpold.) (S. Aarb. 1921). Ind under denne Gaard hører »Løg- 
pold« samt den i sin Tid der beliggende gamle »Stenbjergkro«. Mur
stensbrokker og Rester af Grundstenen til denne Kro er jævnligt blevet 
fundet ved Pløjningen. Kroen og Løgpold tilhørte 1801 Hr. Nicolaj 
Petersen, Ejeren af Kongsgaarden; og han lader senere Kroen ned
bryde.

Ifølge de'gamles Udsagn var Urnehoved et berygtet Sted at fær
des over ved Nattetid, thi det skete ikke sjældent, at Vejfarende blev
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plyndret og myrdet paa dette afsides beliggende Sted; og i Kroen 
var der desuden Tilhold af alskens Pak. Saaledes fandt man engang 
under Kældergulvet en Rytter i Mundering, medens hans opsadlede 
Hest fandtes stikkende i Mosen ved »Troldlykken«, en Mark ved 
Siden af Løgpold. Dette foranledigede Ejeren, Nicolaj Petersen, til at 
nedrive Kroen. Han døde 1801, hvad en Ligsten i Haven ved Kongs- 
gaarden fortæller.

Der er næppe Tvivl om, at Kongsgaarden er Urnernes gamle 
Gaard, der under Grevefejden 1452 mister sine adelige Rettigheder, 
men dog alligevel opretholdes som kongelig Gæstegaard. At det maa 
være denne Gaard og ikke den ved Udskiftningen nævnte Graasten- 
gaard, tilhørende Kromand Kresten Hansen i Østerkroen, ser vi af, 
at der fra Haderslevhus træffes særlige Foranstaltninger til Bolderslev- 
Herbergets Forsyninger ved Hertug Augusts Besøg i Danmark 1596.

I det 13. Aarhundrede samt Aar 1452 er Gaarden paa 6 Ottinge. 
Saaledes nævnes i Flensborg Diplomatarium 1452 6 Ottinge »und tve 
Stuven-Acker und tve Stuven-Wisch«. Men ved Udskiftningen har den 
kun 5V2 Otting. Der maa da i Mellemtiden være mistet en halv Otting. 
Mon denne halve Otting ikke er gaaet tabt ved Anlæggelsen af Hærvejen 
op over Urnehoved, altsaa i 1480, da denne Vej (iflg. Marstrand) blev 
anlagt af Dronning Margrethe. Vi ser da ogsaa, at af Uge Bymark 
forsvinder der i gammel Tid 3/4 Otting, idet Hærvejen jo ogsaa førtes 
over Uge og Bolderslev Bymarker. Saaledes anfører H. N. A. Jensen 
i »Kirchliche Statistik« at Uge, der nu bliver sat til 46 Va Otting, i 
gamle Kirkebøger sættes til 47 Ottinge. En Kendsgerning er det lige
ledes, at den kongelige Herregaard i Felsted Sogn havde Forpligtelse 
til at holde Vejene op over Urnehoved vedlige indtil 1876, da Vejene 
opdeltes. Her stod da ogsaa for faa Aar siden en Vejsten med Ind
skriften: »Schobüllgaard«.

Paa Skovbølgaard havde Uge-Slægten sit Sæde. I 1396 nævnes 
nemlig en Hirdmand, Peter Uke, som Medunderskriver af det Skøde, 
der blev udfærdiget paa Urnehoved Ting angaaende Grevinde Elisa
beths Jordafstaaelse til Grev Gerhard. Fra 1339 kender vi Navnene: 
Peter v. Uken og Johannes v. Uken. Mon ikke Navnet paa den gamle 
Hovedgaard »Petersborg« stammer fra den adelige Peter v. Uken?

Fra Kongsgaarden i Bolderslev og fra Kongsgaarden i Uge (Uger
nes Gaard) afgives der Jord til den offentlige Vej op over Urnehoved. 
De afstaaede Arealer kan passende svare til Vejarealet, og saaledes 
forstaar man da, hvorfor den kongelige Skovbølgaard har Pligt til 
at vedligeholde det fra denne Gaard afstaaede Vejstykke.

(Fortsættes.)
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I Sommersted skole
20. 12. 1939.

Ai H. LAUSTEN-THOMSEN.

