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Det er et stort, personligt ønske, der er 
gået i opfyldelse, nemlig at få samlet nogle 
kapitler af historien om den bornholmske 
folkeskole. For skolerne har på alle måder 
været drivkraft for udviklingen på Born-
holm. Uden lærdom ingen fremgang. Jo 
dygtigere lærere, desto bedre elever. 

Folkeskolen, kalder vi i dag den offent-
lige skole. Det begreb opstod først sidst i 
1890erne. Tidligere kaldte man de offent-
ligt ejede skoler  i byerne for »friskoler«, 
dvs. gratisskoler for fattige børn, i 1800åre-
ne er begrebet »borgerskole« blevet almin-
deligt, og det afløses altså sidst i århundre-
det af »folkeskole« eller »kommuneskole«. 
Havde man råd til det, sendte man sine 
børn på private skoler, og det har man sik-
kert gjort, lige så længe der har været be-
hov for at lære at læse, skrive og regne.

Du sidder med en bog i hånden, som er 
resultatet af 17 forfatteres ihærdige og en-
gagerede indsats. 16 fortællinger om den 
bornholmske folkeskole. Vi kommer godt 
rundt, både i tid og sted. Vi er tilbage i 
1700tallet og vi følger skolerne helt frem 
til skolelukningerne i 2015. 

Bornholm er ikke isoleret fra omver-
denen, skolen heller ikke. Jesper Vang 
Hansen fortæller om undervisningen i 
1700tallet, i det næsten vejløse samfund, 
hvor især små børn ikke kunne komme i 
skole, når den lå for langt væk., og hvor 
læreren derfor måtte komme til børnene. 
Og hvor mange mente, at undervisning var 

forældrenes ansvar. Men det er i 1700tallet, 
at samfundet for alvor påtager sig ansvaret 
for undervisningen, og vi kan takke den 
intellektuelle del af samfundet for den ud-
vikling, der er sket siden da. På Bornholm 
hører vi om præsternes kamp for en retfær-
dig og ligeligt fordelt skoleundervisning til 
alle. Og det er i 1700tallet, vi ser den første 
skolelovgivning og det er her, grundlaget 
for skoleloven af 1814 bliver lagt. Man skal 
huske, at skoleloven kom i to versioner, en 
for købstadsskolen og en for landskolen, og 
det var på landet, man måtte nøjes med at 
gå i skole hver anden dag. Først med sko-
leloven i 1958 fjernede man skellet mellem 
by og land. 

Kirke og skole var sammenhængende, 
for man skulle kunne læse sin katekismus 
for at blive konfirmeret, og uden en konfir-
mation fik man ikke del i de samfundsret-
tigheder, man havde dengang. Tilknytnin-
gen til kirken går uden tvivl tilbage til mid-
delalderen, fortsatte efter reformationen og 
endda helt frem til 1933, hvor lovgivningen 
fjernede den gejstlige indflydelse på sko-
lerne. Alligevel var det ofte sognepræ-
sten, der sad i skolekommissionen, for han 
havde jo forstand på de dele! Kirkens ind-
flydelse var stor på undervisningen, og bi-
belhistorien, katekismussen og kortet over 
Palæstina hørte til enhver skoles udstyr. 
Sognenes hovedskoler hed kirkeskoler og 
piger og drenge sad hver for sig, ligesom 
i kirken.

Op gennem 1800- og 1900tallet skabtes 
de bornholmske sogne- og centralskoler, vi 
nu ser blive nedlagt en for en. Man startede 
med at udvide de gamle degnegårde med 
nogle fag til skolestue og inddrog degnens 
funktioner og løn til skolelærerembedet. 
Samtidig vandrede omgangslæreren rundt 
i sognet og underviste børnene på gårdene. 
Befolkningstallet voksede sammen med 
kravet til undervisningen og dermed behov 
for større og bedre skoler og ikke mindst 
seminarieuddannede lærere. Vi ser en læ-
rerstand vokse frem, som får betydning for 
nye generationers tilværelse og for frem-
driften i sognene. I 1830-40erne bygges 
de stråtækkede bindingsværksskoler med 
skolestuer og lærerboliger og store sogne 
med flere skoledistrikter får flere skoler. 
To sogne får helt særlige skoler, byggede 
i natursten, Østermarie og Ibsker, og det 
allerede midt i 1820erne. Midt i 1800tallet 
kommer de første grundmurede skoler, i 
anden halvdel af 1800tallet er de blevet for 
små, nu bygges der nye, større grundmu-
rede skoler med plads til flere klassetrin og 
flere lærere, og her ansættes forskolelærer-
inder for at tage sig af de små børn. Med 
industrialiseringen og det øgede folketal 
udfordres skolerne igen og efter 1900 byg-
ges der igen nye, store skoler, eller store 
tilbygninger til de gamle skoler. Og mange 
af dem blev tegnet af Bornholms indfly-
delsesrige arkitekt, Mathias Bidstrup. 
Ændringer i skolelovgivningen påvirkede 

SKOLE af græsk schole som betyder fritid  
- fri for legemligt arbejde
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konstant undervisningen, stillede hele ti-
den større krav, men først i 1937 gjorde en 
ny skolelov op med den gamle sogneskole. 

 Byskolernes udvikling var anderledes, 
den var jo underlagt en anden lovgivning. 
Bornholms ældste, stadig bevarede skole-
bygning er den gamle Nexø Borgerskole, 
bygget i sandsten og indviet i 1788. Rønne 
fik sin første borgerskole i 1808, og i løbet 
af 1820-30erne byggedes der selvstændige 
skolebygninger i samtlige købstæder. Bør-
nene var blevet undervist i byerne før den 
tid, enten privat, hvis man havde råd til det, 
eller i den offentlige skole i skolestuer og 
lejede lokaler. 

Som det eneste landsogn på Bornholm 
var Pedersker klar i 1940 med en ny cen-
tralskole, opført ved den gamle kirkesko-
le. Her var eleverne aldersopdelte og her 
var der faglokaler til sløjd, husgerning og 
gymnastik. Men Anden Verdenskrig stop-
pede udviklingen og satte byggeprocessen 
i stå, og først da den var overstået, og man 
igen kunne skaffe byggematerialer, kunne 
man bygge centralskoler i sognene og stør-
re skoler i byerne. Fra 1954 til 1969 byg-
gedes 19 nye skoler på Bornholm. Ti helt 
nye i sognene, to som store udbygninger af 
ældre skoler. 

Fire helt nye i byerne og tre som store 
udvidelser af ældre skoler. I de efterfølgen-
de år udvidede man centralskolerne indtil 
flere gange. Men, så var det slut. Fra 1991 
begynder man at nedlægge skoler, således 
at der i 2015 kun er en gammel sognecen-
tralskole tilbage, Aaker, som også betjener 
Aakirkeby. Af de syv byskoler er endnu 
kun en nedlagt, Svaneke, men en skole i 
Rønne synes at stå for tur. Er det på sko-
lerne, man kan måle et samfunds udvik-
ling og nedgang? 

Finn Bræstrup Karlsen har været amts-
skolekonsulent i Bornholms Amt og for-
tæller ud fra sin baggrund om lovgivnin-
gen, de overordnede strukturer og de born-
holmske seminarier. Lilliane Højgaard 
Holm skriver om de utallige pogeskoler, 
som var små, private skoler for de mindste 
børn. 

Fire forfattere skriver om skoleliv og 
byskoler, Søren Lindgaard om Svaneke, 
Jens Riis Jørgensen om Allinge-Sandvig, 
desuden borgmester Niels Nielsen om 
Rønne og skoleinspektør Poul Harild om 
Nexø. Syv forfattere skriver om sognesko-
lerne og deres eget engagement på sko-
lerne, Peter Tiemroth og Lars Seerup om 
skoler i Østermarie, Jørn Uffe Hansen og 
Ritt Bjerregaard om skoler i Rutsker, Kir-
sten Laurberg Lund om skoler i Gudhjem 
(Østerlars), Jens Aagesen om Knudsker 
Skole og Kenn Erik Bech om Poulsker 
Skole. 

Hvor andre historiefortællinger har en 
afslutning, så slutter historien om folke-
skolen forhåbentlig og på trods af dårlige 
tider, aldrig. Derfor er vi særlig glade for, 
at vi har fået politikeren, Erik A. Larsen, til 
at fortælle om de »trælse« skolenedlæggel-
ser, som har været et faktum fra omkring 
1990, hvor befolkningstallet på Bornholm 
begyndte at gå den forkerte vej. Vi får hi-
storien om, hvor svært og problematisk 
det var, at skulle nedlægge skoler. Skolen 
var det vigtigste omdrejningspunkt i sog-
nene og senere i de små kommuner, først 
og fremmest fordi det var her, kommende 
generationer skulle læres op til at tage over 
og føre udviklingen videre. At resultatet er 
blevet centralisering og affolkning skyldes 
vel paradoksalt også det konstant forbedre-
de undervisningsniveau og alle impulserne 

ude fra, for alternativet, med den gamle 
andendagsskole kun med vinterundervis-
ning, hvor børnene generelt ikke lærte ret 
meget, ville have betydet at folk ikke havde 
andre muligheder, end at blive boende og 
klare sig, som man nu havde været vant til 
det i generationer. 

Der er 15 sogne og seks købstæder på 
Bornholm. Vi bringer historier om skoler 
i ni sogne og byer, så der er nok at komme 
efter for andre, der vil skrive mere om den 
bornholmske folkeskole. Og der er nok 
at tage fat på, specielt efter at det er ble-
vet muligt at digitalisere skolekilderne på 
Rigsarkivet og de lokale arkiver. Derud-
over er der rigtig meget skolehistorie, fx i 
aviserne og i de beretninger og dagbøger, 
som flere skolelærere har skrevet.

Bogen afsluttes med en stor samling 
skole- eller klassebilleder, fotograferet fra 
1870 og næsten 100 år frem. Det er dels en 
visuel skildring af udviklingen på skolerne, 
dels små fortællinger om næsten samtlige 
skoler på Bornholm. Der er i den sammen-
hæng indsamlet et stort billedmateriale og 
disse og de mange digitaliserede arkivalier 
er gjort tilgængelige via foreningens hjem-
meside bornholmske-samlinger.dk.

Årbogen er vokset betragteligt i format 
og sideantal. Men takket være to donatio-
ner, fra Sparekassen Bornholms Fond og 
fra Dansk Lokalhistorisk Forening, har 
det kunnet lade sig gøre at udgive den i det 
noget større format, end det Samfundets 
årbøger normalt udkommer i. Det er vi me-
get taknemmelige for.

 

Ann Vibeke Knudsen
September 2015
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Østerlars Skole, Stavsdalsvej 30, Gudhjem, en udvidelse i 1968 af den gamle Kirkeskole fra 1909. Udbygning ved Jørn Klindt Jensen. 
Fællesskole for Gudhjem og Østerlars. »Mosaikskolen« blev nedlagt 2015. I Bornholms 15 sogne byggede man 13 centralskoler, idet 
Ibsker havde skoleforbund med Svaneke og Nexø og Nylars med Vestermarie. De 12 skoler blev bygget mellem 1954 og 1968. Sko-
lerne i Bornholms seks byer var underlagt en anden lovgivning. Men her skete også betragtelige skolebyggerier i samme periode. 
Aaker Centralskole var en landskole selv om den lå i Aakirkeby og Søndermarkskolen (fra 1969) regnes for en byskole, men lå i 
Knudsker Sogn. Det ændredes med kommunesammenlægningen i 1970. Luftfoto 1987, ukendt fotograf. BØA.
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En beskrivelse af den bornholmske folke-
skole i nyere tid vil af mange nok blive 
betragtet som en deprimerende opgave 
set i lyset af det voldsomt faldende børne-
tal og dermed lukning af et antal velfun-
gerende skoler. 

Dette har ikke mindst været opgaven 
for de bornholmske politikere gennem 
årene og i særlig grad efter kommune-
sammenlægningen i 2003. Men på trods 
af nedskæringer og årlige besparelser, så 
har det været en meget spændende opga-
ve, hvor der heldigvis også var plads til 
udvikling. 

Jeg mener stadigvæk, at vi har en god 
folkeskole på Bornholm, hvor børnene 
kommer videre i livet med en alsidig vi-
den i rygsækken. 

Dette skal vi huske at takke vores læ-
rere for, da jeg skal være den første til at 
indrømme, at opgaven ikke har været let, 
men den er blevet løst.

Personligt har jeg været med i Born-
holms politik i 18 år. Jeg har altid beskæf-
tiget mig med børne- og skolepolitik først 
i Rønne Kommune, hvor jeg var formand 
for Børne- og Kulturudvalget fra 1998-
2002. Igen i Bornholms Regionskommu-
ne fra 2006-10 i Børne- og Skoleudvalget 
og fra 2010-14 som formand for samme 
udvalg.

I denne artikel vil jeg primært beskæf-
tige mig med perioden fra kommunesam-
menlægningen og frem til 2015, men også 
kort se på, hvad der efter min vurdering 
blandt andet også var årsag til kommune-
sammenlægningen. 

Læserne må respektere, at jeg ikke kan 
referere fra lukkede udvalgsmøder, hvor 
der er tavshedspligt, men andre partiers 
holdninger eller personers synspunkter, 
der kan læses i referater fra kommunalbe-
styrelsesmøder og i pressen, vil blive re-
fereret.

Perioden før  
kommunesammenlægningen

Vi skal helt tilbage til 1970, hvor vi fik 
kommunalreformen med fem kommuner 
på Bornholm. Det var Rønne, Aakirkeby, 
Nexø, Allinge-Gudhjem og Hasle. På det-
te tidspunkt var der en jævn fordeling af 
folkeskoler på Bornholm. Flere af de så-
kaldte forskoler, hvor der gik børn fra 1. til 
3. klasse var allerede blevet lukket, og der 
var flittigt blevet bygget nye store central-

Folkeskolerne på Bornholm i nyere tid  
set med en politikers øjne  

Af Erik A. Larsen

Født i 1947 i Allinge og opvokset i Øster-
lars. Officersuddannelse fra Hærens  
Officersskole og Forsvarsakademiet.  
Pensioneret som major i 2007. Medlem  
af Rønne Byråd fra 1994 til 2003 og Kom-
munalbestyrelsen i Bornholms Regions-
kommune fra 2006 til 2014 blandt andet 
som formand for Børne- og Skoleudvalget.
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skoler rundt om på øen. Situationen den-
gang var, at der også var børn nok, og der 
var kun få private skoler på øen. Alligevel 
måtte nogle kommuner ud og lukke skoler 
også på daværende tidspunkt. Nævnes 
kan blandt andet Rutsker Skole, Knudsker 
Skole, Rø Skole og Poulsker Skole. Natur-
ligvis var der store protester mod luknin-
gerne, da alle forældre kæmper for deres 
skole, men det sluttede ikke her.

Det stod klart for alle politikere på 
Bornholm, at landkommunerne i slutnin-
gen af halvfemserne havde store økono-
miske udfordringer ikke mindst på servi-
cen til kerneydelserne som børn og ældre. 
Rønne var rimeligt velkonsolideret med 
tre store skoler, hvor der ikke manglede 
børn. Rønnes skoler lå kvalitetsmæssigt 

noget bedre end mange skoler ude på øen. 
Da Knudsker Skole lukkede betingede SF 
sig, at provenuet skulle blive på skoleom-
rådet og ikke måtte beskæres - dette blev 
respekteret som en aftale i hele to valgpe-
rioder. Men politikerne i landkommuner-
ne havde ikke mod til at lukke det nød-
vendige antal skoler for at skabe økono-
misk råderum til øvrige kerneydelser og 
udvikling.

Derfor kom det ikke som den store 
overraskelse, at der i den daværende kom-
muneforening, hvor de fem borgmestre 
havde sæde, var enighed om, at der hur-
tigst muligt skulle gennemføres en folke-
afstemning om en sammenlægning af de 
fem bornholmske kommuner og amtet. 
Afstemningsresultatet var der ikke tvivl 

om, og sammenlægningen fandt sted i 
2003 med socialdemokraten Thomas 
Thors som borgmester. Her skal jeg erin-
dre om, at Bornholm var det første sted i 
landet, at sammenlægninger fandt sted. 
Andre steder skete det først tre år senere, 
og vi fik lov til at kalde os Bornholms Re-
gionskommune med baggrund i, at kom-
munen skulle varetage visse opgaver som 
tidligere havde ligget under amtet.

Regionskommunens første periode 
fra 2003 til 2006

Jeg sad ikke selv i kommunalbestyrelsen 
i denne periode og kan derfor kun beskri-
ve mine oplevelser fra kilder, som jeg har 
talt med eller fra referater fra udvalgs- og 
kommunalbestyrelsesmøder.

Imidlertid gik det hurtigt op for den nye 
kommunalbestyrelse og ikke mindst for 
politikerne i Børne- og Skoleudvalget 
med Borgerlistens Elsebeth Pedersen som 
formand, at der skulle gøres noget ved 
strukturen. Man skal erindre, at Borgerli-
sten fik et kanonvalg i denne periode med 
9 mandater, men alligevel gav borgme-
sterposten til Socialdemokraterne. 

Skoleleder og tidligere politiker, social-
demokraten Leif Rubæk-Nielsen udtaler i 
september 2005 til fagbladet Folkeskolen, 
at man i de gamle kommuner vidste, at 
der skulle lukkes skoler, men det var 
svært at tage beslutningen, når man var 
tæt på de mennesker det berørte - så der-
for skubbede man problemet foran sig, 
velvidende at kommunesammenlægnin-
gen nok ville komme i 2003.

Fra maj til august 2003 fremsatte Bor-
gerlisten og Socialdemokraterne forslag 
til en ændret skolestruktur, hvor Allinge-

Knudsker Centralskole, Snorrebakken 66, Rønne, indviet 1959, nedlagt 1991. Tegnet af 
Arne K. Berg, Rønne. Ret beset var Søndermarkskolen også bygget i Knudsker Sogn, 
men dog på et tidspunkt, hvor man var i gang med kommunesammenlægningen. Vi 
regner Søndermark for en byskole. Foto Kaare Rasmussen 1959. Se artiklen om Knud-
sker Skole s. 216.
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Sandvig Skole og Bodilsker Skole stod til 
lukning. Dette gav naturligvis anledning 
til vild protest fra borgerne i området, der 
ikke kunne forestille sig, at børnene på 
nordlandet skulle transporteres 4 km til 
Olsker Skole. Man fremførte også, at det 
var urimeligt, at en større by skulle miste 
sin skole. Et borgermøde afholdt på Allin-
ge-Sandvig Skole betød, at der over en nat 
var flertal for en helt anden løsning. So-
cialdemokraterne, Borgerlisten og SF be-
sluttede at lukke Olsker Skole, Nyker 
Skole og Pedersker Skole. Dette skete 
med baggrund i forhandlinger natten til 
den 25. august 2003.

Her viste daværende socialdemokrat 
Carl Ilsøe mandsmod til ikke at stemme 
sammen med sit parti, idet han undlod at 
stemme for nedlæggelserne. 

Hans modstand var blandt andet be-
grundet i, at Specialskolen på Sveasvej 
skulle flyttes til Olsker. Dette gav anled-
ning til voldsomme protester fra pædago-
ger, lærere og forældre. 2500 underskrif-
ter fra forældre og masser af læserbreve 
ændrede dog ikke beslutningen. Skolen 
på Sveasvej blev flyttet til Olsker.

Når man ser Kildebakkeskolen, som den 
hedder i dag, så er jeg ikke i tvivl om, at 
skolen er en meget velfungerende skole, 
der tilgodeser børn med fysiske og/eller 
psykiske funktionsnedsættelser og gene-
relle indlæringsvanskeligheder i høj grad. 
Der er lagt mange penge i Kildebakken, og 
derfor fremtræder skolen meget velholdt 
og tilpasset børnenes specielle behov.

Man kan så diskutere, om denne natlige 
beslutning var den rigtige på daværende 
tidspunkt. Jeg har flere gange sagt, at vi i 
de følgende år efter denne beslutning, har 
levet med fortidens synder. Kongeskær-

skolen, tidligere Allinge- Sandvig Skole, 
ligger smukt, men ikke hensigtsmæssigt 
set i relation til de børn, der skal gå på 
skolen. Lukningen af Nyker Skole med-
førte oprettelsen af Bornholms Frie 
Idrætsskole, der har optaget rigtig mange 
elever fra området. Dette vil jeg vende 
tilbage til senere i artiklen.

Perioden fra 2006 til 2010  
- Distriktsmodellen indføres

I denne periode var Bjarne Kristiansen 
fra Borgerlisten borgmester. Borgerlisten 
gik tilbage fra 9 mandater til kun 2 man-
dater. Alligevel blev Bjarne Kristiansen 
borgmester støttet af Borgerlisten, Det 
Konservative Folkeparti, Socialdemokra-
terne og Socialistisk Folkeparti. Ole Peter 
Andersen fra Venstre blev formand for 
Børne- og Skoleudvalget. Jeg sad også i 
udvalget i denne periode.

Det stod hurtigt klart for det nye Børne- 
og Skoleudvalg at tiltagene med skoleluk-
ninger i perioden 2003 til 2006 ikke var 
nok. Børnetallet ville falde voldsomt i de 
kommende år, og økonomien var trængt. 
Muligheden for at give børnene en god 
kvalitativ undervisning var forskellig på 
de enkelte skoler. Tildelingsmodellen af 
penge til skolerne bevirkede, at skoler 
med store klassekvotienter kunne tilbyde 
undervisning med valgfag i større ud-
strækning end de skoler, der havde få ele-
ver i klasserne. Dette var ikke holdbart i 
længden.

Den 11. april 2007 skriver Fagrådet for 
skoler til Børne- og Skoleudvalget. Her 
anfører de blandt andet, at den nye tilde-
lingsmodel har nogle vidtgående konse-
kvenser som:

• Økonomien er problematisk for sko-
ler med skæv klassedannelse altså 
halvandet spors skoler.

• Det giver praktiske og pædagogiske 
vanskeligheder for skolerne at hånd-
tere klassedannelsen og

• Nogle skoler vil blive udsultet.

Fagrådet skriver også, at det nu er nød-
vendigt, at der politisk træffes beslutning 
om strukturændringer, der sikrer en for-
nuftig klassedannelse. Rådet anfører også 
at en manglende tildeling af midler kan 
medføre skolelukninger, hvilket skal være 
en politisk beslutning. Fagrådets henven-
delse sammenholdt med at det politiske 
udvalg var fuldt ud klar over alvoren med-
førte, at Skolesekretariatet udarbejdede 
fire forslag til modeller for en kommende 
skolestruktur i Bornholms Regionskom-
mune. 

Disse fire modeller kan kort beskrives 
som følger:

Model 1: Fem skoledistrikter, uden 
nedlæggelse af skolebygningskom-
plekser, men med samling af over-
bygningerne.

Model 2: Som model 1, men med luk-
ning af Klemensker Skole, Østerlars-
Gudhjem Skole, Vestermarie Skole 
og Bodilsker Skole.

Model 3: Fire distrikter uden nedlæg-
gelse af skoler, men med samling af 
overbygningerne.

Model 4: Fire distrikter med lukning 
af Klemensker Skole, Østerlars-Gud-
hjem Skole, Vestermarie Skole og 
Bodilsker Skole.
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Konklusionen på disse modeller var, at 
en distriktsdannelse ville give mulighed 
for klasseoptimeringer. En anbefaling fra 
embedsværket om lukning af skoleafde-
linger var begrundet i det faldende børne-
tal og det derfor fremadrettet var lettere at 
organisere skolevæsenet.

Sådan blev det imidlertid ikke. Der var 
ikke politisk vilje til at lukke skoler på 
daværende tidspunkt. Efter et møde i 
Børne- og Skoleudvalget, der blev afholdt 
i Tejn Børnehave, blev man enige om at 
indstille følgende, idet Regionslisten ikke 
ønskede at medvirke:

At forudsætningen var en nedlæggelse 
af alle 13 folkeskoler og i stedet oprette 
fire nye med fire tilhørende distrikter.

Distrikt Vest bestående af Østre Skole, 
Søndermarksskolen og Åvangsskolen. 
Alle skoler indledningsvis som overbyg-
ningsskoler, men når der var plads til ele-
verne fra Søndermarksskolen skal de flyt-
tes til de to andre afdelinger. Østre skole 
skulle rumme specialklasserækker.

Distrikt Nord bestående af Hasle Skole, 
Kongeskærskolen og Klemensker Skole 
med Kongeskærskolen som overbyg-
ningsskole. Klemensker Skole nedlægges 
som almindelig folkeskole og specialklas-
serne overflyttes til Østre Skole og Aaker 
Skole. Bornholms Heldagsskole placeres 
på Klemensker Skole.

Distrikt Midt bestående af Østerlars-
Gudhjem Skole, Østermarie Skole, Aaker 
og Vestermarie Skole. Aaker Skole er over-
bygningsskole med specialklasserækker.

Distrikt Øst bestående af Nexø Skole, 
Bodilsker Skole og Svaneke Skole. Nexø 
Skole er overbygningsskole samt har 
modtageklasser (indslusning af børn fra 
andre lande).

Dette forslag indebar, at der kun skulle 
være fire skolebestyrelser. Det gav anled-
ning til en del protester fra forældrenes si-
de, da de på denne måde ville miste indfly-
delse. I stedet blev der oprettet afdelingsråd 
på afdelingsskolerne, hvor formanden 
havde sæde i distriktsskolebestyrelsen. 
Denne konstruktion måtte der søges dis-
pensation til i Undervisningsministeriet, 
men modellen indgår nu i folkeskoleloven.

Endelig behandler Børne- og Skoleud-
valget forslaget igen på et møde den 15. 
august 2007, der i store træk ligner oven-
stående, men lukning af Klemensker 
Skole som folkeskole udgår.  Der er nogle 
ændringer til indretning af distriktsgræn-
serne.

Den 30. august 2007 behandler Kom-
munalbestyrelsen forslaget, der skal sen-
des i høring og endelig vedtages den 29. 
november 2007. Kristendemokraterne, 
Det Konservative Folkeparti, Borgerli-
sten og Regionslisten kan ikke stemme 
for forslaget til en ny skolestruktur.

Der blev modtaget ikke mindre end 97 
høringsvar med varierende begrundelser, 
og man må lade sig forbavse over mang-
foldigheden i begrundelser mod forslaget. 
På et ekstraordinært møde i Børne- og 
Skoleudvalget den 15. november 2007 
blev den oprindelige beslutning fastholdt 
med få ændringer. 

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. 
november 2007 stemte Socialdemokra-
terne, Venstre, Dansk Folkeparti, Regi-
onslisten og borgmester Bjarne Kristian-
sen fra Borgerlisten for forslaget. Imod 
stemte Det Konservative Folkeparti, Kri-
stendemokraterne og Elsebeth Pedersen 
fra Borgerlisten, der var indkaldt som 
stedfortræder samt SF.

SF havde været med hele vejen, men 
ændringen i det endelige forslag om at 
flytte Heldagsskolen til Søndermarkssko-
len fandt SF urealistisk set i relation til, at 
det var overbygningsklassernes lokaler, 
der skulle anvendes.

Det er min klare opfattelse, at distriks-
modellen har været medvirkende til at 
holde kvaliteten i den bornholmske folke-
skole i perioden frem til en ny struktur 
blev vedtaget i 2015. Muligheden for klas-
seoptimeringer har blandt andet givet de 
fire skoler mulighed for at udnytte mid-
lerne meget bedre end selvstændige skoler 
med små klassekvotienter. Bente Johan-
sen fra Regionslisten, nu Det Radikale 
Venstre, har ikke forsømt nogen lejlighed 
til at kritisere modellen gennem årene, 
hvilket jeg finder helt urimeligt set i lyset 
af det faldende børnetal og fastholdelse af 
kvaliteten, hvor de årlige kvalitetsrappor-
ter beviser dette.

Endelig skal nævnes, at de fire nye sko-
ler selv valgte navne til deres afdelinger. 
Rønneskolen med afdeling Østre, Åvang 
og Søndermark. Hans Rømer Skolen med 
afdeling Aaker, Mosaik i Østerlars og 
Østermarie som en afdeling og Vesterma-
rie. Paradisbakkeskolen med afdeling 
Nexø, Svaneke og Bodilsker. Skole Nord 
med afdeling Kongeskær, Svartingedal og 
Klemensker.

Perioden 2009 til 2013  
- der lukkes to skoler

I denne periode er socialdemokraten Win-
ni Grosbøll borgmester, og jeg er formand 
for Børne- og Skoleudvalget. Dette var en 
periode, hvor udvalget vedtog alle beslut-
ninger i enighed på nær nogle ganske få. 
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Men det var også en periode, hvor det fal-
dende børnetal kom buldrende os i møde 
sammenholdt med en særdeles trængt 
økonomi, hvor der blev gennemført store 
besparelser hvert år. Det var også i denne 
periode, at vi kæmpede med et underskud 
på over 30 mio. kr. på det specialiserede 
børneområde.

Som nævnt tidligere, var Østermarie 
Skole og Mosaikskolen i Østerlars en afde-
ling under Hans Rømer Skolen. I henhold 
til styrelsesvedtægten for den bornholm-
ske folkeskole, så kunne skolebestyrelsen 
lukke en matrikel uden at spørge om lov 
hos hverken det politiske udvalg eller 
Kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelsen 
ved Hans Rømer Skolen havde længe 
kæmpet med økonomien og besluttede at 
lukke enten Østermarie eller Østerlars. 
Dette var man absolut ikke enige om i sko-
lebestyrelsen. Jeg modtog rigtig mange 
ophedede henvendelser både pr. telefon og 
mail, om at nu måtte Børne- og Skoleud-
valget gribe ind. Det kunne vi ikke, da 
Kommunalbestyrelsen havde uddelegeret 
denne beslutning til skolebestyrelsen. Vi 
gik og holdt vejret og håbede, at man ville 

Øverst: Poulsker Centralskole, Poulsker-
vej 14, Nexø, indviet 1962, nedlagt 1991. 
Tegnet af Holger Pinds Tegnestue. Nu 
Grennesminde, Socialpædagogisk op-
holdssted. Foto Ariel 1990, Det Kongelige 
Bibliotek. Se artiklen s. 232.

Nederst: Rutsker Centralskole, Kirkevej 
6, 3790 Hasle, indviet 1961, tegnet af 
Dyck Madsen & Zander Olsen, nedlagt 
1990. Foto Niels-Holger Larsen 2015. Se 
artiklerne s. 182 og s. 194.
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beholde Østermarie, da denne skole byg-
ningsmæssigt var absolut i bedste stand. 
Imidlertid fik vi os en kæmpe overraskel-
se, da et flertal i skolebestyrelsen i marts 
2010 besluttede at lukke Østermarie Skole.

Denne beslutning gav anledning til, at 
beslutningen om at samle Heldagsskolens 
afdeling i Klemensker blev taget op til ge-
novervejelse. I oktober 2010 blev det en-
delig besluttet at samle Heldagsskolen i 
Østermarie.

Ombygningen til ca. 8 mio. kr. blev 
iværksat og resultatet blev rigtig godt. Vi 
har kun hørt tilfredshed med beslutnin-
gen. Jeg syntes, at vi fik rigtig meget for 
de penge, der blev investeret i ombyg-
ning, og har været og er stadig til glæde 
for de børn, der er indskrevet på skolen. 

Jeg har flere gange i denne artikel om-
talt det voldsomt faldende børnetal. Dette 
vil jeg illustrere med nogle tal fra kom-
munens opgørelser gennem årene. Alle 
tal er fra 5. september det pågældende år, 
da det er pr. denne dato børnetallet gøres 
op med henblik på næste skoleår. Det skal 
også bemærkes, at et skoleår går fra 
august til august. Tallene gælder for den 
almindelige folkeskole fra børnehave-
klasse til og med 9. klasse. Specialklasser, 
fri- og privatskoler samt modtageklasser 
er ikke medregnet.

I 2007 var der 4179 elever, 2008: 3760 
elever, 2009: 3665 elever, 2010: 3616 ele-
ver, 2011: 3311 elever, 2012: 3195 elever, 
2013: 3074 elever og i 2014: 2958 elever. 
Dette er et fald fra 2007 til 2014 på 1221 
elever. Hvis man omregner dette fald til 
klasser med eksempelvis 25 elever pr. 
klasse, så svarer det til 49 klasser færre. I 
samme periode er tilgangen til de private 
skoler øget med 165 elever.

Desværre ser tallet ud til fortsat at falde, 
da der kun fødes 220 børn på Bornholm i 
2015. Indskrivning til børnehaveklasser-
ne i 2007 var 363 børn, 14 til specialklas-
ser samt 92 til private skoler. Sammenlagt 
469 børn, altså dobbelt så mange, som der 
fødes i 2015. Dette er tankevækkende og 
må naturligvis give anledning til ændring 
af skolestrukturen.

Alene i min periode som formand faldt 
antallet af børn til børnehaveklasserne i 
den almindelige folkeskole med over 500 
børn. Dette kan ansvarlige politikere i et 
Børne- og Skoleudvalg ikke sidde over-
hørigt og lade som ingenting. Alene den 
demografiske udvikling betyder, at områ-
det tildeles mange millioner mindre set i 
lyset af det faldende børnetal.

Som tidligere nævnt tiltrådte det nye 
Børne- og Skoleudvalg den 1. januar 2010. 
Vi var klar over, at der måtte træffes be-
slutninger på strukturområdet i løbet af 
valgperioden. Allerede i forbindelse med 
budgetforliget pr. 31. august 2010 blev der 
indgået et bredt forlig om, at der skulle 
træffes endelig politisk beslutning om en 
ny skolestruktur ved udgangen af novem-
ber måned samme år.

Et omfattende analysearbejde blev straks 
sat i gang, og allerede 5. oktober vedtog 
udvalget et kommissorium og en tidsplan 
for arbejdet, der blandt andet indebar, at 
kommunalbestyrelsen den 25. november 
skulle tage stilling til, hvilke modeller, der 
skulle sendes i høring. Dette med henblik 
på at Kommunalbestyrelsen kunne træffe 
endelig beslutning om den fremtidige sko-
lestruktur den 24. februar 2011 med iværk-
sættelse pr. 1. august 2011.

Embedsværket udarbejdede fyldestgø-
rende modeller med forslag til ny struktur 

indeholdende omfattende beregninger på 
plads i lokaler, transport, økonomi m.m. 
Det vil være for omfattende at beskrive 
alle de modeller, der var på bordet. Men 
jeg vil nævne følgende:

• Nuværende struktur fastholdes, men 
med ikke fuldt årgangsdelt undervis-
ning på afdelinger med 150 elever og 
derunder.

• Nuværende struktur fastholdes. Af-
deling Klemensker, Vestermarie og 
Bodilsker lukkes. Eleverne fra Kle-
mensker overføres til Hasle, eleverne 
fra Vestermarie overføres til Aaker 
og eleverne fra Bodilsker overføres 
til Nexø.

• Børnehusmodellen. Alle afdelinger 
bevares. Klemensker, Hasle, Vester-
marie og Bodilsker dog kun med 0. 
til 3. klasse. Klemensker Børnehave 
flyttes til skolen, Hasle og Muleby 
Børnehus flyttes til afdelingsskolen i 
Hasle og Jordbærhuset flyttes til af-
delingsskolen i Bodilsker. Indsko-
ling, mellemtrin og overbygning or-
ganiseres på hver sin afdeling i Røn-
neskolen.

• Afdelingerne i Hasle, Mosaik og Bo-
dilsker nedlægges. Eleverne fra Hasle 
flyttes til Åvang. Eleverne fra Mosaik 
flyttes til Klemensker, Kongeskær, 
Svaneke og/eller Nexø. Eleverne fra 
Bodilsker flyttes til Nexø. Vesterma-
rie ændres til 0. til 3. klasse og øvrige 
elever flyttes til Aaker. Overbygnin-
gen i Rønneskolen samles på én af-
deling fra 1. august 2012. Herudover 
en del ændringer til distriktsgræn-
serne.
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Som så mange andre modeller og for-
slag blev det ikke ovennævnte, der blev 
endeligt besluttet efter behandling i Bør-
ne- og Skoleudvalget, møder med foræl-
dre og lærere, høringssvar og endelig be-
handling i Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på 
et møde den 26. oktober at få uddybet og 
kvalificeret nogle af modellerne. Her var 
man ikke helt enige, idet Borgerlisten kun 
kunne gå med til central indskrivning, 
såfremt eleverne kunne indskrives på 
nærmeste skoleafdeling.

Sideløbende med udvalgets møder del-
tog udvalgets medlemmer i rigtig mange 
møder med forældre og lærere. Især var 
stemningen i Klemensker meget ophid-
set. 

Et af møderne blev afholdt i gymna-
stiksalen, hvor der nærmest var lynch-
stemning, når vi ankom. 

Alt hvad vi sagde, blev modtaget med 
hyl og pift, og det var umuligt at få en 
saglig debat. Naturligvis var pressen mas-
sivt til stede, og debatten i de pågældende 

Øverst. Rø Skole, Rø Skolevej 8, Gud-
hjem, indviet i 1961, nedlagt 1991. Tegnet 
Gustav Kjølby & Kresten Fink. Samtlige 
Centralskoler blev udvidet i årene efter 
opførelsen og helt frem til omkring 1990. 
Foto Sylvest Jensen 1968, Det Kongelige 
Bibliotek.

Nederst: Nyker Skole, Nyker Hovedgade 
5, Rønne, udvidelse i 1960 af den gamle 
borgerskole fra 1845. Nedlagt 2004. Nu 
Bornholms Frie Idrætsskole. Foto Niels-
Holger Larsen, 2015.
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uger var virkelig hård med daglig optræ-
den i medierne samt i massevis af læser-
breve i avisen, ubehagelige opringninger 
og masser af mails.

I relation til Bodilsker, så var debatten 
noget mere afdæmpet. Jeg tror, at man i 
området havde set konsekvensen af det 
faldende børnetal og var klar over, at en 
lukning måtte komme. Jeg må sige, at Bo-
dilsker var en veldrevet skole med god 
kvalitet i undervisningen. Vestermarie 
argumenterede også kraftigt mod en luk-
ning.

Men der skulle jo alt andet lige træffes 
en beslutning. 

Det gjorde så Børne- og Skoleudvalget 
den 4. november 2010. Indstillingen fra 
udvalget til Kommunalbestyrelsen blev 
som følger:

Øverst: Olsker Centralskole, Kildesgårds-
vej 19, Allinge, indviet 1958 og lukket i 
2004. »Kildebakkeskolen« er i 2015 Spe-
cialskole. Foto Niels-Holger Larsen 2015. 

Nederst: Pedersker Centralskole, Peder-
skervejen 75, Aakirkeby, er den ældste af 
sognenes centralskoler. Indviet 2. septem-
ber 1940. En ny skolelov i 1937 forudsatte 
en centralisering af sognenes mange sko-
ler. Pedersker var den første, men Anden 
Verdenskrig forsinkede skolebyggeriet i 
de øvrige sogne, bl.a. pga. materialeman-
gel. Pedersker Centralskole er siden 2005 
Sydbornholms Privatskole, foto Niels-
Holger Larsen 2014.
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• At der nedlægges op til tre af følgende 
afdelinger pr. 1. august 2011. I Skole 
Nord afdeling Klemensker, Paradis-
bakkeskolen afdeling Bodilsker og i 
Hans Rømer Skolen enten afdeling 
Mosaik eller afdeling Vestermarie.

• Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at 
udsende et forslag om etablering af 
ikke årgangsdelt undervisning på de 
afdelinger, der har mindre end 150 
elever.

Socialistisk Folkepartis repræsentant i 
udvalget kunne ikke medvirke til at sende 
sidstnævnte vedr. ikke fuldt årgangsdelt 
undervisning i høring, da man mente, at 
dette ikke ville sikre kvaliteten i den 
bornholmske folkeskole. Den 25. novem-
ber skulle Kommunalbestyrelsen beslut-
te, hvilke forslag der skulle sendes i hø-
ring. Det blev et langt møde, men beslut-
ningen blev, at Børne- og Skoleudvalgets 
anbefaling blev fulgt med 17 stemmer for. 
Som formand for et udvalg er man natur-
ligvis godt tilfreds, når et markant flertal 
bakker op om udvalgets indstilling. For-
skellige ændringsforslag blev nedstemt. 

Øverst: Østermarie Centralskole, Almin-
dingensvej 23, Østermarie. Tegnet af Carl 
H. Nimb.  Indviet i 1955. Lukket i 2010 og 
benyttet som Bornholms Regionskommu-
nes Heldagsskole. Foto Niels-Holger Lar-
sen, 2014. Se artiklen om skolen s. 168.

Nederst: Bodilsker Centralskole, Peder-
skervejen 11, Nexø. Indviet i 1959 og luk-
ket 2011. Tegnet af Holger Pinds Tegne-
stue. Foto Niels-Holger Larsen, 2015. 
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Blandt andet ønskede Det Konservative 
Folkeparti, at Hasle Skole indgik som en 
mulighed for lukning. Kristendemokra-
terne ønskede slet ikke at lukke nogen 
skoler og forholdt sig efter min vurdering 
ikke til det faldende børnetal og at fast-
holde en god kvalitet i folkeskolen.

Julefreden sænkede sig til en vis grad 
efter forslaget var sendt i høring, men ef-
ter nytår tog debatten fart igen, og det 
væltede ind med høringssvar. Ved fristens 
udløb sidst i januar måned var der ind-
kommet 72 høringsvar. Naturligvis var 
der massive protester mod at lukke skoler 
ikke mindst fra de parter, der havde rela-
tioner til den enkelte afdeling. Vi stude-
rede alle høringssvar inden Børne- og 
Skoleudvalget skulle afholde møde den 1. 
februar for at komme med en indstilling 
til Kommunalbestyrelsen. Det var ikke et 
let møde, men der havde naturligvis været 
afholdt lukkede møder med nogle partier, 
hvor vi afstemte vores holdninger. På så-
danne møder bliver der købt og solgt og 
her findes ud af, hvad der er politisk mu-
ligt at skabe flertal for. I en Kommunalbe-
styrelse med 27 medlemmer skal der 
kunne tælles til 14 for at få noget gennem-
ført. Men i vigtige beslutninger som sko-
lestruktur skal der gerne være et markant 
flertal til at bære ansvaret og i respekt for 
vælgerne og demokratiet.

Børne- og Skoleudvalget indstilling blev:

• Afdeling Klemensker og afdeling Bo-
dilsker nedlægges pr. 1. august 2011.

• Der udarbejdes en tildelingsmodel, 
der primært er klassebasseret.

• Der foretages central indskrivning og 
central klassedannelse.

Endvidere skulle udvalget arbejde vi-
dere med specialundervisning for 0. til 9. 
klasse i hvert distrikt, ledelsesstruktur, 
forældresamarbejde, skolebuskørsel og 
placering af Dybdalsskolen og Ungdoms-
skolens øvrige aktiviteter i Skole Nord.

Borgerlistens repræsentant i udvalget 
anerkendte behovet for skolelukninger, 
men mente ikke at forslaget var langsigtet 
nok og kunne derfor ikke medvirke.

Protesterne fortsatte i februar måned. 
Specielt var protesterne fra Klemensker 
som tidligere nævnt massive. Søndag den 
20. februar slog 600 deltagere ring om 
Klemensker Skole for at gøre politikerne 
opmærksom på deres utilfredshed.

Ved Kommunalbestyrelsesmødet den 
24. februar var der store demonstrationer 
udenfor på Landemærket, og kommunal-
bestyrelsessalen var fyldt. Ved vedtagel-
sen om lukning af Klemensker Skole 
tændte demonstranterne stearinlys foran 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne, 
hvilket jeg finder meget upassende. Borg-
mesteren gjorde en stor indsats for at 
holde ro i salen, hvilket også lykkedes på 
trods af skilte m.m.

De lukkede drøftelser bar frugt. Social-
demokraterne, Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Det Radikale Venstre og Dansk 
Folkeparti stemte for udvalgets indstil-
ling, hvilket betød at 21 ud af 27 kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer stod bag be-
slutningen.

Men her sluttede protesterne ikke. Da-
gen efter kommunalbestyrelsesmødet fla-
gede hele Klemensker by på halv herun-
der præsten. Ganske usmageligt efter min 
opfattelse. Personligt blev jeg på tanken i 
Klemensker udstillet på en plakat som 
rovdyret. Dette medførte at kommunen 

anmeldte indehaveren til politiet, men jeg 
ønskede ikke at forfølge sagen. Et par 
dage efter blev jeg ringet op af det lands-
dækkende program »God aften Dan-
mark«, hvor jeg deltog i en drøftelse af, 
om det var hårdt at være udvalgsformand 
i forbindelse med skolelukninger, hvilket 
jeg nok måtte give dem ret i. I sådanne 
situationer er det rart at have et markant 
flertal i kommunalbestyrelsen bag sig.

Mange vil spørge, om dette var den rig-
tige beslutning. Det kan man altid disku-
tere, men som jeg altid siger, så var denne 
beslutning, hvad der var politisk muligt 
på daværende tidspunkt. Og en beslut-
ning skulle der træffes, hvilket nødven-
digheden af er beskrevet tidligere i denne 
artikel. 

Politisk var vi klar over, at tilgangen til 
den private skole i Nyker ville blive for-
stærket, hvilket også er sket. I 2009 havde 
de 167 elever og i 2014 har de 194 elever.

Et andet problem i dette område er, at 
forældrene ikke ønsker deres børn til 
overbygningen på Kongeskær, men søger 
mod Rønne, hvilket vel er meget forståe-
ligt. I 2010 havde Kongeskær 381 elever 
og i 2014 kun 292 elever. Såfremt dette 
fald fortsætter, så går der ikke mange år, 
før der virkelig er et problem på Nord-
bornholm.

Perioden som formand var alt andet lige 
en hård periode, hvor der skulle træffes 
vidtgående beslutninger på flere væsent-
lige områder. Jeg havde god og konstruk-
tiv støtte i min næstformand i udvalget, 
socialdemokraten Erik Lund Hansen. Vi 
havde næsten daglige drøftelser og afkla-
rede mange forhold med vores baglande, 
inden vi gik til udvalgsbehandlingen. Li-
geledes må jeg sige, at på trods af Socia-
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listisk Folkepartis og Venstres holdninger 
på mange områder ligger noget fra hinan-
den, så havde vi et godt samarbejde. Man 
kunne altid stole på de aftaler, der blev 
indgået med repræsentanter fra SF, der 
forholdt sig realistisk til rigtig mange van-
skelige problematikker. SF ønskede ikke 
at stå uden for indflydelse og var også klar 
til at tage ansvar. Derfor må man savne 
dem i den nuværende Kommunalbesty-
relse, hvor Enhedslistens repræsentanter 
blot er imod på mange områder. Populi-
stisk politik er nemt, men det løser ikke 
problemerne.

Perioden fra 2014 og til nutid.  
Der lukkes tre skoler.

Jeg stillede ikke op til kommunalvalget i 
november 2013. Socialdemokraten Mar-
grethe Kjellberg overtog posten som for-
mand for Børne- og Skoleudvalget og 
Winni Grosbøll fortsatte som borgmester. 
Børne- og Skoleudvalget er i denne peri-
ode sammensat af helt nye medlemmer, 
idet dog Bente Johansen fra Det Radikale 
Venstre har siddet i udvalget i perioden 
2006 til 2010.

Øverst Klemensker Centralskole, Sct. 
Klemensgade 26, Hasle, indviet 1959 og 
lukket 2011. Tegnet af Finn Monies. Sko-
len rummer i 2015 Ungdomsskolen. Foto 
Alfred Kjøller 1960.  

Nederst: Vestermarie Skole, Vestermarie-
vej 16, Rønne, indviet i 1964, nedlagt 
2015. Tegnet af G. Kjølby & Kresten Fink, 
Nexø. Foto Ariel, 1990, Det Kongelige 
Bibliotek. 
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Min egen baggrund for at beskrive den-
ne periode stammer fra kommunens 
hjemmeside, men også som deltager i 
Venstres gruppemøder set i lyset af mit 
formandskab for Rønne Venstre.

Allerede i januar 2014 iværksatte Bør-
ne- og Skoleudvalget en proces til udvik-
ling af den bornholmske folkeskole. Her 
anfører udvalget, at skolevæsenet blandt 
andet er udfordret af et fortsat faldende 
børnetal. Derudover af strukturelle uba-
lancer i ressourcetildelingen og øgede 
krav til undervisningsmidler, digitale de-
vices til eleverne og undervisere samt 
øgede krav til udvikling af medarbejder-
nes kompetencer.

Børne- og Skoleudvalget afholdt i løbet 
af foråret 2014 et antal dialogmøder med 
forældrene. Som jeg hørte udmeldinger 
fra udvalget, så tror jeg, at udvalget hå-
bede på en vis forståelse fra forældre og 
lærerne med henblik på strukturelle æn-
dringer. Med min baggrund fra en sådan 
proces sagde jeg til dem, at det ville gå 
rimeligt fredeligt for sig indtil man fra 
politisk side pegede på skoleafdelinger, 
der stod til lukning.

Jeg tror nok, at man må give mig ret i 
denne vurdering. Der var nemlig blevet 
udarbejdet fem alternativer til en ændret 
skolestruktur pr. 1. august 2015. Det af 
embedsværket udarbejdede notat på 64 
sider var godt gennemarbejdet med ana-
lyser, økonomiske beregninger og et antal 
modeller kommunalbestyrelsen ønskede 
vurderet, herunder forslag til skoleluknin-
ger. Jeg finder ikke anledning til at gå i 
dybden med de enkelte modeller, men 
lukning af Svartingedal i Hasle, Vester-
marie og Mosaik i Østerlars er på tale. I 
en af modellerne nævnes også Svaneke 

Skole som en lukningsmulighed. Derud-
over tales der om såkaldte fødeskoler med 
overbygningsskoler samt i en model føde-
skoler med kun 0. til 3. klasse.

Efter disse forskellige modeller var of-
fentliggjort begyndte kampen for at be-
vare netop sin skole. Debatten var hård og 
argumenterne svingede fra seriøse til 
useriøse. 

Den 28. oktober 2014 anbefaler et fler-
tal bestående af Socialdemokraterne og 
Venstre i store træk følgende:

• De fire nuværende folkeskoler ned-
lægges.

• Der etableres en overbygningsskole i 
Nexø og en i Rønne.

• Øvrige skoler skal rumme 0. til 6. 
klasse.

• Afdeling Mosaik og Vestermarie ned-
lægges.

Det Radikale Venstre og Enhedslisten 
kan ikke medvirke til denne indstilling.

Den 20. november 2014 behandlede 
Kommunalbestyrelsen indstillingen fra 
Børne- og Skoleudvalget. Indstillingen 
blev godkendt med 19 stemmer (Socialde-
mokraterne, Venstre og Bornholmerli-
sten). Imod stemte 6 (Det Radikale Ven-
stre, Kristendemokraterne, Det Konser-
vative Folkeparti og Enhedslisten). Hver-
ken for eller imod stemte Dansk Folke-
sparti. Høringsperioden udløb den 21. 
januar 2015.

Der finder en heftig debat sted også i hø-
ringsperioden. Pludselig forsvinder flertal-
let bag høringsforslaget og Socialdemokra-
terne kommer med et forslag om lukning 
af Svaneke Skole. Hvorfor kan jeg ikke 

gennemskue, da der er børn nok til denne 
afdeling. Endvidere viser høringssvarene, 
at man ønsker hele skoler med egen skole-
bestyrelse. Dette medfører, at formanden 
for Børne- og Skoleudvalget på et møde 
den 3. februar 2015 fremsætter forslag om 
etablering af hele skoler, lukning af Mo-
saik, Vestermarie og Svaneke, men op-
sigtsvækkende, at der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe, der skal beskrive mulighe-
den for lukning af en skole i Rønne fra 1. 
august 2016. Der var ikke flertal for denne 
indstilling i udvalget, idet kun Socialde-
mokraterne stemte for. Venstre, Det Radi-
kale Venstre og Enhedslisten kunne ikke 
medvirke. Enhedslisten fremsatte deres 
eget forslag, men dette blev nedstemt af de 
øvrige medlemmer af udvalget.

Forslaget med en eventuel lukning af en 
afdeling i Rønne må stadigvæk ses i lyset 
af kampen mellem Rønne og resten af 
øen. Skal der lukkes ude på øen, hvor der 
ikke er børn, så skal der også lukkes i 
Rønne på trods af nok børn til tre afdelin-
ger. Endvidere ønsker mange forældre 
ude fra øen deres børn indskrevet på en 
afdeling i Rønne. Nu var det så op til 
Kommunalbestyrelsen at træffe det ende-
lige valg på deres møde den 26. februar 
2015. For indstillingen fra Børne- og Sko-
leudvalget stemte kun 14 (Socialdemo-
kraterne og Dansk folkeparti). 12 stemte 
imod. Carl Ilsøe fra Bornholmerlisten 
stemte hverken for eller i mod.

Sådan fik den bornholmske folkeskole 
en ny struktur med det absolut mindste 
flertal som kan tænkes. Dette er efter min 
vurdering ikke godt for demokratiet i en 
så vigtig og vidtgående beslutning. Frem-
over er der ingen folkeskoler øst for en 
linje fra Nexø over Aakirkeby, Rønne, 
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Hasle til Allinge-Sandvig. Dette indebæ-
rer, at en stor del af øen er helt uden fol-
keskoler og mange børn skal køre rigtig 
langt for at komme i skole.

Jeg har ikke nævnt 10. Klasseskolen i 
denne artikel. 10. Klasseskolen er en del af 
Ungdomsskolen som er en selvstændig or-
ganisation forankret i Center for Skole, 
Kultur og Fritid. 10. Klasseskolen er fysisk 
placeret ved Vibegård i Rønne. Samlingen 
startede i Rønne Kommune, flere kommu-
ner tilsluttede sig og Bornholms Regions-
kommune fuldførte samlingen. Der har 
været tanker fremme om, at skolen skal 
lægges ind under Campus Bornholm.

Fremtiden

Lukning af skoler i Regionskommunens 
levetid har som sagt været nødvendigt set 
i lyset af det faldende børnetal og den an-
strengte økonomi. Men at gennemføre 
lukninger over flere valgperioder giver 
ikke mulighed for en gennemtænkt og 
hensigtsmæssig placering af de enkelte 
skoleafdelinger. Derfor er man nu endt i 
situationen, hvor en stor del af øen er uden 
folkeskoler.

Det er altid svært at spå om fremtiden. 
Man kan nu spekulere over, om den nu 
vedtagne skolestruktur med selvstændige 

skoler er holdbar set i lyset af det fortsat 
faldende børnetal. Kvalitetsmæssigt er det 
min vurdering, at større enheder kan give 
børnene en bedre undervisning end min-
dre enheder. Dette kan blandt andet be-
grundes med bedre faglokaler, bedre ud-
nyttelse af lærernes kompetencer samt 
mulighed for at optimere antallet af elever 
i klasserne.

Især har man på Nordbornholm et pro-
blem i de kommende år, da antallet af 
børn til Kongeskærskolen er stærkt vi-
gende. 

Lukker denne skole, så skal disse børn 
til Hasle eller Rønne.

Aaker Centralskole, Hans Rømersvej 27, Aakirkeby, var den anden af Bornholms 13 centralskoler som åbnede. Den blev indviet i 
1954. Aaker og Aakirkeby havde samarbejde både hvad angik kirke og skole. Det har måske delvis fremtidssikret skolen, der ligger 
med et stort opland og er den eneste af landskolerne, der ved udgangen af 2015 stadig er folkeskole. Luftfoto 1958, Sylvest Jensen, 
Det Kongelige Bibliotek.  
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Litteratus Peder Nikolai Skougaard skrev 
i 1804, at den bornholmske almue læste og 
skrev ligeså godt som andre steder i Dan-
mark, selv om der ikke fandtes en eneste 
skole på landet, men blot købstadsskoler i 
Svaneke, Nexø, Aakirkeby og Hasle. Røn-
ne havde i 1804 ingen offentlig dansk sko-
le på trods af et indbyggertal på godt 2500. 

Skolen var næsten ikke eksisterende på 
Bornholm på Skougaards tid og man kan 
derfor undre sig over, at Bornholmerne, 
som han skriver, alligevel var et oplyst og 
videbegærligt folk. En bibel fandtes hos 
næsten enhver bonde, der også ofte ejede 
et eksemplar af Christian den femtes 
Danske Lov. Bønderne kunne og ville 
gerne disputere teologiske emner med 
præsten og mange var i stand til at gå i 
rette for sig selv i nogenlunde simple sa-
ger. Bornholmerne var meget læselystne, 
selv om de københavnske boghandlere 
ikke havde noget udsalg på øen. Flere 
bønder havde små bogsamlinger og læste 
avis jævnligt.1 

Bornholm adskiller sig fra det øvrige 
land netop ved, at der ikke blev grundlagt 
nogen almueskole i 1700tallet til trods for 

ihærdige forsøg herpå. I dag er det svært 
at forstå et samfund, der fravalgte den of-
fentlige skole. Skougaard var også bevidst 
om dette misforhold men konkluderede, 
at oplysningens tilstand ikke var afhæn-
gig af skoler, men snarere af viljen og ev-
nen til at lære.

Denne artikel handler om skoleplaner-
ne og hvordan de bornholmske børn i 
1700tallet lærte at læse.

Lærdommens historie på Bornholm  
i 1700tallet

Af Jesper Vang Hansen

Jesper Vang Hansen har været leder for 
Rundetaarn siden 1982. Er født og opvokset 
i Klemensker og har studeret historie på 
Københavns Universitet. Har skrevet bøger 
om forskellige historiske emner og i de  
senere år kastet sig over studiet, bl.a. af  
tingbøgerne for Nordbornholm.  
www.vang-hansen.dk og  
www.bornholmerting.dk 

Kort over Bornholm 1760 (udsnit af kort 
med samtlige batteriers navne indtegnet). 
Kortet viser datidens Bornholm med ind-
deling i fire herreder, 15 sogne og seks 
byer.  Ved indgangen til 1800tallet var det 
kun de fire byer, Hasle, Svaneke, Nexø og 
Aakirkeby, der havde en offentlig skole. 
Rønnes offentlige borgerskole åbnede i 
1808. Folk, der havde råd til det, betalte 
for at få undervist deres børn, fattige folks 
børn fik kun den nødtørftigste undervis-
ning, så de kunne blive konfirmeret. BM.

1  P. N. Skougaard, Beskrivelse over Bornholm, Kjøben-
havn 1804, s. 103-104.
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Kilder til lærdomshistorie for 
1700tallets Bornholm

Der findes ingen direkte vej til undersø-
gelse af emnet. I litteraturen findes kun få 
beretninger, der omhandler børns læse-
færdigheder. For at få et samlet billede af 
lærdommens tilstand på Bornholm, bliver 
man nødt til at undersøge mange kilde-
gruppe og uddrage fragmenter af oplys-
ningerne til en helhed. 

Af de samtidige trykte kilder er et pole-
misk skrift udgivet af præsten i Rø, Elie-
ser Gad, om undervisningens tilstand på 
Bornholm i 1803. Han ville fremme for-
ståelsen af skolearbejdet primært for at 
modvirke »Sædernes Forfald«.2 Skolesa-
gen blev fulgt op af amtmand Frederik 
Thaarup, der ihærdigt støttede oprettel-
sen af en skole. Han var ophavsmanden til 
skolediskussionen i 1806, som førte vi-
dere til skolernes fremvækst fra omkring 
1818. Thaarups historiske bevidsthed gør, 
at hans Bornholmsbeskrivelse fra 1810 er 
interessant, når skolesagen i 1700tallet 
skal beskrives.3

Af utrykte kilder findes først og frem-
meste præsternes indberetninger til stifts-
øvrighed og amtmand fra 1735-38, 1744, 
1756 og 1782 med forslag til oprettelse af 
skoler. Flere af disse indberetninger, der 

ligger i Bornholms Amtsarkiv og i Rente-
kammeret, bliver benyttet i denne artikel. 
Fortalere for skolen fandtes naturligvis 
blandt øens præster og degne, som så sko-
lesagen i sammenhæng med opdragelse 
af befolkningen til den rette kristne tro. 
Foruden Thaarup var amtmand Fjeldsted 
(1778-1780) optaget af skolesagen. Af 
ham findes flere beskrivelser, breve og 
indberetninger, som også bruges i denne 
artikel.

I skolesager var biskoppen over Sjæl-
lands Stift øverste myndighed. På Rigsar-
kivet findes biskoppens »Indkomne sa-
ger«, med breve om skoleforhold fra 
provst, præster, degne og mange privatper-
soner. Heri findes et væld af oplysninger.4

Mange oplysninger om 1700tallets sko-
leforhold gemmer sig i bornholmske sko-
lesager efter 1814. På lokalplan endte 
mange diskussioner om nyordningen i 
voldsomme stridigheder. Sognets folk 
havde negative tanker om en ny ordning, 
fordi sædvane og tidligere ordninger, efter 
deres opfattelse, virkede fint efter hensig-
ten. Udtrykket »efter tidligere Sædvane« 
er derfor interessant, når man skal beskri-
ve undervisningen i 1700tallet.5  For ek-
sempel var problematikken om børnenes 
arbejdskrafts værdi den samme for første 
halvdel af 1800tallet som for 1700tallet.

Pligt og lov

Forældrenes ansvar for deres børns læse-
kundskaber fastlægges i Christian den 
IV’s Reces fra 1643 og i Christian den 
femtes danske lov fra 1683. Heri kan læ-
ses om forældrenes pligter: »at Foræl-
drene holde deres Børn, Drenge, eller 
Piger, til Skole ...«.6 Loven formulerede 
formynderens pligter og forældrenes an-
svar. Hvis forældrene var fattige eller bør-
nene forældreløse, skulle de støttes af al-
misser, som »nogen godvilligen give«. 

I Hammershus Birks tingbøger (1686-
1786) og Nørre Herreds justitsprotokoller 
(1678-1720)7 findes sager, der indirekte 
beretter om børns undervisning og om-
kostningerne derved. På Bornholm fik 
hvert umyndigt barn tildelt en værge ved 
tab af forældre. Svigtede værgen, der hav-
de overtaget formynderens pligter, endte 
sagen på tinget, hvor værgemålsregnska-
bet blev fremlagt. I disse sager findes ofte 
udgifter til børnenes undervisning. 

De udgivne love og forordninger om 
skolegang blev læst på kirkestævnerne. I 
Hammershus tingbog kan man fx læse, at 
der fra Allinge Kirkes prædikestol den 19. 
september 1723 blev læst en kongelig for-
ordning, der pålagde alle og enhver at 
holde deres børn i skole.8 

Konfirmationsforordningen fra 13. ja-
nuar 1736 er også vigtig for forståelse af 
skoletankerne på Bornholm. Heri står, at 
børn skulle holdes i skole og hvis der in-

2  »Den nærværende Tilstand af Underviisnings-Anstalter-
ne paa Bornholm, med Forslag til deres muelige Forbed-
ring«, Elieser Gad, Kiøbenhavn 1803. I 1804 blev Gads 
bog efterfulgt af præsten i Aaker, Peter Thomesen Balle, 
der i »Berigtigelser« korrigerer flere af Gads oplysninger 
og, som Balle mener, fordomme.

3  »Kort oversigt over Bornholms Amt«, Frederik Thaarup, 
Kjøbenhavn 1810. Se http://www.bornholmerting.dk/ 
?page_id=213

4  Rigsarkivet, Sjællands Stifts Bispeembede. Indkomne 
sager, Bornholm 1730-1818. Efterfølgende henvises til 
Biskoppens indkomne sager efterfulgt af (pag.nr./år). 
Dokumenterne er udgivet på hjemmesiden www.born-
holmerting.dk 

5  I Pastoratsarkiverne og Rådstuearkiverne på Rigsarkivet 
findes flere af de første skolekommissionsprotokoller 
(fra o. 1816). I Bornholms Amts arkiv findes den første 
protokol for amtets skolekommission, som var myndig-
heden over sognenes kommissioner. Endvidere eksiste-
rer enkelte sager i indberetninger til Danske Kancelli. 

6  Christian 4’s Recess 1643, 2., 3. og 8. og Christian den 
femtes Danske Lov, 1683, tredje bog, 18. kapitel, 7. af-
snit.

7  http://www.bornholmerting.dk/?page_id=118 
8  Hammershus Birketingbog 20/9 1723.
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gen skole var, skulle »Klokkeren eller et 
andet bekvemt Menneske være anførte til 
at kjende Gud, førend de (børnene) til 
sidst af Præsten blive katechiserede, exa-
minerede og konfirmerede« Og hvis for-
ældrene glemte deres pligt med at holde 
deres børn til undervisningen, så skulle 
»Læreren udi Menigheden« registrere 
forsømmelsen og holde øje med om for-
ældrene »ere forsømmelige, dennem da 
derudi opmuntre; men ifald de paa ingen 
Slags Maade have villet lade deres Børn 
undervise, og Børnene, naar de kommer 
frem, blive befundne udygtige, da skal 
Læreren afholde dem fra Konfirmatio-

nen, indtil de have faaet noget bedre Un-
dervisning«.

På Bornholm må konfirmationsforord-
ning betyde, at det var degnen, som var 
udpeget til skolelærer.

Konfirmationen blev indført overalt 
uden modstand. Derimod fik skoleforord-
ningen 23. januar 1739, og de efterfølgen-
de reguleringer i 1740, ingen reel betyd-
ning for Bornholm. Befolkningen var 
modstandere af gejstlighedens indblan-
ding fordi borgerne, og i særdeleshed 
bønderne, havde tradition for selv at orga-
nisere undervisningen.

Kommissionerne til forberedelse af 
skoleforordningerne pålagde de born-
holmske præster at indberette om kirke-
sognenes tilstande. Fra de bornholmske 
præster findes disse indberetninger fra 
1735-1738 og fra 1744. Heri beretter de 
bornholmske præster om, hvordan børn 
lærte at læse og også, hvordan præsterne 
forsøgte at oplyse befolkningen om sko-
lers nødvendighed til forbedring af lær-
dommen. 

Præsternes beretninger er interessante, 
da de netop fortæller om den folkelige 
modstand mod skolevæsenet, dels på 
grund af den økonomiske byrde, det var 
ved at miste børnenes arbejdskraft, og 
dels fordi man mente, at børnene allerede 
fik den lærdom, der var nødvendig. En 
skolebygning samt løn til en fast skolehol-
der blev set som en unødvendig økono-
misk byrde, når man kunne klare sig 
uden. 

Man mente, at det var forældrenes ret at 
organisere undervisningen.  Denne folke-
lige modstand trives op gennem århun-
dredet, ja faktisk et godt stykke ind i 
1800tallet. 

Skolens manglende økonomi

Præsternes indberetninger fra 17449 og 
igen i 1756 beretter om mislykkede forsøg 
på at få finansieret skolen. I andre dele af 
Danmark blev skoler oprettet på jord ejet 
af godsejere eller af kongen. 

På Bornholm fandtes ingen herregårds-
jord. I stedet faldt tanken på gildesboerne, 
der var bøndernes fælleseje, som et mu-
ligt økonomisk grundlag for skolerne. 
Bønderne var indædte modstandere af 
den tanke. De betragtede gilderne som 
deres ældgamle privilegium. Diskussio-
nen om gildesboerne fortsatte helt frem til 
1809.10 Ideer om salg af degnegårde, deg-
nejorde, samt kongens udmark blev heller 
ikke realiseret.

Skolelovgivningen i 1739/40 gav dog en 
spæd start ved, at der blev oprettet skole-
fonde rundt om i alle bornholmske sogne. 
De såkaldte »Lysepenge«, som var en af-
gift på kirkens tællelys, blev henlagt til 
skolerne. 

Til skolekapitalen kom desuden enkelte 
testamentariske gaver, der blev øremær-
ket til en kommende skole. En kapital, der 
først rigtig fandt nytte efter 1818, hvor  
de første skoler på landet blev grundlag-
te.11

Amtmand Frederik Thaarup, 1766-1845, 
på Bornholm 1804-1809, hvor han bl.a. 
gjorde en stor indsats for at forbedre øens 
skolevæsen. 

9  Rentekammeret, Bornholmiana 1700-1800, protokol 4, 
pag. 467-682 - afskrifter af breve mm foretaget i 1806-
08.

10  Rentekammeret, Bornholmiana 1700-1800, protokol 9, 
Amtskontorets forhandlingsprotokol for den 5. april 
1809, har et resume om skolernes kapitaler og en histo-
risk gennemgang af Gildesboerne og status for samtlige 
gildesbo og jord på Bornholm. 

11  Generelt om skolerne i Danmark: se »Dansk Skolehisto-
rie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år«, Redige-
ret af Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen, Aarhus 
Universitetsforlag 2013-2015.
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Den publike skoleholder contra den 
private informant

Skolelovgivningen var funderet på ønsker 
om oprettelse af et offentligt skolevæsen, 
der kunne styres og reguleres af myndig-
hederne. De fleste kilder til undervisnin-
gen af børn på Bornholm, omhandler 
denne offentlige undervisningsform, der 
for sognets beboere blev lanceret af præ-
sten og degnen. På Bornholm reagerede 
sognets og købstadens beboere med stor 
skepsis mod skoleplanerne, som de be-
tragtede som et nyt påfund med tyngende 
skatter og afgifter. Økonomien var det 
springende punkt i modstanden mod of-
fentlige skoler selv efter 1814. Forståelsen 
for nødvendigheden af et skolevæsen var 
helt fraværende blandt den menige born-
holmer i 1700tallet. Kun embedsfolk, 
præster og enkelte bedre bemidlede per-
soner, argumenterede for en offentlig 
skole for almuen. De bedst bemidlede 
borgere kunne ikke selv forestille sig at 
sætte deres børn i en almén skole, de fore-
trak en privat informant i deres hushold, 
gerne en student, der underviste deres 
børn. I praksis betød det, at både høj som 
lav foretrak privat undervisning, frem for 
at det offentlige skolevæsen blev indført.

Den officielle skolelærer

Titler, der dækker undervisning af børn er 
meget sjældent at finde i offentlige regi-
stre. I skattelisterne for købstæderne er 
det kun i Rønne, hvor en lærer er nævnt, 
nemlig rektor for den latinske skole, der 
nævntes som skattebetalere. I Oeders ef-
terretning fra 1771, hvor alle forsørgere 
skulle nævnes, findes rektor Kofoed som 

skolelærer i Rønne Skole og ingen andre. 
I Folketællingen i 1787 findes kun seks 
personer, som har haft med undervisning 
at gøre: I Aarsdale lejer en 33 årig ugift 
kvinde Karen Nielsdatter Fyhn et hus og 
holder skole for små børn. I Svaneke næv-
nes den 35årige skoleholder Poul Anthoni 
Müller. I Aakirkeby bor den 37årige sko-
lemester Anthoni Schor og i Rønne er der 
tre personer, nemlig: Skolemesteren 
Mons Blehm i Endeløsestræde på 64 år og 
to enker, husejer Dorte Peder Hansen i 
Anthoniestræde, 56 år, samt husejer Ag-
nete Peter Boss, på 63 år i Strandstræde. 

Der fandtes mange andre skoleholdere, 
men det var ikke deres hovederhverv, 
hvorfor de ikke nævnes. Prestigemæssigt 
har skoleholdererhvervet formentlig væ-
ret lavt vurderet. Først i 1800tallet blev 
skolelæreren nævnt i folketællingerne. 

Eksamen i 1739

Christian Henriches Opdal, der var præst 
i Klemensker fra 1736 indtil hans død i 
1741, udfærdigede den 8. juli 1739 en liste 
over samtlige børn over seks år og alle 
ugifte personer i sognet.12 Hans indberet-
ning til provsten giver et udmærket indblik 
i bornholmernes læsefærdigheder. Formå-
let var dobbelt: Dels at undersøge børns 
læsefærdighed og dels at undersøge deres 
kristendomskundskaber. Listen omfatter 
428 personer i alderen fra seks år og opef-
ter. 328 er under 20 år gamle og den ældste 
er over 50 år. Præsten har angivet hvorfor 
nogen ikke kunne læse eller læste dårligt.

Følgende statistiske tolkninger kan drages:

• 15% (65 personer) kunne ikke læse, 
heraf otte som bedømtes som dum-
me, tåbelige eller havde ingen fornuft.

• 15% (65) fik betegnelsen at de læste 
»slet« eller »kender bogstaverne«. 
Hovedsagelig børn fra 16 år og opef-
ter. Denne gruppe var dårlige læsere 
og ville sandsynligvis aldrig lære det 
eller efterhånden glemme deres kund-
skaber.

• 19% (82) kan »ABC/kender bogsta-
verne/staver/begyndt at læse/ikke ty-
deligt« (hovedsagelig 6-12årige børn)

• 18% (78) læste »kendeligt/nogenle-
des/noget/kan læse«

• 32% (138) læste »temmelig/temmelig 
vel/tydelig/vel«

49 noteredes som fattige, hvilket ikke 
betød manglende læsefærdighed. 

Der var ingen forskel mellem kønnenes 
læsefærdighed og faktisk var pigerne en 
smule bedre læsere end drengene, da 74 
af de i alt 138 gode læsere var piger. I 
blandt de dårligste var 34 af 65 piger. Det 
er bemærkelsesværdigt at Ellen Peders-
datter, der ellers var »tåbelig og sanse-
løs«, kunne læse.

Præsten noterede ved 30 af børnene 
med ringe læsekundskab, at det skyldtes 
forældrene. Børnene »bliver iche tilholdt 
at lære«, »iche holdt til at lære af Foræl-
drene« eller »forsømmes af Forældrene«.

Desværre er denne liste den eneste 
kendte oversigt med tilsvarende oplysnin-
ger. Hvis statistikken er dækkende så 
kunne 70% af bornholmerne læse, 15% 
var svage læsere og kun 15% var helt 
uden denne færdighed.

12  Bornholms Lokalhistoriske arkiv har en fotokopi (Ø-ar-
kivet, 1985-44). Originalen findes i Biskoppens indkom-
ne sager (pag. 3-27/1739). 
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Den usynlige skolelærer

Skolelæreren var, som beskrevet i tidli-
gere afsnit, sjældent angivet i offentlige 
registre. Hvem lærte så børnene at læse? 

I listen over ungdommen i Klemensker 
1739 nævnes en ugift mand Peder Jørgen-
sen på 28 år, som boede på 57. selvejer-
gaard, vanfør, læste vel og »lærer Børn at 
læse«. Peder Jørgensen kommer senere til 
at bo i et 13 stolperum stort udbyggerhus 
på selvsamme Risbygaards grund. Peder 
Jørgensen holdt altså skole, og det må 
have været en vigtig del af hans eksistens-
grundlag.

I tingbogen ses, at Niels Bendtsen var 
skoleholder i Sandvig i 1690erne. Han blev 
født o. 1641 og døde i 1725. Han var soldat 
på Hammershus i 1679, men boede sam-
men med sin hustru Kirstine i Sandvig fra 
o. 1676. At Niels Bendtsen var en lærd sol-
dat ses af, at han ofte var kaldsmand for 
sagsøgere på tinget. Han blev flere gange 
valgt som skattetaksator og ved skiftefor-
retningerne fungerede han som vurde-
ringsmand. Han underviste primært børn 
i de grundlæggende læsefærdigheder.

Undervisningen fandt sted hos soldaten 
Niels Bendtsen i Sandvig og hvis børnene 
skulle erhverve sig yderligere færdigheder 
i læsning og skrivning, kunne de gå i sko-
le hos birkeskriveren Peder Ovesen i Al-
linge. Han havde de mest opvakte elever, 
hvilket var praktisk for hans virksomhed, 
som havde brug for skrivere til tingsvid-
ner, der skulle kopieres til retssagernes 
parter.  

Borgernes børn fik tilsyneladende alle 
en form for undervisning, og hvis man 
havde et »skravl af Søn«, der ikke tålte 
hårdt fysisk arbejde, men havde boglige 

evner, så var muligheden at sætte ham i 
skole hos birkeskriveren, hvilket der var 
flere eksempler på. 

Både Niels Bendtsen og Peder Ovesen 
havde desuden elever på kost og drev sko-
legerningen som en forretning på linje 
med anden virksomhed.

Henrik Nielsen, der blev dræbt af sin 
broder i 169613, efterlod sig tre drenge, 
Lars, Niels og Henrik. De tre faderløse 
børn blev holdt i skole i tre år. De startede 

alle med undervisning hos Niels Bendtsen 
i Sandvig i to år og det tredje år hos birke-
skriveren Peder Ovesen i Allinge. Hvert 
barn betalte skolelærer Bendtsen to skil-
ling ugentligt for undervisninger. Det sid-
ste år hos birkeskriveren kostede også to 
skilling for undervisningen og en mark 
for kosten hver uge. Desuden fik Peder 
Ovesens hustru en slettedaler ekstra for 
opvartning.14 Lars døde i ung alder, men 
de to andre klarede sig godt senere i livet.

Klemens Kirke hvor Chr. H. Opdal var præst, da han i 1739 udfærdigede en liste over 
samtlige børn i sognet. Det eneste fotografi vi kender af Klemens Kirke, før den som 
den første af de bornholmske kirker blev revet ned i 1881. Fotograferet af den preus-
siske fotograf H.H. Barby i 1871, som da boede med hustru og børn i Østermarie. Han 
fotograferede samtidig Klemensker Vestre Skole, se s. 255. BM.

13 Mordet i Strandløkken, se http://www.bornholmerting.dk/ 
?page_id=131  

14  Hammershus Birks tingbog 13/1 1710 og 28/11 1712.
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Værgemålssagerne giver et fingerpeg 
om hvor længe børn gik i skole. Enert 
Aretsen var værge for Lars Hansen, som 
var i kongens tjeneste i København. I 
1697 nåede han myndighedsalderen og 
fordrede derfor sin arv udbetalt. Enert 
Aretsen ville fratrække udgifterne til sko-
legang. Det første år i 13 uger á to skil-
ling, fra otte dage før jul til påske, og fire 
skilling dagligt for kosten. Det næste år 
havde Lars gået i skole i 10 uger, hvorfor 
Enert Aretsen havde betalt to skilling i 
skolemesterløn og kost for 28 skilling pr. 
uge.15 Værgen Hans Arredsen aflagde 
regnskab for sit værgemål for Karen 
Hansdatter, der døde. Han havde holdt 
hende i skole i alt 34 uger.16

I Allinge og Sandvig, som andre steder 
på Bornholm, var skoleåret afstemt med 
arbejdslivet for børnene. I sommerhalv-
året var børnene optaget af at vogte kvæ-
get og deltage i dyrkning af den jordlod, 
som lå i byernes vange. Undervisningen 
begyndte først fra Mikkelsdag (29. sep-
tember) og varede indtil påske, hvilket 
svarer til omkring et halvt år. Det kostede 
to skilling om ugen at få sit barn under-
vist i læsning, hvilket var ca. tre mark for 
et skoleår. Hvis børnene skulle lære at 
skrive, var skoleholderlønnen fire skilling 
om ugen.

I købstæderne kom børnene til skole-
holderen, hvorimod på landet kom omrej-
sende skoleholdere til børnene. I tingbø-
gerne optræder mange vidner, der enten 
var skoleholdere på en gård eller var om-
rejsende brevskrivere. Ligesom håndvær-
kere til husbygning, skomagere og syer-

sker var der brug for personer, der kunne 
skrive for bonden, der skulle have udfær-
diget brev til offentlige myndigheder. Den 
omrejsende skoleholder var en nyttig per-
son, der både kunne lære børnene at læse 
og hjælpe den usikre bonde med at skrive 
for sig.

På landet var den ældgamle sædvane, at 
bønderne, der havde råd til det, delte ud-
giften til en »løbende skolemester«, som 
flyttede fra det ene sted til det næste i pe-
rioder på en eller to uger. Skolemesteren 
modtog ophold og kost for sit besvær og 
en ugentlig betaling for hver enkelt elev. 
Præsterne i Klemensker, Rutsker, Bodil-
sker, Aaker, Ibsker og Olsker nævnte i 
1744 indberetningerne disse omløbende 
skoleholdere. 

Den rette læring eller den nyttige! 

På reden ud for Allinge og Sandvig op-
ankrede skibe, der sejlede mellem han-
delsbyerne i Østersøen. Tyske skippere 
var almindelige på Nordbornholm og mo-
dersmålet, for mange professionelle sol-
dater, var tysk. Flere beboere kunne kom-
munikere med de fremmede og var vel 
underrettede om, hvad der skete i Øster-
sølandene. Ved fremmede skibes forlis 
blev der holdt søforhør. Tyske skippere 
afgav deres beretning på tysk og tingbo-
gens referater var på dansk. Man møder 
ingen forklaring på hvor og hvordan man 
lærte et fremmed sprog. Tysk forstod og 
talte man bare.

Bornholmerne havde en pragmatisk op-
fattelse af børns skolegang. Ligesom be-
boerne i Allinge og Sandvig lærte sig 
tysk, måtte læring have sin nytte. Mange 
så fordele i, at nogle børn lærte at læse og 

skrive for at begå sig i retssager, handels-
livet og som søfolk.  Sognepræsten, deri-
mod, så skolegangen fra en helt anden 
vinkel. Interessemodsætningen illustreres 
tydeligt i konflikten mellem præsten Hans 
Mahler i Olsker og hans menighed i Al-
linge.

I 1735 skrev præsten til amtmanden og 
provsten om skolen som en måde at op-
drage børn i den rette kristne tro - til 
Guds ære:17 

»jeg har nu i 12 Aar hierteligen suchet 
og bedet Gud, dertil engang vilde bevæge 
Kongens Hierte, for de mange dyre kiøbte 
og unge Menischer, der er i begge mine 
Meenigheder, at de kunde blive i Christo, 
i hvilchen de ere indpodede i Daaben, og 
iche af Satan og Verden lade sig saa be-
drage og forføre, som /: Gud bedre det:/ 
mange af de gamle, hvilche er aarsagen, 
til den slette Christendom her findes 
iblandt os. .... Allinge, enten det skal agtes 
for et Kiøbstad eller Fischeleye veed jeg 
iche, men det ved Jeg, de iche har haft 
nogen Skolemester, men ladet de Unge 
leve som vilde Creature, hvorfor mangen 
af dem er opvoxene i Synd og Usicherhed, 
og træder i deres Forældres onde Fods-
poer; Skulde der oprettes en Skole, kand 
den best sættes mit imellem Allinge og 
Sandvig paa Udmarchen. Gud lade een-
hver, som skal fremme denne gudelige 
Verch, som hans Kongl. Mayst. indstifter, 
forrette det med saadan Nidkierhed, at 
det maae sigte til den Ende og Maal hans 

15  Hammershus Birk tingbog, 8. november 1697.
16  Hammershus Birks tingbog 3/9 1714.

17  Kongen ønskede at forbedre undervisningen for børn på 
landet ved at bygge skoler. Den 20. marts og igen den 29. 
oktober 1735 skrev stiftsamtmanden Niels Gersdorff og 
biskop Christian Worm til amtmand West om oplysnin-
ger om skolesituationen på Bornholm og om mulighe-
derne for at indrette skoler.
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kongl. Mayst. ordinerer det til, at Guds 
Ære, og Meenighedernes Forfremmelse i 
Guds frygt til Salighed kunde befor-
dres.«18

Skolesagen blev en ud af mange stri-
digheder mellem Olsker-præsten Hans 
Christian Lassen Mahler (1723-1759) og 
hans menighed. Præsten sagsøgte me-
nigheden for ikke at betale tiende og de 
øvrige pålagte kirkeafgifter (jordepenge, 
tingelam og sildetiende). Og så vogtede 
præsten nidkært over sognebørnenes pligt 
til at komme helligdagen i hu. Menighe-
den lod sig ikke kue. De slæbte præsten i 

retten for embedssvigt og pengegriskhed. 
Menigheden havde en energisk sagfører i 
smeden Jesper Hansen fra Sandvig, der 
både kunne formulere sig skriftligt og 
organisere modstanden mod præsten. 
Stridighederne er interessante i sig selv, 
men i særdeleshed når det drejer sig om 
børneundervisningen i Allinge. Mahler 
tilhørte den nye tids pietistiske præster, 
der afskyede Luthers Katekismus og slo-
ges for sin ret til at tolke »den rette Lære« 
for de unge. I sin indberetning påstod han, 
at der ingen skoler fandtes. Men det pas-
sede ikke. I 1732 foranstaltede han uan-
meldte visitationsbesøg hos den stedlige 
skoleholder Løving Giversen og hans 
søn Giver Løvingsen. De holdt skole for 

børn i Allinge, men underviste ikke i den 
rette kristne lære ifølge Mahler. Præsten 
betragtede derfor undervisningen som 
»Satans Lære«. 

Degnen som skoleholder

Skoleforordningen fra den 23. januar 1739 
og den efterfølgende regulering fra 2. maj 
1739 og igen den 29. april 1740 betød på 
Sjælland, at der oprettedes skoler og an-
sattes skoleholdere. På Bornholm deri-
mod skete intet, bortset fra at degnen fik 
et større ansvar med at forberede børnene 
til konfirmationen. 

Ovennævnte sognepræst, Hans Mahler, 
tog opgaven bogstaveligt og mente, at fra 

18  Rentekammeret, Dokumenter vedrørende kommissionen 
af 1738 (361-64). Bilag til kommissionsbetænkningen.

Maleri af Allinge Kirke på kirkens pulpitur fra o. 1750. Fra kirkens prædikestol meddelte sognepræst Hans Mahler i 1740, at degnen 
fremover skulle agere som skoleholder og fremlagde en krævende undervisningsplan. Maleriet viser, at Allinge Kirke, som Bornholms 
øvrige bykirker, oprindelig var bygget sammen med et »klokketårn«. Foto Jesper Vang Hansen.
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nu af skulle degnen agere som skolehol-
der. Mahler udfærdigede degnens under-
visningsplan og annoncerede den i Al-
linge Kirke søndag den 31. januar 1740.19

Undervisningsplanen lød således:

»Ungdommen i Sandvig og Slotsvangen 
møder i Morgen Kl. 8 i Sandvig til Jørgen 
Hansens, hvilken ombedis at unde Ung-
dommen Stue Rom imedens Degnen læser 
for dem til Kl. 12.

I morgen kl. 1 møder og Ungdommen i 
Allinge til salig Peder Hansens Enke, 
hvilken ombedis og at unde Ungdommen 
stue Rom til Kl. 4 saa længe Degnen læser 
for dem.

Paa Tiirsdag indfalder Kyndelmisse 
fest, og da bliver her i Allinge sidst Tiene-
ste Kl. 12. I Ols Kierke først tieneste Kl.  
7. 

Paa Onsdag møder Ungdommen fra d. 
1ste, 2,3,4,5 og d. 34 Gaard og deris Ud-
byggeris Børn paa d. 35 Gaard som er 
Dalegaarden, hvor Degnen læser fra Kl. 
8 til Kl. 12.

Samme Dag møder og Ungdommen fra 
d. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 og de Udbyggeris 
Børn der omkring liggende paa d. 9de 
Gaard Briselsgaard og det Kl. 1 hvor 
Degnen læser til Kl. 4.

Paa Torsdag møder Ungdommen fra 
Nørre Kircke boe fra d. 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22 og deris udbyggeris Børn paa 
d. 18. Gaard kl. 8, hvor Degnen læser til 
Kl. 1.

Samme dag Møder Ungdommen Kl. 1 i 
Tegn til Dirck Hendrichsens hvor Degnen 
læser til Kl. 4.

Paa Fredag Kl. 8 møder Ungdommen 
fra den 23, 24, 25, 27, 28, 29 og fra den 
1ste Vaarnede Gaard og deris Udbyggeris 
Børn paa deris Grund paa d. 26. Gaard, 
hvor Degnen læser til Kl. 12.

Samme dag møder Ungdommen Kl. 1 
fra 30, 31, 32, 33 og fra 2, 4, 5, 6 Vaar-
nede Gaard og deris Udbyggeris Børn 
paa d. 7. Gaard Hallegaarden hvor Deg-
nen læser til Kl. 4.

Hver Tirsdag tillyses alene at de som 
skal til Confirmation at møde i Degnebo-
ligen Kl. 10. Blef da og tillyst samme Dag 
som var tegnet paa Sedelen, at de som har 
saa gamle Børn, at de bør gaae til Confir-
mationslæsning og lade dem tegne hos 
Degnen.«

Degnen Nicolaj Jensen Bistrup accepte-
rede ikke den stramme tidsplan, hvorfor 
han undlod at udføre andre degneopgaver. 
Præsten anklagede prompte degnen for 
tjenesteforsømmelse til biskoppen den 5. 
februar 1740. Degnen tøvede ikke med at 
sende en klage over præsten, hvor han ar-
gumenterede for, at det var umuligt for 
ham at overkomme den pålagte undervis-
ningsopgave. Bistrup vedlagde en liste 
hvor 25 bønder og borgere, samt nabo-
præsterne og vicekommandanten på 
Hammershus erklærede sig tilfredse med 
degnens arbejde og gav deres underskrift 
derpå.

Mahler, der var en stor fortaler for un-
dervisning af børnene, overdrev sin egen 
degns muligheder for at undervise. Om-
vandrende degne var ikke ukendte i andre 
sogne på Bornholm, men dog højst tre 
dage om ugen.  

Flere præster foreslog i indberetninger 
fra 1744, at sognene skulle opdeles i »ru-
der«, og at en »ustuderet skolemester« der 

kunne læse, skrive og regne lidt var at 
foretrække frem for degnene. Præsternes 
forslag byggede på et system, som alle-
rede var i brug. Men det nye skulle være, 
at det organiseredes således, at også de 
fattiges børn kunne modtage undervis-
ning alt under præstens eller degnens op-
syn. Skolemesteren skulle gå fra sted til 
sted og undervise i en eller to uger mod 
kost og logi og en passende betaling fra 
dem der kunne. 

Degnens rolle

Degnenes rolle som skoleholder blev altså 
ikke realiseret i de bornholmske sogne, 
hvilket var paradoksalt, da loven netop 
pegede på muligheden. Degnens under-
visning blev knyttet til konfirmationen og 
kunne »nøjes« med katekisationen. Der 
var dog undtagelser. Enkelte degne så 
også deres opgave, enten selv eller ved 
hjælp af en hjælpelærer, at lære børnene at 
læse godt »inden ad« såvel som »uden 
ad«. 

Historien om de bornholmske degne er 
vigtig for lærdomshistorien, da degneem-
bedet almindeligvis kun kunne opnås 
gennem egen studering og ved en årræk-
ke selv at have undervist. Degnene havde 
det til fælles, at de havde tættere kontakt 
til befolkningen end præsterne. De born-
holmske degne var lærde og i kraft af deg-
negårdene kunne de formidle nye dyrk-
ningsmetoder og nye afgrøder. Degnenes 
børn og deres efterkommere bliver vigti-
ge personer i næste århundrede, de gør sig 
gældende i samfundet ofte som skolelæ-
rere. 

Bornholmske degne blev rekrutterede, 
ligesom i det øvrige land, efter at de hav-19  Biskoppens indkomne sager (pag.40-41/1740).
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Ols Kirke med den gamle degnebolig, som 
i 1800tallet blev benyttet som skole og i 
1858 udvidet med tre fag til i alt 17 fag med 
en ny, stor skolestue. Fem fag blev revet 
ned i 1920erne. Foto Eskild Fut Jensen, 
1929. BM.

de tjent som skoleholdere eller informato-
rer for børn. Hvis ikke han havde under-
visningserfaring, skulle han have biskop-
pens dispensation. Ligesom i andre sam-
fundslag var udnævnelser i høj grad af-
hængig af, om man havde gjort sig fortjent 
til opgaven, ikke nødvendigvis ud fra 
kvalifikationer, men ud fra ihærdighed og 

trofasthed. Degnene var oppe i årene in-
den degnekaldet blev tildelt dem. Flere 
aldrende degne orkede ikke at tage rundt 
i sognet og undervise børnene, og der var 
få, der havde råd til en hjælper. Degnene 
var mest optaget af deres degnegårdes ud-
bytte. De fleste degne beholdt kaldet til de 
døde. 
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I biskoppens arkiv findes en del ansøg-
ninger om ledige degnekald. For Born-
holm gav det point at have været »hører« 
- altså undervisningsassistent på Rønne 
Latinskole eller lærer på Nexø Skole. En 
anden fordel var at have bistået degnen 
som omgangslærer eller informator for 
præsters og embedsmænds børn. Oftest 
var ansøgere til degneembedet studenter 
og enkelte havde tilmed en teologisk em-
bedseksamen. I degneansøgningerne op-
remsede ansøgeren oftest sit virke og an-
giver deres familieforhold, og hvor de 
kommer fra. 

En undersøgelse af de bornholmske 
degne ville være spændende. Her skal blot 
gives nogle få eksempler på degnenes for-
skellighed.

Det var biskoppen, der foretog udnæv-
nelsen, men provstens og sognepræstens 
anbefalinger blev taget til efterretning, 
når valget blev foretaget. Degnens evner 
som kirkesanger og hans evner som sko-
leholder var vigtige kvalifikationer. 
Aakirkes præst Whitte skrev direkte, at 
han ikke ønskede Nykerdegnen Jacob Pe-
ter Prahl, som degn, da han var »en mise-
rabel sanger«. Whitte havde nemlig selv 
»fusket lidt paa Musiquen« og ønskede 
derfor ikke »ubehagelige skraal« i menig-
heden. Jacob Peter Prahl var ellers teolog 
og havde mange andre fremragende egen-
skaber, bl.a. ved i 1777 at udgive »Ager-
brugets Catecismus«.20

Aaker degnekald, som var et af de bed-
ste degnekald på Bornholm, havde mange 
ansøgere i 1764, blandt andet Jacob 
Green. Han havde i 20 år været skolehol-

der i Nicolai Menighed i København. 
Trods tre anbefalinger fra københavnske 
præster fik han ikke stillingen. Han var 
klar over, at bornholmere af oprindelse 
blev foretrukket. Degnen i Rø sogn, Chri-
stian Falster Halsen, var kun andengene-
rations-bornholmer. Også han forsøgte at  
få Aaker degnekald. Han skrev om sig 
selv: 

»Som Én Fremmed og Udlænding her-
paa Landet ey haver mange Patroner og 
Velyndere, der haver vilde antage sig min 
Sag og række mig Haand«.21

Joseph Marchmanns karriereforløb til 
degneembedet var typisk. Joseph var af 
degnefamilie, hans far var Anders Jo-
sephsen, degn i Poulsker 1734-1754, og 
farfar Joseph Erichsen var degn i Bodil-
sker 1694-1715. Joseph var en af tre brød-
re, der alle blev studenter og degne. Jo-
seph blev student i Frederiksborg 1760, 
hvorefter han ernærede sig som skolehol-
der på Bornholm. Han havde undervist 
»adskillige brave Folcks Børn« i Rønne 
og ude på landet. I 1765 søgte Joseph 
Marchmann stillingen som kordegn og 
skoleholder i Nexø efter at den tidligere 
skoleholder, Hr. Buchholdt, blev anklaget 
for lejermål og var flyttet fra byen. Nexøs 
sognepræst, F. Monrad, anbefalede Jo-
seph som skoleholder, da han førte et kri-
steligt liv og var dygtig til at skrive og 
regne, kundskaber der ville være godt for 
»Nexøs talrige Ungdom, hvis Mandkiøn 
applicerer sig til Seilatz og Handling her 
og paa langt fraliggende Steder«. Joseph 
Marchmanns kristne liv var dog ikke for-
eneligt med, at han i København gjorde 

en bornholmerpige gravid. Først i 1786 
kunne han vende tilbage til sin fødeø til 
Olsker degnekald. 

Nicolaj Jensen Bistrup, som før er 
nævnt, var degn i Olsker til 1764, hvor 
han flyttede til det rigere Vestermarie 
degnekald. Imidlertid døde Nicolaj Bi-
strup få uger efter udnævnelsen. Et af 
hans børn, Jens Nicolaj Bistrup, skrev til 
biskoppen og bad om at hans farbror, 
Hans Bistrup, fik tildelt degnekaldet. 
Hans Bistrup var skoleholder i Snesere på 
Sjælland og havde tidligere virket som 
hører (skolelærer) i Vor Frue Skole i Kø-
benhavn.22 Det ville hjælpe hans mor og 
søskende i deres økonomisk svære situa-
tion. Biskoppen udnævnte Hans Bistrup, 
der straks flyttede til Bornholm. Vester-
maries sognepræst Hans Jørgen Lund 
kom hurtig på kant med sin nye degn og i 
1770 gik det helt galt. 13 bønder fra den 
nordlige del af sognet indsendte en alvor-
lig klage over Hans Bistrup. Punktvis an-
greb de degnen for at føre et aparte liv og 
misligholdelse af degnegården, der før 
havde været en veldrevet gård med en 
»kostelig Kiøcken- og Frugte Hauge«. 
Gården var nu »forfalden og ruineret, 
som om Hottentotter beboede den«. Han 
levede afsondret uden tjenestefolk og hu-
stru og holdt sig fra alle gæstebud, rin-
gede ikke med klokkerne og forsømte si-
ne opgaver i kirken. Den alvorligste an-
klage var, at han ikke passede sin under-
visning i og uden for kirken. Han kunne 
ikke gøre ungdommen begribelig »efter 
Catechismens Forskrift«. Biskoppen kræ-
vede en undersøgelse og degnen måtte 

20  Om Jacob Peter Prahl, se Bornholmske Samlinger, bd. 
22, 1934, side 1-9.

21  Biskoppens indkomne sager (pag 21-26/1764). 22  Biskoppens indkomne sager (pag. 2-53/1770).
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svare på 11 klagepunkter, blandt andet 
»Om han ikke efter hans Sogne Præstes 
foranstaltning læser ugentlig for Ung-
dommen i Kirken og i Sognet«, og om han 
»icke har Omsorg først at lære dem at 
læse ret i Bog og dernæst lader dem læse 
den Lille Catechismum Lutheri til gavns 
og legger den til Grund førend han søger 
at indprinte dem den Saliggørende Guds 
Kundskab...« Bistrup svarede: »Efter min 
Sognepræst Velærværdige Hr. Lunds Til-
lysning læser ieg 2 Gange om Ugen i Sog-
net for Ungdommen; hvor umueligt, ja 
nesten urimeligt det er, om det skulde im-
poneres en Degn at lære Sognets Ungdom 
at læse i Bog, fra a b c af. Det tror jeg den 
Respective Ret indseer. Og derfor anses 
det uden for Spørgsmaalet: Jeg lader de 
unge læse baade i Bog og uden ad, og un-
derviise de Unge, enhver efter sin Alder; 
Jeg stræber først at indprinte dem den 
Lille Luthere Catechismum, og ligger den 
til Grund til den saligiørende Lærdom ..... 
og skulde det behøves kunde ieg skaffe At-
tester fra andre end Bønder om mine Ga-
ver til at foredrage Børns Lærdomme«.

