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BORNHOLMSHØTSKOLE1944-55

Af SoendAageMøller
Dette årsskrift for 1996adskiller sig fra
de tidligere, idet det mesteafindholdet
er en fortsættelseaf minbog om højskolens historie, "BornholmsHøjskoleliu",
som udkom i forbindelse med 100 års
jubilæeti 1993.
Læsereafdennebog vil vide, atjeg i
den sluttede den almindelige historiske fremstilling med en skildring af
sommerholdet 1945.Når jeg sluttede
med det, skyldes det i førsterækkebogensomfang. Og når ieg var nødt til at
begrænsemig, prioriteredejegaltsåandre dele end den nyere tid højere,specielt den ældstetid med forløbeme for
vores nuværende højskole ved Ekkodalen og de statitiske analyseraf elevholdenei perioden 1893-1953.
Imidlertid var det sådan, at da jeg
sluttede arbeidet med bogen i foråret
1993,var detmesteaf kapitlet om Aksel
Lauridsens forstandertid forleengst
skrevet.Det har så ligget i computeren
lige siden og ventet på at sedagenslys.
Det har flere gangesiden været på
tale at bringe stoffeti årsskriftet,og det
sker altså hermed - dog med en del tilføjelser og bearbejdning. Det fylder
imidlertid såmeget,at det må delesi to
dele. Denne gang bringes derfor i hovedsagen en skildring af den første
halvdel afLauridsenstid - merepræcist
perioden 1944-55.Restenregnerjeg så
med at bringe i næsteårs årsskrift.
Af hensyn til helhedenhar jeg dog
taget den del, der var med i bogen om
Lauridsenstid, med her igen. Og for at
"nye læserekan væremed" harjeg funat tilføje en
det det hensigtsmæssigt
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indledning, som ridser forhistorien og
situationenved Lauiidsensansættelsei
19M op.
Eftersom teksten i hovedsagen er
skreveti samme arbejdsgangsom teksteni jubilæumsbogen,er det naturligvis de sammeretningslinier,der er lagt
til grund. Her har jeg dog undladt kildehenvisningeri form afnotet men kildematerialeter genereltomtalt i et enkelt afsnit.
Somdetblev praktisereti årsskriftet
for 1994,eralle længerecitater for tydelighedensskyld gengiveti karsizr,mens
korte citater blot er gengivet "med anførselstegn".
Som forsidebillede har jeg valgt et,
hvor man ser skolen fra øst med den
iidligere spisesal. Den udgjorde det
størstebyggeri i den her skildrede periode.Sombagsideer dernoget andethistorisk, et vinterbillede af nogle af de
gamle træerlangsindkørslen.
De flesteafbilledernedenneganger
i øvrigt fra sommeren1944- de eneste
vi har i original fra denne tid. Jeg har
fåeten del oplysningerom dem fra Else
tidligere
Kofoed Pedersen(Sassersen),
Paradisgård,hvilket jeg takker for.
Apropos billeder, så kunne vi godt
tænkeos flere fra netop Lauridsensperiode - specielt originale fotografier,
der egner sig til at blive reproduceret.
Hvis der er nosle blandt årsskriftetslæsere,der er i besiddelseaf sådanne- og
allerhelstsort-hvidenegativer- modtager vi dem megetgerne- eventueltblot
til låns - til senerebruq.

Aksel Lauridsenstid I
Forhistorien og
situationen 1944

1920-erne,
da mannåedeop over40 elever.
Men alleredefå år senerebegyndte
Mod slutningen af 1943stod bestyrel- nedgangen at sætte ind. Tilgangen
sen for Bornholms Højskole i en van- svingede dog fortsat noget op og ned,
skelig situation.Elevtallethavdei man- men i detlange løb med en klart nedadge år været stadigt faldende,og var på gåendetendens.Sometforsøgpå at retdet tidspunkt langt under niveauet for te op på denneudvikling, blev der foreen bæredygtigøkonomi. Derfor havde taget en del forbedringer af skolensloman opsagtkontrakten med forstande- kaleri 1930.Seti forhold til elevernevar
ren, Peter Gamborg Nielsen, og ladet deivigtigste,atderblevindrettetenny,
ham forstå,"at såfremtdetnødvendige hyggelig spisesiuei en tidligere lærerElevantaltil Vinter udeblev vilde Kon- lejlighed i den sydlige tilbygning til
trakten rimcligvis ikke blive fornyet".
gymnastiksalsfløjen,kaldet "SønderDet nødvendigeantal elever mente omme".
man var ca. 22, og da det endte med
Disseforbedringerhavdedog ingen
kun at blive på i alt 9, var sagenfor så virkninger på elevtilgangen på lidt
vidt klar. Gamborg Nielsen skulle fra- længeresigt, og i sidstehalvdel af 1930trædeved vinterskolensafslutning ved erne blev tallene så lave, at man snart
udgangenaf marts 1944.
kunne øjneden dag, hvor man kom unSå skulle der findes en ny mand, der mindstemålet for at opnå statstilmen det trak lidt ud, så man var ved at skud. Det kom man ned under i 1939.
komme i tidnød. Men inden vi sernær- Man søgteom dispensationfra denne
mere på ansaettelsen
af en ny forstan- regel,og fik den.
der, vil det være hensigtsmæssigtfor
Bestyrelsenfandt dog situationen
forståelsenaf det videre forløb at ridse uholdbar,og det endtemed, at man tog
skolens generelle situation omkring det drastiske skridt at afskedige forden tid op.
standeren, Thomas Thomsen, til fraSom nævnt havde skolenselevtal i
trædelse efter afslutningen af vintermangeår vist en faldendetendens.Til- skolen1939-40.
gangenhavde heJtfra skolensoprettelSom et plaster på såret over for
sei 1893væretendel svingende,men et Thomsen, købte skolen så hans landhøjdepunkt nåede man i midten af ejendom,kaldet "Godset",på den an-

den side af landevejen.I førsteomgang
var det med videresalgfor øje,men det
endtemed, at manbeholdt den for såat
forpagie den ud til forstanderen.Ejendommen var blevet købt i 1918af den
daværende forstander, Andreas Hansen, og var derefter gået i " arv" til d.e
n.este to forstandere,indtil skolen så
overtog den.
Efter afskedigelsen af Thomsen
kom man imidlertid i alvorlig tidnød,
og som en midlertidig foranstaltning
fik man den ene af valgmenighedens
præster, Kay Kirkegård Jensen,til at
forestå sornmerskolen1940.Der blev
gjort en ihaerdigindsats for at få flere
elever,og det lykkedesat få tallet op på
28 - mod kun 8 året før.
I mellemtiden sØgtebestyrelsenat
få ansaten ny forstander,og man kaldte naturligvis et par af ansøgerneherover til en samtale.En af disse stillede
imidlertid det krav for overhovedetat
påtagesig stillingen, at der på det nærmesteblev bygget en helt ny skolebygning. Et sådantkrav kunne bestyrelsen
forståeligtnok ikke gå ind på, men det
har utvivlsomt givet den noget at tænke på.