Danmarks konge Kristjern den anden udstedte en befaling til 
præster og degne på landet om at undervise bøndernes børn i religio
nens hovedsandheder, samt i læsning, skrivning og regning; da han 
i 1523 blev gjort landflygtig, blev denne skoleforordning gjort ugyldig 
ligesom alle hans andre love, og- der gik lang "tid, inden almindelig 
skoleundervisning gennemførtes, og endnu længere, inden man indså, 
at der måtte læres børnene noget mere, end hvad Kristjern den anden 
havde foreskrevet. Man knyttede tråden tilbage til den gamle sæd
vane, at nøjes med den undervisning, der kunde udgå fra købstædernes 
lærde skoler, knyttet til løbedegnenes virksomhed; udgående på denne 
egn fra gammel tid fra Ribe og fra tiden kort efter reformationen 
også fra den ny katedralskole i Haderslev.

Peder Plade, Sjællands første lutherske biskop, har dog i sin 
prægtige visitatsbog et kapitel om »sognedegnens embede oc befal- 
ninge «. og formaning til de ungekarle oc drenge, til pigerne oc møer
ne, at de »gierne komme til sogne degen«; men de mest begavede vil 
han have til købstadskolerne, »huilcke smaa drenge, som i fornemme 
at de lærer veli, oc det løber i dem som bred smør, hvad degnen lærer 
dem«. Men endnu for Peder Plade er skolen kun købstadskolen, på 
landet må man nøjes med sogne-degnen, der næppe har undervist mere 
end en dag om ugen, »udi sted oc stund, som sognepræsten dennem 
foreskriver«. Der er i den kongerigske kirkeordinans optaget en ud
førlig bestemmelse om skole, i den første særligt sønderjydske står 
der intet om landsby ungdommens undervisning, men det optages så 
i Bugenhagens ordinans af 1542.

Endda er der interesse til stede. 100 år senere giver biskop 
Stephan Klotz og amtmanden i Haderslev Kay v. Ahlefeldt en udfør-
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lig kundgørelse om landsbyskoler: Hvert sogn skal have sin skole; 
hvem der ikke sender børnene til skole, ifalder bødestraf, hvor ikke 
åer eller rindende vand er i vejen, og ikke den tydske kattekismus, 
som de ikke forstaar som hos den Jydlands ort og grentze, men kun 
den danske skal børnene forelæses. Der er ved siden af købstædernes 
lærde skoler opstået særlige skriveskoler. Vi ved, at der holdtes en 
sådan skole i Ribe allerede 1559; men for disse egne bliver Klotz og 
Ahlefeldts rundskrivelse som en slags skolens grundlov. Det er onde 
tider lige efter trediveårskrigen, og det er kun langsomt, at dens krav 
gennemføres; mange steder holdtes der skole i kirkernes våbenhuse, 
vi ser jo endnu alle vegne de gamle skoler i kirkernes skygge. Tit er 
de lagt ind under kirkegårdsdiget; degn og lærer er jo ind til vore 
tider for det meste samme mand.

I 1736 og atter i 1761 udsendtes der ny cirkulærer i Hertugdøm
merne om indretning af skolebygninger, om undervisning o. s. fr. 
Alligevel var det kun småt, den dårligt lønnede lærer »gik paa mad
ning«, fik sin mad efter tur rundt om i skoledistriktet, og tit flyttede 
undervisningslokalet rundt med lærerne. Så kom det naturligvis i 
højeste mon an på den enkelte lærers kundskab og dygtighed. Det 
kunde være såre småt med begge dele; men det krævedes dog efter
hånden for det meste, at skolemesteren skulde examineres af provsten, 
inden han overtog sin gerning. Og det kunde gaa godt ved provstens 
visitatser. Vi mindes endnu, at
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provst Møller af Gram 
besøgte Hans Dam
i Bovlund skole med ære.

Det lyder jo også smukt, når man i Hammelev sogn i 1743 skriver 
en skolekontrakt, hvori det pålægges skolemesteren i Styding »at blive 
bestandig både vinter og sommer, uden at gøre efter sin egen behag 
fridage, hos børnenes information og for alle ting se derhen, at de 
må undervises i guds og vor frelsers kundskab og anføres til guds 
frygt og alle kristelige dyder«.

Magister Dyssel, der var præst i Nustrup, siger også i 1763, at 
bønderbørn oplæres »meget ypperlig i skrivning og regning indtil 
algebra. Bønderne søger en stor ære i at lade deres børn vel oplære«.