Hans Bistrup skaffede sig 121 perso-
ners attester på hans gode evner og »op-
lyst Christen, der med al Flid har stræbt 
og stræber at føre Os og vore Børn til vor 
Herre Jesu Christi sande Kundskab«. 
Bag ved stridighederne lå et helt andet 
momentum: Hans Bistrup var »agerbe-
chianer«23 og mente, at alt var guds vilje 
og viede sit liv til den sande kristendom. 

Præsten i Rø Johannes Gjelstrup skrev 
i 1793 til biskoppen, at han forsøgte at få 
sin menighed til ikke at udsætte deres 
børns undervisning til umiddelbart før 
konfirmation hos degnen Hans Lyngberg. 
Bønderne fortalte, at de gerne ville tage 
en skoleholder i huset, hvis de kunne få 
nogen. Præsten ville gerne tage initiativ 
til at få bygget et hus på lyngen til skole-
læreren og skaffe en duelig person til læ-
rer. Menigheden var ikke interesseret, 
som de sagde, de havde jo degnen, som 
læste med børnene. Men, sagde præsten, 
han underviste kun fra Alle helgens dag 
(start november) til først i marts, og kun 
tre eller fire timer ugentlig. Degnen havde 
ikke styr på hvem af børnene, der kom, og 
hvordan deres læsefærdighed udviklede 
sig. I større sogne, havde præsten erfaret, 
var der degne, der læste 3 dage om ugen 
og holdt bog over børnenes fremmøde.24

Degnenes rolle udviklede sig i løbet af 
århundredet. Degne- og skoleholderem-
bedet smeltede sammen i byerne og i 1814 
blev degnestillingerne nedlagte til fordel 
for skolelærerembedet.

De bornholmske studenter

Ikke mange bornholmere blev studenter. 
Eksamen fra Rønne Latinskole gav ikke 
adgang til universitetet. Sidst i 1600- og 
start i 1700tallet var det almindeligste at 
tage til København for at blive student. 
Senere sendte de bedre bemidlede foræl-
dre deres unge til Helsingør, Fredensborg, 
Roskilde, Nykøbing, Slagelse eller Sorø 
(Akademi), da det var her, det var mulig-

hed for at få legater til at studere. Studen-
tereksamen gav adgang til videre uddan-
nelse på Københavns Universitet. 

Et eksempel var den yngste søn af degn 
Anders Josephsens drenge, Vilhelm 
Marchmann. Han fik en usædvanlig hur-
tig karriere. Han blev født 1747 i Peder-
sker og faderløs i en alder af syv år. Han 
var allerede inden sin fars død, »beskikket 
til de boglige Kunster«. I en alder af ni år 
blev han sat i Rønne Latinskole, hvor han 
var i halvandet år. Dernæst blev han flyt-
tet til Frederiksborg Skole, hvor han var i 
fem år, hvorfra han som 16årig dimittere-
des med »Examen Artium« (studenterek-
samen). Rejste derefter tilbage til Born-
holm, hvor han efter kort tid fik »en Præ-
ceptor-Plads« hos sognepræsten Kofod i 
Poulsker. Her var han i to år og tog filoso-
fikum. Herefter tog han et andet privat 
lærerembede hos sognepræsten Whitte i 
Aakirkeby, hvor han blev i tre et halvt år. 
Derefter blev han sin brors vikar på Røn-
ne Latinskole. I en alder af 24 år så Vil-
helm Marchmann en mulighed for at søge 
degnekaldet i Østerlars-Gudhjem. Han 
var da for ung til dette rige degnekald og 
i stedet fik han tildelt Poulsker degnekald, 
hvor hans fader tidligere i 20 år havde væ-
ret degn.25

Nexø Skole - den forladte latinskole 

Skolen i Nexø havde eksisteret siden o. 
1622 og var sammen med latinskolen i 
Rønne den eneste offentlige skole på 
Bornholm indtil midten af 1700tallet. 
Skolen i Nexø havde navn som en latin-

24  Biskoppens indkomne sager 23. juli 1793 (pag. 29/1793).

23  Anders Agerbech var præst i Klemensker 1741-1756. 
Han tugtede menigheden og udelukkede adskillige fra 
altergangen, hvilket førte til mange retssager. Hans dom-
medagsprædiker havde tilhængere, som man i samtiden 
kaldt for agerbechianere. 25  Biskoppens indkomne sager (pag. 2-7, 132-133/1771).
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skole, men fungerede som en almindelig 
dansk skole indtil i 1770erne, hvor den 
holdt op med at eksistere. Et studie i den-
ne gamle købstadsskoles problemer er il-
lustrativt for de særlige forhold, der gjaldt 
på Bornholm. Uden folkelig opbakning 
kunne skolen ikke fungere.

Det var degnen, der var rektor for Nexø 
Skole, men, allerede i det tidlige 1700tal, 
holdt han en substitut eller skoleholder, 
der klarede skoleundervisningen. Denne 
konstitution kan kun forstås ved at under-
søge embedets aflønning. Lønnen for rek-
toratet var nærmest symbolsk, kun rettig-
heder til afgifter ved kirkelige handlinger 
som degn kunne give rektor et udkomme, 
der var til at leve af. Derfor måtte hans 
substitut eller skoleholder primært nøjes 
med forældrenes frivillige bidrag og var 
således helt afhængig af borgernes vel-
vilje. 

Den gamle og svagelige rektor Jens 
Lauritzen Juul udnævnte Dideric Ras-
mussen til skoleholder i Nexø 1720. Rek-
toren levede af indtægterne fra degnekal-
dene i Bodilsker og Nexø og af en afgift 
fra skoleholder Rasmussen. Da Juul døde 
blev Dideric Rasmussen rektor og degn i 
Nexø og Bodilsker, hvorefter han så an-
satte en substitut som skoleholder. Dideric 
Rasmussen døde fattig 1731. 

Derefter blev Morten Kofoed Funch 
rektor i et års tid, hvorefter han tog til Kø-
benhavn for at fortsætte teologistudiet. 
Han blev derefter kateket i Trinitatis Kir-
ke i København og skoleholder for Trini-
tatis Kirkeskole. Som vikar for Morten 
Kofoed Funch i Nexø virkede Niels Pe-
dersen (f. 1707). Pedersen var student fra 
Helsingør 1731 og havde virket som »pri-
vat informator« på Sjælland, inden han 

blev privatlærer hos sognepræsten, magi-
ster Johan Kofoed i Nexø.

Selv om det var oplagt, at Niels Peder-
sen skulle overtage skoleembedet, valgtes 
i stedet David Wulfsen til rektor i 1735. 

David Wulfsen (f. 1704) mistede ind-
komsten fra Bodilsker degnekald, hvilket 
blev fatalt for hans situation. Han var 
ugift og levede af familiens formue. 
Wulfsen havde ellers papirerne i orden. I 
fire år havde han haft den ære »at forrette 
udi classibus supremis dansk og tysk 
Degnetjeneste« ved hoffet i København. 
Wulfsen, der især underviste i latin, be-
holdte Niels Pedersen som lærer i de al-
mindelige fag. Niels Pedersen syntes selv, 
at han forrettede al undervisning, efter-
som Wulfsen led af en »stærk Hypocon-
dri«. 

Niels Pedersen skrev i 1739 til biskop-
pen, at skolen havde over hundrede elever 
af begge køn, hvoraf »nogle læste Latin, 
nogle lærte at kende Bogstaver, andre at 
stave, nogle læste indenad og andre uden-
ad og nogle lærte ogsaa at skrive og reg-
ne«. Borgerne betale kun otte skilling om 
året til skolen og med betaling fra rektor 
blev hans løn kun til i alt 24 slettedaler, 
hvilket Niels Pedersen klagede over var 
»saare ringe« for et så stort arbejde. Hans 
arbejde, mente han, var større end de fle-
ste andre skoleholdere i Kongens skoler, 
hvorfor han bad om at få et degnekald på 
Bornholm eller på Sjælland.26

Da Rønnes rektor Josias Lehmann døde 
i 1742 søgte både Wulfsen - efter almin-
delig praksis for forfremmelse - og Peder-
sen - for »sin ualmindelige Flid« - stil-

lingen i Rønne. Ingen fik jobbet. Niels 
Pedersen fik i dog 1743 Pedersker degne-
kald, som han beholdte til sin død 1754.

På Nexø Skole måtte der ikke undervises 
i latin ifølge stiftamtmandens bekendtgø-
relse fra 1742. Rektor Skougaard i Rønne 
havde alene dette privilegium. Afgiften på 
en skæppe korn, som degnene i søndre og 
østre herred havde betalt til Nexø Skole, 
blev herefter lagt til Rønne Latinskole. Se-
parationen af Bodilsker degnekald havde 
forværret Wulfsens økonomiske situation 
og skolen mistede den dygtige substitut 
Pedersen.27

Wulfsen indberettede i 1751 til biskop-
pen, at han hver vinter underviste 100 
elever »uden en Skilling«. Enkelte læste 
stadig latin, omkring 60 skrev og 20-30 
regnede. 13 børn var fra landet, der enten 
var i tjeneste eller boede hos slægtninge i 
byen. Byens nye konfirmander gav dog 
otte til ti skilling eller en mark. Han kun-
ne ikke leve uden at han fik klæder af »de 
gode Bohner«, som var hans moders fa-
milie og hvis ikke han fik aftensmad af 
sine venner i byen i ny og næ. Han mente, 
at han selv havde brugt 300 slettedaler af 
sin arv for at holde skole.28

Da rektor Wulfsen døde den 27. august 
1754 var der en almindelig forståelse mel-
lem præst og borgere for, at der måtte fin-
des en anden ordning for skolen. Samuel 
Prahl, der assisterede Wulfsen på skolen i 
hans tre sidste år,29 blev også forbigået til 
stillingen som leder. Biskoppen valgte i 
stedet Jens Michael Hiorth. Samuel Prahl 

27  Biskoppens indkomne sager (pag. 83/1742).
28  Biskoppens indkomne sager (pag. 33-36/1751) og (pag. 

1-3/1752).
29  Biskoppens indkomne sager (pag. 23-26/1754).26  Biskoppens indkomne sager (pag. 69/1739).
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fortsatte som adjunctus i et år i Nexø Sko-
le, inden han blev degn i Nylars.

Jens Michael Hjorth fik ikke titlen rek-
tor, men måtte nøjes med at være skole-
holder. I 1758 blev Hjorth sognepræst i Rø 
og Jens Hansen Mahler (f. 1730 i Olsker) 
overtog skoleholderarbejdet efter god an-
befaling fra Nexøpræsten Frederik Mon-
rad. Jens Mahler skulle også være kapel-
lan og assistere Monrad i hans betjening 
af to kirker. Heri var så kimen lagt til 
fortsatte problemer for Nexø Skole. Hvor 
skulle Jens Mahler lægge sin arbejds-
kraft? Monrad underviste selv konfir-
mander og tog dermed indtægterne, der 
ellers var tilegnet rektor eller nu skolehol-
deren.30 

I 1763 blev Henric Buchholtz ansat som 
kordegn og skoleholder. I 14 år underviste 
han »honette Folks Børn« og i en periode 
havde han været skoleholder på Sjælland. 
Han havde gode anbefalinger, men op-
førte sig slet og misligholdt skolearbejdet. 
Skandalen nåede sit højeste, da han gjor-
de en nexøpige, Kirsten Tuesdatter, gra-
vid. Et par gange om året var han i Kø-
benhavn og den sidste gang under påskud 
at ville søge lægehjælp til en svullen arm. 
I mellemtiden blev skoleundervisningen 
klaret af den unge Niels Mahler, der var 
ansat som vikar i 1764. Efter at Buchholtz 
måtte afgive embedet og den uge student 
Niels Mahler pludseligt døde, blev skolen 
midlertidigt lukket og alt var kaotisk. Ti 
agtværdige Nexøborgere skrev den 18. 
marts 1765 til biskoppen, at efter Buch-
holtz blev skoleholder havde skolen ikke 

fungeret godt. Byens borgere ville ikke 
længere betale de otte skilling om året i 
skoleskat og ikke vedligeholde skolen. 

Da Niels Jensen Kofod blev degn og 
skoleholder i Nexø 1765, forsøgte han at 
få skolen til at fungere, men da han intet 
fik for sit arbejde og måtte betale sit 
brændsel selv, måtte han ty til at opkræve 
ugepenge fra eleverne. Forældrene havde 
imidlertid den opfattelse, at han i kraft af 
sit embede skulle undervise gratis. De 
boykottede skolen og sendte i stedet deres 
børn i privatskoler i byen, hvor de betalte 
ugepenge efter sædvanlige regler for pri-
vat skolegang. Fra tidligere et elevtal på 
100 havde Niels Kofoed nu kun to-tre ele-

ver tilbage. Præsten opfordrede forældre-
ne til at bruge skolen og en provstevisitat 
i 1768 pålagde Niels Kofoed at passe sin 
undervisning ordentligt. Lige meget hjalp 
det. Niels Kofoed undskyldte, at han ikke 
længere havde brændsel til at varme sko-
lestuen op om vinteren, og derfor måtte 
holde skolen lukket i de kolde vinterda-
ge.31 Præsten, der kendte skolens historie, 
lagde skylden på Niels Kofoed.32

Nexø Skole lukkede efter den katastro-

30  Biskoppens indkomne sager (Pag. 16/1760) (Pag. 
65/1760). 

31  Biskoppens indkomne sager (pag. 3/1769) (pag. 
61/1770) og Niels Kofoed breve (pag. 135/1771). 

32  Biskoppens indkomne sager (pag. 156-159/1771). Her 
findes en historisk beretning om Nexø Skole.

Nexø Kirke. Byens gamle latinskole lå sydøst for kirken syd for den ejendom med to 
skorstene, vi ser på fotografiet fra omkring 1870. Den gamle skole blev revet ned i 1787 
og i stedet opførtes en ny grundmuret borgerskole i sandsten fra Frederiks Stenbrud.  
Foto Johan Hansen, Nexø. BØA.
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fale nedgang i elevtallet. Børnene blev sat 
i de private skoler, der fandtes på alle ni-
veauer. For eksempel havde student Iver 
Samuel Dam 14 elever, hvis forældre i 
sammenskud betalte ham for at undervi-
se. Enkelte af hans elever blev undervist i 
latin.33 

I 1739 og 1751 nævnes et elevtal på hun-
drede, hvoraf nogle kom udenbys fra. Der 
findes ingen nøjagtige statistiske tal for, 
hvor mange børn, der var i den skoleplig-
tige alder, før i 1787. Men et skøn på 180 
børn i alderen 6-14 år er sandsynligt. Det 
vil sige, at over 50% af børnene i perioden 
1739-1751 gik i den offentlige skole. Re-
sten blev privat undervist eller fik ingen 
undervisning.34 

Borgerne lod skolen i Søndergade for-
falde og i 1787 var den forladt og øde.35

Den nyttige samfundsborger  
- skoleideer i 1776-82

I løbet af sidste halvdel af 1700tallet æn-
dredes samfundsopfattelsen. Staten an-
satte specielt uddannede embedsfolk og 
udviklede strategier for fremtiden. Lan-
dets befolkning betragtedes nu som nyt-
tige samfundsborgere, der var nødvendi-
ge for staten. Hermed ændredes også sy-
net på skolen som opdragelsesanstalt. 

En af de meget aktive skolefortalere var 
vestermariedegnen Jacob Peter Prahl. Han 

foreslog i 1776, at der skulle nedsættes en 
skolekommission, og at der skulle beskik-
kes omrejsende skoleholdere i hvert sogn. 
Han foreslog, at skoleholderen fik tildelt et 
stykke jord på to til tre tønder land på den 
u-dyrkede udmarksjord. Skoleholderen 
skulle have gratis bygningstømmer fra 
Almindingen og opbygge et seks-syv fag 
stort hus med to stueværelser, køkken med 
skorsten og staldrum til et par køer. Jord 
og tømmer forestillede Prahl sig kunne 
være kongens gave til det gode formål. 
Småtømmer, langhalm og tagrædsel for-
ventede han at sognets bønder ville levere 
gratis. Skoleholderens løn foresloges at 
være mindst 24 rigsdaler fra skolefondene. 
Desuden skulle han have to skilling ugent-
lig for hvert barn, der ville lære at læse. 
Hvis barnet skulle lære at skrive, var uge-
prisen fire skilling. Uformuendes børn 
skulle have gratis undervisning. Sognet 
tænktes inddelt i distrikter, hvor skolehol-
deren læste fire, fem eller seks uger. I den 
tid skulle han have fri kost og natteleje, 
stue og varme hos bønderne. I det distrikt 
hvor skolehuset lå, skulle bønderne i ste-
det levere kost og vinterbrændsel og un-
dervisningen foregå i skoleholderens hus. 
Prahl forestillede sig, at skoleholderen var 
student, og hvis ikke det kunne lade sig 
gøre, en dygtig person som blev eksami-
neret af præsten og udnævnt af provsten.36

Forslaget blev sendt til biskoppen. 
Prahls tanker blev starten på en ny dis-
kussion mellem øens præster. Andre lo-
kale initiativer indgik i diskussionen. 
Sognepræsten Jørgen Kofoed i Klemen-
sker havde i 1778 taget initiativ til at op-

rette en skole. Han havde i sin kapellantid 
tit rejst sognet rundt og udfærdiget lister 
over hvert enkelt barn, der skulle eksami-
neres til »Præparation til Konfirmatio-
nen«. Han havde bemærket, at læsekund-
skaberne ofte var som forældrenes. Man-
ge forældre formåede ikke selv at under-
vise eller bekoste en skoleholder til en 
privat undervisning. Årsagen til denne 
»Vankundighed« skyldtes, ifølge Kofoed, 
mangel på en skole. 

Kofoed foreslog derfor at supplere sko-
lefonden med indtægter fra gildeshusene, 
som han anså for gamle »Drikke- og Syn-
delaug«. Fra prædikestolen foreslog han 
derfor menigheden, at de gav sognets to 
gildeshuse med jord til en skolebygning. 
Til gengæld kunne han love en unavngi-
ven donators gave på 100 rigsdaler til for-
målet. Præsten udarbejdede et dokument 
på stemplet papir hvor 50 af sognets 84 
bønder skrev eller printede deres signatu-
rer og dermed gav tilsagn til ideen.37  Præ-
sten mente hermed, at have den tilstræk-
kelige opbakning. Men så let gik det ikke. 
To af sognets selvejerbønder stævnede 
præsten til herredstinget. De påstod at gil-
deshusene var kongens gave til dem og at 
bøndernes ejendomsret var ukrænkelig 
og uomgængelig. Retssagen blev meget 
omfattende og sagen fylder over 100 sider 
i tingbogen. Et år efter måtte parterne 
indgå forlig. Modstanderne af skoleforsla-
get argumenterede imod forslaget ved at 
påstå, at forældrene var bedst til at under-
vise. Hvis en skoleholder skulle klare op-
gaven, så skulle det ske i bondens eget hus 
og påsyn, fordi ved større forsamlinger af 

33  Biskoppens indkomne sager (pag. 264/1779).
34  Rentekammeret, Bornholmiana, protokol 8. Reedtz ind-

beretning om Nexø indbyggertal i 1710 var på 838 per-
soner. Oeders efterretning 1769 har indbyggertal på 
1051. Folketællingen 1787 har 1174 indbyggere, hvor 
215 var i alderen 6-14 år. Folketællingen 1801 har ind-
byggertal på 1274, hvoraf 192 var i alderen 6-14 år.

35  Folketællingen 1787. Samme år blev den revet ned og der 
blev opført en ny, god skole i Nexø, se artiklen s. 96-115.

36  Biskoppens indkomne sager (pag. 20/1776) Prahls sko-
leforslag 4/9 1776.

37  Biskoppens indkomne sager (pag. 30/1778).
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børn ville der altid findes nogle »Rygges-
løse«, der fordærvede de gode børn.38 

Amtmand Fjeldsted var en ivrig fortaler 
for at skoler også burde oprettes i land-
sognene, hvilket man kan læse i hans 
»Relation om Bornholm«39 og hans Pro 
Memoria den 31. juli 1779 til stiftamt-
manden og biskoppen. Hans analytiske 
evner afslørede, at han i sin forholdsvise 
korte embedstid på Bornholm (1778-
1780), havde blik for de kræfter, der mod-
arbejdede skoleplanerne. Han sammen-
lignede Bornholm med Norge, hvor det 
var lykkedes at oprette faste sogneskole-
mestre, trods at gårdene var spredte over 
et større område. Børnene burde ikke 
have for langt at gå. Han foreslog, at un-
dervisningen skulle foregå i perioden fra 
Michaelis (29/9) til april, hvor børnene 
kunne undværes i vogtetjenesten eller  
høstarbejdet. Som før skulle der betales to 
skilling om ugen for hvert barn, der skul-
le lære at læse og fire skilling, hvis de 
også skulle lære at skrive. Han foreslog 
også, at et hus kunne bygges til skoleme-
steren på et af Kongen bevilget stykke 
jord, og drives af renterne af lysepengene 
og den lille betaling som skoleholderen 
fik for hvert barn. Han forestillede sig en 
ustuderet, men tjenlig person, som skole-
mester. Om gildeshusene med tiden kun-
ne stilles til rådighed, tvivlede han på.40

Den 24. juli 1782 rundsendte provst 
Hjorth et skrift af »Philonios« med titlen: 
»Angaaende Skolers Oprettelse paa Born-

holm«. Det blev ikke afsløret, hvem der 
skjulte sig bag pseudonymet. Den anony-
miserede form var typisk for tiden, hvor det 
var sagen og ikke personen, der skulle 
virke inspirerende til præsternes refleksion.

Philoneos skrift er værd at bemærke, da 
flere ideer faktisk blev gennemført på 
Bornholm dog først fra o. 1817. Philoneos 
foreslog, at degnegårdene skulle tilføjes tre 
fag, skorsten og kakkelovn og at denne til-
bygning skulle anvendes til skole med deg-
nen som skolelærer. Der skulle indføres 
almindelig undervisning i vinterperioden 
fire timer om dagen. Børn af jordbrugere 
skulle betale to skilling om ugen. Hvis 
man har to børn skulle prisen være tre skil-
ling. fire skilling for tre børn, seks skilling 
for fire børn og fem-seks børn otte skil-
ling. Fattige enker og jordløse udbyggeres 
børn skulle undervises gratis. Han fore-
slog tre års obligatorisk skolegang, før bør-
nene kunne blive antaget til konfirmation. 

Skriftet cirkulerede hele to gange blandt 
præsterne i løbet af de næste seks måne-
der. Præsternes kommentarer er meget 
forskellige og interessante, da de rummer 
oplysninger om den private undervisning 
på landet på den tid.41 

Præsten Poul Arboe i Hasle mente, at 
man skulle bygge på gammel sædvane, 
for at få landbefolkningens opbakning. 
Han havde oplevet, at bønder og udbyg-
gere i Aaker og Rutsker, der havde om-
sorg for deres børn, slog sig sammen i 
mindre grupper og »tog en gammel Kæl-
ling eller en anden Omløbere i deres Hu-
se«. Problemet var, mente Arboe, at disse 
omløbere ikke lærte børnene at læse godt 

nok og ikke alle var helt fine i kanten. Or-
dentlige skoleholderne var svære at finde 
og måtte ofte hentes langvejs fra. Arboe 
nævnte, at de ofte var krøblinger. Præsten 
foretrak at få flere omvandrende skolehol-
dere i stedet for at få en fast skole og én 
lærer. For at få en kvalificeret underviser 
kunne de rekrutteres blandt dygtige sko-
ledisciple i købstaden. Poul Arboe var 
præst i en skoleløs købstad, så derfor be-
nyttede han lejligheden til at argumentere 
for, at Hasle skulle have sin egen skole. 

Flere bifaldt tanken om, at købstadssko-
lerne kunne være en slags seminarium for 
landsbyernes skoler. Hovedopgaven var at 
skaffe en kyndig skoleholder, der var 
»ædruelig, redelige og kunde sin Katekis-
mus«. Enkelte præster mente, at det burde 
være studenter, der skulle undervise, men 
at det var vigtigt, at de ikke havde »fine 
Fornemmelser«, men kunne nøjes med 
det simple almueliv, som det var på lan-
det. Andre mente, at det skulle være en 
kyndig person, der blot kunne læse, skri-
ve og til dels regne.

Flere præster var enige om, at børn 
kunne undervise børn og at det var en res-
source, der kunne sættes i system og kon-
trolleres. 

Rektor skulle udpege de dygtigste ele-
ver. At børn underviser børn blev et pæ-
dagogisk grundprincip fra 1820erne, som 
kaldtes »indbyrdes Undervisning«. Det 
blev indført på alle skoler på Bornholm i 
1830erne. Noget tyder på, at børneunder-
visere ikke var et ukendt begreb på Born-
holm i slutningen af 1700tallet, hvilket 
forklarer. hvorfor den indbyrdes under-
visning blev så udbredt her. 

Et andet problem med de omrejsende 
skoleholdere var, at forholdene på gårdene 

38  Hans Hansen Holst, Hans Svendsen og Niels Espersens 
brev til biskoppen 24. juni 1779 (pag. 269/1779).

39  http://www.bornholmerting.dk/?page_id=231 
40  Biskoppens indkomne sager (pag. 279/1779) Fieldsteds 

promemoria 31/7 1779. 41  Biskoppens indkomne sager (Pag. 9-49/1782).
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om vinteren var kummerlige. Ofte havde 
bonden kun én opvarmet stue, hvor også 
gårdens husgerning foregik. Otte dages 
undervisning på et sted var en belastning 
for bonden. At læsningen kunne foregå i 
bondens såkaldte loftsstuer, der var uop-
varmede, var utænkelig. Her var koldt og 
fugtigt. En skolestue hos degnen var at 
foretrække.

Der var almindelig enighed om, at man 
ikke kunne forvente, at undervisningen 
kunne foregå mere end syv måneder om 
året. Ved skolelovene i 1814 blev der på-
budt undervisning året rundt, hvilket på 
Bornholm slet ikke fungerede. Børnene 
kom ikke i skole om sommeren, da de var 
en nødvendig arbejdskraft i landbruget. 
For Bornholm gjaldt, at man endnu i 1839 
langt fra havde opgivet den gamle sæd-
vane med at »opgive Ævred« efter høsten, 
altså opgive at indhegne jorderne og i ste-
det for lade kvæget gå frit omkring. Ind-
hegningsproblematikken var ikke kun et 
spørgsmål om effektivisering af landbru-
get, men også en hæmsko for skolebør-
nene, som derved var uundværlige som 
vogtedrenge og piger.42 Børnene udeblev 
simpelt hen til sommerundervisningen, 
så da man forsøgte at indføre bøder for 
udeblivelse, blev man samtidigt nødt til at 
give dispensation for at møde om som-
meren. Optælling af ansøgningerne for 
Østerlars i 1841 viser, at langt over halv-
delen af børnene fik dispensation og kun-
ne holde fri om sommeren.43 

Fattigforsorgen og skolegang

Hist og her i kildematerialet findes krøb-
linger, der underviste børn i at stave og 
læse. Fysisk svage børn, der ikke kunne 
tjene deres brød ved legemligt arbejde, 
men kunne læse og skrive, blev sat i skole 
for senere at undervise børn. I Allinge var 
der et barn, som blev sat til at lære at skri-
ve, således at han derved kunne gøre sig 
gældende som skriverkarl. I Klemensker 
var der en udbygger, der var krøbling og 
som holdt skole i Risby. I præsternes ind-
beretninger nævnes ofte vanføre og krøb-
linger som undervisere.

Sognepræsten Hans Ancher Langhorn 
skrev i en anmærkning i Fattigregnska-
berne for Pedersker Sogn i 1788, at der i 
blandt sognets fattiglemmer fandtes fire 
kvindelige krøblinger, »der alle vel oply-
ste, som staver og læser meget vel, her-
foruden ere 3 af de bedste Spindersker, og 
den 4., den bedste at Sye, disse vare meget 
oplagde til at underviise fattige Børn, og 
derved fik noget at bestille i Overensstem-
melse med deres Kræfter og Forfatning.«44 

Tanker om almueskolen og fattigforsor-
gen omkring år 1800 blev udviklet i an-
derkendelse af, at læring var vejen til egen 
forsørgelse. Marie Kofoeds legater blev 
givet både til skoler og fattigvæsenet. 
Spindeskoler og håndværksskoler blev 
også indført. Begrebet »den ringere Al-
mue« blev i sidste halvdel af århundredet 
brugt om den dårligst stillede befolk-
ningsgruppe på nippet til at ligge samfun-
det til last. Diskussionen om fattigvæse-

nets organisering omfattede derfor også 
undervisning som et redskab i kampen 
mod fattigdommen.

Afslutning

Offentlige skoler oprettedes i Aakirkeby 
1751, i Svaneke 1754 og i Hasle 1789. 
Nexø Skole stod forladt i 1787 og en ny 
skole opbyggedes fra grunden. Rønne 
havde blot en Latinskole og ingen offent-
lig, dansk skole i slutningen af århundre-
det. Det var et pauvert resultat efter årti-
ers skolediskussioner og gode hensigter.

Studenten havde ikke eneret på skole-
holderopgaven. En række ustuderede og 
- efter præsternes mening - udannede 
mennesker var almuebørnenes lærere. 
Den lærde og dannede student var forbe-
holdt de rigeste borgeres og bønders børn. 
Almuen måtte nøjes med omrejsende sko-
leholdere, der falbød deres kundskaber 
for en ringe løn, kost og logi.

De pietistiske tanker om sjælens frelse 
var grundlaget for konfirmationsloven i 
1736 og skolelovene i 1739. Børnene skulle 
lære for at finde vejen til saliggørelse. 
Konfirmationen var en nødvendighed for 
at få borgerlige rettigheder. Uden konfir-
mationen kunne man ikke tjene hos andre, 
ikke indgå ægteskab, blive fadder og vidne 
eller blive soldat. Konfirmation var nød-
vendig for at modtage nadveren. Reelt be-
tød det, at alle børn skulle undervises, in-
den de kunne antages til konfirmationen. 

Manglen på offentlige skoler på Born-
holm fik ikke nødvendigvis betydning for 
børnenes læsekundskaber. Tværtimod 
fandtes mange forskellige slags omrej-
sende skoleholdere, der på forældrenes 
initiativ lærte børnene at læse og skrive. 

44  Biskoppens indkomne sager (pag. 2-9/1788) »affordret 
Svar paa fremsatte Spørgsmaal, de Fattiges Væsen 
angaaende Pedersker Sogn«, 15/1 1788.

42  Fr. Thaarup, Bidrag til kundskab om de danske Provind-
sers nærværende Tilstand, Bornholms Amt, 1839 - s. 
185ff.

43  Pastoralarkivet, Forhandlingsprotokol for Østerlars og 
Gudhjem 1832-1848, pag. 177.
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Forældrene forestod ofte selv undervis-
ningen - både far og måske i særdeleshed 
mor, kunne læse. Interessen for børnenes 
undervisning manglede ikke. Problemet 
var snarere konflikten mellem almuen og 
borgernes ønske om den pragmatiske - 
nyttige - læring, der kunne bruges til egen 
fremdrift, frem for præsternes ønske om 
den rette læring i gudsfrygt og menne-
skets frelse. Konflikten bundede også i 
almindelig ulyst for »Væsenet«, der ko-
stede penge og som betød faste regler for 
børnenes skolegang. Børnene var en nød-

vendig ressource i landbruget, som man 
nødigt ville miste.

I slutningen af 1700tallet så man dan-
nelse og viden som vigtige elementer for 
samfundets vækst. Børnene skulle ud-
dannes til statens nytte og dermed blive 
en bedre samfundsborger. På Bornholm 
mødte man samme tankegang. Man er-
kendte nu, at skolelærerens gode evner og 
uddannelse var en nødvendig forudsæt-
ning for at fremme børnenes kundskaber. 
Da Nexø Skole manglede duelige lærere, 
blev der i 1797 rettet henvendelse til Blå-

gård Seminarium med ønsket om at re-
kruttere dygtige skoleholdere herfra.45 
Oprettelse af et seminarium på Bornholm 
i 1816 var et initiativ som fremsynede folk 
på øen støttede. 

1700tallets usynlige og slet respektere-
de skoleholdere blev efterhånden afløst af 
uddannede lærerkræfter, som vandt re-
spekt blandt befolkning og som i løbet af 
1800tallet blev placeret i toppen af sogne-
hierarkiet. 

45  Biskoppens indkomne sager (pag. 13-15, 1797).

Størstedelen af de bornholmske børn kom ikke i skole om sommeren. Det havde familierne ikke råd til. De skulle blive hjemme og 
hjælpe til med at vogte dyr, passe mindre søskende og deltage i hvad der ellers var af arbejde i en landhusholdning. Foto Valdemar 
Myhre o. 1900. Byforeningen Svanekes Venner.
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I 1814 fik vi i Danmark en skolelov, som 
vi i almindelighed regner for folkeskolens 
fødsel. 

Der havde været holdt skole og under-
vist inden den tid. Der havde været små 
byskoler, danske og latinske, og der havde 
været den såkaldte »degneundervisning«, 
hvor degnen kaldte børnene sammen om 
søndagen og forklarede børnene et stykke 
af Luthers katekismus.

Alligevel regner vi folkeskolens fødsel 
til 1814. Ifølge loven skulle alle børn nu 
lære at læse, skrive og regne. De skulle 
have en grundlæggende oplysning om til-
værelsens forskellige sider, de skulle lære 
evangelisk kristendom og en loyal sam-
fundsmoral. 

Skolens ordning var delt i en landsby-
ordnet og en købstadsordnet skole, og 
denne inddeling blev bevaret i næsten 

halvandet hundrede år. På landet var hver-
anden-dags skolen det normale de fleste 
steder i den periode.

Skolen var kirkens barn. Eller dens dat-
ter, som det ofte så smukt blev udtrykt. 
Indtil 1933 havde skolen et gejstligt tilsyn: 
Den lokale præst var formand for skole-
kommissionen, og provsten repræsente-
rede det regionale tilsyn, der var krum-
tappen i systemet, provstidirektionen. 
Biskoppen havde det endelige tilsyn med 
undervisningen.

Det betød dog ikke, at 1814-loven blev 
gennemført fra 1. dag. Især på landet hav-
de man svært ved at affinde sig med, at de 
store børn skulle gå i skole om sommeren, 
hvor man havde brug for deres arbejds-
kraft i landbruget. 

Men efterhånden blev der bygget (eller 
indrettet) skoler i de fleste sogne, og midt 
i 1800-tallet kunne de fleste børn læse og 
skrive og regne, hvilket var et resultat, 
som de fleste af de andre lande i Europa 
misundte os.

Der havde som nævnt været skoler i 
flere af byerne på Bornholm inden 1814. 
Nu begyndte der også så småt at blive 
bygget eller indrettet skoler på landet. I 
1790 indrettedes i Hasle et 7-fags hus med 
lerklinede vægge til skole. I 1824 blev der 
indrettet et lokale, som i nærværelse af 
prins Christian Frederik blev indviet som 
Hasles første skole. 

I 1990 fejrede man Hasle Borgersko-
les 200 års jubilæum, og da benyttedes 
skolebygningen fra 1824 stadig som en 
del af skolen. Det var en af Danmarks 
ældste skolebygninger, som stadig var i  
brug.

Folkeskolen på Bornholm

Af Finn Bræstrup Karlsen

Født 1941 i Nexø. Uddannet i luftfart og 
civilforsvar. Lærereksamen fra Jonstrup 
Seminarium 1966. Kandidatgrad i pæda-
gogik 1976. Ansat som amtskonsulent i 
Bornholms Amt 1987. Pensioneret 2002.

Til venstre forsiden af skoleloven fra 1814. 
BM. 
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Et par eksempler fra  
administrationens overdrev

I et jubilæumshefte af Eyvind L. Lind i 
samme anledning kan man læse en kor-
respondance fra 1893 mellem skolens le-
der og de lokale skolemyndigheder om 
skolens inventarbeholdning. Skolelederen 
skriver: »Den til skolen under 3. marts 
anskaffede kulspand er nu udslidt, hvor-
for jeg skal andrage på, at der må blive 
anskaffet en ny. Samtidig skal jeg ikke 
undlade at henlede det ærede udvalgs op-
mærksomhed på, at bunden er gået ud af 
den ene af skolens brandspande.«

Svaret kender vi ikke. Men vi kender 
skolelederens efterfølgende skrivelse til 
byrådet. Den lyder således: »Ifølge byrå-
dets skrivelse af 7. marts 1893 i anledning 
af de af skoleudvalget på selve inventar-
listen gjorde bemærkninger, skal jeg til 
disse fremføre følgende: - ad. 1: Den 15. 
marts sluttede en skrivelse til nævnte ud-
valg (Hasle byråds skoleudvalg) om en 
kulkasse således: Samtidig skal jeg ikke 
undlade at henlede det ærede udvalgs 
opmærksomhed på, at bunden er gået 
ud af den ene af skolens brandspande! 
- altså må jo skoleudvalget vide, at når 
brandspanden ikke bliver repareret, hvad 
den ikke er bleven, så bliver den ført til 
afgang på inventarlisten; for at jeg skulle 
opføre: 1 brandspand uden bund kan vel 
ikke være meningen...«

Fra Bornholms Tidende 1890: 
Afhentning og Hjemkørsel.

Der var provstevisitats i Skolen i x-by. 
Provsten hentedes i vogn. Lige uden for 
byen styrtede den ene hest og kom så 
slemt til skade, at den måtte aflives. I på-
gældende års skoleregnskab forekom da 
følgende poster:

Hentning af provsten  3 kr. 
Kadaverets hjemkørsel  2 kr.

I Bornholms Social-Demokrat stod der 
i 1913 følgende lille notits fra Hasle: Ved 
Hasle Byråds møde spurgte formanden 
for skoleudvalget, Hansen, om, hvorledes 
rådet stillede sig til at antage en ny lærer. 
Der er for mange børn i de yngste klasser. 
Loven tillader 35 elever, men i Hasle er 
der 40-42. Udgifterne til en timelærer 
ville blive forøget med 800 kr. om året, 
idet der nu må betales 700 kr. for ekstra-
timer. Anskaffelse af materialer ville an-
drage 800 kr. en gang for alle.

Flere af medlemmerne mente, at man 
skulle se tiden an, og det vedtog byrådet. 
Sådan!

Tanker om skolen: 
Røpræsten Elieser Gad

Elieser Gad blev præst i Rø i 1798 efter at 
have været sognepræst i Pedersker . Han 
var meget interesseret i skoleforhold og 
offentliggjorde sine tanker 1803 i et skrift 
med titlen »Den nuværende tilstand af un-
dervisningsanstalterne på Bornholm med 
forslag til deres mulige forbedring.« Heri 
beskrev han, at den hidtidige degneunder-
visning var ganske utilstrækkelig, og at 

Portræt af Elieser Gad, 1771-1838 (foto 
efter maleri) samt forsiden på hans »Den 
nuværende Tilstand af Undervisningsan-
stalterne paa Bornholm med Forslag til 
deres mulige Forbedring« fra 1803. BM.
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I 1790 købte man i Hasle en syv fags bindingsværksbygning og indrettede den til skole. Men i 1821 flyttede man skolen til en ejendom 
tæt vest for kirken. Der var et 15 fag stuehus og et fem fags ladehus. Fra 1821-24 holdtes skole i et lokale i nordre sidelænge, men i 1824 
fik man et større og bedre lokale i sydfløjens fire vestlige fag, der indviedes til skolebrug i Prins Christians (VIII) nærværelse 15. juli 
samme år. Det er den del af bygningen, vi ser her, og som blev brugt til skoleundervisning til o. 1990. Foto Carsten Buch, 1989. BM.
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der manglede landsbyskoler. De degne, 
som underviste, var »næsten altid for-
ulykkede personer« uden de nødvendige 
kvalifikationer. Efter den voldsomme kri-
tik kommer han med et nøje udarbejdet 
forslag til en skoleplan for Bornholm. 
Øen skulle inddeles i 20 skoledistrikter 
med en skole og to lærere i hvert distrikt.

Hans plan mødte stærk modstand. Især 
hans præstekollega i Aaker, Peder Thome-
sen Balle, tog til genmæle og offentlig-
gjorde et modskrift med titlen »Berigtigel-
ser«. Heri angreb han Gads skrift for at 
være et angreb på den bornholmske folke-
karakter. Pastor Gad fik også nogle af sine 
sognebørn imod sig, og skuffet over mod-

gangen søgte han stilling på Sjælland, 
hvor han i 1806 blev forflyttet til Hirse-
holm. Om det er rigtigt, at årsagen direkte 
var skuffelsen over modtagelsen af hans 
skrift med kritik af skoleforholdene på 
Bornholm, har været diskuteret en del. 
Men i hvert fald fik han stillingen i Hirse-
holm 1806, og han blev senere præst ved 
Roskilde Domkirke til sin død i 1837.

Tilsynet med skolen

Tilsynet med skolen tog sit udgangspunkt 
i den enkelte skole, hvor der i hvert skole-
distrikt (senere sogn) var en skolekom-
mission, hvor præsten var født formand 

og altså havde det nærmeste tilsyn med 
skolens undervisning. Derefter bliver 
provsten den næste tilsynsførende, og en-
delig har biskoppen den endelige tilsyns-
ret med hele undervisningen. I 1855 fik 
forældrene dog mulighed for at være med 
til at styre undervisningen, efter at den 
såkaldte friskolelov gav dem mulighed for 
privat hjemmeundervisning eller ret til at 
oprette egne skoler - og altså vælge folke-
skolen fra. Kravet til undervisningen var, 
at børnene i de centrale fag skulle lære så 
meget, at det stod mål med Folkeskolens 
undervisning.

Der var naturligvis en vis utilfredshed 
med, at Folkeskolen i perioden 1814-1933 

Smørenge Skole 1923-1924. Skolekommissionen (stående bagerst) bestående af købmand Skovgaard, pastor Hans Møller, Jensen 
Aagaard, Thorsen Virkelyst, lærerinde Anna Nielsen, Dahl Nørregård, lærer H.P. Lund Jensen. Vestermarie Lokalarkiv.
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havde et gejstligt tilsyn, og der kom flere 
forslag til at ændre det. Danmarks Lærer-
forening havde det således allerede i slut-
ningen af 1800-tallet på sit program, at 
præsten i skolekommissionen skulle aflø-
ses af en »sagkyndig« person (måske en 
lærer?) Ved foreningens 6. almindelige 
skolemøde i København i 1907 var det 
centrale emne skolens tilsyn, og lærerfor-
eningens forslag blev fremført med en så-
dan vægt, at ministeriet 1909 nedsatte en 
kommission, der skulle afgive betænkning 
om skolens tilsyn. Kommissionen afgav i 
1911 en betænkning, hvori man indstille-
de, at præsten (stadig) skulle være født 
medlem af skolekommissionen, men ikke 
født formand. Provsten skulle afløses af en 
amtsskolekonsulent, der skulle have været 
ansat som lærer i folkeskolen i mindst 10 
år. Der blev fremsat et lovforslag, der no-
genlunde fulgte kommissionens betænk-
ning. Men forslaget blev aldrig lov.

Først i 1933 blev der vedtaget en egent-
lig tilsynslov. Der skulle oprettes lærerråd 
ved alle folkeskoler med mere end to fast-
ansatte lærere. Præsten skulle nu ikke 
være født formand for skolekommissio-
nen, men havde dog fortsat i nogle år til-
synet med religionsundervisningen. I øv-
rigt var det mange steder stadig præsten, 
som blev valgt som formand for skole-
kommissionen. Biskoppen gled helt ud af 
tilsynet, og provsten havde ikke længere 
ledende beføjelser. Den såkaldte provsti-
direktion blev erstattet af en amtsskoledi-
rektion, altså en skoledirektion for hvert 
amt. I stedet kom der en pædagogisk råd-
giver for amtsskoledirektionen uden 
egentlige tilsynsbeføjelser, nemlig amts-
skolekonsulenten, som også skulle være 
en pædagogisk inspirator for lærerne.

Uddannelsen af lærere  
på Bornholm

Vi har i dag haft 3 lærerseminarier på 
Bornholm, og det ene har vi stadig. Det 
første var et såkaldt «Præstegårdssemina-
rium«. Det var Nylarspræsten Lorenz 
Hjort, som i 1817 fik opgaven som leder af 
seminariet, som blev indrettet i et lokale i 
præstegården. I de 8 år, som seminariet 
eksisterede, uddannedes 20 lærere, og da 
uddannelsens længde kun var et år, var 
det ingen stor produktion. I 1824 meldte 
der sig kun en til optagelse, og det fandt 
kancelliet var for lidt, og seminariet blev 
nedlagt.

I 1896 tog Nexø Håndværker- og Indu-
striforening initiativ til forhandlinger 
mellem foreningen og Undervisningsmi-
nisteriet om et seminarium i Nexø. For-
eningen ejede nemlig byens realskole, 
som også var teknisk skole. Seminarie-
planerne blev godkendt, og i 1896 be-
gyndte seminariet så. Det første år benyt-
tede man lokaler i Teknisk Skole, men i 
1897 blev der opført en ny seminariebyg-
ning med lyse og hyggelige klasseværel-
ser og en tidssvarende gymnastiksal med 
omklædningsværelser og baderum. Real-
skolen/Teknisk Skole er forlængst revet 
ned, men seminariebygningen findes sta-
dig og er i dag værksted/servicestation. 

Uddannelsescenter Snorrebakken, tidligere Knudsker Skole. Foto Niels-Holger Larsen 
2015.
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I 1918 måtte Nexø Seminarium sammen 
med nogle andre privatseminarier lukke, 
da staten inddrog sit tilskud. Elevgrund-
laget blev aldrig det store, men i løbet af 
de 22 år, seminariet eksisterede, blev der 
dog uddannet over 100 lærere. Mange 
bornholmere fik her muligheden for en 
uddannelse, som de ellers ikke ville have 
haft råd til, og Bornholm fik et tilskud af 
lærere, som gjorde et udmærket arbejde 
inden for skolevæsenet og på andre områ-
der af samfundet.

I foråret 2000 blev der holdt et møde 
mellem rektor Poul Heide og uddannel-
sesleder Peter Meedom fra Københavns 
Dag- og Aftenseminarium og amtsdirek-
tør Jørgen Kvist og uddannelseskonsulen-
terne Mikkel Toudal og Finn Bræstrup 
Karlsen. Mødet blev holdt i Bornholms 
Amt, og formålet var at afgøre, om der 
skulle sættes gang i planerne om en lærer-
uddannelse på Bornholm fra august sam-
me år. Tanken var at læreruddannelsen 
skulle høre under Dag- og Aftensemina-
riet og altså være en slags »filial« af dette. 
Der skulle være en optagelse på 30 stude-
rende pr. år, og uddannelsen skulle place-
res om eftermiddagen og skulle finde sted 
på Uddannelsescentret på Snorrebakken i 
Rønne.

Forudgående havde man fra Bornholms 
Amt undersøgt, hvor mange lærere, der 
skulle pensioneres de kommende år, og 
hvilke behov, der i øvrigt ville blive for 
lærere på Bornholm. Resultatet var, at der 
de første mange år ville være behov for 
lærerstuderende, så man kunne fylde en 
klasse med 30 studerende. Seminariet 
blev besluttet oprettet, og der var de første 
år flere ansøgere, end der kunne optages.

Dette ændrede sig dog efter nogle år, 

hvor man politisk ændrede på lærernes 
undervisningstimetal, og der derfor ikke 
helt var behov for så mange lærere som 
tidligere. Men der er dog stadig et lærer-
seminarium på Snorrebakken. Seminariet 
blev et godt uddannelsessted for bornhol-
mere, som i moden alder fandt ud af, at de 
gerne ville have en videregående uddan-
nelse, men som på dette tidspunkt måske 
var gift og havde stiftet hjem, eller på an-
den måde havde etableret sig på Born-
holm, og derfor ikke bare kunne tage 
»over« og læse.

Skolen får et verdsligt tilsyn

Med tilsynsloven fra 1933 blev det gejst-
lige tilsyn afløst af et verdsligt tilsyn med 
skolen. Som faglig vejleder for amtsdirek-
tionen skulle der nu ansættes en amtssko-
lekonsulent i hvert amt. Partiet Venstre 
holdt fast i, at det ikke måtte være en 
egentlig »inspektør« eller en juridisk til-
synsperson, og det tog altså ca. 30 år, in-
den man fandt ud af kompromisset: »en 
skolekonsulent«, som ikke havde direkte 
tilsynsopgaver. Lærerne var med på, at 
det burde være en »fagperson«, altså en 
lærer, som skulle bestride jobbet. Ved-
kommende skulle have undervist i skolen 
mindst 10 år, og stillingen var i begyndel-
sen en åremålsstilling, tidsbegrænset til 6 
år med mulighed for genvalg.

Amtsskolekonsulenten

I 1935 udnævntes 18 amtsskolekonsulen-
ter. I Sønderjylland havde man allerede i 
1920 udnævnt sådanne konsulenter, så 
der var kun brug for 18. Stillingen havde 
været voldsomt debatteret gennem mange 

år. De var attraktive, og der var rift om 
dem. Sammensætningen af de første 
amtsskolekonsulenter viser dette. Blandt 
de valgte var der en landstingsmand, et 
tidligere folketingsmedlem, en folke-
tingskandidat, formanden for Danmarks 
Lærerforening og 3 medlemmer af Ho-
vedbestyrelsen, 8, som havde været med-
lemmer af sogne- eller amtsråd, heraf var 
flere sognerådsformænd, 7, som havde 
været medlemmer af bestyrelsen for den 
stedlige lærerkreds, heraf 6 formænd. 
(Nogle af de udnævnte går igen med flere 
tidligere job).

Af de første amtsskolekonsulenter var 
14 førstelærere og 2 enelærere. Dertil 
kom en lærer ved et købstadordnet skole-
væsen og en overlærer (dvs. skoleinspek-
tør). Selv om der var tale om fagpersoner, 
var det ikke resultatet fra lærereksamen, 
der havde været afgørende ved besættel-
sen af stillingerne. 3 af 17 havde opnået et 
gennemsnit på mg+ og 10 lå under mg. 
Alle de nævnte havde nogen videreud-
dannelse. 10 nævner korte kurser, og 6 
oplyser, at de har årskursus eller Statens 
etårige kursus. 2 havde tillægsprøver i 
sprog, og en enkelt havde taget studenter-
eksamen (!). Arbejdsområdet var sogne-
kommunerne på landet. Købstæderne var 
lagt direkte under Undervisningsministe-
riet.

På Bornholm udnævntes 1935 O. A. 
Nielsen, Østermarie, til amtsskolekonsu-
lent på Bornholm. Han var førstelærer og 
genvalgtes efter første periode i 1941. I 
1946 ændredes stillingen til en fast tjene-
stemandsstilling. O. A. Nielsen sad til 
1947. Efter ham kom K. V. Rungø, som 
var fra Nexø, men havde været skolein-
spektør på den anden side af vandet.
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Fra 1963 afløstes han af Maurits V. 
Hansen, som oprindelig var fra Tåstrup, 
men som havde været skoleinspektør på 
Allinge-Sandvig Borgerskole. I 1970 blev 
titlen ændret fra amtsskolekonsulent til 
amtskonsulent og gennem årene blev der 
også ændret i nogle af opgaverne. I 1987 
skulle Maurits Hansen gå på pension, og 
så ansattes Finn Bræstrup Karlsen som 

amtskonsulent. Han var oprindelig fra 
Nexø, men havde været lærer og skole-
konsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune, 
samtidig med at han underviste på Dan-
marks Lærerhøjskole. Han havde ud over 
lærereksamen en kandidatgrad i pædago-
gik.

Hen mod slutningen var amtskonsulen-
tens opgaver som nævnt anderledes end i 

starten. Amtskonsulenten skulle først og 
fremmest tage sig af eventuelle klager 
over skolevæsenet, og dem var der også 
på Bornholm en del af. Det var især kla-
ger over nedlæggelse af skoler og lignen-
de de år. Desuden skulle amtskonsulenten 
være inspirator for lærere og skoleinspek-
tører, f.eks. ved at forestå kursusvirksom-
hed. 

Lærere på Borgerskolen i Rønne med skoleinspektør Nelius Morten Engell, ansat i Rønne 15. februar 1900. Juni 1911. Fridlev Skov-
mands samling. BØA.
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I slutningen af 1980erne stillede Under-
visningsministeriet således et ret stort 
beløb til rådighed for de danske folkesko-
ler til generelle udviklingsarbejder. I den 
forbindelse kunne skolerne trække på 
amtskonsulenten til at komme ud på sko-
lerne og inspirere til sådanne udviklings-
arbejder. Det benyttede mange af skoler-
ne sig af, og Bornholm blev det sted i 
landet, hvor man gennemførte de fleste 
udviklingsarbejder målt i forhold til an-
tallet af skoler.

Der har været 4 amts(skole)konsulenter 
siden 1935 på Bornholm. Men i 1990 var 
det slut med amtskonsulentstillingen. 1. 
januar blev stillingen nedlagt ved lov i 

hele landet. Et par steder etablerede man 
stillinger i amtsregi til de tidligere amts-
konsulenter. 

Det gjaldt bl.a. på Bornholm, hvor der 
blev etableret en stilling inden for amtets 
samlede undervisningsvæsen. En stilling, 
som her på Bornholm stadig indeholdt 
mulighed for, at amtskonsulenten kunne 
rådgive inden for folkeskoleområdet, hvis 
nogen måtte ønske det. Og det var der 
faktisk en del, som gjorde.

I en artikel i tidsskriftet »Uddannelses-
historie« fra 1997 skriver Else Karlshøj 
om valget af amtsskolekonsulenter. Hun 
kalder artiklen: »Demokratiets skolekon-
sulent«.

Skolen efter anden Verdenskrig

I 1937 kom der en ny skolelov, som sam-
men med skoleloven i 1958 centraliserede 
skolevæsenet på landet. Efter 37-loven 
skulle der undervises i og skaffes lokaler 
til nye fag: 

Sløjd, skolekøkken, tegning, naturhi-
storie. Også gymnastik- og håndger-
ningstimerne, der tidligere havde ligget 
efter den almindelige undervisningstid, 
skulle nu ind på timeplanen. Og så skulle 
skolerne i en kommune samles til en cen-
tralskole.

Tanken om en skoleudvidelse havde 
længe været drøftet i Pedersker. Da loven 
om den nye skole så kom, gik man i gang 
med at drøfte planerne for en centralsko-
le, Pedersker Centralskole. I 1938 gik man 
i gang med byggeriet, som stod færdigt og 
blev indviet i 1940. 

Nu havde Pedersker Bornholms første 
centralskole. Her under krigen var der  
ingen af de andre kommuner på Born-
holm, som turde gå i gang med at bygge 
nye skoler, og der gik endda flere år efter 
krigen, inden andre kommuner tænkte på 
at bygge. Men der kom mange fra andre 
kommuner og besøgte Pedersker Central-
skole.

Efter skoleloven af 1958 blev forskelle-
ne i skoletilbuddene mellem by og land 
fjernet, og der var altså ikke længere for-
skel på det købstads- og det landsbyord-
nede skolevæsen. Mellemskolen blev af-
skaffet i 1958 og realeksamen i 1975. Fra 
1958 blev folkeskolens afgangsprøver 
indført. Undervisningspligten blev udvi-
det fra syv til ni år i 1972. Retten til at 
straffe børnene korporligt blev afskaffet i 
København i 1952 og i resten af landet i 

Pedersker Centralskole, den første på Bornholm. I 1962 blev skolen forøget med endnu 
en tilbygning mod nord. Foto Sylvest Jensen, 1946. BM.
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1967. Skolenævn (senere skoleudvalg) 
blev obligatoriske ved alle skoler fra 1970 
og fik efterhånden betydelig autoritet. 
Danmarks Lærerhøjskole havde virket si-
den 1856, men fik først status som højere 
læreranstalt for lærernes efter- og videre-
uddannelse og for pædagogisk forskning 
i tilknytning hertil i 1963.

I Esbjerg havde man haft frivillige før-
skoleklasser for 5-6 årige børn siden 1912. 
I 1960erne blev sådanne klasser oprettet 
ved de fleste skoler, men de var foreløbig 
frivillige. 

I 1980 blev det pligtigt for skolerne at 
oprette børnehaveklasser. 1998 valgte 
98% af børnene at gå (frivilligt) i børne-
haveklassen, og i 2009 blev det så pligtigt 
også for eleverne at starte i en børnehave-
klasse. Så reelt var undervisningspligten 
nu udvidet til 10 år.

I 1966 kom Danmarks Lærerforening 
med et indlæg med Karl Brøcher som ho-
vedskribent og med titlen »Folkeskolen - 
et oplæg til debat«. Det varslede en niårig 
enhedsskole efterfulgt af en 10. klasse. 
Med dette skrift fastholdt Danmarks 
Lærerforening, at foreningen havde 2 ho-
vedformål: 1. Lærernes økonomiske og 
tjenstlige forhold og 2. En pædagogisk 
stillingtagen til lærernes arbejde i bred 
forstand.

I perioden 1955-65 blev der nedlagt ca. 
1100 små skoler - fortrinsvis på landet. 

Lærere på Allinge Borgerskole 1932: I 
midten skoleinspektør Niels Andersen 
Holm. Fra venstre Lars Peter Holm Jen-
sen, Anna Larsen og Anders Thorngren. 
Fra højre Laurits Dam og Andrea Peter-
sen. Foto Alfred Kjøller. BM.
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Reformen i 1958 blev startskuddet på en 
hidtil ukendt uddannelsesbevidsthed i 
Danmark. Økonomisk blev den afspejlet i 
en stigning i uddannelsessektorens andel 
af nationalproduktet. Procenten voksede 
fra ca. 2 i 1950erne til mellem 6 og 7 i 
1980erne.

I 1960 forlod ca. 50% folkeskolen efter 
7. klasse, i 1970 gjaldt det kun godt 6%, 
og der var stadig kun 7 års skolepligt.

Det centrale Uddannelsesråd (CUR) 
blev oprettet i 1973 (til 1982). Det skulle 
iværksætte undersøgelser, skabe overblik 
og stille forslag på folkeskoleområdet. Et 
af resultaterne var publikationen U.90, 
som fik ret stor indflydelse på skoledebat-
ten.

Lærerne

I 1904 blev der oprettet lærerråd ved alle 
købstadsordnede skoler. I landsbyordnede 
skoler skulle de fastansatte lærere have 
samme mulighed for indflydelse. Her var 
altså en meget direkte mulighed for ind-
flydelse på den enkelte skoles virksom-
hed. 

Det var ikke alene en mulighed for ind-
flydelse, men det var også en pligt for læ-
rerne at udtale sig. I kommuner med flere 
skoler blev der som regel lavet et fælles-
lærerråd, som udtalte sig om spørgsmål, 
som krævede en ensartet løsning for hele 
kommunen.

I begyndelsen af 1970erne blev lærer-
råd og fælleslærerråd nedlagt, og der blev 
i stedet oprettet et pædagogisk råd ved 
skolerne med udtaleret for både pædago-
ger og lærere. Den indflydelse, som læ-
rerne havde haft i 70 år blev væsentligt 
svækket.

Lærerjobbet har været kendetegnet ved 
et stort engagement hos de enkelte lærere. 
Jo, der har naturligvis været undtagelser : 
Lærere, som gik i stå og trak sig ind i de-
res eget, eller fandt en alternativ tilvæ-
relse ved siden af skolen, som fyldte deres 
liv. 

Det var dog undtagelserne, som be-
kræftede reglen. Lærerne gik op i deres 
arbejde og følte et stort ansvar for deres 
skole og elevernes trivsel.

Lærernes fagforeningsmæssige engage-
ment har altid været stort. Det har dog 
også i de senere år været med til at be-
grænse lærernes frihed - paradoksalt nok. 
Siden lærerforeningens »Oplæg til debat« 
i 1966, har foreningens pædagogiske ar-
gument tabt noget i styrke. »Det kniber 
med at gå på to ben«, som forskerne Jes-
per Due og Jørgen Steen Madsen udtryk-
te det i en forskningsrapport: Fremtidens 
skole - Fremtidens lærerforening. De to 
ben er dels det snævert fagforeningsmæs-
sige og det pædagogiske. Lærerforenin-
gen er kommet til at halte, for at blive i 
billedet. 

Foreningens forslag til forbedringer el-
ler ændringer på det tjenstlige område har 
ikke altid været båret frem af en voksende 
forståelse for deres nødvendighed hos po-
litikerne. Det har vi tydeligst set det sidste 
år, hvor lærerne har tabt både på det 
tjenstlige og på det pædagogiske område. 
Det bliver spændende at se, når det pæda-
gogiske indhold skal vurderes om nogle 
år.

Et par ophidsede indoktrineringsdebat-
ter i 70erne var også med til at begrænse 
lærernes frihed indirekte. Det var under-
visningsdirektør Baunsbak Jensen, som 
kom med et par oplæg, som kritiserede 

lærernes tendens til at spille ud med deres 
egne holdninger og synspunkter i under-
visningen. 

Det var egentlig ikke debatterne, som 
gjorde så stor skade, men en del lærere 
benyttede lejligheden til at frasige sig en-
gagementet i skolen, til at være lidt min-
dre ved, hvad de stod for, og hvad de var 
parate til at kæmpe for.

Det såkaldte perspektivudvalgs rapport 
fra 1987 »Pejling og perspektiv« rettede 
klart og utvetydigt op på det sidste forhold 
med lærerens adgang til at være sig selv 
og have egne meninger - også når hun un-
derviste. Men blev de hørt? Var man inte-
resseret i at høre dem?

Juvelen i demokratiets krone

Folkeskolens tradition er en frihedstradi-
tion . Er man ikke tilfreds med skolen kan 
man starte sin egen skole, eller melde sig 
ind i en friskole. Ja, man kan oven i købet 
selv vælge at undervise sine børn. Kravet 
er blot, at man skal lære børnene noget, 
som står mål med folkeskolen. I friskolen 
får man oven i købet det meste af under-
visningen betalt (ca. 75%). 

Jeg har et par gange haft skoleledere  
eller -direktører fra østlandene på besøg 
og skullet fortælle dem om vores folke-
skole. Når det er sket, er der som regel 
flere, som spørger, om vi overhovedet har 
elever i den offentlige folkeskole, og de 
undrer sig meget, når de får at vide, at der 
stadig går ca. 90% i folkeskolen. 

OK, det var nogle år siden! Det er færre 
i dag. Tendensen til at lave en friskole, når 
den lokale skole er blevet for lille og skal 
nedlægges, har betydet en væsentlig re-
duktion i den offentlige skoles deltagere. 



FOLKESKOLEN PÅ BORNHOLM

51

På Bornholm er den vel i dag (2015) nede 
på 75-80%.

Men princippet med (stort set) betalte 
friskoler (privatskoler) har vi stadig. Vi 
kan fx også oprette frikirker, men vi kan 
ikke få en krone i tilskud, og vi kan op-
rette fri- eller privathospitaler, men vi kan 
i almindelighed ikke få dem betalt af det 
offentlige. 

Ligeledes kan vi oprette alternative ple-
jehjem, biblioteker osv. Men vi må betale 

for det. Skolen har her en særstilling, og 
det er en overraskelse for udlændinge, at 
vi kører et parallelt system med folkesko-
ler og friskoler og stort set betaler det i 
offentligt regi.

Heri ligger vores frihed. Fordi man har 
gjort folkeskolesystemet til den smukke-
ste juvel i vort demokratis krone - som en 
tidligere undervisningsdirektør i Under-
visningsministeriet engang udtrykte det 
så smukt.

Lærerne på Vestermarie Skole. Bagerste 
række fra venstre: Peter Ludvigsen (se-
nere direktør for Arbejdermuseet i Kø-
benhavn), Jens Koch-Hansen, Inger Gre-
gersen, Lise Ottosen, Inger Schæbel, 
Thorkild Schæbel, Hans Chr. Jensen. 
Forreste række fra venstre: Clara Jensen, 
Margrethe Lund Andersen, Lars Peter 
Holm Jensen, Thorvald Thomsen, Ulla 
Vilting, Else Bach. Odense Luftfoto, et af 
de tidligste skolefarvefotos. 1964. BØA.
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Legatgården i Hasle havde lejligheder til enlige kvinder og rummede også Hasle Borgerskoles ældste bygning. I 1898 var der tillige 
en pogeskole, »Ane-skolen«, i en af de små lejligheder. Det var ofte helt unge eller ældre kvinder, der skaffede sig en indtægt ved 
undervisning af de helt små børn. En pogeskole (pog »lille dreng«) var en skole, der tog sigte på undervisning af børn i aldersgrup-
pen ca. fem til ni år. Fotograf Charles Svendsen. BM.
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I Danmark har skolen som institution 
rødder i den katolske kirkes kloster- og 
latinskoler, men det var først efter re-
formationen, man med baggrund i Kir-
keordinansen af 1537 fik mulighed for 
at oprette latinskoler i samtlige danske 
købstæder. På den måde var man i stand 
til at udbrede den lutherske kristendom 
og dens verdensbillede for ungdommen, 
samtidig med at man styrkede kirken og 
staten og tillige gavnede samfundet. La-
tinskolerne var imidlertid ikke det eneste 
undervisningstilbud i købstæderne. Her 
dukkede private skoler med dansk læse-, 
skrive- og regneundervisning lidt efter 
lidt op i kølvandet på især det bedre bor-
gerskabs forståelse for vigtigheden af at 
kunne begå sig inden for handel og søfart. 
Det kom i høj grad pigerne til gode, ef-
tersom de normalt ikke havde adgang til 
latinskolerne.1 For Bornholms vedkom-

mende blev der allerede i 1512 oprettet en 
latinskole i Rønne, mens man i Nexø først 
fik en tilsvarende skole i begyndelsen af 
1600-tallet.2

På landet måtte almuens børn derimod 
nøjes med at blive undervist af degnen, 
hovedsagelig i De Ti Bud, Trosbekendel-
sen og Fadervor. At undervisningen ikke 
altid stod mål med øvrighedens krav ses 
af de forskellige visitatsbøger. Under en 
visitatsrejse til Bornholm i 1621 fandt bi-
skop Mathias Jensen således degnenes 
undervisning så forsømt, at han måtte 
true dem med afskedigelse, hvis det ikke 
blev bedre.3 Indtil videre var undervisnin-
gen dog blot et tilbud og ikke et krav fra 
myndighedernes side.

Dette krav kom først 1739 med Chri-
stian den 6.s skoleforordninger, hvori der 
bl.a. stod, at der skulle være obligatorisk 
skolegang for alle børn over 6 år. Det be-

tød oprettelse af almueskoler i hele landet, 
og udgifterne skulle i væsentlig grad på-
hvile godsejerne.4 Loven mødte naturlig-
vis stærk modstand overalt. På Bornholm, 
hvor der ikke fandtes herregårde, gik bøn-
derne så vidt som til at indsende en kol-
lektiv protestskrivelse på den lokale al-
mues vegne med krav om fritagelse for 
den nye lov, idet de mente, at forældrene 
som hidtil selv burde sørge for børnenes 
undervisning.5 Loven fik imidlertid ikke 
nogen lang levetid, idet den blev ophævet 
allerede 29. april 1740.

Mens man således på landet forsøgte at 

Lidt om pogeskolerne på Bornholm  

Af Lilliane Højgaard Holm

Lilliane Højgaard Holm, mag. art. i nordisk 
filologi fra Københavns Universitet. Fhv. 
amanuensis og lektor ved Københavns og 
Stockholms Universitet.

1  Dansk Skolehistorie, bd. 1 s. 43ff. 2  Bornholmernes Land, bd. 2 s. 227 og s. 235
3  Ibid. s. 233

4  Dansk Skolehistorie, bd. 1 s. 193ff.
5  Ibid. bd. 1 s. 211
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holde fast i den gamle private undervis-
ningstradition, var man i de bornholmske 
købstæder efterhånden blevet klar over 
vigtigheden af at kunne læse og skrive. 
Fra midten af 1700-tallet grundlagdes der 
således »kristendoms-, skrive- og regne-
skoler«, om end af den mere primitive art, 
i købstæderne Nexø (1742), Aaker og 
Aakirkeby (1743), Svaneke (1750) og Has-
le (1790).6

I sidste halvdel af 1700-tallet fandtes 
der på Bornholm altså ingen offentlige 
skoler på landet. Alligevel kan man ikke 
tale om, at landalmuen stod tilbage for de 
andre landsdeles bondebefolkning, når 
det gjaldt læse- og skrivefærdigheder. 
Næsten alle bønder kunne læse og til en 
vis grad også skrive.7 Børnene blev, ud-
over den obligatoriske degneundervis-
ning, undervist enten hjemme eller af en 
omgangslærer, og denne ordning syntes 
man at have været fuldt tilfreds med.

I 1814 kom så loven om undervisnings-
pligt, men ikke skolepligt, som nutidens 
skolelovgivning til dels stadig hviler på.8 
Modstanden mod loven var forskellig fra 
egn til egn. På Bornholm forsvarede bøn-
derne sig med, at man på grund af dårlig 
økonomi, øens topografi og manglende 
befolkningstæthed ikke havde mulighed 
for at oprette skoler i tilstrækkeligt om-
fang, men efter visitatsbesøg af biskop N. 
E. Balle i 1802 og senere i 1821 af hans 
efterfølger Friedrich Münter, forstod man 
dog omsider, at loven måtte og skulle over-
holdes - og så kom der gang i byggeriet.9

Pogeskoler

Det centrale tilsyn af skolerne overgik i 
1849 fra Danske Kancelli til Kultusmini-
steriet, og fra 1856 indvarsledes her et nyt 
økonomisk princip, idet staten nu begynd-
te at yde tilskud til skolevæsenet.10 

På den måde kom man de mange be-
trængte sogne til hjælp, der havde svært 
ved at efterleve loven af 8. marts 1856, 
hvori det blev slået fast, at børnetallet i en 
skole med kun en lærer ikke måtte være 
over 100. 

Hvis dette var tilfældet, skulle man en-
ten indrette en ny skolestue og ansætte en 
andenlærer, eller man skulle oprette en 
helt ny skole. Ministeriet var dog klar 
over, at det var ret så urimelige krav, der 
blev stillet, hvorfor man tillod skolekom-
missionerne eller sogneforstanderskaber-
ne, at »lade Underviisningen af de Børn, 
der ere under 9 Aar, besørge ved hvem de 
dertil maate finde skikkede, eller paa an-
den Maade drage Omsorg for, at Under-
viisningen ei lider ved et for stort Børne-
tal«.11 

Det var således ikke de store krav, der 
blev stillet til lærerens kvalifikationer i 
forbindelse med undervisningen af de 
mindste børn. Men reglen betød, at poge-
skolen som institution voksede frem. Un-
dervisningen her blev almindeligvis vare-
taget af ueksaminerede lærerinder, ofte 
ugifte kvinder, hvis løn kun udgjorde det 
halve af, hvad en seminarieuddannet 
mandlig lærer fik. Desuden foregik un-

dervisningen som regel enten i et til for-
målet lejet lokale eller i lærerindens eget 
hjem. Kunne man endvidere opnå det ef-
tertragtede statslige tilskud, var det alt i 
alt en økonomisk ganske lempelig måde 
at drive en skole på. 

I 1867 blev loven for øvrigt skærpet, 
således at ikke eksaminerede lærere skul-
le møde med bevis på deres egnethed over 
for øvrigheden, hvilket som regel var 
provsten eller præsten. 

På Bornholm havde man med det sti-
gende antal børn både i byerne og på lan-
det svært ved at overholde lovens krav 
om, at elevtallet i en skole med en enkelt 
lærer ikke måtte overstige 100. Frem for 
at oprette nye skoler eller ansætte flere ud-
dannede lærere, foretrak man i stedet at 
oprette de økonomisk billige pogeskoler 
for på den måde at hindre børnetallet ved 
den offentlige skole i at overstige det til-
ladte maksimumkrav pr. ansat lærer. Pe-
dersker sogn er dog en af undtagelserne. 
Her udvidede man i 1864 den eksisteren-
de skole, bygget i 1850, og ansatte en an-
denlærer.12

Mens man kan følge de offentlige sko-
lers gøren og laden i de forskellige skole-
protokoller og sognerådenes forhand-
lingsprotokoller, stiller sagen sig ganske 
anderledes, når det gælder pogeskolerne. 
Her er kildegrundlaget desværre yderst 
spinkelt, men alligevel tilstrækkeligt til at 
man kan danne sig et indtryk af den born-
holmske pogeskole i 1800- og 1900-tallet. 
Her er nogle eksempler.

6  Bornholmernes Land, bd. 2 s. 235ff.
7  P.N. Skougaard, 1804 (1975) s. 120ff.
8  Dansk Skolehistorie, bd. 2 s. 132ff.
9  Ibid. s. 156f.

10  Bodil K. Hansen, 1979-80 s. 615
11  Gunhild Nissen, 1973 s. 136

12  E. Nimand Pedersen, 1990 s. 7f.
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Skoler på landet

Vestermarie sogn, Vester herred er Born-
holms største og med en ret så uregel-
mæssig form. Med gårdenes spredte be-
liggenhed har det ikke været nogen nem 
opgave at grundlægge skoler, som kunne 
dække behovet for de fleste. Ganske vist 
havde man i slutningen af 1700-tallet haft 
en sommerskole i en periode, men skal 
man tro kilderne, var bønderne i sognet 
ganske enkelt ikke spor interesserede i 
faste skoler. De var tilfredse med sogne-
degnenes omgangsundervisning og fore-
trak selv at have ansvar for børnenes un-
dervisning. Denne holdning kommer til 
udtryk flere gange i kilderne. I 1739 frem-
sendtes således med deltagelse af Vester-
maries bønder en kollektiv protestskri-
velse mod loven om skolepligt. Også un-
dervisningspligten, ifølge loven af 1814, 
var man stærkt imod. Man gik endda så 
vidt, at man i 1823 til og med havnede i en 
konflikt med nabosognet, Nylars, der øn-
skede at bygge en skole, der tillige skulle 
omfatte en del af Vestermarie.  Der skulle 
et par visitatsbesøg til, før skolesagen en-
delig faldt på plads i sognet.13 I 1836 fik 
man så til gengæld to offentlige skoler, 
nemlig Vestermarie Nordre og Søndre 
Skole, den ene havde til huse ved kirken, 
den anden i Smørenge. Selv med disse 
faste skoler var der langt at gå for de 
mindste, og i sognet tog man derfor godt 
imod den nye lov om pogeskoler, således 
som det fremgår af annoncen i Born-
holms Avis 8. juli 1856.

»Til Pogeskoler, som man venter at faa 

Tilladelse til at oprette i Vestermariæ be-
høves 2de Lærere. De som maatte attraae 
een af disse Poster, anmodes om at hen-
vende sig til Herr. Pastor Vaupell i Sog-
nets nordre Skole inden 14 Dage fra Dato. 
Vestermariæ den 4de Juli 1856. Sognefor-
standerskabet.«

Pogeskolerne i Vestermarie sogn til-
hørte altså gruppen af offentlige skoler 
med statstilskud, nøjagtig som mange af 
de øvrige pogeskoler i landdistrikterne. 
Om skolerne for de mindste børn har væ-
ret en del af de to nye skoler vides ikke. 

Måske benyttede man sig som mange an-
dre steder af lejede lokaler eller holdt til i 
lærerens eller lærerindens eget hjem. I 
løbet af 1890erne blev pogeskolerne i sog-
net til Forskoler, fx Tingsted Forskole, 
hvor lærerinden gennem mange år hed 
Cecilie Matsen. Hun havde bestået præli-
minæreksamen i Nexø i 1901, men om 
hun også havde den etårige forskolelærer-
uddannelse, som man ellers forlangte, 
vides ikke.

Ibsker sogn, Øster herred er ganske vist 
et landsogn, men har også ved kysten to 13  Dansk Skolehistorie, bd. 2 s. 157f.

Gammel skole og degnebolig i Arnager. For at undgå, at de mindste børn havde for lang 
vej til skole, indrettede man et skolelokale i degnens bolig. Fiskerlejet Arnager hørte 
under Nylars sogn, og der var langt til Kirkeskolen, der var sognets første faste skole-
bygning, opført 1847. I 1888 byggede man Søndre Skole, Arnagerskolen. H. Zangen-
berg, inspektør på Nationalmuseet, fotograferede bygningen i 1925. Hvor ejendommen 
har ligget vides ikke. 
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små fiskerlejer, Listed og Aarsdale. Af-
standen til sognets første skole, Nordre 
Skole, bygget i 1826, har derfor været 
ganske lang for mange af børnene, især 
for de mindste i fiskerlejerne. Der er der-
for ikke noget at sige til, at man ganske 
tidligt ønskede at oprette pogeskoler i 
sognet. To år efter at loven var trådt i 

kraft, kunne man i Bornholms Avis, den 
12. februar 1858 under overskriften Læ-
rerpost, læse følgende annonce: 

»I Fiskerleiet Listed i Sct. Ibs Sogn skal 
der med Ministeriets Tilladelse oprettes 
en Pogeskole for Børn under 9 Aar. Un-
derviisningen, der kan ledes ogsaa af et 
dertil skikket Fruentimmer, gives 4 Timer 

daglig i Bibelhistorie, Læsning, Skrivning 
og Regning. Godtgjørelse herfor er efter 
Omstændighederne 50 til 60 Rdlr. aarligt 
samt Skolepenge efter Børnenes Antal. - 
Udgifterne til Skolelokale og Brændsel 
hertil udredes af Sognets Skolekasse. - 
Hvo der maatte ville paatage sig denne 
Underviisning, ville behage inden 4 Uger 

Her har en fotograf foreviget eleverne på en pogeskole på Valnøddegård i Olsker. Den var for børn fra Tejn. Lærerinden hed frk. 
Kofoed. Foto Ch. L. Sundbøll, 1915-1916. Billedet tilhører Githa Jartoft.
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fra Dato derom at henvende sig med for-
nøden Attest om Duelighed og godt For-
hold til undertegnede Sognepræst. Sct. 
Ibs Præstegaard den 9de Februar 1858. 
Jessen.«14

Mens annoncen om lærere til Vester-
marie sogn kun indeholdt det mest nød-
vendige, er opslaget her langt mere infor-
mativt. Også her drejer det sig om en po-
geskole med statstilskud. Emnerne for 
undervisningen er klart defineret, ligesom 
der gøres meget ud af at beskrive lønfor-
holdene, der sikkert efter datidens forhold 
har været så dårlige, at stillingen nok er 
blevet besat med »et dertil skikket Fruen-
timmer«. Kravet om duelighedsattest blev 
for en ueksamineret lærer ellers først ind-
ført i 1867. Ibsker sogn havde i en årræk-
ke ikke mindre end fire pogeskoler, dels 
placeret langs Ibskervejen, i nord på Kil-
devang og i syd på Skyttegaard, dels i fi-
skerlejerne Listed og Aarsdale. I 1874 fik 
sidstnævnte en selvstændig skole, og se-
nere i 1881 fulgte Listed efter. Først i 1886 
kom så Ibsker Søndre Skole, og i takt med 
oprettelsen af disse skoler nedlagdes po-
geskolerne.15

Rutsker sogn, Nørre herred: Med tanke 
på Rutsker sogns store udstrækning  
og forskellighed, fiskerlejerne i vest og 
det bakkede terræn i øst, har det heller 
ikke her været nogen nem opgave at 
grundlægge skoler i henhold til 1814-an-
ordningen. I første omgang etablerede 
man sig i 1831 i en skolestue i sognets 
degnebolig ved kirken.16 Imidlertid var 
børnetallet større end det tilladte, hvorfor 

man fra 1836 accepterede at afholde vin-
terskole i fiskerlejet Vang. Alligevel var 
det svært at få sognets børn til at søge 
skolen. Om sommeren var der nok at gøre 
på landet, og om vinteren var det ofte 
svært at nå frem til skolen, især for de 
mindste børn. For at afhjælpe dette pro-
blem blev Nordre Skole oprettet i 1859. 
Inden da havde man allerede i 1856 fået 
tilladelse til at starte en pogeskole i fisker-
lejet Helligpeder, hvor den ueksaminere-
de lærerinde Marie Margrethe Nielsen, 
enke efter fisker Henrik Nielsen, ledede 
skolen i sit eget hjem frem til sin død i 
1876. Normalt var en pogeskolelærerinde 
en ugift frøken af en vis alder, men i Hel-
ligpeder har det åbenbart været svært at 
skaffe en sådan som efterfølger for fru 
Nielsen. I stedet blev det en gruppe gan-
ske unge piger, der i en årrække påtog sig 
rollen som lærere for fiskerlejets børn, og 
det er højst tænkeligt, at skolen har holdt 
til i de skiftende lærerinders forældre-
hjem.

Karoline Sonne, datter af gårdejer A. E. 
Sonne var kun 15 år, da hun overtog sko-
len i 1876. Hun blev fire år senere afløst af 
den 19-årige Kathrine Margrethe Spon-
ner, datter af gårdejer J. K. Sponner, der 
imidlertid måtte holde op på grund af sva-
gelighed i 1885. I de følgende år frem til 
nedlæggelsen i 1894 blev skolen ledet af 
avlsbruger O. P. Holms døtre, der var mel-
lem 16-20 år ved ansættelsen. Den 17-åri-
ge Petrea tiltrådte i 1886, men døde alle-
rede i 1889, hvorefter hendes storesøster 
Marie Margrethe overtog skolen. Hun 
giftede sig imidlertid i 1893, og i tiden 
frem til nedlæggelsen fungerede den yng-
ste søster, den 17-årige Andrea Kathrine, 
som lærer. 

Med det stadigt stigende børnetal i sog-
net var det nødvendigt med endnu en po-
geskole i den østlige del af sognet. Østre 
Pogeskole blev derfor startet i 1878 og fik 
til huse på Hammersly i Kirkebyen. Også 
her virkede ganske unge piger, fx Karo-
line og Anna Augusta Bossin, der ved 
ansættelsen var henholdsvis 24 og 19 år. 
Også denne pogeskole blev nedlagt i 
1894, samme år som Kirkeskolens For-
skole blev oprettet. Flere af de nævnte 
unge piger har åbenbart ikke ladet sig af-
skrække af lærergerningen, eftersom de 
fortsatte deres virke i andre sogneskoler.17

Skoler i købstæderne

1800-tallets anden halvdel var på Born-
holm pogeskolernes blomstringstid, ikke 
blot på landet, men også i købstæderne. 
Øens største købstad, Rønne, havde for-
uden Latinskolen både offentlige og pri-
vate skoler, hvoraf flere fungerede som 
pogeskoler,18 men kildematerialet er for 
disse yderst sparsomt, hvilket for øvrigt 
også gælder de øvrige købstæder på øen. 
Det kan dog oplyses, at så tidligt som 
1870 fandtes der i Nexø en pogeskole le-
det af den unge Augusta Broberg. (Se side 
254). Skolen fik dog ikke nogen lang le-
vetid. I 1872 giftede hun sig og udvan-
drede til Amerika. Der var flere andre 
pogeskoler i Nexø, se side 108.  

I Allinge fandtes - foruden købmand 
Johan Jørgen Grønbechs helt private sko-
le med egen lærerinde - en pogeskole ejet 
af Augusta Petersen. Også denne skole 

14  C. J. Jessen var præst i Ibsker sogn i tiden 1856-71
15  Bornholmernes Land, bd. 2 s. 240f.
16  Ibid. bd. 2 s. 246

17  J. Holst-Jensen, 1961 s. 21ff. + manus
18  Trap, Danmark, 4. udg., 1921 s. 540f.
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blev nedlagt efter nogle få år, og lærerin-
den blev i stedet bestyrer af Allinge Bog-
handel. Nævnes bør vel også Madam 
Knapps Pogeskole i Gudhjem, der i 1898 
havde til huse i Løkkegade. (Se side 206). 
Kun få af øens købstæder, nemlig Hasle 
og Svaneke, bibeholdt traditionen med at 
sende børnene i pogeskole helt frem til 
1950erne og 1960erne, således som det 
ses af følgende. 

Hasle købstad fik sin første skole i 1790, 
der havde til huse i Kirkegade. Senere - i 
1824 - indviedes en ny skolebygning af 
selveste Prins Christian (den 8.), der var 
på besøg på øen. Selvom skolen efterhån-
den fik lidt bedre faciliteter i løbet af 
1800-tallet, kneb det til stadighed geval-

digt med at få kvalificerede lærerkræfter. 
Lønnen var ringe, og flere har måttet 
skaffe sig indtægter ved at påtage sig ar-
bejde ved siden af jobbet som lærer. Om 
det har været den ringe undervisning på 
skolen, der har fået pogeskolerne til at 
blomstre op i byen, vides ikke, men om-
kring 1900 kunne man vælge mellem ik-
ke mindre end tre af slagsen. Foruden 
»Aneskolen«, som havde til huse på byens 
Legatgård, fandtes der to andre skoler, 
nemlig frøken Skovs Skole og Karna 
Hansens Skole i Storegade 27. I sidst-
nævnte blev der undervist i bibelhistorie, 
læsning og regning samt talskrivning og 
skønskrift. Lidt geografi blev det vist 
også til. Hvert år var alle pogeskolerne til 

prøve på Borgerskolen, hvor både præsten 
og et medlem af skolekommissionen var 
til stede. Ved den lejlighed blev man hørt 
både i bibelhistorie og salmevers. Karna 
Hansens Skole eksisterede dog kun i gan-
ske få år, idet hun giftede sig, hvorefter 
hun valgte at stoppe lærergerningen.19

50 år senere fandtes der stadig en poge-
skole i byen. Den lå i Vestergade 33 og 
blev ledet af frøken Katharina Christine 
Stenberg. Som for mange andre lærere før 
hende var det nødvendigt at supplere ind-
tægten fra pogeskolen med andet arbejde. 
I hendes tilfælde drejede det sig om grøn-
sagsdyrkning på den store matrikel bag 
ved huset. Afgrøden blev solgt til byens 
handlende. Frøken Stenberg var født i Ol-
sker 31.3.1887 og var altså en ældre dame, 
da Ivar gik i skole hos hende i sommer-
halvåret 1951. Klassen bestod af 10-12 
børn, de fleste piger, så der var trængsel 
rundt om bordet i hendes lille, fine stue. 
Også symaskinebordet blev taget i anven-
delse, og her sad Ivar. I undervisningen, 
der foregik på bornholmsk, stiftede man 
bekendtskab med de mest basale færdig-
heder, såsom tal- og bogstavskrivning. 
Senere skrev man også ord og små sæt-
ninger og lærte at regne. Når en side var 
fyldt i stilehæftet, og frøken Stenberg 
syntes, at det var et pænt stykke arbejde, 
fik man klistret et dannebrogsflag øverst 
på siden. Hjemmearbejde var ikke almin-
deligt, men havde man ikke nået det for-
langte henne i skolen, skulle man færdig-
gøre det derhjemme. Stavning og læsning 
foregik efter Ole Bole, og man nåede både 
at lære at læse, skrive og regne i den tid, 

Billedet herover og på næste side er fra Frøken Christiane Sørensens Pogeskole i  
Bagergade 7, Rønne.  Ukendt fotograf, 1910erne. 

19  Hedvig Thomsen, 1978 s. 37f.
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man gik hos den gamle, rare dame. Nogen 
eksamen var der ikke tale om. Undervis-
ningen var snarere en slags forsmag på, 
hvad der senere ventede i skolen. Ikke 
alle børn gik hos frøken Stenberg, så hen-
des poder havde et godt forspring i for-
hold til de andre børn, når de begyndte i 
første klasse. Samme år valgte frøken 
Stenberg at stoppe med at undervise, bor-
gerskolen havde taget over, og alt for få 
børn søgte til den lille skole i Vestergade.

Svaneke købstad fik sin første skole i 

1750. Hvor skolen lå vides ikke, men mon 
ikke den har holdt til i skolelærerens hus. 
Byen havde ligesom øens øvrige købstæ-
der svært ved at tiltrække gode lærerkræf-
ter, men det hjalp dog noget, da man i en 
årrække uddannede lærere på Nylars Se-
minarium (1817-1824). I 1823 blev der 
indkøbt en gård midt i byen (Borgergade), 
og her blev så indrettet en skole i stuelæn-
gen. Skolen var i anvendelse helt frem til 
1925, hvor en ny skole i Søndergade blev 
indviet.20

Hvornår den første pogeskole i Svaneke 
blev oprettet står ikke helt klart, men der 
har nok som fx i Allinge været private 
småskoler i hjemmene hos den mere vel-
stillede del af byens borgere. I 1800-tal-
lets slutning var skolebilleder kommet på 
mode, og både store og små skulle natur-
ligvis foreviges. Et af billederne forestil-
ler en pogeskoleklasse i Svaneke og må 

20  Bornholmernes Land, bd. 2 s. 249f.
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være taget omkring 1900, for en af dren-
gene er med stor sandsynlighed Louis 
Marker (født 7.9.1893), den senere lods og 
havnefoged i byen. Skoleklassen bestod af 
19 børn, 6 piger og 13 drenge, og de har 
sikkert fået at vide, at de skulle fotografe-
res, eftersom mange af drengene er i ma-
trostøj og pigerne iført fine kjoler med 
kniplingskraver.

I 1899 flyttede Trine Lyster til Svaneke 
fra Nyker. Hun var født i Nylars 12.3.1860 
som datter af husmand og skrædder An-
ders Hansen Lyster og Ane Christine 
Vesth. Ifølge folketællingen af 1901 boe-
de hun på Kirkepladsen hos Margrethe 
Kaspersen, hvor hun hjalp til i huset. Des-
uden passede hun Missionshuset Siloam 
og fungerede tillige som lærerinde. I be-
gyndelsen af århundredet oprettede hun 
sin egen pogeskole i byen, der havde til 
huse i en lejlighed ved siden af missions-
huset.

Pogeskoleklasserne var store dengang, 
fx er der på billedet fra årgangen 1906-07 
ikke mindre end 27 børn. Det var ganske 
mange at holde styr på, men man får ind-
tryk af, at hun var yderst vellidt både af 
børn og forældre. I skolen fejrede man 
jomfru Lysters fødselsdag med chokola-
de, og den dag måtte man gerne tage sine 
små søskende med. 

I 1913-14 gik den lille Carla21 i poge-
skole hos jomfruen på Kirkepladsen. Der 
blev sunget morgensang og bedt Fader-
vor. Man havde også bibelhistorie og sal-
mevers, som mor gerne hjalp med der-
hjemme. Bogstaver og tal blev skrevet 
med griffel på den medbragte tavle, og 

læsningen foregik efter en ABC, som 
man også selv skulle skaffe. Carla var 
glad for at gå i skole, men en dag gik det 
dog galt. Hun havde været syg nogle dage, 
og i den tid havde jomfruen indsat de små 
i regningens svære kunst. Den lille pige 
forstod derfor ikke rigtigt, hvad hun skul-
le gøre med det regnestykke, som jom-
fruen havde skrevet for på børnenes tav-
ler. Et ettal, herunder et »kors« og et ettal 
med en streg under! Men hjælpen var 
heldigvis nær. Skolekammeraten Charles 
havde under stregen møjsommeligt skre-
vet, hvad den lille pige syntes lignede en 
krusedulle. Hun skrev herefter frejdigt 
det samme, viste det for jomfruen og fik 
lov at gå hjem. Her fortalte hun stolt om 
regnestykket og krusedullen - og så måtte 
mor jo træde til for at rette op på sin lille 
datters forsømte regnekundskaber.

Frøken Lyster drev byens pogeskole 
igennem ganske mange år, næsten helt 
frem til sin død i 1925. Hendes sidste hold 
var årgang 1923-24, hvor Harald Lind, 
den senere nok så kendte malermester i 
Svaneke, var en af hendes elever. 

Men traditionen med at sende børnene 
i pogeskole stoppede ikke med jomfru 
Lyster. Den nye pogeskole lå fra 1925 på 
Lille Plads 3, og lærerinden hed Margre-
the Westh. Hun var indfødt svanekebo, 
født 4.7.1862, datter af snedker Carl We-
sth og hustru Signe Kirstine født Kofoed. 
I Folketællingslisten af 1921 står hun op-
ført som håndgerningslærerinde. Måske 
har hun, inden hun overtog pogeskolen, 
undervist på den håndgerningsskole for 
fattige piger, som fandtes i byen. 

For Emil, der startede i pogeskolen i 
1930, var hun en gammel striks dame, en 
rigtig frøken, der altid havde en fin, hvid 

krave på. I skolestuen, hvor man sad ved 
små borde ligesom i en rigtig skole, var 
der både drenge og piger, men flest dren-
ge. Der var hverken morgensang eller Fa-
dervor, for hun var ikke »hellig«, men 
salmevers skulle man alligevel lære. Man 
startede med at lære bogstaverne og tal-
lene, som man skrev med griffel på den 
medbragte tavle. Dernæst skulle man 
lære at stave og læse i ABC-bogen, der 
vistnok var identisk med den såkaldte Ha-
nebog, og de fleste blev ret gode til det 
efterhånden. Hvis man var rigtig dygtig, 
fik man et billede af en hane, var man lidt 
mindre dygtig, måtte man nøjes med en 
høne.

At gå i pogeskole var en god start på et 
skoleforløb, men ikke alle havde råd til at 
betale skolepenge, og friplads fandtes 
ikke på den tid. Det betød, at det var by-
ens lidt mere velstillede borgere, der 
sendte deres børn i pogeskole. I Emils 
klasse gik fx postmesterens, fyrmeste-
rens og fyrpasserens sønner, hvilket vil 
sige børn, der tidligere ville være blevet 
undervist derhjemme det første år. Nu 
kunne man sende dem i pogeskole, så de 
her kunne stifte bekendtskab med de mest 
basale færdigheder i læsning, skrivning 
og regning. Det betød dog, at de ofte ke-
dede sig det første stykke tid i den rigtige 
skole, fordi en del af børnene, der ikke 
havde gået i pogeskolen, manglede disse 
kundskaber. 

En pogeskole i Svaneke. Billedet er fra ca. 
1900-1902. Fotografen er Soltau Sivert-
sen, Hasle, som var skolefotograf fra 
1899 til omkring 1915. Svaneke Arkiv. 21  Carla Holm (gift Jørgensen), 1907-97
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Frøken Westh var langt op i tresserne, 
da hun begyndte som pogeskolelærerinde 
og har næppe virket helt frem til sin død i 
1939, eftersom hun i kirkebogen er noteret 
som rentier. Traditionen fortsatte med 
endnu en pogeskolelærerinde. Hun hed 
Ellen Ipsen og var svanekebo, født 
12.11.1902, og datter af particulier Peter 
Mikael Ipsen og Agnes Oliva Dam. Efter-
som hun tidligt mistede sine forældre, 
boede hun hos fastrene Magna Cathrine 
og Thora Dam i Borgergade 8.

I modsætning til mange af de pogesko-
lelærerinder, vi træffer rundt om på øens 
skoler, havde Ellen Ipsen en formel ud-
dannelse, idet hun havde været på Hop-
trup Højskole i Sønderjylland, der var 
tilknyttet Indre Mission. I 1936 købte hun 
huset i Borgergade 6, som tidligere havde 
tilhørt hendes onkel Eduard Dam, og ind-
rettede her en pogeskole, der kom til at 
danne rammen om rigtig mange af Sva-
nekes 6-årige poders første møde med 
skolesystemet. Efter fastrenes død solgtes 
huset i nr. 6, og pogeskolen flyttede ind i 
Borgergade 8.

Mange i Svaneke husker tiden i poge-
skolen. De første mange år af skolens hi-
storie mødte man op med tavle, griffel og 
ABC, der nu hed Ole Bole (første oplag 
1927). Undervisningen foregik fra man-
dag til lørdag fra klokken 9 til 12, og i 
timerne sad man rundt om et stort bord. 
Til trods for frøken Ipsens kristelige sin-
delag blev der hverken sunget morgen-
sang eller bedt Fadervor. Man koncentre-
rede sig om at lære at skrive tal og bogsta-
ver på tavlen med griflen, lærte at stave og 
siden at læse i Ole Bole. Når der var fri-
kvarter, legede man ude foran huset, men 
var det dårligt vejr, fik man lov til at op-

holde sig i stuen ved siden af. Under An-
den Verdenskrig kneb det med brændsel, 
og skolen blev i en periode i stedet holdt i 
hendes eget hjem, Borgergade 8. På et 
tidspunkt var man så mange i klassen, at 
børnene blev delt i to grupper. Drengene 
gik om formiddagen, mens pigerne kom 
om eftermiddagen. Ordet mobning var 
vist ikke opfundet dengang, men begrebet 
har jo altid eksisteret. En af pigerne, der 
kom fra landet, ville gerne følges med sin 
storesøster, der gik i den rigtige skole, og 
fik derfor lov til at komme om formidda-
gen sammen med drengene. Her blev hun 
imidlertid drillet så meget, at hun snart 
efter var at finde på pigernes eftermid-
dagshold.

Det var ikke kun børnene fra selve by-
en, der gik hos frøken Ipsen, også flere af 
børnene fra omegnens større gårde var at 
finde på skolen. Det var ganske enkelt po-
pulært at gå i pogeskole hos frøken Ipsen, 
hvilket ses af de mange klassebilleder, 
hvor antallet af børn som regel er om-
kring de 20. 