Renovering af
hovedbygningen
Skolenvar som nævntopretteti 1893,som aktieselskab- og i tidens løb var
der naturligt nok forbedret en del. En
større, gennemgribende renovering
havde der imidlertid aldrig været råd
til, og man kan forståat mangeting ved
den i 1940 blev betragtet så håbløst
gammeldags.Det gjaldt i særlig grad
med hensyntil elevernesværelser,deresvaskerumog toiletforhold.
De nærmere omstændighederbag
det følgende forløb ligger ikke klart i

kildematerialet,men det kan konstateres,at der i løbetaf sommerenblevtruffet foranstaltninger til en ret gennemgribende renovering af skolen. Der
blev iværksat en storstilet indsamling
af penge til formålet, ligesom der blev
tegnetnye aktier.
Renoveringenbestodi en fuldstændig ombygning af hovedbygningens
øversteetage.Den var tidligere opført
helt i tree,med elewærelser af meget
forskellig størrelse.Nu blev ydervæggene ført helt op i mursten og forhøjet
med ca. 1/z m, og indvendig blev der
udelukkende indrettet dobbelwærelser og en ret bred og lys midtergang.
Der blev desuden installeret centralvarme med fyr i en tidligere forrådskælder. De sanitæreforhold var imidlertid stadig primitive, og der var fortsat 5 små retiraderi en garagebygning.
Det lykkedes at få nybyggeriet færdigt til vinierskolensbegyndelseden 3.
novembet hvor der kom 22 mandlige
elever.Kirkegård Jensenfortsatte som
midleriidig forstander ogsåpå denne,
men der blev ansaten lærer,den tidligere nævnte Peter Gamborg Nielsen,
med henblik på, at han skulle overtage
forstanderstillingentil foråret 1941.
Det første år af Gamborg Nielsens
forstandertidnød skolengodt af de beder var gjortbåde med henstreebelser,
syn til bygningen som fremstødeti øvrigt for at få flere elever.Det blev til 27
piger sommeren 7941og22 mænd til
vinterholdet 1941-42.Dertil kom et
mindre antal kontrolassistentelever,
der var på kursus i 2 måneder,oftestfeDruaro8 mar$.
Efter denne kortvarige opblomstring på et par år faldt elevtalletimidlertid igen drastisk, især for pigernes
vedkommende.I sommeren194?blev

Højskolensetfra sydoestointercn1945-46.Træernei forgrunden,somformentlig er
plantetkort efterskolens
oprettelse
i 1.893,
er sidenbleaetsåstore,at mangei dagnrcner,
denfi aærelangtoaer100år gamle. Alle undtagen6t stårder endnu.
sommerskolen helt opgivet, og sommeren 1943blev dei kun til 7. Lidi bedre gik det med vinterholdet1942-43,
der blev på 17,men året efter gik antallet som tidligere nævnt helt ned på 9.
Og så skred bestyrelsenigen til en afskedigelseaf f orstanderen.

Selvejendeinstitution
Den ret korte tid, GamborgNielsenvar
forstander, skete der imidlertid flere
størreog mindre forandringer,som fik
betydning længeref rem.
I 1942blev der vedtaget en ny lov
om højskolerne. Den indeholdt flere
nye ting, men en meget væsentligtny
ting var, at skolerne- under forudsætning at at de var selvejendeinstitutioner - fik lanst bedre økonomiskevilkår

med hensyn til oprettelseaf nye skoler
og omdannelseaf ældre eksisterende
skoler. Til det første kunne der ydes
indtil en trediedelog til det andet op til
det halve af udgifter som afdragsfrie
statslån.
Det var naturligvis især det sidste,
der havde tungtveiende interessefor
Bornholms Højskole, og som konsekvens deraf blev skolen i løbet af efteråret 1942og foråret 1943omdarmetfra
at v.ere et aktieselskabtil at være en
selvejendeinstitution.
Den nye juridiske status medførte
ogsåen omdannelseaf den overordnede ledelsesstruktur,altså med hensyn
til bestyrelsem.w Her lavede man en
lidt særegen konstruktion. Elevforeningen blev den egentligebrede støt-

tekreds bag skolen. Den havde på det
tidspunkt et medlemstalpå ca. 700.
Elevforeningensbestyrelse på sy.v
medlemmer valgte et repræsentantskabpå syv medlemmeruden for deres
egen kreds. En af disse syv valgtes til
formand. Dette repræsentantskab
valgte så igen en bestyrelsefor selve
den selvejendeinstitution på kun tle
medlemmer,ogsåuden for deresegen
Kreos.
Konstruktionen virker lidt usædvanlig inden lor den almindelige danske foreningstradition, men der er
næppetvivl om, at når man valgte denne form med kun tre medlemmeraf selve bestyrelsen,var det ud fra et ønske
om, at den i givne situationer skulle
kunne handle hurtigt og effektivt
Til formand for bestyrelsenvalgte
man en af skolensfasiestØtter,gårdeier
Mlmer Juul Nielsen, Crammegård,
Aker, som skulle få en langvarig og stor
betydning for skolen. Til de to andre
poster fik man formændene til de to
storelandboorganisationertil at gå ind
i, nemlig Holger Brandt Kofod,
Brandtsgård, Bodilsker, som var forrnand for BornholmsLandøkonomiske
Forening,og Paul Kofoed lpsen, Klintvang, Akirkeby, som var formand for
De Samvirkende Bornholmske Husmandsforeninger.Alle tre bestyrelsesmedlemmer var i øvrigt tidligere elever Valgetafde to landboforeningsformænd skal utvivlsomt ogsåsesi lyset
af et ønskeom at gøre forbindelsen til
landbruget så stærk som overhovedet
muligt. Det varjo hidtil sålangt overvejende fra denne samfundsgruppe eleverne kom/ og man ventede tilsyneladende,at det fortsatville veeresådan.