Der sker i virkelighed en stærk udvikling i skolevæsenet i det 
attende århundrede; men hvor stærkt folkeskolen og ikke den alene, 
men hele skolevæsenet er knyttet til kirke og gejstlighed, fremgår 
bl. a. af, at vi ser præster på egen hånd oprette både latinskoler og 
seminarier. I Sommersted sidder præstesiægten Wøldike, søn efter 
fader, forbereder og udsender studenter. Det er tydeligt, at Sommer
sted i attende århundredes første halvdel har været et virkeligt lær
domssæde.

I 1814 kommer så den sønderjydske forordning om skolen, 
næppe en måned efter den almindelige danske skolelov, i hovedsagen 
udarbejdet af biskop Adler — eller generalsuperintendent Adler, som
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man den gang sagde —, og dermed var sønderjydsk skole inde i en 
fast udvikling.

Her må jeg nævne en degn og lærer i Sommersted Anders Kloster 
fra 1829 til 1858. Ham har P. Skau i »Sønderjydske årbøger« 1892 
sat det skønneste minde. Hos ham gik Laurids Skau i skole, der sagde 
til kong Christian VIII, at i Sommersted skole lærte man at tænke.

Ved Sumarstadir, beretter knytlingesaga, standsedes i 1152 Henrik 
Løves tyske hær; fra Sommersted skole udgik den mand, der lod 
ordet rulle over skoven som tordenbrag, det danske Sønderjyllands 
første danske folketaler, en mand, der længe har været overset eller 
uforstået af en senere tid; men også en riddersmand i bondekofte, og 
han havde lært at tænke i Sommersted skole.

Under fremmedherredømmet kom denne skole naturligvis med 
ind under fortyskningen. Det har vel også i denne periode været en 
lykke for den, at den i det mindste en tid havde en så velsindet og 
forstående tilsynsførende som præsten Nie. C. Nielsen; men under 
tvangen har den været og iført fremmed klædebon.

Og nu har den i en snes år virket som en dansk skole i et dansk 
land, og med ny udvidelse er der givet den ny arbejdsmuligheder. 
Skolen er ikke mere det sted, hvor man kun lærer religion, læsning, 
skrivning og regning. Den har mere og mere udviklet sig til at være 
børnenes vejleder og hjælper til både legemligt og åndeligt at ruste 
sig til livsgerningen, og derudover ser vi i dag skolens opgave som 
bærer af folkets åndsliv fra slægt til slægt, værner om overlevering, 
vogter for barnet, hjælper for landets ungdom.

Det er også det, der er tænkt på her; den ny skolelov, hvis krav 
opfyldes ved den ny skolebygning, giver hygiejnisk gode betingelser 
for barnets skoletid, giver mulighed for at finde og udvikle dets evner. 
Hvor godt det kan gøres, hvor værdifuldt skolens arbejde kan blive, 
afhænger naturligvis ikke af det ydre, men af børn, lærere og forældre, 
af forholdet imellem disse, af muligheden for samarbejde og mange 
andre ting.

Men en forudsætning for, at arbejdet kan lykkes, må det være, 
at de ydre Rammer er gode. Det er de her: en lys, god og ren skole, 
vel indrettet og godt udstyret. Lad os håbe, at den må få lykke til 
at være hjemstedet for god dansk undervisning, dygtig kundskabs
meddelelse, rigt liv i vort folks egen ånd.
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Lidi Skolehistorie fra 
Løgumkloster.

Af C. H. FRIIS.

Ifølge Løgumkloster Sognekaldsarkiv har Byraadet, efter Opfor
dring fra Skolevisitatorerne (Amtmand og Provst) i Aaret 1819 drøf
tet Opførelsen af en ny Skolebygning. I et Andragende fra Beboerne 
med 120 Underskrifter var der blevet protesteret mod at bygge Skole, 
da Byggesummen 800 Rdl. vilde falde trykkende paa Byen. Der an
føres ogsaa som Grund, at den nuværende Skole er bygget for nogle 
Aar siden og at Bænke og Borde ikke vil passe i et nyt Hus. Paa 
Grund af Sognets Fattigdom faar man da ogsaa Lov til at udsætte 
Sagen, og i 1821 faar man Lov til at benytte Tingstuen indtil videre.