Det har ikke altid været lige nemt at 
styre en sådan flok, og når det hele blev 
lidt for broget, truede frøkenen med at 
hente spanskrøret. Det blev almindeligvis 
ved truslen, men en enkel gang kom det 
vist frem - og så viste det sig, at det bare 
var en ganske almindelig stok! 

Pogeskolen kostede under Anden Ver-
denskrig 3 kroner om måneden, hvilket 

Pogeskoler i Svaneke: »Jomfru« Lysters Pogeskole omkring 1906 eller 1907. Det er Trine 
Lyster, der står bag børnene. Skolen lå i lejligheden ved missionshuset Siloam. Til højre  
er det Ellen Ipsens skole i Borgergade 6. o. 1940. Ukendt fotograf, Svaneke Arkiv.
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der ikke altid var råd til i hjem med man-
ge børn, men frøken Ipsen tog det vist 
ikke så nøje med betalingen, har jeg ladet 
mig fortælle.

At frøken Ipsen kerede sig om sine 
»børn« og fulgte med i deres faglige ud-
vikling ses af det følgende. I 1945 skrev 
hun til Kirstens mor og takkede for skole-
pengene for marts måned. Ved samme 
lejlighed roste hun den lille piges færdig-
heder og håbede, at »hun fremdeles maa 
faa Lyst til at læse og skrive«. I 1946-47 
var det lillebroren, der gik hos frøken Ip-
sen. Der havde de åbenbart talt om at 
sende gækkebreve, og med hjælp fra mo-
ren skrev Søren et fint gækkebrev til sin 
lærerinde. Hun nøjedes imidlertid ikke 
med at sige pænt tak, men sendte også 
ham et gækkebrev, der lød således.

»Kære Gæk!
Tak for Brevet du mig sendte, straks jeg 

efter Pennen rendte for at give dig et Svar, 
og saa blev du min lille Nar. En venlig Hil-
sen fra en du meget godt kender ( . . . . . ) 
( . . . . . ) ( . . . . . ).«

 Herefter har hun tilføjet følgende:
»Kære Søren! Barnlille vil du være 

glad, maa du og Jesus følges ad! Ej blot 
en stakket Stund i Mag, men hele Livets 
travle Dag. Til Erindring om din første 
Skoletid i Svaneke »Pogeskole« med tak 
for Aaret 1946-47. Ellen Ipsen.«

I sidste del af brevet skinner hendes 
kristne tro klart igennem - hun var med-
lem af Indre Mission - men ellers var der 
i undervisningen ingen kristne budska-
ber. Man sang som bekendt hverken mor-
gensang eller bad Fadervor. Skulle der 
synges, blev det i frikvarteret, når pigerne 
legede sangleg.

Fra begyndelsen af 1950erne foregik 
undervisningen i frøken Ipsens eget hjem, 
og mange kan huske den fine stue med 
plysmøbler, mahognibord og billeder på 
væggen. Undervisningen har sikkert væ-
ret den samme, men tavle, griffel og 
svamp var nu skiftet ud med stilehæfte, 
blyant og viskelæder.

I løbet af de mange år Ellen Ipsen un-
derviste blev tonen blandt børnene lidt 
friere og opdragelsen det samme. I al fald 
»stak de af fra hende« og løb ned i klip-
perne og legede, indtil de skulle hjem. Det 
er nok ikke sket ret mange gange, men det 
er jo den slags, man husker. Nogen form 
for repressalier var der ikke tale om, og 
episoden blev heller ikke nævnt for foræl-
drene.

Ellen Ipsen fortsatte med at holde poge-
skole frem til begyndelsen af 1960erne, 
og skolen har ganske givet været den sid-
ste af sin art på Bornholm. Hun blev bo-
ende i huset Borgergade 8 og døde i 1987, 
knapt 85 år gammel. 

Sammenfatning

Med loven af 1814 om undervisningspligt 
for alle børn over 6 år begyndte de faste 
skoler at vinde frem. Det gjaldt i særlig 
grad på Bornholm, hvor der i forvejen 
kun fandtes skoler i købstæderne, mens 
der på landet ikke var skoler overhovedet. 
I første omgang koncentrerede man sig 
derfor om at oprette mindst en skole pr. 
sogn; mere tillod økonomien normalt ik-
ke. Børnetallet var imidlertid stigende, og 
de små skoler med en enkelt lærer kunne 
ikke rumme de mange elever. Ministeriet 
kom imidlertid med loven af 1856 om 
etablering af pogeskoler med statsligt til-

skud sognene til hjælp. For de bornholm-
ske sogne, der plagedes af en særdeles 
dårlig økonomi, var det en nem og billig 
løsning, idet en sådan pogeskole kunne 
hindre børnetallet i de offentlige skoler 
med kun en lærer i at overstige det til-
ladte maksimum. Ligeledes kunne lærer-
lønningerne og udgifterne til lokaler hol-
des på et minimum med en ikke eksami-
neret lærerinde, der ofte kunne lede sko-
len fra eget hjem. 

Der var derfor ikke noget at sige til, at 
man i sognet så med velvilje på etablering 
af denne skoletype. 

For de små elever var der også fordele. 
Med strategisk anbragte pogeskoler kun-
ne skolevejen forkortes, hvortil kom, at 
det herved blev muligt at undervise bør-
nene i mindre hold, eller i det mindste 
adskilt fra de lidt ældre børn i yngste 
klasse. Endelig har det vel også kunnet 
være af en vis tiltrækning, at undervisnin-
gen ofte blev varetaget af en ung lærer-
inde, der måske havde bedre forståelse for 
de små børns behov, end en ældre mand-
lig lærer. Oprettelsen af pogeskoler skulle 
dog kun være midlertidig, indtil det blev 
muligt at bygge tilstrækkeligt med offent-
lige skoler, men ordningen var så popu-
lær, at man i et cirkulære af 10. maj 1875 
erklærede disse »for ikke blot midlertidi-
ge«, og i fortsættelse heraf plæderede ad-
skillige lærere for, at pogeskolerne skulle 
være obligatoriske i landsbyskolen. Det 
blev imidlertid ikke pogeskolerne, der fik 
plads i de nye skoler. I 1890erne indførtes 
så småt forskolerne, og i takt hermed ned-
lagdes pogeskolerne. En æra var slut - og 
dog.

I købstæderne havde man som på landet 
også haft pogeskoler, men af en lidt anden 
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karakter. Mens de offentlige pogeskoler 
på landet var skabt ud fra sparehensyn, 
var de private pogeskoler i byerne snarere 
skoler, hvor byens lidt bedre stillede bor-
gere sendte deres børn hen, for at de kun-
ne tilegne sig de mest basale færdigheder 
i læsning, skrivning og regning, inden de 
begyndte i borgerskolen. Lærerinderne 
var ofte ugifte kvinder eller enker, der på 
den måde kunne skaffe sig en vis indtægt 
og måske supplere lønnen med andet ar-
bejde. I de bornholmske købstæder fand-
tes private pogeskoler til et godt stykke 
ind i 1900-tallet, længst i Hasle og i Sva-
neke. Med folkeskoleloven af 1937 bort-

faldt denne skoleform, men de allerede 
etablerede skoler fik lov at bestå, således 
som det er fremgået af ovenstående.22
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Dansk Skolehistorie bd. 1-4, 2013-14
Hansen, Bodil K.: Skolehistorisk materia-

le, i: Fortid og Nutid, 1979-80, s. 613-24

Hjorth, Hans: Bornholmernes Land, Øen 
i øst bd. 2, 1944

Holst-Jensen, J.: Skoleforholde i Rutsker i 
de sidste 150 år, i: Jul paa Bornholm, 
1961, s. 21-24

Nimand Pedersen, E.: Pedersker Skoles 
Historie. 1990

Nissen, Gunhild: Bønder, skole og demo-
krati. 1973

Skougaard, P. N.: Beskrivelse over Born-
holm. Genoptryk 1975

Thomsen, Hedvig: Den glemte skole -  
pogeskolen, i: Jul paa Bornholm, 1978, 
s. 37-38

Pogeskolen i Svaneke 1946. Siddende som nr. syv fra venstre Søren Holm Nielsen, der fik gækkebrev fra sin pogeskolelærerinde.  
I hans familie har alle seks søskende gået i pogeskole hos frøken Ipsen. Ukendt fotograf. Billedet tilhører Lilliane Højgaard Holm.

22  Tak til alle jer der har hjulpet mig med »pogeskolepro-
jektet«. En særlig tak til mine meddelere: Emil Malm-
gren- Hansen (»Smil«), Svaneke, Gunhild Vilhelmsen, 
Rønne, Ivar Holm, Rønne, Poul Kofoed Holm, Rønne 
og ikke mindst Søren Holm Nielsen, Rønne for lån af 
brev og billeder.
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Borgerskolen på Store Torv i Rønne 1922. Bygningen blev opført 1806-1807 som byens første, offentlige børneskole. Den blev dog først 
taget i brug som skole i 1808, efter at den havde huset krigsfanger fra engelske, kaprede skibe. Et flot hus, efter en udvidelse i 1825 var 
den på 13 grundmurede fag, med indgang midt i bygningen, halvvalmede gavle, profileret gesims og pudset sokkel. Skolefunktionen 
ophørte efterhånden, fordi man havde fået opført en stor skolebygning ved Østre Skole i 1920, og man valgte at udnytte bygningen som 
bibliotek, fra 1921 som Bornholms Centralbibliotek. Skolen blev revet ned i 1974. Foto Hugo Matthiessen, Nationalmuseet.
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Man kan strides om, hvor gammel den 
danske skole er i Rønne. Rønnedrengen, 
eleven fra latinskolen, M. K. Zahrtmann, 
har i »Rønne By og Borgere« og i »Born-
holmske Samlinger« med sin kærlighed til 
statsskolen kastet glans over denne og vil 
føre den tilbage til 1512, da ærkebisp Byr-
ge i Lund pålagde hele øens befolkning 
hver at give »een Skilling Penninge om 
Aaret« for at »der maatte holdes en Skole 
paa Landet i Rødtne til al menige Land-
sens Indbyggeres Børn allenest«.2 Man 
kan måske føre kommuneskolen tilbage 
til dette år, skønt det ikke var en skole for 
Rønne, men for hele øen, opretholdt ved 
bidrag fra øens befolkning. Det var bi-
skoppen, der påbød denne ordning. 1550 

var bidragene ophørt; atter vedtoges det 
på øens landsting, at øens sandemænd 
skulle indkræve skolepengene og indsen-
de disse til borgmesteren i Rønne.

Gennem flere hundrede år havde skolen 
til huse i en bygning nord for kirken, i et 
hus i Storegade, hvori man mener, at gil-
desbrødrene fra den tyske østersøby 
Gripsvold fra 1434 indtil reformationen - 
eller til etableringen af skolen i 1512 - 
havde haft deres Jomfru Maria kapel. 
Snart var denne skole tom, snart virkede 
den som almindelig kundskabsskole for 
alle, snart var den alene en finere latin-
skole og snart begge dele.

Skolen i 1700tallet

Kommen over år 1700 er skolen en ren 
kommuneskole, der vedligeholdes og dri-
ves af byen, hvis kæmnerkasse afholder 
udgifterne. 

Da man skrev 1800, var det imidlertid 
så, at der slet ingen dansk skole var i Røn-
ne. Nede i Rø sad der en præst, Elieser 
Gad, og han udgav i 1803 en pjece om 
undervisningsvæsenet på Bornholm og 
heri håner han Rønne-boerne for deres 
mangel på skolevæsen.

Rønne havde den gang 6-700 huse og 
25-2600 beboere. Gad beretter, at mange 
af borgerne indså det meningsløse i at ha-
ve en latinsk skole med undervisning i la-
tin, græsk og hebraisk, men ikke en skole, 
hvor de almindelige borgeres børn kunne 
lære at læse og skrive dansk. Disse var 

Borgmester Niels Nielsen om  
Borgerskolen i Rønne  

Fra »En By vokser til« opdatering v. Ann Vibeke Knudsen1 

Borgmester Niels Nielsen, 1872-1942,  
socialdemokrat og journalist, konstitueret 
borgmester 1917-1919, folkevalgt 1919-
1942. Hans sociale sindelag og indignation 
er bærende i historien om Rønnes skole-
væsen fra 1512-1910.

1  Niels Nielsen: En by vokser til, udgivet posthumt i 
1959. 

2  Bornholmske Samlinger, 7. bind, 1912, Rønne Latin-
skole 1512-1912, s. 56.
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henvist til private »lærere«, der, skriver 
præsten, »som oftest mangler ikke alene de 
nødvendigste Kundskaber, men også den 
Sædelighedsfølelse - uden hvilken endog 
den bedste Undervisning intet nytter«. 
Gad havde oplevet i Rønne, at en kone gav 
sin lille søn en pægl brændevin med til 
»læreren« til foræring den dag, læreren 
holdt fødselsdag. Konen sagde: »ja! hvad 
skal man gjøre? Selv har jeg ikke Tid eller 
Roe; noget skulle de dog lære«. »Se, disse 
ere de almene Anstalter for Undervisnin-
gen i Landets Hovedstad Rønne!!«

I Aakirkeby havde man skole; men læ-
reren fik så lidt for sit arbejde, at han ned-
lagde sit embede og igen tog fat på mur-
skeen, hans gamle håndværk. Nexø havde 
den bedste skole og en dygtig lærer. I Sva-
neke gav en gammel underofficer under-
visning, der nok var lige så mådelig som 
selve skolen. I Allinge og Sandvig var 
intet; i Hasle var skolen så usselt aflagt, at 
man da i to år ingen »nogenlunde duelig 
Skoleholder har kunnet faae«. På landet 
vandrede sognets degn fra mikkelsdag til 
påske, en gang hver uge, fra gård til gård, 
hvor han samlede de omboende børn. I to 
timer gaves undervisning, stavedes, lær-
tes indenad og udenad. Børnene kom i 
løbet af en sådan vinter fire à fem gange 
til undervisning. En degn den gang var 
nærmest kun en kirkesanger.

Således var undervisningen på Born-
holm i året 1803. Mange forældre forstod 
dog det gale heri og var selv i stand til at 
give deres børn nogen undervisning. An-
dre betalte en mere eller mindre havareret 
person, der kunne lidt mere end et almin-
deligt fæ, for at undervise børn.

Pastor Gad, der har været fremskridts-
mand med forståelse af undervisningens 

betydning, udkaster en detaljeret plan til 
opførelse af skoler og en ordnet undervis-
ning. I Rønne vil han have et skolehus 
med to skolestuer og to lærere, helst tre 
skolestuer og foruden de to lærere »en 
Lærerinde i Fruentimmer-Haandarbejde 
for Pigerne«. »Da Rønne er så stor og fol-
keriig og har desuden iblandt sine Bor-
gere endeel velhavende«, mener præsten, 
at det ikke er vanskeligt for Rønne-bor-
gerne at skaffe sig en skole. 

Men skolen var der dog; men dens rek-
tor havde fået den gjort til latinskole og 
afskaffet al danskundervisning. Han hav-
de flyttet skolen til en ny adresse i Store-
gade, hvor nu Statsskolen ligger.3 I Gads 
tid var denne latinskole dog næsten uden 
betydning, og blandt byens borgere her-
skede stor misfornøjelse med, at rektoren 
havde afskaffet den danske skole.

Og den danske skole kom. Bornholm 
fik på den tid en dygtig amtmand, Frede-
rik Thaarup, der også havde interesse for 
skolevæsenet. En ætling af den kendte 
Bohnske slægt, Joachim Ancher Bohn, 
var 1802 flyttet fra Svaneke til Rønne. 
Det var en virksom mand med fremsyn, 
og han blev af amtmand Thaarup ud-
nævnt til sammen med to andre borgere, 
Hans Rømer og Christian Hansen Rønne, 
at danne en skoledirektion, og de fik i 
1806 genoprettet den virkelige danske 
skole i Rønne. M. K. Zahrtmann fortæl-
ler,4 at hans gode tanke vakte stærk mod-
stand hos mange af hans bysbørn, særlig 

hos militsen, der da holdt øvelse, hvor nu 
biblioteket5 ligger. De kunne ikke udsætte 
sig selv og deres fine uniformer for regn 
og tordenbyger ved at lægge deres øvel-
sesplads længere bort fra byens huse. 
Men amtmanden gav dem det råd at drage 
ud til øvelserne under opslåede paraplyer!

Disse mænd ofrede af deres egne mid-
ler; de samlede frivillige bidrag ind; byen 
gav sin part; den gamle skole ved Kirken 
var sunket i grus, og jorden blev solgt for 
107 rdl. til indtægt for Rønne, og den rige 
brygger og grosserer Hans Koefoed i Kø-
benhavn, etatsrådinde Marie Koefoeds 
mand, gav 500 rdl. Derpå byggede disse 
fremskridtsfolk den danske skole i Røn-
ne, som blev grundlaget for skoleunder-
visningen i Rønne indtil vor tid.

Store Torv var da grænsen for bebyggel-
sen, en stor åben plads uden brolægning, 
grænsende mod øst op til haver og marker. 
Der lå en bygning på den østlige side, Røn-
ne Hospital, med plads for en halv snes fat-
tige, med kirke for disse, en hundred år 
gammel institution, der måske en gang 
havde været bolig for de spedalske. Det 
blev senere gymnastikhus for Vestre Skole.

Ved siden af hospitalets have fik Thaa-
rup og Bohn opført et skolehus, en grund-
muret bygning, der kostede 1031 rdl., og 
byens borgere ydede kørsel og arbejde 
efter tilsigelse og omgang. Ved en konge-
lig resolution af 20. december 1805 skaf-
fedes nogle indtægter til en skolelærer, 
idet den kirke- og sang-opvartning, som 

3  Den ældste skole lå Storegade 6-8. Statsskolen, Born-
holms Gymnasium ligger endnu i 2015 på hjørnet af 
Storegade og Søborgstræde (nu med indgang Sø-
borgstræde 2).

4 Bornholmske Samlinger, 8. bind, 1913, Billeder fra 
Bornholms Historie... s. 209-210.

5  Borgerskolen på Store Torv blev omdannet til bibliotek 
i 1920. Skolen og Arbejdshuset blev revet ned i 1974 og 
erstattet af et indkøbscenter, »Bornholmercentret«.
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hidtil havde været overladt latinskolens 
disciple, blev overladt Borgerskolen. Det 
blev nu dennes elever, der fik primklokke 
hængt foran sig og gik rundt i gaderne og 
ringede sammen til kirkegang og sang  
i kirken ved gudstjenesten. Det ses af 
Thaarups egen beretning, at det var van-
skeligt at skaffe det nødvendige beløb til 
veje, og han måtte selv stå i forskud med 
et større beløb.6

I 1806 ofrede byen på skoleundervis-
ning kun 57 skilling; men i 1808 var man 
kommet så vidt, at en førstelærer Ancher 
Anthoni Müller kunne overtage ledelsen 
af skolen.7 Samtidig var latinskolen af re-
geringen blevet reduceret til en »middel-
skole«, der også skulle undervise i dansk. 
Den var næsten hensygnet, havde i 1807 
kun syv elever. Men Rønneboerne havde 
fået genrejst deres gennem århundreder 
så stærkt omtumlede almueskole. Byg-
ningen var på syv fag, den sydligste del af 
den nuværende biblioteksbygning.

Slægten Bohn havde gennem flere hun-
drede år hørt til de bedste og indflydelses-
rigeste i Rønne. Joachim Ancher Bohns 
navn bør sammen med amtmand Thaa-
rups, mindes med taknemmelighed af 
senere slægter. En anden af slægten var 
Bohns søster, Marie Koefoed, af hvis for-
mue skolen den dag i dag nyder godt. Og 
Joachim Bohns anden søster, Karen, gift 
med købmand Mads Clemmed Engel, vi-
ste også sin interesse for skolen ved at 
testamentere den 1000 rigsdaler dansk 

6  Jf. note 2, s. 91. Samlinger udgivne af det Bornholmske 
Selskab for Efterslægten 1806-1810, Bornholmsk krø-
nike for de Aar 1805 til 1808 af Amtmand Friderik 
Thaarup, s. 286. (Kan downloades som Google books).

7  Borgerskolen blev benyttet til indkvartering af engelske 
krigsfanger indtil 1808.

Bornholms Amts Skolearkiv. »Kort over en liden Deel af Rønne paa Bornholm. Opmaalt 
1804«. På dette tidspunkt var Rønnes gamle latinskole revet ned og grunden i Storegade 
6-8 lå øde hen (B). Den blev først bebygget sidst i 1800årene. Grunden blev solgt af 
staten i 1805 og pengene overgivet til den ny Borgerskole ved den plads, der senere blev 
til Store Torv. Tak til Jesper Vang Hansen, som har fundet og affotograferet kortet på 
Rigsarkivet. 
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kurant, i 1824 ved skiftets slutning op-
gjort til 500 rdl. sølv. Dette beløb blev 
anvendt til bygningens reparation og ud-
videlse, antagelig bl.a. til køb af noget af 
hospitalshaven.

Arkitekt K. Thorsen anfører, at der i 
1825 tilbyggedes seks fag mod nord.8 

Tvungen undervisningspligt gennemfør-
tes her i landet i 1814, da landet fik de 
skolelove, der med større eller mindre æn-
dringer har været dansk undervisnings 
grundlag indtil vor tid. Indtil 1814 måtte 
det enkelte hjem selv om, hvorvidt bør-
nene skulle have undervisning eller ej.9 
Men selvfølgelig tog det tid at bringe en 

så stor reform ud i livet. Det ses også af 
den journal, som prins Christian Frede-
rik, senere Chr. 8., har skrevet om sit be-
søg på Bornholm, at det endnu i 1824 stod 
sløjt til med både lærerkræfter og under-
visning i byens borgerskole. Læreren, en 
seminarist, klagede over, at han ikke 
kunne overkomme arbejdet med 150 børn 
og et indskrænket lokale, tvende middel-
mådig store skolestuer. Tilbygningen mod 
nord har således ikke været bygget i 1824, 
men først året efter.10

Man havde haft en dygtig kateket og 
lærer, Hans Chr. Mahler, der imidlertid 
havde fået præstekald i Poulsker, og byen 

kunne ingen anden kateket få; thi præ-
sten, en tidligere dygtig og afholdt mand, 
Chr. Transe, var blevet gammel og for-
drukken og ville ikke lønne en kapellan 
på anstændig vis.

Joachim Bohn var død 1809, og hans 
svigersøn, Peder Dam Jespersen, sand-
flugtsskovens skaber, gik i familiens fod-
spor og lønnede af sine egne penge i seks 
år en andenlærer, da skolen kun havde 
penge til én lærer. Det var den samme 
mand, der ved siden af skolen i 1812 byg-
gede et »Arbejdshus«, hvor fattige kunne 
søge til - bygningen mod Torvegade, hvor 
der nu er lysbadeanstalt.11 Også denne 

8  K. Thorsens artikel i Bornholms Social-Demokrat okto-
ber 1923.

9  Dog kunne man ikke blive konfirmeret, medmindre man 
havde modtaget et minimum af undervisning. 

10  Bornholmske Samlinger, 16. bind, 1925, Pr. Christian 
Frederiks rejsejournal s. 61.)

11  Bygningen blev ligesom Borgerskolen revet ned i 1974.

Tre tegninger af Rønne Kommuneskoles udvikling, tolket og tegnet af arkitekt og lokalhistoriker K. Thorsen i 1926. Til venstre situa-
tionen i 1818: 1. er det gamle hospital, opført af Herman Bohn, 1729. 2 er Rønne danske Skole, opført af Jochum Bohn 1806. 3. Rønne 
Arbejdshus, opført 1813 af Peder Dam Jespersen, delvis for Marie Koefoeds legatmidler. I midten: 1850: 1. den ældste bygning fra 1806, 
2. tilbygning 1825. 3. arbejdshuset, indrettet til skole i 1844. 4. udvidet skoleplads på en del af hospitalets grund. Tegningen til højre: 
Skolen i 1865, hvor 1. er en tilbygning fra o. 1860. Det er så Hospitalets store grund, hvorpå man bygger Vestre Skole i 1889. BØA. 
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bygning blev, hvad stifteren næppe havde 
tænkt sig, senere også til skolebygning. I 
1822 indrettedes arbejdshuset til sygehus. 
1832 blev det igen arbejdshus og benyttet 
til bolig for fattiglemmer. Denne forsør-
gelsesmåde fandtes snart for dyr for byen, 
og bygningen henstod ubenyttet nogle år.

Omkring 1840 var børnetallet vokset så 
meget, at skolen trængte til udvidelse, og 
byrådet fik 1843 ministeriets tilladelse til 
at omdanne arbejdshuset til skolebygning 
mod at betale til legatet 520 rdl. Det be-
regnedes, at 4/9 af bygningen burde gå til 
legatet, og 5/9 var byens oprindelige til-
skud. Beløbet skulle forrentes med 4 % 
og afdrages på 10 år. I 1846 eftergaves 
dette beløb, mod at byen opførte en anden 
bygning på 20 fag til arbejdshus og fribo-
lig for fattige. Det blev »Etatsrådinde Ma-
rie Kofoeds arbejdshus« i Møllegade.12

Rønnes børn undervises  
i Borgerskolen

Borgerskoleundervisningen i Rønne fore-
toges således fra 1808 i Fr. Thaarups, Joa-
chim Bohns og senere fra 1844 også i 
Peder Dam Jespersens bygninger. Og 
gennem årene lige til 1890 fik Rønne-
børnene deres almindelige skoleundervis-
ning i disse bygninger. Store var udgif-
terne ikke. I 1877 ser regnskabet således 
ud: Lønninger og pensioner 9712,98 kr, 
skolebygninger og inventar 676,17 kr, un-
dervisningsrekvisitter 169,13 kr, brændsel 
445,21 kr, andre udgifter 261,53 kr, i alt en 

12  Niels-Holger Larsen: Marie Kofoeds Stiftelse i Rønne, 
fra Bornholms Museum 1980 s. 30ff.

Den halvvalmede, grundmurede ejendom ud mod »Store Plads« (midt i billedet, tegningen 
øverst) var Rønnes Borgerskole og bygningen med facaden imod os, »Marie Koefoeds 
Arbejdshus«. »Hospitalet« er den lille bindingsværksbygning bag Arbejdshuset. Udsnit af 
tegning af K. Thorsen, »Store Torv o. 1820«, udarbejdet til Industriudstillingen i Rønne, 
1923. Tegningen nedenunder er en facadetegning af den gamle skole, der desværre blev 
revet ned i 1974. Tegning af K. Thorsen, u. år. BM.
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Der er tilsyneladende ikke bevaret billeder af den gamle Borgerskoles indre. Bonholms Centralbibliotek flyttede ind i 1921, og nogle 
år senere blev dette billede taget. Der må have være mange børn, der har trasket hen over det slidte og her ferniserede gulv, som 
man ser her mellem reolerne. Foto fra Rønne Kommune, BM.
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samlet udgift for skolen på 11.265 kr. 2 
øre. Seks år senere er udgiften gået op til 
12.724 kr.

Da, altså i 1883, har skolen, der var delt 
i en forskole og en borgerskole, otte dren-
geklasser med halvdagsundervisning fra 
kl. 8-11 formiddag eller 1-4 eftermiddag, 
nogle klasser 18, andre kun 15 timer 
ugentlig, 5. klasse dog 27, sang- og gym-
nastiktimer ikke medregnet. Der var 45 
elever i den yngste og 24 i den ældste 
drengeklasse, i alt 296 elever og fem læ-
rere. Pigerne var delt i seks halvdagsklas-
ser med omtrent 40 i hver klasse; der var 
tre lærerinder og 265 piger. Den største 
del af børnene fik således kun tre timers 
daglig undervisning. 

 

Planer om ny skolebygning

Gymnastik foretoges kun om sommeren 
i fri luft. I 1882 henstiller ministeriet, at 
der enten bliver bygget gymnastiksal eller 
lejet lokale hertil. Men da man nu havde 
under overvejelse at bygge ny skole, ud-
sattes sagen. Der var i oktober nedsat et 
udvalg til at tage spørgsmålet om skole-
væsenets omordning op til overvejelse.

Skolekommissionen motiverer 1883 et 
forslag om udvidelse med, at børnene som 
følge af de herskende forhold, går ud af 
skolen med »aldeles utilstrækkelig kund-
skab«. Kun et forholdsmæssigt antal 
drenge går ud af 5. klasse, men så også 
med en forsvarlig lærdom. Mange børn 
udskrives fra 4. klasses ældste og yngste 
afdeling, nogle endog fra 3. klasse. Det 
samme er tilfældet med pigerne.

Kommissionen foreslår at udvide un-
dervisningen til fire timer daglig for alle 
børnene og at oprette så mange nye klas-

ser, at der i ingen klasse bliver over 35 
børn. Der skal oprettes en forskole med to 
afdelinger, hver afdeling med tre klasser 
under to lærerinder, og her skal børnene 
lære at læse, skrive og regne samt have 
nogen religion og noget af Danmarks 
sagnhistorie.

Selve borgerskolen skal for drengenes 
vedkommende deles i fire klasser, de tre 
med to jævnsides løbende afdelinger med 
24 timers undervisning ugentlig, 4. kl. 
med 27 timer. Fire faste lærere skal be-
sørge undervisningen og undervise 36 ti-
mer, og førstelæreren 27 timer. For pige-
skolen bortfaldt 4. klasse; der blev tre 
klasser med hver to afdelinger. Planen 
ville kræve en forøgelse af fire lærerinder 
til forskolen og en til borgerskolen, og der 
skulle skaffes fem nye skolestuer, men af 
hensyn til den voksende befolkning helst 
seks nye skolestuer, et sanglokale og en 
gymnastiksal. Som lærerinder i pigeklas-
serne mener man at kunne nøjes med 
kvinder, der »uden at have underkastet sig 
eksamen er øvede i skolegærning«, og de 
skal lønnes med 500 kr. for de to yngste 
og 600 kr. for de to ældste, medens den 
nye lærerinde må have den anordnings-
mæssige løn af ca. 750 kr. Også lærerne, 
der får timetallet forøget fra 33 til 36, må 
have forhøjelse. Den samlede udgift bliver 
3650 kr. og med forøget lys og varme i alt 
4000 kr. Udvidelsen vil koste en betydelig 
sum een gang for alle, men, siger kommis-
sionen, »byen skylder sig selv at give bor-
gerskolen en tidssvarende udvidelse«.

Skolekommissionens formand var by-
ens dygtige og afholdte sognepræst, F. V. 
Christensen, og medlemmer var amtsfor-
valter Lütken og landinspektør H. M. Ko-
foed. Med skrivelsen fulgte et udførligt 

udkast til en ny skoleplan, der viste, at 
kommissionen virkelig ville gøre noget 
for at føre skolen frem. Bl.a. foreslås det, 
at alle undervisningsmidler ydes uden be-
taling til alle børnene.

Det af byrådet nedsatte udvalg med 
borgmesteren, Valdemar Olivarius, som 
formand, med skolens leder, A. Hjorth, og 
lærer Othenius Kofod samt arkitekt Ma-
thias Bidstrup og fabrikant Chr. Wolffsen 
som medlemmer, skar forslaget ret bety-
deligt ned. At man strøg den grundtvigi-
anske sognepræsts krav om danske sagn 

Bag på billedet står: »Ca. 1880, Borger-
skolen St. Torv. H. P. Jensen, f. 1866 nr. 
to fra højre«. H. P. Jensen, 1866-1937, var 
fabrikant og højskolemand, ansat på »De 
forenede Granitbrud«. De andre er »Røde) 
Johannes Holm, kaptajn i 1866, Rømer, 
maskinmester, Jul. Folkmann«. Læreren 
er skoleinspektør A. L. Hjorth. BØA.
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og folkeviser, betød ikke så meget; men 
på flere punkter blev kommissionens go-
de forslag betydeligt forringet. Udgiften 
til bygning var af Mathias Bidstrup be-

regnet til 54.900 kr., og herfor skulle man 
bl.a. få en bygning med otte og en med 
seks klasser. De årlige udgifter ville gå op 
fra 11.318 kr. til 19.150 kr.

Borgmesteren bemærkede ved forelæg-
gelsen, at forslaget ville medføre en stig-
ning af skatten på 8/10 % fra 4 1/2 til 5 
3/10. Man havde derfor samme dag drøf-

Medlemmer af skolekommissionen, formanden sognepræst F.V. Christensen og landinspektør H.M. Kofoed. Rønne Kommunes Sko-
leudvalg: Kongeligt udnævnt borgmester Olivarius, læge Søren Kabell, skoleinspektør Hjorth, lærer Othenius Kofoed, arkitekt 
Mathias Bidstrup og senere medlem, borgmester Niels Nielsen, artiklens forfatter. BM.
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Formentlig fejrer man indvielsen af den ny skole i Ellekongstræde 26. august 1890. Bygningen til højre er den gamle hospitalsbygning, 
der da var indrettet til skolebrug. Til venstre er det Marie Koefoeds gamle Arbejdshus og midt for den gamle Borgerskole fra 1806. 
Foto Th. Yhr 1890.
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tet at opføre kun en bygning med 12 klas-
ser. Sagen gik til anden behandling.

Det var i maj 1883. Med den evne, det 
daværende byråd havde til at forhale alle 
ubehagelige sager - og herunder særlig 
alle krav med forøgede udgifter - undrer 
det ikke, at der gik syv år, inden sagen 
delvis løstes, skønt klasserne var mere 
end overfyldte og lærerkræfterne util-
strækkelige.

I oktober udtalte borgmesteren, at sa-
gen »hviler ingenlunde, men går stadig 
fremad, om end noget langsomt«. Måske 
ingensinde har byrådets formand udtalt 
sig så træffende om den tids byråds ind-
stilling. »Det ligger nemlig i sagens na-
tur«, fortsatte Olivarius, »at den ikke eg-
ner sig til at fremskyndes«.

Han fremsætter derefter en plan om at 
omdanne den gamle hospitalsbygning, 
som rådet nogle år før har erhvervet fra 
Bohns stiftelse, til to klasseværelser. De 
tre gamle koner, der boede i hospitalet, 
måtte så flytte ud. Kort efter vedtoges det 
at indrette et klasseværelse i hospitalet, at 
bygge ny latriner, leje et gymnastiklokale 
og forhøje lærernes løn med 10 à 15 tdr. 
byg à 10 kr. Hele omordningen medførte 
en årlig udgift af 2.700 kr. Udvalget må 
kræve, at »der skrides langsomt og besin-
digt frem«, også fordi man »ikke er uden 
frygt« for med eet at forøge udgifterne 
med et alt for betydeligt beløb.

1886 var tallet på skolepligtige børn 
vokset til 725 fra 561 i 1877. Der var i alt 
1033 skolepligtige børn; men der fandtes 
foruden statsskolen og en del små poge-
skoler tillige tre større pigeskoler: transla-
tør Jørgensens, frk. Horsths og frk. Raa-
byes. Denne sidste sluttede med prælimi-
næreksamen; frk. Horsths skole havde 

omkring 40 elever og translatørens »hø-
jere pigeskole« 30-40. Alle fire større sko-
ler fik tilskud fra kommunen.

Skoleplanerne, børnestallet stiger

I Rønne byrådsforhandlinger for 1885 læ-
ses følgende:

»Bornholms skoledirektion begærer 
byrådets erklæring over sålydende skri-
velse fra Rønne skolekommission«:

»Da børnetallet i Rønne Borgerskoles 
yngste drengeklasse alt nu - efter opflyt-
ningen til 2. drengeklasse med nu over 
firsindstyve børn - er så stort, 91 børn, at 
det vil være aldeles uoverkommeligt for 
læreren at undervise børnene, når dette 
klassens børneantal i vinterens løb for-
øges efter al rimelighed med 30 til, har 
skolekommissionen betænkt, med den 
højtærede skoledirektions billigelse, nu 
fra vinterhalvårets begyndelse at dele 
yngste drengeklasse i to hold«.

Som lærerinde skulle ansættes en dame 
for 40 kr. månedlig. Sagen gik til skoleud-
valgets erklæring.

Byrådet havde en måned før vedtaget at 
ansætte yderligere en lærerinde med 500 
kr. årlig løn og andel i skolepenge. Nu 
måtte byrådet igen til »forbedringer«. Der 
blev da ansat to unge piger til medhjælp 
for lærerinderne, der selv måtte antage, 
hvem de ville. De to lærerinder fik hver 
den rundelige betaling af 10 kr. månedlig 
til at lønne medhjælperinderne med.

Mathias Bidstrup tegner ny skole  
i Ellekongstræde

1887 foreslår kommissionen en pogeskole 
med fællesundervisning for piger og 

drenge indtil ni års alderen med fire til 
seks lærerinder. Rådet nedsætter udvalg. 
Dette arbejder forbløffende hurtigt. En 
måned efter møder det med 16 situations-
kort og 16 forskellige overslag af udval-
gets medlem Mathias Bidstrup. Man øn-
sker et møde til drøftelse af, om byrådet 
vil sælge skole og grund og bygge en ny 
skole et andet sted. Gik til cirkulation. 
Derefter til udvalget til yderligere for-
handling og undersøgelse, der ender med 
forslag om at bygge ud til Ellekongstræde 
og at sælge den gamle skole ud mod Tor-
vet og Lille Torvegade. Med 11 stemmer 
mod tre - Chr. Pihl, L. Koefoed og Vilh. 
Rønne - vedtoges indstillingen, og man 
købte en mindre naboejendom og lidt jord 
af boghandler Colberg. Allerede i novem-
ber 1887 møder udvalget med tegninger 
og overslag, og i decembermødet vedta-
ges forslaget. Men hele det næste år går 
med licitationer og forkastelse af tilbud på 
centralvarmeanlægget. Nordre jernstø-
beri giver i 1889 tilbud på varmeanlæg til 
6000 kr. Antages. Og det vedtages at op-
rette fem klasseværelser i loftsetagen. Se-
nere løb man fra kontrakten med Nordre 
Jernstøberi og gik ind på at betale 750 kr. 
i erstatning. Støberiet leverede så ni var-
meovne, og dermed var året 1889 gået.

Man fik tilladelse til at låne 50.000 kr., 
og bygmester Mathias Bidstrup lavede 
tegninger til den ny skole. Men ved licita-
tionen viste det billigste tilbud sig at være 
på 64.986 kr., og man forkastede samtlige 
tilbud. Kun skoleinspektør Hjorth stemte 
derimod; han turde ikke påtage sig ansva-
ret for at udsætte sagen endnu længere. Et 
nyt udvalg fik planerne reducerede og 
satte maksimum til 36.000 kr., og efter 
dette forslag byggedes skolen ved Elle-
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kongstræde af firmaerne Dam & Olsen og 
H. P. Bidstrups byggeforretning i samar-
bejde og kostede 47.700 kr.

1890 stod den ny toetages skole færdig, 
men kun med ni klasseværelser, og udvi-
delsen afløste således ikke den gamle 
skole, om hvilken dr. Kabell i et byråds-
møde havde sagt, at den var »ret elendig, 
den kunne dårlig hænge sammen - (Bid-
strup: Hænge sammen, nå ja, hvis De har 
noget imod sammenhængen, kan vi jo 
sige: sålænge den til nød kan bruges)«. 
Indvielsen fandt sted 26. august 1890. 
Skolens udvidelse krævede dog ansæt-
telse af større lærerpersonale, to lærere, 
fire lærerinder og to pogelærerinder. 

Man skulle også bygge gymnastikhus. 
Ministeriet krævede det. Planen havde 
været at indrette gymnastiksal for piger i 
kælderen i den ny skole; men det ville mi-
nisteriet ikke gå med til. Alligevel trø-
stede man sig i 1889 med, at de gamle 
lokaler godt kunne bruges længe endnu. 
Men så i 1890, inden Ellekongstrædesko-
len endnu er færdig, bryder det nedsatte 
udvalg pludselig staven over den gamle 
skole. Selv om der ofres store reparationer 

Arkitekt Mathias Bidstrup, Rønne, 1887: 
Borgerskole, tegning no. 3: Plan af første 
stokværk, dvs. etagen lige under tageeta-
gen. Med et stort trapperum med garde-
rober til børnenes tøj og fem store, lyse 
klasselokaler. De farvede hulrum i skil-
levæggene er ventilations- og varmlufts-
kanaler. Bygningen er forsynet med to 
skorstene og der har været fyrrum i kæl-
deren. Der er også bevaret en tegning af 
skolens tagetages bjælkelag, men desvær-
re ikke andre tegninger. BØA.

Borgerskolen i Ellekongstræde (fra 1910, da Østre Skole var bygget, kaldet Vestre 
Skole). Skolen blev indviet 26. august 1890. Foto Chr. A. Møller, 1908. BM.
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på den, således som ministeriet har kræ-
vet, så vil de gamle lokaler »næppe blive 
tidssvarende hverken i hygiejnisk eller i 
andre henseender«. Udvalget slår også 
hånden af den tanke at indrette gymna-
stiklokale i bygningen mod Torvegade. 
Nu vil man en deling af skolen. Dette 
pludselige omslag skyldtes ønsket fra den 
regerende klike om at spænde ben for Ma-
thias Bidstrups planer vedrørende en tek-
nisk skole, som man ikke fra den side 
ville have bygget i H. P. Bidstrupsgade 
(Sct. Mortensgade).

Man foreslår at købe en større bygge-
grund ude ved Møllegade og lægge denne 
sammen med jorden fra Marie Koefoeds 
arbejdshus og derude foruden en teknisk 
skole bygge en ny skole med otte klasse-
værelser, et gymnastikhus og en bolig for 
skoleinspektøren. I den 1889 udarbejdede 
plan havde man allerede døbt den nuvæ-
rende »Marie Kofoedsvej« med navnet 
Skolegade; syd for denne skulle gymna-
stikhus og lærerbolig opføres, nord for 
den ny skole, og nord for denne ud til By-
ledsgade den tekniske skole. Disse byg-
ninger skulle kunne opføres for 50.000 
kr., og man regner med at spare 200 kr. i 
boliggodtgørelse til læreren og indvinde 
1000 kr. ved at leje de gamle skolebygnin-
ger ud, så byens hele merudgift årlig ved 
denne store plan kun skulle blive 900 kr. 
Og man ville, siger udvalget, opnå, at sko-
len kommer fuldstændig på højde med 
tidens krav.

Håndværkerforeningen ville imidlertid 
ikke lægge sin tekniske skole »ud i en af-
krog«, og byrådet var bange for nye ud-
gifter. Da man imidlertid havde skyndt 
sig at købe grunden, blev resultatet, at den 
store plan reduceredes til gymnastikhu-

set, der opførtes 1891. Den anden jord 
blev liggende ubenyttet, indtil byen til 
afhjælpning af bolignøden byggede »Ma-
rie Kofoeds-Hus« med otte lejligheder og 
senere »Byledshus« med ligeledes otte 
lejligheder. Gymnastikhuset blev senere 
solgt til frimurerne til logebygning. Og de 
gamle skolelokaler forblev i brug som 
skole lige til 1921.

Et var man enig om i udvalget i 1890 - 
den gamle skole måtte ikke sælges, »idet 
der i fremtiden kan blive tale om kom-
munale foretagender, hvortil pladsen sær-
lig vil egne sig, og hvortil det vil være 
hensigtsmæssigt at have den i behold, så 
meget mere, som kommunen ellers ikke 
ejer nogen pladser«. Man henviser til 
kæmnerkontor og politistation.

Senere mødte sparekassen som køber til 
den nordlige halvdel af bygningen mod 
torvet; men da der kun blev budt 10.000 
kr., ville byrådet ikke sælge. »Avisen« der-
imod var stærk tilhænger af salg. »Vi kan 
vist alle let blive enige.om et, og det er at få 
denne grimme kasse af en borgerskole, 
som i høj grad mispryder St. Torv, bort 
snarest muligt«, skrev bladet 8. maj 1893. 
Endnu i vor tid glæder mange sig over den 
gamle, smukke bygning på torvet.13

Og i 1929 var der atter en køber, som 
ville rive bygningen ned og opføre en stor 
fireetagers bygning med flotte butikker 
og store lejligheder. Et mindretal i byrå-
det, fire mand, anførte de samme grunde 
derimod som udvalget fra 1900: den plads 
burde kommunen beholde til fremtidig 
brug; men rådets store flertal var villigt til 
at sælge, nogle med det for øje at få et 

større byggeforetagende i gang. Det lyk-
kedes imidlertid under de senere forhand-
linger mindretallet at få flertallet til at gå 
med til at kræve en så stor afståelsessum, 
at planen strandede derpå. Den ville alli-
gevel være strandet; men det vidste man 
ikke i de dage, da store diskussioner fandt 
sted i rådet om salget. Manden, der bød 
mange dollars, havde nemlig ingen!

Borgerskolens lærere

Lærerkræfterne bestod i 1892 af en in-
spektør, A. Hjorth, en andenlærer, der var 
klokker og kirkesanger, tre lærere på æld-
ste og to på yngste lønning - det vil sige 
henholdsvis 1500 kr. og 1100 kr. Så var 
der to lærerinder på ældste og fem på yng-
ste lønning, to pogelærerinder, samt »til 
medhjælp« i pogeskolen en dame uden 
lærerindeuddannelse med 240 kr. i årlig 
løn. Lærerinderne på yngste lønning hav-
de kun 2/3 af den i loven normerede løn 
og nåede op til 809 kr. Lønningerne udre-
dedes dels i fast pengeløn, dels i byg, der 
dog omsattes efter kapitelstakst til penge, 
dels i andel i skolepenge. Skoleinspektø-
ren lønnedes således med 1320 kr. i pen-
geløn, 50 tdr. byg (i 1892 à 11 kr. 34 øre = 
567 kr.), godtgørelse for brændsel 80 kr. 
og andel i skolepenge 42 kr. 63 Øre. Det 
blev 2009 kr. 63 øre, hvortil kom fribolig. 
Sanglærer var organist Emil Madsen med 
384 kr. i løn for 11 timers ugentlig under-
visning. Madsen fik senere denne storslå-
ede løn forhøjet med 120 kr. mod at over-
tage yderligere fem timers undervisning. 
Skoleudvalget gør med rette, måske også 
med en vis stolthed, i sin indstilling her-
om opmærksom på, at dette honorar »er 
forholdsvis betydelig lavere end det hono-

13  Som desværre blev revet ned i 1974 og erstattet af 
»Bornholmercentret«.
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En pigeklasse, »2den A 1909-1910«, har gymnastiktime. Om billedet er taget i den gamle gymnastiksal på Marie Kofoedsvej, i gymna-
stiksalen på Borgerskolen eller i den nyopførte gymnastikbygning på Østre Skole er uvist. Fra lærer Fridlev Skovmands samling, BØA. 
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rar, der tidligere har været ham anvist«. 
500 kr. for i 16 timer hver uge året igen-
nem at skulle herse med en flok børn og 
lære dem at synge! Madsen var en stor 
dygtighed både som musiker og sanglæ-
rer; men han søgte, sagde de moralske, 
»slet selskab og drak sig ofte fuld«. Kan 
man undres derover? 

Foruden disse lærere havde sergent Chr. 
Haslund gymnastikken med 400 kr. i løn. 
Til assistance ved gymnastik og svøm-
ning stod fyrværker J. P. C. Helsing med 
240 kr. i årsløn. Pedellen fik 1892 sin løn 
forhøjet med 100 kr. til 450; han havde fri 
bolig, lys og brændsel og besørgede al 
rengøring på skolen. Kun til gymnastik-
huset i Møllegade var for en årlig løn af 
60 kr. antaget en særlig rengøringskone.

Den samlede lønning i 1892 var ved 
skolevæsenet 18.956 kr. 53 øre, men da 
kapitelstaksten for byg ventedes at gå ned 
under 10 kr. tønden og den samlede løn i 
byg drejede sig om 548 1/3 td., kunne løn-
kontoen for 1893 nedsættes på budgettet 
med 734 kr. 77 øre. Skolens samlede ud-
gifter var 22.665 kr. foruden renter og 
afdrag på lånene til den ny skole ved El-
lekongstræde og gymnastikhuset. Det var 
i 1892.

Nu var den ny skole bygget. Arkitekt 
Bidstrup havde her lavet en efter den tids 
krav udmærket skole og skabt en ret pyn-
telig bygning. Oppositionsføreren, redak-
tør Smidt, havde ret i dette, at man havde 
lagt den skjult for menneskene. Men by-
rådet havde handlet klogere, end opposi-
tionen havde villet. Smidt ville bygge ude 
på en af kommunens grunde nogle lave 
bygninger, efterhånden som der blev brug 
for dem: Smidt var friskolelærer, og hans 
ideal var ikke et samlet skolevæsen med 

gode, lyse lokaler og samlet undervis-
ning. I 50 år har denne skole gjort udmær-
ket fyldest og tilfredsstiller endnu alle 
rimelige krav.14

Mindre heldig var opførelsen i 1891 af 
gymnastikhuset (for 15.264 kr.) i Mølle-
gade; det lå alt for langt fra skolen. Men 
dette var jo også et resultat af flertallets 
intrigespil over for håndværkernes ønske 
om en teknisk skole i Sct. Mortensgade, 
et ønske, byrådet alligevel ikke havde 
evne til at slå ned.

Men selve skolen med dens ni store 
klasseværelser var god og tjente til rådets 
ros.

Nye skoleplaner

Man havde blot ikke gjort skridtet fuldtud. 
Hele den gamle skole fra 1806 trængte til 
afløsning. Tanken var fremdeles at be-
nytte skolelokalerne mod torvet og kun 
kassere lokalerne mod Torvegade. Men 
allerede en måned efter indvielsen af El-
lekongstrædeskolen foreligger godken-
delse fra ministeriet på fremdeles at be-
nytte tre af lokalerne til Torvegade. De 
må dog kun benyttes »ganske midlertidig 
til skolebrug, indtil den af byrådet på-
tænkte nye borgerskole er opført«.

Dette »midlertidig« blev af årelang va-
righed. Og i mellemtiden havde byrådet 
kvaler nok med det indre liv i skolen. Der 
var en stadig kamp mellem skolekommis-
sion og ministerium på den ene side, sko-
leudvalg og byråd på den anden. Løn-
spørgsmål, reparationer, klassernes over-
fyldning med elever var spørgsmål, der 

nok kunne sætte et sparsommeligt byråd 
grå hår i hovedet. Der var f. eks. lønnin-
ger.

Det ses ikke af byrådets forhandlinger, 
at kommunens funktionærer fandt på no-
gensinde at søge om forbedring af deres 
kår. Lønnen var nu engang bestemt af det 
høje råd, og sådan burde og skulle den 
være.

Derimod bebyrdedes rådet af og til med 
lønsager fra skolens folk. Således havde 
man en lønsag fra pedellen, fhv. skipper 
Johan Rasmussen, der må have været er 
menneske med større fordringsfuldhed 
end de andre funktionærer. Han var ble-
ven ansat i 1890 med 350 kr. i årlig løn og 
fri bolig, brændsel og belysning. »Den 
nuværende bolig må dog erkjendes at 
være en del ufuldkommen«, skriver ud-
valget i 1891, da man efter hans andra-
gende gav ham et tillæg på 100 kr. For 
denne løn var det hans pligt at renholde 14 
skolestuer og to gymnastiklokaler og pas-
se kakkelovnene i alle lokalerne, og des-
uden vande skolepladsen og feje gaden og 
rendestenen. Selv om klasserne kun blev 
udluftede de fire af ugens dage og ren-
gjort onsdag og lørdag, måtte han allige-
vel leje hjælp og betalte i 1891 125 kr. af 
sin løn dertil. Han havde taget pladsen i 
det forfængelige, men skuffede håb at 
kunne få tid til at tjene noget ved siden af 
pedelgerningen. For at gøre rent efter af-
tenbrugen af klasserne til teknisk skole og 
andet tjente han 265 kr.; men i 1893 mi-
stede han de 200 kr. heraf, idet teknisk 
skole flyttede op i sin ny bygning. I den 
anledning søger han for anden gang om 
mere løn, og skoleinspektør Hjorth siger 
til andragendet, at »pedellen trænger til 
en lønforhøjelse, når arbejde og løn skal 14  Vestre Skole blev revet ned i 1975.
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stå i et nogenlunde passende forhold«. Så-
dan syntes udvalget nu ikke - han var 
sluppen fri for gymnastiklokalernes ren-
gøring, efter at det ny gymnastikhus ved 
Møllegade var taget i brug, og udvalget 
fandt al lønforhøjelse overflødig. Det 
samme fandt byrådet.

Også med lærernes løn havde  
byrådet kvaler

Byrådet var ikke uden evne, når det dre-
jede sig om at forhale en udgift, der ikke 
passede det. I 1892 gav kultusministeriet 
til skoleindberetningen for 1891 den be-
mærkning, at »det synes nødvendigt at 
ansætte endnu en lærerinde ved skolens to 
pogeklasser, hvor børneantallet nu er ste-
get til henholdsvis 59 og 49«. Inden skri-
velsen kom tilbage fra skoleinspektøren 
med erklæring (31. december 1892), var 
tallet steget til 122, 76 drenge og 46 piger. 
Der var i virkeligheden kun en lærerinde 
og en ueksamineret frøken som med-
hjælp. Man mener dog at kunne nøjes 
med endnu en »assistent«; det var billi-
gere end at ansætte en lærerinde. Skolein-
spektøren fandt det nødvendigt at antage 
en lærerinde. Kommission og byråd ven-
tede ikke, at tilgangen i fremtiden ville 
blive så stor; men de anerkendte, at det 
gældende forhold virkede uheldigt også i 
de andre klasser. Ministeriet godkendte 
derpå en medhjælperske til, dog kun for 
et år, og krævede, at hun skulle lønnes 
med mindst 500 kr., idet det fremhævede 
betydningen af, at der netop ved poge-
klasserne ansættes dygtige lærerinder.

Men så fortryder byrådet, og i juni 1893 
oplyser skoleudvalget, at der nok i poge-
skolen er 17 drenge for meget; men da der 

ikke i de andre klasser er så mange børn, 
som skoleplanen tillader, 36 i hver klasse, 
foreslår udvalget at søge ministeriet om, 
at det »indtil videre må have sit forbli-
vende ved den nu bestående ordning«, 
tilmed da børnetallet i skolen er gået ned 
fra 908 til 863. Kommissionen synes ikke 
om denne ordning og oplyser (11. juli 
1893), at nu er tallet í pogeskolen steget til 
148 børn, 83 drenge og 65 piger. Rådet 
mener, at man kan klare sig med at flytte 
om med børnene. Sagen forhales stadig, 
og i kommissionen er man lumsk ked af 
forhalingen. Der ligger i arkivet en lille 
lap papir, hvorpå sognepræsten har skre-
vet til et af kommissionens medlemmer: 
»Kære Weidemann! Synes De ikke, at vi 
må se at få ende på sagen og lade byrådet 
om selv at klare det med omflytningen for 
ministeriet, som det kan bedst«. Ministe-
riet rykker i august byrådet om et svar. Da 
byrådet ved en snild manøvre giver det 
udseende af, at der er to lærerinder ved 
pogeskolen (de flytter på papiret en over 
fra forskolen), går ministeriet i oktober 
ind på at nøjes med en medhjælperske. 
Men da det er oplyst, at denne for 36 ti-
mers ugentlig undervisning kun lønnes 
med 20 kr. månedlig, forlanges hendes 
løn hævet til 500 kr. Det er i november 
1893. Udvalget er nu klar over, at man 
»formentlig bliver nødt til at forhøje ve-
derlaget«, og foreslår, at dette sker fra 1. 
januar 1894.

Men der sker intet, og i februar 1894 har 
ministeriet endelig tabt tålmodigheden. 
Det lader skoledirektionen meddele byrå-
det, at det ikke længere vil tillade forhol-
dene ved skolen, der er »lidet tilfredsstil-
lende«, og at man ikke kan vente at få 
dygtige lærerkræfter »på de vilkår, som 

bydes ved bemeldte skole, navnlig ikke 
for den aldeles utilstrækkelige lønning, 
som er tillagt medhjælpersken«. Byrådet 
har nu at lønne lærerinderne i henhold til 
lovens krav.

Så overvejer man atter, og i september 
vedtager man atter at lønne medhjælper-
sken med 500 kr. fra 1. januar 1895; men 
nu skal der spørges, om hun også skal 
have andel i skolepengene. 

Nu forlanger direktionen, at den »eks-
traordinært« ansatte lærerinde, der også 
er uden eksamen, skal fast ansættes og 
hendes løn forhøjes til 650 kr. fra 500 kr., 
medens den godkender 500 kr. til med-
hjælpersken. Og dette godkender ministe-
riet.

Så kommer imidlertid lærerinde ved 
forskolen, frk. Emma Pedersen, med sit 
krav. Hun har været knyttet til skolen som 
ekstraordinær længere end lærerinden 
ved pogeskolen, men har som denne kun 
500 kr. i løn. Og nu bliver skoleudvalget 
pludselig flot og siger: Skal der være gil-
de, så lad der være gilde! Skal den ene 
have 650 kr., skal den anden også!

Og så fik det smålige byråd da det ud af 
hele striden, at to løse embeder blev om-
dannet til faste med lønforhøjelse til beg-
ge, og at medhjælperskens løn blev sat op 
fra 240 kr. til 500 kr. Men så havde man 
også sparet de penge fra december 1891 
til maj 1895.

Det nærige byråd

Skoleudvalgets håb om, at børnetallet 
skulle gå ned, viste sig hurtigt ikke at slå 
til. I juni 1895 var pogeklasserne blevet så 
overfyldte, at man måtte dele klassen i tre 
afdelinger og give lærerinden 20 kr. pr. 
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måned for at overtage ekstra 12 timers 
ugentlig undervisning.

Postbud Pihl og flere klagede over for-
skellige forhold,15 hvilket gav skolekom-
missionen anledning til at foreslå: 1. at 
der for kommissionens regning anskaffes 
gymnastiksko til børnene; 2. at der opfø-
res et skråtag til skærm for børnene i fri-
kvartererne; 3. at der for kommissionens 
regning meddeles lægeattester til alle 
børn, der anslås fritagne for gymnastik 
eller svømning. Skoleudvalget grundede 
fra februar til maj over dette forslag og 
indstillede så at bygge skråtaget, men sige 
nej til de to andre krav. Byrådet fandt sa-
gen så vanskelig, at den måtte udsættes til 
junimødet, og der kom man til en tredje 
ordning: rådet fandt ikke anledning til at 
lade skråtaget opføre; men der måtte an-
skaffes gymnastiksko og udstedes læge-
attester til børn, hvis forældre ikke selv 
havde evne til at betale derfor.

Skolen var gammel og trængte på man-
ge områder til forbedring. Men byrådet 
vendte oftest det døve øre til kravene. Ud-
valget ønskede en hovedistandsættelse af 
klasserne ud mod torvet og anslog udgif-
ten til 1200 kr. De mærkede køligheden i 
rådet og frafaldt inden sagens anden be-
handling ønsket om væggenes maling 
med oliefarve og ændrede kravet om væg-
panel til, at der kun anbringes panel i vin-
dueshøjde, hvorved udgiften kunne ned-
sættes til kr. 736,00 kr. Rådet sagde nej; 
der skulle ingen hovedreparation til; man 
kunne nøjes med »de nødvendige årlige 
vedligeholdelsesudgifter«.

Skoleudvalget ville dog ikke opgive sine 

krav og stillede til budgetbehandlingen 
forslag om efterhånden at forsyne loka-
lerne i den gamle bygning med brystpanel 
og opførte 200 kr. dertil. Desuden ville 
udvalget have 250 kr. til en ventilationsovn 
i inspektørens klasseværelse. Sådanne var 
efterhånden anbragt i klasserne; kun i in-
spektørens stod en gammel magasinovn, 
der så foresloges anvendt i hjælpeklassen i 
den søndre bygning, hvor der stod en »til-
dels kassabel kakkelovn«. Ved denne for-
anstaltning ville der »opnås bedre luft - 
også i den nævnte skolestue«, og desuden 
havde inspektøren meget ønsket en sådan 
ovn af hensyn til sin helbredstilstand.

Man skulle næsten finde et sådant øn-
ske rimeligt; men det syntes det sparsom-
melige regnskabsudvalg ikke. Til budget-
behandlingen foreslog dette udvalg at 
stryge bevillingerne både til panel og 
ventilationsovn under henvisning til rå-
dets tidligere forkastelse. Man mente vel, 
at inspektørens helbred nok klarede sig 
uden den bedre luft.

Så vidt man kan se af det endeligt ved-
tagne budget, må det være lykkedes sko-
leudvalget at ombestemme byrådet; thi 
udvalgets oprindelige budget er ikke ble-
vet nedskåret. Måske har dette, at tilskud-
dene til stats- og navigationsskolen faldt 
bort dette år, været medvirkende hertil.

Man sparede - til man blev tvunget til 
det modsatte. Skorstenen i skoleinspektø-
rens lejlighed var så gammel, at den næ-
sten var ubrugelig. Tilmed var den ikke 
opført fra grunden, men hvilede på bjæl-
kelaget. Først da brandinspektøren følte 
sig tvunget til helt at forbyde brugen af 
skorstenen, blev den bygget om.

Det er dog ikke uforståeligt, at man var 
påholdende. Skoleudgifterne var gået 

stærkt op i den sidste halve snes år. Bør-
netallet også. I 1884 havde skolen fem 
faste lærere og tre faste lærerinder. 1893 
var der foruden skoleinspektøren, A. L. 
Hjorth, seks faste lærere, hvoraf fire på 
ældste lønning, syv faste lærerinder, 
hvoraf kun to på ældste lønning, og to po-
gelærerinder. I 1884 fik øverste drenge-
klasse 27 timers ugentlig undervisning, 
formiddagsklasserne 18 og eftermiddags-
klasserne 15. I 1893 var undervisningsti-
den i øverste klasse 27 timer og i alle de 
øvrige 24 undtagen i pogeskolen, hvor der 
undervistes i 18 timer.

Lønnen var også blevet forhøjet for alle 
lærere og lærerinder med henholdsvis 50 
rdr. og 33 rdr. byg og for førstelæreren 
med 200 kr. i penge.

»Sygedagpenge« og vikarer

En lærerinde, frk. Bosin, var syg, tog for 
tidlig fat på sin gerning efter et sengeleje 
og blev syg igen. Skoleinspektøren og næ-
sten alle skolens lærere anbefalede, at by-
rådet betalte vikar for hende, og henviste 
til et cirkulære, hvori ministeriet havde 
udtalt, at skolevæsener i al fald i de tre før-
ste måneder under sygdomstilfælde burde 
betale vikaren fuldtud. Skoleudvalget for-
tolkede cirkulærer så klogt, at dette nok 
vedrørte en større by som Kolding, men 
ikke Rønne, og frarådede at skabe nye byr-
der for kommunen, »så meget mere, som 
kommunen for tiden er så bebyrdet«. I sko-
lekommissionen havde man kun kunnet 
opnå enstemmighed om at anbefale rådet 
at støtte frk. Bosin under hendes sygdom. 
Rådet sluttede sig til udvalget og sagde nej. 
Ville lærerinden i dette særlige tilfælde 
have støtte, måtte hun andrage derom.15  Byrådets Forhandlinger 1892, 20. oktober.
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Lærer Fridlev Skovmand med en drengeklasse på den gamle Borgerskole, 1911. BØA. 
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Borgerskolen i Ellekongstræde, Vestre Skole, i begyndelsen af 1900tallet. Det er en drengeklasse, og mon ikke det er en ung Fridlev 
Skovmand længst til højre? Han blev ansat som hjælpelærer i 1902, fast ansat i 1905, og var lærer til 1938. Foto Soltau Sivertsen. BØA.
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Det ses for øvrigt af det nævnte cirku-
lære, at ministeriet førte kamp mod sko-
leautoriteterne andre steder end i Rønne. 
Thi ministeriet finder anledning til at be-
mærke, at »en betaling af 48 øre pr. time 
må anses for at være for ringe; den bør 
ikke sættes lavere end til 60 øre og helst 
højere, men under alle omstændigheder 
ikke under sædvanlig timebetaling«.

Hvem skulle betale - lærerne ville ikke, 

når det var i sygdomstilfælde, og rådet 
ville heller ikke. En enkelt skrivelse fra 
rådets arkiv giver et lystigt billede af vi-
karens noget usikre lønningsforhold. 

»Da jeg endnu ikke har modtaget min 
løn som vikar i frk. Bosins klasse fra 16. 
marts til 13. april forrige år, tillader jeg 
mig at anmode det ærede byråd om at for-
anledige, at den bliver mig udbetalt.

Rønne, den 15. september 1893. 

Ærbødigst Fanny Dam«.
Byrådsprotokollens tilførsel til dette an-

dragende lyder således: »Det vedtoges at 
tilskrive frøken Dam, at byrådet for tiden 
ikke kan se, at spørgsmålet om den om-
handlede løn vedrører samme«.

Om »samme« senere i tiden fik et andet 
syn, og om frk. Dam nogen sinde fik sit 
tilgodehavende, ses ikke.

Klokker Kofod søgte læge i København 

Frk. Raabyes Skole i Østergade, privatskole fra 1888. Det er skolebygningen med pigerne udenfor. Skolen blev senere til Rønne Privat-
skole. Foto Th. Yhr, 1890erne. BM.
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og blev beordret indlagt med det samme 
til operation for stær på begge øjne. Da 
skoleinspektøren fik brev herom, antog 
han en vikar; men denne måtte også ven-
te i årevis på at få sin løn. Sognepræsten 
anbefalede i betragtning af klokkerens 
alvorlige sygdom at lade byen betale vi-
karlønnen; men rådet sagde nej. De var 
principfaste den gang - i småting. Senere 
vedtog byrådet i anledning af lærer Jacob 
Jensens sygdom at udbetale vikarløn for-
skudsvis, hvis den sygemeldte ikke selv 
havde antaget og betalt vikar, men så at 
tilbageholde det udbetalte beløb i ved-
kommendes lønning senere.

Og det var smålighed over hele linjen. 
Da varmtvandsbadeanstalten var bygget, 
vedtog man at lade skolebørnene bade een 
gang om måneden; det ville koste 4-500 
kr. Man forstår af diskussionen i rådet, at 
man mest gik med, fordi den private an-
stalt ikke kunne svare sig og alligevel 
skulle have tilskud. For at spare lidt af 
denne sum, ønskede et medlem sagen ud-
sat til budgetbehandlingen. Så ville den 
tid gå - uden betaling og uden badning. 
Men det blev dog ikke vedtaget. Derimod 
vedtog man at betale for håndklæder; dog 
skulle et håndklæde strække til seks til ti 
badende børn! 

Bornholms Tidende hånede dr. Kabell 
for denne vedtagelse, da doktoren havde 
skrevet i Avisen, at det var vigtigt om vin-
teren at tørre sig godt, og hver badende 
burde bruge to håndklæder. Men skole-
børnene kunne godt være ti om et! Dr. 
Kabell havde endda ladet et aftryk af sin 
artikel slå op i badeanstalten. »Og dette 
griseri skal borgernes børn endog halv-
vejs tvinges til«, skriver Tidende indigne-
ret.

Børnetallet vokser stadigt

Opførelsen af skolen i Ellekongstræde i 
1890 betød et stort fremskridt i det kom-
munale skolevæsen. Men byrådets store 
mangel på forudseenhed og dets sygelige 
ængstelighed for at tage et skridt helt ud 
medførte, at skolevæsenet i næsten 20 år 
stadig led under mangel på klasseværel-
ser. Børnetallet steg stadig langt stærkere, 
end man ville have troet, og der måtte le-
jes lokaler ude i byen. 

Man havde erklæret de gamle skolelo-
kaler ud til Torvegade for ubrugelige og 
rømmede dem. Undervisningen led under 
den stærke støj fra de mange hestekøretø-
jers rumlen hen over stenbrolægningen. 
Det varer ikke længe, før pladsmangel 
tvinger udvalget til at oprette en poge-
klasse i disse lokaler, og skolekommissio-
nen finder anledning til at spørge, »om 
det er hensigten at tage denne bygning, 
som formentes i sin tid at være erklæret 
uegnet til skolebrug, i vedvarende brug.« 
Skoleudvalget, der altid holdt igen over 
for kommissionens krav om et bedre sko-
levæsen, indstiller, at »bygningen tages i 
vedvarende brug, og at den formentlig 
opfylder de i så henseende foreskrevne 
fordringer« - og rådet følger som sædvan-
lig udvalget.

»Realskole« og private skoler

Kommissionen foreslår i 1897 at oprette 
forsøgsvis en øverste klasse for de ældste 
børn, som havde lyst og evne til at deltage 
i en sådan yderligere undervisning. Ud-
valget vil kun gå med til et aftenkursus 
for drenge; den foreslåede betaling for 
lærerne skulle nedsættes til 125 øre pr. 

time; kun hver tredje elev måtte få fri-
plads; man vil yde 300 kr. for vinterhalv-
året. 

Efter forskellige udsættelser tager ud-
valget sit forslag tilbage, og den gode 
tanke er slået ned.

Derimod yder man velvilligst tilskud til 
privatskoler; ikke mindre end syv findes 
på budgetterne ved århundredskiftet: frk. 
Raabyes, translatør Jørgensens, pastor 
Sulgers, frk. Horsts, frk. Landschoffs, frk. 
Agnete Dams og redaktionssekretær K. 
A. Petersens hustrus. Foruden disse syv 
fandtes der endda fem á seks mindre, pri-
vate skoler, så byen i alt ved siden af latin-
skolen og borgerskolen havde 14 eller 
måske 15 skoler.

Sulgers skole var i 1891 oprettet af en af 
den tids mest kendte bornholmere, Peter 
Dam. Dam havde været højskoleforstan-
der i Jylland; men den estrupske kultus-
minister Scavenius nægtede hans skole 
statsunderstøttelse og forbød amtsrådet at 
uddele understøttelse til skolens elever. 
Dam hørte til Venstres mest radikale agi-
tatorer. 

Efter en ikke meget indbringende tilvæ-
relse som afholdstaler fulgte Dam indby-
delsen fra venner i fødebyen Rønne om at 
overtage en skole her. I 1895 blev han re-
daktør i Horsens; fra 1900 var han en tid 
lærer ved seminariet i Nexø. En tid var 
han Det radikale Venstres ypperste tals-
mand på Bornholm. »Den spanske syge« 
rev ham bort i 1918; han havde da i en del 
år boet i Sorø.16

16  K.H. Kofoed: Bornholms politiske historie, 6 afsnit 
1940, p. 104, Bornholmske Samlinger 1935-1940. Dam 
var gift med Magdalene Lauridsen, forstander for Sorø 
Husholdningsskole.
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Lærerne på Kommuneskolen i Rønne (Borgerskolen og Vestre Skole). Fra venstre ses frk. Florander, Aage Wulffsen, Johan Hansen, 
N.C. Arendal, Bjerlev, Jakob Jensen, Andrea Schruld, Hans Johansen, som også tituleredes »Klokker«, Fridlev Skovmand, H.J. 
Westh, førstelærer og inspektør M. Engell til højre i døråbningen. M. S. Hansen, Nicolaj Sommer, C. Asmussen, Bolette M. Pedersen, 
Else Sulger, Jane L. Kjøller, frk. Ingemann, fru K.D. Juel, Ejnar Jensen og M. V. Hansen. Fotograferet foran indgangen til Vestre 
Skole i maj 1910.  Fridlev Skovmands arkiv på BØA.
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Ny skoleinspektør,  
Nelius Marius Engell 

Skoleinspektør Hjorth tog sin afsked fra 
nytår 1900, efter 50 års ansættelse.17 Med 
ham mistede skolen en dygtig og af ele-
verne meget afholdt lærer. Men hans del-
tagelse i byrådsarbejdet synes ikke at tyde 
på, at han var tilstrækkelig stærk over for 
det reaktionære skoleudvalg og byråd til 
at få gennemført de forbedringer, skolen 
i så høj grad trængte til. 

Rådet sendte borgmesteren og Janus 
Olsen til ministeriet for at få en af stats-
skolens adjunkter, N. Juul Sørensen 
(Saksøe) til Hjorths efterfølger; men mi-
nisteriet udnævnte førstelæreren i Hasle, 
Nelius Martin Engell.

Om lærerlønningerne lå rådet stadig i 
strid med ministeriet. Kommissionen 
henstiller, at der midlertidig ansættes en 
timelærerinde, og rådet sætter lønnen til 
20 kr. månedlig. Ministeriet godkender 
oprettelsen af klassen; men lærerinden 
skal opfylde skolelovens krav og lønnes 
med mindst 60 øre pr. time. Hvorefter ud-
valget indstiller, at ansættelsen udsættes, 
til den ny undervisningsplan foreligger, 
da der så skal oprettes flere nye klasser. 
Hvorefter skoledirektionen lader rådet 
vide, at der straks skal oprettes en ny ef-
termiddagsklasse.

Så kommer udvalgets forslag om en ny 
skoleplan. Ministeriet havde i de dage i en 
skrivelse til direktionen meddelt, at det 
ved godkendelsen af den nye plan ville til-
lægge lærerpersonalet lønninger efter hø-

jeste skala. Dette var mere, end skoleud-
valget kunne tænke sig (et medlem holdt 
på laveste skala, et på mellemste og et på 
højeste), og det fik rådet til at andrage om, 
at personalet i hvert fald foreløbig måtte 
blive lønnet efter mellemste skala. Det 
smålige byråd trak det korteste strå. Det 
måtte tage skoleplanen med den højeste 
skala som gældende for Rønne. Forskellen 
på de to skalaer var ringe, først efter fem 
års ansættelse 150 kr. årlig, efter 20 års 
ansættelse 200 kr., for lærerinderne endnu 
mindre. Udvalget henviste til, at skoleud-
gifterne var gået op fra 26.970 kr. i 1900 
til 32.400 kr. i 1901, endda beregnet med 
lønninger efter mellemste skala, og kom-
munen var økonomisk meget betynget.

Efter planen (skolen deles i en forskole 
og en borgerskole) skal der være foruden 
en inspektør og førstelærer og en anden-
lærer og klokker tillige fem lærere og fem 
lærerinder samt fem lærerinder og en ti-
melærerinde i forskolen, en timelærer i 
sang og en i gymnastik. I alt tyve lærere.

Husgerning og  
engelskundervisning

Samme år fik dr. Kabell gennemført, at 
husgerning optages i undervisningspla-
nen som fag for pigerne. Kabell holdt i 
byrådet en varm tale for sit forslag. For 
ikke at belaste budgettet ved forøgelse af 
timetallet foreslog lægen at tage to regne-
timer og en naturlæretime bort og om-
danne en naturlæretime til undervisning 
bl.a. i levnedsmidlers næringsværdi. En 
interesseret mand havde skænket 400 kr. 
til indretning af køkken. De 500 kr. til 
indkøb af varer håbede lægen kunne skaf-
fes ad privat vej, i nogle år, sagde Kabell, 

men bedst var det, om kommunen ville 
bevilge pengene.

Byrådet vedtog hans plan; men autori-
teterne godkendte den ikke. Kabell opgav 
dog ikke sin tanke, fik samlet 700 kr. årlig 
i tre år, og på den måde gennemførtes 
skolekøkkenet et par år senere. På teatret 
spillede dilettanterne tre aftener i træk 
komedie til fordel for sagen.

Byrådet forkastede også kommissio-
nens forslag om engelskundervisning i 
den øverste drengeklasse; læreren S. P. 
Andersen skulle have 100 kr. ekstra der-
for, og det ville kasseudvalget ikke være 
med til. 1901 oprettedes nye lærerembe-
der. »Det ser noget trist ud,« sukkede Ja-
nus Olsen i et byrådsmøde, »og tilmed 
pålagde ministeriet os yderligere en løn-
forhøjelse af 1.000 kr.«

Folkeskole for alle

Kort efter bliver Bornholms Social-De-
mokrat oprettet, og det nye blad kastede 
sig hurtigt ind i arbejde for bedre skolefor-
hold. Kommuneskolen er bleven en ren og 
skær fattigskole, skrev bladet, fordi de sty-
rende i byen ingen interesse har haft for 
den, da de sendte deres egne børn i beta-
lingsskolerne; de betragtede undervis-
ningspligten som en byrde, kommunen 
skulle slippe så let som muligt fra. Disse 
ord kunne ikke gælde fx dr. Kabell; men 
de gjaldt fuldt ud for den i skolesager al-
mægtige Janus Olsen. Hvad denne drevne, 
reaktionære skoleudvalgsformand præste-
rede for at holde hele skolen nede på det 
allerlaveste trin, skulle man lede efter 
mage til. Det var mest snobberi, der holdt 
de mange privatskoler oppe; thi flere af 
disse lå trods kommuneskolens ringe sta-

17  A. L. Hjorth (1829-1904). Uddannet på Jonstrup Semi-
narium i 1849, lærer på Rønne Borgerskole samme år, 
skoleinspektør 1872-1899.
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Børn fra Borgerskolen i Rønne bliver bespist 1905-1906 på Rønne Theater. Bagerst i hjørnet læge Søren Kabell, som foruden at 
være skolelæge - uden løn forstås - var den lokale initiativtager til Børnehjælpsdagene, som betalte bespisningen. En forespørgsel 
fik lærerne til at udpege 236 børn, som (foruden børnene på Asylet) trængte til at blive bespist i vinterens løb. Bespisningen foregik 
nogle år på Rønne Theater - naturligt nok, idet Søren Kabell var primus motor både på teateret og ved børnehjælpsdagene. Herren 
med skægget er socialdemokraten N.C. Hauge. Omsorg for de dårligst stillede og bedre skoleforhold var et præstigeprojekt for  
socialdemokraterne. Som lykkedes. Ukendt fotograf. BØA.



NIELS NIELSEN

90

de endnu lavere, ringere lærerkræfter, rin-
gere undervisning, ofte dårlige lokalefor-
hold. Men blot ved at betale for sine børns 
undervisning i disse skoler fremfor at 
sende dem i den betalingsfri borgerskole 
mente mange af befolkningen helt ned til 
dårligtstillede arbejdere, at de hævede sig 
selv op i et højere lag på samfundsstigen. 
At nogle enkelte af privatskolerne gav ele-
verne ret god undervisning, gjorde ikke 
forældrenes syn mere forsvarligt.

Skoleplanen var så tarvelig, som den 
kunne blive, og Social-Demokraten kræ-
vede den ændret, så der blev adgang til 
heldagsundervisning for de ældste børn 
og en fyldigere undervisning i de øverste 
klasser - i sløjd, naturfagene, engelsk og 
tysk. Bladet krævede indført borgerskole-
eksamen for at lette vejen for borgersko-
lens børn til de højere realklasser, fælles-
undervisning for drenge og piger; men 
»det ville være for meget at forlange af 
vore skoleautoriteter, at de skulle være 
foregangsmænd på dette område; her må 
vi finde os i at være henregnet til sinke-
klassen, ja, vi må endog finde os i den 
skam, at vore skoleautoriteter lader et mo-
derne indrettet materiel til et skolekøkken 
hentæres af rust og snavs, blot fordi byen 
ikke har råd til at undervise børnene i 
madlavning - og så er det samme skole-
køkkenmateriel endda blevet os foræret.«

Inventaret var skænket skolen af røn-
neboen isenkræmmer Andr. Riis i 
Malmø. Bladet bebrejder byrådet, at det 
for at skabe en billig folkeskole understøt-
ter en masse privatskoler - »Vi vil imid-
lertid ikke finde os i en sådan ordning; 
arbejderklassen har krav på en bedre fol-
keskole, og kravet vil blive mere og mere 
højlydt, indtil det imødekommes.«

Skolelæge

Dr. Kabell ønskede tilladelse til at føre 
lægetilsyn med skolens børn. Fire gange 
om året ville han undersøge børnene, og 
de af dem, der led af begyndende bryst-
syge, kirtelsyge, blegsot og nervøsitet, 
ville han tage under behandling. Kabell 
ville gøre arbejdet gratis i tre år; byrådet 
skulle betale medicin.

Fysikus ville have det hele under langt 
større former; børnene skulle behandles 
af de andre læger, og det var unødvendigt 
at give gratis medicin. P. A. Holm imøde-
gik sin meningsfælle, og hele rådet stemte 
for at modtage dr. Kabells tilbud. Social-
Demokraten roser Kabell og siger, at hans 
interesse for børn og ikke mindst fattig-
folks børn er godt kendt i byen. Hans ar-
bejde vil kunne få megen betydning og 
føre til ansættelse af en skolelæge.

Det blev ikke i tre år, men lige til alde-
ren tvang den børnevenlige læge til at 
lægge op, at han gratis udførte dette ar-
bejde. Han var Rønne en god mand og 
fortjente fuldtud den ære, et byråd sent, 
det var i 1934, viste ham ved at gøre ham 
til byens første æresborger.

Ny skolekommission

Ved de højstbeskattedes valg i 1903 går 
Janus Olsen ud af rådet, og bankdirektør 
Colberg bliver formand for udvalget og 
medlem af kommissionen. Betegnende 
for det nye råds stilling, efter at Venstre 
har fået flertal, vælges som det andet 
medlem latinskolens rektor, M. C. Koefo-
ed, og ikke nogen arbejderrepræsentant, 
skønt det udelukkende var arbejderbørn, 
der søgte borgerskolen.

Rektor var en dygtig skolemand; men 
hans interesse lå selvfølgelig ved statssko-
len, og desuden fik han sammen med frk. 
Anette Raabye oprettet en privat skole 
som forskole til latinskolen. En god kom-
muneskole ville blive en alvorlig konkur-
rent til denne privatskole. Skolekommis-
sionens medlemmer gennem tiderne var 
altid overklassens folk med skoleinteres-
serne liggende i Storegades Statsskole. 
Rektors deltagelse i forberedelsesskolen 
kom 40 år senere til at koste kommunen 
35.000 kr. som tilskud til en ny gymna-
stiksal ved statsskolen. Denne skole kun-
ne efter skoleloven af 1903 have fået byg-
get en ny sal til gymnastik; men rektor 
var interesseret i at benytte forberedelses-
skolen til gymnastikundervisning for 
statsskolens mindste elever, og i en lang 
årrække led statsskolen under dette ud-
slag af personlige interesser.

Noget lignende var tilfældet i andre by-
er, fx. var det statsskolernes adjunkter, der 
ejede og underviste i forberedelsesskoler-
ne. Venstres kultusminister J. C. Christen-
sen satte 1904 bom herfor og beordrede 
adskillelse inden august 1905 mellem de 
to skoler, forbød også adjunkterne at give 
undervisning i privatskolerne.

Stadig flere og flere skolebørn

Der oprettes stadig nye klasser, og rådet 
må leje lokaler i Østre Forsamlingshus, på 
Teknisk Skole og i Johnsons Gård. De ne-
derste klasser var overfyldte.

Efter at Bornholms Museum havde fået 
et tilbud fra sparekassen om økonomisk 
støtte til opførelse af en ny bygning, an-
søgte man byrådet om at få den gamle 
skole ved torvet til købs. Professor Bid-
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strup anslog en ny skole til 98.000 kr., og 
udvalget blev bange for den store udgift. 
Tilmed havde fødslerne de sidste otte år 
været 170 mindre end i de foregående år. 
»Da nu tillige efter manges formening by-
erne, og deriblandt Rønne, befinde sig i en 
stilstands- muligt tilbagegangsperiode, så 
vil det måske kunne antages, at forøget 
skoleplads ikke så hurtigt vil være nødven-
dig«. Man vedtog at spørge museet, om 

ikke sagen kunne udsættes - og det blev 
den. Sparekassen fik ikke sit ønske om en 
ny museumsbygning til genbo opfyldt.

År efter spørges igen, og da rådet i 1908 
lader museet vide, at der ikke de første år 
kan blive tale om afhændelse af skolen, 
får museet tilladelse til at sælge ejendom-
men i Sct. Mortensgade, idet rådet dog vil 
være bestemmende med hensyn til køb af 
eller opførelse af ny museumsbygning.

Man får dog indført gymnastik for de 
fire ældste pigeklasser, og da de tre års 
frivillige bidrag til skolekøkkenet er op-
brugt, følger rådet udvalgets flertal og 
overtager undervisningen. 1904 sætter dr. 
Kabell sig i spidsen for at få oprettet sløjd- 
og haveskoleundervisning; dilettanter 
spillede under hans ledelse komedie på 
teatret, og senere arrangerede man »som-
mermarked« for at skaffe midler.

For lidt over 100 år siden hed den grund, hvor nu Østre Skole ligger, »Westhes Mølleplads.« Her lå en hollandsk mølle, opført 1874.  
Møllerboligen i bindingsværk, der ses her, lå på hjørnet af Pingels Allé og Svanekevej. BM.
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Beslutning om opførelse af ny  
skolebygning, Østre Skole

1905 er børnetallet trods beregningerne 
steget til 1157 (mod 975 i 1900), og i for-
samlingshuset oprettes både formiddags- 
og eftermiddagsklasse. Hen på efteråret 
møder udvalget med to indstillinger, Col-
berg om en ny skole, medens Kabell og 
Chr. Bidstrup mener, at man for en år-
række kan nøjes med at omdanne inspek-
tørens lejlighed til to klasseværelser. Efter 
at sagen i to senere møder er bleven udsat, 
forkaster byrådet i oktober flertallets for-
slag med alle stemmer mod de to udvalgs-
medlemmers og vedtager Colbergs for-
slag om opførelsen af en ny skolebygning. 
Udvalget suppleres som byggeudvalg med 
N. C. Olsen og Herman Blem.

Ved valget 4. januar 1906 satte social-
demokraterne seks af deres mænd ind i 
rådet, og Hauge rykkede ind i skoleudval-
get sammen med Kabell og Colberg. De 
tre mænd havde alle stor interesse for 
Borgerskolen og god vilje til at få noget 
bedre ud af den, og det varede ikke så 
længe, før byggeudvalget i al hemmelig-
hed lod det ene medlem, rebslager J. G. 
Jensen (der havde afløst Blem) for 16.000 
kr. købe møller Wesths mølle og ejendom 
ved Pingels Allé, hvorefter man mødte 
med forslag i rådet dels om godkendelse 
heraf, dels om at få udarbejdet tegninger 
til en ny skole, bygget efter pavillonsyste-
met. Dette system var på mode i den tid, 
enkelte byer havde bygget på den måde, 
og den regnedes for det mest ideelle.

I maj 1906 er udvalget og byrådet enige 
om at få bygget på møllepladsen; i sep-
tember vedtager byrådet, at planen skal 
fremmes. Den lød på fire klasseværelser 

med plads til skolebespisning. Så sker der 
ikke mere med planen det år.

Derimod bevilger man penge til børne-
bogsamling, og der indføres kvindelig 
håndgerning som obligatorisk fag og efter 
pålæg af direktionen gymnastik for pi-
gerne i alle klasser samt forøget undervis-
ning i dansk og regning for de ældste pi-
ger. Der begyndte at komme skred i ud-
viklingen. Ligeledes tænker man på en 
særlig klasse for de svagest begavede 
børn; det drejede sig dog kun om fire-seks 
børn. Det blev udsat til budgetbehandlin-
gen, og denne rigtige tanke er aldrig ble-
ven gennemført.

Ved nytår 1906 tog to af skolens bety-
deligste mænd deres afsked på grund af 
alder. Den ene var Othenius Kofod, mest 
kendt fra sit byrådsarbejde gennem 28 år 
og særlig for sit arbejde som fattigudval-
gets formand. Han var lærer ved skolen 
fra 1862. 

Den anden var J. P. Kofod, der havde 
virket ved skolen fra 1872. Begge var dyg-
tige lærere, begge var strenge; men særlig 
klokker Kofod var frygtet af børnene; han 
brugte stærkt tugtens ris og slog, siger 
hans elever, en proper næve. Klokker Ko-
fod blev mere end andre et offer for tidens 
smålighed og snæversyn. Han havde me-
get at kæmpe mod, hans stadige, men be-
rettigede kamp for at erholde den del af 
lønnen, han skulle have gennem offer-
penge, byrådets krakilske stilling i disse 
sager, alt dette og børnene selv gjorde det 
ikke altid let at være lærer, hvis man ikke 
som skoleinspektør Hjorth havde den lyk-
kelige evne at kunne vinde børnene uden 
nogen sinde at anvende klø. 

Det hedder i en beretning fra 1904, at 
skolens drenge brugte skrå og snus i stor 

stil. En lærer havde engang samlet et helt 
lille arsenal af tobak og snusdåser, frata-
get drengene i skoletimerne. Kunne dren-
gene ikke komme til at spytte på gulvet, 
så vidste de råd for at blive tobakssaucen 
kvit - de spyttede ganske piano (sagte) 
inden for trøjen eller vesten. Drengene var 
heller ikke »rare«. De fleste var i byplad-
ser hos forretningsfolk eller i arbejde ved 
fabrikker og værksteder hele eftermidda-
gen fra middag til langt ud på aftenen. 
Omgangen ved arbejdspladsen satte hur-
tig sine spor ved de ubefæstede drenge. 
Tonen blandt de voksne var ofte rå og 
slibrig og de ældre arbejdere morede sig 
med at få børnene til at bruge banden og 
kraftudtryk og til brugen af snus og to-
bak. For mange drenge var der heller ikke 
levnet tid til lektielæsning i hjemmet og 
børnenes lyst til skolen kunne saaledes 
ikke blive stor. 

Social-Demokraten anbefalede ved af-
holdelse af forældremøder at skabe bedre 
forståelse hos forældrene. Lidt for mange 
af disse, som mange af børnene, betrag-
tede skolegangen som en overflødig 
tvang.

Skolekommissionen, der efter valget i 
1906 bestod af sognepræsten og de to so-
cialdemokrater Hauge og læge Gudjohn-
sen, sender i begyndelsen af 1907 en skri-
velse, hvori den bebudede i en nær frem-
tid at ville fremkomme med forslag om 
forbedring af hele skolens undervisning, 
dels ved udvidet undervisning i de almin-
delige fag i mellemklasserne, dels ved 
oprettelsen af syvendeklasser for drenge 
og piger. Hertil manglede imidlertid loka-
ler. Kommissionen er stemt for at holde 
skolevæsenet samlet nede på Store Torv, 
da det må anses for uundgåeligt, at den 
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Østre Skole 1910, bygget efter det såkaldte »pavillonsystem«, dvs. at man indrettede skolen med flere små bygninger i stedet for én 
stor. Man fik arkitekt Anton Haunstrup til at tegne bygningerne. Han var i samtiden anerkendt for sit skolebyggeri og ansat hos 
stadsarkitekten i København. De to ens bygninger til venstre blev forhøjet i 1953 og eksisterer endnu. Bygningen med spir (gymna-
stiksalen mm.) blev revet ned i 1969. BM.
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toetages bygning der bibeholdes, og da 
dette kræver opførelsen af en ny gymna-
stikbygning der.

Subsidiært kan kommissionen gå med 
til, hvis rådet ønsker at bevare gymna-
stikhuset ved Marie Kofoeds Vej, at op-
føre derude en mindre skole med seks 
klasseværelser for de mindre drenge. Læ-
rerrådet udtalte, at der manglede foruden 
et gymnastiklokale syv klasseværelser 
samt lokale til en fysikklasse og en tegne-
klasse. Hauge anbefalede i et byrådsmøde 
i marts stærkt at blive ved torvet, bygge 
en lille skole ude ved det nordre gymna-
stikhus og, hvis det blev nødvendigt, se-
nere også en lignende mindre skole syd i 
byen. Jorden, man havde købt ved Pingels 
Allé, kunne anvendes til skolehaver. Det 
blev billigst at bygge ved Store Torv, hæv-
dede Hauge; men han oplyste samtidig, at 
han stod ene i byggeudvalget; de andre 
medlemmer ville bygge på Wesths møl-
leplads.

Diskussionen var meget stilfærdig og 
de fleste klar over, at noget måtte der gø-
res. Kun sagfører Carl Petersen luftede de 
gamle synspunkter om det unødvendige i 
at ofre mere end det strengt nødvendige 
på folkeskolen.

I april tages der bestemmelse. Hauge 
kæmper stærkt for sin plan. En mindre 
skole ved nordre gymnastikhus med seks 
værelser ville koste 43.303 kr., og en to-
etages ejendom ud til Store Torv med ti 
klasseværelser, i tagetagen lærerværelse 
og tre klasseværelser, i kælderen bade-
rum, sløjdlokale, skolekøkken m.v. ville 
koste 98.300 kr.

Flertallets forslag var en enetages byg-
ning ved Pingels Allé med otte klassevæ-
relser i stuen og tre i loftsetagen, i kælde-

ren lokaler til sløjd, bespisning, badning, 
lægeværelser samt i loftsetagen lærervæ-
relse og bolig for en pedel. Planen ville 
koste 110.370 kr. samt et gymnastikhus til 
19.800 kr. og brolægning af Pingels Allé 
5.813 kr.

Hauge anbefalede sin plan særlig der-
med, at den blev den billigste, og anførte, 
at en centralisering af skolen på Wesths 
plads ikke ville lade sig gennemføre i 
mange år.

Kabell var ordfører for udvalgets flertal, 
der ikke ville binde kommende byråd til 
Store Torv. Der var for lidt plads ved Sto-
re Torv, manglede meget af det, tiden 
krævede. Med årene kunne man derimod 
samle hele skolevæsenet ved Pingels Allé.

Så meldte modstanderne sig. Særlig C. 
P. Lund gik imod; han ville nok blive ved 
Store Torv ligesom Hauge; men der skul-
le ikke bygges noget. Stigningen i børne-
tallet kunne umuligt vedvare; der måtte 
komme en dag, »hvor vi går nedad igen. 
Det kan være meget godt med alle de dej-
lige fremskridt, dr. Kabell nævner; men 
skatterne stiger«. Badning var menings-
løst; forældrene måtte selv holde deres 
børn rene.

Simon Madsen var stemt for Mølleplad-
sen; men der måtte kunne spares 30.000 
kr. ved at stryge baderum o.m.

Kabell omtalte den moderne skoles op-
gaver og advarede mod at argumentere 
med, at det foreslåede er noget nyt, det 
kendtes ikke i vore dage, og det vil vi der-
for ikke indføre. Såvel Kabell som Hauge 
forsvarede meget varmt selve planerne, 
som hele udvalget var enigt om; det var 
kun pladsen, der var uenighed om. Ved 
afstemningen fik Hauges forslag kun 
hans egen stemme samt Chr. Andersens, 

Holms og H. Jørgensens. Det store flertal 
stemte imod; enkelte undlod at stemme.

Derefter vedtoges flertallets forslag 
med ti stemmer; nogle undlod at stemme. 
Eftertiden er klar over, at denne løsning 
var den bedste. I denne sag havde Hauge 
ikke tilstrækkeligt taget udviklingen i be-
tragtning.

Man tog nu fat på arbejdet; men først i 
juni 1909 kan byrådet antage det billigste 
tilbud på skolens opførelse fra murerme-
ster C. H. Lau på 23.165 kr. Derimod 
havde man allerede i maj året før antaget 
bygmester Otto Bidstrups tilbud på gym-
nastikbygningen; det var på 30.666 kr. 
Skolen blev færdig og indviet 1910.

Ligesom skolen i Ellekongstræde tyve 
år før betød et stort fremskridt for skolen, 
var opførelsen af skolen på Wesths møl-
leplads et betydeligt fremskridt. Men det 
betydeligste ved den sidste sags gennem-
førelse lå dog i den forbedring af skolevæ-
senet, der blev muliggjort ved den ny sko-
lebygning: en forbedret skoleundervis-
ning, optagelse af forskellige nye fag, alle 
børnene samlede i gode og lyse klassevæ-
relser. 

Det var ikke mindst Hauges og Kabells 
store interesse for skolevæsenet og gode 
samarbejde, der trods megen modstand 
fik det gode resultat gennemført. Colberg, 
der en tid havde arbejdet stærkt for en ny 
skole, var gledet ud af rådet i 1909.
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I 1920 opførte man en stor toetages bygning ud mod Pingels Allé. Arkitekt var Ove Funch Espersen (som også bl.a. tegnede Alder-
domshjemmet i Rønne, »Slottet«). Skolen erstattede den gamle Borgerskole på Store Torv, som efterfølgende blev brugt som bibliotek. 
Bygningen eksisterer stadig, men gymnastikbygningen til venstre er revet ned. BØA. 
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Nexø gamle Borgerskole, Storegade/Købmagergade 24, fra 1788-1789. Bygget i sandsten fra Frederiks Stenbrud lidt nord for Nexø. 
Skolen blev udvidet med tre fag mod nord (til venstre) i 1823. Den er bygget med halvvalmet tag og formentlig har man skelet til de 
principtegninger for skoler, som blev sendt til skolekommissionerne. BM. Foto Niels-Holger Larsen, 2015.
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Nexøs borgmester og råd henvendte sig i 
1616 til biskop Poul Østrup og klagede 
over, at de endnu ikke havde fået tilla-
delse til at holde en degn til at undervise 
byens børn. De henviste til, at de var vil-
lige til at »tilsige ham Bo og Bord og 20 
Joakimsdalere i Aarsløn«. Denne klage 
førte til, at byen fik sin første skole1. 

Vi ved ikke ret meget om, hvordan sko-
legangen foregik, men undervisningsme-
toden dengang byggede især på genta-
gelse og udenadslæren, især af Luthers 
Katekismus, hvoraf de dygtigste elever 
var i stand til at opremse store stykker. Til 
degne kunne vælges alle slags folk: fx di-
sciple fra latinskoler, snedkere, smede og 
kældersvende. Ved en visitats i 1621 fandt 

biskop Mads Jensen ikke mere end 12 
poge i skolen, og de var kun middelmå-
digt oplærte i deres danske katekismus-
lærdom. Bispen måtte indtrængende på-
tale den uskik, at eleverne om sommeren 
udtoges af skolen for at vogte kvæg. Den-
ne påtale synes dog ikke at have haft den 
tilsigtede virkning, for samme klage hø-
rer vi om mere end 250 år senere.