Husholdningsafdeling
En anden større nyskabelse,der skal
nævnes,er, at der i løbet af 1943blev
oprettet en husholdningsskoleafdeling. Den direktebaggrund var, at HansigneHansen,somi ca.20århavdedrevet husholdningsskolepå Søndregårdi
Nylars, agtedeatnedlaeggedennevirksomhed.De to landboorganisationerså
imidlertid gerne, at virksomheden
kunne fortsættei en eller anden form,
og derfor blev det til, at der blev oprettet en sådanafdeling på højskolen.
Det skete ved, at den iidligere
nævnte spisestue i "Sønderomme"
blev indrettet til skolekøkken,og rummetoven overblev indrettettil merealmindelig undervisning i denne afdeling. Husholdningsafdelingenfik således sin egen nøie afgrænsededel af
bygningskomplekset. Husholdningsundervisningenskulle fortrinsvis foregå uden for de perioder, hvor der var
højskolehold, men det princip måtte
man snart se bort fra. De første kurser,
der blev holdt, havde en varighed på 6
u8er
Endnu en ting, som skete i denne tid,
var, at Bornholms Højskoles Hjælpefond blev reorganiseret.Fondenbestod
oprindeligt i en sum penge,godi 12.000
kr., som kom ind ved en stor indsamling i 1920.Dissepengevar beregnettil
at støtteskolenmed i vanskeligeperioder. I 1942blev imidlertid den sidste
rest af disse pengebrugt som hjaelptil
en mindre moderniserins i køkkenei.
Allerede før den tid var åer dog iaget
skridt til en fornyelse af fonden, der
skulle genetableresved en ny indsamling samt stadig holdes vedlige ved årlige bidrag, som interesseredekunne

tegne sig for Den samledeindbetaling
beløbsig til ca.3.500kr. og i de følgende
år indkom der hvert år omkring 2.000
kr. Tiden skulle vise, at der blev god
brug for alle dissepenge.
Endelig skal det som endnu en nyskabelsenævnes,at GamborgNielseni
1943 forlængede sommerskolen med
en måned, så den kom til at vare fra 3.
maj iil slutningenaf august.
Såmegetsom en nødvendig baggrund
for at forstådet videre forløb og til klargørelseaf, hvordan situationenvar for
skolen i vinteren 1943-44.Som nævnt
indledningsvis stod kredsen bag skolen i en vanskeligsituation.Alting måtte forekommeusikkert. Den ringe elevtilgang og dermed den dårlige økonomi var6n ting. En andenting var,at krigen fortsat rasede,og den havde også
skabt skel og modsætningsforhold,
som ikke gjorde vanskelighederne
mindre.
Men nu skulle der altsåansættesen
ny forstander På et mØdeden 19.oktober 1943var man enige om, at det ikke
kunne udskydeslængere.

Ansættelsenaf
Aksel Lauridsen
Bestyrelsen slog forstanderstillingen
op i dagspressen,og det resulteredei
seksansøgninger,fra en frimenighedspræst,en sløjdskolelærer,en lærer ved
Elbæk Lærerskolesamt tre høiskolelærere.Blandt de sidstnævntevar tidligere lærerved GerlevGymnastikhøjskole
RichardSyberg,som kom over for at se
på forholdene.I 1970.da han en tid var
vikar for forstanderSvendAage Biilow,
fortalte han om det. Han blev velvilligt
modtaget af formanden for repræsentantskabet,JørgenAndersen, Damme-

gård, Østerlars,men det blev foreholdt
ham, at man helst ville have en landbrugskyndig, nu hvor der hørte landbrug til skolen.Det kunne han ikke opfylde; han var uddannet cand. polit.,
men havde ingen forstand på landbrug.
Af de øvrige ansøgere udvalgte
man to til at komme over at tale ved et
offentligt møde i januar 19tM.På grund
at at den eneblev syg, blev det dog til
to møder;det sidstefor en mindre, indbudt kreds.
I mellemtiden var der imidlertid
indløbet et tilbud fra en lærer på Vestbirk Højskole, Aksel Lauridsen, som
naturligt gav anledning til, at man
skrev til forstanderen d6r, Frode Aagaard, for at få en udtalelse.FrodeAagaard havde tidligere været forstander
for Bomholms Højskole - fra 1.923-34
såhan var en kendt personfor alle i bestyrelsenog repræsentantskabet.
Pået bestyrelsesmøde
den 29.januar, hvor man forud havde haft det
nævnte mindre møde med den sidste
ansøger,forelå der endnu ikke noget
fra Frode Aagaard, så man enedesom
en ung Jærerfra Ask Højskole,"saafremt ikke AagaardsBrev var afen saadan Art, at man maatteovervejeMuligheden af ogsaa at se Lauridsen herovre".
Da Aagaardsbrev endelig dukkede
op, var det imidlertid en stærk opfordring til bestyrelsenom at antageLauridsen, og han blev derfor også sammen med sin kone, Kristine,indbudt til
et møde med en indbudt kreds den 7.
februar. Indtrykket af dem var det allerbedste,hedder det, og da det endvidere var sådan,at statskonsulentNovrup (undervisningsministeriets tilsynsførende)havde ytret betænkelig-

hed ved at indstille den anden til eodke n dels e.på gr und a Ih a n s m e g e t u n g e
alder, enedes man hurtigt om at antage
Lauridsen. Det blev enstemmigi godkendt af repræsentantskabet.