Indtil da havde Skolen været i Degnens Bolig paa Hjørnet af 
Storegade og Vestergade. Nybygningen bliver dog endnu i 1824 udsat 
i 2 Aar. og først i 1830 fremkommer et Overslag paa 1424 Rdl. Men 
igen udsættes det, og i 1834 købes den nedlagte Kniple- og Traad- 
fabrik til Skole. Købekontrakten, der lyder paa en Købesum af 1296 
Rdl., er undertegnet af P. Riis for Traadfabrikken og af Skolekom- 
misionen (F. Marquardsen og N. Harzen-Miiller). Skolen faar et Til
skud fra Amtet paa 1500 Rdl., og Købesum og Ombygning beløber 
sig ifølge Regnskabet til ialt 1538 Rdl. Denne Bygning — det nuvæ
rende Alderdomshjem — var Skole indtil 1904, da den ny Skole byg
gedes.

Ifølge et Kirkeregnskab fra 1708, der indledes med et Forord af 
Præsten Joh. Roost, er Organisten ved Slotskirken tillige Skoleholder, 
og Skolen blev holdt i hans Hus. Der oplyses senere (1739), at her er 
4 Fag Hus til Skole og at Skolelæreren faar 1 Sklg. ugentlig for Læs
ning og Skrivning og IV2 for Regning (pr. Barn af Forældrene). Som
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Organist udnævnes han af Amtmanden, men Præsten — der skal 
»holde Degnen« — kan ogsaa benytte ham som Degn, saa han har 
vel nok til Tider haft hele tre Embeder. Forøvrigt faar han ogsaa 
ligesom Præsten Gebyrer fra Brede Kirke, der stammede fra, at disse 
har forrettet Tjeneste der, sandsynligvis ogsaa en Tid efter Reforma
tionen, vel nok fordi der i Brede Sogn var en Del saakaldte »Kloster 
Tjenere«. Endnu saa sent som i 1818 ansøger Kirkeværgerne i Brede 
om at blive fritaget for denne Afgift, der for Organistens Vedkom
mende er 28 Rdl. 1 Ansøgningen anfører de, at det er dem ganske 
ubekendt, hvorfra disse Afgifter stammer, da de ingen Forbindelse 
har med disse Embedsmænd. De finder det urimeligt, at den fattige 
Kirke i Brede skal betale for den meget rigere Kirke i Løgumkloster, 
for at Orgelet kan tone. Da imidlertid de fremmede Embedsmænd 
har Ret til denne Indtægt, foreslaas det, at de faar den for Livstid, 
hvorefter den bortfalder.

Efter Lønningsreglementet af 1729 skulde Organisten have 10 Rdl. 
af den kgl. Kasse samt Rug efter Markedspris, fra Klosterkirken 10 
og fra Brede 17 Rdl. Kirkelige Handlinger lønnedes med frivillige 
Gaver. Desuden faar han frit Hus, 8 Fag, hvoraf altsaa de 4 var 
Skole, 11 Læs Tørv fra Ellum og 2 Læs Flave (Fladtørv) fra Aaved. 
Den første Organist hed Schwengofener; han dør 1742 og efterfølges 
af Jakob Haase. Efter dennes Død 1764 følger Johan Jakobsen.

Skolen i Løgumkloster var dengang den eneste i Sognet, og Skole
forholdene har været ret primitive. Det ses bl. a. af en Klage fra Kir- 
kevisitatorerne fra 1783 over Ungdommen i Løgumkloster Sogn. Præ
sten Andreas Holm svarer paa denne, at det ligger dels i Forældrenes 
Efterladenhed eller deres Fattigdom, dels i at Drengene tages til Ar
bejde om Sommeren og bliver tidlig taget ud og sat i Lære. Nogle af 
dem gaar endog slet ikke i Skole, men løber om paa Gaden. Pigerne 
gaar dels i Skole om Vinteren, men saasnart Dagene bliver længere, 
tages de ud til Knipleskrinet, saasnart de kan lære dette. Nogle gaar 
stadig i Skole 7—8, højst 9 Aar og tagøs saa ud. Et Regulativ fra 
Skolevisitatorerne ser saaledes ud: 1. Skoleprotokollen. — 2. Præsten 
skal flittig besøge Skolen og efterse Protokollen. — 3. Han skal under
søge, hvorfor Børnene forsømmer Skolen, henvende sig til Forældrene 
eller klage til Visitatorerne. — 5. Præsten skal en Dag i hver Skole 
samle alle skolepligtige Børn, afhøre dem og forhøre sig om Forældre
nes Forhold og derefter bestemme, om Barnet skal i Skole hver Dag, 
eller hvor ofte. — 6. Alle Børn over 9 Aar skal indtil Konfirmationen 
møde til Katekisation. — 7. Præsten maa (under 10 Rdl. Mulkt) kun 
indstille Lærere med Bestalling, eller med Tilladelse fra Provsten.