Skolen kaldtes senere Nexø Latinskole, 
og læreren havde stillingsbetegnelsen 
rektor. I 1621 var Peder Hat rektor eller 
skolemester, og fra 1627 virkede den 
kendte historieskriver Rasmus Pedersen 
Ravn ved skolen, men allerede i 1632 ud-
nævntes han til rektor for Rønne Latin-
skole og degn i Knudsker2.

Fra »Sjællands Stifts Degnehistorie«3 
kender vi navnene på enkelte af de lærere, 
der virkede ved skolen. Diderik Rasmus-
sen Nexø blev således rektor i Nexø 1720 
og året efter tillige degn. Han døde i 1731. 
Hans efterfølger i begge embeder blev 
Morten Kofoed Funch, der dog allerede 
fratrådte i 1732.

Lidt om skolevæsenet i Nexø  
fra 1616 til 1972

Af Poul Harild, med opdateringer og billedtekster af Erik Gornitzka og Ann Vibeke Knudsen

Poul Harild, 1914-2003, lærer i Nexø fra 
1947, ledende skoleinspektør 1970-1983. 
Lokalhistoriker og en gudsbenådet  
formidler af byens historie. Artiklen om 
skolevæsenet i Nexø er skrevet til Nexøs 
historie, bind to i 1972 - som endnu ikke  
er udkommet. 

1  Byen, landet og havet. Nexø og omegns historie, bind 1, 
tiden indtil ca. 1800. Bornholms Historiske Samfund 
1971. J.R. Hübertz, Aktstykker til Bornholms Historie 
1327-1621. Kbh. 1852. 

2  Rasmus Pedersen Ravns Boringholms Krønike 1671 ved 
Johannes Knudsen, Rønne 1926.

3  Sjællands Stifts Degnehistorie, et Bidrag til de svundne 
Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie. N. C. Roms 
Forlagsforretning, København 1899.
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Den første organiserede folkeskole i 
Danmark dannedes ved »Forordningen af 
1739«4. Betegnelsen »folkeskole« brugtes 
dog først i lovsproget i 1894; før den tid 
kaldtes skolerne i byerne Borgerskole eller 
Almue-/Friskole (en gratis skole for ube-
midlede). Ved kongelig resolution af 17. 
april 1739 blev skolen i Nexø nedlagt som 
latinskole og omdannet til en danskskole 
(friskole), hvad der sikkert var mere i 
overensstemmelse med det stedlige behov. 
Latinskolen havde dog til dels virket som 
en almindelig danskskole, idet der i dens 
yngste klasser væsentligst undervistes i 
læsning og religion. Når børnene var 12 år, 
skulle det gives forældrene tilkende, om 
de egnede sig til studering, eller de burde 
sættes til et håndværk. Børn af velstillede 
forældre modtog ofte privatundervisning 
eller/og undervistes af forældrene selv. 

Nexøs ældste skolebygning

Vi kan læse om den ældste skole i den før-
ste brandtaksation fra 1761, næste er fra 
1772, hvor der blot står, at de otte fag  
er »gammelt Stuehus med Bindingsværk 
og Leervægge« og i et bygningsinventa-
rium fra samme år står, at der i skolen var 

»2 Jern Kakkelovne, 3de forfaldne Borde 
og 4 gamle Bænke«. 

Inventaret var stadig bevaret, da man 
byggede en ny skole i 1787-1788, hvor 
man da konstaterede, at det var gammelt 
og kasseret, dog var borde og bænke 
brugt til stilladser til bygning af den ny 
skole. Det blev ikke ruttet med noget!5 

Læs mere om Nexø Skole s. 33-36.

Nexøs Borgerskole, en dygtig lærer 
og udvidelser

Der blev ansat en lærer, hvis løn ved en 
kancelliskrivelse af 12. december 1789 
bestemtes til to skilling ugentlig for hvert 
barn, som han fik lært at læse, og fire skil-
ling, når det tillige fik lært at skrive og 
regne - altså en slags akkordbetaling. 

I pastor Elieser Gads bog fra 18036 om 
skolevæsenet på Bornholm omtales Nexø 
Skole med følgende rosende bemærk-
ning: »I Nexøe er den bedste Skole. Sko-
lehuset er nyt, lyst og rummeligt, har en 
duelig lærer, som er nogenledes taaleligt 
aflagt«. - Det lyder jo smukt, men den al-
mindelige mening i byen var, at skolevæ-
senet var for kostbart. I 1806 oplyses det, 
at »skolevæsenet« (formentlig selve byg-
ningen) kostede byen 1 rd. 28 sk.

Den ny skolebygning blev hurtigt for 
lille, så i 1823 blev den udvidet med tre 
fag mod nord, mod Kirkestræde. Byen 
havde i 1812, ligesom Rønne, Hasle og 

Niels Jensen, 1791-1851, lærer i Nexø 1814-
1851. Niels Jensens gravsten er bevaret på 
Nexø Kirkegård, hvor der står: »Han vir-
kede i 30 Aar som en nidkjær Skolens Læ-
rer og savnes af efterlevende Hustru  
og 4 Sønner der inderligt elskede ham«. 
Tegning i privateje.

Den gamle sandstensurskive med inskrip-
tionen »Frivillig Gave fra nogle Nexøe 
Borgere« med årstallet 1823 markerer ud-
videlsen af den gamle skole. Urskiven har 
været anbragt tre steder: på den ældste 
Borgerskole, på den ny Borgerskole fra 
1883 og siden 1960 på skolen på Kong Gu-
stafsvej. (Nu går uret med elektrisk strøm 
og viserne er udskiftet ved en »istandsæt-
telse«.) Nexø Museum.

4  Dansk Skolehistorie, bd. 1-5, 2013-2015. Aarhus Uni-
versitetsforlag.  

5  Flemming Beyer arkiv- og bygningsundersøgelser, BM 
3435. 

6  Den nuværende Tilstand af Underviisnings-Anstalterne 
på Bornholm med forslag til deres mulige Forbedring. 
1803.
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Svaneke, modtaget et gavebrev fra etats-
rådinde Marie Koefoed på 6000 rigsdaler. 
En ny bygning blev opført 1851 som kir-
kesanger- eller degnebolig på den mod-
satte side af gaden.7

Den smukke skolebygning fra 1788 er 
stadig bevaret og blev anvendt til under-
visning indtil Borgerskolens udvidelse i 
1938-1940. Efter den tid anvendtes den 

gamle skolebygning dels til pedelbolig og 
dels som omklædningsrum til gymna-
stiksalen, der opførtes langs Kirkestræde 
omkring 1904. Fra 1960 blev den anvendt 
til klublokaler for Nexø Boldklub og til 
beboelse og i 1978 blev den overtaget af 
Nexø Kirke og efterfølgende indrettet 
som kirkekontor. 

Den velhavende etatsrådindes gavmild-
hed kan skolen glæde sig ved den dag i 
dag. For midler fra »Etatsrådinde Koe-
foeds Legat 1812« er der gennem årene 
blevet indkøbt materialer til undervisnin-
gen, som har været ønskelige, men som 
ikke kunne afholdes inden for det almin-
delige budget, fx skrivemaskiner, bånd-

7  Rigsarkivet og Bornholms Ø-arkivs store samlinger af 
arkivalier er ikke gennemgået i forbindelse med opdate-
ring af Poul Harilds artikel. Der er et meget stort arkiv-
materiale til rådighed!

Storegade/Købmagergade 27. Den rødkalkede bygning blev revet ned i 1938 i forbindelse 
med en udvidelse af Borgerskolen i 1939. Den synes at været bygget over samme læst som 
skolen fra 1788 og inspireret af skolevæsenets standardtegning. Den var først kirkesanger/
lærerbolig, siden sløjdsal. Den ny Borgerskole fra 1883 ses til højre på billedet. BM.
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optagere og filmsapparater,8 (skrev Poul 
Harild i 1972).

Lærer Niels Jensen blev ansat på Nexø 
Skole i 1814. Han var en populær skole-
mester for byens børneflok og virkede 
indtil 1851, da han døde, få dage før han 
skulle være flyttet ind i den nybyggede 
kirkesangerbolig på den modsatte side af 
Storegade. 

I 1814 udstedtes to anordninger om Al-
mueskolevæsenet i Købstæderne og paa 
Landet.9 Fagene var: religion, læsning, 
skrivning og regning, dertil sang og - hvis 
læreren var uddannet på seminarium - 
gymnastik, historie og geografi, nærmest 
gennem læsebogen. Forskellen fra forord-
ningen fra 1739 var især, at man havde 
indført det nye fag gymnastik, der dog kun 
blev drevet i sommertiden ude i skolegår-
den, hvor der var anbragt bomme og rib-
ber. Først omkring 1904 byggede man som 
ovenfor fortalt en gymnastiksal i Kirke-
stræde til brug for Borgerskolen overfor.

Gamle protokoller fortæller

I Nexø Kommuneskoles arkiv opbevares 
skoleprotokoller fra 1830 til vore dage. De 
gamle protokoller indeholder næsten ude-

lukkende fortegnelser over eleverne og 
angiver forsømmelser og karakterer ved 
eksamen. Eleverne anføres ikke alfabe-
tisk, men efter dygtighed. Man havde me-
get store klasser i forrige århundrede; det 
var ikke ualmindeligt med 40-50 elever.10 

Medens det er nemt at finde elevernes 
navne i de gamle bøger, er det mere tilfæl-
digt, om lærernes navne forekommer. 
Dog ses følgende underskrifter: 1850: N. 
Jensen. 1855: Friis. 1858: N. H. Bergstedt 
og 1865: Skrydstrup.11

Forsømmelserne deltes op i tre grupper: 
a) sygdom b) forsømmelser med tilladelse 
og c) ulovlige forsømmelser. Under den 
sidste kategori findes især drenge, der 
uden skolens tilladelse tog et job hos by-
ens avlsbrugere eller købmænd for at tje-
ne en skilling.

Ud for navnene på fem elever i ældste 
klasse står i 1859 følgende bemærknin-
ger: »Vogter Gjæs«, »Vogter Kjøbm. Son-
nes Børn«, »Vogter i Østermarie«.

Det var ganske almindeligt, at børn fra 
fattige hjem blev udskrevet af skolen i 
sommertiden for at tjene på landet. I 1872 
står der denne bemærkning ud for en elev: 
»Sommerlov fra 1.7 - 1.11«, og ud for en 
anden: »Udskrevet til Vogtning fra 15.7 - 
1.11.« 

Datoerne for bispe- og provstevisitat-
serne står anført, i almindelighed uden 
kommentar: »Vidi d. 10de Juni 1857 - 
Meyn«. En enkelt gang har visitatsen dog 
givet anledning til en kritisk bemærk-
ning: 17. juni 1856: »Det bemærkes, at 

Læsebøgernes Antal i ældste Classe er 
utilstrækkeligt. With.«

Sommerferien - »høstferien« - tog sin 
begyndelse omkring 1. august og varede 
fem eller fire uger. Nogen egentlig ferie-
plan havde man ikke, men feriens længde 
rettede sig efter forholdene. Fra 1859 fin-
des følgende notat: »Høstferien begynder 
den 29de Juli excl. og vedvarer til den 
30te Augusti«. Tilføjelse: »Høstferien for-
længet 1 Uge til Malning af Skoleinventa-
riet«.

1862: »Skolen har været lukket de reg-
lementerede Fridage, og udenfor disse:

27de Juni 1862, da der var Dyrskue.
l9de og 21de Juli, da Skolen blev hvid-

tet.
24de Juli, Dagen efter Bispevisitatsen.«
Det ser ud til, at man har forberedt sig 

godt til det fine besøg - og pustet ud efter 
de forhåbentlig veloverståede strabadser.

Udgiften til undervisningsmidler var 
ikke stor. For året 1863 står omhyggeligt 
anført, hvor meget blæk man har anvendt, 
i alt 5 1/4 flaske. Undertiden anføres en af 
byens borgere som ædel giver: »Modtaget 
1 Flaske Blæk af Herr Kjøbmand Peter 
Berg«.

At man ikke har nøjedes med den al-
mindelige undervisning i læsning, skriv-
ning, regning og katekismus, vidner 
»Journal for Nexø Borgerskoles Real-
classe« fra 1864 om. Det oplyses her, at ni 
drenge og to piger i denne specielle klasse 
fik undervisning i matematik og frem-
mede sprog, og at den første eksamen 
blev afholdt den 26de October 1864. Se-
nere havde denne klasse 20 elever.

Man havde også en form for skolebib-
liotek dengang, antagelig bestående af 
skønlitterære bøger, »Fornøjelseslæs-

8  M.K. Zahrtmann: Etatsraadinde Koefoeds Legater til 
Bornholm er følgende: et paa 50.000 Rigsdaler, skænket 
ved Gavebrev af 2.12 1812 til Borgerskoler og Arbejds-
huse i Rønne, Nexø, Svaneke og Hasle; et paa 1.000 Rigs-
daler, skænket 1814 og 1820 til en Skolebygning i Øster-
marker Sogn; et paa 76.000 Rigsdaler, oprettet ved hen-
des Testamente 25.5 1825 til Understøttelse af trængende 
bornholmske Sømænd, deres Enker og Børn, af hvilke 
hendes og hendes Mands Slægtninge have fortrinsvis Ad-
gang; et paa 12.000 Rigsdaler, oprettet ligeledes ved hen-
des Testamente til nyttig Anvendelse paa Øen, især Sten-
kuls-Tilvejebringelse og Skovplantning. Fra: Slægten 
Bohn Fra Rønne af Læge M. K. Zahrtmann. 1897.

9  Skoleloven af 1814.

10  Nexø Kommunes skolearkiv findes på Bornholms Ø-ar-
kiv.

11   Bergstedt var en anerkendt botaniker og var fra 1862 læ-
rer ved Søndre skole i Bodilsker.
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ning«, som læreren havde samlet. Forud 
for juleferien i 1864 er i protokollen note-
ret, hvilke bøger eleverne lånte med hjem 
til adspredelse i helligdagene.

Indbyrdes undervisning

Blandt de mange gamle protokoller findes 
»Navnebog og Journal med den indbyr-
des Undervisning i Nexøe Skole« fra 
1830. Indbyrdes undervisning var en me-
tode - opfundet af englænderne Bell og 
Lancaster - som var populær her i landet 
ca. 1816-1860, vel særlig, fordi den var 
økonomisk, da en lærer kunne have man-
ge elever af gangen, og måske også, fordi 
den havde et vist militært tilsnit, som til-
talte de gode borgere, der satte pris på 
ordnede forhold.

Læreren satte undervisningen i gang og 
standsede den ved signaler med en fløjte. 
Dygtige elever var udnævnt til »hjælpe-
re« og »bihjælpere«, og de skulle over-
våge, at deres kammerater havde tilegnet 
sig stoffet i de mange regne- og læsetabel-
ler, som var ophængt i skolestuen. Denne 
særprægede undervisningsmetode førte 
selvsagt ikke til nogen dybere indsigt eller 
forståelse af det lærte, men indøvede me-
kanisk færdighed og udenadlært viden.

I den omtalte protokol fra 1830 redegø-
res der omhyggeligt for, hvilke øvelser og 
tabeller børnene har gennemgået, og hvil-
ke nye emner de skal beskæftige sig med. 

Optegnelser i protokol fra Nexø Borger-
skole 1830 om den indbyrdes undervis-
ning, en undervisningsform som da blev 
benyttet på flere skoler på Bornholm. BØA.
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I »Examens-Lister over Borgerskolens 
Pige-klasse« fra 1855 oplyses det, at klas-
sen er delt i Læseskolen, Skriveskolen og 
Regneskolen, og der førtes omhyggeligt 
tabeller over det læste pensum.

Denne undervisningsmetode, hvis 
grundide nok har en del fælles med se-
nere tiders gruppeundervisning, selv om 
de ydre rammer og undervisningsmate-
rialets standard ingen sammenligning tå-
ler, tabte efterhånden terræn - ikke ulig 
mange andre pædagogiske ideer - og i 
juli 1858 noterer førstelærer Friis i proto-
kollen: »I Skrive- og Regneskolen er ind-
byrdes Undervisning, formedelst det rin-
ge Antal af Børn, ei anvendt«.

Overlærerne Friis og Skrydstrup

Et par af skolens lærere fra tiden 1860-
1880 omtales i Martin Andersen Nexø’s 
erindringsbog »Under aaben Himmel«, 
der foruden at ridse et levende billede op 
af købstadens indbyggere og næringsliv, 
også på en underholdende måde giver et 
indtryk af datidens skolegang. 

Lærer Friis var vist i begyndelsen ene-
lærer på skolen, men senere ansattes 
Skrydstrup som andenlærer. Skal man tro 
Andersen Nexø, var Friis en dårlig pæda-
gog, der med spanskrøret i hånden sør-
gede for, at eleverne det meste af skoleda-

gen remsede salmevers i kor. Han ville 
have ro til at ryge sin lange pibe og læse 
sin Berlingske Tidende, og når der opstod 
en standsning i opremsningen, så han for-
bitret op fra avisen og begyndte at hvæse 
og bande. Hans frikvarterer var længere 
end timerne, og Andersen Nexø påstår, at 
i den tid eleverne sad på skolebænken, 
lærte de kun, hvad de bibragte hinanden. 
Friis fortalte aldrig et træk af historien el-
ler læste en fortælling. 

Helt anderledes blev det, da Skrydstrup 
kom til. Han var en »rigtig lærer«, der tog 
sin gerning alvorligt, og han kom ikke ud 
for de disciplinære vanskeligheder, som 
Friis dagen lang måtte kæmpe med. Nu 
kom der nye fag på timeplanen: fysik,  
naturhistorie og fædrelandshistorie, og 
Skrydstrup forstod at holde interessen 
fangen hos sine elever.

Andersen Nexø var ked af, at han ikke 
de sidste tre år af sin skolegang fik så me-
gen glæde af Skrydstrups levende under-
visning, da han i sommertiden var ud-
skrevet som vogterdreng. Som resultat af 
Friis’ »undervisning« kunne han til gen-
gæld alle den gamle salmebogs hundrede 
salmer udenad, påstår han.

Den nye Borgerskole i Storegade

28. november 1885 indviedes den nye 
Borgerskole i Storegade (nu Købmager-
gade) vis-a-vis den gamle skole, hvor for-
holdene gennem flere årtier havde været 
alt for trange. Efter to licitationer, hvor 
byrådet fandt, at tilbuddene var for høje 
- de lå på ca. 27.000 kr. - påtog jernstøber 
Chr. Strand sig at opføre den nye skole 
for 25.800 kr., og for denne sum bygge-
des den solide bygning, der anvendtes til 

Øverst overlærer Frederik C.A. Friis, 1816-
1897. Fotograf Johan Hansen o. 1870. 

Nederst skoleinspektør Villads Jensen 
Skrydstrup, f. i Sønderjylland 1839, død i 
Nexø 1889. Fotograf G. Støckel. BØA og 
Nexø Museum.
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Tegning - formentlig det første forslag som blev antaget - af Nexø Skole, bygget i 1883 og hvortil man benyttede gule og røde mursten. 
Arkitekt var havneingeniør Hans Zahrtmann, 1849-1930 (bror til maleren Kristian Zahrtmann og historikeren M.K. Zahrtmann.)  
Vi kan se, at der i forslaget er fire klasselokaler og boliger i de to etager tiltænkt første- og andenlæreren. 77x60 cm. BM.
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undervisning indtil 1960, og som siden 
1966 har været brugt som sømandshjem 
og frikirke. Ved den nye skole, som efter 
tidens forhold var velindrettet og rumme-
lig, virkede skoleinspektør S. P. Jensen 
som leder, og han havde som medarbej-
dere tre kolleger, hvoraf Chr. Jespersen 
måske især huskes. Jespersen virkede 
også som kirkesanger og var en populær 
lærer, der hvert år fejrede sin fødselsdag 
ved at invitere ældste klasse til chokolade 
og flødeskumskager i sin bolig, der stødte 
umiddelbart op til den nye skole. Inspek-
tør Jensen holdt god orden på skolen og 
var en meget anvendt festtaler ved pas-
sende lejligheder, især ved de højtidelige 
skyttefester, som blev afholdt i Lystsko-
ven, og som havde et stærkt patriotisk  
præg.

Som skoleinspektør fra 1904 til 1935 
virkede Kristen Kristensen. Han var i 
1892 blevet ansat som tredjelærer og orga-
nist, og han var en energisk og stræbsom 
mand, der kunne overkomme meget andet 
end at lede Borgerskolen; han virkede så-
ledes en kortere tid som leder af semina-
riet, var kirkeværge og en overgang med-
arbejder i Nexø og Omegns Bank.

Georg Bjerregaard var skolens leder fra 
1936, til han i 1950 måtte søge afsked på 
grund af sygdom. Siden 1947 var Poul 
Harild lærer, siden skoleinspektør. Han 
gik på pension i 1983.

Rejsegilde på Nexø Borgerskole 1883. Fo-
tografiet tilhører Philip Kofoed og findes i 
en beretning om et familiemedlem, Karl 
Magnus Koefoed, 1863-1941, som bl.a. var 
lærer i Tejn. Han var først uddannet som 
murer og med til at bygge skolen i Nexø.
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Nexø Borgerskole o. 1890. Den gamle skole fra 1788 er bygning nummer to til venstre. Foto formentlig Johan Hansen. Nexø Museum.
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Borgerskolen blev udvidet i årene 1938-
40. Den tidligere kirkesangerbolig fra 
1851, der i de senere år var benyttet til 
drengenes sløjdundervisning, blev revet 
ned, og på grunden opførtes en tilbyg-
ning, der foruden to normalklasser inde-
holdt et moderne udstyret skolekøkken og 
en sang- og håndgerningssal. Samtidig 
med udvidelsen ændrede og modernise-
rede man den gamle skole, og i bygningen 
på vestsiden af gaden (skolen fra 1788) 
indrettedes pedelbolig i den søndre halv-
del, medens resten af huset indrettedes til 
omklædningsrum i forbindelse med gym-
nastiksalen ved Kirkestræde. Her instal-
leredes også et moderne badeanlæg.

I Byrådet havde der lydt enkelte røster 
for, at man i stedet for at udvide den gam-

le skole skulle bygge en helt ny i udkanten 
af byen, men man veg tilbage for de store 
udgifter. Planerne om nybygning blev 
først realiseret i 1960.

Glæden ved udvidelsen i 1940 blev i høj 
grad forringet som følge af de brændsels-
restriktioner, som det var nødvendigt at 
indføre under Anden Verdenskrig, og 
som betød, at en del af skolen måtte stå 
ubenyttet hen i den kolde årstid.

Skolen havde hidtil kun haft de obliga-
toriske syv årgange, men som følge af 
folkeskoleloven af 1937, der indførte den 

eksamensfri mellemskole, oprettedes i 
1941 en frivillig 8. klasse, hvor eleverne 
også kom fra Bodilsker og Poulsker. Un-
dervisningen i denne klasse omfattede, 
foruden de almindelige skolefag tysk, en-
gelsk, matematik og husgerning, og - som 
noget ganske nyt - maskinskrivning. Et 
frisk indslag i skolegangen var det, da in-
spektør Bjerregaard i 1942 drog med 8. 
klasse på lejrskole i Gudhjem. Deltagerne 
omtaler denne tur som en enestående op-
levelse. 

I 1946 dannedes et skoleforbund mel-

Lærere ved Nexø Borgerskole omkring 1910. Bagerst: Chr. Jespersen, tidligere lærer i 
Gudhjem og Østermarie. Forrest fra venstre: Hans Madsen, frk. Dagmar Larsen, skole-
inspektør Kristen Kristensen og Jens Oluf Kofoed. Fotografiet tilhører Jørgen Michael 
Kofoed.

Gymnastikhold i gymnastiksalen i Kirkestræde ved den gamle borgerskole. Nexø Museum.
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Borgerskolens udvidelse omkring 
1939. Den gamle degnebolig fra 
1851 er netop blevet revet ned. 
Nexø Museum.



POUL HARILD

108

lem Nexø og Ibsker kommune, der med-
førte, at børn fra den søndre del af Ibsker 
blev undervist i Nexø, medens resten af 
Ibsker-børnene gik i Svaneke skole. Den-
ne aftale blev overflødiggjort ved kom-
munalreformens ikrafttræden i 1970. 

Pogeskoler

Fra ca. 1870 og op til ca. 1920 eksisterede 
en del mindre private skoler, »pogesko-
ler«, i byen. Hver skole havde en snes ele-
ver, og undervisningen, der var baseret på 
elementær læse- og regneundervisning, 
foregik i lederens private stue. Frk. Ceci-
lie Hansen i Mortensgade i Nexø havde 

en sådan skole i sit hjem, og hun omtales 
som en striks dame, som de små elever 
havde en uhyre respekt for. Frøknerne 
Davidsens pogeskole i Hjørnegade (nu: 
K. H. Kofoedsgade) var i 1880erne meget 
anset og forberedte eleverne til optagelse 
i realskolen. 

I almindelighed besøgte eleverne disse 
private skoler fra fem-seks års alderen, til 
de i en alder af otte år kom på Borgersko-
len, men ganske enkelte elever fik hele 
deres skolegang i pogeskolerne. Langt 
senere oprettede lærerinde fru Ellen 
Sonne Nielsen en privatskole i sit hjem i 
Storegade (nu Købmagergade). (Se også 
artiklen s. 52-65). 

Nexø Seminarium

I 1895 tilstillede realskoleforstander J. P. 
Lundsgaard bestyrelsen for Nexø Haand-
værker- og Industriforening et forslag om 
at oprette et seminarium, der kunne have 
et vist lærerfællesskab med realskolen. 
Tanken var dog ikke helt ny, idet man 
både blandt realskolens lærere og inden 
for bestyrelsen tidligere havde drøftet den 
betydning, det ville have for hele Born-
holm, at man fik en lokal lærerskole.

Tidspunktet var gunstigt, og man kun-
ne bl.a. over for de statslige myndigheder 
pege på, at man rådede over lærerkræfter, 
der havde de fornødne kvalifikationer til 
at blive seminarielærere. 

Man opnåede godkendelse af planerne, 
og allerede i sommeren 1896 startede 
man seminarieundervisningen - i skole-
året 1896-1897 i et klasseværelse i Tek-
nisk Skoles 2. etage. I 1897 stod den nye 
seminariebygning - opført af bygmester 
Johs. Munch - klar med sine klasseværel-
ser og stor gymnastiksal med omklæd-
ning- og baderum.

I 1899 dimitteredes så de første seks 
lærere fra seminariet, og hvert år derefter 
var der dimission, indtil man i 1918 måtte 
nedlægge seminariet. Nexø Seminarium 
måtte dette år dele skæbne med et par an-
dre mindre privatseminarier, idet mini-
steriet inddrog sit tilskud, og dermed var 
den økonomiske baggrund for seminari-
ets beståen borte.

Realskoleforstander Lundsgaard ledede 
seminariets indtil 1908. I syv år, 1908-
1915, var ledelsen lagt i hænderne på sko-
leinspektør Kr. Kristensen, og 1915-1918 
var cand. mag. L. Müller seminariefor-
stander.

Frk. Davidsens Pogeskole i K.H. Kofoedsgade 3. Kaldet »Kællingeskolen«. Der var gerne 
ca. 20 børn af gangen i alderen seks til otte år. 1895-1896. Nexø Museum.
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Seminariets lærere hentede man hoved-
sagelig fra Borgerskolens og Realskolens 
lærerkollegier, ligesom Realskolens yngre 
klasser virkede som øvelsesskole for de 
lærerstuderende.

Mange dygtige skolefolk virkede ved 
seminariet og udførte et fint arbejde til 
gavn for det bornholmske skolevæsen. 
Foruden de nævnte forstandere kan man 
nævne cand. mag. Axel Dam, senere dr. 
phil., medstifter af Danmarks Retsfor-
bund og forfatter til en lang række pæda-
gogiske bøger, og G. E. Falbe-Hansen, 
senere lektor i Nakskov, oversætter af 
fransk skønlitteratur og en enestående le-
vende dansklærer, hvis særlige evner som 
oplæser (»entertainer« ville man vel nu 
sige) byens og oplandets foreninger nød 
godt af.

Seminarieeleverne skabte liv i byen, og 
de medvirkede ofte ved underholdnings-
aftener på byens hoteller og andre steder 
med sang, musik og folkedans. 

I seminariets 20-årige levetid blev der 
uddannet ca. 100 lærere, hovedsaglig 
bornholmere, og den dag i dag findes der 
her på øen og andre steder i landet ældre 
skolefolk, der med glæde ser tilbage på 
deres ungdomstid som »seminarister« i 
Nexø. (Skrev Poul Harild i 1972).

Borgerskolen og Realskolen

Efter at kommunen i 1947 havde overta-
get den private mellem- og realskole, an-
vendte man stadig Teknisk Skoles byg-
ning, således at der nu undervistes både 
på Borgerskolen i Storegade og på Real-
skolen i Torvegade. Denne ordning var 
meget uheldig, da både lærere og elever i 
frikvartererne skulle færdes mellem sko-

Nexø Seminarium, Torvegade 23. Opført 1896. I dag autoværksted. Postkort, Nexø Museum.

Seminarister og lærere foran seminariet i Nexø og Frederiks 7.’s buste, fremstillet af 
stenhugger i Nexø, Frederik Ferdinand Fischer. Nexø Museum.
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lerne, og dertil kom, at Teknisk Skole var 
meget lidt egnet til at huse det store antal 
elever, der efterhånden blev henvist der 
til.

I 1947 havde Borgerskolen 320 elever 
og 10 lærere, og Realskolen 114 elever og 
fem lærere, men elevtallet steg betydeligt 
i de følgende år.

Kommunens overtagelse betød, at un-
dervisningen i mellem- og realskolen nu 
blev gratis for børn fra Nexø, medens ele-
ver fra landkommunerne fortsat i en år-
række måtte betale både for undervisning 
og bøger.

Byrådet var indstillet på, at byens sko-
levæsen skulle samles i ét kompleks, men 
da byen på grund af genopbygningen ef-
ter bombardementet i 1945 havde meget 
andet at tage vare på, kom der til at gå 13 
år, inden planen blev realiseret. I disse år 
måtte man gribe til nødløsninger for at 

Lærer Elsa Stchelkunoff var gift med Ivan 
Stchelkonoff, 1870-1966. Han var født i den 
russiske menighed i København, var diakon 
i Athen 1901-1911, præst ved den russiske 
kirke i København 1911-1917. Efter den rus-
siske revolution flyttede han til Bornholm, 
hvor han var lærer på Statsskolen og tolk 
under den russiske besættelse 1945-1946. 
Hustruen var Ingeborg Elsa Stchelkunoff, 
1901-2003, født Groneman. Hun var først 
lærer i Østerlars, men fra 1941 på Nexø 
Borgerskole. Foto 1949, Nexø Museum.

Nexø Realskole, 4. mellem 1927. Bagerst 
fra venstre er det klasselærer Anker Bjerre, 
nr. fire i samme række er artiklens forfatter, 
Poul Harild. Foto Kaare Rasmussen, BM.
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klare de lokaleproblemer, som det stigen-
de børnetal fremkaldte; man indrettede 
klasseværelser i det tidligere lærerværelse 
og kontor samt i loftsetagen på Realsko-
len, suppleret med barakker i haveanlæg-
get, og på Borgerskolen måtte man tage 
nødlokaler i loftsetagen i brug.

Skolen på Kong Gustafsvej

I 1960 tog man den nye skole på Kong 
Gustafsvej i brug. Efter mange overvejel-
ser og undersøgelser, bl.a. af en plan, der 
gik ud på at udvide Borgerskolen og sam-
le skolevæsenet i Storegade, vedtog byrå-
det i 1958 at opføre en ny skole på en 
grund ved Svenskebyen,12 en klog dispo-
sition, der betød, at man havde areal nok 
at råde over, og at der stadig er fine mu-
ligheder for udvidelser.

Skolen var rummelig og moderne ud-
styret, og det påskønnedes af både lærere 
og elever, at undervisningen nu var samlet 
på ét sted, og at man havde plads nok. 
Foruden 23 normalklasser rummede den 
de fornødne faglokaler til husgerning, fy-
sik, biologi osv., et skolebibliotek samt to 
store gymnastiksale med tilhørende om-
klædningsrum og bad. Endvidere en fore-
dragssal, som skolen havde megen glæde 
af til filmforevisninger, udstillinger og 
forældremøder, ligesom den hyppigt an-
vendtes af aftenskoler og foreninger. 

Et par år senere indrettedes der i sko-
lens kælder et værksted til metalsløjd og 
motorlære. I 1971 fik man et længe næret 
ønske opfyldt, idet der blev anlagt et 

svømmebassin, hvor man kunne drive 
den svømmeundervisning, som man ikke 
tidligere havde kunnet iværksætte. 

I de nye bygninger havde man fine mu-
ligheder for at føre de intentioner ud i li-
vet, som lå i folkeskoleloven af 1958. Den-
ne lov betød en virkelig reform af landets 
skolevæsen og ophævede det tidligere skel 
mellem landsby- og købstadskoler, og bl.a. 
afløstes den i 1903 indførte mellem- og 
realskole af den 3-årige realafdeling. Re-
formen medførte først og fremmest bedre 
muligheder for eleverne i 8.-10. klasse, der 
nu kunne gå op til statskontrollerede prø-
ver. I 1962 oprettede man i Nexø den før-
ste 9. klasse, i 1969 den første 10. klasse, i 

1969 bestod de første elever ved skolen 
Teknisk Forberedelseseksamen, og i 1970 
havde man første gang Udvidet Teknisk 
Forberedelseseksamen.

Da det kunne knibe for den enkelte 
skole at oprette hold i alle de valgfri fag, 
der blev tilbudt eleverne i 8.-10. klasse, 
indledtes et samarbejde med skolerne i 
Bodilsker og Poulsker, således at eleverne 
modtog undervisning i de almindelige 
skolefag på deres egen skole og deltog i de 
valgfri fag på den skole, hvor det var mu-
ligt at oprette hold.

Ved kommunalreformen, der trådte i 
kraft den 1. april 1970, indgik Nexø køb-
stad i den nye Nexø kommune, der også 

Skolen på Kong Gustafsvej indvies. Her er afmarch af skoleelever fra Borgerskolen op til 
den nye skole 19.8.1960. Foto Ruben Jensen. Nexø Museum.

12  Paradisvej og Hedtoftsvej med »Svenskehuse«. Træhuse, 
den svenske stats gave til Nexø (og Rønne) efter bombar-
dementerne i 1945.
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Nexø Skole, foto fra Bornholmerens arkiv 1979. Skolen på Kong Gustavsvej blev indviet i august 1960, hvorefter al undervisning i by og 
opland samledes der. BM. 
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omfattede de tidligere Bodilsker, Ibsker 
og Poulsker sogne samt Svaneke købstad. 
Kommunen havde derefter fire folkesko-
ler, og ved sammenlægningen ændredes 
skolens navn fra »Nexø Kommuneskole« 
til »Nexø Skole«. Skolerne arbejdede 
sammen på en række områder; således 
undervistes alle hjælpeskoleelever fra 
kommunen ved Svaneke Skole. Poul Ha-
rild udnævntes til ledende skoleinspektør 
for skolevæsenet.

1972

1. august 1972 udvidedes undervisnings-
pligten fra syv til ni år, og efterfølgende 
indførtes en ny skolelov, der afskaffede de-
lingen efter det syvende skoleår og indførte 
den såkaldte enhedsskole. Lovens ikraft-
træden betød samtidig store ændringer af 
undervisningens form og indhold.13

I 1972 virkede 38 lærere ved Nexø Sko-
le, der havde 616 elever fordelt i 31 klas-
ser. Skolen trængte hårdt til udvidelse, 
både på grund af det stigende børnetal og 
den omlægning af undervisningen med 
valgfrihold og med deletimer, der da hav-
de fundet sted, og som betød, at man 
skulle kunne råde over flere lokaler, for at 
lærere og elever kunne have rimelige ar-
bejdsforhold. 

Kommunalbestyrelsen havde derfor 
nedsat et byggeudvalg, der skulle finde 
frem til en udvidelse, der også kunne af-
give plads til børnehaveklasser.

I takt med udviklingen i det øvrige 

samfund skete der i de år store ændringer 
i folkeskolens arbejde. 

Man behøver blot at nævne, at der fore-
går meget andet på skolen end selve un-
dervisningen: lægeundersøgelsererhvervs-
vejledning, psykologiske undersøgelser 
m.m., og at der året rundt arrangeres lejr-
skoleophold, sportsstævner, forældremø-
der, skolefester og mange andre aktivite-
ter. De mange nye audiovisuelle hjælpe-
midler: filmsapparater, båndoptagere, fjern-
syn og radio supplerer lærebøgerne og 

skolebibliotekets righoldige udvalg af læ-
sestof.

Men alt dette kostede penge. Udgifter-
ne til skolevæsenet beslaglagde derfor 
dengang en betydelig del af kommunens 
midler, og det var vanskeligt for en min-
dre kommune at opfylde alle de ønsker, 
som man af pædagogiske og sociale grun-
de ellers gerne ville støtte. Det ville være 
rart, hvis man - ligesom i 1812 - havde 
haft en etatsrådinde, der kunne lægge 
pengene på bordet!

13  Bemærk: artiklen blev skrevet i 1972. Vi har ikke opda-
teret lovstoffet, idet der er gjort rede for det i nærværen-
de bogs indledende artikel af Finn Bræstrup Karlsen. 

Skoleinspektør Poul Harild, 
1951, foto Asger Berghagen, 
Nexø. BØA.
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Nexø Borgerskole 1950. Det var dengang eleverne skulle stille op klassevis i skolegården, når der blev ringet ind, og gårdvagten sendte 
én klasse ad gangen ind i skolen. Foto Asger Berghagen, som havde et par fotoapparater med. Det ene står i baggrunden på et fotostativ, 
klar til optagelse. Nexø Museum. 
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Poul Harild (1914-2003)

Af Erik Gornitzka

Poul Harild blev ansat ved Nexø Skole 
den 1. august 1947 som viceskoleinspek-
tør med ansvar for Nexø Mellem- og Re-
alskole. Nexø Mellem- og Realskole var 
hidtil blevet drevet af Nexø Håndværker- 
og Industriforening med Alfred Jensen 
som inspektør. Alfred Jensen døde i for-
året 1947, og Nexø Kommune benyttede 
lejligheden til at overtage Nexø Mellem- 
og Realskole.

Georg Bjerregaard var skoleinspektør 
på Borgerskolen. Han havde udarbejdet et 
forslag til styring af de to skoler, således 
at han fortsatte med at have det daglige 
ansvar for Borgerskolen, medens den nye 
viceskoleinspektør skulle have ansvaret 
for Mellem- og Realskolen. Men allerede 
i 1950 blev Bjerregaard så syg, at han 
måtte stoppe som skoleinspektør. Poul 
Harild overtog stillingen som skolein-
spektør, men beholdt ansvaret for Mel-
lem- og Realskolen, og den nye vicesko-
leinspektør Viggo Hansen fik det daglige 
ansvar for Borgerskolen.

Poul Harild var født den 28. januar 1914 
i det der dengang hed Storegades forlæn-
gelse i Nexø (i dag Købmagergade 43), og 
havde gået i både Borgerskolen og Mel-
lem- og Realskolen. Han tog realeksamen 
i 1929, lærereksamen i 1935 og var lærer 
på Østre Skole i Rønne 1936-1947. Da han 
blev ansat ved Nexø Skolevæsen, fik han 
tjenestebolig i de lokaler, der tidligere 
havde tilhørt Nexø Seminarium. 

Samtidig med at Poul Harild blev ansat 
som skoleinspektør, begyndte de store år-
gange at skulle i skole. Hans første 10 år 

som skoleinspektør var en kamp for at 
finde plads til samtlige elever. Hvert ene-
ste år blev der indrettet nye klasselokaler. 
Fx blev pedellens bolig på Teknisk Skole 
bygget om til kontor og lærerværelse, så 
det hidtidige kontor og lærerværelse kun-
ne blive til klasselokale. Der blev opstillet 
barakker i skolens have, osv. osv.. Det var 
en konstant kamp i 1950erne. Alligevel 
insisterede Poul Harild i de år på, at han 
ville undervise klasserne, så han kendte 
alle sine elever. 

Sidst i 1950erne blev det klart, at man 
ikke kunne undgå at bygge en ny skole. 

Sammen med broderen Andreas Harild 
og borgmester Hans Pihl lagde han et 
stort arbejde i at planlægge den nye skole, 
som kom til at ligge på Kong Gustafsvej. 
Poul Harild var en meget dygtig leder. 
Han var et udpræget ordensmenneske, og 
han overlod ikke noget til tilfældigheder. 
I 1960 blev den nye skole indviet. Poul 
Harild kom dog til at planlægge endnu et 
par skoleudvidelser. I forbindelse med 
kommunesammenlægningen blev Poul 
Harild udnævnt til ledende skoleinspek-
tør. I 1983 sagde Poul Harild farvel efter 
36 år ved Nexø Skole.

Poul Harild, skoleinspektør 
ved Nexø Skole fra 1950 til 
1983. Nexø Museum.
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Førstelærer Ole Christensen med sin familie på trappen til Sandvig gamle Borgerskole, hvor de boede nærmest østgavlen her  
på billedet. Skolestuen lå i modsatte ende mod vest. Yngste datter Hedevig Sophie blev født 22.07.1884, så Bendt Kjøller har taget 
fotoet umiddelbart efter ansættelsen i 1892 af andenlærer Jens Kofod, som vi kan genkende stående i døren. BM.
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Efter den danske stats bankerot eller pen-
geforandring i 1813 skulle landet opvirkes 
ved blandt andet uddannelse af befolknin-
gen. En forordning om skolevæsenet for 
navnlig almuen kom derfor i 1814, og da 
Allinge-Sandvig købstæder endnu ikke 
havde fået etableret en »publique Skole« 
(offentlig byskole), kunne situationen 
sammenlignes med forholdene i landsog-
nene. Under beskrivelsen af skoleforhold 
i Allinge fremgår det, at Sandvig og Al-
linge byer fik etableret fælles undervis-
ning i en borgerskole for alle områdets 
børn fra den 29. oktober 1821. Det skete 
efter fire og et halvt års anstrengelser fra 
skolekommissionens og byrådets side og 
foregik indtil videre i den hidtidige privat-
skolelærer »Herr Studiosus Johannes 
Nielsens Stue« i Kirkestræde 3 lige bag 
Allinge Kirke. Man lejede sig ind hos 
ham, da det ikke var lykkedes at finde ka-
pital til opførelse af en skolebygning.

Det glædede ellers borgerne i Sandvig 
og Allinge, da koffardikaptajn Nikolai 
Holms far, værtshusholder, skipper og 
købmand Peder Monsen Holm i Havne-
gade 1 i Allinge allerede i året 1779 skæn-
kede 600 rigsdaler til en offentlig byskole, 
som man i mange år havde talt om betyd-
ningen af frem for den privatundervis-
ning, som man ellers var henvist til. Sko-
lehuset skulle placeres på byjord imellem 
byerne. Der kom dog til at gå mere end en 
generation, før det som nævnt endelig 
lykkedes at få startet en fælles byskole og 
endnu nogle år, inden man fik en skole-
bygning opført. Til stor skuffelse for 
Sandvigboerne endte den med at blive 
placeret overfor Allinge kirke. 

De raskeste børn fra Sandvig kunne 
klare gåturen til skolen i Allinge på en 
halv time, men for de mindste var turen 
lang og interessen tilsvarende lille. Der 
gik i alt 96 børn i skolen i Allinge i »Sko-

lelærerens vel trange Værelse«, skrev 
provst Bolbro, da han overværede »Skole-
examen 3. Pindsedag« i 1824. Halvdelen 
kom da fra Sandvig. Om vinteren var det 
særlig vanskeligt for Sandvigbørnene at 
nå frem, og derfor fik børnene her i seks 
vinteruger lov til at modtage undervis-
ning i Sandvig, hvor rådstuen kunne be-
nyttes. I februar-marts i 1824 blev de 35 
børn i nederste klasse i Sandvig undervist 
i læsning, mens 13 børn i øverste klasse 

Skolelærere og skoler i Sandvig og Allinge 
fra 1815 til 1958 

Af Jens Riis Jørgensen

Jens Riis Jørgensen, f. 1954, Rø Skole  
1961-68, Klemensker Realskole 1968-71, 
Rønne Statsskole 1971-74, Kunstakademiets 
Arkitektskole 1975-82, Bornholms Museum 
1984-91 (by- og bygningsregistrering),  
Rønne Kommune 1993-95 (byfornyelse), 
Helsingør Kommune siden 1996  
(byfornyelse, bygningsbevaring).
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lærte skrivning, læsning og regning. En-
kelte elever havde også geografi , og ele-
ver, der var blevet konfi rmerede og som 
herefter forsatte i skolen, blev desuden 
undervist i religion. 

Byernes skole i ny bygning 
i Allinge 1826

Fra Danske Kancelli, fra amtets skoledi-
rektion og fra byfoged Arboes side i Has-
le blev der presset på for at få opført en 
skolebygning på et lille stykke af den fæl-
les byjord mellem byerne. Ved møde den 
6. okt. 1823 bestemte man, at skolestuen 
efter forordningen af 29. juli 1814 skulle 
være 16 alen bred og 12 alen lang for at 
kunne rumme 120 børn. Dertil skulle 
skolelæreren have en dagligstue på to fag, 
et sovekammer på to fag, et pigekammer, 
et køkken og endelig et staldrum til to 
køer foruden et brændehus. Den samlede 
længde på bygningen blev syv fag, heri 
indberegnet, at »Bygningen nu bliver at 
opføre af Steenmuur«, altså »noget for-
skjellig fra den Plan og Tegning Commis-
sionen fra en Bygningskyndig Mand hav-
de tilskikket Amtet«, det vil sige grund-

Christopher Willerups kort over Allinge, 
1858, med bl.a. Allinge Skole, opført 1826. 
Skolen er markeret med sort og ligger 
vest for Allinge Kirke. Kortet er udarbej-
det til brug for Trap Danmark 1858 (se 
B.W. Dahl, Bornholmske Samlinger 
2014). Skolen blev revet ned i 1890, da en 
ny, større skole blev bygget. Desværre sy-
nes den ikke at være blevet fotograferet 
inden nedrivningen. 
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muret af kampesten som skolebygningen 
i Østermarie. Den samme mand ville 
gerne udføre den nye tegning. Manden 
viste sig at være købmand og skibsfører 
Jens Hjorth, Storegade 1, der havde byg-
get det første stenhus i Allinge, mens 
Sandvig tidligere havde rådstuen og kul-
huset bygget på den måde. Jens Hjorth 
(1783-1854) var desuden strandingskom-
missær og overformynder. Senere blev 
han også medlem af skolekommissionen.

Prisen på byggeriet beregnede Hjorth  
til 1500 rbd. sedler. Jørgen Koefoed på 
Hammersholm havde foregivet, at hans 
svigerinde, etatsrådinde Marie Koefoed 
på Christianshavn ville give en gave på 
500 rbd. til byggeriet, hvorfor kommissio-
nen skrev til hende i maj 1822 for at få 
dette bekræftet. Hendes mand Hans Peter 
Koefoed havde som ung søkaptajn ejet 
Hammersholm og haft sin lillebror Jørgen 
som bestyrer, eftersom de da havde bosat 
sig på Christianshavn. Hun havde netop 
støttet opførelsen af skolebygningen i 
Østermarie, hvor Hans Peter Koefoed var 
født. 

Marie Koefoed havde forinden sørget 
for støtte til skoler i Rønne, Nexø, Sva-
neke og Hasle. Hun var selv fra Rønne, 
blev gift med købmand Anker i Nexø og 
efter hans død med Hans Peter Koefoed 
fra Svaneke. Deres gård Hammersholm 
tilhørte såvel Hasle som Allinge-Sandvig. 
Derfor, og gaven til Allinge-Sandvig blev 
bekræftet ved deponering af de 500 rbd. 
til at bygge en skolebygning for eller også 
at købe en passende bygning til indret-
ning af en skole. Endelig ville man sælge 
Boesløkkerne sydøst for Allinge og be-
nytte renterne af kapitalen til aflønning af 
skolelæreren. Det sidste betød, at Allinge-

boerne bidrog noget mere, og der gik po-
litik i det.

Hen over vinteren diskuterede man der-
efter den endelige placering af skolebyg-
ningen, og den 20. marts 1824 fremsatte 
byfoged Arboe i Hasle sit endelige forslag 
ud fra en skriftlig henvendelse den 26. fe-
bruar 1824 fra de eligerede borgere i Al-
linge. Den 22. marts holdt man rådstue-
samling i Sandvig om sagen, hvor Arboe 
argumenterede, at »da Pladsen norden 
Allinge baade er for liden til en Skolebyg-
nings Opførelse med en dertil hørende 
Gaards- og Haugeplads, og desuden ube-
qvem, formedelst der er Klipper og Steen-
grund, som først skulde ved Opbrækning 
rydeliggiøres…«, så ville den løsning 
blive næsten lige så kostbar som at »kjøbe 
en Plads«. Han var enig med de eligerede 
borgere fra Allinge i at slutte køb med 
Jørgen Christophersen, Storegade 4, den-
gang kaldt Piilestrædet, om en meget be-
kvem plads i en gade tæt vesten Kirken.

Sandvigborgerne var selvfølgelig ikke 
enige i dette og skrev den 3. april 1824 til 
Danske Kancelli, hvordan deres børn med 
den placering af skolebygningen ikke 
kunne benytte skolen »ved samme Beqvem-
hed som Allingeboerne«. Medlem af sko-
lekommissionen og eligeret borger i 
Sandvig Mogens Hammer, Rådstuestræ-
de 1, var medunderskriver og nægtede 
fremover at skrive under på skolekom-
missionens andragender. Jørgen Koefoed 
på Hammersholm førte herefter en læn-
gere og ret heftig diskussion med skole-
kommissionen om, at Sandvigborgerne 
ved den placering af skolen skulle betale 
mindre i skolepenge.

Kancelliet og amtets skoledirektion 
kunne dog ikke hjælpe Sandvigboerne. 

Mogens Hammer, der også var skolekas-
serer, meldte sig derfor på mødet den 27. 
sept. 1824 ud af kommissionsarbejdet, 
som derefter overgik til borger Mogens 
Frederiksen, Strandgade 18. Sandvig by 
var delt om skoleforholdene. Skolebygge-
riet skulle påbegyndes det næste forår, og 
eligeret borger, købmand Jens Hjorth i 
Allinge havde tegningerne over skolen 
klar den 3. december, så der kunne afhol-
des licitation.

Midt i al denne ballade havde man i 
juli 1824 haft besøg af arveprins Chri-
stian Frederik, der også besøgte på Ham-
mersholm og hos konsul Jens Hjorth i 
Storegade 1. Den første kaldte han kon-
servativ, mens Jens Hjorth fik megen ros 
for blandt andet at have bygget sit velind-
rettede hus og endda selv tilvirket vinduer 
og andet træarbejde. Præsten Slotzheim 
og prinsen talte om den nystartede skole, 
hvor præsten sammenlignede undervis-
ningsmåden med vaccination, mens prin-
sen, som var optaget af oplysningstan-
kerne, nærmest mente det modsatte, og 
med disse tanker indviede han den 28. 
juli 1824 borgerskolen i Hasle. Allinge og 
Sandvig hørte ind under Hasle byfoged.

Jørgen Koefoed nægtede nu pure at bi-
drage til skolen i Allinge under blandt 
andet henvisning til, at han allerede havde 
gjort rigeligt ved at formå svigerinden til 
at give den store gave, og den 25. dec. stil-
lede han ydermere krav om, at hans dat-
ters børn på Hullegård i Olsker skulle 
kunne gå i Allinge Borgerskole til en be-
taling på lige vilkår med Allingeboerne. 
Man endte med at føje ham.

Ved udgangen af året 1826 stod Allinge-
Sandvig Borgerskoles bygning færdig- 
opført på Kirkepladsen og tog mod alle 
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børnene fra Sandvig. Johannes Nielsen var 
lærer for dem indtil sin forfl yttelse i 1832. 
Derpå fulgte Esper Bohn til 1835 og Hans 
Christian Siersted videre til 1837, hvor 
Esper Bohn med en seminarieuddannelse 
i bagagen byttede, så Siersted da kunne 
blive uddannet på Jonstrup Seminarium. 
Senere glarmester Johan Hansen har i »En 
bornholmsk Haandværkers Erindringer« 
fremragende skildret livet for eleverne i 
Allingeskolen i starten af 1830’erne.

Sandvig Borgerskole 1856-1892

Da børnetallet voksede, blev skolen dog 
snart for lille, og denne gang vandt Sand-
vig, som fi k sin egen Sandvig Borgersko-
le indviet knap 30 år senere, i 1856. I den 
forbindelse havde kultusministeriet og 
amtsskoledirektionen set på skoleplaner 
og klasseværelsets størrelse sammen med 
byrådet og skolelærer Bohn, jfr. 28. ja-
nuar 1853 »angaaende Oprettelse af en ny 
Skole eller en Andenlærers Ansættelse«. 
Kultusministeriet blev anmodet om at er-
klære, hvorvidt man ville foretrække ud-
videlse af den ældre skole i Allinge eller 
en helt ny skole bygget. Den 15. sept. 1853 
bad amtets skoledirektion mere specifi kt 
byrådet og lærer Bohn om en dobbelt 
plan: En til udvidelse af den gamle skole 
og oprettelse af andenlærerembede. En 

Christopher Willerups kort over Sandvig, 
1858. Nordpilen er drejet lidt for meget 
mod Hammeren på grund af dens magne-
tisme. Både skolen og Tinghuset (Råd-
stuen) er markeret med sort.
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anden »til Oprettelse af en ny Skole i 
Sandvig«, og allerede den 3. januar 1854 
udbad skoledirektionen sig »en Tegning 
og Overslag til Oprettelse af den paa-
tænkte Skole i Sandvig«. Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet bifaldt i 
skrivelse 16. nov. 1854 »Skole bygget i 
Sandvig i Grundmuur og gives en Læng-

de af 17 Alen og 14 Tommer, Brede af 12 
Alen og Høide 4 Alen«, videre »Laan paa 
1100 Rdl. forrentes 28 Aar med 6% p.A.« 
og »bør være fuldført inden midten af 
Sept. næste Aar«. Allinge og Sandvig blev 
da delt i to skoledistrikter. Der var gjort 
klar til licitation den 28. januar 1855, og 
den 7. marts blev laveste bud afgivet med 

en noget højere sum på 1395 Rdl. En ny 
licitation i august blev på 1438 Rdl. til 
mindstbydende entreprenør: »Tømmer-
handler C. Dam« i Allinge. Så blev byg-
geriet sat i gang.

Skolekommissionen enedes på mødet 
den 1. april 1856 om »at besøge den under 
bygning nuværende Skole i Sandvig i For-

Den gamle Rådstue i Sandvig blev en til to måneder om vinteren også benyttet som skolelokale for Sandvigbørnene. Foto Hugo Mat-
thiessen, 1922, Nationalmuseet, København. 
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ening med Bygningsentrepreneuren og 
udvise Gaards- og Gymnastikplads«. Den 
1. juli 1856 holdt Allinge-Sandvig Skole-
kommission »Møde paa Sandvig Skole, 
hvis bygning skulde overleveres af Entre-
prenøren«. Allerede i efteråret 1855 
brandforsikrede man den seks fag store 
skolebygning, som også havde en våning 
for skolelæreren. Bygningen er fortsat be-
varet og beskrevet i »Huse i Sandvig« fra 
1989 under Hammershusvej 15. Skole-
stuen befandt sig i de tre fag mod vest. På 
loftet var der et værelse ved vestgavlen og 
to værelser i østenden, fortæller omvurde-
ringen til brandforsikringen i 1867. Sko-
len blev bygget på gadejord ejet af byen, 

som det kan ses på kortet til J. P. Traps 
»Danmark« i 1858. Ved opmåling af ma-
trikelkortet for købstadsejendommene i 
1870 blev skolematriklen lagt fast i den 
sydvestligste kant af byen ved stengærdet 
ud til markjorderne. Skolen var den første 
teglstensgrundmurede bygning i Sand-
vig, hvor bindingsværket fortsat var al-
mindeligt til hen i 1870erne.

I sommeren 1856 konstituerede man 
»Hjælpelærer ved Sct. Ruths Skole« Lau-
rits Sørensen Bekke som Sandvigs første 
lærer. Hans ancienitetsdato lød på 1. dec. 
1855, hvor han må have været i Rutsker, 
og den 24. okt. 1856 indstillede man »at 
Hr. Bekke maatte blive beskikket i Embe-

det«, hvilket betød fast ansættelse med 
pension. Laurits Bekke var født 11. august 
1834 i Branderup i Haderslev Amt, altså 
slesviger, og voksede op på en gård i Toft-
lund, blev seminarieuddannet og kom til 
Rutsker, hvor han som ganske ung arbej-
dede som smedemester og efterhånden 
også som hjælpelærer. 

Han blev gift den 18. juli 1856 i Rut-
sker med Jensine Margrethe Dam, og 
datteren Ambrosia blev født i Sandvig 4. 
april 1857. Desværre var man ikke enige 
om Bekkes aflønning, og han bad amt-
skoledirektionen om hjælp i foråret 1858, 
hvor man bestemte, at han uopholdeligt 
skulle have sin tilgodehavende løn for året 
1857 »ligesom og de tilgodehavende Sko-
lepenge for den del af 1856, i hvilken han 
har fungeret«. Fremover skulle han have 
løn udbetalt hver måned, men tilliden 
var brudt. Skolekommissionsprotokollen 
nævner kort under 12. sept. 1858 »Sko-
lelærer Bekkes Forflyttelse«. Han havde 
fundet sig et bedre arbejde som lærer ved 
Østerlars Vestre Skole, som der er beva-
ret tidlige fotos af, og han nød sit otium 
i Gudhjem.

I vakancen måtte børnene i Sandvig 
igen trave til Allinge for at blive under-
vist. Da ingen søgte det opslåede embede, 
blev student Christian A. F. H. Andersen 
fra Nyker konstitueret som lærer i Sand-
vig, blot 17 år gammel. De 33 børn blev 
da undervist samlet, og der sporedes 
fremgang, skrev provsten. Christian An-
dersen blev efter et par år afløst af en søn 
af skolelærer Bohn i Allinge, den 19-årige 
seminarieuddannede Peter Julius Bohn 
(1841-1887), der samtidig med konstitue-
ringen som lærer i Sandvig fortsat skulle 
passe arbejdet som organist ved Allinge 

Sandvig ny Borgerskoles bygning få år efter opførelsen i 1893. Opført efter tegning af 
arkitekt Mathias Bidstrup, som også tegnede Borgerskolen i Allinge, der blev indviet i 
1891. Foto Bendt Kjøller, Allinge. BM.
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Kirke, som det fremgår af rapport 13. feb. 
1862 til amtets skoledirektion.

Den unge Bohn var forlovet med borger-
kaptajn Jens Edvardsen Sonnes datter 
Oliva, og de blev gift »hjemme i Huset« 
den 24. december 1861. Da var han lige 
blevet 20 år, hun 18, og børnene i Sandvig 
har været glade for den friske lærer, som i 
disse år blev meget optaget af højskoletan-
kerne. Han startede selv en højskole i 1866 
i værelset oven over skolestuen, hvor ung-
dommen blev undervist om aftenen. Peter 
Julius Bohn flyttede i 1868 sin højskole til 
Pæregård i Østerlars, hvor han blev lærer 
og forstander, hvorfor lærerarbejdet i 
Sandvig pr. 1. okt. 1868 blev overgivet til 
lærer Viggo Hansinius Holm fra Allinge.

Viggo Holm (1846-1927) var født i Al-
linge, kom på latinskole i Rønne og dimit-
terede i 1865 fra Blågård Seminarium. 
Efter at have været hjælpelærer i blandt 
andet Helsingør vendte han tilbage til Al-
linge, blev organist ved Allinge Kirke og 
underviste også i sang som hjælpelærer 
hos gamle Bohn. Alfred Larsen overtog 
hans arbejde hos Bohn i Allinge, og fra 
1868 til udgangen af 1874 havde Sandvig-
børnene glæde af hans talenter. Viggo 
Holm var blevet gift den 7. juli 1871 med 
Johanne Emilie Nobel. Den 19. dec. 1874 
fik han imidlertid embedet som andenlæ-
rer i Nykøbing Falster Kommuneskole.

I Nykøbing blev Viggo Holm i 1881 ud-
nævnt til kantor, dvs. sanglærer, og udgav 
i årene derefter en række lærebøger i 
sang, som han også studerede i udlandet, 
ligesom han fortsatte sit arbejde med 
bornholmske viser. Han var desuden en 
ivrig historiker til stor glæde for befolk-
ningen i Lolland-Falster-området. På op-
fordring gennemgik han derefter J. C. S. 

Espersens bornholmske ordbog og skrev 
et tillæg til den ved udgivelsen i 1908, 
hvilket bibragte ham Videnskabernes Sel-
skabs store guldmedalje.

I Sandvig nåede Viggo Holm desuden 
den 1. januar 1873 at starte et observato-
rium sammen med fyrmester Krebs, 
»hvortil hørte et Barometer, der var op-
hængt i Skolelærer Holms Dagligstue«. 
Viggo Holm blev i nov. 1874 stationsfor-
stander for målestation Hammershus, 
men fratrådte ved flytning en måned ef-
ter. Den 1. april 1875 blev målearbejdet 
videreført af den nye lærer Ole Christen-
sen, der i 1906 overdrog det til lærer Niels 
Christian Henrichsen.

Byrådet søgte efter Viggo Holm sin læ-
rer nummer fem i rækken til Sandvig 
Skole. Der var meget at leve op til, men 
det skulle vise sig, at alle forhåbninger 
blev indfriet med ansættelsen af Ole Chri-
stensen (1845-1927) fra Udby sogn ved 
Vordingborg i Sydsjælland. Hans far og 
bedstefar var stenhuggere. Ole kom på 
Hindholm Højskole, hvor han hos lærerne 
Christian Nielsen og L. Budde blev ud-
dannet som lærer. Ole Christensen tog 
således lærereksamen som privatist. I 
1872 fik han ansættelse som hjælpelærer 
hos førstelærer Esper Bohn i Allinge, 
hvor Hans Rømer Holm var andenlærer 
fra juni 1872, og da Viggo Holm flyttede, 
var det indlysende, at han skulle overtage 
lærergerningen i Sandvig Skole. Hans an-
ciennitet lyder på 1. sept. 1874, hvor han 
må være blevet ansat som lærer i Allinge, 
men inden datteren Ingeborgs fødsel 22. 
marts 1876 var han lærer i Sandvig. Ene-
lærerlønnen i Sandvig lød dengang på 
500 kr. årligt. I 1877 skrev skolekommis-
sionsformand pastor Rasmus Møller, at 

»Sandvig Skole, saalænge den har be-
staaet, skjøndt den hedder en Kjøbstads-
skole, i alle maader er betragtet som en 
Landsbyskole, idet Læreren langt fra op-
pebærer den i følge Loven af 1856 for 
Kjøbstæderne normerede Løn«.

Ole Christensen tog straks del i udvik-
lingen i Sandvig og blev her 30 år til sin 
pension 1. jan. 1906. Pensionen udgjorde 
2/3 af hans gennemsnitsløn de sidste fem 
år. Navnlig de sociale forhold blev hans 
udgangspunkt, og han kom inden længe i 
byrådet, hvor han var formand for fattig-
udvalget og i øvrigt kommunens kæmner. 
Dette byrådsarbejde kunne han klare i 
løbet af et par timer hver lørdag på det ny 
rådhus i Allinge. Efter borgmester Johan 
Conrad Koefoeds afgang i 1899 var det 
naturligt, at amtet indstillede Ole Chri-
stensen som ny kongeligt udnævnt borg-
mester i Allinge-Sandvig. Dette hverv 
bestred han til 1. april 1907 ved siden af 
skolelederfunktionen. Siden september 
1894 var han samtidig bogholder i Spare-
kassens filial i Allinge. Ellers drejede 
hans indsats sig om Sandvig og havnen 
her. I skolen var han meget afholdt. Han 
kunne holde taler, citere Holberg og andre 
klassikere og var morsom. Han var rundet 
af højskolen om en hals og var vokset op 
samme sted som Grundtvig, og som søn 
af en stenhugger faldt han til i Sandvig 
mellem hundredvis af stenhuggere.

Sandvig Borgerskole 1893-1933

Den nye skole i Sandvig blev også snart 
for lille, og i 1893 stod den nye »Sandvig 
Borgerskole« klar til indvielse, to år efter 
at Allinge havde fået sin nye borgerskole 
på Kirkepladsen. Det var frugten af Ole 
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Christensens utrættelige indsats sammen 
med skoleinspektør Lorents Petersen i Al-
linge. Skolerne var tegnet af titulær pro-
fessor, arkitekt Mathias Bidstrup, der 
også havde stået for opførelsen af det nye 
rådhus i Allinge ti år tidligere og samtidig 
med skolebyggeriet også udvidelsen af 
Allinge Kirke med korsarme på det gam-
le kirkeskib. I 1888 havde man i lighed 
med Allinge fået en privat pogeskole til 
de mindste børn i Marie Sofie Bidstrups 
hjem i Strandgade 22, hvor hun undervi-
ste dem. Men børnetallet tog fortsat til, og 

på skolekommissionsmødet 2. feb. 1891 
indstillede man til byrådet, at der skulle 
»ansættes en Seminarist - ikke en lærer-
inde - som Andenlærer i Sandvig, og at 
Raadstuen tages i Brug som Skolestue«. 
Det blev Jens Kofod (1869-1931), som fik 
andenlærerstillingen fra 2. okt. 1891. Han 
var dimitteret fra Skaarup Seminarium i 
1888 og havde arbejdet tre år som huslæ-
rer på Tranekær. Ved førstelærer Ole 
Christensens pension blev Jens Kofod fra 
15. jan. 1906 udnævnt til overlærer, før-
stelærer og leder af Sandvig Borgerskole. 

Jens Kofod påtog sig formandskabet for 
ligningskommissionen, blev kommunere-
visor, kasserer for Allinge Stenværkers 
Sygekasse og medlem af bestyrelsen for 
Bornholms Laane- og Diskontobanks Al-
lingeafdeling, så han var, hvad angik en-
gagement i samfundsforhold, for en stor 
del på linje med Ole Christensen og for 
den sags skyld Lorents Petersen i Allinge. 
Han deltog i 1897 i en revy på Teknisk 
Skole, ligesom han fra 1892 til 1905 var 
leder af Allinge-Sandvigs kristelige sang-
forening. Jens Kofod ledede korsangen 
sammen med lærer Johan P. Kofoed i Al-
linge og var også med i landsdækkende 
korsamarbejde. 

Han tog kurser i tysk og i 1907 blev der 
købt undervisningsbøger i tysk for de 
store elever. Jens Kofod opførte en lille 
villa, Strandvejen 111, lige før Sandvig på 
vejen fra Allinge, og i 1905 giftede han 
sig med Eva Nielsen. Efter hendes død 
1910 giftede han sig 8. dec. 1912 med 
Oliva Wilhelmsen. Jens Kofod døde i 
1931 i en alder af 62 år.

Gymnastikpladsen blev reguleret i fe-
bruar 1894. Børnetallet nåede i februar 
1895 »op imod Grændsen…«. Fra januar 
1896 blev Barbara Madsen konstitueret 
som lærerinde i Sandvig, og hun fik 
kaldsbrev som fast ansat 14. dec. 1898, 
hvor der var 187 elever. Det var svært at 
følge med. Der var fem klasser med to 
lærere og en lærerinde, og den 8. dec. 
1897 spurgte ministeriet, »hvorfor der 
ved Gymnastik ikke svømmes i Sandvig«. 
Op til sommeren 1900 blev Barbara Mad-
sen syg og havde frk. Kirstine Andersen 
som vikar. Elevtallet lå i 1902 på 165, som 
blev opdelt i seks klasser. Der var brug for 
endnu et lærerembede.

Sandvig Skole fra 1893 (midt i billedet med to skorstene), på Hammershusvej 17. Et 
anneks (forrest med tre kviste) blev opført i 1907 (arkitekt J.C. Kofoed) og et gymna-
stikhus til højre (med hvid gavl) i 1911 (arkitekt også J.C. Kofoed). Den ældste borger-
skole ses bag skolebygningen til højre. Foto Sylvest Jensen, KB, 1946.  
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Som tredjelærer i den nyoprettede stil-
ling i Sandvig ansatte man 1. april 1903 
Niels Christian Henrichsen (1875-1955), 
der kom fra Nørre Aaby Realskole. Han 
var født 27. nov. 1875 i Nexø og giftede 
sig i 1905 med borgmester og førstelærer 
Ole Christensens datter Ingeborg Elise 
Christensen (1876-), der ind imellem fun-
gerede som vikar og desuden var borgmes-
tersekretær for sin far. Henrichsen blev 
overlærer efter Jens Kofods død i 1931, og 
kort efter viceskoleinspektør ved samlin-
gen af Allinge og Sandvig skolers ledelse 
1933. Som 65-årig gik han på pension ved 
udgangen af 1940. Familien boede i Ham-
mershusvej 15, Sandvigs første skole, og 
Ingeborg Henrichsen blev fast ansat som 
lærerinde i Sandvig. Niels Christian Hen-
richsen fik straks skik på Sandvig Bog-
samling, herunder med en afdeling for 
børnebøger. 

Da børnetallet i Sandvig var oppe på 
170, foreslog borgmester, overlærer Chri-
stensen i sommeren 1903, at man indret-
tede en skolestue i tagetagen, der skulle 
have en bredere kvist opsat. Det blev året 
efter ændret til, at man måtte opføre en 
helt ny skolebygning. Marie Bidstrup 
hjalp med undervisningen 1905-1909. Ar-
kitekt Jens Christian Kofoed, København, 
bror til handelsgartner Christian Kofoed, 
Hallelyst mellem byerne, tegnede bygge-
riet, annekset langs Bredgade på hjørnet 
til Nygade. Det blev indviet 21. maj 1907. 
Bygmester var Sinius Munch. Gartner 
Kofoed hentede i øvrigt latrinen i retira-
derne en gang om ugen frem til 1935, hvor 
Janus Nielsen i Sandvig fortsatte.

Seminarist Frederik Toft Petersen i 
Hjørring blev ansat 1. maj 1906 efter Ole 
Christensens pensionering på grund af 

svagelighed. Toft var født i Fuglebjerg på 
Sjælland i 1880. Han giftede sig 1. nov. 
1912 med Iza Christensen Hviid, der var 
vikar i 1908 for H. P. Kofoed på Allinge 
Borgerskole, og senere var hun på Sand-
vig Borgerskole. Hun kom fra Kattrup 
ved Horsens. Fra 1920 boede de i Strand-
vejen 64 i Mellembyerne. Frederik Toft 
blev viceskoleinspektør efter Henrichsen 
i december 1940, et hverv han udførte 
frem til sin pensionering som 70 år gam-
mel 29. december 1950. Frederik Toft var 
også kommunerevisor.

Gymnastikundervisningen blev 16. maj 
1905 overdraget til stenhugger Christian 
Jensen. Allerede i 1907 tegnede arkitekt 
Jens Christian Kofoed et gymnastikhus, 
men det skulle lige finansieres, og først i 
1911 kunne man med stolthed indvie en 
nyopført gymnastiksal, der var som prik-
ken over i’et. Anton Sonne i Allinge var 
bygmester. Det blev også klimaks for 
Sandvig Borgerskole, da stenindustrien 
gik brat tilbage og turismen gik næsten i 
stå ved første verdenskrigs udbrud.

Vinteren 1910-1911 var der utilfredshed 
med lærerinde Ingeborg Elise Henrich-
sen, og stresset valgte hun den 25. feb. 
1914 at søge om sin afsked med pension. 
Elevtallet var faldet både i Allinge og 
Sandvig, så man kunne beskære antallet 
af klasser begge steder. I Allinge reduce-
redes med én klasse, og i Sandvig gik 
man fra seks ned til fire klasser. Lærerin-
deembedet blev derpå nedlagt 1. maj 
1914. Carl Edvard Andersen vikarierede 
for fru Henrichsen, men fik ved opsigel-
sen 1. maj mulighed for at arbejde i Røn-
ne. Der kom dog bud efter ham allerede 
året efter i Allinge, da Christian Nielsen 
ved pinsetid 1915 fik kaldet som lærer og 

kirkesanger i Svaneke. Kommunen fatte-
des penge, skolebudgettet skulle stram-
mes og tingene flaskede sig med reformer, 
som agent Laurits Petersen og sparekas-
sebestyrer H. Møller fra skolekommissio-
nen forelagde til byrådets accept. Børne-
tallet var i okt. 1917 faldet til 126.

Allinge-Sandvig Borgerskoler 
1934-1958

I juni 1933 havde man på Allinge Borger-
skole ansat Carl Edvard Andersen som ny 
overlærer og skoleinspektør. Byrådet øn-
skede da at sammenlægge Allinge og 
Sandvig borgerskoler eller i det mindste 
skabe en »Samvirken« under fælles le-
delse for endnu engang at spare og effek-
tivisere. Lærerne målte afstanden mellem 
skolerne til 2,5 km og fandt det yderst 
vanskeligt, ligesom »Beboerne i Sandvig 
enstemmig ønsker at bevare Sandvig Sko-
le med Selvstændig afsluttende Undervis-
ning, hvilket Ønske Lærerraadet tiltræ-
der«, skrev lærerrådet i Sandvig med 
støtte fra Allinge lærerråd. Samtidig med 
Carl Andersens tiltræden talte man om 
opførelsen af en ny skole for byerne i fæl-
lesskab placeret »paa Danchells Løkke«, 
men det blev forkastet ved møde 7. feb. 
1934. Da varetog Carl Andersen også den 
overordnede ledelse af Sandvig Borger-
skole, hvor Niels Christian Henrichsen 
som udnævnt viceskoleinspektør havde 
det daglige tilsyn med Sandvigskolen, der 
på den måde fik lov til at fortsætte frem 
til opførelsen af en ny fælles skole ved 
Kongeskæret mellem byerne i 1958. Det 
var så 132 år efter, at man egentlig skulle 
have haft den placeret i det område, og det 
ville have frydet den gamle skibskaptajn 
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Peder Monsen Holm og de øvrige borgere 
i byerne dengang i slutningen af 1700tal-
let, hvor de havde spæde tanker om en 
ideel placering her. Nu var der så planer 
om en overbygning på Borgerskolen med 
en realskole.

Lærerinde Noomi Nielsen, Rønne, født 

20. aug. 1905 i Ibsker, blev i januar 1932 
antaget som »Vikar for Toft« og fik 1. fe-
bruar 1934 fast ansættelse. Hun var ud-
dannet på Odense Seminarium i 1927 og 
blev vikar året efter i Sandvig. Hun boede 
i Strandvejen 63 mellem byerne, hvilket 
passede godt, da hun kom til den ny skole, 

hvor hun arbejdede til sin pensionering 1. 
april 1966 i forbindelse med sygdom, men 
hun levede frem til 18. januar 1991. Noomi 
Nielsen var med i metodistmenigheden 
og en rigtig lærerindefrøken.

Efter overlærer Jens Kofods død blev 
stenhuggersønnen Alfred Holm Nielsen 

Sandvig. Skolebillede fra omkring 1938 med lærerne Henrichsen, Toft og Noomi Nielsen og med elev Arne Kofod forrest i midten 
som nr. 3 fra højre. Foto Alfred Kjøller, BM.



SKOLELÆRERE OG SKOLER I SANDVIG OG ALLINGE FRA 1815 TIL 1958

127

15. aug. 1931 ansat som timelærer. Han 
var født 28. sep. 1905 i Sandvig, blev efter 
realeksamen uddannet på Jonstrup Semi-
narium og havde været lærer i Allinge fra 
20. aug. 1927. Han videreuddannede sig 
inden for operasang, og efter en 1-årig 
dramatikuddannelse på Det Kongelige 
Teater valgte han andet erhverv. Alfred 
Holm Nielsen søgte sin afsked, som blev 
givet 31. aug. 1938. Hans Jensen fik der-
efter hans timelærerembede og købte 
Strandgade 20.

Fra den 1. jan. 1939 fik Hans Jensen 
(1910-1987) en fast lærerstilling i Allinge, 
samtidig med at man på grund af faldende 
elevtal nedlagde og overflyttede femte 
klasse i Sandvig, og eleverne skulle til Al-
linge. Det blev vendt i 1955, hvor 5. klasse 
blev genoprettet i Sandvig. Vilhelm Mau-
ritsen (1914-1991), Allinge, blev ny time-
lærer. Hans Jensen købte i 1945 Pilegade 
10 og blev viceskoleinspektør i 1950 efter 
Toft, et hverv han tog med sig til Allinge, 
hvor han i 1963 blev skoleinspektør for 
den nye skole mellem byerne, og hvor 
hans makker Vilhelm Mauritsen blev vi-
ceskoleinspektør. Med dem var Sandvigs 
interesser på bedste måde sikret indfly-
delse endnu en årrække frem. Knud Ras-
mussen fik Hans Jensens stilling i Sand-
vig i februar 1951, dog som aspirant de 
første to år, og han blev her kun til 1. aug. 
1952, hvor han blev lærer på Ordblindein-
stituttet i Hellerup.

Carl Andersen var søn af politibetjent 
Laurits Andersen lige syd for Sandvig, 
som han derfor kendte ud og ind. Han 
havde haft vikararbejde i Sandvig tidli-
gere og siden længere ansættelser i først 
Allinge og derpå Rønne. Carl Andersen, 
der blev uddannet 1913 på Nexø Semina-

rium, blev født 5. april 1886 og døde 79 år 
gammel i Allinge 23. maj 1965 efter en 
glorværdig indsats frem til sin pensione-
ring som 70 år gammel i 1956. Han gif-
tede sig 17. juli 1918 med lærerinde Signe 
Elisabeth Sonne, født Caspersen i Nexø. 
Mange gange førte han pennen for skole-
kommissionen. Ved januarmødet i 1938 
var han dog ikke med men havde givet et 
spørgsmål med til et medlem, som vide-
regav: »om Regelionen skal med paa Ek-
samensplanen«. Det meste af kommissio-
nens arbejde bestod i forsømmelser, som 
på det tidspunkt blev sat til en bøde til 
forældrene på en krone pr. forsømmelse. 
Der var virkelig mange forsømmelser, og 
det vedblev, og sådan havde det været si-
den starten af skolen i 1800tallet. Lærerne 
skulle møde til tiden om morgenen og 
holde tilpas disciplin. Ansvaret for det 
hele gled 1. okt. 1956 over i hænderne på 
den nyudnævnte skoleinspektør Maurits 
Villum Hansen, der var kommunelærer i 
Tåstrup. Han fik da tjenestebolig i Vester-
gade 26 i Allinge.

Tre ud af fire af lærerne i Sandvig var 
bornholmere, ihærdige, som de er, og re-
sten blev det, kan vi sige. Først slesvige-
ren Bekke, der fik sit skønne otium på 
Holkavej i Gudhjem. Så sydsjællænderen 
Ole Christensen fra Grundtvigs Udby, der 
bragte byerne til tinderne og fik de nye 
skolebygninger rejst sammen med byrå-
det i 1890erne. Siden Toft fra Fuglebjerg 
i frejdig, sej kamp for at bevare kvaliteten 
af Sandvig skole og navnlig tage hensyn 
til det enkelte barn og dets møjsommelige 
skolevej i området trods nedgang på alle 
måder, så man havde det bedste med i er-
faringsbanken, når man projekterede den 
nye skole. Ved minesprængning på Ham-

meren 28. april 1944 slog det for resten 
revner i skolebygningen i Sandvig, men 
det blev repareret. I foråret 1949 købte 
byrådet en grund til den ny skole, og den 
var særdeles velegnet til formålet, udtalte 
man 13. juni 1949 fra skolekommissionen 
og lærerne. 

Allinge Borgerskole  
1821-1826-1891

Inden Allinge og Sandvig byer i 1821 fik 
dannet en fælles offentlig borgerskole, 
havde der været undervist hos private 
skoleholdere, der havde holdt til i nærhe-
den af kirken i Allinge. Tidligere igen var 
der også blevet givet undervisning i et hus 
ved Strandgade 10 i Sandvig. Det var der-
for ikke så underligt, at man blandt Al-
lingeboerne i det tidlige forår 1824 fandt 
sammen om at foreslå en skolebygning 
opført overfor kirken på et tidspunkt, hvor 
Allinges folketal også var blevet betyde-
ligt større end Sandvigs. I Sandvig var 
man fortørnede, da man ellers hele tiden 
havde talt om en placering imellem by-
erne på byernes jord dér, og købmand, 
skipper og værtshusholder Peder Monsen 
Holm i Havnegade 1 i Allinge havde i 
1779 givet 600 rigsdaler til at finansiere 
bygning af et skolehus og til at aflønne en 
lærer. De klagede til kancelliet i Køben-
havn, da de ikke ville kunne benytte sko-
len »ved samme Beqvemhed som Allinge-
boerne«. Men de tabte slaget - for en 
stund.

»Dend 1.ste Julius 1817 holdt Skole-
kommissionen sit 1ste Møde« på Rådhuset 
i Sandvig. De befalede medlemmer af 
kommissionen efter anordningen af 29. 
juli 1814 var til stede, nemlig kancelliråd 
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og birkedommer Arboe fra Hasle og sog-
nepræst Fischer fra Olsker-Allinge me-
nigheder. Amtsskoledirektionen havde i 
brev af 5. aug. 1816 udnævnt følgende 
skoleforstandere: Borger og formand for 
Allinge-Sandvig byer Michel Andersen 
Grønbech, Østergade 20, Allinge og bor-
gerløjtnant Mogens Hammer, Rådstue-
stræde 1, Sandvig. Grønbech var mødt 
men blot for at sige, at han havde søgt 
amtet om befrielse fra sin post som skole-
forstander på grund af hans øvrige for-
retninger. Mogens Hammer var udeble-
vet. »Da offentlig Skole eller Skolebyg-
ning gandske manglede blev vedtaget at 
een nye Skole skulle udføres. Man ansaa 
1 Skole nok for begge Byerne«. Endvidere 
besluttede man, »at den opførtes imellem 
Byerne Allinge og Sandvig«.

På næste møde den 4. august taltes om 
en ansøgning til kongen om, at de såkald-
te »Boes Lykker« på Kongens udmark 
sydøst for Allinge kunne skænkes til Al-
linge skolevæsen og derpå sælges for at 
finansiere skolen. Landmåler Steenberg 
målte jorderne op og udfærdigede et kort 
til skoledirektionen, amtet og kancelliet. 
Alt lykkedes. Boesløkkerne blev solgt på 
auktion 9. juni 1818 skrev pastor Fischers 
efterfølger som formand for skolekom-
missionen, pastor Johan Slotsheim, Ol-
sker-Allinge, mens provst Johan Jensen 
fortsat var formand for amtets skoledirek-
tion. Skoledirektionen havde modtaget et 
brev af 14. juli 1821 fra det Kongelige 
Danske Cancellie lydende således:

»Student Johannes Nielsen, Borger i Al-
linge har i en hertil indgiven Ansøgning 
anholdt om at maatte være ansat som 
Skolelærer i Allinge og Sandvig og, da der 
sammesteds ikke haves nogen Skolebyg-

ning, har han tilbudet at indrømme sin 
Dagligstue, med Varme om Vinteren, til 
Børnenes Undervisning. Saavel i Betragt-
ning heraf som med Hensyn til Supplican-
tens Duelighed have Hr. Amtmand og Hr. 
Højærværdighed i den med 12. April 
sidstl: afgivne Erklæring anbefalet det 
ansøgte og have derhos indstillet, at det 
saalænge den gamle Degn Schor lever, 
maatte overlades til fælleds Overeens-
komst mellem bemældte Sogns Beboere 
og Ansøgeren samt Skolecommissionen at 
bestemme, hvad Godtgjørelse han imid-
lertid skal have for sit Arbeide. Efter der-
om at have brevvexlet med Biskoppen 
over Sjælland Stift skulde Cancelliet 
tjenst. tilmelde sig Hr. Amtmand og Hr. 
Højærværdighed til behagel. Efterretning 
og videre Bekjendtgjørelse, at det indstil-
lede bifaldes, hvorhos man ikke undlader 
lige tjenstl. at melde, at der paa bemeldte 
Johannes Nielsens derom indgivne An-
søgning, er igjennem dette Collegium un-
der Dags Dato til Birkefogeden udfærdi-
get Allernaadigst Ordre, hvorved Suppli-
canten er bevilget Adgang til Befordring 
til Skolelærer og Kirkesanger Embedet 
med de paa Kongl. Skolelærer Seminarier 
oplærte Seminarister«.

Skolekommissionen besluttede at sam-
menkalde byernes borgere til en rådstue-
forsamling og forelægge dem følgende 
forslag til antagelse: 1. Hr. Studiosus 
Nielsen skulle nyde renterne af alle til Al-
linge og Sandvig Byers Skolevæsen 
skænkede kapitaler og de 6 gamle skæp-
per byg, som svares af Boeslykkerne, 
heraf afdraget alle offentlige udgifter fx 
til direktionskontoret, kirkens Værge og 
deslige. 2. Han skulle have i alt 10 tønder 
byg fordelt efter et spandemål af hver 

tønde land jord af Byens Vang. 3. 6 skil-
ling i skolepenge om ugen for hvert barn 
med familierabat ved mere end to børn, 
og fattiges børn kunne nyde fri undervis-
ning efter ansøgning til skolekommissio-
nen med attest fra fattigkommissionen.

I et brev den 17. sept. 1823 fra præsten 
til amtsskoledirektionen fremgår dette: 
»Dagen efter Hendes Majestæts Dronnin-
gens Høie Fødselsdag den 29. October 
1821 aabnedes Borgerskole i Allinge for 
denne Byes og det tilliggende Sandviges 
tilvoxende Ungdom«. 65 børn havde del-
taget i indbyrdes undervisning, og der gik 
i alt 95 børn i skolen, fra femårige til kon-
firmander, som lærte skrivning, skrift-
læsning og regning samt vejledning i det 
engelske sprog. Om vinteren måtte lærer 
Nielsen undervise eleverne fra Sandvig i 
rådstuen dér. Der blev arbejdet videre 
med at skaffe penge til skolebyggeriet. 
Den 6. maj 1822 skrev skolekommissio-
nen til etatsrådinde Marie Koefoed, der 
efter svogeren Jørgen Pedersen Koefoeds 
foregivende på Hammersholm, skulle til 
skolekommissionen »have lovet til Sko-
les-Opbyggelse fem hundrede Rigsbank-
daler«.

30. sept. 1823 var der brev fra amtets 
skoledirektion med krav til skolebygnin-
gens størrelse. Skolestuen skulle rumme 
120 børn, hvorfor den burde være 16 alen 
bred og 12 alen lang. Skolelæreren skulle 
have dagligstue på to fag, sovekammer på 
to fag, pigekammer, køkken, staldrum til 
to køer, brændehus. I alt ville bygningen 
blive på syv fag i længden, hvor der var 
taget hensyn til »at Bygningen nu bliver 
at opføre i Steenmuur«. Ud over de 500 
rbd. fra etatsrådinde Koefoed fordredes 
1000 rbd. sedler. Amtet anbefalede sten-
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brydningen og stenkørslen kunne pålig-
nes som pligtarbejde. Efteråret igennem 
og ind i det tidlige forår gik drøftelserne 
om den endelige placering af skolen. De 
eligerede borgere havde samlet sig om en 
skrivelse til byfogeden den 26. februar 
1824, hvor de pegede på en plads vest for 
kirken. Byfogeden fortæller i sit brev 10. 
april 1824 herom: »Da Pladsen norden 
Allinge baade er for liden til en Skolebyg-
nings Opførelse med en dertil hørende 
Gaards- og Haugeplads, og desuden ube-
qvem, formedelst der er Klipper og Steen-
grund, som først skulde ved Opbrækning 
rydeliggøres samt …. vilde denne ved Ar-
beide blive næsten ligesaa Kostbar, som 
at Kjøbe en Plads. Jeg er derfor eenig 
med de eligerede Borgere, og efter den 
Underretning jeg har fra flere, at der slut-
tes Kjøb med Jørgen Christophersen, da 
der vil blive en meget beqvem Plads, saa-
vel til Skolebygningens Opførelse af 
Grundmuur i en Gade tæt westen Kirken, 
som desuden rummelig Gaards- og Hau-
geplads …..«. Det vakte opstandelse 
blandt Sandvigborgerne. De ville ikke 
betale nær så meget til skolens opførelse, 
hvis den skulle ligge så langt fra dem, og 
de klagede til amtet og kancelliet, som 
dog ikke kunne imødekomme dem. Jør-
gen Pedersen Koefoed tog Sandvigboer-
nes parti og førte en bitter strid med trus-
ler, inden man forligedes. Ved møde i 
skolekommissionen den 27. sept. 1824 
meldte borgerløjtnant Mogens Hammer i 
Sandvig sig ud, og man valgte i stedet 
Mogens Frederiksen, Strandgade 18, som 
ny eligeret borger, byens formand og sko-
lepatron for Sandvig. Skolegrunden blev 
købt for 125 rbd. ved skøde 28. sept. 1824. 
I foråret 1825 planlagde man opførelsen 

af skolen, som det i mødereferat den 7. 
dec. 1824 fremgår, at eligeret borger, skip-
per og købmand Jens Hjorth i Storegade 
1 havde givet tegning til den 3. dec. Han 
havde i sin tid tegnet sit eget hus i netop 
stenmur af kløvede kampesten, Allinges 
første af slagsen. Kronprinsen havde be-
søgt ham mellem 10. og 25. juli 1824 og 
rost hans byggeri.

Først i 1825 påbegyndte man opførelsen 
af skolen, og ved kommissionsmødet 13. 
nov. 1826 besluttede man at anskaffe »en 
Kakkelovn til Skole-Localet i den nye op-
førte Skole«. Bygningen blev altså taget i 
brug denne vinter og skolelærer Johannes 
Nielsen kunne flytte fra sin lille bygård 
Kirkestræde 3, som han havde købt i 1814 
af sin faster. Han var født i København i 
1778 og voksede op i Nyboder. Hans far 
døde, da han var lille, og ved folketæl-
lingen i 1787 var han i en alder af kun ni 
år skibsdreng ved 4. divisions 5. kompag-
ni. Ved folketællingen i 1801 boede han 
fortsat sammen med sin mor og da i Del-
fingaden 12 i Nyboder. Her var han 22 år 
og uddannet som matros. Hans 13 år æl-
dre bror arbejdede også ved flåden og var 
i 1787 udkommanderet på »Kutteren For-
svar«. På det tidspunkt boede de i Ræve-
gaden til gården. Johannes Nielsen blev 
trods små kår student og tog styrmands-
eksamen.

Johannes Nielsen blev gift med Else 
Cahrine Møller, der stammede fra Rønne, 
og de havde to små døtre med, da de i 
1814 indrettede sig i Kirkestræde 3. Her 
var han strandingskommissær og privat-
lærer for blandt andet naboen Nikolaj 
Holms børn. Det var »Coffardie Styr-
mand«, skibskaptajn og senere stempel-
papirsforhandler Nikolaj Holms far, der i 

sin tid gav penge til en skole, og interes-
sen for skolearbejdet groede på ny i disse 
år med kapersejlads, kendskab til omver-
denen og færdigheder i det hele taget. I 
1816 fik de sønnen Jørgen, som blev 
skibskaptajn og efter giftermål 1848 bød-
ker og købmand i Havnegade 7, hvor han 
opførte det første murstensmurede hus i 
Allinge. Lærer Esper Bohn var forlover 
for ham, hvilket forklarer lidt af netvær-
ket. Johannes Nielsen fik 3. aug. 1823 dat-
teren Andrea Christine og 27. april 1825 
sønnen Niels Johan. 

I 1832 overtog Johannes Nielsen så deg-
negården i Klemensker og kaldet som kir-
kesanger og skolelærer dér. Han døde 
imidlertid knapt fem år senere juleaftens-
dagen den 24. dec. 1836, og man begra-
vede ham nytårsaftensdag den 31. dec. 
1836. Johannes Nielsen blev 57 år og var 
en af pionererne inden for Bornholms 
skolevæsen og begejstrede de unge i sko-
len. Hans betydning for Sandvig og Al-
linge er uvurderlig.

Enken Else Cathrine Møller solgte i 
1837 degnegården i Klemensker til lærer 
Ole Jensen, som var født i Frederiksborg 
og uddannet på »Det Kgl. Skolelærer-
Seminarium paa Joenstrup«, og hun køb-
te samtidig Søndergade 20 med tilhøren-
de avlsbrug, som hun drev samtidig med 
at hun oppebar pension efter Johannes 
Nielsen frem til sin død 5. juli 1845. Deres 
datter Caroline Elisabeth blev i øvrigt gift 
med seminarist Ole Jensen fra Kjæmpe-
gårds fortov i Klemensker. Han var om-
gangslærer i Olsker og boede på den æld-
gamle degnegård dér, kom på Jonstrup 
Seminarium 30. maj 1840 og blev derpå 
skolelærer og kirkesanger i Poulsker Sko-
le. Denne Ole Jensen døde kun 35 år gam-
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mel i 1853 og hans kone i 1864 blot 45 år 
gammel.

Den 20. marts 1832 blev omgangslærer 
i Olsker Esper Hansen Bohn konstitueret 
som skolelærer ved Allinge skole, og ny 
omgangslærer i Olsker blev den purunge 
Hans Christian Siersted. Man aner et net-
værk omkring præsterne med Niels Grøn-
bech fra Vestermarie-Nylars i spidsen 
med erfaringer fra Rø, opvæksten i Al-
linge, skoletid i Rønne og præsteuddan-
nelse i København. Præsterne støttede de 
unge læreraspiranter. Således eksempel-
vis Esper Bohn.

Esper Hansen Bohn blev født den 3. 
dec. 1809 i Vestermarie som søn af »Ud-
bygger Hans Jensen Bons paa Krogen«, 
17. selvejergård Store Klintgårds fortov. 
Ved konfirmationen den 3. okt. 1824 
skrev præsten om ham: »Meget god 
Kundskab og Opførsel«, og i afgangsregi-
steret i contraministerialbogen 1827: 
»Esper Hansen Bonn, 18 Aar, Udbygg. 
Søn, har lært got at læse, skrive og regne; 
Til Ols Sogn at være omlogerende Skole-
lærer«. Det er sjovt at sammenligne med 
Hovedbogen, hvor der står: »Esber Han-
sen Bohn, 18 Aar, Underlærer, Olsker S.«.

Men skolelærer Esper Bohn i Allinge 
ville videre og kom til Rønne i 1835, hvor 
han blev anbefalet at tage to års lærerud-
dannelse på Jonstrup Seminarium. Hans 
Christian Siersted kom til at passe under-
visningen i Allinge fra 1835 til 1837, hvor-
efter Siersted fra 1837 valgte at tage sam-
me læreruddannelse som Bohn, og Bohn 
kunne da vende tilbage til Allinge og be-
nytte sin uddannelse. Kvaliteten i under-
visningen i Allinge blev derved løftet 
betydeligt. Også andre behov blev løst, 
for allerede samme år blev der opført et 

lokum til skolelærerens og børnenes af-
benyttelse. Det blev også tegnet af elige-
ret borger Jens Hjorth.

Degnen i Olsker-Allinge Anthoni Schor 
(1749-1842) blev afskediget 24. feb. 1840, 
hvor han var over 90 år gammel, og Esper 
Bohn kunne endelig ved beskikkelse få 
kirkesangerkaldet i Allinge. I denne sam-
menhæng fik Olsker sin egen første kirke-
sanger og skolelærer i 1841. Provst Steen-
berg visiterede Allinge Skole den 22. juni 
1841 og fandt den i særdeles god orden og 
med langt mindre skoleforsømmelser end 
ellers normalt på Bornholm. Fremgangen 
især i øverste klasse var særdeles god. 
»Den agtværdige Lærer Bohns Duelig-
hed, Retfærdighed og Trofasthed fortiener 
at paaskiønnes«, noterede han. Ved byg-
geriet af Allinges første havn i vinteren 
1841 holdt man i øvrigt møderne på sko-
len, hvor Bohn medvirkede i Havnebesty-
relsen. 

Han blev byens midtpunkt, skrev breve 
og skøder og opnåede en del hæder. I for-
bindelse med Frederik den Syvendes og 
grevinde Danners besøg i august 1851 
viste han rundt i Allinge, Sandvig og 
Hammershus Birk og modtog som tak 
dannebrogskorset. Grevinden ville støtte 
det sociale arbejde med en fond, som 
Bohn også var med til at iværksætte.

Bohn fik dog efterhånden sin sag for. 
Børnetallet tog til, og rammerne spræng-
tes. Det endte med, at Sandvig fik sin 
egen skole i 1856. Bohns alternativ havde 
været en udbygning af skolen i Allinge og 
ansættelse af endnu en lærer. Den del trak 
så ud, efter at Sandvig fik egen skole, men 
i sommeren 1866 fik dannebrogsmand og 
skolelærer Bohn de varmeste anbefalin-
ger til »at han maatte have Hr. Viggo 

Holm til Medhjælp i Skolen«. Viggo Holm 
var her til 5. sept. 1867. I starten af 1868 
blev seminarist Alfred Larsen hans nye 
medhjælper. Der var 130 skolepligtige i 
Allinge i sommeren 1868, 30 mere end 
der måtte være for én lærer, og Bohn søg-
te om oprettelse af en tredje klasse og om 
ansættelse af en andenlærer.

