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Sønderby kro. 

Kroen lå jo lige ved siden af det gamle tingsted ved kirken og skolen,det 

var datteren Margrethe der blev gift med Peter Lorensen født 1824 søn af 

kådner Hans Lorensen og Marie født Lassen i Taskland.Peter Lorensen blev 

sent gift,da han havde sejlet i 12 år,og gravet guld i tre år før den tid. 

Hans Søn Hans Peter Lorensen gift med Kristine Kock fra Vesterkobbel var 

en humørfyldt kromand,men han døde 44 år gammel i 19o3,og så blev enken gift 

med Christian Lorensen,der var kromand indtil 1926,da Andreas Knudsen fra 

Nygård mølle overtog den.Det hus Jørgen Møller bor i var oprindelig aftægt 

til kroen,og også en årrække posthus,men fra 192o har det været solgt sam

men med bageriet som beboelseshus for bageren.Mathias Meyer og Trinke Møller 

købte det da,og drev det i mange år indtil det overledes sil Trinkes broder

søn Jørgen Møller fra Skovby gift med Alma Hoffroann fra Hjordkær. 

I 198o nedlagdes bageriet grundet på Jørgen Møllers sygdom,og huset er nu 

kun beboelseshus. 
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Sønderby skole. 

Ved Kegnæs kirkes opførelse og ibrugtagning blev der foruden en præst 
� også knyttet en degn til kirken. Kirkens fundats nævner udtrykkelig de ka

pitaler og jorder, ca. lo ha i alt, som blev udlagt til degnens underhold. 

Degnegården lå vel, hvor skolen nu ligger, antagelig en lang bindingsværks

bygning i lighed med de andre daværende bygninger i byerne Østerby og Søn

derby, 11 og 13 i alt. Skolen lå her nær kirken, senere tingstedet og kro

en. 13 degne har i 35o år haft deres virke her. 

l615-173o var der 4 degne med små 3o år til hver. Vi kender deres nav

ne: Hans Paulsen - Hans Christian Petersen - Gotfried Preuzen - Peter Preu-

zen. 

De følgende loo år var der 3 degne: far, søn og svigersøn. Claus Han

sen - Hans Christian Clausen - Peter Jørgensen, den sidste fra 1793 - 1829. 

Der kom 3 brødre til Kegnæs: Niels til Bredsten, Peter til Sønderby og 

Jørgen til Skoven. Bredsten skole blev bygget i 1777 af Andr. Hansen Sab

bath.nyt distrikt. Forordningen af 1739 om skoler på landet gav mere faste 

rammer om skolevæsenet, måske gav den stødet til, at en ny skole i 1745 

blev bygget her i Sønderby til afløsning af den gamle bindingsværksskole. 

Undervisningstiden blev i forordningen fastlagt til fra kl. 7 - 11 og 

14 - 18 om sommeren, og fra kl. 8 - 12 og 14 - 16 om vinteren fra 6 års

alderen. Da P• Jørgensen døde i 1829, og ingen af hans børn fortsatte , en 

søn var lærer i Sønderborg, og en datter var gift med Mathias Hansen i 

Grønmark, der oprindelig var styrmand og da antog navnet Grynfeld, og det 

var så deres søn, overlærer Grynfeld i Slesvig, han sagde altså morfar til 

P. Jørgensen. Ved auktionen efter denne sælges der 6 køer og en kalv, samt 

en del redskaber og vogne, men ingen heste. Grunden var, at degnen ingen 

heste havde, da beboerne som spand- og håndtjeneste skulle stille heste til 

hans rådighed. Ovennævnte 7 degne var ikke seminarieuddannede; det er der

imod den næste, c. H. Ulleberg, dimitteret fra Brahetrolleborg seminarium. 

Kort efter sin tiltrædelse bliver han gift med en datter af J, P. Witske, 

Hjortholm, han sad fra 1829 - 64. I 1852 bliver den nuværende skolebygning 

bygget, den kostede 264o rigsdaler, og pengene blev lånt i distriktet, I 

1858 var elevtallet 111, så skolen udbygges til 2-klasset, og der ansættes 

en andenlærer. 

Fra 1864 til 189o er Jørgen Hansen degn. I hans tid kommer sprogreskrip

tet af 1888, der begrænsede danskundervisningen til nogle få religionstimer 

ugentlig - al anden undervisning er på tysk. Pastor Bernth, præst i sognet 

fra 1861 - 94, afsættes som lokalskoleinspektør og erstattes af pastor To

gel i Lysabild. Præsten kvitterer ved at fælde den ene af dobbeltegene ved 

Prøjservej til præstegården. 

Jørgen Hansen søgte sin afsked i 189o, vel nok grundet på en fængsels

straf han fik for overtrædelse af valgloven som bisidder ved valget. 

Fra 189o til 1912 er det så degn Schmidt - æ gammel degn, som han mest 
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