— 137 —

Samtidig anordnes, at Børnene ikke maa begynde med tyske Bøger 
eller lære Tysk, før de kan læse Dansk med Færdighed.

Det er dog ikke blot Børnenes Skolegang, det har været sløjt med, 
men ogsaa med Lærerpersonalet har der af og til været noget i Vejen, 
hvilket vil fremgaa af efterfølgende ret interesante Aktstykker.

Provst Bargum har i 1773 skrevet et Brev til Præsten Niels Vin
dekilde, hvori han anmoder denne om at faa Degnen til at nedlægge 
sit Brændevinsbrænderi, Bryggeri og Krohold, for at han kan være 
bedre skikket til at holde Skole og fremdeles forrette Degnetjeneste. 
Det drejer sig vistnok om Franz Jakobsen, der paa dette Tidspunkt 
synes at have været baade Degn, Organist og Skoleholder. Senere synes 
han kun at have været Degn, hvad der fremgaar af en Skrivelse i 
Arkivet uden Dato og Underskrift og skrevet paa Tysk. Denne Skri
velse, der vistnok er en Genpart, kan ikke være skrevet af Pastor Vin
dekilde, da han førte baade Kirkebøgerne og hele sin Korrespondance 
— ogsaa med Provsten — paa Dansk, hvorimod hans Efterfølger x\n- 
dreas Holm straks indførte det tyske Sprog. Det er enten ham eller 
en verdslig Embedsmand, der har forfattet Indberetningen, der lyder 
som følger:

Franz Jakobsen har været Degn i 20 Aar og i denne Tid beflittet 
sig paa ren og god Vandel og udført sin Degnetjeneste saadan, at 
hver Mand kan være tilfreds med ham, og ingen har ført Klage over 
ham. Han er kun Degn (ikke Skoleholder), og har altsaa intet at for
rette om Søgnedagene, hvorfor han paa disse driver andre Erhverv. 
Det er da ogsaa bedre, end at han gaar og driver Tiden hen med 
andre Daarskaber. Der har tidligere været Brænderi i Huset, men 
det befatter kun hans Kone og Pige sig med, og det betyder ikke saa 
meget, fordi hans Formuesomstændigheder ikke tillader ham at for
syne sig med det nødvendige Korn. De mestansete Købmænd og Bor
gere i Byen dyrker Brænderi som Hovederhverv, og selv om han drev 
dette Erhverv med større Kraft, vilde han derfor ikke være at laste. 
Han driver intet Høkeri, men kun en ubetydelig Handel med Krydde
rier, hovedsagelig for at faa dette billigere til sin egen Husholdning. 
Desuden driver han lidt Landprangeri med Opkøb af Flæsk m. m., 
dels til eget Forbrug og Videresalg, og ellers har han Kommission for 
2 Flensborger Borgere, Christian og Bischof, for de ham opgivne Pri
ser paa andre Varer, som han opkøber og indsender, hvad udentvivl er 
et tilladt Foretagende og kun bringer ringe Fordel. Hver Præst paa 
Landet, der har Agerbrug, maa tillige drive Handel, hvorfor skulde 
en Degn saa udelukkes fra tilladt Handel. Jeg ser nok, der af og til 
holder en Vogn ved Degnehuset, som bringer Varer til Aflevering eller
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videre Transport. Jeg har ogsaa — men kun sjælden — set Indbyggere 
fra Sognet og fra Nr. Løgum Sogn komme i Degnehuset for at lade 
et Brev skrive eller lign, og at der er foresat dem 01 og Brændevin, 
men om dette er uden Betaling, som det er Skik og Brug hos Husejere 
paa Egnen, eller for Betaling, kan jeg ikke udtale mig om. Kommune
forsamlinger, hvor Skattelister bliver udfærdiget, og hvor hver Hus
fader skal opgive sine Formuesomstændigheder, bliver ogsaa holdt i 
Degnehuset. Om der ved saadanne Lejligheder bliver fortæret for en 
Seksling, kan hverken jeg eller Fuldmægtigen afgøre, da vi altid har 
vort eget Kammer til Møderne. Dette kan jeg meddele af egen Viden 
og ikke efter Folkesnak, men føler mig skyldig at tilføje, at Degnen 
kun har en ringe Løn af 2IV2 Rdl. og at dette med de øvrige Accidenser 
ikke kan slaa til til en Husholdning paa 8 Personer, desuden hans 
89 aarige Moder og hans 79 aarige Svigermoder og tildels en fattig 
Svigerinde. En Del af denne Familie vilde falde paa Fattigvæsenet, og 
hvem ved, hvilke bedrøvelige Følger dette vilde faa, om han blev sat 
fra Embedet. En vis Behrend Schram her har offentligt sagt, at han 
har anklaget Degnen og vil gøre alt for at bevirke hans Afsked. Jeg 
kan ikke anbefale, at en Mand, der i sin Fattigdom søger at gøre andre 
ulykkelig, kan komme i Betragtning«.