Da skete der det uheldige for Bohn, at 
han blev sigtet for uhæderlig medvirken 
ved et ejendomskøb. Fra 17. sept. 1870 
blev seminarist Valdemar Køie beordret 
til at betjene Bohns forretninger i kirken 
og skolen, indtil en eventuel dom var fal-
det. Køie havde været hjælpelærer hos 
Bohn fra 1. maj 1870. Bohn blev dog fri-
kendt for anklagerne i flg. skoledirektio-
nens brev 7. april 1871 om højesterets af-
gørelse, så den 7. april om morgenen 
havde han altså igen ret til at fungere i 
skolen og kirken. Skoledirektionen hen-
stillede samtidig, »at han ville overveie 
om ikke det nu maatte være et passende 
Tidspunkt for ham at fratræde, saafremt 
han maatte kunne faae den høieste Pen-
sion«. Under 27. april 1871 nævnes i øv-
rigt »Jomfru Larsens Privatskole« i for-
bindelse med eksamen. Valdemar Køie 
fortsatte som hjælpelærer for Bohn, og 
»Ved Byrådsmøde 10. Mai 1871 tilbød 
Bohn at træde tilbage mod at han faar hø-
ieste Pension«.

Det med pensionen blev et problem, 
som trak tingene ud nogle år. Han havde 
fået de bedste ord med fra skolekommis-
sionen, hvor købmand Martin Larsen og 
købmand Lars Marcher sad foruden for-
manden, pastor Lauritz Christian Han-
sen. Præsten skrev, at Bohn var blevet 
beskikket 10. aug. 1840 til arbejdet og var 
indtil da konstitueret i Olsker og Allinge. 
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Han var i sit 62. år, var svag og led navn-
lig i høj grad af brok, hvorfor han ville 
kunne levere lægeattest. Esper Bohn måt-
te fortsætte endnu tre år med at betale 
medhjælpere. Han ejede fra 1842 den 
gamle gård, som siden er revet ned på 
Kirkepladsen. Ved hans andet giftermål i 
1855 flyttede han og familien fra skolen 
over på gården. Bohn døde først 3. feb. 
1894. Han blev første gang gift 12. okt. 

1834 i Allinge med Martine Kristine Jør-
gensen, som skænkede ham flere børn, 
hvoraf den ældste søn, Frederik Lauren-
tius Steenberg Bohn, blev født i Rønne og 
endte som førstelærer i Klemensker. Tak 
til provst Steenberg for anbefalinger m.v. 
En anden søns meriter er nævnt under 
Sandvig Skole, nemlig højskoleforstande-
ren Peter Julius Bon. Esper Bohn blev gift 
anden gang 22. okt. 1855 med skolens na-

bodatter Caroline Henriette Samuelsen, 
og fik sønnen Emil Bohn, som overgik 
gamle Bohns store indflydelse i Allinges 
og Sandvigs samfund ved at være brand-
direktør, hotelejer, mejeriejer, medlem i 
bestyrelsen for Det Østbornholmske 
Dampskibsselskab, politiker i byen og i 
amtet, kort sagt det hele. Som halvstor 
dreng gik Emil Bohn på storebrorens høj-
skole. Esper Bohn var en saga.

Lærer i Allinge fra 1876 til 1904 Lorents Petersen med elever i skolegården bag Allinges første skole, som blev revet ned i efteråret 
1890 for at give plads til den nye borgerskole på samme sted i 1891. Foto 1888 af C. Christensen, Odense. 
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Alfred Larsen blev født 21. aug. 1846 i 
Allinge og døde 20. okt. 1920. Han kom i 
1872 til Bodilsker Nordre Skole, hvor han 
var førstelærer frem til 1906. Køie var søn 
af skolelærer og kirkesanger Niels Køie i 
Degneboligen i Gundsømagle, og flere 
familiemedlemmer var lærere. Han var 
lærer i Vestermarie kirkeskole fra 1872 til 
1877 og derefter ved Smørenge Skole i 
samme sogn indtil år 1900. Florian Val-
demar Eduard Køie var født 27. nov. 1839 
og døde i 1910. Han var gift med lærer-
inde Vilhelmine Emilie Gehl fra Ledøje.

Først i juni 1872 fik man ansat semina-
rist Hans Rømer Holm som andenlærer i 
Allinge. Han var født i Allinge i 1845 som 
søn af Peter Joseph Holm, Østergade 3, 
Nikolaj Holms barnebarn og Peder Holms 
oldebarn, for lige at nævne nogle af pio-
nererne bag skolen. Hans Rømer Holm 
blev foretrukket blandt ti ansøgere og var 
forinden huslærer i Nylars. I 1877 blev 
han førstelærer ved kirkeskolen i Vester-
marie, og det fortsatte han med frem til 
1909. Allingeskolen var blevet ombygget 
i 1855 og navnlig i 1872 til to klasseloka-
ler. Ny hjælpelærer for Bohn blev Ole 
Christensen fra 1872 til 1875, hvor han 
overtog Sandvig skole. Reelt var det Hans 
Rømer Holm, der styrede skolen i Allinge 
i disse år, og dét med sikker hånd.

I stedet for Ole Christensen fik man an-
sat Lorents Petersen fra Østermarie, og 
han blev beskikket som førstelærer og 
kirkesanger 10. marts 1876. Han var født 
den 12. sept. 1839 i Fjolde ved Husum i 
Slesvig (Sønderjylland). Fjolde ligger syd 
for grænsen i dag mellem Tønder og 
Rendsborg. Lorents Petersen begyndte 
som lærer i Arlevad, kom derpå til Flens-
borg og som 22-årig den 7. jan. 1862 til 

Østermarie Østre Skole. Her blev han 19. 
maj 1875 gift med Bolette Marcher fra 
Svaneke, f. 10. feb. 1846. I Allinge flyt-
tede de ind i Storegade 2 (matr. 114b). 
Han var valgt til byrådet fra 3. jan. 1882 
til 1. jan. 1888. Den 15. nov. 1888 blev han 
hædret som dannebrogsmand. Lorents 
Petersen var en af foregangsmændene in-
den for kortlægning af Bornholms arkæo-
logi sammen med J. A. Jørgensen, som 
også var sønderjyde og lærer i Ibsker Nor-
dre Skole, og han skrev blandt andet om 
Slesvigs historie i årene fra 1856 til 1861. 
Lorents Petersen døde på rigshospitalet 
64 år gammel den 1. august 1904 efter at 
have fået skik på Allinge Borgerskole. På 
hans grav rejste eleverne en mindesten, 
som med runer har indhugget hans motto: 
Kundskab er Magt. Han var ubetinget 
skolens bedste lærer, mente elev fra 1. 
april 1904 og senere forfatter Christian 
Stub-Jørgensen, og derefter kom Johan 
Kofoed (med bogsamlingen 1892).

Efter Hans Rømer Holm ansatte man 
Nelius Martin Engell i andenlærerembe-
det. Han virkede her til efteråret 1879, 
hvor han blev kaldet til lærer i Ibsker 
Skole. I 1886 fortsatte han til Hasle Skole 
som førstelærer, og han endte som skole-
inspektør i Rønne fra år 1900. Efter En-
gell konstituerede man seminariepræpa-
rand Peter Christian Poulsen. Derefter 
fulgte Niels Hansen, som havde ancienitet 
fra 1. sept. 1883. Han fortsatte ved års-
skiftet 1885 til Tingsted, og her var han, 
til han 1892 blev udnævnt til førstelærer i 
Aaker Østre Skole, som han passede frem 
til 1906.

Lærerinden jomfru Christine Margre-
the Petersen underviste et halvt år i 1887 
som konstitueret i andenlærerembedet og 

drev derefter fra 1888 en privat pogeskole 
i Pilegade 6 for de 25-30 mindste elever. 
Hun blev gift med træskomager Hans 
Clausen Martinus Mortensen, Vestergade 
12. Fra 1918 boede hun i Vangevej 3. Hen-
des søster Augusta Petersen var også læ-
rerinde i Pilegade 6 frem til 1899, hvor 
hun blev syg. Hun fik arbejde i boghande-
len, men døde året efter.

Ved udgangen af 1888 var elevtallet ved 
Borgerskolen nået 200, fordelt på seks 
klasser. Der måtte bygges nyt. Under ned-
rivningen og opførelsen af den nye offent-
lige borgerskole ansatte man 7. sept. 1890 
Ida Louise Henriette Sørensen fra Kø-
benhavn (f. 20. juli 1866, uddannet lærer 
1889, hvor hun kort var vikar i Tejn). Des-
uden ansatte man 28. okt. 1890 Augusta 
Maria Jacobsen, ueksamineret pogeskole-
lærerinde også fra Tejn (født 15. Juni 
1866). Under byggeriet af den nye skole 
på den gamles plads lejede man sig ind 
hos S. Larsen og Staffansen, ud over at 
rådhusets største sal blev brugt til skole-
stue. 

Allinge Borgerskole 1891-1933

Den nye skolebygning blev tegnet af arki-
tekt Mathias Bidstrup og opført i 1891. 
Indvielsen foregik den 26. november 
1891, hvor en optælling viste, at elevtallet 
var på 269. 
Niels Andersen Holm blev ansat 6. april 
1886 som andenlærer. Han var født 29. 
nov. 1862 i Allinge som søn af avlsbruger 
Hans Jørgen Hansen Holm og Karen Ma-
rie Dorthea i Søndergade 5. Niels Ander-
sen Holm giftede sig på sin fødselsdag i 
1889 med Oliva Margrethe Strand, datter 
af jernstøber Magnus Strand i Nexø. Hun 
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var født 20. april 1862 og døde 6. feb. 
1906, knap 44 år gammel. De boede i tag-
etagen over skolen. Herefter giftede han 
sig med Caroline Jensen fra Østermarie 
(født 13. juni 1872). Da han i et helt år 
1900-1901 var på kursus, vikarierede se-
minarist Bent Rasmussen både på skolen 
og i kirken, hvor han var organist. Den 18. 
nov. 1904 beskikkede byrådet Holm som 
overlærer og skoleinspektør efter Lorents 
Petersen, samtidig med at han overdrog 
degnearbejdet til Johan P. Kofoed.

I perioden 1912 til 1915 var Niels An-

dersen Holm borgmester og stod for en 
større havneudvidelse. Han blev den sid-
ste kongeligt udnævnte borgmester i Al-
linge-Sandvig. 

Herefter gik det hele ned ad bakke for 
Allinge-Sandvig, for skolen, og i august 
1917 for ham selv, da han som knap 
55-årig blev indstillet af skolekommissio-
nen til afskedigelse af byrådet sammen 
med Cathinka Nyholm, men først den 30. 
nov. 1932 fik han sin afsked, dagen efter 
han var rundet 70 år. De morede sig ved 
at kalde ham »Gammel Holm« til sam-

Gymnastikpiger på en klippetop umiddel-
bart til højre for det gamle militære am-
munitionsmagasin, som 1903-1904 blev 
ombygget til gymnastiksal og fik tilføjet 
en forstue i granit som resten af bygnin-
gen. Læreren er Christian Nielsen, som 
var i Allinge fra foråret 1913 til foråret 
1915, hvor han blev ansat ved Svaneke 
Skole. Christian Nielsen (f. 1886) gif-
tede sig da med Marie Margrethe Holm 
(f.1893 i Allinge, skoleinspektør Niels An-
dersen Holms datter). Foto Alfred Kjøller, 
Allinge. 
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menligning med Cathinka Georgine, som 
hed »Nyholm«. Hun var knap tre måneder 
yngre og fik afsked 1. marts 1923 som 
60-årig. Han døde på terminsdagen 11. 
dec. 1944, hvor han boede på Haslevej i 
Knudsker ved Rønne. 

Som tredjelærer ansatte man da Johan 
Peter Kofoed, der ved Lorents Petersens 
død overtog degne- eller kirkesangerkal-
det, idet han blev beskikket som »Kirke-
bylærer i Allinge« den 17. jan. 1905 af 
skoledirektionen, ligesom han blev sko-

lens kantor (sanglærer). Han var født 24. 
jan. 1869 i Aaker på St. Bukkegård og 
døde 26. aug. 1931. Johan Peter Kofoed 
var gift med lærerinde i Olsker Manna f. 
Sonne Hansen (1873-1962) i Ibsker, og de 
boede i villaen Vestergade 30, som de fik 
opført i 1900. Han blev blandt andet for-
mand for Bornholms Biblioteker.

Augusta Marie Jacobsen tog 5. nov. 
1895 til Olsker. Frøken Emilie Buhl var 
derpå ansat som timelærer i Allinge fra 
feb. 1896, indtil hendes forflyttelse i som-

meren 1897 til Knudsker Skole. Den 2. 
nov. 1897 ansatte man Anna Holm som 
timelærer i Allinge. Hun blev 3. marts 
1899 konstitueret til lærerinde ved Dals-
lunde Skole, hvorefter frk. Ingeborg Chri-
stensen, Sandvig, vikarierede, indtil man 
juni 1899 konstituerede frk. Andrea Eli-
sabeth Pedersen i timelærerembedet. Hun 
var født i Allinge 31. okt. 1869 og havde 
haft privatskole i Brøndstræde 1. Hun 
blev fastansat i timelærerembedet fra 1. 
august 1903 til hun døde 19. juni 1933.

Den 22. april 1898 indviede man annek-
set til Borgerskolen i Allinge. Samtlige 
kommunens borgere var indbudt, og ikke 
få var mødt frem. 

Borgmester Johan Conrad Koefoed 
overleverede bygningerne til de kirkelige 
autoriteter, og efter en salme holdt pastor 
Lund indvielsestalen. Derefter talte skole-
inspektør Petersen. Talerne er refererede 
i Bornholms Avis og Tidende. I 1900 drev 
Jenny Marcher en pogeskole i Allinge. 
Det skete i Storegade 36, som var ejet af 
hendes mor, tidligere gæstgiver Juliane 
Marcher.

Som fjerdelærer beskikkedes semina-
rist Aage Wolffsen fra Svaneke i aug. 
1897, og han var her til 1901. Aage Wolff-
sen fik kaldsbrev i sept. 1898, »hvori han 
beskikkes til fast Lærer paa yngst Løn-
ning«. Lærer Marius Vigilius Hansen fra 
Østerlars (kaldt Gamle Hansen) blev an-
sat fra 1901 og var her frem til 1. april 
1906, hvor han tog til Rønne. Der var godt 
300 elever på dette tidspunkt, mens Sand-
vig havde 165. I 1903-1904 istandsatte 
man Ammunitionshuset i Allinge til 
gymnastikhus, som da fik tilføjet forstue-
bygningen i granit.

Fru Cathrine Lund blev lærerinde ved 

Den ny Borgerskole i Allinge, fotograferet i første del af 1900tallet. I bygningen til 
venstre bosatte Lorents Petersen sig med sin familie. Foto Bendt Kjøller, Allinge.
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Skolegården fotograferet af Bendt Kjøller omkring 1905. Den blev bygget på den gamle skoles grund. I 1897 fik skolen et anneks og 
nåede op på seks klasseværelser. På billedet ses blandt eleverne lærer Johan Kofoed (tillige kirkesanger fra 17. jan. 1905) og Mari-
nus Hansen (ansat 1. feb 1905 og kaldt Unge Hansen til forskel fra gamle Marius V. Hansen). Bemærk at der er et slagsmål i gang 
til højre i billedet, hvor drengene »kræwtades«.
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Allinge Skole april 1903. Hun stammede 
fra Hasle, hvor hun blev født 21. okt. 1865. 
Hun blev gift med Andreas Laurits Lund, 
som byggede »Lundegård«, Rosengade 17 
i 1896. I 1911 flyttede de til Vestergade 24. 
Fru Lund ansøgte om afsked fra 31. dec. 
1924 grundet svagelighed. Seminarist A. 
C. J. Caspersen vikarierede, fra 1. jan. 
1904 og året ud, for Lorents Petersen, der 
var syg. Fra august blev det dog Anton 
Pedersen.

Marinus Hansen fra Stege Skolevæsen 
blev ansat som fast lærer i Allinge fra 1. 
feb. 1905 indtil han dec. 1912 blev forflyt-
tet til Rønne (kaldt Unge Hansen). Chri-
stian Nielsen, Gudhjem, overtog stillin-
gen 1913, indtil han ved pinsetid 1915 
kaldtes til lærer og kirkesanger i Svaneke. 
Lærer Carl Edvard Andersen, Rønne, 
blev tilbudt vakancestillingen og han blev 
nov. 1915 kaldet til stillingen som lærer 
(fjerdelærer). Den havde han, til han 1. 
jan. 1925 fik en lærerstilling i Rønne. 

Børnetallet var i 1905 steget til 336, og 
der blev forhandlet om nedlæggelse af re-
alskolen og oprettelse af en mellemskole 
for at få plads til klasserne. Fra 1. aug. 
1906 blev seminarist Hans Peter Kofoed, 
Rønne, kaldet til fast lærer (tredjelærer). 
Han var født i 1878 i Hasle og døde 1935. 
En tid var han kantor og kirkesanger. 
Hans kone var Sara Benditte født Kofoed, 
og de boede i Nørregade 27. H. P. Kofoed 
udgav en bog om bornholmske folkedan-
se og var blandt andet instruktør. Børnene 
kaldte ham »Unga Koffed«, mens J. P. Ko-
foed var »Gamla Koffed«. Andenlærer i 
Harboøre, Laurits Peter Christian Dam, 
fik stillingen fra 1. april 1925 og blev kir-
kesanger og kantor efter H. P. Kofoed. 
Dam var født i Rønne 21. juni 1886 og 

døde 27. juni 1957. Han blev overlærer 1. 
april 1946 og fik sin afsked i 1949. Han og 
konen Benny Valborg Marie Herold f. 
Jensen boede i Søndergade 26.

Frk. Anna Petersen fra Allinge blev læ-
rerinde nov. 1906, og frøken Cathinka 
Georgina Nyholm fik lærerindeembedet i 
maj 1907. Hun blev født i Klemensker og 
dimitterede i 1897 fra Femmers Semina-
rium. Hun boede i Vestergade 12, og i 
marts 1923 ansøgte hun om afsked. Hun 
var født 4. nov. 1878 og døde 23. okt. 
1935. Anna Mathea Marie Larsen, Kvis-
sel Skole, blev kaldet 27. maj 1925 til læ-
rerinde i Allinge. Hun var født 20. maj 
1891 i Aakirkeby.

I 1916 talte byrådet om skolebesparelser 
og om at bygge en ny skole omtrent midt 
mellem byerne. Der var da 256 elever i 
Allinge og 148 i Sandvig (drøftet 6. jan. 
1909 i byrådet). Man ville blot genbruge 
»det prægtige Gymnastikhus i Sandvig«. 
Bygningerne ved Sandvig skole kunne 
benyttes til plejehjem og Allinge skole 
kunne blive nyt posthus. 

Året efter var tallene faldet væsentligt 
til: I Sandvig 126 med 79 i selve Sandvig, 
38 i landdistriktet og ni i »Mellem Byer-
ne«. I Allinge: 243, hvoraf ni under skole-
pligtig alder, seks i Mellem Byerne og 15 
i Allinge Vang. I 1918 besluttede man at 
nedlægge et overlærerembede, når det 
blev ledigt og »Allinge og Sandvig Bor-
gerskoler sammensluttes til én Skole». 
Efter overlærer Jens Kofods død i 1931 i 
Sandvig ønskede skolekommissionen in-
gen ændringer længere. Et billede fra 
starten af 1920erne viser de syv lærere, 
og tilsvarende er der et billede fra 1932 
med seks lærere til sammenligning med 
fem i 1946. 

Allinge-Sandvig Borgerskole 
1934-1958

Byrådet ansatte i juni 1933 Carl Andersen 
som ny overlærer og skoleinspektør for 
Sandvig og Allinge Borgerskoler for at 
opnå største effektivitet, som det er be-
skrevet under Sandvig Borgerskole. Da 
Johan Kofoed i 1927 blev syg vikarierede 
seminarist Alfred Holm Nielsen fra 22. 
aug. og frem til Johan Kofoeds død 26. 
aug. 1931. Frode Thorngren, f. 17. maj 
1906 i Holbæk, blev vikar efter Johan P. 
Kofoed. Herefter var lærer Lars Peter 
Holm Jensen, Nexø, vikar 17. aug. 1931, f. 
24. maj 1907 i Ibsker. Lærer Knud A. Fri-
berg, f. 6. jan. 1909 i København, blev 
vakancelærer ved Niels Andersen Holms 
afsked 30. nov. 1932, og i sommeren 1934 
fik Alfred Holm Nielsen fast stilling uden 
opslag. Han var født den 28. sept. 1905 i 
Sandvig.

Karen Bohn, blev vikar 1. juni 1935 og 
fik lærerindeembedet fra 1. maj 1941.  
Karen Bohn var født 22. aug. 1909 i Kle-
mensker som datter af lærerparret Knud 
og Ingeborg Bohn og var dimitteret fra 
Th. Langs Seminarium 3. juli 1931. Hun 
var dermed oldebarn af den 100 år ældre 
Esper Bohn i Allinge og hun blev ansat 
100 år efter ham. Hun blev gift med 
kunstmaler Helving i Rådstuestræde 6, 
Sandvig. Hun tog et årskursus på Statens 
Lærerhøjskoles køkkenafdeling i 1938-
1939 for at kunne undervise i husgerning, 
og Marie Nielsen fra Aaker Skole vikarie-
rede.

Hans Jensen (1910-1987) blev i 1950 vi-
ceskoleinspektør efter Frederik Toft i 
Sandvig. Vilhelm Mauritsen, Allinge, 
blev vikar og fra 1941 timelærer. Nov. 
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1946 søgte han om fast ansættelse, og fra 
1. juli 1953 blev han ny overlærer. Begge 
disse Sandviglærere gjorde karriere i Al-
linge. Lærerne var da inspektør Carl An-
dersen, viceinspektør Toft, to fastansatte 
lærere: Dam (udnævnt til overlærer) og 
Hans Jensen; tre fastansatte lærerinder: 
Noomi Nielsen, Anna Larsen, Karen 
Bohn; og timelærer Mauritsen, fem i Al-
linge og tre i Sandvig.

Lærer Hugo Haagensen, Rønne, havde 
i feb. 1949 fået et timelærerembede. Læ-
rerparret Gunnar Jensen og Anna Siger-
sen Jensen i Kastrup blev ansat i aug. 
1949. Jan. 1952 blev Knud Frøkjær, f. 23. 
juli 1927 ansat som lærer og i maj 1955 
Verner Laurits Lærkedal Pedersen, f. 16. 
jan. 1924. Den 1. maj 1956 ansatte man 
Sven Brandt-Møller, f. 30. sep. 1925, som 
fast lærer.

Den 20. marts 1956 var der møde om 
detailprojektering af den nye skole. Som 
ny skoleinspektør fra 1. okt. 1956 efter 
Carl Andersen ansatte man Maurits Vil-
lum Hansen, Høje Tåstrup. Han var født 
21. jan. 1917 og blev her til 1963, hvor han 
blev udnævnt til amtsskolekonsulent for 
Bornholm. Han døde 95 år gammel i Sva-
neke den 10. april 2012. Hans Jensen blev 
da ved kongelig resolution udnævnt til 
skoleinspektør 1. nov. 1963. Vilhelm 
Mauritsen blev viceskoleinspektør 1. jan. 
1964 og holdt 25 års jubilæum 27. maj 
samme år.

I Allinge-Sandvig mærkede man tilba-
gegangen fra starten af Første Verdens-
krig på grund af stenindustriens og turi-
sternes tilbagegang. Forinden var man 
ved år 1900 oppe på at have fire lærere og 
to lærerinder med Lorents Petersen i spid-
sen. Fra 1904 var Niels Andersen Holm 

førstelærer og overlærer. Overlærer og 
førstelærer Ole Christensen fra Sandvig 
Borgerskole støttede dem i sin egenskab 
af borgmester for byerne i en tid med øko-
nomisk fremgang. Det modsatte var til-
fældet, da Niels Andersen Holm senere en 
kort tid sad i samme borgmesterstol, og 
efter 1915 blev det en evig strid for ham 
og hans efterfølger Carl Andersen at be-
vare de to skoler med kvalitet i undervis-
ningen. Carl Andersen overtog ledelsen 
af en samlet Allinge-Sandvig Borgersko-
le fra 1933, og det var ham, der var med 

ved købet af grunden til den nye fælles 
skole i 1949 og siden ved projekteringen 
af den. I 1958 flyttede Sandvig og Allinge 
Borgerskoler sammen i den nye Allinge-
Sandvig Borgerskole på eventyrgrunden 
mellem byerne ved Kongeskæret, lige op 
til Danchells Anlæg med Folkemødeplad-
sen i dag.

 Kilderne til artiklen er skolekommis-
sions- og skoleudvalgsprotokoller i rigsar-
kivet med støtte af oplysninger fra et 
større antal af øvrige protokoller samme 
sted, indsamlet 1977-2015.

Skolegården lige inden 1923 med lærerinderne Andrea Petersen, Cathrine Lund og 
Georgine Nyholm omgivet af lærerne fra venstre H. P. Kofoed, Carl Andersen, Johan 
Kofoed og overlærer og skoleinspektør Niels Andersen Holm, et trofast lærerteam  
fra den første generation på den nye Allinge Borgerskole. Foto Kaare Rasmussen,  
Gudhjem. 
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26. februar 2015 besluttede Bornholms 
kommunalbestyrelse at lukke folkesko-
lerne i Vestermarie, Østerlars og Svaneke. 
Heldigvis for os, der bor i Svaneke Skoles 
distrikt, har en række unge og fremsy-
nede mennesker taget initiativ til at starte 
en privat skole. 2. marts bakkede et bor-
germøde op om ideen. 9. marts var mere 
end 100 elever tilmeldt - det var betingel-
sen for at arbejde videre med planerne. 21. 
april blev skolen købt og 1. maj blev sko-
lens tidligere leder ansat. Først derefter 
kunne de øvrige stillinger opslås.

På den baggrund er det måske på sin 
plads at komme med en personlig fortæl-
ling om min tid på Svaneke Skole. Det er 
tilpas mange år siden. Der er sket meget i 
folkeskolen siden da. Næsten historie. En 
dag vil det i hvert fald blive historie.

Da jeg i juni 1959 havde været oppe i 
mit sidste fag: Latin og gik ud af porten 

til Rønne Statsskole i Storegade, sagde 
jeg til mig selv med stor lettelse og befri-
else: »Aldrig mere skole. Aldrig mere no-
get med lærere!« Jeg havde simpelthen 
fået nok af den uendelige række af lektier, 
stile, prøver og karakterer. Jeg skulle bli-
ve klogere!

Anden beskæftigelse og aftjening af 
værnepligten (hvilket senere blev bedømt 
som at være et plus for en fremtidig lærer-
gerning) gjorde, at der gik tre-fire år før 
min endelige beslutning om mit fremti-
dige virke. I militæret lærte jeg mange 
ganske udmærkede mennesker at kende, 
og pudsigt nok viste de sig ofte at være 
læreruddannede. Så der var måske allige-
vel - trods al tidligere snak - muligheder 
for et fremtidigt virke som lærer. 

Efter værnepligten var jeg så heldig at 
få et vikarjob på Bodilsker Skole i et halvt 
år. Her kunne jeg så finde ud af, om det at 

være lærer var noget for mig. Det var det! 
Jeg blev optaget på den treårige uddan-
nelse på Statsseminariet på Emdrupborg. 
Jeg kunne også godt tænke mig at blive 
uddannet til sløjdlærer, så det sidste år på 
seminariet blev delt med også at være elev 
på Dansk Sløjdlærerskole. En sløjdlærer-
uddannelse var god at »handle« med, når 
valg af fremtidigt arbejdssted skulle fin-

Klasselærer på Svaneke Skole 1974-1984  
En personlig beretning

Tekst og fotos af Søren Lindgaard

1966-1995 lærer på Svaneke Skole,  
1967-1970 leder af Ibsker Svaneke  
Ungdomsskole, 1968-1970 leder af Syd-
bornholms Ungdomsskole, 1970-1975  
ungdomsskoleinspektør i Nexø Kommune, 
1995-2000 lærer på Nexø Skole. Siden  
mit 14. år har min store fritidsinteresse 
været at fotografere. Det har jeg haft  
stor glæde af som lærer og i Byforeningen 
Svanekes Venners regi.  



SØREN LINDGAARD

140

des. Det med at finde arbejde viste sig at 
være lettere end forudset. Det skete i Sva-
neke i »første hug« juledag 1965 i en sam-
tale med skoleinspektør Knud Schiøts 
Nielsen. Det var godt nok juleferie, men 
en sløjdlærer var ikke noget, der sådan 
hang på træerne, så jeg fik alle ønsker op-
fyldt - godt og vel endda. 

Jeg blev ansat på Svaneke Skole 1. 
august 1966 sammen med fem andre læ-
rere: Lis og Ernst Svenningsen, Thorkil 
Olsen, Leo Wolsing og Ole Pedersen. Og 
hvad var det så for en skole, vi skulle ar-
bejde på? Det var en skole i rivende ud-
vikling! Svaneke Kommune havde ind-
gået skoleforbund med Ibsker, og i 1965 
var i hast opført tre »midlertidige« pavil-
loner P1, P2 og P3 fra Københavns Skur-
vognsfabrik i skolegården. Forskolelærer-
inderne fra Aarsdale og Ibsker: Olivia 
Hansen og Nanna Beyer skulle arbejde 
deres sidste år på Svaneke Skole. Dobbelt-
spor fra 1. - 7. klasse, realklasser og 8. og 
9. klasser Der var lærere, der var ved at 
uddanne sig til specialundervisningslæ-
rere. Man havde planer om at udvide sko-
len med en hjælpeskoleafdeling i samar-
bejde med Østermarie og Østerlars/Gud-
hjem. Og Knud Schiøts Nielsen havde 
også planer om »tekniske« 8. og 9. klas-
ser. Jo, der var fuld tryk på alle kedler. 
Børnehaveklasserne var endnu ikke kom-
met og heller ikke Skolefritidsordningen. 
Det skulle komme senere. Optimismen 
fejlede ikke noget.

I 1967 blev opført fire »Tjæreborghuse« 
ud mod Søndergade til hjælpeskolen: Hu-
sene A, B, C og D. I maj 1977 Husene E 
og F til børnehaveklassen. I 1975 blev den 
nye gymnastiksal indviet: Svanekehallen. 
Vi havde travlt med at pointere, at der var 

tale om skolens gymnastiksal: I bedste 
fald »kun en halv hal«. I 1980-1981 blev 
fløjen ud mod Reberbanevej bygget og P1, 
P2 og P3 i skolegården fjernet. De havde 
absolut været mere end midlertidige.

Så meget om »bygningsmassen«. Fra da 
af gik det kun tilbage!

Ud over mange sløjdtimer fik jeg tildelt 
en klasselærerfunktion på begyndersta-
diet samt undervisning i regning/mate-
matik i 8. klasse. Alt sammen spændende 
og interessant. Lige noget for en nyud-
dannet lærer, for hvem alt var nyt. Da 
gårdvagterne skulle uddeles, så var det 
lige noget for »de nye«, mente »de gam-
le«. På den måde fik jeg hurtig føling med 
størstedelen af skolens elever.

I 1972 afleverede jeg min første 1. klas-
se efter syv år. Jeg var af den opfattelse, 
at den »trængte til nyt blod«. Et år gik 
med adskillige timer i læseklinikken. Her 
følte jeg mig ikke rigtig hjemme, så i 1974 
fik jeg igen tildelt klasselærerrollen for 
den 1. klasse, som jeg skulle få så mange 
gode oplevelser med i hele 10 år. Jeg var 
og er stadig af den overbevisning, at det 
er de færreste lærere, der får mulighed at 
følge »sine unger« gennem hele det nor-
male folkeskoleforløb. Jeg er taknemme-
lig for, at det har været muligt for mig, og 
resten af denne artikel skal derfor for stør-
stedelens vedkommende rumme fortæl-
lingen om min rolle som klasselærer ved 
Svaneke Skole i årene 1974-84.

Det er altså godt 40 år siden. Jeg har 
ikke været »arbejdsramt« i 15 år. Alle 
mine optegnelser fra den gang er arkive-
ret »lodret«, så det allermeste, jeg kan 
berette om, er hentet fra erindringen, en-
kelte notater fra de første måneder, mine 
fotos og vores klasseavis »X-traposten«, 

I venstre række hårtoppen af Henrik, Al-
lan, Jesper vender ryggen til, Alexander 
skjuler næsten Tommy, Anette, Merete, 
Mette, Eva, Tina skjuler næsten Betina. I 
højre række kommer først Erling, så Tho-
mas, Peter, ? vender sig, Malene, Nina, ?, 
Lone og Pia. 1974.
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som jeg heldigvis i sin tid ikke nænnede 
at kassere. Den daglige undervisning 
fulgte Undervisningsministeriets vejle-
dende undervisningsplaner. Disse planer 
blev fag for fag udgivet som »de gule hæf-
ter«.

1. klasse (1974-1975)

Skoleåret begyndte den 15. august 1974. 
»Ja, så startede vi. I stod noget betuttede 
nede i skolegården, men ingen græd, da  
I skulle sige farvel til jeres mor. Knud 
Schiøts Nielsen delte jer ind i de kom-
mende klasser. I fulgte med Sine (regne- 
og matematiklæreren) og mig op i klassen. 
I fik navneskilte udleveret og mærker til 
jeres knage ude på gangen. Derefter en 
arbejdsmappe med nogle ark papir. Vi nå-
ede ikke at arbejde med dem, men de kom 
i tasken, hvad der jo var meget vigtigt for 
jer. Herefter et frikvarter. Næste time la-
vede vi »kanonkugler« af ler samt aske-
bægre og lignende. Kuglerne brugte vi til 
navneskiltene, som blev prydet med flag 
og blomst. Det så meget godt ud. Vi lavede 
også et »riv-ud«-billede af os alle sammen 
som en første udsmykning af klasseværel-
set. Til sidst fik I lidt højtlæsning af Jørgen 
Clevins »Jacob og Joakim«. Alle var mødt 
frem, og de allerfleste af jeres mødre var 
med.« Jeg kan huske, jeg havde sat mig 
for, at dagen skulle afsluttes med en sang. 

Øverst: Madkassen er åbnet. Sonja ser til. 
Eva spiser af sit æble og Jesper ser på. 

Nederst: Dyb koncentration. Bagefter skal 
der skylles hænder ude på gangen. Anette 
sidder ved siden af Tom. 1974.
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Og senere at begynde dagen med en sang. 
Jeg mente, det ville være en god måde at 
sige, at nu begynder undervisningen og 
senere, at nu er skoledagen forbi. På den 
måde ville vi også med tiden få gennem-
gået en stor del af den danske sangskat. 
»Nu er timen til ende, og fra skole vi gå. 
Hvad vi lærte derhenne, skal vi nok huske 
på.« »Skorstensfejren ...«, »Og vi trækker 
skuffen ud ...«.

Det første forældremøde den 29. august 
startede jeg med: »Om alt går vel er nu 
ved jeres barns skolestart startet et sam-
arbejde af længere varighed, og dette 
samarbejde kunne jeg tænke mig udviklet 
til et frit og utvungent bekendtskab om-
kring det, der står jer allernærmest, nem-
lig jeres børn. Selv føler jeg det som et 
stort ansvar, der er pålagt mig, og jeg lo-
ver, jeg skal søge at udfylde min plads 
efter bedste evne. Det er jo sådan, at det 
godt nok er jeres børn, men som tiden går, 
vil jeg uvægerligt også føle mig knyttet til 
dem. Man kommer til at holde af de ele-
ver, man har kendt fra skolestarten.« Dis-
se ord kom til at gå i opfyldelse i en hø-
jere grad, end jeg havde drømt om. Jeg 
fortsatte med, at jeg ønsker at »sidde« på 
klassen, og at jeg til dette brug har brug 
for »visse midler« så som at: 

Børnene skal ud i skolegården i frikvar-
tererne, lære at stå på række, sidde ordent-
ligt og adlyde en kollektiv besked. At det 
kan være nødvendigt at holde visse elever 
lidt tilbage og understøtte andre. Og at 
overtøjet hænger på knagerne ude på gan-
gen. Det skal ikke ind i klassen. Om det 
fremtidige samarbejde havde jeg nogle 
forslag: Eleverne har deres bøger i tasken. 
Vi skal aftale mængden af hjemmearbej-
de. Til det brug kunne nyhedsbreve være 
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en god løsning. Forældrene kan inviteres 
til at overvære undervisningen efter en 
fastlagt plan. Og endelig, at jeg måtte 
bede forældrene om hjælp ved større em-
ner/arrangementer. De der tier samtykker. 
Alt blev godtaget, blot kom en far med en 
bemærkning om, at det med nyhedsbreve 
var da meget godt, men det kunne jeg som 
klasselærer alligevel ikke overholde. Det 
skal blive løgn, tænkte jeg. Spritduplika-
toren er opfundet. Nyhedsbrevene blev til 
klasseavisen »X-traposten« og nåede at 
udkomme 105 gange i det 10-årige skole-
forløb. Delvis takket være en forælders 
mistro!

På denne måde kom vi godt igang. For-
ældrene vidste, hvordan jeg ville gribe 
sagen an, og jeg havde fået deres ord for 
at kunne »trække« på dem, når situatio-
nen var dertil. I november var der foræld-
rekonsultationer, børneteater og lørdag 
den 30. klasse-, hygge-, og familiefter-
middag i skolens gymnastiksal til advent 
og juleudsmykning af klasseværelset. Her 
kom forældrene på arbejde for første 
gang: 250 smurte boller og 30 liter varm 
cacao! Godt at man har nogen til at hjælpe 
sig. Efter jul kommer en ny pige i klassen. 
Velkommen. I løbet af januar er alle bog-
staverne gennemgåede. Den første læse-
bog kan udleveres. Jeg opfordrer til højt-
læsning for far og mor. Lidt hjemmear-
bejde for at indarbejde visse arbejdsvaner, 
men ikke for meget. I de første år har de 
allerfleste børn en god og arbejdsom ind-
stilling til skolearbejdet. Det bør vi drage 
nytte af, for senere viser det sig desværre 
ofte, at denne indstilling ændrer sig. I lø-
bet af marts sætter vi borde og stole op i 
»tre rækker«, for undervisningen er me-
get »tavleorienteret« for tiden. I april må-

ned er der meddelelsesbøger og forældre-
konsultationer, og i maj kommer den før-
ste »store« læsebog. Jeg beklager meget 
dens dårlige stand og beder forældrene 
give siderne et lille stykke tape, dersom 
bogen er ved »helt at falde fra hinanden«. 
I juni er der udflugt til Brændesgårdsha-
ven og et forældremøde som afslutning på 
skoleåret. På en fars opfordring blev der 
nedsat et klasseråd. Fem forældrepar dan-
ner det første klasseråd. Jeg mener, det er 
noget af det bedste, der er sket for klassen. 
Sikke en hjælp det har været for mig som 
klasselærer. Der har været problemer med 
omklædningen til gymnastikundervis-
ningen, men det bliver klaret næste år 
med et omklædningsrum for hvert køn i 
den nye gymnastiksal! Og så syntes man, 
at der blev sunget for lidt i klassen. Det 
må vi se at få gjort noget ved!

2. klasse (1975-1976)

I september udtrykker jeg en vis bekla-
gelse over, at »det med lektier« er glemt i 
sommerens løb og giver det gode vejr i 
august delvis skylden herfor. Klasserådet 
har været samlet og kalder sig fremover 
»forældregruppen«. Årets program er 
planlagt. Vi starter med en tur i Paradis-
bakkerne en lørdag eftermiddag i okto-
ber. I november begynder vi at låne bøger 
på skolebiblioteket. Og vi har lavet en ju-
lekalender bestående af 24 tændstikæsker 

Øverst: Malene arbejder med vandfarver. 

Nederst: Jesper har fået forklædet på. Det 
er godt. Hans mor sætter sikkert pris på 
det. 1976.
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med elevernes hjemmelavede historier: 
Én historie hver dag læst op af forfatteren. 
Denne julekalender brugte vi i flere år. 
Forældrekonsultation og »jule-, klippe-, 
klistrearrangement« i november. Inden 
jul har børnene været til skolelæge. Ved 
juleafslutningen 19. december går vi gen-
nem Parken til en lille gudstjeneste i Sva-
neke Kirke. Derefter hygge i klassen med 
godter og slik. 

Dagen efter indkalder forældregruppen 
til juletræstur. I formningstimerne har vi 
arbejdet sammen om store billeder med 
sne, skole, og skolebus. Der har været fire 
elever om hvert arbejde, som blev hængt 
op i klassen. Et par billeder måtte bag 
nogle varmerør for at der kunne være 
plads til det hele.

I januar har der været indkaldt til foræl-
dremøde. Knap halvdelen af eleverne var 
repræsenterede og de, der mødte frem, 
mente godt, at børnenes hjemmearbejde 
kunne udvides til en halv time dagligt 
(mod i dag 10-15 min.). Hvilken skrift 
skal der tilstræbes? Skal der »leges« med 
ler? Ja, men forholdene er ikke de gun-
stigste, og i øjeblikket er vi vældig opta-
gede af papir og farver. Forældregruppen 
vil lave nogle eftermiddage med at frem-
stille hånddukker til små skuespil og sket-
ches, og andre vil lære børnene nogle 
sange og lege til en sammenkomst før 
påske. Vær så god! Bare klø på! Det er 
dejligt at have så interesserede forældre 
bag sig. Alle ideer behøver ikke nødven-
digvis gennemføres.

I februar inviteres til fastelavnsfest den 
1. marts, og jeg lader indrykke i »X-trapo-
sten«: »Jeg synes, I skal vide, at det er min 
opfattelse, at børnene stadig møder vel-
forberedte frem, selv om læselektien er 
blevet meget større, og forberedelsen her 
i skolen meget mindre«.

2. april indkalder forældregruppen til 
forældre-/elevfest. Børnene optræder og 
underholder, og vi spiser medbragte fin-
germadder til eget forbrug - dog ikke eg-
ne, men de andres. Vi slutter med at drik-
ke »en kop medbragt kaffe og brød«. Jeg 
brugte rigtig mange af klassens timer til 
dette arrangement. Drama, sketches og 
dårlige vittigheder. Eleverne fra Aarsdale 
opførte en cirkusforestilling. Svanekebør-
nene gik op i »hjemlige skænderier«. Jeg 
husker aftenen som en stor succes. I løbet 
af maj måned kommer der meddelelses-
bøger til hjemmene med efterfølgende 
forældrekonsultation, og 3. juni tager vi 
med parallelklassen på udflugt til Bræn-
desgårdshaven. Det udflugtsmål går man 
aldrig fejl af. I juni var vi en tur ud i det 
blå på forældregruppens foranstaltning. 
Seks private biler! Uha!! Om jeg havde 
tænkt på forsikringsspørgsmål og fagfor-
eningens holdning til sådanne arrange-
menter. Det havde jeg faktisk ikke. Jeg så 
det som et godt initiativ, og alt gik da 
også godt. Jeg slutter skoleåret med: 
»Klassen er dejlig, forældrekontakten og 
hjælpsomheden ligeså. Jeg synes, vi har 
haft flere udmærkede fællesarrangemen-
ter. God sommerferie!«

3. klasse (1976-1977)

Nu er der ved at være styr på strukturen i 
klassen. Klassen har fået nye lærere, som 

Peter: Elisa redder Israel. Tina: Daniels 
venner i ovnen. Malene: Jesus viser sig for 
Peter. 1977.
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præsenteres på forældremødet den 6. sep-
tember. Forældregruppen er ved at plan-
lægge årets øvrige aktiviteter. Vores del 
af skolefesten den 30. oktober planlæg-
ges. Der skal spises, og børnene er hørt 
om menuen. Der bydes på tre forskellige 
retter: Hot-dogs, hamburgers eller kold 
kartoffelsalat med frikadeller. 6.- kr./ret! 
Jeg opfordrer forældrene til at tage deres 
børn forbi biblioteket, for: »Jo mere man 
læser, jo bedre bliver man til at læse«. 
Men det skal være lystbetonet og hygge-
ligt! Gennemgangen af formskriftens 
bogstaver er nu foretaget. Tilbage er øvel-
se, øvelse og atter øvelse. Forældrene be-
des hjælpe mig med, at blokbogstaver ik-
ke sniger sig ind i skriften, at bogstaverne 
i ordet så vidt muligt hænger sammen, og 
at bogstavernes indbyrdes størrelse bliver 
rigtig. Jeg roser eleverne. Lektierne har 
været af større omfang end tidligere, men 
kvaliteren af hjemmearbejde er ikke ble-
vet ringere. Det skriftlige arbejde har væ-
ret forbavsende godt. Meddelelsesbøger, 
forældrekonsultation og forældregrup-
pens adventsarrangement til Paradisbak-
kerne. På den måde kan det hurtigt blive 
jul. Efter jul lægges vægten på skriftligt 
arbejde, skrivning og stillelæsning. Højt-
læsning sættes i baggrunden. Forældre-
nes besøgsordning genoptages. Fastelavn 
med udklædning, tøndeslagning, soda-
vand og fastelavnsboller. Traditionerne 
skal bevares. Skolen indkalder til oriente-
ring om arbejdet for skolelægen, skole-
sundhedsplejersken, skoletandlægen, sko-
lepsykologen og tale-hørepædagogen. 
Forældregruppen arrangerer tur til Gud-
hjem Svømmehal. Forældremøde, med-
delelsesbøger med påfølgende konsulta-
tioner mangler ikke. Eleverne har 4. juni 

inviteret til klassefest med drama, udstil-
ling, dans, konkurrencer og lege. 7. juni 
er der fælles udflugt til Hammershus for 
0.-3.-årgang. Klassen bliver sat af ved 
Jons Kapel og går op til de andre klasser 
på Hammershus. På sådanne ture fortsæt-
ter jeg med at fortælle om klassens hem-
melige fe/trold: Abelone. Abelone ople-
vede det samme som en af klassens ele-
ver, og det tog flere år, før eleverne opda-
gede, at jeg fortalte om de enkelte elever. 
Det var altid meget spændende. Abelone 
og højtlæsningsbogen måtte også holde 
for, når vi på særligt smukke forårsdage i 
middagspausen tog madpakken med ud 
til »vores sted« ved Kongehavnen. Her 
havde vi den smukkeste udsigt ud over 
Frenne Red til Aarsdale. Sådanne stunder 
bliver i erindringen nemt til »stjernestun-
der«.

Som klasselærer har jeg også haft andre 
fag end dansk. Jeg har også været klas-
sens formnings- og religionslærer. Jeg har 
samlet en række tegninger fra religionsti-
merne i 3. og 4. klasse.

4. klasse (1977-1978)

Eleverne har nu fået udleveret en ordbog, 
og jeg mener at erindre en sangbog. Det 
var ikke sådan ligetil at få presset en 
sangbog ud af skolens budget. Sangbø-
gerne ligger i en kasse, og duksen deler 
dem ud i begyndelsen af timen. Vi starter 
dagen med en sang, og det kan såmænd 
let blive til endnu en i dagens løb. Den 26. 
august er der svømmestævne på skolen. 
Vi har omsider fået etableret et svømme-
bassin ved siden af den nye gymnastiksal. 
5. oktober har forældregruppen arrange-
ret »en tur ud i det blå« efter normal sko-

letid. Vi er først hjemme sidst på efter-
middagen, så kom en ekstra klemme i 
madpakken. En af klassens fædre havde 
med marinen aftalt et besøg på »et krigs-
skib« i Rønne. Årets skolefest den 29. ok-
tober kører over temaet »Kina«, og for-
ældregruppen har sammensat en lækker 
rissret: »ris - a-la Tom-Peng-Pung«. No-
vember er afsat til »stillelæsning«. Jeg har 
fået bøger med opgaver hjem fra amtscen-
tralen. Som højtlæsning i spisepausen og 
ved særlige lejligheder som for eksempel 
fødselsdage læser jeg højt af blandt andet 
Cecil Bødgers »Silasbøger«. Der arbejdes 
engageret og begejstret. De gamle med-
delelsesbøger erstattes nu af »stand-
punktsbøger«, der uddeles før forældre-
samtalerne. Eleverne er nu rykket op på 
skolens mellemtrin. 26. november er der 
det efterhånden traditionelle adventsar-
rangement. Der arbejdes fortsat meget 
med læsning, og det har været en fornø-
jelse at se den energi og selvdisciplin, ele-
verne har pålagt sig for at blive færdige til 
tiden. Ideen og planen er, at eleverne altid 
har en »frilæsningsbog« med sig. Det skal 
nødigt opfattes som en pligt - hellere som 
en uundværlig fornøjelse.

I løbet af efteråret arbejdede vi meget 
med linoleumssnit og -tryk i formningsti-
merne. Det var ikke noget, der vakte jubel 
hos rengøringspersonalet. Klasseværelset 
flød over med våde tryk til tørring. Me-
sterstykket blev et lille sanghefte til hver 
elev med »Spurven sidder stum bag 
kvist«, hvor hvert vers blev illustreret. Vi 
lavede også en collage til skolens opslags-
tavle. En af skolens lærere spurgte, om 
han måtte købe den. På den måde blev 
klasseklassen 100.- kr. rigere til lejrskole-
turen i 5. klasse og alle en smule stolte. 
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Tænk at nogen ville købe det, vi havde 
lavet!

Efter jul lægges vægten på skriftligt ar-
bejde. Der har været et vældigt leben i 
klassen i den sidste tid. Eleverne ønsker, 
nærmest kræver, en klassefest her og nu. 
Det er ikke lige »min kop te«. Mit mod-
stræb og mine argumenter har ikke fået 
dem til at ændre opfattelse. Jeg har derfor 
indvilget i at være med på den udtrykke-
lige betingelse, at eleverne arrangerer alt 
selv (de vil nemlig ikke have voksne og 
søskende med). Matematiklæreren og jeg 
er dog fundet værdige til at deltage. Fe-
sten er fastsat til den 24. januar. I marts 
har skolens læseklinik gennemført en 
»stillelæsningsprøve«. Jeg betragter re-
sultatet som ganske tilfredsstillende. I 
maj tager vi på udflugt til Almindingen på 
den måde, at vi går hjem. Eleverne fra 
Aarsdale slap for den sidste strækning til 
skolen i Svaneke. En lørdag i juni arran-
gerer forældregruppen en tur i Gudhjem 
Svømmehal.

5. klasse (1978-1979)

Selvom jeg ikke har savnet eleverne i 
sommerferien, så var det nu alligevel rart 
at se dem igen. Og det lader også til, at de 
er glade for at begynde i skolen. Der ind-
kaldes til forældremøde for at planlægge 
klassens lejrskoletur i september. Vi skal 
ud at vandre. Derfor arrangerer forældre-
gruppen frivillige traveture på lørdag for-
middage. Denne lejrskole er kommet til at 
stå som en uforglemmelig oplevelse for 

Arbejdet med linoleumssnit og -tryk i 4. 
klasse. 1977.
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mig. Pengene var små, så der måtte udvi-
ses opfindsomhed. Vi startede fra Sva-
neke Skole med at gå op forbi Frennegård, 
hvor vi så på bautasten, helleristninger, 
skålgruber og Hallebrøndshøj. Hvor er 
det et rigt kulturlandskab, vi lever i. Der-
næst op igennem Paradisbakkerne, ud på 
den anden side og gennem den søndre del 
af Østermarie Sogn til Lyrsby Skov. Her 
søgte vi ind i vildnisset langs Gyldensåen, 
hvis løb vi fulgte til Brogård på vestsiden 
af Kurebakken. Eleverne anede ikke, hvor 
vi var og blev meget skuffede, da de op-
dagede, hvor tæt vi var på Svaneke. Her lå 
vores bagage. Vi overnattede i telte og 
lavede aftensmad på bål. Efter aftensma-
den kom »Politi- og Toldvæsenet« og bad 
os hjælpe med at fange nogle smuglere, 
der var landsat i nærheden. Mørket sæn-
kede sig, og vi bevægede os ud i det 
ukendte. Et sted i skoven fandt vi smug-
lerne med deres smuglergods. Vi var ikke 
alle lige modige for at sige det mildt, men 
det hjalp meget, da smuglerne viste sig at 
være forældregruppen, som havde lavet 
denne skattejagt. Vi sluttede med slik og 
rare sager ved bålresterne, før vi trætte 
krøb ind i teltene og faldt i søvn. Senere 
har jeg fået at vide, at flere elever lå to og 

Øverst: Vi ser på bautasten, helleristnin-
ger, skålgruber på Frennegårds jorder. 
Fra højre mod venstre: Mette, Eske, Lo-
ne, Betina, Allan, Tina, Jonas og Tom. 
Alexander er næsten skjult. 

Nederst: Vi holder pause ved Høl i Listed. 
Klassens regne- og matematiklærer An-
nelise er i baggrunden, og fra venstre sid-
der Merete, Nina, Lone og Eva. 1978.
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to i soveposerne. Næste dag fulgte vi Gyl-
densåen til dens udløb, langs vandet til 
Høl og Listed og så ad strandstien til Sva-
neke og tilbage til skolen. En fantastisk 
oplevelse for små penge!

Jeg har fået et undervisningsmateriale: 
»Gormklubben« stillet til rådighed. Et 
materiale der gerne skulle forsinke/helst 
helt udskyde begyndelsen på at ryge. Det 
havde absolut en vis effekt hos en del af 
eleverne. Og så til det alvorlige. I den sid-
ste tid har antallet af uforberedte og sju-
sket forberedte elever været i stadig sti-
gen. Det kan ikke blive ved med at gå. 
Derfor beder jeg forældrene tage en snak 
med dem om dette problem. Om det uri-
melige i ikke at lave de ting, der bliver 
forventet, fordi man har »glemt«, »ikke 
hørt«, »troede ikke« osv. Jeg er overbevist 
om, at den enkelte elev udmærket ved, om 
og hvor skoen trykker. Det er så trist at 
skulle starte undervisningen med bebrej-
delser. I det lange løb skader det klimaet 
i klassen, og manglende forberedelse og 
sjuskethed har en utrolig evne til at smitte 
meget hurtigt.

Forældregruppen fortsætter med deres 
initiativer: 4. oktober var vi på »tur ud på 
det blå«. Marinefartøjet »Havfruen« hen-
tede os på »Kosankajen« i Nexø og tog 
os med op langs kysten forbi Aarsdale for 

Øverst: Nina, Preben Hansen og Jesper 
studerer »vores ubåd«. Forarbejdet var 
lavet af nogle fra forældregruppen. Sikke 
en hjælp!  

Nederst: Der er dækket op til rigtig man-
ge mennesker. Grete Kusk hænger de sid-
ste fisk op. 1978.
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at vende ud for Svaneke. Vi fik serveret 
marinens »normaltraktement«: cacao og 
røde pølser. Det blev pointeret før afgang, 
at der var tale om et privat og frivilligt 
arrangement, som skolen ikke på nogen 
måde kunne være ansvarlig for. Og der 
var frivillig travetur langs kysten lørdag 
den 28. oktober. Skolen afholder emneu-
ge efter efterårsferien med skolefest den 
4. november. Emnet var dette år »Under 
Vandet«. 

Det skulle blive den tredje og sidste sto-
re skolefest. Indvielsen af den nye gym-
nastiksal (= »Svanekehallen«) fejredes i 
1976 med temaet: »USA«, i 1977 »Kina«. 
Forberedelserne blev større og større. 
Det var simpelthen ved at tage livet af os 
(= lærerne). Forældregruppen hjalp mig 
med min del af projektet: At lave en un-
dervandsbåd og læsning af Jules Verne: 
En Verdensomsejling Under Havet. Og 
forældrene inviterede til »Ægte-Forloren-
Havskildpadde« til den »vandede« pris af 
12,- kr./kuvert. Standpunktsbøger, for-
ældrekonsultation, adventskomsammen 
afslutter første halvdel af 5. klasse. For-
ældrene inviterer dog til »julebagedag« i 
hjemmene onsdag den 20. december. Den 
forældregruppe er efterhånden vanskelig 
at styre. Heldigt at være klasselærer med 
sådan en opbakning!

Efter jul får vi bogen »Sølvdolken« 
hjem fra amtscentralen. Om to jødiske og 
polske børns trængsler under 2. Verdens-
krig. Det er en bog, der i høj grad optager 
eleverne. Næsten samtidig vises i fjernsy-
net den omdiskuterede amerikanske serie 
»Holocaust«. Derfor beder jeg om, hvis 
der er muligt - og forældrene er indstille-
de derpå - sammen at se disse udsendelser 
og snakke med børnene om dem. Jeg fra-

råder stærkt at lade eleverne se udsendel-
serne alene. 31. maj er der skoleudflugt til 
Dueodde, og lørdag den 16. juni inviterer 
forældregruppen til årets sidste arrange-
ment: Morgentur i Almindingen med af-
gang 02.30 fra Svaneke Torv. Turen slut-
ter med morgenmad i det grønne.

Tidlig pinsemorgen ved Åremyr i Almin-
dingen. Mette og Jonas ser på, at der bli-
ver smurt morgenbrød. 1979.
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6. klasse (1979-1980)

Forældregruppen inviterer børnene på 
telttur lørdag den 25. august. Den 27. sep-
tember inviteres til forældremøde klok-
ken 19.00. Vi skal være færdige senest 
klokken 21 af hensyn til den såkaldte 
»11-timers regel«. Der er efterhånden 
mange lærere om klassen, og de vil orien-
tere om fagene. Under »Eventuelt« vil jeg 
komme ind på, at det er lærernes opfat-
telse, at eleverne efterhånden er sværere 
at motivere, glemmer ting, uro. Vi skal 
også drøfte eventuelt fadderskab til SOS-
børnebyerne og - det er vildt - skolekome-
die. Stemningen i klassen bedrede sig en 
hel del efter forældremødet. Det er jo no-
get, man kan glæde sig over. Vi er sat på 
venteliste i SOS-børnebyerne til et barn 
»helst med mulighed for engelsk korre-
spondance«. Jeg opfordrer forældrene til 
at tage børnene med til efterårets foræld-
rekonsultation. De er jo efterhånden 
»halvstore«. Der er »juleklippedag« lør-
dag den 1. december, og efter jul starter 
prøverne til årets skolekomedie ved sko-
lefesten den 15. februar. Forældregruppen 
tog sør’me handsken op! Skolen var ble-
vet enig med sig selv om, at de forrige års 
emneuger afsluttende med en stor skole-
fest i enhver henseende var blevet for kræ-

Øverst fra venstre: Bjarne, Betina, Tho-
mas, Erling, Alexander, Lone Peter og 
Tina. Nederst: Fra venstre: Bjarne, Beti-
na, Mette, Eva, Nina, Peter, Merete (= 
Fru flyttemand Olsen), Tina, Eske med 
ryggen til og Henrik (= Hr. flyttemand 
Olsen). En soldat er skjult. Jeg husker 
ikke, hvem han er. 1980.
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vende. Der skulle prøves noget nyt. Hvad 
med at 6. klasse laver skolekomedie? 
Værs’go. Gå bare igang. Og det gjorde 
forældrene. »Kejserens helt moderne klæ-
der«.

Jeg fik bagefter mange anerkendende 
bemærkninger om komediens forløb, om 
børnenes dygtighed, de fine kostumer, 
den flotte scene, højttaleranlægget o.s.v.. 
Eleverne har været søde og dejlige - ikke 
nødvendigvis lette - at arbejde med, og 
jeg tror, de har lært en masse om fælles-
skab og det at tage hensyn til hinanden. 
Dette kunne simpelthen ikke gøres uden 
forældrenes aktive medvirken. Det er no-

get, der kan glæde en lærer, at vi i samar-
bejde med børnene kan yde et stykke ar-
bejde med så godt resultat. Fredag den 13. 
juni er der klasseudflugt på cykel til kir-
kerne i Poulsker, Bodilsker og Nexø. Og 
mandag den 16. gælder det kirkerne i  
Svaneke og Ibsker. Og så er det skoleår 
gået.

7. klasse (1980-1981)

Nu er eleverne rykket fra »mellemtrinet« 
op i det, man senere kom til at kalde sko-
lens overbygning. Som klasselærer skal 
jeg ofte fungere i rollen »som den væg, 

man spiller bold op ad«. Der skal diskute-
res - til tider i en uendelighed. Hertil er 
»klassens time« lige det rette sted. Mob-
ning, pubertet, kliker og dagens alminde-
lige problemer. Alt kan tages op.

I 7. klasse er eleverne er tilbudt under-
visning i tysk. Vanskeligheder i faget 
dansk er hen ad vejen søgt afhjulpet af 
lærere fra læseklinikken. Klassen har 
stort set indtil nu »kørt« som en enhed, 
men fra næste år - 8. klasse - skal der ni-
veaudeles i fagene: regning/matematik, 
engelsk og tysk. Også det skal der tales 
om og tages stilling til. Standpunktsbø-
ger, forældrekonsultation og »julekom-
sammen« før 1. søndag i advent. I år spil-
ler vi julebanko for at spare op til lejrsko-
leturen i 1981. Således afsluttes hurtigt »1. 
semester«. 1. januar 1981 overtager jeg 
den daglige ledelse af Svaneke Skole. Jeg 
glæder mig over, at det er lykkedes mig at 
beholde klassen som klasse- og dansklæ-
rer. Og jeg har fået indtryk af, at denne 
glæde også deles af eleverne. Det er no-
get, der varmer!

Til skolefesten den 6. marts, hvor vi har 
valgt at klæde os ud som sømænd, er klas-
sen delt ind i tre grupper: Borddækning, 
indkøb og madlavning. Nu kan vi selv! 
Menuen er spaghetti/kartoffelmos med 
millionbøf samt is. Kuvertprisen er sat til 
20.- kr. for at få et overskud til lejrskole-
turen til Sønderjylland i september. Der 
er ikke »udklædningspligt«, men »man« 
vil finde det naturligt, at eleverne er ud-
klædte og meget sjovt, om forældrene føl-
ger trop. Som forberedelse til lejrskoletu-
ren er der afholdt cyklistprøve, hvilket 
skulle/burde sikre os mod færdselsuheld 
på cykelturen i Sønderjylland. Jeg slutter 
skoleåret med følgende hilsen til foræl-

Bagerste række fra venstre: Betina, Malene, klasselæreren, Jonas, Tom, Vibeke, Tina, 
Merete og Jesper. Midterste række fra venstre: Thomas, Thomas J., Allan, Pia, Henrik, 
Anette, Nina og Bjarne. Forreste række fra venstre: Alexander, Anja, Lone, Sonja,  
Erling, Mette, Eva og Peter. 1980.
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drene: »Det er jo ikke så meget, vi har set 
til hinanden i det forløbne år. Jeres børn 
har nu vokset sig store og kan/vil selv. 
Glimrende!«

8. klasse (1981-1982)

Lejrskoleturen til Sønderjylland i tiden 6.-
12. september 1981. På grund af nye ar-
bejdstidsregler skal vi nu være tre voksne 
afsted med 22 elever. Det bliver klassens 
mangeårige regne/matematik- og oriente-
ringslærer, en fra forældregruppen og så 
altså også klasselæreren. Søndag aften 
sejler vi på dæk til København. Soveposer 
efterlades i Havnegade. Mandag tager vi 
med tog til Aabenraa, hvor vi lejer cykler 
og overnatter på vandrerhjem. Næste dag 
cykler vi i grupper til Ballebro, tager fær-
gen til Als og cykler videre til vandrer-
hjemmet i Sønderborg. Onsdag er det 
planen at cykle til Kollund og derfra tage 
båden til Flensburg. Torsdag bliver vi i 

Øverst: Hvilken vej skal vi? Fra venstre: 
Jesper, Tom, Vibeke, Nina, Erling med 
Bjarne bagved og Henrik. 

Nederst: Flensburg. Der er købt ind og 
»rovet« vises frem. Bagerste række fra 
venstre: Malene, Lone, Peter med en co-
ladåse, Henrik, Eske, Jesper, Tom, næ-
sten skjult bag Erling er Allan og yderst 
til højre Erling. Mellemste række fra ven-
stre: Vibeke, Thomas J., Eva, Tina, Mette 
i profil, Bjarne og Annelise med en flaske 
vin. Forreste række fra venstre: Alexan-
der, Nina, Betina, Pia, Anette Thomas og 
Else. Annelise og Else var mine medhjæl-
pere. 1981.
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Sønderborg: Sønderborg Slot og Dybbøl. 
Fredag cykler vi tilbage til Aabenraa og 
afleverer cyklerne. Jeg har egenhændigt 
udstedt følgende kategoriske forbud: Ele-
verne medbringer ikke transistorradioer, 
kassettebåndoptagere eller lignende, lige-
som enhver form for nydelse af tobak, øl 
og spiritus er forbudt. Det er derimod til-
ladt, ja nødvendigt, at tage en god portion 
godt humør med. Vel hjemme igen går 
hverdagen hurtigt. Der er læst ungdoms-
bøger som grundlag for skriftligt arbejde. 
Flere elever har udtrykt ønske om, at for-
ældrene burde læse Tine Brylds »Stærk 
nok?«, da den bog efter elevernes opfat-
telse giver et godt billede af de unges tan-
keverden og problemer. Der er mange 
ting, der skal prøves af og sættes til dis-
kussion. Selvstændigheden vokser. Jeg 
bliver af og til beskyldt for at være noget 
stresset, hvad jeg naturligvis på det vold-
somste benægter. Men eleverne har nok 
ret alligevel. Jeg har virkelig mange bolde 
i luften for tiden. I 8. klasse udgår stand-
punktsmeddelelserne. Nu skal de have 
karakterbøger med sig hjem. Men skole- 
og klasseforældrekonsultationerne beva-
res. På forældremødet den 16. februar 
1982 lagde jeg kortene på bordet. Om det 
almindelige arbejde i klassen kan siges 
meget. Der er for så vidt ikke noget i ve-
jen, hvis målene ikke sættes for højt. Men 
jeg synes, vi burde satse højere. Og her 
støder jeg på vanskeligheder. Børnene vil 
ikke have, at forældrene blander sig i tin-
gene på skolen, og jeg skal ikke blande 
mig i elevernes fritid! På den måde lader 
bjerget sig ikke sådan flytte!! Eleverne er 
så godt som umulige at begejstre. Så godt 
som alt nyt bliver mødt med et »det gider 
vi ikke«, og så godt som alt det kendte er 

»kedeligt«. Forsøger jeg at »presse citro-
nen«, får jeg at vide, at man har så travlt 
med alle mulige andre ting om eftermid-
dagen. Det virker, som om de er mere in-
teresserede i en gammeldags stiv under-
visningsform, selv om den er »dødsyg« 
og »åndsvag«. I flok styrer pigerne løbet 
og stemningen, og de har så godt som 
alle særdeles travlt med alt andet end sko-
learbejdet. Stile og andre kontrollerbare 
ting er der ikke noget i vejen med. Om 
skolefesten den 12. marts med temaet 
Carnaby Street fik jeg denne svada med 
på vejen: »Vi gider ikke komme! Helt ær-
ligt, Søren! Vi har aldrig moret os til en 
skolefest!« Og før jeg kunne afslutte søn-
derjyllandsturen, måtte jeg blandt andet 
konfiskere cigaretter, aflevere tyvegods, 
og konstatere, at flere piger havde mange 
flere penge med end aftalt. Det skuffede 
mig meget. Med det forældresamarbejde, 
der har været i klassen, mener jeg, at det 
må kunne gøres bedre. Kan det det? Jeg 
mener, det er vigtigt at lægge disse ting 
frem for forældrene, før der skal arbejdes 
videre med planer om lejrskolerejse til 
London i 9. klasse.

21. maj tager vi med cyklerne »ud i det 
blå« og 26.-28. maj har eleverne fri fra 
»deres kære skole«: Praktiske erfaringer 
i lokalsamfundet. Erhvervspraktik må vi 
ikke kalde det. Og på den måde gik det 
skoleår.

Øverst: Erling er på sin rette plads ved 
maskingeværet/kanonen på HMS »Bel-
fast« i London. 

Nederst: Uden mad og drikke duer helten 
ikke. Søren og Bjarne. 1983.
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9. klasse (1982-1983)

Hver dag starter vi med en morgensang. 
Sådan har vi gjort stort set siden skole-
starten, men den ene elev efter den anden 
falder efterhånden fra. Til sidst var det 
stort set kun mig, der stod op og sang. Det 
brød jeg mig ikke om, og da vi kom til at 
tale om det, fik jeg at vide, »at de ikke 
ville være mine »dengser««. Undskyld, 
hvad mener I? Og så kom det frem, at ele-
verne blev drillet i skolegården og kaldt 
»Sørens dengser«. OK, så det er sådan, 
det hænger sammen! Dette emne blev 
vendt rigtig mange gange. Senere blev det 
næsten en tradition at synge i klassens 
time, hvis der ikke var noget særligt på 
plakaten. Så fik den ene elev efter den an-
den lov til at bestemme, hvilken sang der 
skulle synges. Således kom vi alligevel 
gennem en stor del af sangbogen i resten 
af den tid, vi havde sammen. 12. oktober 
indkalder jeg til det sidste ordinære foræl-
dremøde, inden undervisningspligten op-
hører. Karakterbøger og forældrekonsul-
tation mangler heller ikke, men det gør 
årets jule-, klippe-, klistrearrangement. 
Ved juleafslutningen sad vi i klassen og så 
med stor interesse billeder »fra gamle 
dage«. I februar er der erhvervspraktik i 
lokalområdet. Der arbejdes med uddan-
nelsesorientering, hvor skolevejlederen 
står til klassens disposition. Inden udgan-

gen af februar skal der være truffet be-
slutning om, hvordan næste år skal anven-
des. Jeg opfordrer forældrene til at tage en 
ganske alvorlig snak med deres børn om 
næste års muligheder og ønsker. Og så 
bliver der arbejdet med turen til London 
11.-19. marts 1983. Belært af erfaringerne 
fra sidste år måtte vi finde frem til en 
»modus vivendi«. Rygning på aftalte ste-
der og i aftalte tidsrum. Vi skulle hver dag 
foretage noget samlet, og der skulle være 
tid til selv at kunne opdage London. Vi 
havde købt et tredageskort til undergrun-
den og busserne, og vi fandt hurtigt ud af 
systemet på »The Tube«. Wembley, Ma-
dame Tussaud, musicalen »Evita«, Tower 
of London, Tower Bridge og en buseks-
kursion. Der, hvor eleverne havde »fri«, 
stillede jeg mig til rådighed for ture for 
dem, der havde lyst. Det havde pigerne 
ikke! H.M.S. Belfast, sejltur på Themsen 
til Greenwich, Cutty Sark, og observato-
riet med 0° længde. Bustur tilbage i dob-
beltdækkerbus på øverste etage gennem 
byen i myldretiden. London Museum med 
rester af den romerske mur. Jeg husker, 
jeg brugte en masse penge til at vise To-
wer of London med kronjuvelerne. Det 
havde absolut ingen interesse, for efter-
middagen var fri til Oxford Street med 
modeforretninger.

Et par timer før vi nåede Esbjerg på vej 
hjem på Englandsbåden, kom en af pi-
gerne hen til mig og bad mig om at følge 
med. Der var noget, de gerne villle sige til 
mig. Nå, hvad er der nu galt, tænkte jeg. 
Der stod hele »juntaen«, og talskvinden 
sagde noget i retning af: »Søren, du har 
ikke været nær så slem, som vi havde 
frygtet!« Større ros kan man næsten ikke 
få.

Øverst: Om bord på »CUTTY SARK«, 
Greenwich. Fra venstre: Thomas J., Sø-
ren, Alexander og Thomas.

Nederst: Jo, vist er vi i London! Fra ven-
stre: Tina, Allan og Betina. 1983.
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Vel hjemme igen er der ikke lang tid til 
de skriftlige og mundtlige prøver, og der-
med er i realiteten skoleåret slut. Vi er 
enige om, at vores økonomiske forhold til 
Jean-Francois Courtois i SOS-børnebyer-
ne skal gøres op og bringes til en afslut-
ning. Og så skriver jeg i »X-traposten«, at 
klassen fortsætter så godt som uændret i 
10. klasse. To elever udskrives til gymna-
siet, en ny kommer til og en gammel elev 
vender tilbage. Sikke en opbakning!

10. klasse (1983-1984)

På forældremødet i oktober skitserer jeg 
mit årsprogram. Det skal være noget an-
det end en fortsættelse af folkeskolen. Ni-
veauet rettes ind efter øverste del af klas-
sen. 

Prøver at lægge så meget arbejde ud til 
eleverne som muligt. Og det er op til ele-
verne selv at få så meget ud af undervis-
ningen som muligt. Jeg har tænkt at be-

Morgenmaden er fortæret. Afgang! Fra 
venstre skjult i løvet: Tina, klasselæreren, 
Nina, Pia, Thomas J., Peter, Anette, Bjar-
ne, Jesper næsten skjult, Thomas, Merete, 
Anette og Mette, Eske, Lone, Tom, Allan 
og Alexander. Malene, Michael, Betina 
og Henrik har skjult sig. 1984.
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nytte avisartikler og kronikker som oplæg 
til diskussion. Jeg har bestilt en voksen-
bog hjem fra amtscentralen hver måned. 
Der bliver læst og skrevet meget. Om 
stemningen i klassen fortæller jeg, at den 
er blevet bedre det sidste års tid. Og den 
skulle blive endnu bedre! I klassens time 
dukker det forslag op, at vi skal afslutte 
10. klasse med et »jule-/adventsarrange-
ment« den 3. december med travetur, 
varme drikke med boller og lysbilleder i 
stedet for gran og julepynt. 

Eleverne er indforståede med, at de selv 
sørger for anretning og servering, blot vi 
deler udgifterne til sidst! 

Mange kræfter er i de sidste par år i 
klassens time blevet anvendt på at rakke 
alt ned. Der sker ikke noget her, der er 
ingen steder at gå hen at more sig. 

Her stod jeg på mål for Aarsdale og 
Svaneke. I har ikke kunnet få en bedre 
opvækst noget andet sted. Skam jer! Se ud 
på naturen omkring jer. I bor et enestå-
ende smukt sted. 

Det kan jeg udtale mig om som ikke er 
vokset op her. Så var diskussionen i gang! 
Et par måneder før skoleåret udløb - det 
var en fredag efter spisepausen - bad klas-
sen mig aflyse mit program for de næste 
timer. De havde snakket sammen i fri-
kvarteret og var endnu ikke færdige. »Sø-
ren, du har ret! Det er et godt sted, hvor vi 
bor. 

Og hvor har vi alligevel oplevet meget. 
Jo, vi har haft en god opvækst«. Og så lod 
vi resten af tiden gå med at mindes. Hu-
sker du dengang, og dengang og dengang? 
Det ene ord tog det andet. Alt endte i fryd 
og gammen. Tiden blev brugt godt, selv 
om diskussionslysten for en stund blev 
lagt ned.

21. juni 1984 skriver jeg i nummer 105 
af »X-traposten«: »Kontrakten hævet. 
Der er så meget, der kunne siges, og så 
mange tanker, der løber gennem hovedet, 
at man bliver helt tavs og stum. 

Tak for de 10 år. Tak til forældrene, hvis 
børn jeg fik lov til at låne. Tak til foræld-
regruppen for god støtte og opbakning. 
Og til sidst: Tak for bekendtskabet med 
jer elever. I kom til at stå mig rigtig nær, 
og jeg kom til at holde meget af jer.«

Elever på »gennemtræk«

I et 10-årigt forløb sker der naturligvis 
ændringer i elevsammensætningen. Tom-
my var hos os fra 1.-3. klasse. Sonja var i 
klassen fra 1.-7. klasse. Det samme gjaldt 
Jonas. Vibeke var her fra 1.-9. klasse. Ef-
ter et halvt år i 1. klasse dukkede Anja op. 
Hun blev her til og med 7. klasse. I 3. 
klasse kom Eske. 

Han tog senere med sine forældre til 
Australien, men kom tilbage og afsluttede 
med 10. klasse her. Claus var her i 5. og 6. 
klasse. I 6. klasse kom Thomas J (der var 
en Thomas i forvejen) og blev her resten 
af sin skolegang. Et halvt år inde i 7. klas-
se kom Søren. Han forlod os efter 9. klas-
se. I 9. klasse kom Michael og afsluttede 
sin skolegang her efter 10. klasse.

Afslutning

Da jeg i januar 1981 efterfulgte Knud 
Schiøts Nielsen som leder af Svaneke 
Skole, fortalte han mig, at jeg ville få en 
vanskeligere tid end han, for han havde 
været inspektør i en opgangstid, hvori-
mod jeg skulle være leder i en nedgangs-
tid. 

Jeg kunne ikke give ham ret, for han 
havde hele tiden måttet »springe fra sten 
til sten« for at få det hele til at gå op her 
og nu. I fremtiden kunne der satses mere 
på kvalitet. Jeg skulle blive klogere. Knud 
havde ret. Uenighed med Nexø kommu-
nes forvaltning om skolens fremtidige 
ledelse gjorde, at jeg 1. februar 1995 for-
lod Svaneke Skole.

Sidste skoledag i klasselærerens have. 
Bagerste række fra venstre: Thomas, Jes-
per, Alexander, Tom og klasselæreren 
himself. 

Mellemste række fra venstre: Malene, 
Thomas J., Bjarne, Merete, Allan, Eva, 
Nina, Tina og Peter. 

Forreste række fra venstre: Lone, Anette, 
Eske, Michael, Betina, Pia, Mette og 
Henrik. 1984. 
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Østermarie gamle Kirkeskole fra 1825. Bygget af »broksten«, en blanding af sandsten og granitsten. Den er bygget efter datidens 
idealer om en velindrettet skole for midler fra etatsraadinde Marie Koefoed. Hvem der har haft tilsyn med det fornemme skolebyg-
geri ved vi ikke, måske hendes nevø, Peder Dam Jespersen i Rønne. Der blev bygget en tilsvarende, men ikke nær så pompøs skole 
i Ibsker et år senere i 1826. Foto Tony Bødtker Munch, 1980. BM.
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Først i 1825 stod øens første faste, selv-
stændige skolebygning på landet klar til 
brug. Det var »Den gamle Kirkeskole i 
Østermarie«, der opførtes trods bønder-
nes modstand for midler skænket af etats-
rådinde Marie Koefoed. 

Børnearbejde har lige siden tidernes 
morgen over hele verden været en naturlig 
del af familiens hverdag. Oftest var bør-
nenes arbejde direkte nødvendig for fami-
liens overlevelse – også i Danmark. Og 
arbejdet derhjemme bibragte også bør-
nene en masse kundskaber, de fik brug for 
i deres voksenliv.

Disse forhold ændredes imidlertid med 
den store skolelov i 1814 med indførelsen 
af den almindelige undervisningspligt fra 
syv-årsalderen til konfirmationen, der 
dengang typisk fandt sted i 14-16 års alde-
ren. Målet var at skabe dygtigere og der-
med mere produktive undersåtter til sam-
fundets fortsatte fremdrift. 

Men selv om børnene gik i skole, var 
ferierne placeret, så børnene kunne hjæl-

pe til i hjemmene i høstperioderne. Og 
der var da også mange muligheder for at 
unddrage et barn skolegang – akkurat 
som med den bornholmske helårspligt på 
boliger i vore dage.

Det var bestemt ikke alle steder – og 
navnlig ikke på landet – hvor almuebørne-
nes skolepligt blev håndhævet lige nidkært. 
Derfor kom der altså til at gå mange år, før 
lovens intentioner var opfyldt overalt.

Ude på landet kunne børnene nogle ste-
der kun opfylde den almindelige under-
visningspligt, hvis de tog deres bøger med 
ud på marken og læste i dem der, mens 
han eller hun vogtede kreaturer. Og så 
kunne det naturligvis ofte knibe med mo-
tivationen.

Og hvis husbonden var tilpas magtfuld, 
kunne han nægte sine tjenestebørn at gå i 
skole og blot betale bøden, som skole-
kommissionen i øvrigt ofte fravalgte at 
effektuere. Skolekommissionen bestod af 
sognets fremtrædende indbyggere. Og tit 
var det deres børn, som forsømte mest.

2.500 skolemåder

Skolevejen fik også betydning for hvilken 
skolegang og undervisning, der var mu-
lig. Vejene kunne være meget ringe, eller 
de kunne bruges som påskud for at lade 
elever forsømme skolen. Der kunne nem-
lig ikke idømmes bøde, når forsømmelse 
skyldtes dårligt vejr og dårlig vej.

Nogle skoler rejstes med privat finan-
siering, mens andre var afhængige af 

Bønderne ville ikke slippe børnene

Af Peter Tiemroth

Født 1946. Journalist og forfatter. 1993 
Diplomeksamen i kulturjournalistik.  
1967-1970: Lolland-Falsters Folketidende, 
1970: Frederiksborg Amtsavis. 1971: BT. 
1973: Søndags-Aktuelt. 1979-1994: Dag-
bladet Bornholmeren. 1995: Bornholms 
Tidende, fra 2001 som freelance. Forfatter 
til adskillige bøger om billedkunst og  
kulturhistorie. Boede i Kirkeskolen fra 
1976-1978.
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skatteydernes betalingsvilje. Så lovene for 
200 år siden skabte ikke med et slag en 
ensartet måde at gå i skole på. Hver enkelt 
skole indrettede sig under sine egne vil-
kår, og skolehistorikere pointerer, at der 
faktisk snarere blev 2.500 forskellige må-
der at gå i skole på.

Og fx kom det bornholmske skolevæ-
sen længe til at stå tilbage for det øvrige 
lands. Især på landet nærede befolknin-
gen længe uvilje mod oprettelse af skoler. 
Og først i 1825 – ti år efter lovene – blev 
den første selvstændige skolebygning på 
landet taget i brug. 

Det kostede jo penge at bygge skoler, og 
flere steder forsøgte man at benytte sig af 
undtagelsesbestemmelserne – fx om sog-
ne med spredt bebyggelse – og nøjedes 
derfor med at indrette degnegården til 
skole for de lidt ældre børn, mens såkald-
te omgangslærere underviste de yngste på 
gårdene.

Højt oplysningsstade

Manglen på skoleundervisning uden for 
købstæderne betød dog ikke nødvendig-
vis, at bornholmernes åndelige stade var 
ringere end almuens i andre landsdele. 
Snarere tværtimod hvis man skal tro 
samtidige kilder. Fx skriver Aakerdegnen 
Rasmus Pedersen Ravn i sin Chronica 
Borringiaca allerede i 1671:

»Og er dette værd at agte, at man nep-
peligen her skal komme til nogen Gaard 
eller Hus udi Kjøbstæderne eller udi Sog-
nene, der jo er et Menneske derudi, som 
kan læse udi Bøger, enten Manden selv, 
Kvinden, et af Børnene eller flere eller 
Drengen eller Pigen og holder derfor dag-
ligen deres Morgen- og Aftenbedestunde 

med Bønner, Læsning og Syngen, enten de 
bor nær eller langt fra Kirkerne.«

Så vidt Aakerdegnen, der ifølge egne 
oplysninger havde »laboreret i Skoletje-
nester« på øen igennem 30 år. Men også 
P. N. Skougaard giver i sin »Beskrivelse 
over Bornholm«, der udkom 1804, et lig-
nende billede af oplysningstilstanden:

»Den bornholmske Almue står vel ikke 
tilbage for noget andet Steds Almue i at 
kunne læse og skrive, men tør måske end-
også være et Stykke forud for de øvrige 
danske, thi det er yderst sjældent at finde 
her Nogen, der ey kan læse temmelig godt 
i enhver dansk Bog, og de fleste Bønder 
hertillands kunne skrive i det mindste sit 
Navn og lidt mere. I almindelighed ere 
Bornholmerne meget læselystne.«

Og Skougaard, der ellers ikke holdt sig 
tilbage, hvis han fandt noget kritisabelt – 
bl. a. befolkningens brændevinsforbrug 
– nævner videre, at »Biblen haves overalt 
hos hver Bonde og formuende Husmand, 
og den læses meget, saasom Bønderne 
have en særdeles lyst til at disputere med 
hinanden over theologiske Materier og 
stundom ere de endog i stand til at ind-
lade sig herom med Præsterne. Deres Di-
spyter om denne Materie er sommetider 
ikke uinteressante og røbe ofte meget Vid 
og en fin, god Forstand.«

Og endelig bemærker Skougaard, at 
bornholmerne i almindelighed er meget 
læselystne og tilføjer – hvad der dengang 
ellers ikke var almindeligt på landsplan 
– at der holdes aviser næsten overalt »så-
vel i Byerne som på Bøygden«.

Kraftig modvilje

Men dette for datiden så høje oplysnings-

stade har imidlertid ikke gjort sig gæl-
dende i bornholmernes forhold til skole-
væsen og undervisning som et offentligt 
anliggende.

I de fleste egne af landet var der gen-
nem oplysningstidens reformiver i slut-
ningen af 1700tallet skabt grobund for 
skoletankerne, der blev vedtaget ved lov i 
1814. Det var landets godsejerstand og 
præstestand, der var drivkræfterne. Den-
ne lov tvang sognene til at lave skolehuse 
og ansætte faste lærere og undervise alle 
børn.

Bornholmerne havde imidlertid taget 
særdeles modvilligt imod oplysningsti-
dens skoletanker. Mens man i midten af 
1700tallet efterhånden og flere steder 
modvilligt havde fået oprettet offentlige 
skoler i nogle købstæder, fandtes der 
overhovedet ikke skoler ude på landet.

Skougaard skriver om dette i 1804: 
»…Oplysningen her på Landet er blandt 

den menige Mand ikke slet, og man kan 
derfor høyligen forundre sig, naar man 
hører, at der er ikke på hele Landsbøyg-
den en eneste offentlig Skole.«

At det ikke var midler, der manglede, 
fremgår af amtmand Fieldsteds bog om 
Bornholm, hvor det i 1780 hedder: 
»Landsbyskoler ere her ikke nogensteds, 
var og vanskelig at indrette, formedelst at 
hver Gaard ligger for sig adspredt. Men 
dog behøvedes her Landskolemester, som 
i Norge gjøre megen Nytte og hertil haves 
her dog nogen staaende Fond, da Kirker-
nes Lysepenge ifølge Landskoleforordnin-
gerne ere blevne samlede og udgjøre nu 
en Capital over hele Landet på hen ved 
7.000 Slettedaler, men Plan og Disposi-
tion til Indretningen mangler endnu, og 
denne Mangel befordrer ej alene Vankun-
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dighed, men og Selvrådighed og Ulydig-
hed, som alt for meget spores.« 1

Ti års forsinkelse

Der skulle gå over ti år efter lovens ved-
tagelse, før den første landskole på Born-
holm stod opført. Det var ved Degnegår-
den i Østermarie Sogn, ca. 400 meter 
sydvest for kirken. Den stod færdig i 1825 
og var skole til 1908, hvor den afløstes af 
Kirkeskolen på Almindingsvej, der nu er 
Fru Petersens Cafe.

Som den eneste, velbevarede skolebyg-
ning fra den tid står det usædvanligt vel-
byggede hus omtrent i sin oprindelige 
skikkelse den dag i dag, hvor det tjener til 
almindelig beboelse. Den kaldes stadig 
»Den gamle Kirkeskole« i folkemunde i 
Østermarie, og da sognevejene omkring 
1970 fik navne, kom vejen, der passerer 
forbi til at hedde Kirkeskolevej.

At skolen kom til at ligge ved Degne-
gården var ikke tilfældigt. Siden reforma-
tionen var det pålagt degnene at under-
vise sognets børn. 

At dette ikke altid blev udført på helt 
betryggende vis, vidner en episode i 1621 
om. Biskop Mathias Jensen kaldte under 
en visitatsrejse alle øens degne sammen 
og truede dem med afsked, hvis de ikke 
tog deres undervisningsgerning mere al-
vorligt.

For de børn, der boede fjernt fra skolen, 
skulle degnen foranstalte undervisning 

ude på gårdene. Disse sparsomme timer 
blev imidlertid ofte ikke rigtigt til noget, 
fordi man på gårdene så hen til »degneda-
gene« som en festlig begivenhed og gerne 
foranstaltede et »degnegilde« i den anled-
ning. 

Og for mange degne blev festlighederne 
let det vigtigste.

»Det Meste vi behøve«

I 1739 bestemte Chr. 6., at der skulle være 
skoler i alle landsogne, og at man skulle 
ansætte degne eller skoleholdere til en be-
stemt løn som lærere. Dette udmærkede 
forslag blev imidlertid efter ret kort tid 
opgivet på grund af »tidernes ugunst«.

1 Amtmand Fieldsteds indberetning om Bornholm er date-
ret 1780 og udgivet i Fr. Thaarups antologi: »Materialer 
til det Danske Monarkis Statistik» 1794. I Rentekamme-
ret, Bornholmiania 1700-1800, Vol. 7 ligger to eksem-
plarer af Thorkel Fieldsteds beskrivelse af Bornholm, 
dateret den 29. april 1780. 

Kort over den mellemste »Deel af Østermarie Sogns Jorder», opmålt 1818, omtegnet 
1854. Matr. No. 5a er Degnegården. Den ny skole blev bygget, hvor degnegårdens 
stuehus lå. Det blev nedrevet i 1823 og forskelligt inventar blev solgt på auktion.
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Den bornholmske skoleundervisning 
blev altså helt frem til 1800tallet stående 
ved degneundervisningen. I hvert fald på 
landet. Medvirkende til dette var særligt 
befolkningens modstand imod skolerne. 
Bebyggelsen på landet var på Bornholm 
ikke som andre steder samlet i landsbyer. 
Gårdenes spredte beliggenhed indbød 
ikke ligefrem til oprettelse af skoler. Og 
vejene var tillige ofte lange og dårlige.

Da børnenes arbejdskraft i mange bøn-
derhjem ikke kunne undværes, var der 
ingen undervisning om sommeren, og om 
vinteren underviste degnen kun til mark-
arbejdet begyndte. Faktisk var frygt for 
bortvisning fra konfirmationen i mange 
tilfælde det stærkeste motiv til sporadisk 
skolegang et par vintre.

Naturligvis var der folk, der havde blik 
for de uheldige forhold. Men de kunne 
ikke rigtigt komme igennem. Det var em-
bedsmænd og præster, der på forskellig 
vis forsøgte at få oprettet skoler. Men det 
var heller ikke alle præster, der støttede 
tanken. Fx karakteriserede en præst deg-
neundervisningen som »det Meste vi be-
høve«, da han blev bedt om bistand til en 
skole.

Højesteretsdom

Efter 1814 var der imidlertid ingen vej 
udenom. Og allerede samme år findes i 
Østermaries Skoleprotokol en afskrift af 
et brev fra etatsrådinde Marie Kofoed, 
hvor hun i november bekræfter at ville 

skænke midler til opførelsen af et skole-
hus. Etatsrådinden donerede i alt 1.000 
rigsdaler.

Men selv om man i Østermarie var bed-
re hjulpet end andre steder ved således at 
få opførelsessummen forærende, forsøgte 
bønderne alligevel at lægge skolen hin-
dringer i vejen. De nægtede således sim-
pelthen at medvirke til transport af byg-
gematerialer, hvad de ellers var pligtige 
til. Og først efter retssager, der varede 
flere år og endte med en højesteretsdom i 
1825, hvor de vrangvillige blev straffet 
med bøder, fik man sognebørnene til at 
yde kørsel.

Indtil da blev der altså holdt en slags 
forskole i Degnegården, der var temmelig 
forfalden. I 1816 kom biskop F. F. H. 
Münther på visitatsbesøg i Østermarie, og 
han har skrevet følgende misfornøjede 
betragtninger i skolens protokol:2

»Efter min Visitats i Øster Marie Kirke 
30. juli 1816 indfandt Skoleungdommen 
sig til Overhøring. Jeg fandt Læsningen 
antagelig. Skrivningen ere efter Sogne-
præstens Vidnesbyrd, thi ingen Bøger 
blev fremlagte, i god Fremgang. Også 
med Børnenes Religionskundskaber var 
jeg (---) tilfreds efter det (---) og Skole-
gangens Korthed. Skolekommissionen 
ville nu sørge for, at de så nødvendige 
Forstandsøvelser bliver indførte, at Teg-
ning og Regning i Hovedet (---) og brin-
ges til Færdighed, og Skolehuset her i 
Sognet bliver organiseret efter Skolefor-
ordningen.«

2 Biskop F.F.H. Münthers visitatsbeskrivelse står i skole-
protokollen, der indledes i 1814 med afskriften af Marie 
Koefoeds brev. Skoleprotokollen er på Rigsarkivet.

Østermarie Kirkeskole. Foto Th. Kofoed, 1967, BØA.  
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Det sidstnævnte forhold har man altså 
allerede været i gang med på dette tids-
punkt, idet skoleprotokollen indledes no-
vember 1814 med etatsrådindens brev om 
støtte.

Ældre elever

Først i 1823 optræder imidlertid regnska-
ber, der vidner om, at der er ved at komme 
gang i sagerne. Man har brudt stuehuset 
ned på den gamle degnegård, og der er 
blevet holdt auktion over forskelligt in-
ventar. Bl.a. vinduer.

I 1824 optræder for første gang en eksa-
mensliste i protokollen. Den omfatter 29 
drenge og 21 piger. Pigerne er i alderen 
fra 14 ½ til 16 ½, mens drengene er lidt 
ældre. En enkelt af »drengene« befinder 
endog i den fremskredne alder af 21 ½. 
Ret meget af sit liv kan han dog næppe 
have tilbragt på skolebænken, for i læs-
ning, bibelhistorie og regning klarede han 
sig kun til »mådeligt«. I hovedregning og 
skrivning bedømmes han slet ikke. Og 
kun i opførsel er han på niveau med de 
andre.

I øvrigt har man dette år tydeligt haft 
besvær med pladsforholdene, idet den nye 
skole jo endnu ikke var færdig. Af den 
grund udsætter man eksaminationen af 
underste klasse til næste år. Også i 1825 
optræder påfaldende gamle elever på ek-
samenslisterne. Der er således en dreng 
på 19 ½ år og to på 18.

Som kuriosum kan nævnes, at den 
ovenfor omtalte velvoksne »dreng« også 
dukker op til eksamen dette år. Denne 
gang i en alder af 22 ½ år. Det ekstra år 
har dog tilsyneladende ikke bedret hans 
kundskaber, der bedømmes som året før. 

Herefter har han forladt skolen, idet han 
ikke optræder på listen for 1826.

Skønt højst forskellige af alder optræ-
der eleverne i disse første år i samme 
klasser. Dette og det meget høje elevtal 
ved den første eksamen i 1824 skyldes 
formentligt, at de mange børn på grund af 
de noget vidtløftige undervisningsforhold 
inden opførelsen af skolen først er be-
gyndt at få undervisning efter starten af 
denne.

Fornem bygning

Henimod midten af århundredet havde 
man omsider fået opført skoler i alle sog-
ne på Bornholm. Men Kirkeskolen i 
Østermarie udmærkede sig ved sin stør-
relse og sit helt usædvanligt solide byg-
gemateriale. Ydermurene er næsten me-
tertykke, opført af broksten og vinduerne 

usædvanligt store efter datidens forhold.
Nærmest palævinduer.

Skolehuset er omkring 20 meter langt 
og godt ni meter bredt. Den ene halvdel 
optages af en meget lys skolestue, der er 
omkring et halvt hundrede kvadratmeter. 
Resten af huset var bolig for skoleholde-
ren, der havde tre stuer og to kamre plus 
køkken. Boligen var adskilt fra skolestu-
en med to forstuer. En til vejen og en til 
gårdspladsen. 

Oprindelig har der været tre længer i 
forbindelse med huset, formentlig fra den 
gamle degnegårds tid. Disse blev nedre-
vet i løbet af 1900tallet, og nu resterer kun 
et stykke af længen nærmest stuehuset. 
Af en brandtaksationsprotokol fra midt i 
1800tallet kan man læse, at disse længer 
er vurderet meget lavt, hvorfor man med 
rimelighed må skønne, at de er betydeligt 
ældre end skolehuset.

Vi kender desværre ikke fotografier fra Kirkeskolen, da den var i brug. Men takket 
være Sognekortene (s. 250-251) har vi portrætter af tre af skolens lærere: S.M. Ander-
sen, 1856-1876. Chr. Jespersen 1876-1884 og C.J. Hansen 1884-1913. Chr. Jespersen 
blev ansat ved Gudhjem Skole i 1868, i Østermarie 1876 og på Nexø Borgerskole 1884. 
Han var ansat der til 1911, 48 års lærergerning! C.J. Hansen blev førstelærer på den 
ny kirkeskole i 1908 og var der til 1913. (Se s. 286).
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Også sammenlignet med andre steder i 
landet har Kirkeskolen været imponerende 
for sin tid. Både som skole og som lærer-
bolig. Endnu omkring 1830 rangerede sko-
lelærere på embedsstigens allerlaveste trin.

Nogle havde en nødtørftig seminarie-
uddannelse, mens andre var afdankede 
studenter, soldater, matroser eller bønder. 
Lønnen var ikke større end fra 20 til 80 
rigsdaler årligt. Til gengæld skulle der 
ikke voldsomt store kundskaber til.

Næppe til Pisa

Og hvad lærte børnene så i Koefoeds 
skole, da den endelig var blevet etableret. 
Ja – næppe et program, som ville give da-
tidens elever mulighed for at score højt i 
dagens pisaundersøgelser.

Børnene gik i skole fem-seks timer dag-
ligt hver anden dag. De var inddelt i to 
klasser og skulle undervises i religion, 
skrivning og regning samt lære at læse. 

Læsningen foregik i bøger om fædrelan-
dets historie, en geografibog eller hvad 
der »ellers kunne være til Nytte«. Des-
uden skulle børnene beskæftiges med 
»passende forstandsøvelser«, sang og le-
gemsøvelser.

Selv om legemsøvelser også var obliga-
toriske for piger, blev det dog mange ste-
der på landet således, at drengene gjorde 
gymnastik, mens man fandt på andre og 
for datiden mere passende sysler til pi-
gerne. Og som konsekvens heraf ændrede 
man allerede i 1828 loven, så gymnastik 
nu kun var for drengene.

Øvelserne blev i høj grad brugt til disci-
plinering og karakteropbygning og var 
ofte hårde og militante og havde karakter 
af forberedelse til soldatergerningen eller 
til at kunne klare det hårde arbejde på lan-
det, da samtidens læger kunne konstatere, 
at landbobørnene ofte stod og gik på en 
særlig sammensunket måde.