Aksel og Kristine Lauridsen
Aksel Lauridsen blev
født 28. august 1909i
Oksbøl i Vestjylland.
Han
var
landmandssøn ogfik sin
skolegang i Al Friskole hos den senere ret kendte hØiskolemand Kristian Kol-

ding. Som ung arbejdede han selv med landbrug,

og i vinteren 1930-31var han elev på
Ryslinge Højskole,hvor han sandsynligvis gennemgik uddannelsen til delingsfører (gymnastikleder).
Aret efter - fra 1/11 1931til 30/8
1932-var han lærerpå St.RestrupHusmandsskole, hvor han underviste i
gymnastikog sang,ogmåskeogsåi forskelligtdndet.På et elevbilledeaf sommerholdet optræder han side om side
rned sin senerekone, som imens var
stuepige hos forstander Balle. På det
tidspunkt havde han bestemt sig til at
blive lærer og fik som forberedelsetil
dennevidereuddannelsesærundervisning ihisiorie af Kr Kolding, der da var
blevet leerer på husmandsskolen.Til
gengæ1dpassedehan Koldings have.
Ide følgendeto år toghan den2-årige læreruddannelsepå Elbæk Lærerskole,som lå i nærhedenafHorsens,og
hvorfra ikke så få lærerei de frie skoler
dengangfik deresuddannelse.
Efter læreruddannelsenvar han i
vinteren 1934-35lærerpå Vinding Høi
skole. Umiddelbart derefter - fra l.
10

april 1934- blev han lærer på Herning
Friskole,og to år senere- fra 1. maj 1937
- blev han leder af den.
Han sluttede på Herning Friskole i
foråret 1943.Fra november samme år
blev han lærer på Vestbirk Højskole,
men det blev altså kun til den samme
vinter, hvorefter han så kom til Bornholms Højskole.
Kristine
Lauridsen,
født Jørgensen,blev
født 21. november
1911.Hun var datter af en skræddermester i Lunde i
Vestjylland,kun ca.
15 km fra sin rnands
hjemsogn. Hun blev
uddannet håndarbejds-

lærerinde fra Askov Høi
skole og gennemgik også et tilskærerkursus. Sommeren1935var hun ansat
på Askov Højskole.
som laererinde
Hun og Aksel Lauridsen blev gift i
foråret 1936,og i hele derestid på Herning Friskole var hun også ansat d6r
med 16 ugentlige timer. Et par vntre
havde hun ogsåundervisning på Herning Ungdomsskole.De havde to døtre, da de kom til Bornholm, Lis og Dorete. Senerekom der en søn, Ebbe,og
yderligere to døtre, Agnes og Anette,
til.

Ansættelsesf
ormen
Hvornår der blev sluttet kontrakt med
Lauridsen og hvilken form, den fik,
fremgår ikke direkte af forhandlingsprotokollen. Af forskellige detaljer
fremgår det dog tydeligt nok, at det
blev en kombination af anseettelse
med
fast løn og forpagtning.
I al den tid skolenhavdeværetet ak-

tieselskab,d.v.s.fra oprettelseni 1893
til 1943,havde det været sådan,at forstanderen forpagtede skolen af aktieselskabetog ellers drev skolevirksomhedenfor egenregning og risiko.
Efter overgangentil selvejendeinstitution i 1943ønskedeman imidlertid
fra ministeriets side forpagtningsordningen begrænsettil kun at gælde for
kostforplejningen og landbruget, og
derforblevdet naturligvissådan.
Dermed blev ikke bare forpagtningsafgiften for "Godset", men også
prisfastsættelsefor kostdage for såvel
lærere som elever centrale spørgsmål
for bestyrelsen.For at godkende kontrakten betingede ministeriet sig dog,
at prisen, som forstanderenmodtog af
institutionen for kostforplejningen,aldrig måtte overstigeden pris, som Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler fastsatte.For dennepris, som for
1944-45fastsattestil 2,50 kr. pr kostdag, skulle forstanderen foruden maden afholde alle udgifter til brændsel,
pigeløn og andre udgifter ved kostforplejningen. Herunder hørte, forstår
man, ogsåservice,bestik og andre løse
remedier. Alt større og fast inventar
henhørtederimod under institutionen.
FØrovergangentil selvejendeinstitution, hvor forpaghringen omfattede
hele skolen, var tingene selvsagtlangt
enklere.Med den nye struktur blev der
derimod skabt en dobbelt-økonomi,
som næppealtid har veeretproblemfri
at håndtere.Men som den økonomiske
situation efterhånden udviklede sig,
blev den i dette tilfælde muligvis en
fordel i sidsteende.

Forpagtningen af "Godset"
Det ser ikke ud til, at ministeriet har
blandet sig i forpagtningsaftalen for

"Godset". Der blev naturligvis fastsat
en forpagtningsafgift, som korn til at
lyde på 1.585kr. årligt, og som skulle
betalesmed det halve hver termin, altså i juni og december Men forskelligt
løsøre og kreaturer, som betragtedes
som henhørendeunder driften, måtte
Lauridsenovertagesom ejendom.Som
et kuriosumnu mangeår senereser vi
på, hvad der opregnesi protokollen:
3 køer
1700kr
1ko
750kr
2 storesØer
575kr
175kr.
5 grise
Forskelligt løsøreomfattede: 1 plov, 3
harver, 1 bilvogn (arbejdsvogn,hvor
man havdebrugt hjul og akslerfra en
ophugget bil. SAM), 1 fjedervogn, 1
fastvogn,1 kane, 1 ajletønde,1 radrenser,t hjulbør,spande,seletøjm.rn.til en
samletpris af:
830kr.
dertil l0 tdr.
korn å 40 kr.
400 kr
30 høns
150kr
i alt
4.580kr
Udover dette skulle Lauridsen betale
for brændsel,t haveslange,skolebøger,
syltetøj og sildefjerdingertil en samlet
pris af
237kr.
alt i alt:
4.817kr.