Saavidt Skrivelsen, der er et noget anstrengt Forsvar for Degnen. 
Mellem Linjerne læser man, at der har været »something rothen « og 
at Degnen har haft en meget omfattende privat Virksomhed ved Siden 
af sit Embede. Hvem den i Skrivelsen nævnte B. Schram er, kan 
næppe oplyses, men det synes, som om denne har spillet en vis Rolle 
ogsaa under Degnens Efterfølger. Franz Jakobsen er 1787 bleven af
løst som Degn af P. Callesen. Om hans Afsked har været frivillig 
eller tvungen ses ikke, men hans Forhold overfor den ny Degn kunde 
tyde paa det sidste. I 1797 kræver Provsten en Indberetning fra Præ
sten (Balslev) om Organist Franz Jakobsen og Degn Callesen. Præsten 
skriver i denne Indberetning, at Franz Jakobsen er saa syg, at han 
kun ønsker at blive udløst af sine Lidelser, men han har endnu Haab 
om at komme sig. Han har derfor faaet en Tønder Seminarist til at 
hjælpe sig. Nu har han givet op og ønsker sig en Efterfølger. Hvad 
Degn og Skolelærer Callesen angaar, aa beklager Præsten, at hans 
Angivere gør denne gamle Mand det surt at fortjene sit Brød. Hele 
Menigheden kan bevidne, at han opfylder sin Pligt, men han er nu 
meget svag. Præsten har dog aldrig bedt Franz Jakobsen om at hjælpe 
ham, men denne har selv stillet sig hen for at drille Callesen. En ny 
Medhjælper, som Callesen forsøgte sig med, viste sig ikke at kunne 
synge, og nu har han besluttet at afvente, hvordan det gaar med Or-
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ganist Jakobsen. Denne har imidlertid helt resigneret, og nu beder 
Præsten om, at der ved Besættelsen tages Hensyn til en Organist, 
der kan hjælpe den gamle Mand i Kirken og Skolen mod en billig 
Godtgørelse.

I en Skrivelse til Præsten Kruchenberg i 1795 fra Provsten med
deler denne, at det for ham er bleven anmeldt, at under Degn og 
Lærer Peter Callesens Sygdom har Berthel Schram forrettet hans 
Embede, og spørger nu, hvordan det forholder sig med Sygdommen, 
og hvilke Forretninger B. Sehr, har udført, og om han er kvalificeret 
dertil. Hertil indberetter Præsten »i Sandhedens Interesse«, at vel har 
Degnen været syg en 14 Dage, men har ikke ladet sit Embede for
rette ved B. Sehr., hvorimod en anden Beboer Matthias Franzen har 
udført dette i Kirken og ved Lig, men Skolen har maattet ophøre i 
denne Tid. Nu er Degnen rask igen og kan begynde sin Gerning. B. 
Sehr, har kun sunget engang ved et Lig, da Franzen var bortrejst, 
men har ikke forrettet Embedet. Dette er Sandhed og det kan hele 
Menigheden bevidne.

Sluttelig ansætter Kirkevisitatorerne en Seminarist Frederik Vil
helm Christensen til Degn, Organist og Skolelærer, og dermed synes 
der at være indtraadt mere ordnede Forhold. Rivninger har der dog 
været mellem Lærerne indbyrdes og mellem Lærere og Forældre. Der 
klages iil Visitatorerne. En Lærer maa forsvare sig mod en Klage fra 
Forældrene, og en anden faar en Advarsel med Trusel om Afsked.

Op imod 1848 gør de politiske Forhold sig gældende, og dette med
fører bl. a. et spændt Forhold mellem Degn og Overlærer Boysen og 
Andenlærer Ebsen. Den sidste ansøger i 1850 Visitatorerne om Dispen
sation for Overflyttelse af sine Børn til Overklassen, da han selv vil 
undervise dem. Han begrunder dette med, at Overlæreren agiterer for 
Schleswig-Holstenisme og Separation i Skolen, idet han selv synger og 
befaler Eleverne at synge Schleswig-Holstenvisen, og at han vil ind
føre en af ham selv forfattet Historiebog med schleswig-holstenske 
Tendenser, og at han i 1848 har underskrevet en Adresse til General 
Rosen.