Hovedet var sænket, ryggen var rundet 
i den øverste del af brysthvirvlerne, skul-
derbladene hang, brystkassen var indfal-
den og maven fremskudt. Alt sammen 
som konsekvens af landbrugsarbejdet 
med greb, hakke og le. Den stilling, som 
man dengang ofte så gamle mennesker på 
omkring de 50 stivne i, kunne allerede 
spores hos syv års drenge.

Blandt landets rigeste

Når skolen i Østermarie fik sin usædvan-
lige udformning skyldes det utvivlsomt 
etatsrådinde Marie Koefoeds finansielle 
bistand og hendes opsigt med byggeriet. 
Hun har ydet støtte til skolebygninger 
flere steder på øen. Men det er næppe for-
kert at antage, at hun har været specielt 

Vi har desværre ikke klassebilleder fra den gamle kirkeskole. Dette er et uidentificeret 
skolebillede fra 1870erne, med børn i deres fineste stads, de skulle fotograferes sikkert 
for første gang i deres liv. I princippet kunne fotografen have taget billedet ved en af 
skolens bindingsværksudlænger. BM.
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interesseret i Østermarie, der var hendes 
mands fødesogn. Hans navn er da også 
stadig knyttet til bygningen, idet en ind-
skrift over indgangsdøren lyder »Hans 
Peter Koefoeds Minde helliget af Marie 
Koefoed«.

Hans Peter Koefoed var født i 1743 på 
Kofoedgaard i Østermarie. Gennem sej-
lads på Vestindien og Kina skabte han sig 
en formue, inden han i 1785 gik i land og 
nedsatte sig som brygger og storkøbmand 
på Christianshavn. Her byggede han den 
smukke gård, der nu bærer navnet Heerings 
Gaard, hvorfra han drev sin forretning.

Denne gik strygende, og i 1809 købte 
han godset Holbæk Ladegaard, der i dag 
er kunsthøjskole, og året efter godset 
Aastrup ved Roskilde. Da han døde i 1812 
som 68 årig, regnedes han for en af lan-
dets rigeste mænd.

Med stor flid og dygtighed forvaltede 
enken gennem mange år hans pengetank, 
som blev grundlaget for en enestående 
velgørenhed både på Bornholm og i Kø-
benhavn, der varede frem til hendes død 
i 1838. I 1818 fik hun tildelt titlen etatsråd-
inde for sin godgørenhed. Dette var usæd-
vanligt, idet titlen normalt kun fulgte 
etatsråders hustruer.

Marie Koefoed ærede sin mands minde 
ved at skænke midler til byggeriet af en 
skole i hans fødesogn. Foto Niels-Holger 
Larsen 2015. 

Hans Peter og Marie Koefoed, ældre fo-
tografiske optagelser af originalportræt-
ter ne (nu på Bornholms Kunstmuseum) 
af maleren Johan Anton Bech. BØA.
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Skole indtil 1908

Frem til 1850 var Kirkeskolen eneste faste 
skole i Bornholms største landsogn. Men 
på grund af bebyggelsens spredte belig-
genhed måtte man have to omgangslæ-
rere, der underviste børnene ude i hjem-
mene. Selv i den centrale del af sognet, 
hvor kirken og skolen lå, var der helt op til 
forrige århundrede kun et par huse og 
en enkelt gård, så skolevejen må nødven-
digvis have været uoverkommelig for 
nogle.

I 1850 åbnede så Nordre Skole på Kir-
kebyvej og i 1857 Østre Skole ved Loui-
senlund. Desuden blev der i 1880erne 
bygget to skoler for mindre børn i Dals-
lunde og Aaløse. Men sognet kunne ikke 
blive ved med at klare sig med de mange 
små skoler.

Og da den nye kirkeskole og Gadeby 
Skole stod færdige i 1908 med plads til 
fi re klasser i hver, kunne lærer Hansen 
dreje nøglen om i den gamle kirkeskole, 
der således havde været centrum i sognets 
undervisning i 83 år.

Herefter blev bygningerne af Østerma-
rie Sogneråd solgt til høker Niels Jesper-
sen, der drev forretning i den gamle skole. 
Samme Jespersen havde i øvrigt i 1880er-
ne holdt brevsamlingssted for postdiligen-
cen Rønne-Aarsballe-Nybro (Østerlars) - 
Godthåb (Østermarie) - Svaneke og retur 
i sit daværende hjem øst for præstegården.

I 1929 købte tromlefører August Peder-
sen kirkeskolen, og i hans tid fungerede 
skolestuen som hjemmeværnsdepot. Efter 
August Pedersens død har bygningen væ-
ret benyttet som almindelig beboelse af 
skiftende ejere.

Skoledagen

Hvordan skolen i sin tid fungerede, for-
talte tidligere parcellist Alfred Hansen 
om i 1976, hvor han boede på Alderdoms-
hjemmet i Østermarie. Han var dengang 
86 år og havde således tilbragt hele sin 
skoletid på den gamle kirkeskole.

»Der var en stor lys stue. Og gulvet var 
af ubehandlet fyrretræ, som blev fejet 
med en grov kost. Vi kom ind i lokalet 
gennem en lille forstue ud til gårdsplad-
sen. Nærmest sad lærer Hansen ved sit 
kateder, mens børnene sad i to rækker ved 
vinduerne. Pigerne i den ene side og dren-
gene i den anden. Midt i stuen stod en stor 
rund kakkelovn, der varmede dejligt om 
vinteren.

Vi sad fi re ved hver pult og var to om at 
dele et blækhus i bordet. De dygtigste fi k 

Da artiklens forfatter overtog Kirkeskolen fulgte dette kateder med. Oprindelig brunmalet eller ådret. I midterskuffen er skrevet med 
tusch og pen: »Lavet af Lorents Jensen 1890. A. Jensen, Skolekasserer. Hans Larsen, Lærer«. Hans Morten Larsen var lærer på 
Østermarie Østre skole fra 1884. Foto Niels-Holger Larsen 2015.
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den ære at dele bøger ud, når der skulle 
læses. Der var to klasser i skolen, og vi 
gik i skole hver anden dag fra om morge-
nen til omkring kl. 14. I frikvartererne 
legede vi ikke på gårdspladsen, men på et 
stykke firkantet jord, der lå på den anden 
side af Gyldensaaen Umiddelbart efter 
bygningerne var en bro, vi benyttede til at 
komme derover.

Af fag havde vi regning, læsning, skriv-
ning, bibelhistorie og engang imellem 
noget Danmarkshistorie og lidt geografi. 
Men vi havde ikke noget fast skema. Da-
gen forløb således, som det passede lære-
ren. Undervisningsremedierne var spar-
somme.

Ved siden af læreren var der en stor 
tavle og et landkort med de danske byer. 

Samme landkort var i øvrigt børnenes 
skræk, idet vi sjældent beskæftigede os 
med det – bortset fra engang imellem, når 
læreren var i dårligt humør. Vi blev så 
skældt hæder og ære fra, fordi vi ikke 
kunne byerne.

Vi havde en salmebog, vi lærte salme-
vers efter, en Danmarkshistorie, en tabel 
og en læsebog. Men stort mere tror jeg 
ikke, at vi havde. Bortset naturligvis fra 
vores egen lille tavle, hvor vi med griffel 
tegnede og skrev.

Vi var ca. tyve børn i klassen, og efter 
den tids målstok kan lærer Hansen ikke 
siges at have været streng. Han gik rundt 
og røg lang pibe. Den brugte han ganske 
vist til at dunke os oven i hovedet med, 
men voldsom korporlig afstraffelse hørte 

ikke til dagens orden, som man ellers  
hører om andre steder fra. Jeg husker så-
ledes kun at have set ham bruge spansk-
røret to gange.

Den ene gang var det min bror og lære-
rens egen dreng, der havde været oppe at 
nappes, og en anden gang var det en 
dreng, der blev straffet, fordi han havde 
gjort sig til gode med frugterne fra lære-
rens træer. Som regel var der stille i klas-
sen. Kun når han af og til forsvandt ind til 
sig selv i privaten, turde vi snakke. Men 
så såre han trådte ind ad døren igen, var 
der stilhed.«3

3  I Jul på Bornholm 1977 skrev Peter Tiemroth en kortere 
version af historien om Østermarie Kirkeskole.

Den gamle skole, Kirkeskolevej 6 i Østermarie, ejer var i 1947, hvor billedet er taget, tromlefører August Pedersen. I hans tid funge-
rede skolestuen som hjemmeværnsdepot. Foto Sylvest Jensen, Det kongelige Bibliotek.
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I begyndelsen af 1900-tallet begyndte man 
at stille øgede krav til skolebygningernes 
indretning, idet man i stigende grad foku-
serede på børns helbred samt indretning af 
faglokaler. Med stigende børnetal udvide-
des mange små landsbyskoler, og flere ste-
der på landet begyndte man at bygge cen-
tralskoler, hvor man samlede eleverne fra 
et større opland. I skoleloven af 1937 blev 
der stillet krav om aldersdelte klasser og 
om særligt indrettede undervisningsloka-
ler til gymnastik, sløjd og skolekøkken. 

Den tyske besættelse af Danmark med 
deraf følgende materialemangel og usikre 
fremtidsudsigter forsinkede centralskole-

byggeriet, der først for alvor kom i gang 
efter befrielsen i 1945 og navnlig i 1950’ 
erne, hvor de store fødselsårgange fra be-
sættelsestiden stillede krav til større sko-
lebygninger.

Denne tendens gjorde sig naturligvis 
også gældende på Bornholm, hvor Peder-
sker Centralskole var den eneste, der blev 
bygget før besættelsen. Den blev færdig-
gjort i 1940. Arkitekten var Paul Tybjerg.  
Arkitekterne G. Kjølby og Kresten Fink 
står bag den næste centralskole, Aaker 
Centralskole, der færdiggøres i 1954. 
Derpå følger i 1955 Østermarie Folke- og 
Realskole, der er tegnet af arkitekt C. 

Nimb. Arkitekt Tage Pind, har tegnet Bo-
dilsker Skole, der færdigbygges i 1959.

Klemensker Skole, der er tegnet af arki-
tekten Finn Monies, indvies i 1960. Rut-
sker Skole, tegnet af Dyck Madsen og Zan-
der Olsen fra Holbæk, tages i brug i 1961.

Rø Skole bliver færdig i 1961, og i 1964 
følger en ny centralskole i Vestermarie, 
tegnet af G. Kjølby og Kresten Fink, 
Nexø. I 1967/68 følger så skolerne i Øster-
lars tegnet af J. Klindt-Jensen og Sønder-
marksskolen i Knudsker.

Mange af skolerne er fra begyndelsen 
underdimensioneret til det stigende antal 

Østermarie Folke- og Realskole 1955-1970 

Af Lars Seerup

Født 1942. Lærer 1965. Vikar på Øster-
marie Folke- og Realskole 1964. Lærer 
ved Østermarie Folke- og realskole 1965-
1970 og viceskoleinspektør ved Østermarie 
skole igen 1972-1981. Skoleinspektør på 
Møn 1981-2005. Bachelor i historie ved 
Københavns Universitet 2010.

Østermarie med den nye centralskole i hjørnet til venstre 1956. Den 23. august 1955 star-
tede elever og lærere i den næsten færdige, nye skole, som imidlertid var blevet for lille, 
allerede mens den blev bygget. Man påbegyndte byggeriet af en skole beregnet til syv klas-
ser, men så fik man ambitioner og under byggeriet vedtog man, at centralskolen også skul-
le rumme en mellemskole med fire klasser, og en realafdeling. Man havde stor pladsmangel 
fra første skoledag. Skolen fik det officielle navn »Østermarie Folke- og Realskole«. Den 
gamle Kirkeskole blev benyttet frem til 1966. Foto Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek. 



LARS SEERUP

170

børn. I sidste halvdel af 1960’erne opføres 
utallige pavilloner til midlertidigt brug, 
mange af dem bliver permanente, ligesom 
der laves tilbygninger til de eksisterende 
skoler, hvilket fremgår af amtsskolekon-
sulent Maurits V. Hansens årlige redegø-
relser for kommunernes skolevæsen.

Samtidig med opførelsen af centralsko-
lerne bliver der bygget et stort antal lærer-
boliger ofte ganske tæt på centralskolerne. 
Da der var meget stor lærermangel, var 
lærerboliger et kraftigt incitament for 
unge lærere til at søge embeder på landet. 
For at forstå landkommunernes villighed 
til at investere i et stort antal lærerboliger 
skal man gå til lærerlønningslovens § 44.  
I henhold til bestemmelserne i denne pa-
ragraf, yder staten et tilskud på 85 % til 
tjenestemandsansatte lærere, stedtillæg, 
ledertillæg, vikarudgifter, flyttegodtgø-
relsesudgifter, lønninger til aspiranter, 
timelærere og faste vikarer, samt udgifter 
til besørgelse af folkeskolens overtimer. 
Udgifter til lærernes pensioner blev dæk-
ket 100 % af staten. Det var en god for-
retning for kommunerne at ansætte lærere 
under de forhold. Lokalsamfundene fik i 
løbet af en kort årrække tilført en for-
holdsvis godt lønnet lønmodtagergruppe, 
der betalte skat og lagde en stor del af de-
res forbrug hos de lokale handlende.

Østermarie er i den forbindelse et godt 
eksempel. Her blev i perioden 1955-1970 
opført en lang række lærerboliger. I umid-
delbar forbindelse med skolen var der en 
inspektørbolig og en pedelbolig. På Tor-
vegade blev der opført fem lærerboliger, 
på Godthåbsvej - nu Rosenørns Allé - 
seks boliger og på Nyvej to boliger. 

Medens selve skolebyggeriet har sin 
baggrund i Folkeskoleloven af 1937, bliver 

den pædagogiske virksomhed, der finder 
sted i 1960’erne og begyndelsen af 1970’ 
erne, i høj grad påvirket af Folkeskolelo-
ven af 1958. Den nærmere udmøntning af 
loven er beskrevet i »Undervisningsvej-
ledning For Folkeskolen« - i daglig tale 
kaldet »Den Blå Betænkning.« I den pæ-
dagogiske debat rundt omkring i lærerrå-
dene fik »Den blå Betænkning« ofte skær 
af en »pædagogisk bibel«, som man byg-
gede sine argumenter på. Skolehistorike-
ren, Vagn Skovgaard-Petersen, betegner 
Folkeskoleloven af 1958 som den mest 
skelsættende skolelov i nyere tid. 

Jeg har af gode grunde ikke detaljeret 
indsigt i, hvad der skete på de enkelte 
bornholmske centralskoler; men jeg vover 
at bruge mine egne erfaringer fra Øster-
marie som et eksempel, der beskriver man-
ge af de pædagogiske spørgsmål, der blev 
diskuteret og løst på øens centralskoler.

Skønt under samme lov var øens skoler 
under to forskellige tilsynsmyndigheder. 
Købstadsskolerne var under direkte tilsyn 
af undervisningsministeriet, mens sko-
lerne på landet havde Amtsrådet som til-
synsmyndighed.  Tilsynet blev udøvet af 
en amtsskoledirektion på fem medlem-
mer, som havde amtsskolekonsulenter til 
at foretage det direkte tilsyn

Mit første møde med Østermarie 
Folke- og Realskole

Da jeg begyndte min læreruddannelse på 
Haslev Seminarium i 1960, havde jeg na-
turligvis ingen anelse om, at denne ud-
dannelse skulle føre mig til Østermarie i 
tre omgange.

I januar 1964, hvor jeg gik i seminariets 
tredje klasse, var tiden kommet, hvor vi 

skulle på »græs«. På grund af den store 
lærermangel skulle alle seminarieelever på 
det tidspunkt et halvt år ud i folkeskolen 
som vikarer som led i læreruddannelsen. 
Da jeg hele mit liv havde slået mine folder 
på Midtsjælland, gik mine ønsker til rigets 
yderkanter - Vendsyssel eller Bornholm. 
En skønne dag fik jeg en lille seddel, hvor 
der stod, at jeg skulle møde på Østermarie 
Folke- og Realskole torsdag d. 16. januar. 
Jeg sejlede fra Havnegade i København 
med det gode gamle skib »Rotna«. 

Det var en lidt beklemt seminarist, der 
stod af bussen ved Østermarie Folke- og 
Realskole i let snefog. Jeg fandt hurtigt 
inspektørens kontor, der lå i A-fløjen lige 
ud til aulaen. Jeg husker endnu lugten af 
inspektør Svend Rassings pibe. Jeg fik 
straks udleveret mit ugeskema, hvoraf det 
fremgik, at jeg skulle undervise i 36 
ugentlige lektioner á 50 minutter (en så-
dan velkomst ville formentlig have fået en 
nutidig ung lærer til øjeblikkelig at gå ned 
med stress).

Det viste sig, at jeg skulle være klasse-
lærer for 6.A. Hr. Rassing foreslog, at jeg 
straks gik ind i 6.A, hvor den studentervi-
kar, som jeg skulle afløse, var i gang med 
at undervise klassen i engelsk.

Det var en lidt chokerende oplevelse, da 
eleverne larmede ganske forfærdeligt. Jeg 
satte mig bagest i klassen og fandt snart 
ud af, hvor de værste ballademagere var 
placeret. Jeg tog et stykke papir frem og 
begyndte at notere klassens urocentre. 
Jeg forlod klassen efter ca. et kvarters for-
løb, idet jeg kastede sigende blikke til 
uromagerne, inden jeg gik ud af døren.

Vi var fire vikarer, der begyndte samti-
dig. Af uransagelige årsager var det lyk-
kedes vikarerne, Jens og Sonja, der var 
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Østermarie Skole 1955. Lærer Ejnar Hansen til venstre og H.C. Thorsen til højre. Et af de første skolebilleder på den nybyggede 
skole. Foto Kaare Rasmussen. 
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kærester, at blive installeret sammen i en 
af lærerboligerne på Godthåbsvej (nu Ro-
senørns Allé). Jeg blev installeret i et væ-
relse på Hotel Østermarie, hvis myndige 
ejer hed frk. Mortensen. Der gik dog ikke 
mere end ca. 14 dage, før det lykkedes 
mig at få lov til at flytte ned i lærerboli-
gen, hvor Jens og Sonja boede. 

Lærerværelset på skolen var placeret 
lige ved siden af inspektørens kontor, der 
havde dør ind til lærerværelset. Det var alt 
for lille til det antal lærere, der var på sko-
len, så man kom tæt på hinanden. J. Stub 
Jørgensen var nytiltrådt viceinspektør. 
Han havde afløst P. C. Rebsdorf, der var 
blevet konsulent for specialundervisnin-
gen på Bornholm. Jeg fandt hurtigt ud af, 
at lærerkollegiet var opdelt i to pædagogi-
ske fløje. 

Blandt traditionalisterne var Svend 
Rassing og dennes kone, Edith, der var en 
fremragende musikpædagog og dygtig 
sproglærer. Lærerrådets næstformand, 
Ebbe Juel-Nielsen, hørte også til her; men 
han kunne i visse spørgsmål svinge over 
til den yngre progressive fløj. Gruppen 
bestod i øvrigt af Poul H. Jensen, der var 
lærerrådsformand, H. C. Thorsen, der var 
lærerrådets sekretær og Frede Kjøller. 
Stub Jørgensen hørte som en del af ledel-
sen også til her.

Den yngre og mere progressive fløj be-
stod af Mogens Ellehammer, Benny Ja-
kobsen og dennes kone Kirsten. Derud-
over var der Aage Mogensen og Per Hen-
riksen samt fru Bager.

Det var særdeles lærerigt for os vikarer 
at deltage i et lærerrådsmøde, hvor bøl-
gerne kunne gå højt med heftige pædago-
giske diskussioner. Vi fik vores første 
lektion i medarbejderdemokrati i praksis 

på lærerrådsmødet d. 13. april 1964. Det 
var det eneste lærerrådsmøde, der blev 
holdt i det halve år, vi var der.

Det mest overraskende ved vikarophol-
det var det sociale liv, der herskede i læ-
rerkollegiet på Østermarie Skole. Her gik 
hr. og fru Rassing i spidsen. Vi vikarer 
blev inviteret hjem i inspektørboligen til 
aftenkaffe med indholdsrige samtaler. 
Mange af de øvrige lærere inviterede os 
også hjem til kaffe mm. Det var naturlig-
vis mest de yngre lærere, der gjorde det. 
Det var også den naturligste ting af ver-
den, at lærere, der havde bil, inviterede os 
med, når de skulle på indkøb i Rønne. Vi 
blev virkelig en del af et tæt socialt fælles-
skab, der gjorde, at vikaropholdet blev af 
uvurderlig betydning for os.

Mit forhold til 6. A blev fint på trods af 
min første oplevelse i klassen. Det råd, 
jeg fik af mine kolleger vedrørende at op-
retholde disciplin var »at tage en kasse 
øretæver« med i klassen.

Selvom det var forbudt at slå øretæver, 
blev det stadig praktiseret. Jeg prøvede at 
holde min sti ren så længe som muligt; 
men jeg må indrømme, at jeg nok uddelte 
en håndfuld i den periode. Jeg havde det 
bestemt ikke godt med det. Det var en ne-
gativ erfaring, som jeg lærte meget af. Jeg 
har ikke siden praktiseret denne upæda-
gogiske adfærd.

Jeg havde også 2. A i dansk og religion 
nede på Kirkeskolen. Det var søde børn, 
som det var en fornøjelse at undervise. I 
klassen gik bl.a. Annette Engell-Kofoed, 
hvis far var en magtfuld skolekommissi-
onsformand og venstrepolitiker i sognerå-
det. Jeg har nu ingen grund til at tro, at der 
gik dårlige nyheder hjem til skolekom-
missionsformanden.

Dagens undervisning begyndte ofte 
med undervisning af de to 2. klasser, der 
var placeret på Kirkeskolen. Jens Chri-
stian Lund og jeg spadserede til Kirke-
skolen, og på et vist tidspunkt var vi kom-
met i en dårlig vane med at komme lidt for 
sent om morgenen. En dag, da vi var på 
vej i skole, cyklede inspektør Rassing 
forbi os. Vi satte farten op, men konstate-
rede blot, at hr. Rassing på vej tilbage let-
tede på hatten og sagde: »God morgen!« 
med et glimt i øjet. Da vi nåede frem, sad 
vore to klasser pænt på deres pladser og 
ventede på os. Inspektøren nævnte aldrig 
episoden med et ord; men vi lærte på 
denne glimrende måde altid herefter at 
komme til tiden. 

Det halve år på græs i Østermarie gav 
mig blod på tanden til at komme tilbage 
til seminariet for at gøre min uddannelse 
færdig. De positive oplevelser i Østerma-
rie var af en sådan art, at jeg havde fået 
den tanke, at Østermarie kunne blive min 
fremtidige arbejdsplads. 

Østermarie 1965-1970

Det sidste år på Haslev Seminarium gik 
hurtigt. Jeg var i løbet af det sidste år ble-
vet forlovet med en af mine klassekam-
merater, Frida, der var fra Færøerne. In-
den vi tog til Færøerne for at holde bryl-
lup, havde vi begge søgt stilling på Øster-
marie Folke- og Realskole. Allerede i maj 
måned fik vi besked på, at man var sindet 
at antage os som læreraspiranter ved sko-
len.

Vi flyttede til Østermarie 1. august 
1965. Den lærerbolig, vi skulle bo i, ville 
først være færdig til februar 1966, så vi 
blev installeret i en af lejlighederne på 
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Kirkeskolen. Vi kom til at bo der, hvor 
Fru Petersens Cafe nu er. I den anden lej-
lighed boede overlærer, Frede Kjøller. 
Bedre nabo, end Frede og hans søde kone, 
Birthe, kunne vi ikke få.

Inden vedtagelsen af en ny skolelov i 
1958 var der foregået en heftig debat om 
delt eller udelt skole. 

Det endte med et kompromis mellem de 
to synspunkter, idet man foretog en så-
kaldt mild deling efter 5. kl. i en almen og 
en boglig linje. Efter 58-loven gik alle 
børn uanset evner sammen fra 1. til 5. 
klasse. Herefter blev børnene delt i en al-
men og en boglig linje efter skolens vur-
dering, men hvor der også skulle tages 
hensyn til forældrenes ønsker. Der var 
mulighed for at undlade en sådan deling, 

hvis et flertal af klassens forældre ønske-
de dette. 

Skoleinspektør, Svend Rassing, var en 
ivrig tilhænger af deling, mens der efter-
hånden dannede sig et flertal i lærerrådet, 
der var imod delingen. Det blev et strids-
punkt på Østermarie Skole i begyndelsen 
af vores ansættelsesperiode. Efter 7. kl. 
kunne eleverne fortsætte ad den boglige 
vej i realafdelingen, der endte med realek-
samen efter 3. real. Eleverne i den almene 
linje kunne fortsætte i 8., 9. og 10. klasse. 

Lærermangelen på landet og dermed 
også på de bornholmske centralskoler be-
gyndte at være afhjulpet midt i 1960erne. 
Det skete i nogen grad på Østermarie 
Skole i august 1964, hvor der blev ansat 
flere unge lærere. Det fremgår indirekte 

af lærerrådsprotokollen, der i dag findes 
på Ø-arkivet. Da jeg ikke selv var ansat på 
skolen i skoleåret 1964/65 bygger min vi-
den for dette år på lærerrådsprotokollen, 
der dengang var en forhandlingsprotokol, 
så den giver gode oplysninger om udtalel-
ser og holdninger fra de enkelte lærere.

Ser man på antallet af lærerrådsmøder, 
blev der i årene 1959-1963 afholdt to - tre 
lærerådsmøder årligt. I 1964 skete der no-
get afgørende. De unge lærere var nu i 
flertal, og som noget nyt blev der udover 
de traditionelle lærerrådsmøde i august 
indkaldt til et nyt møde allerede i oktober 

Østermarie Skole 1968. Foto Sylvest Jen-
sen. Det Kongelige Bibliotek. 
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måned. Man ser straks, at dagsordenen er 
udtryk for frustration hos en stor del af 
lærerkorpset. Den indeholder ikke færre 
end 40 dagsordenspunkter, hvilket er 
ganske unormalt.  Mødet strakte sig over 
to dage, d. 29.10 og d. 2.11. Man kan se, at 
der er tale om en helt ekstraordinær situa-
tion, idet det ikke er lærerrådsformanden, 
der leder mødet. En af de nyansatte læ-
rere, Helge Dreyer Sørensen, blev valgt til 
dirigent.

Referatet bærer tydeligt præg af kon-
flikt og frustration. Dagsordenspunkterne 
er en blanding af bagateller og meget 
principielle sager. De første punkter 
handler om principielle mødetekniske 
spørgsmål. Valg af dirigent kan betragtes 
som en form for mistillidsvotum til lærer-
rådsformanden, der normalt leder mø-
derne. En lang række af punkterne hand-
ler om manglende undervisningsmidler. 
Det fremgår ikke direkte af dagsordenen, 
at mange af punkterne har baggrund i 
Den blå Betænkning, men med kendskab 
til betænkningen kan man se, at den har 
inspireret til hånd- og metodikbøger til 
lærerne, håndbibliotek i klasserne, frilæs-
ningsbøger til dansk samt tidsskrifter til 
lærerne. Yderligere er der en lang række 
punkter, der vedrører forbedringer af de 
fysiske rammer for undervisningen. 
Spørgsmålet om skolefest og skoleballer 
er også på dagsordenen.

Skolens bygningshistorie

Det første skridt til bygning af en ny sko-
le blev taget i 1951, hvor en plan udarbej-
det af arkitekt Kjølby blev drøftet, men 
henlagt. Arkitekt Carl Nimbs plan blev 
godkendt i begyndelsen af 1953 og byg-

geriet tog sin begyndelse i november 
1953. Byggeriet blev projekteret til at 
skulle koste 1.450.000 kr. Skolen var 
planlagt som en centralskole med syv 
klasser, men undervejs fandt man ud af, at 
man ville have realafdeling ved skolen. 

Lærerrådet beskæftiger sig med spørgs-
målet om udvidelse på mødet 2. septem-
ber 1959, hvor der bliver nedsat et udvalg 
bestående af lærerrådsformand hr. Jen-
sen, næstformand hr. Rebsdorf og skole-
inspektør, Svend Rassing. Opgaven går 
ud på at opgøre lokalebehovet. Knaphe-
den på lokaler bevirker, at mange klasser 
ikke har noget hjemlokale. De betegnes 
som »vandreklasser«, der må tage til tak-
ke med skiftende lokaler, der er ledige, 
fordi hjemklassen har lektion i et af fag-
lokalerne. Det volder naturligvis proble-
mer, som jævnligt drøftes i lærerrådet.

Ved skoleårets afslutning i 1962 oplyste 
skoleinspektøren, at der i skoleåret 1961/ 
62 havde været 18 klasser med i alt 477 
elever. Det høje elevtal nødvendiggjorde 
en tilbygning. Lørdag d. 25.6. 1960 drøf-
tede lærerrådet arkitekt Nimbs tilbyg-
ningsforslag. Man foreslog, at de to skit-
serede »halve« klasseværelser erstattes af 
to normalklasserum. Den endelige udta-
lelse udformes på lærerrådsmødet d. 11.8. 
1960. Det fremgår af udtalelsen, at skolen 
rådede over otte normalklasserum. Dertil 
kommer to normalklasserum på Kirke-
skolen. Da skolen i alt har 18 klasser, vil 
den skitserede tilførsel af seks normal-
klasserum ikke afskaffe begrebet vandre-
klasser. Den 25. november 1964 kunne de 
to første klasseværelser tages i brug.  
Bygningen blev færdiggjort i 1965.

Pladsproblemerne blev ved med at vol-
de kvaler. Lørdag d. 4. marts 1967 var der 

hastemøde i lærerrådet. Man skulle ud-
tale sig om arkitekt Finks tegning af to 
dobbeltpavilloner med i alt fire klassevæ-
relser, der skal opføres ved skolen.

Den 8.6. 1967 behandlede lærerrådet 
planerne for et kommende skolebyggeri 
udarbejdet af arkitekt Fink. Her var tale 
om yderligere fem normalklasserum. Læ-
rerådet udtalte, at klasselokalernes stør-
relse kun ville være tilstrækkelig til tradi-
tionel undervisning, ikke velegnet til 
gruppearbejde.

Der var stadig ikke plads nok til ele-
verne. Derfor skulle lærerådet d. 4. marts 
1968 udtale sig om opførelse af endnu to 
dobbeltpavilloner. Pavillonerne blev alle 
opført som midlertidige, men de står der 
stadig - dog er en skænket til ØIF og flyt-
tet ned i nærheden af Østermariehallen.

»Kuppet« i august 1965

Før det 1. lærerådsmøde i august samle-
des en stor gruppe yngre lærere privat i 
en af lærerboligerne. Her drøftede man, 
hvordan der kunne ske et generationsskif-
te i lærerrådets ledelse (formand, næstfor-
mand og sekretær).

Man kan sige, at der var tale om et ung-
domsoprør før det rigtige ungdomsoprør, 
blot med den forskel, at det var særdeles 
fredeligt og uden politiske over- og under-
toner. Ønsket var ganske enkelt en pæda-
gogisk fornyelse i Den blå Betænknings 
ånd.

Det blev aftalt, at man ville stemme på 
Mogens Ellehammer som formand, Ben-
ny Jacobsen som næstformand og Aage 
Mogensen som sekretær. Det var også, 
hvad der skete ved mødets begyndelse 
den 24. august. Det kom som en overra-
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skelse for »den gamle garde«, der havde 
været vant til at blive genvalgt år efter år. 
Set i bakspejlet kunne det have været 
gjort mere nænsomt. Vi kunne have in-
formeret de pågældende, så de havde haft 
mulighed for at trække sig frivilligt.

Der er ingen tvivl om, at vi unge lærere 
overvurderede lærerrådets betydning. 
Lærerrådet havde kun beslutningskompe-
tence på ganske få områder. »Lærerrådet 
træffer bestemmelse om, hvorvidt en elev 
skal rykkes op i næste klasse eller være 

oversidder eller henvises til specialun-
dervisning…« 

Lærerrådets erklæring skal indhentes 
på følgende områder: »Forslag til under-
visningsplan, indførelse af nye undervis-
ningsmidler, årsprøvens ordning og om-
fang, forslag om udvidelse og forbedring 
af skolelokalerne og disses forsyning med 
materiel og inventar, planer og tegninger 
til nye bygninger for eller ombygning af 
og tilbygning til den pågældende skole, 
skolelokalernes anvendelse til andet for-

Østermarielærerne på slap line med ryg-
gen mod muren. Bagest fra venstre: H. C. 
Thorsen, J. Stub Jørgensen (bas), Anders 
Gjerløv, Jesper Bohn, Erik Petersen 
(trækbasun), Per Henriksen, Frida Seerup 
(kazoo), Erik Sode Nielsen, Karin Ander-
sen, Mette Agerholm. Foto Lars Seerup 
1969.
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mål end skolens undervisning, arbejdets 
fordeling mellem lærerne, samt den 
ugentlige arbejdsplan, forslag om tilla-
delse til, at børn søger skole i et andet 
skoledistrikt i kommunen.« 

De mange unge lærere, der kom ud på 
skolerne i 1960erne, opfattede lærerrådet 
som et organ, hvor de kunne skaffe sig 
indflydelse på skolens pædagogiske ud-
vikling. Da skolelederne, der var rekrut-
teret fra egne rækker, ofte blot følte sig 
som den første blandt ligemænd, fik lære-
rådene i realiteten større indflydelse end 
bestemmelserne tilsagde. På det område 
var Østermarie Skole et typeeksempel, 
hvilket tydeligt fremgår af forhandlings-
protokollen for Østermarie Lærerråd. 
Gang på gang fremgår det af protokollen, 
at en flertalsafgørelse i lærerådet også bli-
ver ført ud i livet. Beslutninger, der skulle 
sendes videre til skolekommission og 
sogneråd skulle påtegnes af skoleinspek-
tøren, der her havde mulighed for at præ-
ge beslutningen ud fra et ledelsessyns-
punkt. I de tilfælde, hvor påtegningen 
afveg fra lærerådets flertalsindstilling 
medførte det ofte utilfredshed i lærerkol-
legiet.

Spørgsmålet om deling  
efter 5. klasse

Børnene blev efter 1958-loven delt i en 
almen og en boglig linje, inden de skulle 
begynde i 6. klasse. Loven gav dog mulig-
hed for at undlade denne deling, hvis et 
flertal af klassens forældre ønskede klas-
sen ført videre udelt.

Eleverne blev normalt fordelt på et læ-
rerrådsmøde umiddelbart før sommerfe-
rien. Den 2.6. 1961 kan man se, at sagen 

har været på dagsordenen, men af en eller 
anden underlig grund er der kun referat af 
eventuelt. I de følgende år indtil 1965 
foretages der hvert år deling uden debat.

Straks i skoleåret 1965/66 tages spørgs-
målet om deling efter 5. klasse op på et 
lærerrådsmøde, hvor skoleinspektør Ras-
sing redegør for lovens bestemmelser på 
området. »Hr. Ellehammer foreslog drøf-
telse af delingsproblemerne på næste læ-
rerrådsmøde.« 

På lærerrådsmødet i oktober er sagen 
igen på dagsorden. »Hr. Juul Nielsen fore-
slog, at vi nu skal undlade delingen efter 
5. klasse.« I den efterfølgende debat frem-
kom alle de tilstedeværende kolleger med 
deres stilling til forslaget. Der blev ikke 
opnået enighed. Jeg husker debatten ret 
tydeligt. Der var et betydeligt flertal for 
undladelse af deling, men modstanderne 
var anført af hr. Rassing og dennes hustru 
Edith Rassing. Sagen var ikke død. Der 
blev udført lobbyarbejde blandt forældre-
ne i de pågældende klasser. En af foræl-
drene, amtskonsulent P. C. Rebsdorf, var 
ivrig fortaler for undladelse af deling.

I januar 1966 formuleredes en skrivelse 
til skolekommissionen vedrørende 5. 
klassernes deling/ikke deling. Hr. Ras-
sing oplæste forslag til en skrivelse, som 
blev vedtaget med enkelt tilføjelser. 

På et forældremøde senere på året blev 
der flertal for undladelse af deling af de to 
5. klasser. Der foreligger ikke noget om 
dette i protokollen; men dels kan jeg selv 
huske forløbet, og dels har jeg drøftet for-
løbet med en af eleverne i de pågældende 
klasser, Uffe Rebsdorf, søn af P. C. Rebs-
dorf. Han husker, at hans far tog rundt til 
forældrene i klassen og mindede dem om, 
at de skulle møde op til det afgørende for-

ældremøde. Jeg tager næppe fejl, når jeg 
antager, at de også har fået et godt råd om, 
hvad de skulle stemme.

Der var stort flertal for at føre de to 5. 
klasser udelte videre, så i august 1966 
slog denne ændring igennem. Den fort-
satte uændret i de kommende år, indtil 
undladelsen af deling blev lovfæstet i 
1975 med en ny skolelov.

Det blev afslutningen på en længere pæ-
dagogisk kamp mellem inspektør Rassing 
og flertallet af lærerrådet. Svend Aage 
Rassing blev skoleinspektør ved Åvangs-
skolen i Rønne d. 1.11. 1966. Han sluttede 
sin karriere som skoledirektør i Rønne 
Kommune. Viceinspektør J. Stub Jørgen-
sen blev ny skoleinspektør i Østermarie. 
Erik Petersen blev ansat som ny vicein-
spektør. Han kom fra en lærerstilling på 
Bodilsker Skole og forblev i stillingen til 
august 1972.

Mangel på undervisningsmidler

Som tidligere nævnt behandlede man på et 
maratonmøde i oktober 1964 spørgsmålet 
om manglende undervisningsmidler. Det 
var helt åbenbart ikke blevet løst tilfreds-
stillende i den mellemliggende periode, 
for i »Bornholmeren« den 8. november 
1967 står der på forsiden: »Flere lærere 
søger væk fra skolen i Østermarie.« Det 
hedder videre: »Årsagen hævdes at være 
utilfredshed med undervisningsmateria-
let, og en lærer giver officielt denne be-
grundelse.« Skoleinspektør, J. Stub-Jør-
gensen bekræfter i artiklen, at denne be-
grundelse er rigtig og bekræfter ligeledes, 
at et lærerpar tidligere er rejst med samme 
begrundelse.

Der havde dagen i forvejen været af-
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holdt et ekstraordinært lærerrådsmøde, 
fordi inspektøren havde været ringet op af 
en journalist om denne sag. Der indkald-
tes til ekstraordinært lærerådsmøde sam-
me dag, som artiklen blev offentliggjort. 
Rådet udfærdigede en skrivelse til skole-
kommission og sogneråd, hvori man 
skrev, at oplægget til avisartiklen ikke var 
givet af noget medlem af lærerrådet. 

Skolekommissionsformand, A. Engell-
Kofoed, havde forespurgt, om lærerrådet 
havde noget imod, at rådets brev til skole-
kommission og sogneråd offentliggjor-
des. På et ekstraordinært møde d. 9.11. 
afviste lærerrådet at gå ind i yderligere 
avispolemik om sagen.

Lærerrådet havde på møde i efteråret 
1967 nedsat flere fagudvalg, der skulle 
opgøre behovet for tidssvarende under-
visningsmidler. Det endte med, at Øster-
marie Sogneråd vedtog en tillægsbevil-
ling på 100.000 kr. til indkøb af lærebø-
ger, tidssvarende vægkort og audiovisu-
elle hjælpemidler. Det var et ganske anse-
ligt beløb svarende til ca. 800.000 kr. i 
2015-kr.

Resultatet skyldtes god argumentation 
fra lærerådet og solidt politisk arbejde af 
skolekommissionens formand, Arne En-
gell-Kofoed. Forsideartiklen i Bornhol-
meren gav sikkert også et skub i den rig-
tige retning.

Forældresamarbejde

Indtil midten af 1960erne afholdes der 
typisk et eller to klasseforældremøder om 
året på Østermarie Folke- og Realskole. 
Det har sikkert været typisk for de fleste 
skoler på Bornholm på det tidspunkt. 
Derudover kunne der være forældremø-

der med særlige temaer: deling/ikke de-
ling efter 5. klasse, rygeproblemer m.v.

I april 1967 sker der en ændring i antal-
let og karakteren af forældremøder. Det 
stigende fokus på det enkelte barn resul-
terede i, at man afholdt forældresamtaler 
om de enkelte børn. Nogle steder fik det 
navnet forældrekonsultationer, hvilket ly-
der noget klinisk. Da lærerne ofte havde 
undervisning i flere klasser organiseredes 
forældresamtalerne på en sådan måde, at 
de forskellige klassers samtaler spredtes 
ud over hele året. Det kan man læse i en 
notits i »Bornholmeren« i november 1967.       

Der skete også noget på det organisato-
riske plan. Skolenævn var blevet gjort 
obligatoriske i København ved en ny til-
synslov, der trådte i kraft i 1950; men 
uden for København var det kommunal-
bestyrelsen, der bestemte, om der skulle 
oprettes skolenævn. Det var der ikke 
mange, der gjorde før i slutningen af 
1960erne.

Kommunalvalget i 1966 blev en skille-
linje i så henseende.  Herefter valgte et 
stigende antal kommuner at oprette skole-
nævn ved skolerne. I Østermarie blev der 
afholdt valg til skolenævnet i efteråret 

2. real hygger sig på terrassen: Fra venstre: Ib Andersen, Kai Daniel Holm, Thor Lund 
Kure, Tage Clement Svendsen, Hanne Skovgaard Jensen, Aase Greve, Erna Hansen, 
Charlotte Bach-Svendsen, Iris Pihl. Den siddende elev til venstre er Ulla Andersen. 
Foto Lars Seerup 1969.
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1968. Der blev afholdt konstituerende 
møde d. 31.10., hvor manufakturhandler 
Arne Engell-Kofoed blev valgt til for-
mand. De to øvrige medlemmer var læge 
Alfred Christiansen og tømrermester 
Viggo Pihl.  Lærerne så med nogen skep-
sis på dette nye organ, der skulle føre til-
syn med skolen. Lærernes frygt var ube-
grundet. Skolenævnet arbejdede positivt 
for skolen og udøvede tilsynsopgaven på 
en god måde.

Efter kommunalvalget i 1970, hvor 
Østermarie var blevet en del af den nye 
Allinge-Gudhjem kommune, blev der at-
ter holdt valg til skolenævnet, der denne 
gang fik en bredere sammensætning. 
Konstituerende møde blev afholdt på Ho-
tel Helligdommen d. 11. maj. Fru Agnes 
Svenningsen blev formand, og fru Else 
Christensen, Kirkebogård, blev næstfor-
mand. Øvrige medlemmer var fru Ketty 
Hansen, Søgård, fru Ruth Kjøller, Jesse-
gård og læge A. Christiansen. 

  

Skolepatrulje og elevråd

Skolens placering ved en trafikeret lande-
vej, Præstegaden, der nu hedder Almin-
dingensvej, kunne være problematisk i 
forbindelse med elevernes færden til og 
fra skolen.

Skolepatruljer var efterhånden blevet 
almindelige rundt omkring i landet, men 
på Bornholm var der ingen, før der blev 
oprettet skolepatrulje ved Østermarie 
Folke- og Realskole under ledelse af læ-
rerne Hans Ringkøbing og Benny Jacob-
sen. 

Slutningen af 1960erne var på mange 
områder en brydningstid, hvor demokra-
tiseringen blev udbredt på nye områder. 

Bølgen ramte også folkeskolen, hvor tan-
ker om elevdemokrati vandt frem.

I 1969 udkom »Den lille røde bog for 
skoleelever« af Bo Dan Andersen, Søren 
Hansen og Jesper Jensen. Det var en me-
get provokerende bog, som blev forbudt i 
flere lande. Det var nu heller ikke den, der 
var inspirator for tanker om elevråd på 
Østermarie Skole.

I februar 1967 hed dagsordenspunkt tre 
på lærerrådsmødet: Elevrådsskrivelse. 
Det fremgik af referatet, at »Stub-Jørgen-
sen fremlagde et sæt regler for elevråd, 
som nogle af de ældste elever har udar-
bejdet. Lærerådet valgte Henriksen som 
lærernes repræsentant og hjælper for et 
kommende elevråd.« 

Som man kan se, stillede både skolele-
der og læreråd sig positivt over for tan-
ken; men man valgte de små skridts me-
tode. Det fremgik tydeligt af referatet for 
lærerådets møde i marts måned. Lærer 
Henriksen fremlagde forretningsregler 
for et kommende elevråd til lærerrådets 
godkendelse. Bodilsker har på dette om-
råde været forud for Østermarie. Stub-
Jørgensen redegjorde på mødet for erfa-
ringer med elevråd i Bodilsker. Lærerådet 
anerkendte det hidtidige arbejde, men der 
var ikke enighed om øjeblikkelig aner-
kendelse. Man lovede at optage elevre-
præsentanternes skriftlige henvendelser 
på sine møder. 

På trods af, at elevrådet ikke var formelt 
godkendt, behandledes elevernes ønsker 
på kommende lærerrådsmøder, og deres 
ønsker om ophold på grønne områder i 
frikvartererne samt anskaffelse af borde 
og bænke til terrasse. Ønskerne opfyldtes 
i det store og hele.

Elevrådet anerkendtes formelt på det 

første lærerrådsmøde i skoleåret 1968/69. 
Elevrådet blev mere slagkraftigt, da der 
kom nogle særdeles aktive elever fra 2. 
real og 9. klasse ind i elevrådet. Rådet be-
gyndte bl.a. at kæmpe for rygetilladelse 
til de ældste elever.

Problemer med smugrygning  
på toiletterne

Der var efterhånden opstået et stigende 
problem med smugrygning på toiletterne. 
Det var vanskeligt at tage »synderne« på 
fersk gerning, da det ofte skete under toi-
letbesøg i timerne. Da der samtidig var 
udbredelse af hash på Bornholm, anså vi 
problemet for at være mere alvorligt, da vi 
ikke kunne vide, hvad der blev røget.

Der var i lærerrådet og i skolens ledelse 
en forståelse for at få rygerne frem i lyset 
ved at anvise et rygested udendørs for de 
elever, der kunne få en rygetilladelse fra 
deres forældre. Der blev nedsat et udvalg 
bestående af skolens inspektør, Stub-Jør-
gensen, lærerrådsformand Lars Seerup, 
og elevrepræsentanterne Bertil Nyenstad 
Jensen og Kenneth Jensen.

Udvalgets forslag til rygeregler blev ef-
ter behandling i lærerådet sendt videre til 
Skolenævnet, som valgte at indkalde til et 
stort forældremøde for de ældste klasser. 

Der kom så mange forældre til mødet, 
at det måtte afholdes i gymnastiksalen. 
Der var stor debatlyst. Arne Engell-Kofo-
ed og jeg argumenterede for forslaget, 
mens der var en forælder fra Gudhjem, 
der argumenterede kraftigt imod. Resul-
tatet blev, at forslaget blev vedtaget. Set i 
bagklogskabens skærende klare lys, er det 
ikke den gerning, jeg er mest stolt af.

Der blev uden tvivl røget hash på toilet-
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terne af nogle få elever, så rygetilladelsen 
løste ikke det problem. Da jeg var til 40 års 
jubilæum med nogle af de elever, der gik 
ud af 10. klasse i 1970, kunne de bekræfte, 
at de havde røget hash på toiletterne - også 
efter at rygetilladelse var indført.

Samarbejde med øens  
øvrige skoler

»Den 19.9. 1959 deltog Østermarie Skole 
i et skoleidrætsstævne sammen med 
Aakirkeby, Svaneke og Nexø skoler. Det 
var et større arrangement med deltagelse 
af cirka 600 skolelever, og det blev afvik-
let ved skolen i Østermarie. Tilrettelæg-
gelsen af det store arrangement, der for-
løb fint, blev forestået af lærerne Jensen, 
Ellehammer og Jacobsen. Senere fulgte 
årlige skoleidrætsstævner på skift i de for-
skellige kommuner.« 

Disse tværkommunale idrætsstævner 
ophørte, da storkommunerne blev dannet 
i 1970. Siden da afholdt man kommunale 
skoleidrætsstævner i Allinge-Gudhjem 
kommune.

Ekstrabladets landsdækkende skolefod-
boldturnering kom til Bornholm i 1970er-
ne. Jeg husker en meget ung sportsjourna-
list, Svend Gehrs, som Ekstrabladets re-
præsentant ved skolefodboldturneringen 
efter, at jeg var kommet til Bornholm i 
1965. Svend Gehrs blev senere en kendt 
sportskommentator ved TV.

I forbindelse med mundtlig eksamen 
efter 3. real og mundtlige prøver efter 9. 
og 10. klasse udvekslede de bornholmske 
skoler censorer. Her var intet skel mellem 
by- og landskoler. Som lærer ved en skole 
på landet var der altid en særlig interesse 
i at udveksle censorer med byskoler. Her 

fik man lejlighed til at konstatere, at vi på 
det faglige felt var på højde med de store 
skoler i Rønne, Nexø og Aakirkeby.

Jeg husker tydeligt, da jeg gav mit før-
ste 13-tal. Det var ved eksamen i geografi 
i 3. real 1970. Censoren var fra Aakirke-
by. En af drengene trak spørgsmålet: 
»Landbrug i Sovjetunionen.« Han be-
handlede spørgsmålet så blændende, at 
censor straks ved voteringen foreslog 13, 
hvilket jeg var enig i. Den pågældende 
elev blev senere en dygtig gymnasielærer 
på Rønne Statsskole.

Samlæsning efter  
folkeskolelovens $ 21

Den 29. marts 1969 vedtog folketinget 
forskellige ændringer af folkeskolens be-

stemmelser om undervisningen i realaf-
delingen.  Disse ændringer blev udmøntet 
i et cirkulære af 13. juni 1969.

Ændringerne gik ud på, at der kunne 
være fælles undervisning af realafdelin-
gens og 8.-10. klassernes elever, benævnt 
organiseret samlæsning. 

Denne mulighed vakte straks interesse 
hos skolens ledelse og i lærerrådet, så ved 
begyndelsen af skoleåret 1969/70 be-
gyndte vi at sætte os ind i de nye regler og 
fandt ret hurtigt ud af, at det ville vi ar-
bejde videre på med henblik på skoleåret 
1970/71.

Ordningen gav mulighed for, at under-
visningen kunne være fælles for de to af-
delinger i fagene, dansk, religion, og ori-
enteringsfagene, historie, geografi, og 
biologi.

Overlærer H. C. Thorsen halvt skjult af skoleinspektør, J. Stub Jørgensen. Til højre for 
dem overlærer Fred Kjøller. Foto Lars Seerup 1969.
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Vi udformede en ansøgning til Direkto-
ratet for Folkeskolen, hvor vi ansøgte om 
tilladelse til organiseret samlæsning. Hvis 
Direktoratet skønnede, at de pædagogiske 
forudsætninger var til stede ved Østerma-
rie Skole, ville vi få tilladelsen. Da jeg 
opfattede, at Østermarie Skole var kende-
tegnet ved et engageret pædagogisk miljø, 
var jeg ikke i tvivl om, at vi ville få tilla-
delsen, hvilket vi også gjorde.

Jeg må med skam at melde tilstå, at jeg 
ikke kom til at deltage i gennemførelsen 

af organiseret samlæsning på Østermarie 
Skole, da vi i august 1970 fik ansættelse 
som lærere på Sjælland.

Sidste skoledag før eksamen

Den sidste skoledag før eksamen var altid 
festlig. Afgangseleverne mødte udklædt 
og lavede alskens løjer med lærerne og 
delte karameller ud til de yngre elever. 
Min sidste oplevelse af denne art var i for-
sommeren 1970, hvor jeg var klasselærer 

for 10. klasse og havde 3. real i geografi, 
så jeg havde tilknytning til begge de æld-
ste klasser. De ældste elever stod for mor-
gensangen, men i ungdommelig ubetænk-
somhed havde de en alternativ udlægning 
af Fader Vor. Sådan noget gjorde man ikke 
upåtalt i Østermarie, så der blev et efter-
spil på forholdsvis højt politisk plan. Den 
pågældende elev slap for at møde person-
ligt op, idet klasselæreren for 3. real, Aage 
Mogensen og undertegnede mødte på ele-
vens vegne og beklagede det passerede.

Skoleafslutning 1970. Lærerfodboldhold. Stående fra venstre: Jens Fage Larsen, Anders Gjerløv, Lars Seerup, Ole Hald Pedersen, 
Aage Mogensen, Hans Askou, Jesper Bohn, Erik Petersen. Forreste række fra venstre: Erik Sode Nielsen, Per Henriksen, Jens Ole 
Nielsen,?, Poul H. Jensen. Foto Michael Thunberg.  
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Resten af dagen gik fint. Den traditio-
nelle fodboldkamp mellem lærere og ele-
ver blev afviklet under højt humør og i 
god sportsånd.

Udviklingstendenser og  
sammenfatning

Min kone og jeg forlod Østermarie Skole 
sommeren 1970 for at tiltræde stillinger 
på St. Merløse Skole på Midtsjælland. Der 
gik dog ikke mere end to år, før vicesko-
leinspektørembedet blev ledigt i Øster-
marie. Jeg søgte embedet, som jeg fik 
med tiltrædelse d. 1. august 1972.

Der var sket en vis udskiftning i lærer-
korpset i løbet af de to år, vi havde været 
på Sjælland. En del af de lærere, der havde 
været med fra skolens start var kørt træt-
te i den pædagogiske kamp, og en del af 
dem, der var kommet til i 1964, syntes at 
den pædagogiske udvikling gik for lang-
somt, hvorfor de søgte væk.

Organiseret samlæsning mellem realaf-
delingen og 8. - 10. klasse, som jeg havde 
været med til at forberede, var kommet i 
god gænge. Det betød, at vi på skolen 
havde fem års erfaring med samlæsning, 
da denne blev indført med folkeskolelo-
ven af 1975.

Faglokalerne til sløjd, hjemkundskab 
og fysik, der stammede fra den tid, da 
skolen blev bygget, var utidssvarende, så 
der blev planlagt bygning af en ny natur-
fagsfløj. Dermed blev der skaffet plads til 
indretning af moderne faglokaler til sløjd, 
musik og hjemkundskab i kælderen.

Østermariehallen, der blev opført ved 
hjælp af frivillig arbejdskraft, var blevet 
taget i brug i 1974. Derfor var vi nogle, 
der så, at skolens gymnastiksal kunne 

inddrages i moderniseringen af skolen. 
Jeg kan huske, jeg havde en telefonsam-
tale med A. Engell-Kofoed om dette 
spørgsmål. Vi var enige om, at det ville 
forbedre hallens økonomi, hvis skolens 
gymnastiksal ikke var en gratis konkur-
rent til hallen. 

Et tidssvarende skolebibliotek kunne 
passende indrettes i den gamle gymna-
stiksal. Det blev også den endelig løsning. 
Arkitekt Kristen Fink fra Nexø stod for 
det store ombygningsprojekt, og de ny lo-
kaler kunne tages i brug i 1976. Elevtallet 

på Bornholm begyndte nu at gå nedad. 
Denne udvikling fortsatte og skolestruk-
turen på Bornholm blev ændret ad flere 
omgange bl.a. med det resultat, at Øster-
marie Skole blev nedlagt som folkeskole i 
2010.

Østermarie Skole, der fungeredes som 
folkeskole fra 1955 til 2010, er et fint ty-
peeksempel for de bornholmske central-
skoler i sidste halvdel af det 20. århund-
rede. Der er rigeligt med kildemateriale 
om skolen til at skrive en samlet fremstil-
ling for perioden 1955-2010.

Skoleafslutning 1970 - Elevfodboldhold. Bageste række fra venstre: Kenneth Jensen, 
Ruth Marcher, Enok Due Madsen, Thor Lund Kure, Mogens Sørensen, Charlotte Bach-
Svendsen. Første række fra venstre: Jens Peter Pihl, Bertil Nyenstad Jensen, Marianne 
Riis, Finn »doktor« Christiansen, Jens Ole Lund. Foto Michael Thunberg. 
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Rutsker Centralskole, Kirkevej 6, omkring 1980. Skolen er tegnet af arkitekterne Dyck Madsen og Zander Olsen fra Holbæk. Skolen 
blev nedlagt pr. 1. august 1990. Foto Bjarne Ilsted Bech. JUH. (Billedet tilhører Jørn Uffe Hansen).
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Efter at skoleloven var vedtaget i 1814, 
skulle man helt frem til 1825, før der i 
Rutsker blev nedsat en skolekommission, 
hvori sognepræsten C. Mahler og tre 
gårdejere fik sæde. Deres opgave var at 
oprette et skolevæsen, men midlerne her-
til var meget begrænsede. Den norskfødte 
Nikolaj Hartz havde siden 1814 været an-
sat som degn i Hasle-Rutsker samt lærer 
ved Hasle Skole. 

Hvordan han klarede opgaven med også 
at undervise børnene i Rutsker, ved jeg 
ikke, men kommissionen besluttede at an-
sætte en hjælpelærer. Man ansøgte skole-
direktionen om tilladelse til at ansætte 
husmand Peder Bentzen fra Nylars, kal-
det »Snab«, og yde ham et årligt vederlag 
på 20 rigsdaler. Direktionen afslog denne 
ordning, som stridende mod anordningen 
af 1814. Så skete der ikke noget i sagen før 
Hartz afgik ved døden i marts 1829. Så 
nedlagde man degneembedet og overførte 
dets indtægter til skolekassen. Hartz hav-
de boet i Hasle og forpagtet degnegården 

ud, så der gik nogen tid, før man kunne 
overtage denne. 

I juli 1830 ansatte man Jens Michael 
Pihl, der var uddannet på Bornholms Se-
minarium i 1824, som lærer og kirkesan-
ger i Rutsker. Han virkede som omgangs-
lærer, indtil der blev indrettet et skolelo-
kale på degnegården. Man besluttede at 
forlænge stuehuset med fire fag, så der 
kunne blive en skolestue på ca. 56 m2, 
hvori alle sognets 193 skolepligtige børn 
skulle modtage undervisning. Der blev 
udarbejdet tegning over degnegården, 
overslag og konditioner, og licitationen 
blev afholdt den 1. december 1830. Køb-
mand H. S. Lund, Hasle fik byggeriet 
overdraget ved et laveste bud på 369 Rdl. 
Det viste sig dog, at Lund ikke kunne 
skaffe brændte sten fra et bornholmsk 
teglværk, uden at byggeriet ville blive 
temmelig forsinket, hvorfor man vedtog 
at anvende Flensborg-sten, selvom det 
fordyrede projektet med 30 Rdl. - heri var 
dog inkluderet levering af et sandbord. 

Den 4. oktober 1831 blev sognets første 
skole indviet i overværelse af skolekom-
missionen, by- og herredsfoged Jacobsen 
og en talrig forsamling af sognets ældre 
og yngre beboere samt den nye sogne-
præst L. Smith, der holdt en tale og bad en 
bøn. 

Nu havde man en skole, men det var 
kun få børn der søgte den. Normalt mød-
te kun 10-20 børn i ældste klasse, om 
sommeren mindre, og yngste klasse var 
næsten tom. Ved en bispevisitats i 1833 
var der kun mødt »trende« børn.

Rutsker skolevæsen - et tilbageblik 

Af Jørn Uffe Hansen

Jørn Uffe Hansen er vokset op  i Rutsker, 
uddannet bager og har arbejdet som  
bagersvend både på Bornholm og i  
København. Han kom i 1959 tilbage til 
Rutsker og blev sammen med sin hustru 
Tove bestyrer på Rutsker Forsamlingshus 
og var samtidig pedel på Rutsker  
Centralskole - i hele skolens levetid.  
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Vinterskolen i Vang og Pogeskolerne

I Vang og omegn var der 30-40 skoleplig-
tige børn, der havde over fi re kilometer at 
gå til skole. Beboerne ansøgte derfor om, 
at læreren kom derned og underviste bør-
nene seks til otte uger om vinteren, mod 
at de stillede egnet lokale til rådighed og 
ydede læreren kost og logi. I februar 1836 
startede vinterskolen i Vang, i ejendom-
men nuværende Paradisvej 3, hvor lærer 
Pihl underviste to dage om ugen. Denne 
ordning blev ændret i 1846, således at 
ældste klasse skulle søge til hovedskolen 
og yngste klasse undervises af en ikke-
seminarist. Og hvem blev det? - »Snab-
binj«, Peder Bentzen, som ledede skolen 
til sin død i 1858.

I 1856 blev der oprettet en pogeskole i 
Helligpeder i »Skolemoderens« eget hus, 
et for længst forsvundet hus ved »Klip-
pely«, Helligpedervej 2. Og på grund af et 
stigende børnetal i søndre distrikt, opret-
tede man også en pogeskole i 1878 på 
»Hammersly«, Kirkebyen 36.

Øverst: »Plan til Degneboligens indret-
ning til Skole, naar til den nuværende Boe-
lig opføres fi re Fag nye Bygning til Skole-
stue og nogen Forandring gjøres i den 
værende Bygning til nødvendig Beboelse 
for Skolelæreren«. Licitation i december 
1830.  Fra Bornholms Amt, Amtskoledi-
rektionen, Sager. Rigsarkivet.

Nederst: Den »Gamle Skole«, tidl. degne-
bolig, på Knarregårdsvej 2, umiddelbart 
efter at den er blevet solgt i 1900 til gård-
ejer J.J. Kofoed, Krogholm, som ses her 
med hustru og barnebarn. Billedet tilhø-
rer Bent Kofoed.
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To skoledistrikter

Skoledirektionen foreslog i begyndelsen 
af 1859, at sognet deltes i to distrikter, et 
søndre - med fortsat skole på degnegår-
den, indtil en ny snarest opførtes et mere 
bekvemt sted (der skulle gå 41 år!), og et 
nordre - med en nybygget skole og ansæt-
telse af en ugift lærer. Nordre Skole blev 
indviet den 1. november 1860 med Chr. 
Lindvig som lærer. Samtidig blev skolen i 
Vang nedlagt.

De to pogeskoler blev nedlagt i 1894 og 
samtidig oprettedes en forskole i huset 
nuværende Kirkebyen 6, med en eksami-
neret lærerinde. Også i nordre distrikt fik 
man en forskole, der fik til huse på Hul-
legård, Vang 1, med datteren Henriette 
Dam som lærerinde. Hun havde ingen 
læreruddannelse, men havde været flittig 
under sin skolegang og taget et ophold på 
Bornholms Folkehøjskole i Østermarie, i 
øvrigt samtidig med Martin Andersen, 
der føjede Nexø til sit navn, da han blev 
forfatter.

En ny Søndre Skole blev bygget i 1900, 
også kaldt Kirkeskolen. Den havde to 
klasseværelser og boliger for førstelærer 
og lærerinde. Nordre Skole blev to år se-
nere udbygget med en hovedskole til de 
ældste elever og med bolig for førstelære-
ren. Forskolen blev flyttet hjem i den 
gamle bygning og fik nu en uddannet læ-
rerinde, og dermed var alle elever samlet 
på de to skoler, der blev fire-klasset og 
hvor eleverne gik i skole hver anden dag.

Planer om en ny skole

Jeg begyndte min skolegang på Nordre 
Skole i 1939, først tre år hos fru Martha 

Rutsker Nordre Skole, opført 1860, ses til venstre, hvor den stadig var stråtækket. Den 
store bygning til højre blev opført 1902, hvorefter den gamle bygning blev benyttet som 
forskole til 1969. Foto Alfred Kjøller, benyttet til Historisk Sognekort for Rutsker Sogn, 
1928.

Rutsker Kirkeskole, hoved- og forskole, blev indviet 5. december 1900. Lærer A. Ko-
foed flyttede fra den gamle skole ind på den ny i 1900. Hovedskolen lukkede i 1961, da 
den ny centralskole blev taget i brug, men fortsatte dog indtil 1969 som forskole.  Udsnit 
fra Historisk Sognekort Rutsker 1928.
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Rutsker Nordre Skole, 1939-40. Forfatterens eget skolebillede, Jørn Uffe Hansen er nr. tre fra højre, mellem to søde piger og i nær-
heden af lærerinde Martha Mogensen. JUH.
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Mogensen og derefter fire år hos lærer 
Jens Ludvig Petersen. Det var to gode læ-
rere, som gjorde mig glad for at gå i skole. 
I 1943 blev min far, Harald Hansen, med-
lem af Rutsker Sogneråd og fik sæde i 
skolekommissionen. Han kunne fortælle 
mig i 1944, at man havde fået arkitekt 
Karl Reker, Rønne, til at udarbejde skit-
seforslag til udbygning af de to sognesko-
ler, så de kunne leve op til 1937-lovens 
bestemmelser vedr. gymnastiksal, faglo-
kaler m.v., samt et forslag til en ny central 
skole. Man besluttede at realisere forsla-
get om en centralskole. Men på grund af 
krig, materialemangel m.v., skulle jeg ik-
ke regne med, at jeg kom til at gå på den-
ne skole. At jeg fik min gang på den i 30 
år, som pedel, drømte jeg ikke om den-
gang.

Lang byggesagsbehandling

Byggesagen hvilede til 1950, hvor detail-
planer og arkitekt Rekers arbejdstegnin-
ger og beskrivelse blev indsendt til mini-
steriets godkendelse. Men disse kom for-
holdsvis hurtigt retur, via skoledirektio-
nen, med anmodning om overvejelser 
med henblik på besparelser i projektet. 
Fra amtslægen og faginspektørerne frem-
kom ønsker om fordyrende forbedringer 
på deres områder, så sagen cirkulerede 
frem og tilbage i en årrække.

Øverst: De første jordarbejder 1959. Be-
mærk Centralskolens beliggenhed tæt ved 
Ruts Kirke. Foto Ilsted Bech. 

Nederst: Rejsegilde. Foto Ilsted Bech, 
1960. JUH.
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Man erhvervede en grund ved Mysere-
gård nord for Kirken, hvor der først blev 
etableret en sportsplads med fodbold- og 
håndboldbane. Anlægget blev indviet ved 
et stævne den 3. august 1952, afholdt af 
Idrætsforeningen Standard. Til omklæd-
ning blev et lille træskur flyttet hertil fra 
den gamle fodboldbane ved Melgård, men 
i 1959 kunne idrætsforeningen tage sit 
nye, grundmurede klubhus i brug.

Først i februar 1959 gik byggesagen i 
orden, idet undervisningsministeriet an-
befalede, at der blev stillet den fornødne 
materialebevilling til rådighed for skole-
byggeri i Rutsker. Nu var der gået 15 år 
siden projektet blev udarbejdet, og udvik-
lingen går stærkt, så det var faktisk foræl-
det. Arkitekt Reker var også afgået ved 
døden i 1950. Repræsentanter for sogne-
råd, skolekommission og lærerne rejste 
sidst i februar til Sjælland, for at se på 
nybyggede skoler. Da jeg dengang boede 
i København, blev jeg spurgt, om jeg 
kendte en pålidelig vognmand, der kunne 
køre for dem på turen. Det gjorde jeg og 
fik lavet en aftale om, at de blev »hentet 
og bragt« ved Bornholmerbåden. Det var 
min første opgave vedrørende Rutsker 
Centralskole. I Løve i Gierslev Kommune 
fandt de en skole, der tiltalte dem og fik 
oplyst, at arkitekterne var Dyck Madsen 
og Zander Olsen fra Holbæk. Man hen-
vendte sig til arkitekterne, der påtog sig at 
udarbejde et nyt projekt og den 31. juli 
kunne der holdes licitation. Først i okto-
ber 1959 startede byggeriet.

Lærerboliger og pedelbolig

I den tid var der lærermangel og man fik 
ikke ansat en lærer, uden at stille en bolig 

til rådighed. Foruden boligerne i de to 
skoler, blev der bygget tre ved Centralsko-
len, beregnet til førstelæreren, en lærer og 
pedellen Da min far var sognerådsfor-
mand, kendte jeg lidt til sognerådets pla-
ner. Kommunen havde i 1958 overtaget 
Rutsker Forsamlingshus, der var ejet af et 
aktieselskab med sognets gårdmænd som 
aktionærer. 

Huset var blevet grundigt renoveret og 
der var indrettet en bestyrerbolig heri. 
Hvis man nu kunne kombinere bestyrer-
stillingen her med pedelstillingen, blev 
pedelboligen ved skolen frigjort til lærer-
bolig. Det ældre ægtepar, der passede for-
samlingshuset, ønskede at fratræde den 1. 
juli 1959. 

Jeg kunne godt tænke mig at blive pedel 
i Rutsker i stedet for bager i København, 
men ville min hustru Tove være bestyrer-
inde på et forsamlingshus? Det fik jeg 
hende overtalt til, så nu skulle der handles 
hurtigt. Jeg rejste hjem til Rutsker, be-
søgte sognerådsmedlemmerne og fortal-
te, at min kone og jeg godt kunne tænke 
os at passe forsamlingshuset, men kun, 
hvis jeg kunne regne med også at blive 
pedel på skolen. Jeg fornemmede at alle 
var positivt indstillet. 

Min kone fik bestyrerjobbet, jeg op-
sagde min gode stilling som bagersvend 
og vi flyttede ind på Forsamlingshuset. 
Da pedelstillingen blev opslået, var vi tre 
ansøgere. Det var en mand fra Rønne, 
som jeg ikke kender noget til, en stenar-
bejder fra Vang, der fandt sit arbejde vel 
hårdt - og mig, der fik stillingen, (nogen 
vil måske kalde det nepotisme?) . Stenar-
bejder A. Olsen fik senere stillingen som 
ringer og graver ved Ruts Kirke. Han 
sagde en gang: »Godt det gik som det 

gjorde, der er nu mere fredeligt på min 
kirkegård end i din skolegård«.

Jeg begyndte som pedel den 15. septem-
ber 1960, mens skolen var under opbyg-
ning, så jeg kom til at lære den godt at 
kende. Noget af tiden blev jeg udlånt til 
håndværkerne. Blandt andet hjalp jeg an-
lægsgartneren med at sætte en »støtte-
mur« i niveau-forskellen mellem lærerbo-
ligerne og skolegården. Stenene hertil 
blev hentet på gårdene, hvor for længst 
fjernede stengærder lå i bunker. Vi havde 
ikke meget maskinkraft til rådighed, så 
de store bundsten blev rullet på plads, de 
mellemstore blev rullet ind på en sæk, 
hvor to mand fattede hjørnerne og svin-
gede stenen op og de øvrige kunne vi sag-
tens løfte.

Skolen tages i brug

Den 29. juli 1961 blev Centralskolen ind-
viet. Vi startede med flaghejsning under 
sangen: »Der er ingenting der maner ...«. 
Flaget og den 15 meter høje flagstang var 
en gave fra håndværkerne. Derefter sam-
ling i aulaen med taler, sang og indvielse, 
lokalerne blev forevist og så gik turen til 
Forsamlingshuset, hvor der blev serveret 
en frokost. 

Det var førstelærer på Kirkeskolen, 
Jens Peter Jensen, der blev skolens leder 
og var min chef i de 29 år, skolen fik lov 
til at eksistere. Jeg fik lov til at arbejde 
meget selvstændigt vedrørende bygnin-
gernes drift og vedligeholdelse, når det 
blev indenfor de rammer, ikke mindst 
økonomiske, som vi sammen havde fast-
lagt på forhånd. Når vi sagde goddag til 
hinanden, gav vi hånden og sagde De og 
kun efternavn. Først da det blev alminde-
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Fra indvielsen af Rutsker Centralskole, 29. juli 1961. Øverst til venstre hejses flaget af pedellen og Frede Engell-Hansen. Flag og 
flagstang var en gave fra håndværkerne. Til højre ses gæsterne ved indvielseshøjtideligheden i skolens aula. Nederst til venstre er 
det førstelærer Jensen fra Kirkeskolen, der synger med elever, forældre, sogneråd og byggefolk. Herover er det fra venstre den ene 
af skolens to arkitekter, Zander Olsen, i midten sognerådsformand Harald Hansen (Jørn Uffe Hansens far) og førstelærer Jens Peter 
Jensen. Foto Bjarne Ilsted Bech 1961. JUH.
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ligt, at børnene sagde du til lærerne, blev 
vi dus og kom på fornavn. Vi havde, sy-
nes jeg, et særdeles godt samarbejde. Her 
blot et eksempel. 

Efter snefald mødte jeg ofte klokken 
fire om morgenen for at rydde, så skole-
bussen kunne komme ind, og at der blev 
plads til lærernes biler. Efter snestorm, 
hvor der kunne ligge meterhøje driver, og 
det kun var muligt at skabe adgang for 
gående, fik jeg hjælp af vejvæsenet, efter 
at vejene var blevet åbnet. En gang, efter 
sådan en bistand, fik vi en regning fra 
Teknisk Forvaltning. Det var ikke nor-
malt og ikke budgetteret, så det betrag-
tede jeg som »kassetænkning«. Dagen 
efter skulle lærer Jensen til møde på Råd-
huset vedr. skolekørsel og jeg bad ham om 
at spørge, hvem der havde ansvaret for, at 
skolebussen kunne komme ind og vende 
på vor parkeringsplads. Han kom hjem og 
fortalte, at det var vejvæsenets ansvar og 
at der herefter, hver morgen efter snefald, 
ville komme en traktor og rydde, så jeg 
kunne roligt sove til klokken seks, som 
jeg plejede.

Lærerne

Da der var lærermangel i skolens første 
år, blev et par af stillingerne varetaget af 
vikarer, ofte lærerstuderende, der kom fra 
Seminariet for at undervise hos os i et 
halvt år. En af de første var Jens Camradt, 
som jeg ofte møder, idet han har sommer-
bolig her på øen. 

I august 1962 kom frøknerne Bjerre-
gaard og Nørmose. De skulle bo i en tom 
og umøbleret lærerbolig ved skolen, så vi 
fandt et par gamle senge, bord, stole og 
køkkengrej m.m. Jeg hængte gardiner op 
da frk. Bjerregaard, der skulle vikariere 
som forskolelærerinde på Kirkeskolen, 
fortalte sin kollega, at hun skulle synge 
morgensang med eleverne, helst en salme, 
og derefter bede Fadervor. Det var tradi-
tion her i Rutsker.  Pludselig hørte jeg or-
dene: »Pedel, hvordan er det nu Fadervor 
lyder«, - ups - jeg har ikke sangstemme, 
så jeg overværede ikke skolens morgen-
sang, var ikke en flittig kirkegænger og 
havde glemt noget af min børnelærdom, 
så jeg kunne ikke huske rækkefølgen  
af de syv små bønner. Jeg kunne ikke  
hjælpe, så desværre kan jeg ikke prale  
med, at jeg lærte en kommende minister, 
kommissær og overborgmester sit Fader-
vor.

I nabohuset boede lærer Thrane, der var 
ungkarl. Han havde mange interesserer, 
så han tog ofte hjemmefra efter skoletid. 
En sådan eftermiddag havde de to unge 
frøkner vasket storvask og hængt tøjet 
hen på Thranes tørresnor, formentlig for-
di deres egen var knækket - hvorfor el-
lers? Da folk kom for at deltage i aftenak-
tiviteter på skolen og så, at der hængte 
dameundertøj på Thranes tørresnor, var 

Øverst: Rutsker Kirkeskole, lærerinde In-
ger Davidsen. 

I midten: Rutsker Nordre Skole, lærerin-
de fru Edith Nygaard Hansen.  

Nederst. Lærerne er - bagest i ternet skjor-
te - Erik Hansen (vikar) og Aksel Thrane, 
i midten fru Hanne Helsted, førstelærer 
Jens Peter Jensen og frk. Inge-Lise Olsen 
(vikar, kom fra Rø). Fotos Kaare Rasmus-
sen. 1963 og nederst 1961. BØA.



RUTSKER SKOLEVÆSEN - ET TILBAGEBLIK 

191

det lige før, at det satte rygter i gang. Nå, 
Thrane var nu også lidt drillesyg. En dag 
var han på besøg hos lærerparret Guld-
ager, der boede på Kirkeskolen og her 
havde han, i et ubemærket øjeblik, gemt 
et stykke ost i deres klaver. Da det blev 
opdaget, ved hjælp af lugtesansen, skulle 
det hævnes. 

Guldager fik en kasseret voksmanne-
quin i en manufakturhandel, og en efter-
middag, hvor Thrane ikke var hjemme, 
kom han for at låne den reservenøgle, jeg 
havde til boligen. Den udleverede jeg af 
princip ikke, men jeg skulle tilfældigvis 
over og tilse oliefyret. Hvad Thrane sag-
de, da han efter mørkets frembrud kom 
hjem, hvor el-sikringen var fjernet, og 
han i lommelygtens skær fandt en hvid 
dame i sin seng, ja, det må man gætte sig 
til. 

Thrane var også organist ved Ruts Kir-
ke, hvor han spillede på det gamle orgel, 
som var bygget af stenhugger og postbud 
Janus Lind. Belægningen på tangenterne 
var lavet af koben og mange af dem havde 
løsnet sig og lå i en æske. En søndag tog 
Thrane noget hurtiglim med og repare-
rede orgelet. Limen var dog ikke så hurtig 
som beregnet, så Thrane sad med lim på 
fingre og tangenter og lærer Jensen, der 
var kirkesanger, havde svært ved at til-
passe sangen til den lidt langtrukne mu-
sik.

Jeg havde altid et godt forhold til læ-
rerne på skolen. I det frikvarter om for-
middagen, hvor lærerne var samlet og der 
var kaffe på kanden, var jeg velkommen 
på lærerværelset, og det var jeg glad for. 
Her hørte jeg lærer Jensens beskeder og 
lærernes iagttagelser og ønsker indenfor 
mit område.   

Eleverne 

Da Centralskolen blev bygget, var det kun 
for tredje til og med syvende klasse. Før-
ste og anden klasse fortsatte på de to 
»gamle« skoler, der således virkede som 
forskoler og bygningsmæssigt hørte un-
der mit arbejdsområde. Men i 1969 blev 
Centralskolen udbygget med et klassevæ-
relse m.m., så de små elever kunne over-
føres hertil og forskolerne nedlægges. 
Nordre skole blev solgt og Kirkeskolen 
blev, efter at boligerne var blevet ledige, 
benyttet af den kommunale ungdoms-
klub. FDF Hasle-Rutsker købte i 1987 
skolebygningen for ti kroner og har siden 
benyttet den som deres Kredshus.

Der var ca. 190 skolebørn i sognet i 
1961, men i løbet af de næste ti år, hvor 
Rutsker sogn i 1970 var blevet en del af 
den nye Hasle Kommune, var tallet faldet 
til ca. 110, hvorfor nogle mente, at skolen 
var for lille og burde nedlægges. Samtidig 
blev Sorthat/Muleby udbygget, så børne-
tallet blev for stort til kun et spor på Ny-
ker skole. Børnene fra Sorthat/Muleby 
blev i 1974 flyttet til skolegang i Rutsker, 
men skolestruktur-debatten fortsatte og 
udsigten for vor skole svingede mellem 
beståen og nedlæggelse, og det var ikke 
rart, hverken for børnene, forældrene eller 
os, der var ansat på skolen.

I 1978 oprettede vi en børnehaveklasse 
i den ene lærerbolig. Børnene fik deres 

En af de ældre klasser på Centralskolen først i 1960erne. Læreren er Aksel Thrane. 
Foto Algot Rasmussen. BM.
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egen legeplads i haven og det var altid dej-
ligt at komme over og hilse på dem. Vore 
elever på skolen var flinke og rare at om-
gås, men det skete, at jeg måtte sige: 
»Hov, det må I ikke, lad nu være med 
det«. Jeg forsøgte at lære dem, at bruge de 
papirkurve, som jeg havde opsat på stra-
tegiske steder. Men en gang var jeg ved at 
tabe besindelsen. I en skoletime så jeg en 
af de store drenge komme ud fra toilettet 
og smide noget sammenkrøllet papir i 
skolegården. Jeg råbte: »Hov, du tabte no-
get, vær venlig at samle op«, han drejede 
hovedet og svarede: »Det kan du jo gøre, 
du får vel løn for at feje skolegården«. In-
den han nåede hoveddøren, havde jeg fået 
et godt tag i hans trøje, holdt ham fast og 
sagde: »Hvis du en gang til svarer mig 
igen på den måde, skal du få et lag tæsk, 
som du aldrig glemmer«, - »Ved du ikke, 
at lærerne ikke må slå på eleverne«, - »Jo, 
men jeg er ikke lærer«, samtidig drejede 
jeg hånden, så trøjen strammede om hans 
hals og han forstod, at det var alvor - »Jeg 
skal nok samle op og ikke gøre det mere«. 
Herefter var han også en af de flinke ele-
ver. Bedre oplevelser havde jeg med en 
sød og høflig pige. Hendes forældre var 
medlemmer at et trossamfund, som rå-
dede dem til, at hun ikke deltog i skolens 
kristendomsundervisning, så det gjorde 
hun ikke. I de timer havde hun lov til at 
læse i en bog på biblioteket eller til at gå 
ud og lege. Når hun så mig, kom hun hen 
for at snakke. Hun stillede mange spørgs-
mål, som jeg prøvede at besvare. Når hun 
var ked af det, pga. drillerier eller andet, 
betroede hun sig til mig og fik lidt trøst. 
Det var også en elev, som jeg heller ikke 
glemmer.   

I forbindelse med den årlige skolefest, 

hvor syvende klasse opførte en skoleko-
medie, kom jeg i god kontakt med disse 
elever. Jeg var jo med til at gøre scenen 
klar, fandt rekvisitter frem og så til, når de 
malede kulisser og bagtæppe. Jeg over-
værede de sidste prøver og var lys- og 
tæppemand under forestillingen. Når bør-
nene havde lampefeber, trængte de til et 
opmuntrende ord og et skulderklap. Jeg så 
mange gode skolekomedier, men husker 
særlig to af de mere krævende, nemlig 
»Pippi Langstrømpe« med Celia Kofod i 
hovedrollen og »Frøken Nitouche« med 
Lilly Carlssons klare sangstemme. 

Mellemleder

For at fjerne det snavs der kommer, hvor 
så mange personer færdes, havde jeg 
hjælp af dygtige og pligtopfyldende ren-
gøringsassistenter, der satte en ære i, at 
skolen var ren og pæn, når de gik hjem 
derfra. Uundgåelige taskemærker på væg-
ge og skridmærker på gulve, blev straks 
fjernet.  Da vi tog Centralskolen i brug, 
var damernes timeløn 3,78 kr. og min må-
nedsløn 989,00 kr. Rengøringsarbejde er 
ikke det letteste og mest interessante job, 
men alligevel nåede Claudia Rømer 25-
års jubilæet inden skolen lukkede. Vi 
havde den glæde, at eleverne altid vær-
nede om deres skole og aldrig øvede hær-
værk. Det skete, at de glemte papiret, når 
de skrev på skolebordet, men skriverier på 
væggene undgik vi. Kun en eneste gang 
blev der skrevet noget på et toilet. En 
dreng kunne ikke nære sig og skrev to 
ikke helt stuerene ord - med et i imellem, 
men var dog så nænsom, at han skrev det 
på toiletrullen. Jeg gemte bladene i mit 
lille skolearkiv.

Efterhånden købte alle lærerne deres 
egen bolig, og lærerboligerne indgik i 
kommunens almindelige boligudlejning, 
med mig som en slags vicevært. Vi havde 
en familie boende, som var aktive med-
lemmer af foreningen til Kattens Værn. 
Deres søde katte rendte i skolegården til 
stor fornøjelse for vore elever. En gang 
kom jeg til at køre en af dem over, så den 
måtte aflives. Da familien var fraflyttet 
boligen, stod den tom i et par uger, før ma-
leren kom for at sætte den i stand. Men der 
kunne han ikke være pga. loppestik langt 
op ad benene. En utøjsbekæmper blev til-
kaldt, men da maleren kom igen, var der 
stadig lopper og han fangede to i en lille 
plasticpose, som han viste mig. Det mor-
somme var, at vi dagen før havde læst i 
avisen, at familien arrangerede »Loppe-
marked til fordel for Kattens Værn«.

Alting får en ende

Da børnetallet i skoledistriktet Rutsker-
Sorthat/Muleby var stadig faldende og 
der skulle ske besparelser indenfor skole-
væsenet, besluttede Hasle Kommunalbe-
styrelse den 23. april 1986, gradvis at 
overføre elever fra Rutsker til Hasle og 
nedlægge Rutsker Skole i juli 1989. Alle, 
og ikke mindst forældrene i Sorthat/Mu-
leby, ønskede skolen bevaret. Der blev 
indsamlet underskrifter, der sikrede en 
afstemning blandt beboerne i distriktet 
om, hvorvidt beslutningen om nedlæg-
gelse kunne effektueres. Der var et over-
vejende flertal for, at skolen skulle beva-
res. Næste kommunalbestyrelse kunne 
vedtage nedlæggelse, men dette kunne så 
først ske efter valgperiodens udløb i 1994. 
Men hvor der er vilje, er der en vej! Den 
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23. september 1987 besluttede kommu-
nalbestyrelsen, at de tre ældste klasser, i 
løbet af et par år, skulle flyttes til Hasle 
Skole. Da vi erfarede det, satte vi flaget på 
halv stang. Det syntes højere myndighe-
der i kommunen ikke var særligt pænt af 
os. Men i stedet for, at Rutsker Central-
skole gradvis blev reduceret, fandt vi, at 
så måtte den hellere blive nedlagt på en 
gang. Derfor fik vi lov til at beholde sko-
len intakt, med alle klasser, indtil udgan-
gen af skoleåret 1989/90, hvorefter alle 
elever blev overført til Hasle Skole, med-
mindre der var forældre, som ønskede 
deres børn til en anden skole.

Den 14. juni blev der holdt en »afskeds-
fest«, hvor forældrene, skolenævnet, læ-
rerne og vi andre ansatte deltog. Lærerne 
havde skrevet et par vemodige sange og 
der blev holdt taler, inden man sagde far-
vel og tak for 160 års skolevæsen i Rut-
sker med udløb den 1. august 1990. Det 
meste af undervisningsmaterialet og in-
ventaret blev sendt til Hasle Skole og re-
sten blev stillet til rådighed for de andre 
skoler og børneinstitutioner i kommunen. 
Tilbage var der kun en pedel og nogle 
tomme bygninger.

Som pedel i en landkommune havde jeg 
ikke haft mulighed for en pensionsord-
ning, men jeg kunne »gå på efterløn« når 
jeg fyldte 60 år, men det var der 16 måne-
der til. Jeg var så heldig, at stillingen som 
pedel på Plejehjemmet i Klemensker var 
ledig, så 25 af de ugentlige arbejdstimer 
blev flyttet dertil og resten stadig anvendt 
på skolen, indtil denne blev solgt. Det var 
en god oplevelse, efter i så mange år at 
have haft et arbejde blandt børn, at kom-
me til at virke blandt mennesker med en 
lang livserfaring.

Den 1. februar 1991 blev skolen købt af 
direktøren for en maskinfabrik i Rønne. 
Hans planer var at etablere en fabrik til 
fremstilling af finmekaniske produkter, 
men da dette ikke lå lige for, blev jeg 
spurgt, om jeg stadig ville holde opsyn 
med bygningerne og holde ukrudtet bor-
te. Vi lavede en aftale om 200 arbejdsti-
mer årligt, der var det antal løntimer man 
måtte have, før der blev »trukket« i efter-
lønnen. Køberen indrettede to ferielejlig-
heder i klubhuset, der ikke blev benyttet, 
efter at Idrætsforeningen Standard var 
blevet sammenlagt med Hasle Idrætsfor-
ening. Disse blev, sammen med de tre 
lærerboliger, lejet ud til turister om som-

meren gennem et bureau. Efter tre-fire år 
blev boligerne udlejet til Dansk Flygtnin-
gehjælp, der genhusede fem bosniske fa-
milier, efter at flygtningecentret i Alexan-
dersens Hotel i Sandvig var blevet ned-
lagt. Nu var det en helt anden befolk-
ningsgruppe, som jeg kom i kontakt med. 
De voksne havde ikke lært at tale dansk, 
men det havde børnene, så når jeg blev 
inviteret ind på en kop kaffe, var det bør-
nene, der tolkede vores samtaler. Det var 
nogle søde og videbegærlige børn, der 
gerne ville gå og snakke med mig. En dag 
blev jeg bedt om at komme over i en af 
boligerne, for der kravlede nogle små dyr 
rundt i køkkenskabene. Det var nogle in-
sekter, som jeg aldrig havde set før, men 
ved hjælp af en bog om insekter fandt jeg 
ud af, at det var kakerlakker. Familien 
havde fået tilsendt en pakke med fødeva-
rer fra deres hjemland, med blinde pas-
sagerer, som hurtigt blev udryddet.

Da planerne om en fabrik ikke blev til 
noget, solgtes bygningerne den 1. maj 
1998 til Håbets Hjem, et privat behand-
lingshjem for stofmisbrugere og nu kunne 
jeg sige farvel til min gamle skole efter 37 
års tjeneste her. Håbets Hjem måtte de-
sværre forlade stedet efter et par år. En 
forårsdag i 2001 fik jeg besøg af ægtepar-
ret Løvschal, der ville indrette et feriecen-
ter i bygningerne og fik brug for en »alt-
muligmand«, - om ikke det var noget for 
mig, - de havde hørt, at jeg havde et godt 
kendskab til stedet, men nu var jeg blevet 
folkepensionist og havde fået andre inte-
resser, så jeg sagde pænt nej tak. Selvom 
der er kommet nye ejere, fungerer Rutsker 
Feriecenter stadig på min gamle skole, 
hvilket glæder mig meget og som jeg øn-
sker alt godt for.

I april 1986 besluttede Hasle Kommunal-
bestyrelse en gradvis lukning af skolen. 
Der blev protesteret og beslutningen for-
langt prøvet ved en afstemning. Forældre 
i Sorthat/Muleby lavede denne plakat. 
Tegner ukendt. JUH.
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Rutsker Centralskole blev bygget i 1961 og var således næsten ny, da Ritt Bjerregaard var »på græs« på skolen i 1962. Hun og  
Marianne Nørmose boede i lærerboligen længst til venstre ved indkørslen. Lærer Thrane boede i midten og førstelærer Jensen i den 
større villa til højre. Ritt Bjerregaard underviste ikke på Centralskolen, men på den nærliggende Kirkeskole. Luftfoto o. 1970, ukendt 
fotograf, tilhører Jørn Uffe Hansen.
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Bornholmerbåden lagde til i Rønne tidligt 
en morgen i 1962. Jeg pakkede mine ting 
sammen, der var meget. I det næste halve 
år havde Statsseminariet på Emdrupborg 
sendt mig i praktik på Rutsker Skole. Jeg 
havde aldrig hørt om den bornholmske 
by, før jeg nu skulle arbejde der, men kor-
tet hjalp mig til at finde den lidt nordpå, 
men midt inde på øen. Så jeg fandt min 
blå Lambretta på bildækket, læsset og 
lukket med diverse snører og kørte af sted 
fuld af forventning.

Turen langs vandet var smuk. Det var i 
begyndelsen af august, så kornet stod gult 
på markerne, og der var endnu tyske som-
mergæster ved strandene. Scooteren kør-
te, som den skulle, og jeg nød sommer-
vinden. I Hasle skulle jeg dreje ind i lan-
det, for her var der i Rutsker by blevet 
bygget en ny centralskole. Det var nu 
meget flot at kalde den en by, for der var 
kun en hovedgade med en samling små 
triste huse langs vejen. Man var igennem 
byen, før man overhovedet havde opda-

get, at den var der. Det var langt uden for 
lands lov og ret. Midt i det hele lå »Bryg-
sen«, som de kaldte den. Det var den ene-
ste butik i byen. Der mødtes man, når der 
skulle købes ind, hilses og snakkes. Det 
var her i Brygsen, at alle fødselsdagsgaver 
og mange julegaver blev købt. Jeg har 
endnu den lille plakette med en gammel 
kone, der sidder og læser i en gyngestol. 
Den fik jeg af børnene i julegave dengang.

Midt i byen skulle jeg dreje for at kom-
me til den nye centralskole.

I eftersommeren 2014 var jeg på Born-
holm til en lille filmfestival i Gudhjem. Jeg 
benyttede lejligheden til at lave lidt kam-
pagne for den nyopstillede, socialdemo-
kratiske folketingskandidat Lea Werme-
lin. Som slutpunkt på dagen kørte vi rundt 
om Rutsker. Jeg havde lyst til at se skolen 
igen. Byen er stadig kun en lang gade 
uden noget bypræg. Brygsen er blevet gul 
og hedder »The Ranch«. Lea, der er born-
holmer, har aldrig været der og heller 
ikke hørt om den. Det ligner et billigt 

sommersted, og denne søndag i septem-
ber er der helt lukket. Forskolen som jeg 
underviste på i et halvt år er et FDFcenter 
for Hasle og Rutsker. Heller ikke her er 
der noget liv. Tristheden er overvældende.

Ved kirken, der ligger højt og med en 
smuk udsigt, drejer vi af mod »Feriecen-
ter« og ser centralskolens gule mursten. 
Det er skolen, der er blevet et Feriecenter, 
og mit lille gule murstenshus er nu sam-
men med skolen indrettet med værelser. 
Også det er tomt, men der er møbler, og 
det virker, som om det endnu er i brug, 
selvom jeg havde hørt, at det var gået 

I praktik på Rutsker Kirkeskole

Af Ritt Bjerregaard

Ritt Bjerregaard født 1941, gift med  
historiker Søren Mørch. Uddannet lærer, 
folketingsmedlem fra 1971, undervisnings-
minister, socialminister, gruppeformand, 
statsrevisor, kommissær for miljøet i EU,  
fødevareminister, overborgmester i  
København til 2010, herefter pensionist.
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konkurs. På nettet læste jeg efterfølgende, 
at det den 1. juli 2014 var blevet overtaget 
af en familie, der kører det videre. Mon 
det kan klare sig?

Bornholm er et studie i Udkantsdan-
mark, hvor debatten om forholdet mellem 
fastboere og sommerhustilflyttere folder 
sig ud. Det er områderne langs vandet, 
der er attraktionen, og det bliver tydeligt 
understreget, da vi slår et smut ned om 
Hasle, der var min nærmeste indkøbsby 
dengang i 1960erne. Den er blevet flot 
med en lille lystbådehavn og fine træhuse 

i ring omkring den. Et havbad er placeret 
og dertil hører en smuk træbygning, der 
indeholder sauna og toiletter. Her er jeg 
ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre at 
klare sig, men på denne søndag i septem-
ber er det tomt og øde.

På Rutsker Centralskole var der en før-
stelærer, for den var ikke stor nok til at 
have en skoleinspektør. Førstelærer Jen-
sen boede med sin kone og lille datter i 
det største af de tre typehuse, der var ble-
vet bygget til skolen. Datteren havde jeg i 
skolen. Ved siden af boede lærer Thrane, 

og jeg skulle bo i et af de andre huse sam-
men med en anden lærer, der også var 
praktikant. Hun kom fra Silkeborg.

Det var nemt at finde, og jeg kunne 
vælge værelse først og fik det, der vel var 
tænkt som soveværelse og min med- 
lærer, Marianne fik senere kammeret. 
Med en seng og et skolebord som skrive-
bord, kunne jeg installere mig. Der var 
heldigvis også et garderobeskab. Til os 
fælles var der et badeværelse, stue og køk-
ken. Der var også en stor hjørnestue, men 
den brugte vi slet ikke. Vi havde jo ingen 
møbler. Det var underligt at vide, at her 
skulle jeg bo i et halvt år og sammen med 
et menneske, jeg slet ikke kendte. Var det 
noget, jeg kunne holde ud? Jeg glædede 
mig til at lære Bornholm at kende og reg-
nede med, at jeg kunne have god glæde af 
scooteren, men et halvt år væk fra Køben-
havn var lang tid og så et helt fremmed 
menneske? Sjovt nok var jeg ikke særlig 
nervøs ved det men fuld af forventning. 
Det var også mit første rigtige job som 
lærer, og dermed også med en løn. Jeg 
havde ikke nogen fast kæreste, så der var 
ikke noget, der bandt mig til København. 
Her var chancen for at opleve noget nyt.

1. og 2. klasse

Jeg havde brugt en meget stor del af som-
merferien til at forberede mig, for jeg 
skulle helt alene have 1. og 2. klasse, og 
det havde jeg overhovedet ingen forud-
sætninger for. Jeg havde som udgangs-
punkt på seminariet, at jeg skulle under-
vise de store elever, og mit fag var histo-
rie, så indtil nu havde jeg ikke modtaget 
undervisning om, hvordan man lærer 
børn at læse, skrive og regne. Men det var 

Ritt Bjerregaard besøgte Rutsker Centralskole igen, da hun i 2014 var på Bornholm i 
forbindelse med en filmfestival i Gudhjem. Hun benyttede lejligheden til at lave lidt 
kampagne for den nyopstillede, socialdemokratiske folketingskandidat Lea Wermelin. 
Blandt andet så de sammen de to skoler i Rutsker, hvor Ritt Bjerregaard havde været 
»på Græs» i 1962. Foto Lea Wermelin.
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der ikke noget at gøre ved. Min opgave 
var at undervise de to første skoleår, og så 
måtte jeg fi nde ud af det, så under hele 
forløbet læste jeg, hvad jeg kunne få fat i 
om undervisning og pædagogik i de før-
ste skoleår. Første og anden klasse blev 
ikke undervist på den fi ne nye central-
skole, men på en lille, gammel skole lidt 
derfra, så det var sandelig meget praktisk, 
at jeg havde scooteren. Det hed Rutsker 
Forskole, og den tidligere lærer til 1. og 2. 
klasse havde boet på skolen, men der var 
lærermangel, så de havde ikke kunnet få 
en ny og måtte i stedet bruge mig, der 
bare var lærervikar.