Den første tid,1944-45
En skole i krise
Aksel og Kristine Lauridsen tiltrådte
officielt den 1. april, men det blev dog
den f. inden de nåede hertil og et par
dagesenereinden de kurne flytte ind.
På baggrund af det ovenfor skildrede er det næppe for meget sagt, at det
var en skole i dyb krise, de overtog. I
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det store to-binds værk om Bornholm,
"Bornholmernes Land", som udkom
sammeår,skriver den tidligere forstander,pastorAndreasHanseni en artikel
om højskolenbl.a. om situationen:
"Der er nu antageten 34-årigLærer
ved Vestbirk Høiskole,AkselLauridsen.
Han er foreløbig et ubeskrevet Blad.
Lad os haabe, at han er "den rette
Mand", at han og hans Hustru kan
komme saadanpaa Bølgelængdemed
Bornholmerne,at de kan sedet som deres Liasopgøue
at føre Bornholms Høi
skolefrelst gennemBrændingenog ind
i smultVand..."
Udtalelsenom "den retteMand" viser noget om, hvor meget betydning
denneforestilling endnu havde.At der
egentligvar mangetegnpå, attiden var
blevet en anden, lukkede man tilsyneladende øjnenefor. Nok var det krisetid, ogman var nedei en bølgedal,men
det lader til, at mangealligevelfølte sig
sikre på, at en dag ville det gå fremad
igen, om ikke før,sånår den forfærdelige krig forhåbentlig inden længe var
forbi. Sådan noget lignende ser det i
hvert fald ud til at have tegnet sig for
Lauridsen og hans kone, og de tog fat
med frisk mod.
Lauridsenstid blev en periode præget
af en næsten utrolig aktivitet og foretagsomhed.Det hænger nøje sammen
med fortsatteproblemer med at skaffe
tilstrækkelig indtjening til skolens
drift, men det skyldesutvivlsomtogså i
høj grad en personlig tilbøjelighedhos
Lauridsen selv Der skulle helst skenoget hele tiden.
Aktiviteten gjaldt ikke mindst de
korte 8- og 14-dagessommerkurser,
som elterhåndenblev en meget væsentligdel af virksomheden,den gjaldt
12

udlejning til korte faglige kurser af
mange slags/udlejning til lejrskoleophold for såvel skolebørn som voksne
seminarieelever samt megen mØdevirksomhed af forskellig art. Det meste
af det havde ganske vist også fundet
stedi mangeår før,men ikke i nær samme omfang.
Aktiviteten gjaldt også - og ikke
mindst- et megetomfatfendebyggeri.
Hverken før eller siden har der i skolenshistorieværelen så intensbyggeaktivitet. Hele seksgange i løbet af de
godt 20 år blev der byggetnye bygninger eller bygget om i de bestående.
Som en nydannelsei Lauridsenstid
kom desuden udvekslingsbesøgmellem Bornholms Højskoleog flere svenske folkehøjskoler.Men det var selvsagt ikke noget der gav forøgedeindtægter. Det har snarere været tværtimod.

Lærere og andre ansatte
1944-45
Vilhelm Rasmussen
kom med Lauridsen til Bornholms
Højskole.De havde kendt hinanden i flere år, havde læstsammenog
senere flere gange
v?eretpå kursus sammen. Han blev Iødt 1.6/4
1912,og tog altså den 2-årigelæreruddannelsepå Elbæk Lærerskole.I årene
1935-43havdehan væretIærerpå Staby
Efterskole og derefter i vinteren 194344 på Rønshoved Højskole. På Bornholms Højskole underviste han r verdenshistorie,dansk, regning, geografi
og som noget nyt kunsthistorie.En tid-

ligere elev har fortalt, at han ogsåselv
maledei sin fritid.
Gerda Brandt Kofod
fra Brandtsgårdi Bodilsker, født 24/6
7924, var elev på
skolen den første
sommet 1944.Det
førte til forlovelse
og senereægteskab
med

Vilhelm

Ras-

mussen.Påsommerskolen 1945 havde hun underyisning i
håndarbejde.Vinterendereftervar hun
elev på Snoghøj Højskole, som dengang var gymnastikhØtskolefor kvinder. I april 1946blev de gift og bosat i
"Hytten". Vilhelm Rasmussenfortsatte
som lærer frem til efteråret1947,hvor
de beggeblev ansatpå Vivild Efterskole. I1950oprettedede SjælsølundEfterskolei Nordsjælland.
Inga Thygesen var
lærerinde den før-

ste sommer, 1944.
Hun blev født
1917 og var uddannet
gymnastik- og håndar-

bejdslærerinde.Hun
havde i årene 1941-44

om sommerenværet lærerindepå Odder Højskole og om vinteren håndarbejdskonsulenti Ribe Amt. Efter sommerskolenblev h un lærerindepå et pigehjempåFyn.I 1950blevhun giftmed
en svenskerved navn Franz6nog bosat
i Stockholm.
Anna Nørgaard,født 12/ 6'19'1.5
var uddannet husholdningslærerinde fra
"Ankerhus" i Sorø. Hun havde været

ansat på centralskoleniHolbæki2år,
men fra omkring
nytår 1942blevhun
konsulent for de
bornholmske husmandsforeningernes husholdningsud-

valg. Derfra blev hun
"lånt ud" for som sagkyndig at være
med til at bygge husholdningsafdelingen op i 1943og forestodundervisningen den første tid. Hun fortsatte med
det også på Lauridsens første hold
sommeren1944,men medvirkedeogså
på de speciellehusholdningskursersenere.
Gudrun Lauridsery
som var sØster til
Lauridsen og uddannet sygeplejerske, medvirkede i
korte perioder på de
første sommerskoler.
Hun underviste i sundhedslære.
Hans Peder Andersen, Aksel Juel
Nielsen og Christen Christensen,som
alle var landbrugskonsulenter,og også
havde medvirket i Gamborg Nielsens
tid, nævnessom lærerepå vinterskolen
1944-45.De havde naturligvis landbrugsfagsamt regning.
Iohannes

Miiller,

født 1916,nævnes at
have
overtaget
gymnastikken
på
samme vinterhold.
Han kaldes løjtnant, og han havde
også
medvirket