Ansøgningen kommer til Erklæring hos Pastor Høcker, men denne 
meddeler i sin Erklæring, at Beskyldningen er grundløs, og at det kun 
er personlige Chikanerier. Hvad Resultatet er bleven, kan ikke ses, 
men Lærer Ebsen blev forflyttet i 1852.

Degn Boysen har sandsynligvis siddet i Embedet til 1860, da V. 
C. Iversen blev kaldet til Degn og Organist og Førstelærer.

Ifølge et Skoleregulativ af 1833 er »Skoleskillingen« bleven afløst 
af fast Løn. Overlæreren, som ogsaa er Degn og Organist, faar 176
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Rbdl. og 12 RbdI. til Skolefyring, fri Bolig og Degneløn. Den anden 
Lærer, som kaldes Elementarlærer, faar 192 Rbdl. Der undervises 30 
Timer ugentlig (fra KL 8—11 og 1—4 dgl.). Juleferie fra Dagen før 
Jul til Dagen efter Nytaar; Paaskeferie 14 Dage (den stille Uge og 
Ugen efter Paaske, der var Markedsuge) ; Pinseferie 4 Dage og Au
gust Markedsuge 7 Dage.

I Landsognet er der omkring Aarhundredskiftet bleven oprettet 
Skoler. I Eilum har man allerede før 1800 faaet Tilhold om at bygge 
en ny Skole, men det er ikke det eneste Sted, hvor Beboerne vægrer 
sig ved at bygge. Det var bl. a. ogsaa Tilfældet i Løgumgaard i Nr. 
Løgum Sogn. Man indsender Ansøgninger til Visitatorerne, protesterer, 
og faar det (ligesom i Løgumkloster) udsat flere Gange. Beboerne vil 
helst blive ved den gamle Ordning, at leje en ung Lærer, der gaar rundt 
paa Kost og Logi hos Gaardmændene, og leje et Lokale i et eller andet 
Hus til Skole. I Løgumgaard maatte man til at bygge Skole i 1799, men 
i Ellum skete det først senere. Der har ialtfald ikke hørt Jord til 
Skolen før i 1819, da man faar Tilhold om at lønne Lærerne med 
Land til 2 Køer, 21 Skippund Hø, 8 Læs Tørv til Skolen og 12 til Hus
holdning. 2 Td. Rug og 30 Rdl. i Løn. Lønnen forhøjes i 1855 til 96 
Rdl. Fra 1806 faas der et aarligt Tilskud af Skolefonden paa 5 Rdl. 
I Nybo og Draved har der vistnok været »Biskoler« for mr.ndre Børn, 
men i 1843 faar Nybo fra Visitatorerne en Henstilling om selv at holde 
en af Provsten anbefalet Lærer med Løn af 32 Rdl. + Kostpenge mod 
at blive fri for at betale til Løgumkloster Skole. Endnu i 1863 klager 
Visitatorerné over, at Undervisningen i Nybo og Draved er mangel
fuld og kun finder Sted om Vinteren, og ønsker, at der træffes For
holdsregler til at afhjælpe dette.



Husholdmngsseminanet

Ankerhus - Sorø
uddanner Husholdnings-* og Skolekøkkenlærerinder* afhol
der 5 Mdr.s Kursus for unge Piger fra Maj og Novbr. - 
Plan sendes. Magdalene Lauridsen.

Il l p • KostskoleHaslev Gymnasium " for Drenge 
Eksamensret til Mellemskole-, Real- og Studentereksamen.
Alle Oplysninger ved Henvendelse til

Peter Kæstel, Rektor. Haslev- 
Odense Fagskole - Tilskærerskole 
Aarskursus for Faglærerinder — Tegne- og Tilskærerkursus 
for Direktricer og Syersker. - Sy- og Tilskærerkursus til 
privat Brug. — Kostskole og Hjem. — Skriv efter Plan, 
Nathalie Hansen, Langelinie 29.Tlf. 2145 
Statsanerkendt Grundlagt 1910 Besøgt af 8400 Elever.

Aktieselskabet 

Herman A. Kähler 
Keramisk Værksted

NÆSTVED

T arlnlnnrl Landbrugs-og luaQclUnQ Mælkeriskole, 
Brørup St.