Det var svært at afgøre, hvem der var 
mest spændt, da jeg startede: børnene el-
ler mig. En lærer fra København - og hun 
havde scooter! Det var alligevel noget. 
Når jeg ser mig selv på billedet med bør-
nene, kan jeg se, at jeg må have været en 
meget fremmed fugl, en rigtig københav-
ner. Håret var hennafarvet, jeg havde pan-
dehår og nogen gange hestehale og ellers 
en stor knold oppe på hovedet. Øjnene var 
malede og øjenskyggen blå. Jeg var virke-
lig københavner-smart. Det gik hurtigt op 
for mig, at jeg ikke fi k meget brug for sti-
letterne.

Min medbeboer Marianne var helt an-
derledes, og vi kikkede skeptisk på hinan-
den, da hun en uges tid efter, at jeg var 
kommet til øen, dukkede op. Skoene var 
fodformede, hun var i cowboybukser og 
blå anorak. Håret var kommunefarvet og 
kasserolleklippet, og hun brugte ikke 
skyggen af makeup. Hun var en helt an-
den type end mig og mine veninder fra 
Vesterbro, men sådan kunne man altså 
også vælge at se ud som kvinde, tænkte 
jeg. 

Ritt Bjerregaard skrev i 
juni 1962 til »førstelærer 
J.P. Jensen« for at få 
nogle oplysninger om det 
kommende halve år på 
Rutsker Centralskole.  
Om skema, bolig, og 
hvor hun kunne træffe 
»førstelæreren«. Men, 
sangundervisning, nej 
tak! Pedel Jørn Uffe 
Hansen har gemt brevet
i sit skolearkiv.
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Jeg ved, at vi begge tænkte, dette kom-
mer aldrig til at gå! Hendes far var over-
lærer, der forlød ikke noget om hendes 
mor. Hun installerede sig, og vi skulle 
dele alle måltiderne, uden at nogen af os 
havde interesseret os det ringeste for mad-
lavning, før vi nu var tvungne til det.

Dagene gik, jeg var glad for børnene, og 
de for mig, og begge parter lærte begge 
meget. I breve til mine forældre kan jeg 
læse, at jeg fra om morgenen havde 2. 
klasse og så efterfølgende første.

»Vi starter om morgenen med at sætte 
os i en rundkreds og så snakker vi, sidst 
havde én set en hare, så snakkede vi lidt 
om det, og næste dag læste jeg en historie 
om haren. Dagen efter repeterede vi så, 
hvad vi kunne huske om haren, og jeg læ-
ste en ny historie. Derefter satte vi bor-
dene på plads (to »flyttemænd«), og bør-
nene tegnede harer og skrev helt frit fire-
fem linjer om haren neden under. Det var 
virkelig herligt.«

»Vi er nu ved at presse blomster, de har 
selv haft mursten med og blomster, de er 
delt i fire grupper, og de går op i det med 
liv og sjæl. I øvrigt er det rart, at jeg er 
alene dernede, jeg lader dem så nemlig 
holde frikvarter, lige når det passer mig.«

»Vi har lige gennemgået nogle af de ti 
bud og nu skal I høre nogle herlige svar. 
Vi havde det sjette bud, du må ikke begå 
ægteskabsbrud, og jeg spørger så, hvad 
man mener med det? En af pigerne sva-
rer, at man må ikke stjæle fra ægteskabet! 
En anden mente, at når folk var gift, måt-
te man ikke stjæle fra dem!«

Jeg fortæller også i et af brevene, at jeg 
har taget en slags intelligensprøve på 
børnene i første klasse, og at den viser en 
spredning på 4 ½ år op til 12 år.

Børnene spillede også komedie »de tre 
bukkebruse«, hvor de var klædt ud og hvor 
vi havde lavet horn, de kunne have på. 
Hver onsdag var der en fællestime med 1. 
klasserne, så 2. klasse var vældig stolt over, 
at de skulle spille og huske replikkerne.

I glade vendinger fortæller jeg også om, 
at jeg bliver inviteret til fødselsdag hos 
eleverne, får lagkage og chokolade og ta-
ler med forældrene.

Mine landbrugskundskaber var ikke ret 
store, så en dag pegede jeg på et anskuel-
sesbillede med en landmand og fortalte, 
at han pløjede. Børnene skulle så fortælle, 
hvad de mere så på billedet, men Lennart 
rakte med det samme hånden op og 
spurgte: »Jamen frøken harver han ikke?« 
Jeg anede det ikke, så der var ikke andet 
at gøre end at regne med, at Lennart vid-
ste, hvad han talte om. Det var før compu-
ternes tid, så der var ikke noget med lige 
at gå hen og slå efter og lære de mest ele-
mentære ting. Min københavnerviden, 
der heller ikke omfattede noget større 
kendskab til kornsorter endsige deres 
dyrkning, rakte ikke så langt her.

Allerede før jeg kom i gang på skolen, 
gik det op for mig, at førstelærer Jensen 
også var religiøs, og det hørte med til min 
forpligtelse både at synge morgensang 
med børnene og også bede bøn med dem 
»Fadervor, du som er i himmelen…« Den 
havde jeg godt nok bedt sammen med min 
mormor for mange år siden, da jeg var en 
lille pige, men siden den tid havde jeg 
ikke bedt. Nu var det med at få den lært, 
så jeg øvede mig, mens jeg gik tur i det 
bornholmske landskab. Det var lettere 
med morgensangen, for jeg var glad for at 
synge og syntes, det var sjovt at lære bør-
nene nye sange.

Både for 1. og 2. klasse holdt jeg foræl-
dremøde hen mod slutningen af mit op-
hold. Børnene optrådte, alt deres materi-
ale var lagt frem, og jeg fortalte om det  
vi lavede og ideerne bag det. Førstelære-
ren var også med, og jeg noterede mig,  
at han roste den glæde, jeg havde givet 
børnene ved deres skolegang. Forældrene 
var så søde, at de spurgte, om det ikke  
var muligt, at jeg kunne blive et halvt år 
mere.

Det gik godt med Marianne og mig, vi 
havde masser at tale om og syntes, det var 
spændende at finde ud af, hvor forskelligt 
vores liv havde været. Hun underviste på 
centralskolen og havde de større børn, 
men det voldte hende ikke de store van-
skeligheder. Vi nød begge undervisnin-
gen og snakkede om den. Vi gik lange 
ture i det flotte bornholmske landskab, 
besøgte en medstuderende i Svaneke, tog 
på tur til Hammershus og var med skolen 
på Dueodde. Vi nød de nye omgivelser og 
havde glæde af scooteren.

Det hørte sig også til at få besøg af se-
minariets rektor, Tage Larsen, når man 
var på »græs«, som det også hed. Det 
foregik sådan her:

»Pludselig i frikvarteret hørte jeg nogle 
råb – og ilede ud. Ja der løb Tage og spil-
lede fodbold med ungerne »Hov så er det 
her!« »Kom an«, »Skyd hvis du tør« osv. 
Senere gav han lakridser til ungerne, og 
spurgte om deres frøken var flink. Kun én 
svarede nej (den kvikkeste) og fik til beløn-
ning nok en lakridsstang.« Bagefter havde 
Marianne og jeg ham og Jensens til mid-
dag. Det var også karakteristisk for Stats-
seminariet på Emdrupborg, at rektor virke-
lig tog rundt og besøgte de studerende. 
Mariannes rektor kom ikke på besøg.
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Sigtebrødsmadder

Det blev ikke til det store med madlavnin-
gen, men vi kunne købe ind i Brygsen i 
Rutsker eller køre til Hasle på scooteren. 
Et par gange om ugen kom der en brødbil, 
og de havde et rigtig godt, friskt sigte-
brød, og da vi fandt noget abrikosmarme-
lade i Brygsen, så blev der spist rigtig 
meget sigtebrød. 

Vi nød vores friske brød, og sådan tre 
til fem stykker kunne sagtens gøre det ud 
for et aftensmåltid. Vi blev tykke af det, 
men det tog lidt tid, før jeg opdagede det. 
Jeg havde en smart, stram rød kjole med, 
og da vi engang skulle til bal i Rønne, 
kunne jeg overhovedet ikke passe kjolen. 
Det grinede vi meget af, og jeg måtte tage 
noget lidt mindre opsigtsvækkende på og 
så var det ellers farvel til alle sigtebrøds-
madderne, for jeg måtte af med nogle ki-
lo.

Ind i mellem blev vi inviteret hen til før-
stelærer Jensen og hans kone til flæske-
steg med sauce og kartofler og surt. Med 
læreren ved siden af delte vi tit måltider-
ne. Også pedellen inviterede os nogle 
gange sammen med andre fra sognet. Det 
var anderledes, end jeg kendte det, for ef-
ter middagen satte mændene sig ind i dag-
ligstuen og røg, og kvinderne tog ud af 
bordet, vaskede op og lavede kaffe, som 
de serverede for mændene, selv holdt de 
sig til køkkenet og soveværelset og snak-
kede sammen. Marianne og jeg blev tit 
sammen med mændene, for det var jo 
dem, vi havde vores arbejdsrelation til, 
men jeg tror ikke, at konerne syntes, at det 
var helt passende.

I dag er der ikke mere noget, der hed-
der Rutsker Centralskole. Som i mange 

andre yderområder er der alt for få børn 
til en centralskole, folk flytter fra Born-
holm og især fra et område som Rutsker, 
der helt mangler herlighedsværdier. En 
af de helt store udfordringer, samfundet 
står overfor i dag er, hvordan vi undgår 
at tømme store dele af landet for men-
nesker eller sagt med andre ord, hvad der 
giver mening for de mennesker, der skal 
bo der. For mig blev det et mindeværdigt 
år og mine breve flyder over med glæde 
over skoledagene med børnene, samvæ-
ret med Marianne og det flotte born-
holmske landskab.

Efter at Marianne og jeg havde læst 
Kumbel skrev jeg til mine forældre: 
»Hver gang himmelhvælvet sløres/ af 

den mindste smule gråt/ er der dem, der 
tror, de rammes/ af den første dråbe 
vådt/ Jeg er dén, som, hver gang årets/ 
korte vinterdag fornys,/ kan fornemme, 
at jeg træffes/ af den første stråle lys«.

Efter det halve år på Bornholm skrev 
jeg en lang rapport om mit praktikophold 
og bestemte mig til at fortsætte med de 
mindre klasser og især skolestarten, som 
jeg nu havde sat mig så grundigt ind i. 
Det blev jeg ved med indtil politikken 
tog over og jeg fik mit arbejde på Chri-
stiansborg, i Bruxelles og på Køben-
havns Rådhus.

Lettere bearbejdet udgave af Ritt Bjer-
regaards Erindringer, Politikens forlag, 
2015.

Rutsker Kirkeskole, i Kirkebyen i Rutsker, hvor Ritt Bjerregaard vikarierede som ung 
seminariestuderende i anden halvdel af 1962. Kirkeskolen, som her er fotograferet få 
år senere, ser trist ud på dette tidlige forårsbillede. Den var opført i 1900 som afløser 
for skolen i den gamle Degnegård, sydvest for Ruts Kirke. Foto Th. Koefoed 1967. BØA. 
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Gudhjem Skole, Åbogade 6, tidligere Skolestræde. Foran skolen ses muligvis førstelærer I.P.K. Jensen med hustru og lille datter. 
Foto H. P. Jacobsen, o. 1910. BØA.  
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Almueskoleloven kom i 1814, men det va-
rede nogle år, før undervisningen nåede 
til den østligste del af Bornholm. Den 20. 
januar 1817 stod der i Østerlars Skole-
kommissions Forhandlingsprotokol, at 
der i den skolepligtige alder var 116 dren-
gebørn og 99 pigebørn i de to sogne 
Østerlarsker og Gudhjem. En fjerdedel af 
disse børn boede i fiskerlejerne Gudhjem 
og Melsted.  En skole skulle anlægges i 
nordenden nær Østerlars Kirke. Den 4. 
maj 1818 ansatte man seminarist Jacob 
Müller til at være kirkesanger og skolelæ-
rer i Østerlars og Gudhjem. Han havde til 
opgave at holde omgangsskole i de to 
sogne. I Gudhjem tre steder hos Peder 
Jensen Dam, Jens Andersen Møller og 
Mads Hansen Dahl og i Melsted hos Jør-
gen Bendtsen. 

Gudhjem havde sin egen skolekasse fra 
1818, og kapitalen på 157 rigsdaler var ud-
lånt. Hvert år aflagde man regnskab for 

kassen attesteret af præsten. De første år 
var udgifterne minimale. 

Fra 1823 betalte Gudhjemboerne til en 
skole i Østerlars beliggende ved kirken, i 
Gudhjem havde man stadig omgangslæ-
rer. For året 1828 havde Gudhjems Skole-
kasse udgifter på 86 rigsdaler til skolen 
ved kirken i Østerlars.  

De første år med skolegang  
i Gudhjem

Skolekommissionen modtog en kopi af en 
ansøgning dateret 8. marts 1832 fra »Ind-
vaanerne« i fiskerlejet Gudhjem i Øster-
larsker Sogn, stilet til den højvelbårne 
Amtmand Jespersen i Nexø. Det drejede 
sig om bidraget til skolebrændsel til sog-
nets skole, som lå ved kirken. Gudhjem-
boerne ønskede ikke at bidrage til brænd-
slet, da de en del af året ikke kunne drage 
nytte af skolen. »Foraar og Efteraar er 

Vejen ofte aldeles ufremkommelig, endog 
for Ældre, følgelig endnu mere for Børn.« 
skrev Gudhjemboerne og fortalte, at de 
ville antage en lærer selv og ansøge amtet 
herom. 17 Gudhjemboere havde under-
skrevet brevet. Amtmand Jespersens svar 
var dateret d. 10 marts 1832:

»I anledning af følgende Andragende fra 
nogle af Gudhjem Beboerne, finder jeg det 
er aldeles rigtigt og hensigtsmæssigt, at 
der sørges for at Gudhjem faar sin egen 
Skole eller i det mindste et Skolehus, saa de 
der kan indskrive Børn, da det ikke efter 
Skoleordningen, kan paalægges Gudhjem 
Beboeren at sende hans Børn den lange vej 
til Østerlars Skole«  

Gudhjemskolerne  
- nedenfor og ovenfor bakken

Af Kirsten Laurberg Lund

Kirsten Laurberg Lund er lærer, lokal- 
historiker og slægtsforsker og bosat i  
Gudhjem. Hun er ansvarlig for Gudhjem 
Museums lokalhistoriske arkiv.
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I 1835 var Gudhjem- og Melstedboernes 
bidrag til skolen i Østerlars 175 rigsdaler, 
men de havde stadig ikke fået en skole. 

Spor af omgangslærerne, der holdt sko-
le hos private i Gudhjem før skolen blev 
oprettet 1. januar 1843, kan findes i til-  
og afgangslisterne for Gudhjem Sogn, 
men de figurerede ikke i folketællingerne. 
Her kan nævnes lærerne Jens H. Bech, 
Christian Frederik Siersted og Hans Jen-
sen.

Gudhjem Skole nævntes første gang 19. 
maj 1842 i en opgørelse lavet af skole-
kommissionen. Gudhjems skoledistrikt 
omfattede Gudhjem og Melsted samt 14 
bøndergårde. Den 17. juni 1842 udbød 
skolekommissionen et arbejde, der skulle 
udføres på den ny skole. De 14 bønder-
gårde var vigtige for skolen, Østerlars 
Sogns største gård »Lehnsgård« var 
blandt dem, en stor del af skolepengene 
kom fra disse bøndergårde. Gudhjems 
første skole, havde til huse i Brøddegade 
411, hvor skolelokalet vendte op mod Bo-
kul.

Man ansatte den første lærer 1. januar 
1843, det var seminarist og hjælpelærer 
ved Nykirke Skole Søren Malte Ander-
sen, han blev ansat som skolelærer og kir-
kesanger i Gudhjem. 

Men allerede 13. juli 1844 blev der an-
sat en ny lærer, det var seminarist fra Jon-
strup Seminarium J.E.J. Clausen. Lærer 
Clausen blev ansat som skolelærer og kir-
kesanger i Gudhjem, samt organist ved 
Østerlars Kirke. Lærer Clausen figurere-

de som den første lærer i folketællingerne 
fra Gudhjem i året 1845. »Jørgen Edvard 
Julius Clausen, 23, skolelærer og kirke-
sanger.«

Lærer Clausen løb ind i problemer, da 
Fisker Christian Didrik Dich i 1845 kla-
gede over lærerens hårdhændede behand-
ling af hans søn Thomas Ipsen Dich:

»D. 17 f. M. blev min Søn, Thomas Ibsen 
Dich, nu 13 Aar gammel, under sin Skole-
gang af Skolelærer Clausen i Gudhjem 
tildelt en meget alvorlig Revselse med 
Tamp, alene fordi han ikke havde lært sin 
Lectie, og uden at hans Opførsel eller øv-
rige Forhold har givet Anledning til Rev-
selsen. Der tildeltes ham 2 paa hinanden 
følgende Gange, ikkun med saa stort Mel-
lemrum, som udfordres til Anskaffelsen af 
en ny Tamp, efter den gamle var gaaet itu, 
og efter at han først hver Gang havde ma-
attet trække sin Trøie af.

Uagtet Anmodningen om Skolevæsenet 
paa Landet ikke udtrykkelig fjernede Sko-
lelærerens Ret til at revse Børnene paa en 
saa alvorlig Maade, som den omhand-
lende, med der at have været »uskikkelige 
og ulydige«, saa drister jeg mig dog ikke 
at afgjøre, hvorvidt Skolelærer Clausen, 
med det beviste Forhold, maatte have  
paadraget sig noget Ansvar, er det nu 
derimod afgjort, at han saa aldeles har 
misfejlet sin Stilling som lærer, og handlet 
saa ganske imod Anordningens Aand, 
naar han straffer et Barn med Tamp fordi 
det ikke er flittigt nok, eftersom det dog 
ikke er muligt med Sikkerhed at bestem-
me, om Aarsagen hertil har været mangel 
paa Villie eller Tolkning.

Jeg føler mig saa meget mere opfordret til 
at andrage denne Sag for den ærede 
Commission, da jeg ellers befrygter, at 
jeg ved min Tavshed skulde ansees at er-
kjende Rigtigheden af Skolelæreren mod 
min Søn udviste Forhold og jeg tillade 
mig derfor at anmode om, at Commissio-
nen ville foranledige, at Skolelærer Clau-
sen maatte give fornødne Tilhold og Ad-
varsel om for Fremtiden at udviise Besin-
dighed med Skolebørnene og i mit For-
hold, som det anses som en Ungdomslæ-
rer bør have agtelse for sit Kald. 

Til Skolekommissionen for Østerlars og 
Gudhjem

Ærbødigst Christen Didrich Dich«

»Ej glemte KLages Opfølgning:

Aar 1845 d. 18. Mai var Skolecommissio-
nen samlet i Gudhjem Skole, for at bilæg-
ge foranstaaende Klage:

Da Skolelærer Clausen mærkede, at det 
vakte Christen Didrik Dirks, saavelsom 
fleres Uvilie, var den Omstændighed, at 
han havde ladet Drengen trække Trøien 
af, saa fattede Clausen frivilligt den Be-
slutning, for at berolige Gemytterne, her 
efter ikke at lade de Børn trække Trøien 
af, som skulle have Revselse; hvormed 
Klageren erklærte sig tilfreds.

Ved samme Lejlighed bestemtes der, at en 
Rendesteen skulle lægges langs med den 
nordre Stuelænge, samt at der skulle 
spækkes og kalkes forskellige Steder, og 
saa skulle Tagene efterses.« 

1  Gaderne i Gudhjem fik navne i 1930erne og husnumre 
sidst i 1960erne. Tidligere havde man benyttet matrikel-
numrene, hvis man havde brug for en præcis angivelse.
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Christian Didrik Dich fik medhold i sin 
klage, lærer Clausen ændrede sin afstraf-
felsesform, børnene skulle ikke tage de-
res trøjer af, når de blev straffede. Lærer 
Clausen blev ikke mange år i Gudhjem, 
han flyttede til Nylars i 1849.

Skoleindberetningerne og  
lærerembedet

I skoleindberetningen 1849 kan vi læse, at 
Jens Jørgen Bech var blevet lærer i Gud-
hjem, han fik bedømmelsen meget god, 
her viste eleverne god fremgang. Jens Jør-
gen Bech var også lærer i 1850, hvor der 
var god skolegang i Gudhjem. 

I 1851 var lærerembedet ledigt; men i 
1852 ansatte man Schou 57 år, seminarist.  
I Skoleindberetningen stod, at skoleembe-
det havde været ledigt og uden lærer i en 
periode, fordi man ikke kunne få en lærer 
til embedet.  Schou var lærer i Gudhjem 
til 1855

Der var skoler i Gudhjem og Østerlars i 
1853, men også en omgangsskole. Om-
gangsskolen havde dog kun ni elever.  
Gudhjem havde 35 elever og Østerlars 44. 

1855 var O. Sandbye Togsverd, 37, lærer 
i Gudhjem, han blev betegnet som flittig, 
duelig og upåklagelige. Der var fremgang 
for eleverne. 

1856 var der igen en ny lærer, C. Chri-
stensen, 24 år og seminarist. Lærer Chri-
stensen fik betegnelsen flittig. Det notere-
des desuden, at man agtede at opføre en 
ny skole i Gudhjem. 

1857. Skolelærerembedet var ubesat i 
Gudhjem. En ny skolebygning under ar-
bejde, står der i indberetningen. 

Al begyndelse er svær.  Seks lærere fra 
1843 -1857 og to perioder, hvor lærerem-

Gudhjems første skole fra 1842 med skolelokale i fagene til venstre, i Brøddegade 41, 
foto Kirsten Laurberg Lund, 2015. 

Man udbød opførelsen af en ny grundmuret skole i licitation i 1857 og et årstid senere 
forsøgte man at sælge den gamle skole ved en auktion. Det lykkedes ikke at få et anta-
geligt bud og bygningen blev igen benyttet som skole, da den ny, dårligt byggede skole 
skulle flyttes i 1866. Bornholms Avis. 
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bedet ikke var besat. De første 15 år med 
egen skole i Gudhjem, tegner et billede af 
en problematisk start med hyppige lærer-
skift.

Den nyopførte skole

Torsdag 16. april 1857 var der licitation på 
opførelsen af en ny skolebygning i Gud-
hjem. Den 7. maj 1857 så man på de ind-
komne tilbud: Tømmerhandler C. Dam i 
Allinge kom med det laveste bud på 3000 
rigsdaler.  På et møde 3. maj. fik formand 
J.P. Jensen et tilbud om, at han kunne op-
føre bygningen, hvis han ville gøre det for 
2800 rigsdaler. J.P. Jensen opførte skole-
bygningen. 

Den 21. juli 1858 blev den ny skole ind-
viet, den lå i den gade, der senere kom til 
at hedde Åbogade.

I Bornholms Avis 26. juli 1858 kunne 
man læse om indvielsen af Gudhjems ny 
skole: 

»Onsdagen d. 21de Juli blev den nye 
Skole i Gudhjem indviet, Højtideligheden 
begyndte med at afsjunge Psalmen 402 i 
Roeskildeconvenis Psalmebog, hvor Sko-
lelærer Christensen i Østerlarsker ledede 
Sangen, derefter traadte velærværdige 
Hr. Pastor Bruun frem, og i smukke Ord 
skildrede han Stedets høje Værd og ned-
bad Himlens Velsignelse til den saa vig-
tige Gjerning, der nu skulle begynde, 
samt ønskede Viisdom og Styrke over de 
Lærere, der paa dette Sted maatte komme 
til at virke. Efter Talen blev nedenstaa-
ende Sang afsjunget, forfattet af Skolelæ-
rer Christensen. Den hele Handling var 
højtidelig, et Haab og et Ønske var hos 
Alle, det, at Herrens velsignelsesrige Bi-
stand aldrig maatte vige.«

Samtidig med indvielsen af skolen skul-
le man have en ny skolelærer. Den 2. fe-
bruar 1858 var der en annonce i Bornholm 
Avis, hvor man meddelte, at embedet som 
skolelærer og kirkesanger i Gudhjem var 
ledigt. Den nye lærer blev den tidligere 
skomager Jacob Josephsen, der havde væ-
ret lærer i Østermarie og Klemensker.

Da Gudhjems første skole blev annonce-
ret til salg 5. juli 1858, blev der gjort op-
mærksom på, at en del af huset kun var 16 
år gammelt, og man ikke skulle betale 
købssummen før 11. juni 1859. Købstil-
buddene blev ikke godtaget og en ny auk-
tion fulgte 13. juli. Man fik imidlertid brug 
for den gamle skole igen, det viste sig den 
ny skole var bygget på usikkert underlag, 
bygningen sank og måtte flyttes.

Det beretter Peter Koch om sin bog 
»Det hvisker fra havet«2: 

»Den første offentlige Skole blev afholdt 
i et stort Værelse i den vestre Ende af Huset 
Matr. Nr. 91, som nu tilhører Preben 
Buchtrup; men da Lokalet, efterhaanden 
som Børneantallet voksede, blev for lille, 
byggedes der omkring 1855-60 en ny Skole 
paa den nuværende Skoleplads. Bygnin-
gen laa omtrent vinkelret paa den nuvæ-
rende Skole med Gavl, Skolelokale og Ind-
gangsdør ud mod Bækken. Denne Skole 
var en pæn, grundmuret Bygning, men da 
der ikke var gravet dybt nok i Grunden, 
sank Murene og Væggene slog Revner. 
Man forsøgte først at sætte Stivere under 
Bjælkerne, men i 1867 blev Bygningen re-
vet ned og flyttet hen til Gaden, hvor den 
endnu staar og benyttes baade som Skole, 
Lærerbolig og Kommunebibliotek.« 

I 1863 måtte man annoncere en hoved-
reparation af Gudhjem Skole efter bortli-
citering. Fodmuren skulle flyttes til fast 
grund. Den 9. januar blev der skrevet i 
skolekommissionens protokol, at det ko-
stede 1939 rigsdaler at flytte skolen.  Flyt-
ningen blev udsat. I 1866 fik man et nyt 
tilbud fra bødker Bistrup, dette tilbud lød 
på 1060 rigsdaler. Den 16. april 1866 god-
tog man Bistrups licitationstilbud, og sko-
len kunne endelig blive flyttet.

Peter Koch fortæller: »Medens Ombyg-
ningen stod paa, blev Undervisningen 
flyttet hen i Matr. Nr. 91, og her begyndte 
jeg i 1867 min Skolegang hos Lærer Jo-
sephsen. I de Tider var Skoleundervisnin-
gen ikke særlig fremskreden. Vi havde 
kun een Lærer og var delt i to Klasser, 
ældste og yngste Klasse. Vi gik i Skole 
hver anden Dag, men om Sommeren have 
flere Drenge og Piger fri, naar de skulle 
vogte Kreaturer paa de nærmeste Land-
ejendomme eller i Udmarken.« 

Min oldemor, Marie Lund, blev inter-
viewet flere gange, hun blev usædvanlig 
gammel efter datidens forhold. I 1955, da 
hun var 95, fortalte hun om sin skoletid:  
» Vor skolegang var ikke meget bevendt. 
Vi havde en gammel lærer til at undervi-
se, og kom vi, var det godt. Blev vi borte, 
var det lige meget og mere end 2-3 gange 
om ugen kom vi aldrig i skole.« 

Josephsen var en ældre herre, da han 
blev lærer i Gudhjem og det gav visse pro-
blemer. I skolekommissionens forhand-
lingsprotokol stod der: »D. 11. April  1860 
blev Foraarsexamen afholdt i Gudhjem. 
Paagrund af Lærer Josephsens Sygdom, 
blev Børnene Examinerede af Sognepræ-
sten i Religion og Læsning.« 

Indberetningerne talte også deres tyde-
2  Peter Kock; Det hvisker fra Havet, Gornitzkas Forlag, 

Allinge, 1945.
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Gudhjem Skole ca. 1894-1895, det ældst kendte billede. Niels Ingvard Jensen var lærer i Gudhjem fra 1876 til 1908 (efter først at 
have været lærer i Klemensker m.fl. steder), og han står bagest på trappen, en ældre herre med fipskæg. Gudhjem Museum.
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lige sprog. De første år Josephsen var læ-
rer i Gudhjem, gik det godt. I 1859 stod 
der i indberetningen, at læreren var flittig 
og duelig, og elevernes fremgang var god.  
Fra 1862 var der imidlertid stor kritik i de 
årlige indberetninger. »Læreren er ikke 
examineret, særdeles flittig, men ikke vi-
dere duelig, og Elevernes formaaen no-
genlunde«, stod der at læse i indberetnin-
gen for 1864. I 1865 stod der flittig og 
uduelig. Direktion stod der skrevet under 
kommentarerne. 

 Bornholms Skoledirektion havde fået 
nok. I beretningen for 1864 anmodede 
direktionen om, at Gudhjem Skole blev 
forsynet med bedre lærerkræfter. Joseph-
sen fik betegnelsen »ikke videre duelig«. 

Den 3. oktober 1865 forlangte Skoledirek-
tionen for Bornholm Sogneforstanderska-
bet beslutning, som opfølgning på beret-
ningen for 1864.  

Den 16. november 1865 kom svaret. 
Man anerkendte, at læreren manglede de 
fornødne kundskaber. Der var to mulig-
heder, enten at pålægge læreren at antage 
en hjælpelærer eller foranledige pension 
og ansætte en seminarist.  Sogneforstan-
derskabet skrev, at det første alternativ 
var ganske utilrådeligt. Det var i skolens 
bedste interesse, at en seminarist blev an-
sat. Svaret var udfærdiget i Østerlars Præ-
stegård af O. Kofoed. 

Josephsen nåede at være lærer i Gud-
hjem i 10 år, før han gik på pension pga. 
svagelighed i 1868.3

I 1868 fik man ny lærer og kirkesanger 
i Gudhjem, der var otte ansøgere. Chri-
stian Jespersen, der var uddannet på Jon-
strup Seminarium, blev ansat som lærer 
14. juni. Ansøgerne var alle velkvalifice-
rede, Jespersen havde fra seminariet be-
tegnelsen »meget duelig« og blev den 
udvalgte. 

Christian Jespersen var lærer i Gud-
hjem indtil Niels Ingvard Jensen blev an-
sat i 1876. Jespersen blev derefter ansat på 
Østermarie gamle Kirkeskole og kom i 
1884 til Nexø Borgerskole, hvor han var 
til 1911.

Gudhjem Skole Journal

Den første protokol for Gudhjem Skole 
startede i 1843. Titlen er Gudhjem Skole 

Journal. Protokollen sluttede i 1878. I pro-
tokollen kan man følge fiskerlejets udvik-
ling op igennem 1800tallet. Da fæstnin-
gen på Christiansø blev nedlagt i 1856, 
blev Gudhjems befolkningstal næsten 
fordoblet, det ses også tydeligt på antallet 
af elever i skolen: 

Skoleprotokollen for skolens ældste 
klasse startede 8. april 1843 og ved første 
eksamen 4. maj 1843 deltog otte drenge 
og syv piger. I 1861 var antallet af børn 
steget betragteligt, om vinteren var der 30 
drenge og 22 piger i skole. Om sommeren 
14 drenge og 14 piger. I 1855 var der 393 
beboere i Gudhjem, i 1860 var det steget 
til 670, herefter faldt befolkningstallet lidt 
og det var først oppe på niveau med 1860 
i 1890.  Da protokollen sluttede i 1878 var 
der 30 piger og 28 drenge i vinterhalvåret 
og 20 drenge og 21 piger om sommeren. 

Klassens størrelse varierede meget i lø-
bet af året. Om sommeren havde kun de 
mest velhavende råd til at lade deres børn 
gå i skole. De fattigste havde brug for de-
res børn som arbejdskraft i sommerhalv-
året. Når man talte om de fattigste i Gud-
hjem midt i 1800tallet, var de langt de 
fleste. De fleste var jo fiskere, og mange 
af dem holdt børnene hjemme om som-
meren.

I protokollen kan man se Gudhjembør-
nenes fraværsstatistik og de eksamener, 
den ældste klasse havde hvert år. Eleverne 
blev bedømt i mange forskellige emner og 
færdigheder: Religion, læsning, regning, 
skrivning, renskrift, skriftlæsning, hånd-
gerning, historie og geografi.  Karakte-
rerne gik fra g. til ug. Eleverne var place-
rede i journalen efter deres eksamensre-
sultat, de bedste stod først. De var tillige 
inddelt i drenge og piger.

Enkefru Knaps pogeskole i Løkkegade 31, 
1898. Det er formentlig en ung hjælpelæ-
rer, der ses på billedet øverst. Gudhjem 
Museum. 

3  Jacob Josephsen var far til lærer Kresten Skovmands  
hustru på Østermarie Nordre Skole. Josephsen boede 
hos sin datter og søn efter pensioneringen. 
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Lærerne havde også disciplinære pro-
blemer i 1800tallet, det ses ud af protokol-
len, hvor elever var stukket af fra skolen 
eller var kommet mange timer for sent. 
Den 6. februar 1846 stod der at læse i pro-
tokollen, at Elisabeth Sonne og Bodil 
Hjort først mødte op til undervisning kl 2. 
om eftermiddagen, selvom de var klar 
over det var skoledag. Læreren skrev at de 
formentlig havde ødslet tiden væk på stien 
og fortjente straf. 

Sygdomsepidemier blev også registre-
rede, i januar 1867 holdt man skolen luk-
ket i tre uger pga. »smitsom sygdom«. 
Vejrliget kan også ses i protokollen, 7. 
februar 1871 mødte 16 af 56 børn i skole 
på grund af »megen stærk snefog«. 

I protokollen er der i 1876 med bly-
ant tilføjet følgende: »Den 10. maj 1876 
ansattes lærer Niels Ingvard Jensen 
ved Gudhjem Skole, hvilken stilling han 
varetog til 1. januar 1908. Han var fol-
ketingsmand i 2. valgkreds fra 10. april 
1892 til 1913.« Hvem der har skrevet det-
te i protokollen vides ikke. Er det Lærer 
Jensen selv eller er det tilføjet senere? 
Men at lærer Jensen fik stor betydning 
for Gudhjem, derom kan der ikke herske  
tvivl. 

Udbygningen af Gudhjem  
Skolerne

I 1868 blev Østerlars Nordre Skole byg-
get, det betød at børnene, der boede nord-
vest for Gudhjem, kom i denne skole, de 
havde ellers fra 1843 gået i Gudhjem 
Skole. Fra begyndelsen af 1900tallet gik 
de ældste fra det område igen i Gudhjem 
Skolen »neden for bakken«.  Da Østerlars 
Nordre Skole blev nedlagt i 1950erne, 

kom de fleste af børnene da også til Gud-
hjem Forskole.

Ved slutningen af 1800tallet fik man i 
Gudhjem en pogeskole, det var enken Fru 
Knap, der oprettede pogeskolen i Løkke-
gade 8. Fru Knap figurerede første gang i 
folketællingen i 1890. I vejviseren fra 
1910 figurerede pogeskolen stadig, selv-
om fru Knap på det tidspunkt var 74 år.

I 1897 blev der annonceret en licitation 
over en ny skolebygning ved siden af den 
gamle skolebygning i Gudhjem. Der skul-
le bygges en ekstra bygning med to klas-
seværelser. Skolen var blevet for lille og 
man indviede den ny bygning 23. septem-
ber 1898. Der blev holdt taler af sogne-
rådsformand H. Hansen, pastor Looft og 

folketingsmand N. Ingvard Jensen, der 
var lærer på skolen.

Bornholms Tidende skrev 26. septem-
ber 1898 om indvielsen: 

»Fredag den 23 ds indviedes den ny 
Skole i Gudhjem. Der blev ved denne Lej-
lighed holdt Taler af Sogneraadets For-
mand H. Hansen, Pastor Looft og Folke-
tingsmand N. Ingv. Jensen. H. Hansen 
gav en Fræmstilling af Skolens Historie. 
Denne Skole vilde medføre aarlig Ud-
giftsforøgelse af 1000-1200 kr., man han 
var glad ved, at vi være naaede saa vidt 
og vis paa, at de Pænge vilde være vel 
anvendte. Han troede, at Stødet til en 
Forbedring af Skolevæsenet i den Øvrige 
Del af Kommunen hermed var givet. Pe-

Gudhjem Skole 1968. Med den ny skolebygning fra 1898 ved skolegården. Foto Th. 
Kofoed, BØA.
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ter Looft talte over Kong Davids ord »Lær 
mig din Vej«.

Folketingsmand Jensen talte om de for-
bavsende Fræmskridt, som vare fore-
gaaede i dette Aarhundrede; ogsaa med 
Hensyn til Amtsskolevæsenet var Fræm-
gangen kjendelig; men her stod vi dog 
forholdsvis meget tilbage.«

I den første skoleprotokol fra 1843 havde 
man kun registreret den ældste klasse, 
men da man tog en ny protokol i brug i 
1890, registrerede man samtlige elever. 

Fra år 1900 havde man fire klasser, hvor 
der tidligere kun var to. Den næste udvi-
delse af skolen i Gudhjem kom, da man 
byggede Gudhjem Forskole i 1910. Fra 
1910 havde man således fem klasser, hvor-
af de to gik i Gudhjem Forskole.  Der var 
aldrig mere end ét spor og elevtallet var 
ret stabilt. Elevtallet steg lidt i begyndel-
sen af 1900tallet, det højeste antal elever 
havde man i 1910, hvor der var 144 elever 
i Gudhjem Hovedskole. Befolkningstallet 
var stigende i det 20. århundrede, men det 
var elevtallet ikke, det faldt lidt.

Skoleplaner 

Gudhjem var inde i en rivende udvikling 
i begyndelsen af det 20. århundrede og i 
1944 var man klar med de næste planer. 
Der blev afholdt et borgermøde, hvor man 
redegjorde for planerne. Der var sogne-
rådsformand Viggo Kure, der fremlagde 
sagen.

Man ville bygge en ny skole ovenfor 
byen ved fodboldpladsen, hvor kommu-
nen havde købt en grund af Peter Møller. 
Den ville koste en 1/2 million kr. Denne 
skole ville få moderne klasseværelser, 
gymnastiksal, badeanstalt og idrætsplad-
ser, samt garderobe og omklædningsrum 
for alle sportsdeltagere. Endvidere ville 
det blive nødvendigt at bygge bibliotek og 
indrette lokaler til sognerådets møder. 

Denne skole blev aldrig bygget, striden 
imellem Gudhjems og Østerlars’ interes-
ser stoppede udviklingen.

Lonny Sorths beretning om  
skoletiden 1910erne

Lonny Sorth blev født på Christiansø, 
men familien flyttede til Melsted og se-
nere Gudhjem. Hele Lonnys skolegang 
kom til at foregå i Gudhjem. Lonny beret-
ter: »Jeg begyndte i skolen i Gudhjem al-
lerede medens vi boede i Melsted. Der var 
kun to klasser. 1. klasse gik om eftermid-
dagen og 2. klasse gik om formiddagen. 
Da vi flyttede til Gudhjem og begyndte at 
røge sild, så skulle jeg jo hjælpe til, og da 
jeg skulle i 2. klasse, bad far om somme-
ren om, at jeg måtte komme over i 1. klas-
se igen, for jeg skulle arbejde om formid-
dagen. Der var en dreng William Mogen-
sen, der også skulle flyttes over, så hver 

Gudhjem Skole o. 1916. Førstelærer I. Peter K. Jensen, andenlærer Chr. P. Nielsen, 
samt lærer Valdemar Thorn. Fotograferet af A. Holm i skolegården. Gudhjem Museum.
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sommer kom vi i 1. klasse, men om vinte-
ren kom vi tilbage i 2. klasse, og så blev 
vi sat øverst i hver sin række.

I 1910 blev forskolen bygget ovenfor 
byen, og det hele blev ændret. Nu kom de 
yngste op i forskolen, og vi andre kom til 
at gå i skolen fire dage om ugen og havde 
to fridage.

Skolen var strengere dengang. Alt skul-
le læres udenad. Der vankede ofte med 
spanskrøret, og der gaves øretæver, mest 
naturligvis til drengene. Jeg kan huske, at 
nogle drenge fra landet, som måtte ar-
bejde som vogterdrenge derhjemme, ofte 
kom for sent i skole, og de fik altid prygl. 
Det kan jeg aldrig glemme. Det hændte 
også, at man opdagede, at nogle af dren-
gene spiste snus, som de havde skjult i 
stengærdet, og så fik de også prygl. Men 
trods alt var jeg meget glad for at gå i 
skole. Jeg havde gerne fortsat og læst vi-
dere, men det var ikke noget dengang for 
en fiskerpige.

De lærere vi havde igennem årene, var, 
på trods af pryglene, prægtige lærere. Den 
ene hed Jens Peter Jensen, han var jyde. 
Ham kunne vi godt lide. Vi havde også en 
lærer, der hed Regnar Sommer, han var 
senere lærer i Rø. Og der var lærer Niel-
sen, som senere kom til Svaneke. (Far til 
præsten i Rø). De var alle vellidte. Vi 

Gudhjem Forskole, Gudhjemvej 107. Op-
ført 1910 efter tegninger af arkitekt Ma-
thias Bidstrup. Foto Kirsten Laurberg 
Lund 2015. 

En forskolelærerinde med sine elever. På 
fast klippegrund. Det er Gudhjem For-
skole fra 1910. Foto Kaare Rasmussen, 
1920erne. BM.
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havde også lærerinder. I begyndelsen var 
der en lærer og en lærerinde, men senere 
kom der en lærerinde til oppe i forskolen. 
Vi gik til præst i Østerlars og blev konfir-
meret i Gudhjem. Da vi var blevet konfir-
merede, var vi færdige med at gå i skole 
og glædede os meget til at komme ud og 
tjene.« 

Eigil Linds erindringer fra  
skoletiden, 1930erne

Eigil Lind, søn af dampskibsekspeditør 
Christian Lind og hustru Jenny Dich, har 
i sine erindringer fortalt om sin skoletid i 
Gudhjem. Eigil der var født i 1923, star-
tede i skolen i 1930, men først fik han lidt 
privatundervisning:

»Et halvt år før skolen fik jeg en ABC-
bog, en tavle og en griffel, jeg skulle gå i 
pogeskole hos tante Boline. To gange om 
ugen gik jeg op til onkel Thornbergs med 
min skoletaske. Så jeg kunne læse før jeg 
begyndte i forskolen. Der var stille i stu-
erne, de havde ingen børn. Medens jeg 
læste med Boline, sad onkel Thornberg i 
gyngestolen henne ved vinduet og røg på 
sin store »krumsnadde«, den puslede han 
meget med. Han havde tobakken stående 
på skrivebordet i en tøndeformet træbøtte 
med låg. Det skete han hentede et stykke 
papir, så skulle jeg tegne fiskegarn, som 
stod ude i havet, når jeg kom næste gang 
havde han tegnet fisk i dem, så skulle vi 
tælle, hvor mange der var, og hvad slags, 
det mon kunne være, alt imens bølgede 
den blå tobaksrøg op under loftet, og tan-
te Boline hostede.

Kort efter begyndte jeg i forskolen hos 
den navnkundige Frk. Andreasen, vi var 
hendes allerførste klasse, der må have væ-

ret femten seksten børn fra Gudhjem og 
Melsted. Den første dag var vi drenge i 
matrostøj, med flad hue og navnet på et 
orlogsskib på båndet, på min stod Dan-
nebrog med en hvid kokarde.

Vi var over tredive børn i et stort klas-
seværelse, første og anden klasse. Turen 
op til forskolen var lang, op ad bakke. Jeg 
gik ad Holkavej, så jeg kom forbi bedste-
mor »bakke« og kunne gå derind, hvis 
noget trykkede. 

Havde jeg ondt i tænderne, fik jeg et 
stykke spegesild at bide i. Længere oppe, 
hvor jeg skulle svinge fra Holka og ind til 
skolen boede mølleren, han var møller-
svend på Kullmanns mølle, i et langt 
hvidt hus med et skur på gavlen. Der hav-
de han gæs, der var mange store hvide 
med lang hals og baskende vinger. Så 
snart de så mig, kom de skræppende, 
halvt løbende, halvt flyvende, nappende 
mig i trøjen indtil jeg var forbi huset og i 
sikkerhed inde i skolegården. Om efter-
året blev de heldigvis slagtede.

Skolegangen oppe hos Frk. Andreasen 
var lys, vi sang meget, hendes yndlings-
sang var »Nu titte til hinanden«. Om for-
middagen skinnede solen ind i gennem de 
store vinduer med vid udsigt til hav og 
marker lige fra Svanekepynten til Øster-
lars Rundkirke. 

Huse og gårde lå spredt og lyste op mel-
lem marker og småskove, mejeriskorste-
nen stak som en pegefinger op i Østerlars 
by, med en lang fane af røg, som viste 
hvilken vej vinden var. Blæste det, var der 
gang i møllevingerne på Højagre Mølle.

Vi lærte at slå lige streger på vores tav-
le, at stave efter Ole Bole bogen, tegne og 
regne. I anden klasse skulle vi skrive ret-
skrivning med blæk, den tørrede bare for 

langsomt. Kunne nogen ikke opføre sig 
ordentligt, blev de sat i skammekrogen, 
der var orden med små midler. Om som-
meren, når solen varmede, gik vi ture som 
regel ned mod Melsted. Så talte vi om 
kornet på markerne, om fuglene og blom-
sterne. Telefonmasterne stod tæt langs 
vejen, som mægtige vindharper, lagde 
man øret til hørte man vindens sang som 
mange tonet musik.

Vi gik i skole hver dag, undtagen om 
søndagen, men sommerferierne var lan-
ge. Vi legede, fiskede ulk, løb i skolen el-
ler var hos Madsens inde i stalden og 
klappe køerne. Vi måtte ikke komme ind 
til grisene, for de lugtede.

Efter to år i forskolen hos Frk. Andrea-
sen, startede jeg nede i Gudhjem Skole, 
her var der to lærere, Lærer Hansen og 
Lærer Thorn. Der var to klasseværelser 
med døre imellem, vi var over tredive i 
hver klasse. Under morgensangen stod 
dørene åbne, Lærer Hansen sang for, det 
lød som, når Madsens hane galede.

Vi havde to fridage om ugen udover 
søndag, men vi havde lektier for, to sal-
mevers og lidt andet fra bøgerne, hvis 
man have nogen. Skolen havde nogle 
slidte bøger, som man kunne låne, man 
alle bladene var der ikke. De som ikke 
kunne læse sad nederst i klassen, dem var 
der af og til ballade med, blev det for me-
get fik de med spanskrøret, det stod inde 
hos de udstoppede fugle. Det var et spæn-
dende afbræk i den ensformige undervis-
ning. Så kom begge lærerne i sving, dren-
gen blev trukket ud i forstuen og holdt fast 
med hovedet mellem benene på den ene 
lærer, medens den anden slog den arme 
dreng i enden indtil han skreg. Efter af-
straffelsen skulle en af pigerne hente et 
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glas vand til lærerne, som opkogte hvile-
de ud efter optrinnet.

Pigerne fik aldrig med spanskrøret, 
men kunne godt komme til at sidde over. 
At sidde over betød at man skulle blive en 
time længere i skolen, læse på lektien eller 
skrive et eller andet. Det var dog ikke alt, 
der var sort skole, vi havde naturhistorie 
med Thorn, naturen interesserede ham, 
og vi havde en gang imellem ekskursioner 
med ham op i skoven eller til Salene, det 
var meget morsomt.

Udover at jeg havde nær til skole og 
kunne gå hjem i det store spisefrikvarter, 
var det ingen fordel at komme ned i sko-
len. Jeg lærte ingenting, vel også fordi jeg 
på det tidspunkt begyndte at se dårligt og 
ikke kunne se, hvad der blev skrevet på 
tavlen. Jeg blev flyttet op på første række, 
for bedre at kunne se. Jeg burde have haft 
briller, men det var der ingen, som tænkte 
på.

Eksamen!! Hvert forår havde vi eksa-
men, så kom skolekommissionen og skul-
le høre, hvad vi have lært, så man skulle 
have pænt tøj på. Når eksamen var over-
stået, kunne man gå og solde for en krone, 
nogle havde mere andre mindre, alt efter 
hvad forældrene gav. Der var tradition for 
at spise kage i Bager Christoffersens kon-
ditori, hvor man kunne få eksamenskager, 
og at gå op til Hagedorns og købe en lyk-
kepose!!

Gudhjem Forskole med den elskede for-
skolelærerinde frk. M. Andreasen. Neden-
under portrætter af de to skolehistoriefor-
tællere, Eigil og Birgit Lind. Femte pige 
fra venstre er Birgit Lind (Bloch), 1940er-
ne. Gudhjem Museum.



KIRSTEN LAURBERG LUND

212

Skoletiden nede i Gudhjem Skole var 
grå og kedelig, heldigvis var det kun hver 
anden dag. På fridagene skulle man hjæl-
pe til hjemme, om sommeren med at tage 
sildegarn sammen og om vinteren med at 
klævta krog. Det var kedeligt at klævta 
krog, man skulle tage den gamle silde-
madning af krogene og sætte dem på en 
træklev.

Jeg gik i skolen et år længere end jeg 
skulle, men lærte ikke mere af den grund 
og gymnastik var jeg ret elendig til. Ende-
lig kom jeg ud af skolen, blev konfirmeret 
og kunne finde et arbejde.«

Birgit Blochs beretning om  
sin skoletid 1940erne

Birgit Bloch er Eigil Linds lillesøster. Bir-
git startede i skole i 1938. Birgit fortæller 
fra sin tid i Gudhjem Forskole: »Det var 
hos Frk. Andreasen, som vi alle var rigtig 

glade for. Vi lærte en hel masse. Om vin-
teren, når det var skrækkeligt vintervejr, 
kom skolebørnene fra landet, og deres tøj 
blev hængt til tørre på kakkelovnen, deres 
støvler stod rundt omkring og alt var dej-
ligt varmt til de skulle gå hjem, det sør-
gede frk. Andreasen for. Det var fanta-
stisk, syntes jeg. 

Når Frk. Andreasen skulle lære os en ny 
sang, hun lærte os fantastisk mange nye 
sange, som jeg den dag i dag kan udenad, 
kom vi ind i stuen. Her havde Frk. An-
dreasen sit klaver, der var gulvtæppe og 
alle tog deres sko af, og så stod vi der og 
lærte de nye sange. Vi havde gymnastik 
på det cementerede stykke i gården. Frk. 
Andreasen underviste også på Teknisk 
Skole, hun havde den store eksamen, hun 
kunne have undervist, hvor som helst. 
Hun var helt i top.

Der var altid nogle elever der sad ba-
gerst, det var dem der var dårligst fagligt 

og det hjalp jo ikke på det, at de sad ba-
gerst.

I Hovedskolen hos Lærer Thorn lærte 
jeg en masse, specielt hans ekskursioner, 
lige så snart der kom lidt blomster op ude 
i naturen, havde han os med ude, og vi 
skulle alle have de samme blomster med 
hjem. Vi skulle lære blomsternes navn 
ved at slå op i en flora, det er der ikke 
mange, der har gjort. Vi lærte kronblad, 
bæreblad osv. Thorn fortalte også om Carl 
von Linné.

Jeg havde de samme to lærere som min 
bror Eigil. Lærer Hansen og Lærer Thorn. 
Vi sang morgensang og dørene blev åbnet 
imellem de to klasser, så vi sang sammen. 
Vi havde også et skolebibliotek. Jeg lånte 
en masse bøger. Hos lærer Thorn lærte vi 
at synge efter noder, vi sang tostemmigt. 
Man skulle holde foredrag om menne-
skets funktioner hos Lærer Thorn fx blo-
dets vej og fordøjelsen. Vi fik et stykke 

Gudhjem Skole, lærer Kaas Hansen med pegepinden, forskolelærerinde Marie Andreasen og lærer Valdemar Thorn med en eksotisk 
nød Alle tre fotograferet 1. marts 1951. Foto Kaare Rasmussen. BM.
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for, som vi skulle lære udenad, så skulle 
vi stå ved katederet og holde foredrag. 
Det var vi alle nervøse for.

Lærer Thorn havde mange interessante 
ting med, når vi havde historie, fx hval-
tænder og figurer fra Ægypten, som han 
viste os. 

Jeg løb hjem og spiste, da jeg gik i Ho-
vedskolen, det var dejligt at slippe for 
madpakke.

Håndgerning havde vi oppe hos Frk. 
Andreasen, selvom vi gik nede i skolen, i 
hovedskolen var der ingen kvindelige læ-
rere. Vi lærte at strikke sokker, og det var 
i begyndelsen af krigen, så garnet gik itu 
hele tiden, vi strikkede og svedte mere og 
mere, så slog vi knude på garnet og strik-
kede videre, det var forfærdeligt. Jeg var 
ikke dygtig til at strikke.  

Lærer Hansen var vores dansklærer. Vi 
lærte os at læse bornholmsk, Lærer Han-
sen brugte Peter Møllers tidsskrift »Bor-
rijnholmarijn« til undervisningen. Vi læ-
ste Holbergs komedier i dansk, hvor vi 
hver fik en rolle at læse op.  

Lærer Hansen havde vi også gymnastik 
med, vi var nogle få gange på Afholdsho-
tellet i den store gymnastiksal. Afholds-
hotellet havde en pragtful sal. Det var 
ikke meget Lærer Hansen kunne, vi gik 
jo til gymnastik hos Fru Bo Hansen, som 
var fantastisk dygtig. Om sommeren gik 
vi til Melsted og gik i vandet. Vi kom 
også op på stadion om sommeren, pigerne 
spillede langbold og drengene spillede 
fodbold.   

Min mor fortalte ofte om sin skoletid, 
hun var dygtig i skolen, de havde en reg-
nelærer, der hed Jens Peter Jensen. De fik 
en krone og så fik de en pris, så skulle de 
med det samme kunne sige, hvad der 

skulle gives i byttepenge. Det lærte de en 
masse af. De lagde sammen i tre kolonner 
på en gang, men mor var kun nr. 2 i klas-
sen, Julius Kristiansen, den senere kom-
munekasserer, var bedre.«

Min skoletid i Gudhjem i 1960erne

Jeg startede i Gudhjem Forskole i 1963. 
Skolen lå oppe i byen, ovenfor bakken. Så 
vi gik op ad Brøddan og Malkestien, og 
så gik skolestien direkte op til forskolen.

I Forskolen regerede frk. Andreasen, en 

kvinde der stod stor respekt om i Gud-
hjem. Frk. Andreasen var blevet forskole-
lærerinde i 1930 i Gudhjem og havde lært 
generationer af børn at læse og skrive. Vi 
startede 14 elever i første klasse og blev 
mødt af den dygtige, men også bestemte 
lærerinde. I timerne var der helt stille, 
man ville kunne høre en knappenål, der 
faldt til jorden. Vi sang hver dag. Frk. An-
dreasen mente det var vigtigt at lære de 
danske sange. Til jul i første klasse kunne 
vi alle læse, senere i livet har jeg tænkt en 
del over det.  Det er jo ikke svært at lære 

Skolestuen på Gudhjem Skole, bygningen inde i gården fra 1898. Her er det forskolen 
til 1. og 2. klasserne. Lærerinden er Marie Andreasen. Foto Mogens Hertz, 1957. Gud-
hjem Museum.
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de bedste elever at læse, men at få alle 
med fra starten vidner om stor faglig dyg-
tighed og engagement.  

Der var kun et klasseværelse og en læ-
rerbolig i skolen, så første og anden klas-
se delte dagen. Anden klasse kl. 8 - 11, så 
mødte første klasse ind kl. 11 og var der 
til kl. 14.

Første dag i anden klasse fik vi nye bø-
ger og ikke mindst en ny læsebog, jeg 
kunne ikke komme hurtigt nok hjem på 

sofaen, hvor jeg læste læsebogen fra ende 
til anden. Det føltes helt fantastisk at kun-
ne læse anden klasses læsebog første dag, 
helt uden problemer.

Efter to år i forskolen havde vi fået et 
godt fagligt grundlag både i dansk og reg-
ning, der var noget at bygge videre på. 

I 1965 startede jeg i hovedskolen, det 
var dejligt tæt på hjemmet, det var bare at 
gå hen over havnen, til frokost kunne man 
gå hjem - ingen madpakke.

Hovedskolen havde fire klasselokaler A, 
B, C og D, samt en lærerbolig til førstelæ-
reren.  D var en barak, den er senere blevet 
revet ned. Vi havde kakkelovn i klasserne, 
så hvis drengene kunne se deres snit til 
det, puttede de et viskelæder i kakkelov-
nen. Det lugtede ganske forfærdeligt, men 
stemningen steg betragteligt. De to ældste 
klasser, sjette og syvende havde en dag om 
ugen i Rø, hvor de fik undervisning i de 
fag, der ikke kunne klares i Gudhjem fx 
idræt, hjemkundskab og sløjd. 

I de år var der lærermangel i Danmark, 
og Gudhjem Hovedskole var hårdt ramt. 
Det var almindelig kendt, at skolen skulle 
lukkes. Vi fik nye vikarer, der var på græs 
hvert halve år.  Værst var det i regning, 
hvor den nye lærer garanteret havde en 
anden måde at sætte regnestykker op på, 
end den vi havde haft første halvår. Der 
var to faste lærere. Førstelærer Michael 
Nielsen og Fru Munch, min dansklærer. 
Ellers var det nye ansigter hele tiden. En 
fordel var der dog, al den nye pædagogik 
blev vi præsenteret for, så gruppearbejde 
lærte jeg meget tidligt.

Gudhjem Skoles beliggenhed gav gode 
muligheder i fag som biologi og form-
ning. Vi samlede blomster i skoven, som 
vi pressede, vi fandt haletudser i Gråmyr 

og salamandere i klipperne. I formning 
faldt motiverne næsten over hinanden, så 
snart vi var nået ud af skolegården. Gym-
nastikundervisningen var det derimod så 
som så med, der var ingen faciliteter, og 
som jeg husker det, spillede vi lidt bold en 
gang imellem.

Vi legede i den lille asfalterede skole-
gård, ned mod havnen blev der spillet fod-
bold og i den anden ende blev der sjippet, 
hinket og leget.

Da jeg kom i femte klasse fik vi flere 
uddannede lærere. Førstelærer Michael 
Nielsen flyttede, vi fik så førstelærer Hen-
ry Harlev samt Friedel og Jens Paisen. De 
tre sidstnævnte flyttede med os til Øster-
lars, da skolen i Gudhjem blev lukket.

Den ballast frk. Andreasen havde givet 
os de to første år, fik vi virkelig brug for 
med de skiftende lærere og den ustruktu-
rerede undervisning, vi fik i hovedskolen.

Lukningen af Gudhjem Skole

Da jeg var barn, boede Lonny Sorth i Fi-
genhuset. Lonny Sorth var en usædvanlig 
kvinde, som kunne mere end de fleste, 
hun skrev digte og fortalte om Gudhjem i 
gamle dage.

Et af hendes digte hedder » Tâ hånd om 
vos ajle når ded bler nat«. I dette digt om-
handler et af versene lukningen af Gud-
hjem Skole:
»Å skolen dernera dejn e au kasert,
dejn blev vel for liden, for trong.
Men monge dygtia folk hâr lært
Der å rajna  å stava ejngong.
Sin reste di væk, lânt ejle nær,
Te frammade kânta di ty.
Men ymmer en lajntan i hjartad di bær
Te hjimmed å barndommens by.«

Artiklens forfatter, Kirsten Laurberg Lund 
i 2. klasse, 1964. Fotograferet af Kaare 
Rasmussen i Gudhjem Skole.
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Gudhjem skolerne, dvs. Hoved- og For-
skolen blev lukket til sommerferien i 
1968.

Jeg var elev i 5. klasse, da skolen blev 
lukket. Vi var meget kede af det og grue-
de for at skulle op »på landet« i Østerlars, 
det var en helt anden verden, og de talte 
også mærkeligt. Set i bakspejlets klare 
lys, var det godt at komme i en skole med 
to spor, nye lærere og nye kammerater. 
Men det var dog meget nemmere at gå 

hen over havnen, og så var man på et par 
minutter i skole, fremfor at gå hele vejen 
op ad »Brøddan« og så tage bussen til 
Østerlars.

En ting jeg ikke forstår den dag i dag er, 
at man ikke lagde den ny skole ved Gud-
hjems idrætsanlæg i udkanten af byen. 
Det havde man jo planer om allerede i 
1944. Men Østerlarsboerne havde flertal-
let i sognerådet, præsten boede i Øster-
lars, så det blev som det blev.

Gudhjem Skole, maj 1955, fotograferet af 
Kaare Rasmussen. Lærerne er førstelæ-
rer Bloch og lærer Andersen bagerst. På 
første række fru Esther Munch. Gudhjem 
Museum.



216

Knudsker Skole o. 1907. Skolen var opført i bindingsværk i 1844 og blev indviet i 1845. Den blev udvidet i 1897 med en tværlænge 
mod nordøst, som det ses her.  Her er skolen stadig stråtækket - og man aner den gamle udlænge bag skolen. Fotograferet af den 
omrejsende fotograf, L. Poulsen fra Vejen. BØA. 
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Eleverne i Knudsker blev indtil 1844 be-
tjent af degne, der dels underviste på Deg-
negården og dels tog rundt i sognet, hvor 
undervisningen foregik på udvalgte gårde. 
Undervisningen gjaldt især kristendoms-
kundskab, hvor det var degnens ansvar, 
ifølge »kirkeordinationen«, at sørge for, at 
sognets børn fik denne børnelærdom.

Fra 1606 var rektor ved Rønne Latin-
skole efter en forordning også degn i 
Knudsker. Dette højnede naturligvis ind-
læringsniveauet for sognets børn, men 
gav dermed også rektoren en hæderlig 
indkomst, da han foruden indtægten fra 
Degnegården også fik indtægt for kirke-
sang, offer og andre løbende tjenester.

Først i 1805 blev Latinskolen i Rønne 
skilt fra, så Knudsker nu havde en degn, 
der alene skulle tjene sognets børn og kir-
ketjenesten i Sct. Knuds Kirke. På Degne-
gården, der tidligere var blevet forpagtet 
ud, boede nu degnen selv. Han holdt sko-
lestue her, men måtte indimellem stadig 
supplere med omgangsskole på forskelli-

ge gårde rundt om i sognet, for at få de 
sidste børn med.

Degnegården

Degnegården lå ca. fem-sekshundrede 
meter sydøst for den senere opførte skole, 
og bestod af en boliglænge, hvor der midt 
på var en tilbygning med skolestue, lige-
som et T. De trængende børn blev henvist 
til at forrette deres nødtørft udenfor ved 
den sydlige husmur, indtil et svinehus 
blev opført, og man så kunne gå ind og 
sætte sig der.

Første degn i 1805 var Claus Halsen, 
der havde embedet indtil 1827, hvor han 
blev afløst af Christian Liljendahl. Han 
var uddannet på Bornholms første semi-
narium, der lå i Nylars, og han beholdt 
embedet indtil sin død i 1837. Han efter-
fulgtes af Niels Sonne, der kun var degn i 
fire år til 1841, hvor også han døde. 

Næste degn hed David August Emil 
Prime, og han blev den sidste lærer bosat 

på Degnegården. Denne fortsatte nu som 
fattiggård og blev senere opkøbt af sten-
værket Stubbeløkken, for at blive benyt-
tet som bolig til formanden. Bygningen 
blev fjernet sidst i 1940erne, hvor bl.a. 
den indvendige trappe blev genbrugt ved 
opførelsen af en ny formandsbolig. Svine-
huset ligger i dag parat til arkæologerne 
under den store jordvold, kaldet »Tippen«.

Den første Skole

I 1841 blev provst Steenberg, der var sog-
nepræst i Knudsker, valgt til formand for 
sognets første »forstanderskab«, det se-
nere sogneråd. Han fik et godt samarbejde 
med sandemand Peder Dam, Porcelæns-

Historien om Knudsker Skole  

Af Jens Aagesen

Jens Aagesen har været lærer på Åvangs-
skolen i mange år, men er opvokset på 
Snorrebakken og har løbende fulgt udvik-
lingen på Knudsker Skole, hvor både han 
selv, hans bror og mor har gået.
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gård, der var blevet skolekommissær. De 
to blev enige om, at efter 30 år med sko-
leloven af 1814, var degneskolen for lille, 
og der måtte bygges en rigtig skole til 
sognets børn. Hvor Degnegården lå langt 
inde på markerne, flyttede man nu skolen 
ud til landevejen, dog stadig på Degne-
gårdens egne marker. Pengene havde si-
den 1805 stået på en konto for salget af 
Præstegården øremærket til dette formål.1 

Skolen blev opført som en lang længe i 
ti fag, hvor læreren kunne bo i den ene 
ende og skolestuen blev indrettet i den 
anden. Længen blev opført i bindings-
værk med rigtige mursten, og den blev 
pudset og kalket rød. Parallelt hermed op-
førtes en staldlænge, da der jo stadigvæk 
var seks til syv tønderland landbrugsjord 
til embedet som en tiltrængt biindkomst 
til læreren. Staldlængen var også i bin-
dingsværk, men var kalket hvid. Den 
overlevede næsten 100 år og forsvandt 
først i 1938, i forbindelse med en større 
renovering af gårdspladsen med nye lo-
kummer og pissoir til drengene.

Den nye skole blev indviet 14. januar 
1845, og lærer Prieme fulgte med fra 
Degneskolen og var i stillingen i fem år 
mere. Han efterfulgtes i 1850 af Sophus 
Theodor Fabricius Skovgaard , der flyt-
tede ind sammen med fru Bodil, der døde 
1877. Skovgaard fortsatte dog helt til 1891, 
hvor han trak sig tilbage. Han døde 10. 
juni 1892 og hans og konens gravstene 
står stadig som minder om 55 års skole-
virke i sognet, centralt placeret på Skt. 
Knuds Kirkegård.

Hans Lærke Lærkesen

Skovgaard blev 24. november 1891 efter-
fulgt af den 28-årige Hans Lærke Lærke-
sen, der blev ansat som førstelærer og kir-
kesanger. Han kom fra et to-årigt job som 
lærer i Grødby, Aakirkeby, og var en mand, 
der hurtigt satte sit præg på skolen og sog-
net. Han var født på Lolland, men uddan-
net på Blågårds Seminarium i København. 

Med kursus i havebrug, musik og gym-
nastik fik han eleverne engageret ikke 
alene i det boglige, men også i flere fysi-
ske aktiviteter. I protokollerne kan vi se, 
at han har undervist i gang- og løbeøvel-
ser, smidighed og ligevægt, højde og 
længdespring, klavring på skråstang og 
lodrette redskaber.2 

Også sognets øvrige indbyggere inte-
resserede ham. Han var med til at stifte 
Knudsker Sogns Sygekasse, hvor han på-
tog sig jobbet både som formand og kas-
serer i 10 år. Han oprettede sognets bib-
liotek med en tilhørende læseforening og 
blev Bornholms repræsentant i »Dan-
marks Folkebogsamlinger«. Lærkesen 
var selv uhyre flittig som skribent. Det 
blev både til fortællinger og digte i for-
skellige ugeblade og tidsskrifter.

Forskole og lærerindelejlighed

I 1897 udvidede man skolen med en for-
skole, så de yngste elever kunne få deres 
eget lokale. Bygningen indeholdt også en 
lille lejlighed, så også forskolelærerinden 
kunne bo på skolen. Bygningen opførtes 

1  Arkitekt og lokalhistoriker K. Thorsen om Knudsker 
Skoles historie i Bornholms Avis, 12.6.1944. Sct. Knuds 
kirkes menighedsråds jubilæumsskrift 2003.

Knudsker Degnegård lå på marken syd 
for Knudsker Skole og så sådan ud helt op 
i 1940erne. Biskop Mynster var på visi-
tatsrejse til Bornholm i 1841 og skrev, at 
det var en god bygning med en flittig og 
dygtig lærer. Degnegården blev til fattig-
hus, da den ny skole blev opført, men den 
blev siden opkøbt af granitværket Stubbe-
løkken og blev til formandsbolig. Foto 
1930erne af overlærer K.A. Madsen. BØA.

Sophus Skovgaard, 1835-1892, og hustrus 
gravsten er fredede og står indhegnet bag 
et jerngitter på kirkegården ved Knuds 
Kirke. Foto Niels-Holger Larsen 2015.

2  Bornholms Ø-arkiv, Knudsker Skoles arkiv.
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af Rønne firmaet Dam & Olsen efter teg-
ning af Mathias Bidstrup. Emilie Marie 
Buhl flyttede som den første ind i lejlig-
heden. Hun var 32 år, født i Rønne og 
kunne spille på orgel, så hun blev samti-
dig organist i Knuds Kirke, hvor førstelæ-
rer Lærkesen jo var kirkesanger.

Skolen havde nu fire klasser. To i for-
skolen I og II, og to i hovedskolen III og 
IV, hvor man gik to år i hver. Forskolelæ-
rerinden underviste fortrinsvis de små 
klasser og førstelæreren de store. Hver 
klasse havde mindst 738 timer om året 
fordelt over tre ugentlige skoledage. Dvs. 
man gik hver anden dag. Lørdag var in-
gen fridag dengang. Indholdet i timerne 
bestod nærmest af fem fag: bibelhistorie, 
dansk, regning, historie og geografi.

I første klasse skulle forskolelærerinden 
fortælle bibelhistorie til billeder, øve sta-
ve- og læseøvelser, skrivning med blyant 
og regning ved tælling på vægtavlen. I an-
den klasse skulle eleverne selv kunne læse 
bibelhistorie indenad og lære enkelte sal-
mevers udenad. Der var læsning med vægt 

Øverst: Gårdsiden af den gamle bindings-
værksskole med skolegården. I følge en 
brandtaksation fra 1844, hvor skolen næ-
sten var færdig, var den på ti fag. Den blev 
senere udvidet til tolv fag. Udlængen, som 
vi ser her, var da på fem fag, men er også 
udvidet med to fag, evt. til skolestue, da 
der er en skorsten, så rummet kunne var-
mes op. Udlængen blev revet ned i 1938. 
Foto K.A. Madsen, 1937.

Nederst: Forskolen, hvor lærerindelejlig-
heden vendte ind mod gården. Foto 1933, 
tilhører Helle Friberg.
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på stavelser, udtalt højt og rent, samt stav-
ning i kor. Forstandsøvelser med og uden 
billeder. Skrivning med blyant og nu også 
med blæk. I Regning skulle den lille »fol-
detabel« læres udenad. Fædrelandshistorie 
med billeder og kort. Geografi om Dan-
mark og Palæstina. Jo kirken havde stadig 
stor indflydelse på det faglige indhold.

I tredje klasse var det førstelæreren, der 
underviste. I bibelhistorie, i Luthers Ka-
tekismus og salmevers, der skulle læres 
udenad. I skrivning skulle tilegnes en 
håndskrift. Regning med decimaltal, brø-
ker og hovedregning. Fortsat fædrelands-
historie med billeder. Geografi med det 
store overblik: Skandinavien, Europa, 
Verdensdele og Jorden. Nogle fædre-
landssange i faget sang.

I fjerde klasse bibelhistorie med Apost-
lenes Gerninger, kirkehistorie og en del 
salmer. Læsning med genfortælling, dik-
tater, ordklasser og sætningslære, blæk-
regning, fædrelandshistorie og sange.

Forskolelærerinderne blev flere gange 
skiftet ud, men Lærkesen holdt i godt 41 
år. Først i 1933, gik han på pension efter 
den 16. juni at have rundet de 70 år. 

Femte klasse i trediverstil

Sognets indbyggerantal steg kraftigt op 
mod 1930erne. Der var nu godt gang i 
flere granitværker, der sammen med Ra-

Øverst: Lokale håndværkere er klar efter 
tømmerrejsningen af »Femte klasse«, 1934. 

Nederst: Eleverne blev opmuntret til at 
dyrke idræt i frikvartererne. 1937. Fotos K. 
A. Madsen. BØA.
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bækkeværkets produktion krævede man-
ge ansatte. Dermed begyndte børnetallet 
at stige og efter knapt 40 år, blev det nød-
vendigt at udvide skolen med en større 
bygning. Hvor det tidligere var Rønne-
håndværkere, der havde stået for bygge-
riet, var det denne gang to af sognets egne 
håndværkere, der kom med det billigste 
tilbud. Snedkermester Skram og murer-
mester Anthon Andersen kom til at stå for 
byggeriet, mens arkitekt K. Thorsen, som 
samtidig skrev om skolens historie, blev 
sognerådets tilsynsførende. Det blev en 
smuk længe i rigtig trediverstil med halv-
valmede gavle. Et lyst klasseværelse med 
store vinduer i den ene halvdel og en læ-
rerbolig i den anden.

Bygningen blev hurtigt kaldt »femte 
klasse«, da den fortrinsvis var bygget til 
afgangsklassen. Den blev indviet 25. sep-
tember 1934. Her blev der indmuret et 
dokument indledt med ordene: »Aar 1934 
efter Christi Fødsel, i Kong Christian den 
X.s 22. Regeringsaar, opførtes denne 
Skole ...« sluttende med en hel række nav-
ne og otte gangbare mønter i et glashyl-
ster. Da glashylsteret var placeret i muren, 
skulle hullet lukkes med fire sten. Amt-
mand von Stemann murede den første, 
landstingsmand og sognerådsformand 

Øverst: Skoleeleverne er gået i gang med 
skolehaverne på marken øst for skolen. 

Nederst: Skolekommissionen sammen med 
lærerne. Fra venstre Arne, Knud og Elinor 
Madsen med deres lille datter, Kirsten. 
Edna Holm står mellem de fire herrer fra 
kommissionen. Fotos K. A. Madsen, 1937. 
BØA. 
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Anhøj den anden, pastor V.M. Nielsen, 
der var skolekommissionens formand, 
tredje sten, og endelig lukkede murermes-
ter Andersen hullet med den fjerde og 
sidste sten.

Boligen var i første omgang tænkt til en 
andenlærer, hvor Niels Andersen Gude 
havde fået stillingen, men efter et par år 
flyttede han til Klemensker, hvor han 
kunne blive førstelærer. I stedet rykkede 
forskolelærerinde Edna Holm ind med sin 
mand, Knud Friberg. Friberg var da ansat 
på Østre Skole i Rønne, og flyttede først 
efter krigen op i et embede på Knudsker 
Skole.

Knud Anker Madsen  
som førstelærer

Også i førstelærerboligen var der blevet 
skiftet ud. Den første juli 1933 var Knud 
Anker Madsen flyttet ind med sin kone 
Elinor, som blev ansat som andenlærer-
inde. Anker Madsens fætter Arne Mad-
sen, flyttede nu i ind i lærerindelejlighe-
den efter Edna Holm, og blev ansat som 
andenlærer. Arne Madsen var som fæt-
teren uddannet på Vordingborg Semina-
rium og havde senest undervist på Born-
holms Højskole. Nu fik han tilbudt en fast 
stilling på Knudsker Skole. 

Disse fire satte deres præg på skolen 
med flere moderne tiltag. Eleverne fik 
skolehaver, der skulle passes i frikvarte-
rerne, så de kunne følge planternes udvik-
ling. Der blev lagt stor vægt på kropslig 
udfoldelse, og var vejret til det, var man 
ikke bange for at sætte gymnastikredska-
ber op i skolegården til fri afbenyttelse. 

Her blev eleverne opmuntret til at dyrke 
leg, spil og idrætsøvelser i frikvartererne. 

Skolen havde endnu ikke noget egentlig 
idrætsanlæg. Men de yngste klasser fik 
gymnastik på førstelærerens græsplæne, 
mens de større elever om sommeren tog 
til Lille Sursænkegård for at spille fod-
bold på markerne der. Svømning dyrke-
des i de små kuler uden for skolen, der 
stammede fra de tidligere små granitbrud. 
Det blev også til mange udendørs ekskur-
sioner, med tegning og botanik i de nær-
meste områder eller på cykelture rundt på 
øen.

1936-1937 Forsamlingshus  
og gymnastiksal

Sognet havde brug for at få samlet ledel-
sen rent fysisk og gik i gang med at bygge 
et kommunekontor på skolens grund i 
1936. Her blev det foruden et kontorlo-
kale til sognerådsformanden og en kas-
serer, også til et mødelokale og en stor 
gymnastiksal, så der nu også kunne dyr-
kes idræt indendørs. Nu fik sognets bebo-
ere samtidig mulighed for at dyrke »ande-
spil«, spille komedier med bal og deltage 
i juletræsfester i de mange foreninger, der 
var dukket op. Der blev også ansat en pe-
del, der fik fast bolig på skolen og som 
kunne sørge for rengøring og vedligehol-
delse af haver og snart også et rigtigt 
idrætsanlæg med baner og springgrave.

Uroligheder i Europa

Samarbejdet i kvartetten blev dog flere 
gange afbrudt af Arne Madsen, som måt-
te erstattes af aspiranter. Først blev han 
indkaldt til Livgarden i 1937, og da krigen 
startede i september 1939 i Polen, var han 
blandt de fem årgange, der blev genind-

kaldt til Bornholms Værn i Stausdal i 
Årsballe. Han blev som korporal udnævnt 
til skriverkarl for staben og flyttede med 
den først på Højskolen og senere på 
Kanns Hotel i Aakirkeby, inden de blev 
sendt hjem igen til jul. Danmark undgik 
krigen også denne gang. Troede man ...

Men knapt et halvt år efter rykkede 
krigen tættere på

Den 9. april 1940 startede skoledagen 
som sædvanlig. Alle elever var ude i det 
store frikvarter i gang med rundbold, 
hoppen tov og spring over plint som de 
plejede, da førstelærer Madsen pludselig 
åbnede vinduet i et klasseværelse, og så 
blev der stille i skolegården. Madsen hav-
de flyttet sit radioapparat fra privaten, til 
vindueskarmen i et klasselokale. Han 
syntes alle eleverne skulle høre budskabet 
om, at Danmark var blevet besat! Der 
blev nu ualmindeligt stille i skolegården, 
indtil Madsen gav en stille besked: »Ja, så 
må vi nok hellere holde for i dag og gå 
hver til sit«. Helt spontant kom det dog fra 
ni-årige Erik: »Jamen hvad så med salme-
verset, lærer Madsen?«3

 Bornholm blev først besat den 10. april 
1940, da »Hansestadt Danzig« ankom til 
Rønne Havn kl. 16.35 om eftermiddagen. 
Skibet havde dagen i forvejen været med 
ved besættelsen af det øvrige Danmark, 
da det havde landsat tyske tropper i Kø-
benhavn. Det var derefter returneret til 
Warnemünde for at hente 7-800 marinere 
fra 2. batteri af 205. infanteriregiment, 
der skulle besætte Bornholm. Efter an-

3  Arne Madsens notater, Bornholms Ø-arkiv. 
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Luftfoto af Knudsker Skole. Nederst ses gymnastiksalen med mødelokaler og forsamlingshus. Foto Sylvest Jensen, 1946. Knudsker 
Skoles arkiv.  BØA.
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komsten blev de hurtigt indkvarteret 
på henholdsvis Missionshotellet, Dams 
Hotel og Østre Skole. Efter nogle dage 
blev soldaterne på Østre Skole flyttet, 
efter henstilling af amtslægen, til Knud-
sker Skole »af sanitære grunde« som det 
hed. Man mente, at der var mindre risiko  
for epidemier i de landlige omgivelser. 
Efter en måned forsvandt styrken og dag-

ligdagen fortsatte på skolen, dog præget  
af mørklægningsgardiner og rationerin-
ger.

Først i majdagene 1945 indkvarteredes 
igen tyske soldater på skolen. Dog kun for 
en kort stund, hvor de fik ophold i gym-
nastiksalen, indtil der endeligt var kapitu-
leret den 9. maj. Den øverstbefalende for 
styrken holdt en gribende takketale til de 
menige og gav derefter hver enkelt hån-
den til afsked. Derefter marcherede de 
alle ned ad Snorrebakken mod Rønne for 
at blive ført i russisk fangenskab, hvor 
kun få overlevede.

Badefaciliteter, scene og  
klasseværelser

Efter krigen blev der lagt større vægt på 
hygiejne. Så i 1950 udvidedes gymnastik-
salen med badefaciliteter, og der blev 
plads til en rigtig scene med redskabsrum 
i kælderen. Over baderummet blev der 
plads til endnu et klasseværelse og aller-
øverst en garderobe, så folk kunne kom-
me af med overtøjet, inden man gik ind til 
komedie, bankospil, juletræsfest eller bal 
nede i salen.

Jens Aagesens skolegang

Jeg startede i skole 1. april 1956. Skoleåret 
gik dengang fra april til april, og selv om 
jeg kun fyldte syv år dagen efter, fik jeg 
lov til at starte sammen med fire »nâbo-
bælla«, der også boede på Snorrebakken, 
næsten nabo til Knudsker Skole. 

Knudsker Sogn var i forvejen blevet en 
stor tilflytterkommune, med mange an-
satte på stenværkerne og Rabækkeværket. 
Nu kom også Almegårdskasernen til og 

Pigerne dyrkede gymnastik i den ny gym-
nastiksal, 1937. Foto tilhører H. Friberg. 

Tyskere i skolegården inden de blev sendt 
til Rønne og derfra med skib til Kolberg 
til russisk fangenskab. Ukendt fotograf 
1945. Jens Aagesens arkiv.
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sammen med den noget billigere skatte-
procent, end der var i Rønne, blev det po-
pulært at bo i Knudsker. 

Tilflytningen gjorde, at der på min år-
gang ved start var 44 elever, og det syntes 
man dog var lige rigeligt til kun én klasse. 
Så for første gang delte man årgangen i en 
A og B klasse. A var dem fra landet og 
»Sandflugtskvarteret« i nord, mens B-

klassen var dem, der kom fra syd, popu-
lært kaldet »Smedegårdskvarteret«.

1. A startede i den gamle bindings-
værkslænge ud mod vejen. Et mørkt lo-
kale med sort tavle og meget mørklake-
rede gulve og paneler. Men ganske hyg-
geligt og med praktiske, faste skoleborde, 
med en klap, der kunne løftes op til pla-
cering til aktuelle bøger, en krog på siden 

Knudsker Skole. Midt i billedet ses en til-
bygning fra 1950 som en forlængelse af 
gymnastiksalen (forsamlingshuset). Her 
indrettede man badefaciliteter. Senere 
byggede man så en helt ny skole på jorden 
bagved. Foto Sylvest Jensen, 1950erne. 
BØA.
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til skoletasken og et hul til blækhuset op-
pe på skrivepulten.

Pigerne syntes jeg ofte var klædt i me-
get tynde kjoler med bare ben, mens vi 
drenge mødte op i »knickers«, der var tre-
kvart lange med en stram elastik forne-
den, hvor så knæstrømperne dækkede 
resten ned til skoene.

Undervisningen

Vi blev undervist i dansk efter nogle gam-
le bøger. Min lillebror startede senere op 
med en noget sjovere »Musebogen«. Den 
var jeg godt nok lidt misundelig på! Jeg 
blev heller ikke nogen god læser, før jeg 

stolt kom hjem og fortalte, at jeg var klas-
sens dårligste! Det syntes mor ikke var 
sjovt, så hun gav mig nogle enetimer, ind-
til jeg kom op på niveau. Der var ikke 
tænkt på specialundervisning dengang.

I skrivning fik vi nogle engangsbøger, 
hvor man først skulle skrive over nogle 
grønne bogstaver øverst på siden, for der-
efter at forsætte, som man nu bedst kunne, 
siden ned. Det var naturligvis skråskrift, 
med indledende øvelser i at køre rundt  
og rundt. Regnebogen var inddelt i »ti-
mer«. Og når alle havde lavet stykkerne 
læste »Fru Madsen« en historie højt  
for os resten af timen. Det var stærkt 
motiverende. Jeg husker endnu »Zarens 

Kurér«. En historie om en kosak, af Jules 
Verne.

Sidste fag var bibelhistorie. Her gjaldt 
det om at have øvet sig i dagens salme-
vers, som skulle siges stående, og natur-
ligvis uden at kigge i bogen. Når overhø-
ringen var slut, fik vi fortalt bibelhistorie, 
gerne med et stort billede, trukket op fra 
en kasse og hængt op foran den sorte 
tavle. 

Vi havde ikke gymnastik i de små klas-
ser, men der var også rigeligt gang i den i 
frikvarteret. Der var masser af rundlege, 
hvor alle deltog. Var vejret fint, kunne 
man også spille bold ude på banen, var det 
vinter blev der lavet glidebane. Frikvarte-

En glad dreng klar ved de faste skoleborde med klap. Til højre: Overlærer Madsen spiller fodbold med drengene på den ny fodbold-
bane. Foto K.A. Madsen 1960. Jens Aagesens arkiv og BØA. 
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ret stoppede, når lærer Madsen kom ud 
med sin fløjte, og så måtte alle ind til næ-
ste time. Nogle gange kunne især de store 
piger få ham til at trække det lidt, hvis de 
var i gang med en sjov leg. Han kunne 
også finde på at deltage, men det var nær-
mest i fodbold eller en instruktion i en af 
de mange idrætsaktiviteter.

Selvfølgelig blev der mobbet lidt også 
dengang. Selv havde jeg tit sår ved ørerne, 
da kammeraterne syntes det var sjovt at 
trække i mine store ører. Man var jo gerne 
plysklippet, så ørerne strittede noget ud. 
Siden kom heldigvis tresserne, hvor man 
kunne have længere hår.

Førstelærerens sorte dag

En af mine klassekammerater boede på 
selve skolen. Hans far, som var pedel, kla-
rede sammen med konen al rengøring på 
skolen og det nærliggende forsamlings-
hus. Fodboldbaner og lærernes hække, 
der dengang blev klippet med hånden, var 
også hans ansvar. 

Jeg var en søndag eftermiddag oppe at 
lege i skolegården med sønnen. Vi spil-
lede vist fodbold, og så en flot lyseblå 
Opel Rekord med hvide sommerdæk hol-
dende foran lærer Madsens bolig. Vi 
tænkte, om han havde anskaffet sig en 
bil? Men det viste sig, at det var kollega-
en, overlærer Munk fra Nyker Skole, der 
var på besøg. Og snart dukkede de to her-
rer op for at kigge nærmere på vidunderet. 

Lærer Madsen havde intet kørekort, 
men fik alligevel sat sig ind for at prøve 
den nye bil. De tog sammen en tur rundt 
i skolegården på vej hen mod udgangen, 
men drejede så lidt af hen mod en skole-
forstue for at standse her. Desværre trådte 

den uøvede Madsen på speederen i stedet 
for bremsen, og bilen drønede lige ind i 
bygningen og smadrede indgangsdør og 
væg. Næste dag kom Madsen humpende 
ud med stok, da han skulle fløjte os ind. 
Og vi to drenge kunne begejstret berette 
hvorfor! En historie der ikke har været 
sjov for overlæreren i det lille samfund.

En helt ny skole

Selv om man i 1956 fik syv lokaler til de 
syv klasser ved at inddrage lærerindelej-
ligheden i den gamle forskolebygning, var 
der pres på alle faciliteterne på skolen. 
Specielt faglokaler manglede og den sta-
dig øgede tilflytning til sognet gjorde, at 
man fremover måtte påregne at køre i to 
spor. Ønsket om at bygge en helt ny skole 

havde længe været der, men efter krigen 
var det svært at få ordentlige byggemate-
rialer, så beslutningen var trukket ud over 
flere år. 

Men den 1. september 1957 satte kom-
munen spaden i jorden til en ny skole. 
Den blev placeret lige op ad den gamle, så 
man stadig kunne trække på lokaler og 
faciliteter her, indtil den nye var helt fær-
dig. En praktisk glidende overgang.

Hovedbygning færdig

I januar 1959 rykkede vi som tredje og 
yngste klasse over med alle de store i den 
nye hovedbygning. Indskolingens to før-
ste klasser forblev ovre hos »Fru Friberg« 
i »dæjn gamla kassan«, som eleverne dril-
lede hinanden med.

Den ny skole fra 1959 blev tegnet af den lokale arkitekt Arne K. Berg. Det gjaldt også 
de senere tilbygninger. BØA.
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I den nye skole, tegnet af arkitekt Arne 
K. Berg, var der ringeklokke, der startede 
automatisk, så nu kunne Madsen spare 
sin fløjte. Der var seks dejlige klassevæ-
relser med store vinduer, dog sat i en 
højde, så man ikke blev afledt, når man 
sad ned. 

Katederet stod på en forhøjning og gav 
læreren et godt overblik over klassen. For 
at slippe for at bore huller i de nye pæne 
skoleborde, bevilgede man nu fyldepenne 
til alle elever fra fjerde klasse og opefter. 
Fyldepennene var røde af mærket Penol 
og alle mærkede med et nummer, så man 
nemt i en særlig protokol kunne finde ud 
af, hvis der var hvis. Min havde nummer 
141. 

Alle gangene var asfalterede med en 
brun masse, og så var der vandhaner, så 
man nu kunne slukke tørsten, uden at 
skulle stå og pumpe først som i den gam-
le skolegård. I kælderen var der indrettet 
sløjdlokale til drengene og skolekøkken 
til pigerne. At man her skulle blande køn-
nene var lige så utænkeligt, som at have 
gymnastik sammen. Der var lækre toilet-
ter i forskellige størrelser og et smukt pis-
soir i keramik til drengene. 

Lærerne holdt i frikvarteret til på et læ-
rerværelse, højt placeret over skolegården 
med vinduer under et stort ur, så de kunne 
holde øje med os, mens vi kunne holde øje 
med tiden. I de større klasser blev der le-
get »drengene efter pigerne«, kæmpet til 
hest som »Posseryg«, byttet glansbilleder, 
spillet med hønseringe eller klinket ringe. 

Ind imellem var man hjemme hos de 
forskellige kammerater til fødselsdag. 
Det var spændende at opleve, hvordan de 
på små udsteder kunne leve fattigt med 
mange børn. I vores klasse var der tvil-Skolepennen var mærket med »Knudsker Skole« og et elevnummer. Jens Aagesens arkiv.

Det store ur var placeret lige over vinduerne i lærerværelset. Foto Jørgen Andersen, 
1980erne.
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linger af hvert køn, så her var hele klassen 
samlet en gang om året til stor fødsels-
dagsfest.

Det var stadig her, først i 1960erne, al-
mindeligt med øretæver fra lærerne, dels 
for at holde justits, men også for ikke have 
læst lektier, som så kunne belønnes med 
en »huskekage«. 

Noget der for andre i klassen skabte en 
noget trykket stemning. Vi syntes vel alle, 
at det var synd for vedkommende, og 
følte lidt med det stakkels offer. Det gik 
oftest ud over dem, der kom fra fattige 
kår, men vi andre var ikke fredede. Der 
var i de fleste klasser nogle, der havde lus, 
men sjovt nok blev vi næsten aldrig smit-
tede dengang.

Gymnastiksal og idrætsforening

Den 8. oktober 1960 kunne man indvie en 
ny flot gymnastiksal og sammen med nye 
udendørsanlæg til atletik og boldspil in-
spirerede det hurtigt Knudskerboerne til 
at genetablere den gamle Knudsker 
Idrætsforening. Det var specielt gymna-
stik og badminton, der trak, men også den 
nyanlagte fodboldbane fik stor tilslutning 
til en afdeling.

To lærerboliger.  
12 klasser, lærer på græs

For at få dækket undervisningsbehovet 
for den store tilgang af elever, der nu snart 
var i to spor hele vejen op, blev der impor-
teret unge friske lærere, lokket med lærer-
boliger placeret rundt omkring skolen til 
en billig husleje. Nabohuse blev købt og 
nye boliger bygget. Det gik lidt stærk med 
indvielserne, så pedelboligens ene inder-

væg begyndte at bevæge sig under tøm-
merrejsningen, da en af håndværkerne 
kom til at træde på den. Mørtelen var 
endnu så fugtig, så at murmesteren selv 
hurtigt kunne rette den op, med en forma-
ning til »rejseholdet« om ikke at træde på 
lige den væg, når der efterfølgende blev 
sat spær op.

Foruden de faste lærere var der også 
nogle på »græs«. Det var lærerstuderen-
de, der lige skulle ud i marken og opleve, 
hvordan det egentlig var at undervise. De 
unge vikarer havde det ikke altid let, for 
de fleste klasser benyttede disse til at få 
lidt luft imellem de ellers strenge lærere, 
så alle i klassen var oplagt til skæg og bal-
lade. Utallige historier kan fortælles om 
disse oplevelser.

Skolen får inspektør

Overlærer Knud Anker Madsen stoppede 
og da der nu var så mange ansatte lærere, 
blev afløseren denne gang ansat som in-
spektør. Han hed, som de fleste ledere på 
Knudsker Skole, også Knud. Denne gang 
Andersen og kom fra Hjørring. Knud An-
dersen gjorde flere nye tiltag, og skolen 
nåede en storhedstid med mange elever og 
en stærkt engageret lærerkreds.

Der blev startet en ungdomsskole med 
tilhørende klub. Her blev det gamle for-
samlingshus benyttet til månedlige pig-
trådsballer. 

Det hændte, at enkelte elever havde fået 
for meget at drikke, men her kunne Knud 
så godt finde på at køre dem hjem til for-

Et af numrene i »Snurretoppen« var tidens nye dansedille, »Twist«. Jens Aagesens arkiv. 
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ældrene. Det havde en god, forebyggende 
virkning. Knud Andersen havde næse for 
både det politiske og det skrevne ord. I 
mange år lavede han sammen med Bent 
Wagner en fornem skolerevy »Snurretop-
pen«, hvor eleverne kunne få lov til at 
opføre sketches, sange og kvikke replik-
ker, der gav hip både til lærerne, lokalpo-
litikerne, men også til de unge selv.

Skolebus

Til elever fra de to store yderdistrikter var 
der nu transport med skolebus. En rute fra 
»Smedegårdkvarteret« og en fra område 
nord fra Sandflugtsvej. 

Det var tit en prøvelse for buschauffø-
rerne at køre med de larmende unger. En 
enkelt gang røg en elev af i et sving, men 
chaufføren kunne i al larmen ikke høre, 

at der blev råbt op om uheldet. Først da 
bussen var nået frem til skolen, opdagede 
han det. 

Eleven stod pænt og ventede, da »bus-
semanden« kom tilbage efter vedkom-
mende.

Ny fløj med fire klasseværelser  
og to faglokaler

21. oktober 1962 stod en ny fløj klar med 
fire klasselokaler og to faglokaler. Et til 
formning, sang og håndgerning. Det an-
det til fysik og biologi. 

Der var også tænkt på et lille lærervæ-
relse, men da lærerne blev ved med at 
smutte over gården til de andre på det 
store lærerværelse, blev dette indrettet til 
det nye fag, specialundervisning. Denne 
skole holdt i 20 år, så måtte man igen  

udvide. I 1983 byggede man sidste længe 
omkring skolegården med et nyt stort  
lærerværelse, børnehaveklasse og egen 
biograf.

Gøgeungen Søndermarksskolen 

Der blev ved med at strømme indbyggere 
til Knudsker Sogn, og til sidst blev det 
besluttet at bygge en helt ny skole, til ele-
verne fra »Smedegårdskvarteret«, og i 
1968 flyttede de første elever ned til Søn-
dermarksskolen sammen med Bent Wag-
ner, der blev inspektør her. Bornholm 
fortsatte sin vækst de næste 20 år, hvor 
man faktisk drøftede endnu en skolebyg-
ning i Rønne Syd. Denne gang placeret 
ved Sagavej efter Peter Ipsensvej. Denne 
skulle så i første omgang høre under Søn-
dermarksskolen som et anneks. Det blev 
dog ved planerne.4

Knudsker Skoles endeligt

Efter kommunesammenlægningen i 1970 
var det Rønne Byråd, der bestemte skole-
udviklingen i Knudsker Sogn. Og efter 
adskillige tilløb traf byrådet i februar 
1990 en endelig beslutning om at lukke 
skolen ved skoleårets udgang i 1991. Be-
slutningen havde været oppe flere gange, 
hvor skolen var blevet reddet med 10 for 
og 11 imod en lukning, men i februar efter 
at der var kommet en ny kommunalbesty-
relse, skiftede flertallet til 11 for, og ele-
verne blev fordelt på de tre andre skoler i 
Rønne, og dermed var det slut for »Skolen 
på Bakken«.

Kommunen byggede selv de tre boliger til venstre, mens de tre til højre blev købt. Luft-
foto 1980erne. 

4  Forslag til Kommuneplan 1985-89, Rønne Kommune.
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En ny sidefløj til Knudsker Skole blev taget i brug i 1962. Den rummede fire klasseværelser, to faglokaler, et til formning, sang og 
håndgerning, et til fysik og biologi. Desuden et lærerværelse. Her er skolebørnene klar til invadering. Forfatteren rager op som 
fjerde sidst. Foto Bjarne Ilsted Bech. BØA.
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Den gamle stråtækkede kirkeskole i Poulsker o.1910. Bygningen var opført i 1844 og var sognets første skole. Billedet er fra sogne-
kortet for Poulsker Sogn. I 1911 blev bygningen købt, moderniseret og anvendt som butik og beboelse for uddelerparret i den nystar-
tede Poulsker Brugsforening. 
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Der har været fire offentlige skoler i Poul-
sker Sogn. I 147 år, fra 1844 og indtil 
1991, hvor den sidste, i 1962 byggede, 
Poulsker Centralskole lukkede. Som alle 
andre steder på Bornholm havde sogne-
børnene, forinden den første skole i sog-
net stod færdig, fået undervisning på for-
skellig vis.

I 1735 blev øens præster af den born-
holmske amtmand spurgt om behovet for 
skoler udenfor for købstæderne, og om 
der fandtes bygninger i forvejen, der kun-
ne bruges som skolebygning, om hvor 
man i givet fald skulle bygge nye skole-
bygninger, hvor langt der skulle være 
mellem skolerne, og, som det sidste; hvor-
dan skoleholderen kunne aflønnes og med 
hvor meget.