GamborgNielsenstid. Han var i øvrigt
søn af sawærkseier Axel Miiller, Almindingen Sawærk ved Ekkodalen.
Else Katborg blev ny
lærerinde på sommerskolen 1945.
Hun nåede dog
ikke frem før til
juni på grund af et
stærk engagement
i modstandsbevæ-

gelsen, men så tog
hun også fat med energi
og foretagsomhed,hedder det. Hun
blev født 1918og uddannet som lærerinde i både husholdning, håndarbejde
og gymnastik fra henholdsvis"Ankerhus" og Snoghøj Gymnastikhøjskole.
Hun havde to somre været lærerinde
på Vejstrup Ungdomsskole og ellers
husholdningskonsulent.På Bornholms
Højskole havde hun husholdning,
håndarbejde,sundhedslæreog gymnastik. Hun var også lærerinde sommeren 1946,hvorefter hun tog på årskursuspå StatensGvmnastikinstiiut.

tingene nu ikke firngereuden køkkenpiger, pedel m. v. Derfor skal de også
nævnesher i det omfang,der foreligger
navne oå dem.
Karl Vilhelrn Pedersen
fra Mårslet, Østjylla d, lødt 1922,var
elev vinteren 194243 i Gamborg
Nielsenstid. Efter
opholdet blev han
på skolen som
"godsforvalter", og
det fortsatte han med

formentlig et års tid også
under Aksel Lauridsen.
Af køkken- og stuepigeri denne første
periode har vi navne på følgende:Helga Ridder, Emmy Nielsen(elevsenerei
sommeren 1.946),Maja Christensen,
Kirsten Nielsen og Karen Bruun (elev
sommeren1944).

Sommerskolen1944

Lauridsens tiltræden blev naturligvis
markeretved det traditionelleåbningsEndelig skal nævfor sommerskolen, som blev
møde
nes, at den tidligeholdt
den
5. maj. Her udtalte han i forre forstander, pasin velkomst,
bindelse
med
Andreas
stor
"...
kunde
nt
ffiit
Mnal
som
Hansen,
for Skolegerningen
at
giae
Kolds
Ord:
med
Christen
udtrykkes
sædvanlig medpaa
og
DanGuds
Kærlighed
de
unge
Troen
virkede med nogle
marksLykke.Den Ungdom,der skalbære
få foredrag.
anaDqnmarkind i denyeTider,sknlz;ære
bøje
de
lære
at
gen,
og
sidst
skal
men
nævSkolenspraktiske medarbejdere
først
.
Magt"
som
den
stffiste
sig
Aandsliuet
i
nes kun lejlighedsvis årsberetningerfor
foredrag
af
der
holdt
Derefter
blev
forskelligt,
noget
ne, og det er også
hvor rnange af dem der optræder På Vilhelm Rasmussenog af Lauridsen
elevbillederne.Ganske vist er det så- selw
Der var mødt 13 eleverpå dette førdan, at en højskolesegentligeformål er
ville
ste
sommerhold, og som Gamborg
i
sin
helhed
undervisning, men
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Nielsen havde begyndt på året før, var
ogsådettekursus berammettil4 måneder - frem til slutningen af august. Det
blev fastholdt i årenederefter- dog sådan, at de, der ville, kunne slutte efter 3
måneder.Det var der ind imellem nogle, der gjorde.
Eftersom de fleste af billederne
stammerfra netop dennesommer 1944
og en del af pigeme nævnesi billedtekstemeskalnavnenepådem anføresher
i den rækkefølge,de er i i protokollen:
Karen Helen Bruun fra Vestbirk i Jylland. den enesteovrefra, Bodil Munch
Kofoed, Baunegård,Pedersker,Else
MargretheSassersen,
Paradisgård,Ibsker, Else Søgaard Hansen, Søgård,
Østermarie, Gerda Brandt Kofod,
Brandtsgård, Bodilsker, Ellen Elise
Munch, St. Grammegård, Åker, Anna
Sofie Mortensen, Engegård, Rutsker,
Annelise Alling-Dam, Almindingen,
Anna Marie Pedersen,Timannegård,
Ibsker, Kirsten Kalf Hansen, St. Klintgård, Vestcrmarie,Erna Kofoed, Gadegård, Knudsker, Inger Marie Kofoed,
Svaneke,og Marit Marker, Svaneke.
En af de 13 piger, Inger Marie Kofoed fra Svaneke,måtte imidlertid efter
en måned ud at arbeideigen,såde blev
12det mesteaf sommeren.
Som det er fremgået var lærerne
denne første sommer Lauridsen og
hans kone, Vilhelm Rasmussen,Inga
Thygesenog Anna Nørgaard.

det er muligt med angivelseaf den pågældende lærers initialer samt det
ugeniligt timetal):
Nordens historie, AL, 4 t.; verdenshistorie,VR, 2 t.; kirkehistorie,AL, 1 t.;
kunsthistorie, VR, 1 time hver anden
uge; samfundslære,AL, 1 t.; sundhedslære, IT, 1 t.; litteratur, AI & VR, 3 i.;
dansk,4 t.; regning,3 t.; geografi,VR, 1
t.; husholdning,AN, 10t.; håndarbejde,
lT,8t/z l.; sang,2t.; gymnastik,If, 6 t.,
hvoraf 1 var folkedans. Det gennemsnitlige ugentlige timetal for eleverne
har væretomkring 46.
Med hensyntil deenkelteemnerinden for fagene fulgte man i langt det
mesteogsånøjeden fastlagtetradition.
En ny ting var dog kunsthistorien,men
det var selvsagtmegetbegrænset,hvad
der kunne nås med kun €n time hver
anden uge.
I litteratur ser det ud til, at man i hovedsagenhar koncentreretsig om nogle enkelteværker,f. eks.Bjørnsons"En
glad gui", 5 t.; Paludan-Miillers"Adam
Homo", 11t.;Henrik Ibsens"Brand" og
"PeerGynt", 5 t.;JakobKnudsens"Den
gamlePræst",5 t.
Ud over disse har de haft en række
andreemnermed 1 eller 2 timer. Blandt
dissekan nævnes:lslandskdigtning i
nytiden, G. Gunnarson: Borgslægtens
historie, Selma Lagerliif: Gøsta Berlings saga,Hans Kirk: Fiskeme,Nis Petersen: Sandalmagernes gade, Kaj
Munk og enkelteandre ting.