5 Mdrs. Landbrugskursus Nov.-Marts
9 — do. Novbr.-Juli
8 — Mælkerikursus Sept-April 
Uddannelse af Kontrolassistenter.

/. C. Overgaard.

Silteborg Bïïsbolâningssïole 
Statsanerkendt m. Barneplejeafd. 
Moderne Skole, smukt beliggende. Aim. 
og elektr. Køkken, Centralvarme, Bad. 
5 Mdrs. Kursus beg. 4. Maj. Maaneds- 
kursus i Barnepleje alene afholdes i 
April. Progr. sendes. SYNNØVE LUND

Indregistreret Varemærke

Vordingborg HusmedersKole
Nyt Kursus begynder 4. Maj 
og 4. Novbr.— Barneplejeafde- 
ling. — Elektrisk og aim. Køk
ken. — Kjolesyning.
Valborg Olsen. Telefon 275.

Eriksen & Christensen
Aktieselskab.

Kom og Foderstoffer Esbjerg.

A/s FAKSE KALKBRUD
Frederiksholms Kanal 16 Telefon Central 9123

JORDBRUGSKALK
97 pCt. kulsur Kalk (am. Latitude) i Varen, som 

den leveres - ca. 100 pCt. passer 1 mm Sigte

Aktieselskabet
Dampmøllen Victoria

Odense.

Aktieselskabet

Glud og Marstrands Fabriker
Uplandsgade 20

D ANI A
GASAPPARATER
oa GASOVNE

Mest besparende Fabrikat

Snoghøj «fflS-
Fredericia.

3 Maaneders Sommerskole.
5 — Vinterskole.

Skoleplan sendes.
Jørgine Abildgaard. Anna Krogh.

Gymnastikhøjskolen.
(Fra 1. April 1927 anerkendt og 

optaget paa Højskoleloven).
Plan med Oplysninger om 

Skolearbejdet og om Understøt
telse gennem Amterne eller Elev
foreningen „O. D.“ ved

NIELS BUKH, 
Ollerup.

Carl J. Ulrich & Søn
Aktieselskab

Haslev - Telefon 600

B A M B A’ S
Smør og Kaffe



Sønderjydsk Teglindustri
Nordre Fasanvej 127 - København N.
Telf. C. 4520 — Taga 1700 — Taga 1717

Facadesten, flammede Sten, Tagsten, Drænrør
Alle Bygningsartikler

Forlang Gulvtæpper 

fra 

Sønderjydsk Tæppefabrik 

A. R. KJÆRBY

Højer

De Forenede Teglværker ved Aarhus. Aktieselskab
Tlf. 644. Kontor*. Parkallé 15, Aarhus. Tlf. 6444, 

Facadesten, Tagsten, Radialsten, glass. Tagsten og Mursten

Paasch & Larsen, Petersen
Aktieselskab

HORSENS Telefoner: 207 — 807 — 808

H. Rasmussen & Co.
Aktieselskab.

Frederiksgade 37-39. Telf 59.

Odense.

Jernstøberier

Foreslaa Deres Nabo at abonnere paa 
„Sønderjydsk Maanedsskrift“ 

Kr. 6.00 aarlig.
Skal man til og fra

Sønderjylland
benytter man

Sydfynske Jernbaner
Frøcontoret 
(for undersøgt Markfrø) 

(Grundlagt 1887) 
KOLDING

Leveringer under Statsfrøkon
trollens selvvirkende Kontrol. 

Antager Frøavlere.

Pindstrup Mosebrug
SAVVÆRK & EMBALLAGEFABRIK

Telefon Pindstrup {

Graasten Teglværk
ORA ASTEN

Rio Radiatorer
Ribe Centralvarme- 
Komfurer
Ribe Centralvarme-Kamin 
Ribe Kakkelovne
Ribe Kaminer
A/S Ribe Jernstøberi
Ribe Telf. 261 (2 Linjer) 

Grundlagt 1848

Støt dansk Industri

H. A. GRUBERTS SØNNER
Aktieselskab

Metalvarefabrik
Frankrigegade 40 København S.

\ J.a - nuur \
\ Jrmcu \
\

Xsmogjer bedst\
\ i frtoktawnut \
\ ’*,*%ÄSJ***Ä \

P. A. KRUUSE
cand, pharm. — ODENSE

Fabrik: Kochsgade 29 Butik og Kontor: Flakhaven 1
Telefon 227