Til det svarede præsten i Poulsker, Tho-
mas Hansen Troyel, 1702-1769, der var 
blevet præst i sognet i 1732, at han fra 
prædikestolen forsøgte at oplyse ungdom-
men ved »Catechezation og Examen« ef-
ter gudstjenesten. Men resultatet af det 

var ringe, efter sognepræstens mening. 
Årsagen var, ifølge pastor Troyel, »den 
store Vankundighed«. Der var heller in-
gen steder i sognet for en skole at være og 
heller ingen gildeshuse eller jord, der 
kunne bruges til at understøtte skolen, 
mente pastor Troyel. Men han kunne dog 
samtidig oplyse, at sognet var »forskiøn-
net« med en student og retsindig degn, 
der jævnlig holdt skole hos sig selv for 
hvem der forlanger det. Poulskerpræsten 
foreslog, at der skulle opbygges en skole 
ved degneboligen, og at skoleholderen 
kunne være degnen, og kunne tillægges 
en løn på 20 rigsdaler årligt. De fattigste 
skulle undervises gratis og de formuendes 
børn skulle betale. Desuden blev det sagt, 
at Snogebæk lå så langt væk fra degnebo-
ligen, at der kunne opbygges en skole der, 
og at der kunne ansættes en lægmand til 
at undervise.

Nogle år senere, i 1739, fik samtlige 
sognepræster på Bornholm igen en skri-
velse. De blev spurgt, hvordan skolerne 

kunne indrettes på landet Bornholm. Sta-
ten havde hidtil pålagt degnene at under-
vise i kristendomskundskab, medens an-
den lærdom måtte komme andetsteds fra, 
fra forældrene, eller måske fra såkaldte 
omgangslærere. I 1739 blev det også fast-
holdt, at degnene forsat skulle være sog-
nets skoleholder. 

Der kom mange forskellige bemærk-
ninger og ønsker. Flere præster mente, at 
den ældgamle sædvane, at bønderne, der 
havde råd til det, delte udgiften til en »lø-
bende Skolemester«, som flyttede fra det 
ene sted til det næste i perioder på en eller 
to uger, skulle beholdes. Skolemesteren 
modtog her ophold og kost for sit besvær 
og sandsynligvis også en ugentlig beta-

Skolevæsenet i Poulsker

Af Kenn Erik Bech

Kenn Erik Bech har i mange år interesseret 
sig for slægts- og lokalhistorie, især fra 
Poulsker- og Snogebækområdet.
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ling for hver enkelt elev. Langt de fleste 
mente, at dette system skulle bibeholdes, 
men organiseres således at også de fatti-
ges børn kunne modtage undervisning. 
Fuld enighed var der om, at undervisnin-
gen kun skulle finde sted i vinterperioden 
fra mikkelsdag til påske. Børnenes ar-
bejdskraft kunne ikke undværes på de 
andre tidspunkter.

Almueskolen

I Poulsker var Troyel blevet afløst som 
præst af den kontroversielle Andreas 
Agerbech, 1702-1762. Om skrivelsen i 
1739 lød kommentaren fra Agerbech: 

»... at ihvorvel nødvendig en Almuesko-
le kunde være, saa ville Beboerne ikke 
formaa at bekoste og opretholde en saa-
dan. Bønderne, selv de fornemste og rige-
ste, har gerne store Penge at forrente paa 
deres Gaarde, saa de straks efter Mik-
kelsdag har, ligesom de fattige, maattet 
sælge deres Korn for bedste og ringeste 
Pris for at faa Penge til Skat og Rente. Jeg 
kender end ikke to Mand i Sognet, der har 
det anderledes end fra Haanden til Mun-
den. Udbyggerne er de fleste i Sognet; 
deres Børn udgør de fleste Tal, af dem er 
der næppe en, der har det nødtørftige 
Brød, som jeg selv kender«. Men samme 
pastor Agerbech tog dog selv, støttet af 
sognets degn, Anders Josephsen March-
mann (død 1754), undervisningen op. 

I en indberetning til biskoppen to år se-
nere fortæller Agerbech; »at endog Mænd 
paa 50 Aar har lært at læse rent i en Bog 
og fornemlig i Det Nye Testamente, da de 
en Dag aldrig før har kendt et Bogstav. 
Herved var der igen Mulighed for, at For-
ældre kunne lære deres Børn at læse«. Så 

også de voksne fik undervisning. Samme 
Agerbech har sin helt egen historie, kort 
fortalt: Han var kun præst i Poulsker i to 
år, hvorefter kan kom til Klemensker. Han 
havde tidligere været kapellan og drevet 
lægepraksis i København, og var endog 
læge for kongen, Christian VI, men kon-
gen blev endnu mere syg af hans tvivl-
somme lægemetoder. Som straf blev 
Agerbech sendt til Bornholm og fik præ-
steembedet i Poulsker! Andreas Ager-
bech, der var født i Varde, studerede først 
medicin, og siden teologi i Halle i Tysk-
land. Måske har Agerbech her mødt 
Struensees far, Adam Struensee, der var 
underviser i byen på den tid. Begge blev 
grebet af den religiøse retning, pietismen. 
Andreas Agerbech døde »i en ynkelig 
Forfatning« i Svaneke. 

Omgangsskole

I de næste hundrede år foregik undervis-
ningen forsat ved sognepræsten og deg-
nen, suppleret af omrejsende mænd, »der 
var lidt fremmelige«, som det blev formu-
leret, og lejlighedsvis samlede børnene på 
store gårde. Hver femte uge overhørte 
degnen specielt børnene. Således også i 
Poulsker. »Paa Landet plejede Sognets 
Degn, om Vinteren, fra Mikkelsdag til  
Paaske - sommetider ogsaa Præsten - at 
rejse ud én Gang om Ugen og holde Sko-
le, saa paa en Gaard, saa paa en Anden, 
for Omegnens Børn. Skoledagen varede 
kun 2 Timer, fra Kl. 10-12 og der under-
vistes kun i Stavning og Læsning og i Ka-
tekismus. De fleste Landbørn fik forme-
delst Gaardenes Fraliggenhed kun Del i 
saadant Skolehold fire til fem Gange om 
Aaret. Mange Forældre underviste selv 

deres Børn. Et eller to Steder i hvert Sogn 
er der nogen privat, der giver Undervis-
ning. Velhavende Folk havde Huslærere.«

Skoleloven i 1814 krævede, at nu skulle 
der bygges skolehuse i sognene, og der 
skulle ansættes faste lærere. For alle 
børn, mellem 7-14 år, skulle undervises. 
Men det tog sin tid, før det blev gennem-
ført i landsognene på Bornholm, således 
også i Poulsker, måske fordi det, også 
dengang, kostede en del penge at opføre 
skoler. Men spredt undervisning var der. 
En gammel skoleprotokol fra Poulsker i 
1817 fortæller om omgangsskolen, eller 
vandreskolen, der var i sognet fra 1817 
til 1828. For eksempel i 1817 hos Berthel 
Pedersen, 1775-1847, Lærkegård. Andre 
steder, hvor der holdtes vandreskoler, var 
hos Peder Jensen, 1775-1832, Nørregård 
og Rasmus Jacobsen Wibe, 1769-1850, St. 
Vibegård. 

I 1836 blev undervisningen mere orga-
niseret i Poulsker, da der blev oprettet en 
officiel omgangsskole, hvor degnen un-
derviste en uge ad gangen på forskellige 
gårde. Det blev til 12 ugers undervisning 
årligt. 

Tre år senere skete der igen ændringer. 
Det Kgl. Danske Kancelliråd offentlig-
gjorte en skoleplan i 1839 for Poulsker 
Sogn, og her redegjordes der bl. a. for, 
hvad læreren, der tillige var kirkesanger, 
skulle lønnes med. Han skulle bl. a. have: 
»... 3 Skæpper Byg, 25 Lispund Brød, 25 
Snese Æg, 1,5 Lispund Ost af Mælk af 
Sognets Gaarde, Offer og Accidentser an-
slaaet til 90 Rigsdaler, endvidere 6 Td. 
Rug og Byg in Natura, 10 Rigsbankdaler 
i Kirkesangerløn samt anordningsmæs-
sigt Brændsel og Foder«. 

Endnu inden den første skole i Poulsker 
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i 1844 var bygget og åbnet indførtes året 
før, i 1843, hveranden dags skolegang for 
alle sognets børn i en skole, der afholdtes 
i salen i stuelængen hos Hans Jensen Dich 
Marcher, f. 1814, på Spidsegård på Poul-
skervej. 

Den sidste degn i sognet, var Lars Peter 
Mahler, 1766-1845, der sad i degneembe-
det i sognet fra 1808 til 1844, hvorefter det 
var slut med den gamle skoleforordning 
med degneundervisning. Degnen Mahler 
underviste i årene forinden 1844 sandsyn-
ligvis sammen med omgangslærer Jacob 
Josephsen, 1804-1877, der, efter den nye 
skole kom til Poulsker i 1844, flyttede til 
sit fødesogn Bodilsker, hvor han blev om-
gangslærer. Om de to kan man læse i bi-
skop Mynsters Visitats-bøger. 

Fra året 1841 skriver Mynster fra Poul-
sker bl. a.: »For Skolevæsenet er en Plan 
approberet, men som først kan iværksæt-
tes, naar den nuværende Degn afgaar. 
Denne Mahler, 76 Aar, er ubrugbar, men 
en meget skikkelig Mand. Sognet har der-
for kun en Omgangskole. Læreren, Jakob 
Josephsen, er en meget tro, men meget 
simpel Mand; han katechiserer kun ved at 
lade opramse… Skolehuset meget godt. 
98 Børn (i forrige Vinter 160). Læreren 
Ole Jensen, 34 år, sem. fra Joenstrup, er 
en vakker Mand, og roses meget, katechi-
serer ogsaa antageligt, men Fremgangen 
er mindre god, hvilket vel til dels beror 
derpaa, at Børnene ikke vænnes til at 
læse langsomt og højt…«

Kirkeskolen i Poulsker

Den 29. januar 1844 afholdtes både en li-
citation og en auktion (af den gamle deg-
negård), det var starten på opførelsen af 

den første egentlige Poulskerskole. Belig-
genheden var omtrent midt i sognet, ca. 
500 meter øst for sognekirken, tæt op af 
den øst-vestgående landevej. Bygninger-
ne ligger der stadig, og har adressen Bæk-
kedalsvej 2.

Som initiativtager til den første skole i 
Poulsker i 1844 nævnes sognepræsten, 
Carl August Meyn, 1813-1870. Han var 
kun præst i Poulsker i otte år, fra 1839 til 
1847, og var også den første sognerådsfor-
mand i sognet, hvilket han blev i 1842. I 
1847 blev Meyn præst i nabosognet Bo-
dilsker, og i 1857 præst i Rønne og samti-
dig provst. Han blev som 53-årig gift an-
den gang i sit gamle hjemsogn, i kirken i 
Poulsker, med en datter, Henriette Jork, 
1829-1914, af den daværende sognepræst 
Jakob York, 1820-1888.

I 1844 blev Poulsker Kirkeskole indviet, 
og som den første lærer fastansatte man 
nu Ole Jensen, 1816-1853, han virkede 
samtidig som kirkesanger. Ole Jensen 
døde få år efter skolens start, og efterlod 

Øverst: Poulsker Degnegård. Udsnit af 
»Kaart over Poulskirke Sogn, 1864«. Som 
i de øvrige sogne var undervisningen i 
Poulsker først knyttet til degnegården, 
der lå syd for præstegården på matr. 2a. 
Sognets første faste skole blev bygget på 
matr. 2b øst for kirken.

Nederst: Carl August Meyn, 1813-1870, 
var præst i Poulsker i otte år, fra 1839 til 
1847, og var også den første sogneråds-
formand i sognet. Medens han var præst 
blev skolen indviet i 1844, et arbejde han 
var stærkt involveret i. Meyn blev senere 
provst i Rønne. Foto G. Støckel. BØA. 
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enke og fire børn. Der kom derved til at 
hvile en efter forholdene betydelig enke-
pension på embedet. Enken, Caroline Jen-
sen, 1814-1863, betegnes i folketællinger-
ne som skolelærerinde og »holder af 
Skole«.

En eksamensliste fra Poulsker Kirke-
skole så sådan ud: Religion, bibelhistorie, 
skjønskrivning, tavle- og hovedregning 
samt skriftlæsning. Der blev givet karak-
terer for de enkelte fag samt en samlet 
hovedkarakter i kundskab og sædelighed. 
Ved eksamener i 1846 blev kundskaberne 
i religion, bibelhistorie og salmer behand-
let enkeltvis, mens sang blev behandlet 
korvis for de to klasser.

En »globetrotter« bliver lærer

Da den første lærer Ole Jensen døde som 
37-årig i 1853, blev han efterfulgt af gård-
ejer og cand. phil. Carl Frederik Petersen. 
Herved fik børnene en lærer, der måske 
har fortalt dem mange historier fra den 
store, vide verden. Carl Petersen, 1817-
1877, havde blandt andet opholdt sig på de 
Dansk vestindiske Øer, hvor han også 
havde fundet sin kone.

Carl Frederik Petersen var født i Nexø 
den 16. juni 1817, søn af kammerråd Hen-
ning Petersen, f. 1771 fra Viborg, som 
kom til Frederiks Stenbrud i Nexø som 
inspektør i 1808. I 1834 var Carl Petersen 

registreret som matros og boede i Ulvega-
den, nr. 24, i Nyboder. Han blev styr-
mand, men ved sin søsters bryllup i 1851 
betegnes han som cand. phil. Året forin-
den, i 1850, var han iflg. folketællingen 
skolelærer på øen Sct. Croix, Vestindien, 
og han blev gift med Egoline Georgiane 
Didrichsen (f. 1831 i Vestindien). De fik 
otte børn, den ældste er født i Nexø. Carl 
Petersen vendte, efter årene i Vestindien, 
tilbage til fødeøen. Først i Nexø, men i 
1852-53 købte han Tornegård på Enge-
gårdsvejen i Poulsker. 

Gården blev dog solgt igen i 1860, og 
familien Petersen bosatte sig på kirkesko-
len. I 1857-1858 var pladsen blevet for 
trang i kirkeskolen, og der kom en udvi-
delse på fire fag inkl. bolig til læreren og 
en andenlærer blev ansat.

I 1877 døde Carl Frederik Petersen og 
enken Egoline Georgine flyttede ud fra 
skolen til et hus på Graveregårds grund 
sammen med sine to yngste børn og den 
ældste ugifte datter. 

Samme år kom to nye lærere til kirke-
skolen. 

Skrædder Anders Christophersen, f. 
1815, havde været andenlærer på kirke-
skolen, og i 1877 blev hans unge søn, 
Christian Laurentius Andersen, 1850-
1909, den ny førstelærer. Andenlærer i 
1877 blev Hans Jespersen Holm, 1849-
1916, men han blev i 1881 den første lærer 
i den nyoprettede skole ved Snogebæk. 

I 34 år var Chr. L. Andersen lærer ved 
Kirkeskolen og desuden kirkesanger. Han 
var ugift og en del af hans arv efter hans 
dødsfald i 1909 gik til et nyt orgel i Sct. 
Pouls Kirke. Lærer Andersens gravsten 
står stadig på Poulsker Kirkegård. To år 
efter hans død blev kirkeskolen nedlagt 

Poulsker Kirkeskole 1888. Læreren er Chr. L. Andersen, der virkede på skolen fra 1877 
til 1909. Til højre ses andenlæreren. Foto C. Christensen, Odense, omrejsende skole-
fotograf. BM.
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Poulsker Kirkeskole, igen med lærer Chr. L. Andersen. Bemærk skibsnavnebrædtet på bygningen bag læreren. »Cornucopia« , som 
var en brig, strandede i 1854 på Salthammer Rev. Alle mand reddet. Men skibet blev vrag og skibsnavnebrædtet er altså havnet på 
Poulsker Skole. Billedet har tilhørt lokalhistoriker Otto Rohmann, som står som nr. fem fra venstre i bagerste række. Billedet er fra 
ca. 1905, fotografen er ukendt. BM.
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og en ny skolebygning blev bygget et par 
hundrede meter fra den gamle kirkeskole, 
hvor Poulsker Brugsforening i stedet etab-
lerede sig.

Poulsker Østre Skole i Snogebæk 

Med bygningen af Poulsker Østre Skole 
ved Gadegård i Snogebæk fik de mange 
børn fra fiskerlejet endelig en skole tæt på. 
Beliggenheden var perfekt. 

Her krydsedes landevejen fra vest, vejen 
fra Dueodde og Snogebæk, med vejen til 
Nexø. Den officielle indvielse den 6. ja-
nuar 1882 blev foretaget af præsten i Poul-
sker, Niels Jørgen Jensen Lund, 1840-1920.

I Snogebæk havde den driftige enke  
Ellen Kruse, 1805-1880, flere år tidligere 
oprettet pogeskole og købmandsbutik i 
Hovedgaden 3, den dygtige Kruse-fami-
lies residens. Allerede i 1856 var Ellen  
Kruse blevet alene med seks børn, da  
hendes mand, Niels A. Kruse, 1811-1856, 
som var formand for Snogebæk Rednings-
station, druknede sammen med fire andre 
Snogebæk-fiskere i forbindelse med et red-
ningsforsøg af en nødstedt preussisk båd. 
Men fiskerenken klarede sig godt. Ellen 
Kruse døde »mæt af dage« i 1880.

På den ny Østre Skole var der i starten 
også indrettet en pogeskole. Og i 1886 ind-

Øverst: Poulsker Østre Skole o. 1910 med 
lærer H.C. Holm. Foto Alfred Kjøller, Al-
linge. BM. 

Nederst: Poulsker Østre Skole o. 1915. 
Lærer Anton Kure og lærerinde K. Jør-
gensen. Fotograf Ch. L. Sundbøll, Rønne. 
Tilhører Kenn Erik Bech.
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rettede man en håndgerningsskole, som 
Bornholms Amtsråd gav tilskud til. Faget 
blev først obligatorisk i Danmark i 1899, 
hvor det iflg. loven hed: »at der skulle un-
dervises i kvindelig Haandgerning, naar 
der i et Skoledistrikt paa Landet er ansat 
en Lærerinde«. Og det blev der på Poul-
sker Østre Skole. På det tidspunkt var det 
i øvrigt en søn af førnævnte Ellen Kruse, 
der var blevet sognerådsformand, Andreas 
P. Kruse, 1834-1910. Med Østre Skole fik 
man en skolebygning med plads til poge-
skole og beboelse til lærerinden.

Ny skole - Poulsker Vestre Skole

Efter lærer Chr. Andersens død i 1909, 
ansatte man en ny førstelærer, Christian 
Arvidsen, 1878-1964. Arvidsen fik kun et 
år på den gamle kirkeskole, så stod den 
store, nye, statelige bygning, Poulsker Ve-
stre Skole, beliggende få hundrede meter 
fra den gamle skole fra 1844, klar til ind-
flytning. 

Året var 1911, og der skete en masse i 
sognet. Ved siden af den gamle kirkesko-
le kom der nyt mejeri, elværk, smedje, 
telefoncentral og den nye brugsforenings-
butik, men det har nok været en skuffelse 
rent lokalt, at den ny jernbanelinje ikke 
nåede til dette område. Jernbanen strej-
fede kun lige sognet i form af Pilemølle 
Jernbanestation i sognets nordvestlige 
hjørne. 

På lærerfronten, efter flere skift, kom 
Petrea Hansen, 1893-1976 til i 1920 som 
lærerinde, og »Frøken Hansen« var på 
skolen i mange år. Den nye skole var fire-
klasset, og i 1913 kom for første gang et 
lille, men offentligt bibliotek, det første 
rigtige bibliotek i Poulsker, selv om der 

fandtes en stor bogsamling i et privat hus 
i Snogebæk. Først i 1942 fik Vestre Skole 
et decideret skolebibliotek. Også Poulsker 
Østre Skole blev gjort fire-klasset, og der-
med stod sognet med et, efter datidens 
forhold, helt moderne skolevæsen. I disse 
to skoler foregik undervisningen i de næ-
ste 51 år. I Vestre Skole dog yderligere i 
22 år, til 1984, idet de to yngste klasser 
forsat gik der, selv om den nye central-
skole kom til i 1962. 

Poulsker Østre Skole

I Poulsker Østre Skole var Anton Kure, f. 
i Olsker 1889 og uddannet på Nexø Semi-
narium i 1910, blevet førstelærer i 1916, 

mens Anna K. Nielsen, 1892-1965, som 
var færdig på Nexø Seminarium i 1915, 
var kommet til som lærerinde. Skolen 
havde i 1930 fået en ny, supplerende sko-
lebygning, eftersom stadig flere og flere 
børn kom til, især fra de nye husmands-
steder, der var skudt op på landet i de før-
ste to årtier efter århundredeskiftet. Pri-
sen på skolen var 17.000 kr., som blev 
betalt ved indvielsen.

Facadetegninger og snit af Poulsker Ve-
stre Skole. »Forslag til en Degneskole i 
Poulsker« har arkitekten, der desværre er 
ukendt, skrevet. Blåtryk. Omkring 1910. 
BØA.
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Fravær

At der var tale om et landsogn kan tyde-
ligt aflæses i Vestre Skoles protokol over 
elevernes fraværelsesgrund. I 1920erne 
skyldtes børnenes forsømmelser i skolen 
ofte medhjælp i landbrugsbedriften i 
hjemmet; at køre gødning, trække roer 
op, passe køer - var meget almindelige 
årsager til fraværet. Andre gange skrev 
læreren simpelthen, at eleven skulle »sove 

ud«. Vi må formode, at det skyldtes gårs-
dagens hårde arbejde i hjemmet. Årsagen 
»at passe mindre søskende«, forekom 
også jævnligt. 

Og fattigdommen slog tydeligt igen-
nem, fx i den strenge vinter i februar 
1921, da en elev må blive hjemme fra 
skole, fordi »han ingen træsko har«. 

I juli måned skyldtes forsømmelserne 
oftest dyrskuet. Nogle måneder senere 
kunne fraværsårsagen være høstgildet, 

mens det i december var juleslagtningen. 
»Hjælpe mor med at hugge brænde og 
koge pølse« hed det. Et helt specielt pro-
blem havde lille Gunhild i oktober 1920. 
Hendes fravær skyldtes, at hun »var ban-
ge for lysbillederne«, der blev vist i sko-
len!

Helt op i 1950erne prægede landbruget 
elevernes forsømmelser. Acceptable grun-
de var stadig »at ruske gæs« eller »at soen 
skulle fare«!

Poulskerbørn på skoleudflugt til Balka sidst i 1930erne. Børn skulle hjælpe til i landbruget og hjemmet dengang, men fritidsfornø-
jelser var der heldigvis også tid til. Tilhører Kenn Erik Bech. 
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Lærer Arvidsen - vautehorra  
og så lærer 

Om Christian Arvidsen, der var lærer i 37 
år i Poulsker, kan fortælles, at han var 
skomagersøn fra Aaker. 

Efter konfirmationen var han først 
»vautehorra« på Ll. Gadegård i Peder-
sker, inden han gik i karetmagerlære i 
Aakirkeby. Men kun efter et år som ud-
lært svend, tog Arvidsen det store spring, 
og begyndte på Vordingborg Seminarium 
efterfulgt af tre år på Nexø Seminarium, 
hvorfra han dimitteredes i 1904. Efter tre 
år som andenlærer i Birkerød blev han i 
1910 den nye førstelærer på Poulsker Ve-
stre Skole.

»Min far var præget af Kold og højsko-
lebevægelsens tanker«, har Inge Kou-
strup, 1922-2014, datter af lærer Arvid-
sen, fortalt. »Vi børn fik en forholdsvis fri 
opdragelse, børn skulle selv tage ansvar 
for deres handlinger, for eksempel fik vi 
aldrig besked om at lave vores lektier«. 

Arvidsen var en flittig mand, der stod 
op kl. seks om morgenen for at fyre op i 
skolens store kakkelovn. Han var fore-
gangsmand for flere nye tiltag i skolen og 
i sognet. Der blev etableret skolehaver, og 
Arvidsen fik gang i både aftenskole og 
højskolekreds. Desuden havde han arbej-
de som kordegn og kirkesanger samt var 
formand for sygeplejeforeningen på 
Bornholm og meddeler til Bornholms Ti-
dende. Samme avis noterede i 1916, at 
Bornholms Amt på finansloven tildelte 
Poulsker Sogn et beløb som tilskud til den 
af lærer Arvidsen oprettede aftenskole. 
Aftenskole var der i sognet i 30 år, syv år 
i skolen var for lidt, fandt lærer Arvidsen. 
Han underviste sognets unge vinteraft-

nerne, mens det var en gæstelærer, der 
underviste i landbrug. I årene 1930-1940 
var der en højskolekreds, hvor man mød-
tes på gårdene en gang om måneden med 
forskellige foredragsholdere. Her kom 
både gamle og unge. Emnerne kunne 
være om Jylland eller Hammershus, og 
sognerådsformand, folketingsmand H. C. 
Koefoed, 1888-1961, Markeregård, der 
også var medopretter af studiekredsen, 
var ofte til stede ved møderne.

»Han var med sin kraftige sangstemme 
med til at lægge »niveauet«, når der skul-
le synges«, sagde man om Arvidsen. Inge 
Koustrup huskede også, at det sidste mø-
de i studiekredsen var den 10. april 1940 
på Stavnsgård, hvor alle selvfølgelig var 
nedtrykte over tyskernes besættelse af 
Danmark. 

Lærer Arvidsen var tillige med i et so-
cialt initiativ, der sørgede for, at der blev 
ansat en sygeplejerske i sognet.

Poulsker Vestre Skole. Med lærer Arvidsen. Foto Kaare Rasmussen o. 1925. BM.
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Juletræsfest

Før jul kom flere forældre, nok de bedst 
stillede, og gav et beløb til festen. Fru Ar-
vidsen bagte kringle og kogte chokolade, 
mens Arvidsen selv lavede godteposer til 
børnene. 

Det store juletræ fra kirken blev hentet 
ned på skolen, og der blev sat andet pynt på 

træet, i kirken var der kun det hvide pynt. 
Ved 15-tiden kom de første familier med 
madkurv. 

Alle lokaler på skolen, også de private, 
var optaget til festen.

»Først sang man julesalmer og -sange. 
Lærerinde Frk. Hansen deltog ikke me-
get, det var for verdsligt for hende - bare 
det at synge »Højt fra træets grønne top« 

Poulsker Vestre Skole 1951. Lærerne er 
Viggo Abildtrup til venstre (på skolen 
1948-1961), og frk. Petra Hansen. Foto 
tilhører Kenn Erik Bech.



SKOLEVÆSENET I POULSKER

243

overskred hendes grænse«, fortalte Inge 
Koustrup i 1994. 

Juletræet blev efterfølgende sat hen i en 
krog, for nu drejede det sig om sanglege 
og små optrin i skolestuen, fx H. C. An-
dersens »Tolv med posten«. Ved ti-tiden 
var det slut, men så kom næste hold, det 
var de unge fra aftenskolen, og de morede 
sig til midnat.

Den sidste førstelærer

Torsdag den 27. maj 1948 blev der holdt 
afskedsfest for lærer Arvidsen. Efterføl-
geren som førstelærer blev Viggo Abild-
trup, 1921-2006, som bestred jobbet til 
1961. Han var købmandssøn fra Rønne, 
og efter lærereksamen og organistuddan-
nelse tog Abildtrup straks tilbage til øen.

»Min far var først ansat i Nexø og Has-
le, men kom siden til Poulsker«, fortæller 
sønnen, sportsredaktør Niels Abildtrup, 
Fyns Stiftstidende. Rønne-drengen Viggo 
Abildtrup kom til Dueodde-området, og 
de mange fugletræk i området var lige no-
get for den naturinteresserede Abildtrup. 

»Hans interesse for fugle og natur for-
lod ham aldrig i sindet«. Heller ikke inte-

Her ses pigerne i fjerde klasse i foråret 1951. Poulsker Vestre Skole, læreren er Viggo Abildtrup. Foto Berghagen, Nexø, tilhører Kenn 
Erik Bech. 
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ressen for Bornholm, selv om Abildtrup 
forlod øen i 1961, og blandt andet var sko-
leinspektør i 25 år i den nordfynske by 
Veflinge. 

Det nye centrum - Centralskolen

Allerede i 1947 var der i sognet planer om 
en ny, samlende, central skole, og i 1952 
var sognerådet endda kommet så langt, at 
Holger Pinds Arkitekttegnestue præsen-
terede et gennemtegnet projekt til en ny 
skole, bygninger, der i øvrigt så helt an-
derledes ud end den skole, der først blev 
opført ti år senere, i 1962. 

Der var pladsmangel på både Østre og 
Vestre Skole, og sognerådet måtte nøjes 
med at mødes i et lille lokale på forsam-
lingshuset Frem. 

Jo, ønsket om en ny, central, skole, for 
hele sognet, var stort. Men hvor skulle 
den ligge? Et af de store stridsemner for-
ud for vedtagelsen af skoleplanerne var 
netop skolens beliggenhed, og selvfølge-
lig, hvor meget det ville koste at bygge en 
ny skole. 

Der blev holdt et utal af møder omkring 
skolebyggeriet, og sogneråd og skolekom-
mission havde en travl tid. Mange Snoge-
bæk-beboere ønskede, at den ny skole 

skulle placeres ved siden af Østre Skole 
ved Snogebæk, men sådan så flertallet i 
sognerådet ikke på det. De mente, at sko-
len skulle ligge på landet ved siden af Ve-
stre Skole. 

Selv om børnetallet i fiskerlejet Snoge-
bæk var gryende, kom flertallet af bør-
nene i 1950erne stadig fra landet; fra går-
dene og avlsbruger- og husmandsejen-
dommene. 

Holger Pinds Tegnestue. Detalje af for-
slag til centralskole i Poulsker, august 
1952. Ikke realiseret. BØA.
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Et vådt kompromis

Enden på det hele blev et politisk kompro-
mis. Placeringen blev omtrent midtvejs 
mellem de to skoler, På Poulskervej, et 
område ved St. Vibegård og Vibemøllen. 
Set i bakspejlets klare lys, et ikke indly-
sende godt valg. Det var et meget vådt og 
fugtigt område, og det skabte da også i 
årenes løb evige oversvømmelser. Ikke 
underligt at den ny skole fik eget vand-
værk! Bygningerne har siden måttet lide 
under det, endnu helt frem til i dag. End-
videre havde en placering tæt på Snoge-
bæk by sandsynligvis været en rednings-
planke, i nogle år, for fortsat skolevirk-
somhed i Poulsker-Snogebæk-området.

Pengene var tilsyneladende ikke det 
store problem dengang, når det kom til 
stykket. Budgettet lød på en mio kr., men 
det endte på det dobbelte, to mio kr., som 
blev betalt kontant. Det blev oplyst, at 
pengene især kom fra Poulsker Plantage, 
der gav pænt overskud - dengang. I 1962 
havde sognerådet også postet penge, sam-
men med naboerne i Bodilsker Sogneråd, 
i etableringen af Bodilsker og Poulsker 
Realskole, som aviserne betegnede som 
»et mønster for en skole på landet, helt 
igennem indrettet uden sparekniv«. Real-
skolen var placeret på Bodilsker Central-
skole, der var kommet til i 1959. Ingen fra 
dengang kunne nok forestille sig, at spa-
rekniven 30 år senere var blevet yderst 

skarpsleben, og nærmest forårsagede en 
stillingskrig i begge lokalområder om, 
hvilken skole der skulle lukkes.

Reddet i første omgang

Den 21. august 1962 begyndte 138 elever 
på den ny centralskole. Østre Skole blev 
solgt og blev til lejrskolen Skolegården og 
fik tilbygget nye festlokaler. Vestre Skole 
forblev endnu nogle år skole i nogle af lo-
kalerne, der husede de mindste klasser. 
Den første egentlige skoleleder for Poul-
sker Skole, eller Poulsker Centralskole, 
som det hed dengang, blev V. Yde, som 
snart blev efterfulgt af Anders Kofoed-
Svendsen, 1930-1982. Den officielle indvi-

Poulsker Centralskole fra 1962. Foto Sylvest Jensen 1968, Det Kongelige Bibliotek. 
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else af »Poulskers nye centrum- og sogne-
kompleks«, som aviserne skrev, blev holdt 
onsdag den 12. december. Sognerådsfor-
mand Hans Peter Pihl, Aggehøj, 1900-
1987, og pastor Vagn Tøttrup, 1921-2005, 
var blandt dem, der holdt taler sammen 
med amtmand Niels Elkjær-Hansen, 1915-
2007. Udendørsarealerne bød bl.a. på nye 
bold- og atletikbaner, og den lokale idræts-
forening flyttede dertil, mens de gamle 
idrætsarealer nær Snogebæk ved Hulle-
gård, og gymnastiksalen på sognets gam-
le forsamlingshus Frem, blev droppet. Li-
geledes kom der også ungdoms- og aften-
skoler i de nye skolebygninger. 

Allerede nogle få år efter kommunalre-
formen i 1970 kom skolen i Poulsker i 
skudlinjen første gang. 

Dengang blev den reddet på målstregen 
af den daværende Nexø Kommunalbesty-
relse. I 1983/84 blev Poulsker Hallen byg-
get ved siden af skolen, et væsentligt ak-
tiv, og mange håbede, og troede, at hallen 
kunne redde skolen fra lukning i mange 
år fremover. 

Skoledebatten i Nexø Kommune kørte 
igen på, at en skole skulle lukkes på grund 
af faldende børnetal. Men hvilken af 
landskolerne måtte lukke, Bodilsker eller 
Poulsker Skole?

Farvel og tak

En ny lærerfløj var der blevet tilbygget på 
Bodilsker Skole, men i Poulsker var der 
også kommet nye lokaler til. I forbindelse 
med idrætshallen, iværksat af Poulsker 
Idrætsforening, udbyggedes med flere 
klublokaler. Idrætsforeningen mente nu, 
at de havde fået et løfte fra kommunalbe-
styrelsen om ro på skoleområdet i flere år 
frem.

Desto større var chokket, da meddelel-
sen om lukningen stod med store fede 
typer på forsiden af Bornholms Tidende 
den 8. august 1990. Der skulle spares 
store millionbeløb de næste fire år, og 
derfor skulle Poulsker-skolen lukkes den 
1. juli 1991.

Det følgende halve år blev én lang debat 
og med voldsomme diskussioner. Avi-
serne bugnede hver dag med følelsesla-
dede læserbreve og artikler fra lokalbebo-
erne, der var stærkt imod skolelukningen. 

Borgerforeningen i Snogebæk, skolebe-
styrelsen og idrætsforeningen arrangere-
de borgermøder med stor tilslutning,  
og der blev opstillet alternative løsninger, 
en af dem var en lukning af Bodilsker 
Skole. Samarbejdet fra 1962 var nu blevet 
afløst af åben »krig«. 100 skoleelever 
marcherede i protest udenfor byrådssalen 
i Svaneke, men inde i bygningen bekræf-
tede kommunalbestyrelsen endelig luk-
ningen. 

Det skete den 5. februar 1991, kun en 
stemte imod beslutningen, Jens Haagen-
sen (V).

Mandag den 17. juni 1991 tog elever, 
skoleinspektør siden 1982, Erik Skot-
Hansen, lærer Anny Steen, ansat på sko-
len siden 1965, og med privat bolig på 

Poulsker Skole ved indvielsen i 1962. Der er besigtigelse af det nye skolekøkken, fra ven-
stre amtmand Niels Elkær-Hansen, tidligere borgmester i Nexø, Niels Harild, som da var 
medlem af Amtsrådet og amtsskolekonsulent Karl Johan Rungø. Til højre er det kogekone 
Ingeborg Falch Hansen fra Bodilsker. Foto Ruben Jensen 1962. Tilhører Kenn Erik Bech.
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Poulsker Vestre Skole, de øvrige lærere, 
personale og skolebestyrelse, officiel af-
sked med Poulsker Skole. Dermed var det 
slut med skolevæsenet i Poulsker efter 
næsten 150 års virke. 

Bygningerne i Poulsker Skole kom i ste-
det til at rumme Dueodde Efterskole, og i 
dag (2015) er det den social-økonomiske 
virksomhed, Grennesminde Bornholm, 
der holder til i de flade skolebygninger fra 
1962.

Kilder:

J. P. Mynsters visitatsdag-bøger 1835-53, 
udg. Bj. Kornerup I–II, 1937. Bornholm 
s. 216.

J. A. Jørgensens artikler i Bornholmske 
Samlinger nr. 13, 18, 20, og 38.

K. Thorsen jubilæumsartikel i Bornholms 
Tidende, 29.1.1944. 

Vilhelm Kolthoff Nielsen i »Bogen om 
Bornholm«, 1957. 

Dagbladet Bornholmeren 18.12.1962. 
Carl Løfholms artikel om Agerbech i »Jul 

på Bornholm«, 1979.
Interwiev med Inge Koustrup, Balka, 

28.12.1994 samt diverse avisartikler om 
Chr. Arvidsen.

Mindeord i Bornholms Tidende af sønnen 
Niels Abildtrup, 2006, samt telefonin-
terview med samme.

www.oleplannthin.dk/Slaegtsforskning/
Sandegaard.

Første skoledag, første klasse. Poulsker Centralskole 1970. Foto Bornholms Tidende. Tilhører Kenn Erik Bech.
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Fotograf Bjarne Ilsted Bech fotograferer studenter i Statsskolens have i Rønne i 1960erne. Fotografer har fotograferet børn i stor 
stil - men at fotografere en fotograf, der fotograferer en skolegruppe er sjældent! Bjarne Ilsted Bech var fotograf i Rønne fra 1953 til 
2000. Skolebilleder tog han mange af, især årets studenterbilleder. Foto Algot, Rønne. Tilhører Bjarne Ilsted Bech.
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På de følgende sider vil du kunne se, hvil-
ken udvikling bornholmske børn og deres 
lærere har gennemgået i løbet af 100 års 
skolegang. Fra det vi ser og opfatter som 
små forkuede væsener, klædt i voksentøj 
eller nogle gamle pjalter og med træsko 
eller lappesko. Til de selvbevidste skole-
børn, der takket være den udvikling de 
rider på skuldrene af, for de flestes ved-
kommende har et godt liv, med et gåpå-
mod og en bevidsthed om livets mulig-
heder. Billederne på de efterfølgende  
sider er fra ca. 1870 - 1970, hvor vi stop-
per, fordi man ikke må vise billeder, der 
er yngre end 50 år - medmindre man har 
indhentet tilladelse fra fotograf og foto-
graferede, hvilket kan være et urealistisk 
job.

Jeg har gennem længere tid arbejdet på 
at indsamle bornholmske skolebilleder. 
For at se, hvad det er for en historie, der 
gemmer sig i det at fotografere skoleklas-
ser. Antallet af gamle skolebilleder over-
gås ikke af andre typer billeder! (Bortset 

fra portrætter, hvis man regner dem for en 
type). Man har, specielt fra 1920erne - og 
det stopper tilsyneladende aldrig - foto-
graferet skoleklasser om ikke hvert år, så 
hvert andet. 

Hvert billede er blevet købt af næsten 
alle elever, så det har været en rimelig 
forretning for fotografen. Billederne er 
blevet gemt, taget frem og studeret som 
særlige klenodier, der mindede om en tid 
på godt og ondt, men hvor man var sam-
men med sine klassekammerater, som 
man måske endda blev venner med for 
livet. Nu bliver skolebillederne, især de 
ældre, lagt på nettet til stor glæde for de, 
der genfinder sig selv og kammeraterne 
og måske også får skabt kontakter efter 
mange år.

Jeg er specielt interesseret i fotografer-
ne, og mit fokus har været der. Foruden 
selvfølgelig at finde billeder, der ikke bare 
viser en klasse skolebørn, men i sig rum-
mer andre gode historier, som det forhå-
bentlig vil fremgå af det efterfølgende. 

Jeg vil forsøge at give en kort oversigt 
over de fotografer, der har været på banen 
og håbe på, at det efterhånden vil afsted-
komme, at jeg får samlet mange flere op-
lysninger sammen om dette kapitel i sko-
lehistorien.

Én fotograf - blandt de mange - bærer 
om nogen ansvaret for, at skolebørnene er 
blevet foreviget. 

Det er fotograf Kaare Rasmussen, Gud-
hjem senere Rønne. Ham vender jeg til-
bage til. Ellers er børnene fotograferet af 
de lokale fotografer i nærliggende byer, 
eller tilrejsende fotografer med speciale i 
skolefotografering.

Bornholmske skolebilleder 1870-1970

Af Ann Vibeke Knudsen

Ann Vibeke Knudsen er arkitekt, var  
museumsinspektør på Bornholms Museum 
fra 1982, museumsleder samme sted  
1996-2010. Siden forfatter og redaktør  
af kulturhistoriske bøger, artikler og  
hjemmesider.
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Historiske Sognekort

Indledningsvis lidt om de sognekort, som 
er så gode kilder til skolehistorien. Det var 
en københavnsk virksomhed, S. Tröst-
Hansens Forlag, København F, som udar-
bejdede og solgte »Historiske Sognekort« 
eller »Danmarks Kirker og Skoler« i form 
af fotokollager, der viser sognenes kirker, 
skolerne samt billeder af præster og lære-
re. De blev solgt over hele landet.  Svend 
Tröst-Hansen var fotograf og udgav kor-
tene i årene fra 1917 til ca. 1934. Bille-
derne skaffede han sig formentlig ved 
kontakt til præst og lærere i de enkelte 
sogne, han har vist ikke selv fotograferet, 
men måske affotograferet billederne til 
reprobrug. Det har været et særdeles am-
bitiøst projekt. På de ældste kort fra 1917 
står der, at de blev udgivet for Dansk Sko-
lemuseum (senere Danmarks Pædagogi-
ske Bibliotek), men fra 1920erne var det 
som egen forlægger. Tröst-Hansen nåede 
ikke samtlige sogne i Danmark ligesom 
byerne aldrig blev kortlagt på denne måde 
- desværre! Man kan læse mere og down-
loade samtlige kort i en god opløsning på 
en hjemmeside på Århus Universitet.1 

Sognekortene er fantastiske kilder, ikke 
mindst til sognenes skolehistorie. Netop 
det, at sognekortene fortæller om præ-
sterne og lærerne, er et udtryk for den 
samhørighed, der endnu på det tidspunkt 
var mellem kirke og skole. Indtil skolelo-
ven i 1933, hvor det gejstlige tilsyn med 
folkeskolen blev ophævet, var kirken og 
dermed sognets præst, skolens øverste, 

daglige myndighed. På sognekortene fin-
des i flere tilfælde de eneste portrætter vi 
kender af lærerne og i flere tilfælde også 
de tidligste fotografier af skolerne. Den-
gang var læreren ofte »kulturbærende« i 
sognet, naturligvis med en meget tættere 
tilknytning til sogneboerne end præsten. 

De første skolefotografier

Jeg har endnu ikke fundet et ældre born-
holmsk skolebillede end det, Nexøs foto-
graf Johan Hansen tog i 1870, da hans 
egen søn, der var født i Sønderjylland i 
1864, begyndte at gå i skole hos Augusta 
Broberg i Nexø. Altså en byskole, en po-
geskole, specielt beregnet til de mindste 
elever, som her kunne lære at stave og 
læse, inden de kom i den almindelige bor-
gerskole. Vi er dog så heldige, at vi har et 
næsten samtidigt foto af en skole på lan-
det: Klemensker Vestre Skole, med før-
stelærer Jokum Kofod. Det er fra 1871 og 
er taget af en preussisk fotograf Heinrich 
Herman Barby, som boede på Bornholm 
et par år. (Læs mere om de enkelte bille-
ders historie under hvert billede).

Johan Hansen fra Nexø og Gottlieb 
Støckel fra Rønne var blandt Bornholms 
første, fastetablerede fotografer. Fra 
Støckels hånd har vi et fotografi af ele-
verne i Rønne højere Realskole. Men vi 
har ganske få skolebilleder fra disse to 
første fotografer, måske også fordi foto-
teknikken dengang (en »vådpladeteknik«, 
hvor glasnegativet skulle fremstilles og 
fremkaldes umiddelbart efter eksponerin-
gen) gjorde det vanskeligt at fotografere 
skolebørn. Derfor gav det da også anled-
ning til nogen polemik i aviserne, da en 
fotograf fra Odense, C. Christensen Tom-

hav, i 1888 meldte sin ankomst med an-
noncer i øens dagblade. Han tilbød at fo-
tografere grupper og bygninger i det åbne 
landskab og fortalte, at han havde en foto-
grafisk teknik, der gjorde det muligt. Han 
benyttede de fabriksfremstillede »tør-
glasplader«, som gjorde det meget enk-
lere at fotografere børn ude på skolerne. 
Glasplader fra hans hånd og ikke mindst 
papirkopier af skoleklasser er dukket op 
og delvis bestemt i forbindelse med ind-
samlingen til denne skolebog. C. Chri-
stensen var født i Tomhav på Als, var 
bosat forskellige steder i Danmark, hvor 
han bl.a. levede af at fotografere skole-
klasser og arbejdspladser (han fotografe-
rede også arbejdere i stenindustrien på 
Hammeren), inden han i 1890erne flytte-
de til Norge, hvor han er kendt som kirke-
fotograf. C. Christensens skolebilleder er 
den tidligste større skolefotografering på 
Bornholm.

1890erne-1900erne

I det sidste årti af 1800tallet får vi flere og 
flere skolebilleder, men de er sjældent sig-
nerede af fotograferne. Eller kartonerne, 
hvorpå fotografiet er blevet opklæbet, er 
skåret til, så fotografens navn er forsvun-
det. Nu var der ellers fotografer i de fleste 
byer på Bornholm, men den eneste foto-
graf vi har navn på i dette tidsrum, er fo-
tograf Valdemar Myhre fra Svaneke. Men 
ganske sikkert har Bendt Kjøller i Allin-
ge, A. Holm i Gudhjem og Th. Yhr og 
Chr. A. Møller i Rønne også taget skole-
billeder - vi kender dem blot ikke. Om-
kring århundredskiftet har vi skolebille-
der af den dygtige amatørfotograf, tolder 
Fred. Jensen, Svaneke. 

1  http://library.au.dk/materialer/saersamlinger/sognekort/. 
De bornholmske kort ses her: http://bornholmshistorie.
weebly.com/sognekort.html



BORNHOLMSKE SKOLEBILLEDER 1870-1970

251

Soltau Sivertsen

Den første fotograf bosat på Bornholm, 
der satsede på at tage skolebilleder i stør-
re stil, var Soltau Sivertsen, som slog sig 
ned i Hasle sidst i 1898. I de efterfølgende 
10-15 år fotograferede han utallige skole-
billeder på Bornholm. Og rigtig meget 
andet, især familie- og gruppebilleder. 
Han havde en lidt egen måde at fotogra-
fere på og han kan genkendes, ikke kun 
på sine litograferede kartoner (ikke altid 
med navn), men også på sit lidt »skæve« 
valg af motiv og desværre også på hans 
ikke alt for gode teknik, kemien i hans 
billeder var ikke den bedste og dermed 
ikke så holdbar. Sivertsen var uddannet 
apoteker og det ser ud til, at han efterhån-
den helligede sig arbejdet som apoteker i 

Rønne, inden han i 1917 forlod Bornholm 
med sin familie. For resten var han også 
den første på Bornholm, der havde bil, 
men det er jo en anden historie!

Skolefotografer i 1910-1920erne

Da Soltau Sivertsen stoppede som foto-
graf, var der basis for andre. Det var først 
og fremmest Charles Svendsen, som etab-
lerede sig i Gudhjem i 1908 og i 1912 flyt-
tede til Hasle. Han tog billeder fortrinsvis 
i de to lokalområder, men også andre ste-
der på Bornholm.  I 1912 flyttede Charles 
Leander Sundbøll til Rønne, han var også 
en flittig fotograf og tog enkelte skolebil-
leder. Ellers var det byernes fotografer, 
der forevigede de respektive skolebørn, 
Bendt og sønnen Alfred Kjøller i Allinge 

Sognekort fra Olsker, 1921, et af de i alt 
11 kort, der er fremstillet om Bornholm 
mellem 1917 og 1934. Fremragende kil-
demateriale til sognenes historie. Der er 
desværre ikke sognekort til Knudsker, 
Nylars, Ibsker og Østerlars. På landsba-
sis kender man til ca. 860 sognekort fra 
de ca. 2.000 danske sogne. Købstæderne 
og København kom aldrig med i samlin-
gen, der er udarbejdet af fotograf Svend 
Tröst-Hansen. 
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og Sandvig, H.P. Jacobsen også i Allinge, 
Valdemar Myhre i Svaneke, Magdalene 
Hansen i Nexø, Th. Yhr i Rønne og 
Aakirkeby. Vi kender blot ikke mange 
skolebilleder fra deres atelierer, (bortsat 
fra Kjøller-fotograferne), måske fordi 
navnene ikke er bevarede. Eller fordi de-
res glasnegativer ikke er bevarede.

I dette årti kom der også tilrejsende fo-
tografer  som tilbød skolefotografering og 
havde det som deres speciale. Det var 
J.V.E. Weitzmann fra København, som 
var på øen i 1910erne. Som en af de få 
fotografer, formåede han at få børnene til 
at smile på fotografierne, han har måske 
fået dem til at sige »citron«? Ellers var det 
en absolut alvorlig sag at lade sig portræt-
tere (eller fotograferne bad børnene om at 
se alvorlige ud). K. Dall Schmidt fra Aa-
rup på Fyn var også »rejseskolefotograf«. 
Vi ved han fotograferede skoler i Øster-
marie og Poulsker, men sikkert også an-
dre steder i 1910-1920erne. 

Kaare Rasmussen 1921 til 1970

Omkring 1920 var der god plads til en fo-
tograf med speciale i skolefotografering 
og han flyttede til Bornholm, til Gud-
hjem, i 1921. Det var Kaare Rasmussen, 
født i Nykøbing F. i 1893 død i Rønne 
1973, efter at have været fotograf på 
Bornholm i næsten 50 år.  I løbet af 
1920erne ser det ud, som om han fik sat 
sig grundigt på skolefotograferingen på 
hele øen. Det må have været en lukrativ 
forretning, siden han gjorde så meget ud 
af det. Det er om nogen Kaare Rasmus-
sen, der har foreviget de bornholmske 
skolebørn fra 1921 til op i 1960erne. Mere 
eller mindre tilfældigt er hans tidlige 

glasplader - og senere rullefilm bevarede, 
nogle er for mange år siden dukket tilfæl-
digt op og skænket til Bornholms Muse-
um, andre har befundet sig på Gudhjem 
Museum og endelig skænkede Kaare 
Rasmussens efterkommere en stor nega-
tivsamling til Bornholms Museum. De 
befinder sig i dag på Bornholms Ø-arkiv.

Skolefotografering  
1930 til 1960erne

Kaare Rasmussen dominerede markedet, 
men Alfred Kjøller i Allinge fotografe-
rede Nordlandets skolebørn frem til 
1950erne. Hans glasplader og rullefilm 
findes på Bornholms Museum. I Nexø var 
det Asger Berghagen, der efterhånden fik 
»eneret« på skolefotograferingen. Des-
værre er hans negativer ikke bevarede, så 
det er begrænset, hvad der er af billeder 
fra hans hånd. Det samme gælder for 
Rønne-fotografen Walter Bjerregaard, 
som bl.a. har fotograferet den katolske 
skole i Rønne. I Svaneke var Johannes 
Hammer byens skolefotograf og forevi-
gede samtlige børn. 

Farvefotograferingerne 1960erne

Vi skal frem til 1960erne, før der blev fo-
tograferet skolebilleder i farver. Bjarne 
Ilsted Bech, Rønne, var pressefotograf for 
Bornholmeren, men også en flittig benyt-
tet fotograf.  Det var dog især firmaer 
»ovrefra«, fx Odense Luftfoto (også Dana 
Luftfoto), som eksisterede fra ca. 1949 til 
1965, hvorefter det tog navneforandring 
til Foto Odense Luft & Skolefoto, Søn-
dersø. Firmaet tog skolebilleder på Born-
holm, fra 1964 også i farver. 

Meget senere, i 1985 og derfor uden for 
denne bogs rammer, begyndte Atelier Fo-
tohjørnet, Havnen 1 i Nexø, et lokalt firma, 
at fotografere skoler og firmaet har særde-
les mange skolebilleder på samvittigheden.  

80 skolebilleder

De 80 skolebilleder, der vises på de føl-
gende sider har til formål at dokumente-
re, i et billedsprog, den udvikling der er 
sket på Bornholm gennem 100 år - med 
skolebørnene i fokus. Derfor vises de i et 
kronologisk forløb. Men de mange billeder 
er også med i bogen for at tilgodese sko-
lerne i Bornholms seks købstæder, Rønne, 
Hasle, Allinge-Sandvig, Svaneke, Nexø 
og Aakirkeby, samt i de 15 landsogne, 
der eksisterede frem til kommunesam-
menlægningen i 1970: Bodilsker, Ibsker, 
Klemensker, Knudsker, Nyker, Nylars, 
Olsker, Pedersker, Poulsker, Rutsker, Rø, 
Vestermarie, Østerlars, Østermarie og Aa-
ker. Der har været over 100 offentlige sko-
ler på Bornholm fra midten af 1800årene 
til omkring 1970, men ikke på en gang. 
En gammel degneskole i bindingsværk er 
blevet afløst af en større grundmuret sko-
lebygning, der igen er blevet afløst af en 
centralskole. Dertil kommer mange flere 
private skoler, realskoler og selvfølgelig 
gymnasiet, tekniske skoler mv.  Samtlige 
byer og sogne er repræsenterede, men ikke 
samtlige skoler, da der ikke findes billeder 
eller velegnede billeder fra samtlige skoler. 
Endelig præsenteres vi på de kommende 
sider for skolelærerne, god fornøjelse!

Foto Soltau Sivertsen o. 1900. En pige-
klasse på Vestre Skole i Rønne. BØA.
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1870 Augusta Brobergs Pogeskole i Nexø

1870. Augusta Brobergs Pogeskole i Nexø, fotograferet af Johan 
Hansen i Nexø. Fotografens ældste søn Johannes Hansen, 
f. 1864 på Als, er en af eleverne. 

Han må være startet i pogeskolen i 1870, og det skulle natur-
ligvis foreviges af fotograffaderen. Lærerinden boede i 1870 hos 

avlsbruger og vognmand Peder Christian Dam, nu Bager Son-
nesgade 24, i Nexø. Om børnene er fotograferet der eller i foto-
grafens atelier er svært at vurdere. Lærerinde Augusta Broberg 
blev i 1872 gift med Peter Kofod, og samme år emigrerede de 
til Illinois, USA. BM.
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Klemensker Vestre Skole 1871

1871. Klemensker Vestre Skole, det ældste billede vi kender af en 
landskole på Bornholm. Det er fotograferet af den preussiske rej-
sefotograf Heinrich Herman Barby, født i Magdeburg 1828. Han 
fotograferede også Klemens Kirke samme år. Jokum Kofod var 
1862-1872 lærer på Klemensker Vestre Skole og kirkesanger. Han 
kom siden til Borgerskolen i Rønne og blev kendt som »Klokker 

Kofod« bosat i Karnaphuset i Rønne, billederne stammer fra ham.  
Bemærk at pigerne er placeret til venstre og drengene til højre for 
læreren. Vi ser også Kofods hustru, Maria Martha Vinter, med de-
res lille søn Knud på armen. Han var født 20. maj 1870. De to små 
purke foran var deres to ældste drenge. Iflg. folketælling i 1870 
boede fotograf Barby med hustru og tre børn i Østermarie. BM.
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1875 Rønne Højere Realskole

1875. Rønne Højere Realskole. Der er næsten ingen billeder af 
skolebørn før 1880. Dette foto af syv unge drenge fortæller da 
også, at det er det »bedre borgerskabs« børn, der har råd til at 
lade sig forevige af en fotograf. Her var det tænkt som gave til 
en afholdt lærer og heldigvis er der tekst på bagsiden: »Rønne 

højere Realskole 3dje Klasse 1874-75. Foræret Dr. J.P. Bang ved 
hans Forfl yttelse fra Skolen«. De unge mennesker på billedet er 
A. Rasch, M.K. Zahrtmann (senere læge og kendt lokalhistori-
ker), H.V. Nyholm, Thomsen, P. Dahl, J. Uldall, E. Brüel. Foto-
graf Gottlieb Støckel, Rønne. Det Kongelige Bibliotek.
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Østermarie Østre Skole 1887

1887. Østermarie Østre Skole. Læreren på fløjen til venstre hedder Hans Morten Larsen 
og blev ansat 15. sept. 1879 i det bornholmske skolevæsen. Fra 1884 på Østermarie Østre 
Skole. Han var lærer på skolen til 1920, hvor han afløstes af Andreas Peter Folkjær.  
På anden række nr. tre fra venstre sidder Anne Jensen, som boede i Staaleboet i Øster-
marie, hvorfra billedet stammer. Foto Johan Hansen, Nexø. De to fotografer G. Støckel 
og Johan Hansen var Bornholms første fastetablerede fotografer. BM.
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1888 Svaneke Borgerskole

1888. Borgerskolen i Svaneke. »Bagerste række: 1. Søster til »Jeppe« Mogensen. For-
reste række: 3. Mogens Smidt (f. 1876). 4. Ole Holst. Lærer Thorsager - Konrad Zinck«. 
Den stadig eksisterende Borgerskole, Borgergade i Svaneke, er en af Bornholms ældste 
skoler. Byens skolekommission købte i 1823 en gård midt i byen, og skolen var i brug 
til 1925. To af eleverne på billedet, Mogens Smidt og Ole Holst, tilhørte byens velha-
vende købmandsslægter. De har gået i den realskole, der var knyttet til skolen. Læreren, 
Conrad Zinck Jensen Thorsager, 1832-1908, var førstelærer 1856-1903. Hans far, Niels 
Jensen, havde været lærer i Nexø. Fotografen til dette og de næste tre billeder var en 
tilrejsende fotograf fra Odense, C. Christensen. Svaneke Arkiv.
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Nexø Borgerskole 1888

1888. Nexø Borgerskole, den »ny« skole, opført 1883. Skoleinspektør Skrydstrup og 
hans skoleelever. Den 23. december 1862 kunne man læse i Bornholms Avis, at lærer 
Villads Jensen Skrydstrup, fra Møgeltønder, var beskikket til embedet som andenlærer 
i Nexø og organist. Han blev førstelærer og inspektør i 1882, men døde allerede i 1889, 
kort tid efter at dette billede blev taget. Fotografen er C. Christensen fra Odense. Han 
averterede i de bornholmske aviser i efteråret 1888, for at skaffe sig kunder, han tilbød 
»moderne« og bedre gruppefotografi er, prospekter mv. De bornholmske fotografer, Chr. 
A. Møller, G. Støckel og Th. Spelling, alle Rønne, protesterede. BM.
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1888 Østermarie Nordre Skole

1888. Østermarie Nordre Skole, fra o. 1850, var en »almindelig« toklasset skole. Lære-
ren på fl øjen til venstre er Kristen Hansen Skovmand, som søgte det ledige skolelære-
rembede i 1861. Han fi k det og var lærer i Østermarie til 1897. En lidt kontroversiel 
lærer, med stærk tilknytning til datidens højskoleliv og med »moderne« tanker om 
undervisningsformen, som gav ham problemer med sin foresatte, sognets præst. En 
datter, læge i Haderslev, Alfhild Skovmand, har i 1943 skrevet en vidunderlig beretning 
om sin far og sin barndom. BM.
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Østerlars Nordre Skole 1888

1888. Nordre Skole i Østerlars, opført 1868. Læreren hed Georg Vilhelm Hansen og 
kom fra Svaneke, hvor han var blevet ansat i 1883. Fotograf C. Christensen var den 
første omrejsende fotograf »ovrefra«, der kunne se en forretning i at tage billeder af 
bornholmske skolebørn og konfi rmander. Han blev ikke den eneste. Dette fotografi  har 
aldrig været sat i ramme. Det har - uvist af hvilken grund - tilhørt lærerfamilien Skov-
mand fra Østermarie. Her sidder de yngste elever på en balancebom forrest - det var et 
almindeligt gymnastikredskab på skolerne og den benyttede C. Christensen på de fl este 
af sine billeder. Privateje.
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1889 Den grundtvigske Friskole i Bodilsker

1889. I 1855 kom loven om skolefrihed. Det betød, at der ikke længere var skolepligt, 
men undervisningspligt, noget som friskolerne kom til at nyde gavn af. Billedet er fra 
den grundtvigske friskole i Bodilsker, som lå på hjørnet af Rønnevej og Hønselunds-
vejen. Den var oprettet i 1889. Præsten midt for, med det hvide skæg, er den grundtvigsk 
sindede sognepræst i Rønne, Frederik V. Christensen, 1819-1903. Læreren med fuld-
skæg ved siden af er hans svigersøn, Marius Jensen, 1858-1931, som efter nogle års 
præstegerning blev friskolelærer i Bodilsker i 1889. Skolen blev i 1908 overtaget af 
sognet og videreført som Bodilsker Nordre Forskole. Lærerinden hed M. Lund. Fotograf 
ukendt. BØA.
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Bodilsker Søndre Skole 1890

1890 ca. Bodilsker Søndre Skole, læreren var Niels Hansen 
Bergstedt, 1835-1901, født nær Haderslev, uddannet på Jelling 
Seminarium og derefter en tid lærer i Sønderjylland. Bergstedt 
blev lærer ved Ibsker Søndre Skole i 1856. Derfra kom han i 
1859 til Nexø Skole som andenlærer og organist. Endelig blev 
han ansat i 1862 som lærer og organist i den nyopførte Bodilsker 

Søndre Skole. Han var gift med Johanne Alida Møller (det er 
sikkert hende i vinduet), søster til lærer C.A. Møllers hustru på 
Bodilsker Nordre Skole. Bergstedt virkede som lærer i over 40 
år, og var især optaget af naturfagene. Han udgav i 1883 »Born-
holms Flora«, hvori han fortalte om sognets da enestående bo-
tanik. Fotograf ukendt. BM.
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1894 Østerlars Nordre Skole

1894. Østerlars Nordre Skole, hvor der bag skolen - mod øst - findes en skovbevoksning, 
som den man ser her. Læreren hed Georg Vilhelm Hansen og var først ansat på Svaneke 
Borgerskole fra 1883, inden han kom til Østerlars. Skolen blev også fotograferet i 1888 
og begge billeder har tilhørt lærerfamilien Skovmand på Østermarie Nordre Skole.  
Fotograf Valdemar Myhre, privateje.
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Poulsker Kirkeskole 1895

1895. Poulsker gamle Kirkeskole, opført i 1844. Den var i brug til 1911, hvor man tog 
en ny sogneskole i brug. Den gamle skole blev solgt til Poulsker Brugsforening. Læreren 
er Christian Laurentius Andersen, der var lærer på skolen 1877-1909. Fotografen er 
ukendt. BM.
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1897 Knudsker Skole

1897. Det ældst kendte billede fra Knudsker Skole. Den gamle, stadig bevarede skole 
er opført i bindingsværk i 1845 og blev i 1897 udvidet med en grundmuret tværlænge 
mod øst, beregnet til forskole, så de yngste elever kunne få deres eget lokale. Bygningen 
rummede også en lille lejlighed til forskolelærerinden. Billedet er taget i forbindelse 
med indvielsen af den ny skolebygning (tegnet af arkitekt Mathias Bidstrup). Bemærk 
at både børn, lærere og håndværkere er med på billedet. Fotografen er ukendt. BØA. 
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Vestermarie. Børn fra Tingsted Skole i København 1898

1898. Det hændte, at de allerheldigste bornholmske skolebørn fik en oplevelse for livet, 
som da en klasse på Tingsted Skole i Vestermarie besøgte København. Emil Hansen, 
som var søn af Julius Hansen, på Bolsterbjerg (udflugtshave og restaurant) er her for-
eviget sammen med sin klasse måske på besøg på Københavns Hovedbrandstation, 
bygget 1892. Den ligger bag Københavns Rådhus. Foto Rönnov & Hansen, Tivoli Facade-
bygning, Kjöbenhavn. BØA.
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1898 Nexø Realskole

1898. Nexø. Realskolerne var 
private skoler i købstæderne 
med udvidet undervisning, der 
især var forbeholdt bedrestil-
ledes børn. Her er Nexø Real-
skoles præliminærhold blevet 
foreviget i juli 1898. Prælimi-
næreksamen (almindelig forbe-
redelseseksamen) blev indført i 
1881 som afslutning på realun-
dervisningen. Man kunne tage 
en præliminæreksamen frem 
til 1958. De unge mennesker 
er blevet fotograferet af Nexøs 
fotograf Johan Hansen i hans 
fotoatelier. BØA.
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Allinge Realskole 1899

1899 ca. Realskolen i Allinge, fotograferet ved Knudsnæs syd for Løsebæk. Læreren 
var cand. theol. Hans Mortensen, 1866-1936. Han var realskolebestyrer i Allinge og var 
senere blandt andet også borgmester. Lærerinden hed frk. Hansen. Ukendt fotograf. 
BØA.
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1898 Bodilsker Søndre Skole

1898. Bodilsker Søndre Skole, Stensebyvejen. Bagerst længst til venstre står Lars 
Andreas Harild, som på det tidspunkt var nyuddannet og siden 1896 hjælpelærer på 
skolen. Harild blev førstelærer ved skolen fra 1904-1940. Den ældre herre næstyderst 
til højre er lærer N.H. Bergstedt, som var lærer fra skolens oprettelse i 1862 til 1898. J.O. 
Kofoed var førstelærer på skolen 1899-1904. BØA.
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Pogeskole i Rutsker 1899

1899. Pogeskole i Rutsker. Da der blev oprettet offentlige forsko-
ler i Rutsker i 1894, måtte man leje sig ind i privatboliger.  
I søndre skoledistrikt var der »pogeskole« i et hus nær Kirke-
møllen, det nuværende Kirkebyen 6, hvor billedet er taget. Læ-
rerinde M. Lundberg, var forskolelærerinde i Rutsker fra 1894 

til 1901, og kunne i 1900, sammen med sine elever, flytte over i 
den nybyggede Kirkeskole. 

Foto Soltau Sivertsen, Hasle, 1899. Han startede sin karriere 
som fotograf i Hasle i december 1898, så dette er et af hans 
tidligste billeder. Privateje. 
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1900 Ibsker Søndre Skole

1900 ca. Ibsker Søndre Skole, Klinteby Kirkevej, blev opført som en grundmuret byg-
ning i 1886. Læreren er Niels Michael Lund, f. 1865 i Rø. Han blev enelærer i 1889 i 
Nylars Skole og i 1894 i Ibsker Søndre Skole. 61 børn, to klasser, med hverandendags 
undervisning. Foto Valdemar Myhre. Privateje. 
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Klemensker Søndre Skole 1901

1901. Klemensker Søndre Skole på Centralvej. Opført i bindingsværk i 1850, nedlagt i 
1927, hvor man indviede en ny Søndre Skole. Til højre ses førstelærer F.L. Bohn, som 
var på skolen fra 1868 til 1901. Til højre for ham sønnen Knud Valdemar Bohn, som 
samme år overtog faderens hverv. Forskolelærerinde frk. Ingeborg Larsen var ansat ved 
forskolen fra 1896. De to blev gift i 1901. Parret kom til den nyopførte Klemensker 
Kirkeskole i 1916, hvor de kom til at virke i mange år. Ukendt fotograf. BØA. 
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1903 Svaneke Borgerskole

1903 ca. Børn på Svaneke Borgerskole i Borgergade. På billedet ses overlærer Thorsager 
(gik på pension i 1903), lærer Jørgen P. Jørgensen (fl yttede til Fyn i 1905) og lærerinde 
frk. Clara Brandt, bagerst til højre. Fotografen er Soltau Sivertsen fra Hasle. Privateje.
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Pedersker Nordre Forskole 1903

1903. Pedersker Nordre Forskole, Ølenevej, blev opført i 1891. Lærerinden hed Valborg 
Kofoed, f. 1872 (hun er ikke med på billedet). Hun var ugift og virkede ved skolen fra 
den blev opført til ind i 1920erne. Der var tegninger til en ombygning i 1940, men en 
krig kom i vejen, så det blev ikke til noget. Skolen blev nedlagt i 1959. Ukendt fotograf. 
Billedet tilhører Pedersker Lokalarkiv.
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1904 Østermarie Nordre Skole

1904 ca. Østermarie Nordre Skole, Kirkebyvej. Læreren er Chr. Peder Riis, der blev 
ansat som enelærer på skolen i 1897 og virkede aktivt i sognet, indtil han gik på pen-
sion o. 1942. Her er også en forskolelærerinde og sikkert lærerens hustru. Ukendt foto-
graf. Billedet tilhører Merete Svendsen. 
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Knudsker Skole 1905

1905 ca. Knudsker Skole, Snorrebakken. Førstelæreren er Hans Lærke Lærkesen,  
f. 1863. Uddannet på Blaagaard Seminarium i 1887. Lærer i Knudsker fra 1891, et utro-
ligt aktivt menneske med mange bestyrelsesposter mv. i sognet. Afsked i 1933. Den 
kvindelige lærer er formentlig frk. Buhl, der blev ansat 1897. Ukendt fotograf. BØA. 
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1905 Svaneke Borgerskole

1905 ca. Borgerskolen i Svaneke. Postkort af Fred. Jensen, tolder og dygtig amatør-  
fotograf i Svaneke. Børnene er ikke så »opstadsede«, som vi plejer at se på de ældre 
skolebilleder. Pigerne er i de forklædekjoler, som synes at have været meget alminde-
lige i Svaneke og mange af drengene er på bare fødder. Børnene er mere tillidsfulde, 
der er fi s og ballade i fl ere af drengene. De kendte øjensynligt fotografen godt. Det er 
Borgerskolen til højre med de mange åbne vinduer. Tilhører Svaneke Arkiv.
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Nyker Privatskole 1906

1906. Nyker Privatskole, Præstegårdsskolen i Nyker. Formentlig er det præsten vi ser, 
det var pastor T.J.C.G. Rendtorff fra 1902-1913 og måske lærerinde Agnes Christensen, 
som var på skolen, vist til den lukkede omkring 1918. Fotografen er Soltau Sivertsen. 
BØA. 
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1907 Ibsker Nordre Skole

1907. Ibsker Nordre Skole, Kirkeskolen, i Skolekrogen, blev opført i 1906 og erstattede 
den gamle Kirkeskole fra 1826. Læreren er Chr. P. Nielsen, der senere kom til Svaneke. 
Hans forgænger på Kirkeskolen var lærer og kirkesanger, 1864-1902, J.A. Jørgensen,  
f. 1840 i Sønderjylland d. i Rønne 1908. Han var en dygtig arkæolog og Bornholms 
Museums første formand. Ukendt fotograf. BM.
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Rønne Nanny Helsings Privatskole 1908

1908. Nanny Helsings privatskole eller pogeskole, Østergade i Rønne. Spanskrør og 
ørefigner var tilladt i skolerne dengang. Den lille dreng i forreste række, nr. tre fra 
højre, er Holger Larsen, som fik en øretæve, der ramte det højre øje og gjorde, at han 
var næsten blind på det resten af sit liv! I baggrunden er det Bornholms Maskinfabriks 
bygning. Ukendt fotograf. Privateje. 
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1908 Tingsted Forskole Vestermarie

1908. Tingsted Forskole, Tingstedvejen i Vestermarie, 1. klasse. Lærerinden hed Ceci-
lie Matsen, f. Holm i Bodilsker i 1887, g. 1913 m. Jacob Matsen. Hun tog præliminær-
eksamen i Nexø 1901, fl ere introduktionskurser og var fra 1905 forskolelærerinde på 
Tingsted Skole. Ukendt fotograf. Billedet tilhører Bjørn Matsen. 
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Olsker Tejn Skole 1908

1908. Tejn Skole, Havnebakken, Olsker, er opført 1891 efter tegninger af arkitekt 
Mathias Bidstrup. Førstelærer fra 1891 til 1912 var Karl Magnus Kofoed, 1863-1941. 
Han var uddannet murer, kom på Køng Højskole, tog lærereksamen på Blaagaard 
Seminarium i København og var ansat som andenlærer på Olsker Kirkeskole fra 1887, 
inden han kom til Tejn i 1891. Han var meget religiøs og skrev digte, artikler og bøger, 
bl.a. med lokalhistoriske emner. Ukendt fotograf. BM. 
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1908 Gudhjem Skole 

1908. Gudhjem Skole, Åbogade, blev opført 1858 og blev udbygget med plads til to 
klasser og en gymnastiksal i 1898. Her er mere end halvtreds elever, en lærer og lærer-
inde til at opdrage og oplære de mange nye gudhjemboere. Lærerne er Regnar Sommer 
og frk. Ibsen (de blev senere blev gift). Billedet er fotograferet foran den nye skole-
bygning - og man spekulerer på, om de tre drenge forrest er brødre? Ukendt fotograf. 
Privateje. 
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Sandvig Borgerskole 1910

1910 ca. Sandvig Borgerskole, Hammershusvej, opført efter tegninger af arkitekt  
Mathias Bidstrup i 1893. Vi ser lærer Niels Christian Henrichsen f. 1875, som kom  
til Sandvig som tredjelærer i 1903 og to år senere blev gift med førstelærer og borg-
mester Ole Christensens datter, Ingeborg Elise Christensen. Fotograf Soltau Sivertsen, 
Hasle. BM.
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1910 Østermarie Kirkeskole

1910 ca. Østermarie Kirkeskole, Almindingensvej, opført 1908 efter tegninger af arki-
tekt Mathias Bidstrup. Læreren hed C.J. Hansen og havde først været ansat på den 
gamle Kirkeskole på Kirkeskolevej fra 1884 og sluttede på den ny i 1913. Billedet er 
taget kort efter skolens åbning. Ukendt fotograf. BØA.
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Østerlars Hovedskole 1911

1911 ca. Østerlars Hovedskole, Stavsdalvej. Georg Søren Josephsen, 1845-1920, var 
førstelærer på den ny skole »Kirkeskolen« i Østerlars indtil 1915 og H.A.J. Sommer 
andenlærer. Josephsen havde været lærer på den gamle Kirkeskole tæt ved rundkirken, 
fra 1883. Han blev boende på den gamle skole som pensionist. Foto Charles Svendsen, 
Hasle. Privateje. 
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1911 Borgerskolen i Rønne

1911. Borgerskolen på Torvet i Rønne, 3. B, en pigeklasse, der synes, det er sjovt at 
blive fotograferet. Efter at der er blevet fotograferet bornholmske skolebørn i 40 år, er 
der nu smil på læberne. Det er ganske sikkert rejsefotografen, Joh. Weitzmann fra 
København, der fortæller børnene, at de skal smile. Sige »citron«! Fra lærer Fridlev 
Skovmands samling. BØA.
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Borgerskolen i Rønne 1911

1911. Borgerskolen i Rønne, en drengeklasse og igen et sjældent fotografi , hvor de fl este 
af gutterne synes, det hele er ret morsomt. Den karseklippede lærer har et godt greb i 
en af drengene, og det må have været en god fotograf, der kunne skabe den rette stem-
ning. Foto Joh. Weitzmann, København. BØA. 
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1912 Aakirkeby Borgerskole

1912 ca. Aakirkeby Borgerskole blev opført i Østergade i 1876. I 1897 byggede man bag 
skolen den markante nye skolebygning, kaldet »Kubikken«, tegnet af Ludvig Andreasen 
som senere tegnede Aaker Kirkeskole i Ravnsgade. Det flotte billede med skolens man-
ge børn er fotograferet af Soltau Sivertsen, Hasle. BØA. 
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Borgerskolen i Rønne 1916

1916. Rønne Borgerskole med en pigeklasse og lærer Fridlev Skovmand, f. 1872, søn 
af lærer Kristen Skovmand, Østermarie Nordre Skole, uddannet boghandler, lærerud-
dannet på Jelling Seminarium. 1901 ansat på Rønne Borgerskole, hvor han virkede til 
1938, bl.a. som respekteret sang- og musiklærer. Død 1944. Hans dagbogsoptegnelser 
fra 1896 til 1944 er på Bornholms Ø-arkiv. BØA. 
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1916 Aarsdale Skole Ibsker

1916. Aarsdale Skole, Skolebakken i Ibsker; med førstelæreren ved katederet og ele-
verne foran Europakortet. Læreren er Ole Anton Andersen. Uddannet i 1893, lærer 
samme år på Bornholm, fra 1901 ansat i Aarsdale. Han var far til Svend Andersen, den 
sidste private ejer af Melstedgård, som solgtes til Bornholms Amtskommune, og indret-
tedes til Landbrugsmuseum af Bornholms Museum. En tidlig indendørsoptagelse med 
magnesiumlys. Ukendt fotograf. BM.
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Allinge Borgerskole 1918

1918 ca. Et pigegymnastikhold fra Allinge Borgerskole, som benyttede det gamle,  
militære ammunitionsmagasin i Havnegade, som o. 1903 blev ombygget til gymnastik-
sal. Læreren synes at være Carl Edvard Andersen, som blev født 1886. At dømme efter 
hans alder, må billedet være taget en forårsdag sidst i 1910erne. Foto Alfred Kjøller. 
BM.
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1921 Hasle Borgerskole

1921 ca. Hasle Borgerskole i Kirkegade. Borgerskolen var opført i 1853 og udvidet 
både i 1887 og 1895. Lærere på skolen var da bl.a. Otto Stibolt (med knækflip), A. Lar-
sen og Jens Jørgensen. Foto Kaare Rasmussen, 1920erne. BM.
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Østerlars Vestre Skole 1921

1921. Østerlars Vestre Skole på Stavsdalvej. Lærerinden yderst til højre hed Ane Jør-
gensen og kvinden i gavlvinduet var hendes datter, Karen. Sanglegen var måske »Haren 
lå i grøften hist og sov« har Ove Dam, Østerlars, som er med på billedet sammen med 
tvillingebroren Leo, fortalt. Foto Kaare Rasmussen. BM.



296

1921 Aaker Kirkeskole

1921. Der gik mange børn på Aaker Kirkeskole i Ravnsgade. Her er de fotograferet med 
den gamle Aa Kirkes tårn i baggrunden. Kirkeskolen blev indviet i 1910 og var sognets 
skole, for den lå pga. de kringlede sognegrænser ligesom kirken i Aaker Sogn inde i 
Aakirkeby. Overlærer Georg Ludvig Dam ses til højre og nedenfor ham, forskolelærer-
inde A. Larsen. Ukendt fotograf. Tilhører Aakirkeby Lokalarkiv. 
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Olsker Kirkeskole 1922

1921 ca. Kirkeskolen i Olsker som blev opført i 1910. Forskolelærerinden er formentlig 
A. Jakobsen, der blev ansat i 1895 på den gamle Kirkeskole og blev afl øst af Martha 
Mikkelsen i 1924. Førstelæreren, som ikke er med på dette billede, var Jørgen Nielsen 
Jørgensen, ansat i 1903. Foto Kaare Rasmussen. Tilhører Merete Svendsen. 
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1922 Østre Skole Rønne

1922. Østre Skole, Pingels Alle, Rønne. Lærer Fridlev Skovmands klasse med piger og 
drenge. Klassen er foreviget foran den bygning, der var forsynet med et spir og som blev 
opført som del af »pavillonskolen« i 1908-1910. Bygningen, der lå ud mod Svanekevej, 
rummede bl.a. en gymnastiksal (ses i baggrunden). Bygningen blev revet ned i 1969. 
Arkitekt på anlægget var Anton Haunstrup, København. Foto Kaare Rasmussen. BM.
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Vestre Skole Rønne 1922

1922. Rønne. Et af de morsomme skolefotografier. Vi er i skolegården på Vestre Skole 
og de 18 børn er blevet placeret på bænke, ikke langt fra skolens hovedindgang. Men 
det bedste er jo de børn, der står og venter på at komme til. Læreren har tilsyneladende 
godt styr på børnene. Ærgerligt at han, altså læreren, ikke lige snuppede et foto af foto-
grafen, der fotograferede børnene! Foto Kaare Rasmussen. BM.
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1922 Rutsker Nordre Skole

1922. Rutsker Nordre Skole, Borrelyngsvej, fotograferet i det hyggelige klasseværelse 
med udstoppede dyr, et slidt Europakort og et par tavler. Overlæreren er Jens Ludvig 
Petersen, f. 1876, seminarieuddannet i 1897, kom til Rutsker Nordre Skole som første-
lærer i 1914, efter at have været på Nyker Skole i nogle år. En uhyre aktiv lærer: for-
eningsarbejde, sport, skolebogssamling, brugsforening mv. Ukendt fotograf. Billedet 
tilhører fam. Landschoff. 
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Nyker Skole 1922

1922 ca. Nyker Skole på Nyker Hovedgade, opført i 1845 i grund-mur og udvidet adskil-
lige gange. Den blev centralskole i 1960 og nedlagt som folkeskole i 2004. Jens Kristian 
Kofoed, f. 1880, var førstelærer og kirkesanger i Nyker 1908-1924. Foto Kaare Rasmus-
sen. BM. 
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1923 Aaker Søndre Skole

1923. Aaker Søndre Skole i Limensgade, opført 1847 i grundmur og med et udhus i 
bindingsværk, som vi ser lidt af til højre. Læreren til venstre hed H.P. Holm. Han havde 
fra 1912 været på Østerlars Hovedskole, kom her til Aaker i 1920 og ti år senere blev 
han førstelærer på Grødby Skole. Det er fotografen, der har ridset sted og årstal på bil-
ledet. Han beskar det færdige billede, så man ikke så meget af selve skolen. Vi er glade 
for at få et indtryk af miljøet ved skolen. Foto Kaare Rasmussen. BM. 
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Aaker Grødby Skole 1923

1923 ca. Grødby Skole, Grammegårdsvej i Aaker. Kaldes også Grødeby. Arkitekt  
Mathias Bidstrup har leveret tegninger til skolen, der er opført i 1891. Tegningerne  
er bevaret og findes på Aakirkeby Arkiv. Bemærk vinduespartierne, hvor arkitekten  
har moret sig med nogle »franske liljer«. Førstelærer på skolen var fra 1903 til 1930  
Hans Martin Nielsen. Foto Kaare Rasmussen. BM. 
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1925 Christiansøs Skole

1925 ca. blev børnene på Christiansø og deres lærer fotograferet. Bygningen, som bør-
nene står foran, blev opført i 1832 og benyttet som bolig for præsten, som også var lærer. 
Siden 1897 havde det været pastor Willian Sophus Mandel, f. 1855. Han døde i embedet 
i 1925. I 1902 blev skolen visiteret af biskop Skat Rørdam og han konstaterede, at de 
blot tolv elever var rigtig dygtige. Det er de elleve vi ser på billedet sikkert også. Mandel 
blev efterfulgt af Ernst Blang. Det må være en af de to vi ser på fotografiet. Foto Kaare 
Rasmussen. BM.
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Den Katolske Skole i Vimmelskaftet Rønne 1927

1927. Den katolske pigeskoles elever samlet i skolegården i Vimmelskaftet 1. Det var 
nonnerne fra Sct. Rafaelsordenen, der havde oprettet skolen, hvor der også var børne-
have, og som blev ledet af forstanderinden, søster Alfonsa. Søstrene Caroline og Espe-
ranza underviste i regning, dansk, historie og tysk. Skolen blev oprettet i 1918 og fort-
satte til 1931, hvor lærerindesøstrene blev forflyttet til Afrika for at afhjælpe lærermang-
len der. Skolen var meget populær i Rønne, »ikke mindst blandt det, man dengang 
kaldte det bedre borgerkab«. Ukendt fotograf. Privateje. 
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Poulsker Vestre Skole 1928

1928 ca. Poulsker Vestre Skole på Bækkedalsvej, taget i brug 1911. Christian P.J. Arvid-
sen (til højre) nåede at starte sit skoleliv på Poulsker gamle Kirkeskole, som blev nedlagt 
samme år. Han var en værdsat førstelærer og han gik først på pension i 1948. Foto  
K. Dall Schmidt, Aarup på Fyn - han var omrejsende skolefotograf. BØA.
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Bodilsker Nordre Skole 1930

1930. Bodilsker Nordre Skole på Rønnevej, opført 1862. Vi ser en 1. klasse og forsko-
lelærerinden er Valborg Myhre, f. 1896. Hun var lærer i Bodilsker 1927-1958 og i Listed 
fra 1958-1963. Hun var meget afholdt og satte sit præg på børnene i de to skoler. En elev 
har skrevet en erindring om hende i Jul på Bornholm 1970. Taknemmelige forældre gav 
hende en Italiensrejse, da hun holdt op i 1963. Hun var datter af fotograf Valdemar 
Myhre i Svaneke. Ukendt fotograf. BØA. 
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1931 Nylars Kirkeskole

1931. Nylars Kirkeskole, Dyrendalsvej, opført som en bindingsværksskole i 1847. Læ-
reren er Ole M. Dyrendal, 1882-1949, som blev førstelærer på skolen og kirkesanger i 
1926. Pensioneret i 1947. Foto Kaare Rasmussen. BØA.
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Friskolen ved Pilemølle i Bodilsker 1932

1932. Friskolen ved Pilemølle, i Bodilsker på Stensebyvejen. Ejendommen blev bygget 
som missionshus af Luthersk Mission i 1881. I 1889 blev det overtaget af Evangelisk 
Luthersk Mission, som i 1894 oprettede en friskole. Den lukkede i 1954. Lærerinden er 
frk. Westmark. Foto Kaare Rasmussen. BØA. 
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1932 Knudsker Skole

1932. Knudsker Skole på Snorrebakken. En 1. klasse med skolens to lærere: Til venstre 
overlærer Hans Lærke Lærkesen f. 1863, ansat 1891 og afsked 1933. Til højre for ham 
lærerinde Edna Mary Holm, senere gift Friberg, som blev ansat på Knudsker Skole i 
1931. De står foran den tværbygning, der blev føjet til skolen i 1897 og de fag vi ser på 
billedet, var Edna Holms lejlighed med hendes lille forstue. Foto Kaare Rasmussen. 
Billedet tilhører Helle Friberg. 
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Pedersker Nordre Skole 1937

1937. Pedersker Nordre Skole på Ølenevej med lærerinde frk. Karen Møller. Skolen var 
opført 1891 og blev nedlagt i 1959. Karen Møller blev født i Rønne i 1892. Hun var ud-
dannet som forskolelærerinde og var først ansat 1913-1919 ved Poulsker Vestre Skole. 
Derefter arbejdede hun i KFUK i Svendborg og var senere i England. Fra 1929 til 1933 
var hun lærerinde ved Pedersker Søndre Skole og fra 1933 ved den Nordre Skole. Foto 
Kaare Rasmussen. BM. 
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1941 Gadeby Skole Østermarie

1941. Gadeby Skole på Myregårdsvej i Østermarie, opført og indviet i 1908. Arkitekt 
Mathias Bidstrup. Forskolelærerinde, frøken Regine Larsen, var født i 1888 og fik sin 
eksamen i 1910. Samme år blev hun ansat på Gadeby Skole, hvor hun var til skolen luk-
kede i 1955. Derefter flyttede hun til Kirkeskolen i Østermarie og blev interviewet af 
Bornholms Tidende, da hun havde 50 års jubilæum i 1960. Hun havde da undervist tre 
generationer bornholmere. Foto Kaare Rasmussen. BØA. 
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Ibsker Listed Skole 1941

1941. Listed Skole på Hans Thygesensvej opført i 1881 og lukket i 1963. Læreren er 
Harald Peter Evald Møller, f. 1889 i Aaker, søn af lærer Mads Frandsen Møller ved 
Aaker Nordre Skole. Han tog først en forstuddannelse, men blev så uddannet som lærer 
på Jonstrup Seminarium 1910. Samme år hjælpelærer i Tejn, var kort på Gudhjem 
Skole og fra 1913 enelærer på Listed Skole, hvorfra han efter 40 år blev pensioneret i 
1953. Også han var kulturbærende i sognet med mange tillidsposter, én blandt de seje, 
gamle enelærere, der med deres baggrund havde forudsætninger for at præge sognenes 
udvikling. Foto Kaare Rasmussen. BØA.
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1942 Aarsdale Skole Ibsker

1942. Vi er på Aarsdale Skole på Skolebakken. Den blev bygget i 1902, hvor den afløste 
en ældre skole i Gaden fra 1874. Med en tilbygning i 1922 fik man indrettet en forskole 
til de yngste elever. Her er det pigerne, der er blevet fotograferet, fotografen tog også et 
billede af drengene, der sad ved vinduerne. Foto Frede Kjøller, selv lærer på Østermarie 
Skole i mange år, og en formidabel »amatørfotograf«. BM. 
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Pedersker Centralskole 1942

1942. Centralskolen i Pedersker. Med en ny skolelov i 1937 fik man krav om aldersop-
delte klasser og om særlige lokaler til gymnastik, sløjd og skolekøkken. Det var start-
skuddet til at ændre skolestrukturen i sognene, nedlægge de mange små skoler og 
samle sognets børn på én stor skole. Nye befordringsmidler gjorde det muligt at samle 
børn op med busser og transportere dem til skolen. Pedersker var den første Central-
skole på Bornholm, færdig i 1940. Anden Verdenskrig udskød projekterne og først i 
1950erne kom der igen gang i skolebyggeriet. På fotografiet ses bl.a. førstelærer A. Juul 
og frøken Schou. Foto Kaare Rasmussen. BØA.
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1943 Tejn Skole Olsker

1943. Her er forskolebørnene gået over vejen for at blive fotograferet ved Tejn Skole. 
Forskolen skråt overfor var bygget i 1929. Forskolelærerinden er Emmy Larsen, f. i Tejn 
1905, d. 1985. Emmy Larsen afsluttede sin lærereksamen på Haslev Seminarium i 1927 
og blev samme år ansat i Tejn. En søster, Ella Larsen, var lærer i Pedersker og Aaker. 
En anden søster, Lydia Larsen, blev uddannet som lærerinde i 1932. Hun var i Indien 
som guvernante og for Dansk Missions Selskab fra 1933 og har skrevet en erindringsbog 
om sit liv som missionær.
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Rønne Østre Skole 1944

1944. 7A på Østre Skole i Rønne. Klassen fik ikke afsluttet deres skolegang pga. de 
russiske bombardementer i maj 1945. Skolen blev lukket 7. maj efter det første bombe-
angreb og eksamen blev aflyst. Børnene fik først deres »eksamensbeviser« seks uger 
senere. Foto Kaare Rasmussen. Billedet tilhører en af eleverne, Karl Nielsen. 
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1947 Nylars Søndre Skole, Arnagerskolen

1947. Nylars Søndre Skole eller Arnager Skole, på Søndre landevej, opført 1888. Her er 
det lærer P. Vognsen Møller med sin hustru og sine elever. Foto Kaare Rasmussen. BØA. 
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Hasle Kommuneskole 1947

1947. Hasle Kommuneskole. Lærere og elever er fotograferet foran bindingsværkslæn-
gen, der rummede byens gamle borgerskole. Her havde man skole fra 1824 til en ny 
skole blev bygget lige overfor i 1855. Nr. 1 i bagerste række fra venstre er frk. Agnethe 
Dam. Dernæst skoleforstander og lærer Sigfred Mogensen og yderst til højre lærer 
Stibolt. Man fortæller i Hasle, at Mogensen og frøken Dam ikke just var de mest bør-
neglade lærere. Foto Kaare Rasmussen. BØA.
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1947 Højager Skole Østerlars

1947. Højager eller Gamlevælde Skole, Gamlevældevej i Østerlars. Den er opført i 1902 
efter tegninger af arkitekt Mathias Bidstrup, som er den arkitekt, der har tegnet flest 
skoler på Bornholm. Forskolelærerinden er frk. Amanda Jespersen. Bemærk at man ser 
Højager Mølle i vinduet! Foto Kaare Rasmussen. BØA. 
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Vestermarie Kirkeskole 1947

1947. Vestermarie Kirkeskole på Vestermarievej. Opført i 1836 som en bindingsværks-
skole. I 1902 byggede man en selvstændig skolebygning og benyttede den gamle skole, 
der ses her, som lærerbolig. Førstelærer var Claus Carl Clausen. Han var født i Marstal 
i 1882 og ansat i Vestermarie fra 1912 som førstelærer og kirkesanger. Han døde i 1957. 
Han var bl.a. forfatter til flere børnefortællinger. Foto Kaare Rasmussen. BØA.
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1949 Aaker Nordre Skole

1949. Aaker Nordre Skole på Almindingensvej. Bygget 1877 og fik tilføjet en ny, stor 
længe i 1918. Her er det forskolelærerinde frk. Larsen med sin 1. klasse. Foto Kaare 
Rasmussen. BØA. 
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Rø Skole 1950

1950. Rø Skole. I 1840 byggede man én central skole i sognet. Tidligere havde der væ-
ret skole på Degnegård på Klemenskervej. Den gamle bindingsværksskole blev benyt-
tet i hvert fald i 1950erne og da var den øens ældste »ibrugværende« skole. Den blev 
udvidet i 1896 og igen i 1927. Skolefrøkenen hed Esther Christensen. Foto Kaare Ras-
mussen. BØA.
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1950 Østre Forskole Nyker

1950. Nyker Østre Forskole på Skolevej, med lærerinde Frøken Beith. I Nyker valgte 
man i 1901 at bygge to små forskoler af hensyn til de yngste elever, Aaby eller Vestre 
Skole på Aabyvej og Østre Skole hvor dette fotografi er taget. Østre Skole er lidt speciel, 
for i baghaven findes en af Bornholms fornemme bautasten, og man har et fotografi af 
stenen fra sidst i 1860erne, hvor man ser en bavn ved stenen. Bavnebålet kunne antæn-
des og bruges som varsel, hvis der kom fjender til øen. Foto Kaare Rasmussen 1950. 
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Klemensker Nordre Skole 1954

1954. Klemensker Nordre Skole på Bolbyvej, opført 1858, udvidet 1882 og 1905. Vi ser 
lærerparret Simonsen med en klasse. Foto Kaare Rasmussen. BØA.
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1955 Aaker Centralskole

1955. Aaker Centralskole, Hans Rømersvej. Skolen kaldes nu Hans Rømer Skolen, 
afdeling Aaker. Centralskolen blev indviet i 1954. Den er tegnet af arkitektfirmaet  
G. Kjølby & Kresten Fink, Nexø, som tegnede flere af de ny centralskoler. Dette er en 
ud af 14 klasser, som på samme dag blev fotograferet af Kaare Rasmussen. BØA. 
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Østermarie Folke- og Realskole 1955

1955. Østermarie Centralskole, Almindingensvej. Skolen, der var tegnet af arkitekt Carl 
H. Nimb, åbnede i 1955. Lærerinden er fru Esther Bræmholm. Måske et af de første 
skolebilleder i den da helt nybyggede skole? Foto Kaare Rasmussen. BØA.
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1957 Østerlars Hovedskole

1957. Østerlars Hovedskole med førstelærer Hans Andreas Andersen ved katederet 
omgivet af sine elever. Billedet må være taget i 1957, hvor Andersen fyldte 60 år  
og havde været lærer i knap 40 år på Østerlars Hovedskole. H.A. Andersen var født  
1897, dimitteret fra Nexø Seminarium 1918. Han blev ansat som lærer på Østerlars 
Hovedskole i 1920. Foto National Pressefoto, Kbh. Billedet tilhører barnebarnet, Lars 
Andersen.
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Nylars Kirkeskole 1960

1960. Nylars Kirkeskole på Dyrendalsvej. Førstelæreren, siden 1947, var Holger Jensen 
her med sin 2C klasse. For en lidt ældre generation er det et nostalgisk billede. Skole-
borde med plads til blækhuse, hylder til tasker, støtter til fødderne. Glasskabet med de 
udstoppede dyr, kuglerammen, Danmarkskortet, anskuelsestavlen, som sikkert forestil-
ler en landsby og så selvfølgelig Kong Frederik IX - og gad vide om Dronning Ingrid 
ikke også var med. Ukendt fotograf. Billedet tilhører Irene Hansen.
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1962 Rø Skole

1962 ca. Lærere og elever på Rø Centralskole på Rø Skolevej, der blev indviet i 1961. 
Den blev også tegnet af arkitektfirmaet Gustav Kjølby & Kresten Fink, Nexø. Det  
er lærer E. Nielsen forrest i midten med sine kun 13 elever. Foto Kaare Rasmussen. 
BØA.
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Olsker Centralskole 1962

1962. Olsker Centralskole. De unge elever og lærere på den næsten ny skole fra 1958. 
Og hvilket billede - mere tidstypisk kan det næppe blive. Pigernes opsatte og touperede 
frisurer springer i øjnene, drengenes hår står på ingen måde tilbage for pigernes - og de 
store strikkede sweatere hørte til tiden. Og dertil de unge, smarte lærere. Det var nye 
tider! Lærerne på forreste række: ?, Finn Nielsen, ?, Erik V. Nielsen, Helge Christensen, 
Vibeke Birkemose og Kurt Guldbæk.
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1964 Vestermarie Centralskole

1964. Vestermarie Centralskole. Forskolelærerinde frk. Clara Jensen med sin 1. klasse. 
Clara Jensen var i mange år forskolelærerinde på Tingsted Skole, og fortsatte på den ny 
Vestermarie Centralskole. Senere havde hun specialundervisning på Aaker Central-
skole. Det er det tidligste farvebillede, vi pt. kender af en bornholmsk skoleklasse. 
Odense Luftfoto. BØA. 
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Østerlars-Gudhjem Skole 1968

1968. Østerlars-Gudhjem Skole. Fællesskole for børnene i Gudhjem og Østerlars. 
Det er 3. klasse med førstelærer, skoleinspektør Kaj Andersen, der var søn af H.A. 
Andersen, som havde været ansat på Østerlars Hovedskole siden 1920. Et byggeri  
var netop afsluttet, for at opfylde skoleloven med krav om faglokaler og aldersopdelt 
undervisning. Og det ser man: »nye, lækre, rene klasselokaler. Nye borde, nye stole.« 
Skolen er en af de sidste gamle sogne- og centralskoler, der er blevet nedlagt i 2015. 
Foto Bjarne Ilsted Bech. BØA. 
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