Undervisningen
Undervisningen blev i alt væsentligt
tilrettelagt efter det traditionelle mønster Dog fremgårdet tydeligt, at skolen
nu havde et skolekøkken,som naturligvis skulle udnyttes.
Fagfordelingenvar følgende (hvor

Feriekurseq.udflugter m. v.
Foruden det almindelige højskolekursus på fire måneder blev der i sommerens løb afholdt tre såkaldte feriekurser, formentlig af en uges varighed.
Sidsti juni var det et kursus for unge pi15

på en to-dagestur til Nordbomholm,
som formede sig lidt specielt. De tog
førsi med togettil Rønne,hvor Andreas
Hansen stødte til. Så gik turen videre
med rutebil til Hasle,hvor de besåkullejerne.Dereftergik de om bord i ruteskibet "Carl" og sejledelangskysten til
Allinge. Derfra til vandre$emmet
"Sjøl1en",hvor de spiste. Om aftenen
besøgpå Hammershus,hvor Andreas
Hansen fØrte dem rundt og fortalte om
fæstningens historie. Senerepå aftenen
samvær på vandrehjemmet med sang
og fortælling.
Næstemorgen tog de efter morgen-

parattil afgangpå en lnng trare1944.Tidlig morgen(detsespå skyggerne)
Sommeren
tur. Muligais dendag,de gik gennemAlmindingenog plantagernetil Ølene,haor de
hjem,Paradisgård(denuestligspistederesmadpakker.Viderederfla til EIseSassersens
detogtoget
til Nexø,haorf-ta
steqf dem).Efteropholdd€raideregennemPnradisbakkerne
Hansenog Marit Marker;i midten
hjem.Forresti gruppentil renstrestårEIseSøgaard
Laurttlsenogfru Lauridsen.Forresti grtrypentil højrestår- medternetbluse- EIseSassersen.
ger,35 i alt, så da var skolen fyldt. Det
hedder,at arbejdetvar lagt sådantilrette, at de gled ind i skoleplanensammen
med eleverne,og hvad der kunne veere
blevet til uro og forstyrrelsei arbejdet,
blev i stedetet frisk pustmed liv og humør, som de frydede sig over.
Få dage efter var der et tilsvarende
kursus for husmødre, som også blev
vellykket. Lidt senereigen - i midten af
juli - var der så feriekursus for unge
mænd. Der var indrettet sovepladseri
"Hytte " ,23 i aIt,men det blev kun til
16 deltagere.Lauridsens havde veeret
noget spændt på, hvordan dqt skulle
og
gå, men det blev nogle stilfaerdige
gode dage,hedder det.
Om deltagerne i disse feriekurser
var bornholmere eller folk ovrefra,
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nævnes der desværreikke noget om,
men ibetragtning at at detvar krigstid,
er det mest sandsynligt, at de var her
fra øen. Det sidste kursus for unge
mænd skulle haveværetgentageti september,men det måtteaflysespå grund
af for ringe tilslutning.
Trods den fortsatte krigstid, var sommerpigerne på en del udflugter. Den
første gik til Rønne,hvor de beså forskelligevirksomheder og museet.Derefter nævnesder besøgi seksaf elevernes hjem, hvoraf flere blev kombineret
besøg på forskellige seværdigheder,
Dueodde,Snogebæk(med røgedesild)
og Balkapå €n tur, Paradisbakkerneog
Randkløveskårpå to andre.
Mod slutningenhen i august tog de

maden af sted til fods til Allinge, hvor
der blev provianteret. Derefter videre
til Sandkås,hvor frokostblev indtaget i
en hyggelig have. Her tog de så afsked
med Andreas Hansen og fortsattederefter traveturen til Rø og Gudhjem. Undervejsbadede de i Salenebugten.Fra
Gudhjem tog de så toget hjem til skolen.
Man overveiede,om tiderne var til
at holde fest som slutning på sommeren, men besluttede sig for det trods
krigssituationen.Der havde hver mandag sommeren igennem været folkedans på skolen,og alle, der havde været med udefra,blev inviteretmed til festen.Desudenblev elevernessøskende
inviteret - og eventuellekærestermed
ring(!), men dem var der ingen af.
Det hedder, at det blev en god fest
med mangegæsterog godt humør. Der
var kort forinden kommet en ny hest på
"Godset", kaldet Klaus, og under festenblev der opført et lille spil med den
som "hovedperson", Det havde man
moret sig megetover.

Husholdningskursus
Efter somrnerskolens slutning måtte et
fagligt kursus for bygmestre aflyses,
fordi lærere ovrefra, som skulle have
medvirket, ikke turde rejse til BornhoLmaf frygt for ikke at kunne komme
hiem igen.
I septemberholdt man endvidereet
månedlkursus for unge piger i husholdning og kjolesyning. Det var først
og fremmest et fagligt kursus, men
hjem,Para- Lauridsen næYner, at "vi kunde nu
Fra opholdeti EIseSassersens
disgårdi lbsker.Nederstpå trappensidder ikke samle en Flok r.rngePiger paa en
Løuridsen,
fru Lauridsenog Inga Thyge- dansk Højskole,uden at samlesom noog alle get af det egentlige i Højskolen". En
sen.Bag dem VilhelmRasmussen
tola piger.Bag aed dem EIseSassersens deltager, Grethe Aagesen, Knudsker,
har om det sidstnævntefortalt, at han
foræIdre.
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bl. a. gennemgik Sigrid Undsets "Kristin Lavransdatter". Det blev en uforglemmelig oplevelse for dem. Men hun
nævner også, at Vilhelm Rasmussens
ti m er i v er dens l ri s to ri eh, v o r h a n i s æ r
havde lagt veegt på de store linier, havde været meget givende.

ger - isærhenrettelserneblandt danske.
Etpar gangefik skolenogsåbesøgaftyskerne med henblik på benyttelse af
skolentil "andet formåI", men det blev
hal,.{ i ov ;<,,n,1oÅat

Under disse omstændigheder blev
det også på dette hold diskuteret om
man burde holde en rigtig elevfest. Det
blev man dog også enige om at gØre,og
Vinterskolen 1944-45
så invitere man pigerne fra sommeren
Efter alt detie stod vinterskolen1944-45 før samt deres søstre og eventuelle kæfor døren.Og nu lader det til, at cietvar rester (med ring) til spisning den 11.
blevet kendt, at der var sket en foran- marts kl. 16. Derefter festede man med
dring på skolen. Det blev til 24 elever, dans i en smukt pyntet sal til kl. 21, og
en særdelespæn fremgang. Men helt sluttede derefter af med kaffe og sang.
tilfredsvar Lauridsenikke. Der havde
Ugen efter var der det sædvanlige
været31 indmeldte fØrsti oktober,men elevmøde med generalforsamling
da tiden nærmedesig, kom der udmel- (h v il ket havde væ ret fast trddi ti on si delser fra nogle ovrefra og mere uven- den elevforeningens stiftelse i marts
tet ogsåfra nogle bornholmere.
1894). Ugen efter igen var der - også
Skolem:essigtblev det, så vidt man som sæclvanligt - foreeldremøde med
kan forstå,en helt normalt vintet hvor gymnastikopvisning af eleverne og opderblev arbejdetgodt og solidt. Under- læsning og sang og musik af nogle af
visningen fulgte ogsåher det fastlagte lærerne. Et par dage efter var "en god
mønster med højskolefagsom det væ- og rig vinter" så til ende.

sentlige og landbrugsfagi et vist antal
timer nogle eftermiddage.
Men man var fortsat"under krigens
skygge",og det sattesitpræg på mange
ting. Der var f.eks.problemermed at
holde de seedvanligemøder på grund
af indskrænket toggang,men ved nytårsmødet,som det lykkedes dt gennemføre,mindedesde Kaj Munk.
Ellersprøvede de at følge med i kriBensgang.Hver dag samledesen flok
lyttende elever og lærereom radioapparatet i Lauridsens stue og bagefter
stregedede stillingerne ind på kortet.
Den tyske modoffensiv i Belgienskyggedei nogentid for håbetom en snarlig
slutning på krigen, men selv orn det
snart igen gik fremad for de allierede,
var der nok af andet,der kastedeskyg18

for at tale sammenom det, medensde tlet nyeDanmnrk,sontui tlu skuldebygge:
naturligvis hørte radio fra B.B.C.Og al- DanskUngdomi KirketrsKor tmderKorslerede samme aften kom så den be- føgeL'.
kendte meddelelsefra London om kaDagenefter,søndagden 6. mai, heipitulationen i Holland, Nordvesttysk- stes flaget og derefter var der kirkeland og i Danmark. En af eleverne, gang igen. Om eftermiddagenvar der
Gudrun Dam fra Smedegårdi Nylars, så et stort møde på skolen, til hvilket
har senerefortalt, at Lauridsenog lærer elevforeningensrepræsentanterhavde
"Rass" (Vilhelm Rasmussen) kom hjulpet med at få indbydelser udbredt
springendeud til dem og fortalte det - over heleøen.
En lang række mænd var blevet
helt ovenudglade.
Befrielsenblev forståeligi nok fejret bedt om at tale.Det var følgende:papå behørigvis. Dagenefter,lørdag,var stor Andreas Hansen, Rønne; pastor
de alle til gudstjenestei A Kirke, der var Thorsager,Akirkeby, skolensbestyrelfyldt til sidsteplads.Om lidtafdettela- sesmedlemmer:Vilmer Juul Nielsen,
der vi Lauridsenfortælle:
Holger Brandt Kofod og Paul Ipsen;
"... We i Korbuenaar ophæ119t
et dei
desudenmejeribestyrerHolger Haahr,
Bøsthøj Mejeri;
folkctingsmand
Iig stort Dannebrogsflag.
På Trineneop til
Koret wtclerKorsflagetsndoS stod Sonb H.C. Koefoed,Markeregård,Poulsker;
nrcrltigerne.
- For nig bler detnrcreendet landstingsmand Johannes Larsen,
Indtryk;detbleuet Ønskeltosnrig,at dette Akirkeby; og endelig Vilhelm RasmusBillcdedernnattebli-oesoutcf Syttrbolpaa senog Aksel Lauridsen selv.

Befrielsen- og sommerskolen
1945
Efter den sædvanlige omgang rengøring, kalkning o. a. i april, begyndte så
dcn næste sommerskole den 3. maj
1945.Og den fik un.egtelig en ekstraordinær og meget glædelig optakt.
Det var bestemt, at der skulle være
åbningsmøde søndag den 6. maj, men
allerede fredag middag anedes det, at
kapitulationen kunne komme inden
søndag. Og ganske karakteristisk for
Lauridsen bemeerker han, at så gjaldt
det om at få ordnet det sådan, at der
kunne blive mulighed for at fejre befrielsen.
Derfor samledes de nogle stykker

1944.Påuejpå udfLrgt-forme tligtilD eodde
m. nr.Dettentarpå
togskifte
Sonntercn
på AkirkebyStation.I forgrtmdenlærerintlen,
lnga Thygesen,
og Lauridsen(nrcdnnpLlen),
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alle revet ud af den glade feststemning,
da de russiske bomber ved middagstid
faldt over Rønne og Neksø - og blev efterfulgt af et endnu større bombardernent dagen efter igen, tirsdag den 8.
maj. Under de urolige dage, der fulgte
efter disse chokerende begivenheder,
turde Lauridsen og lærerne ikke tage
ansvaret for at fortsætte skolen umiddel bart, så pi ger ne blev sendt h; em i
nogle dage.
Mandag den 14. maj var der dog faldet så meget ro over tingene, at de tog
fat på det egentlige skolearbejde. Da
var en fynsk pige omsider også ankommet. Hun havde været med på rutebåden "Østersøen", da den flygtede til
Sverige. Da hun så ankom til Rønne,
bl ev hun evakuer el t il Vest er m ar ie,og
først derefter nåede hun frem til bestemmelsesstedet - efter 12 dage undervejs.
Nu kunne man så omsider holde
højskole igen r-rndernormale, fredelige
tilstande, og det er forståelig, at denne
sommerskole bliver betegnet som nogethelt saerligt.Denhavde også vundet
rimeligt god tilslutning, 21 i alt.
I sit almindelige forløb formede
denne sommerskole sig dog som så
mange andre med det samme skolearbejde, de samme møder osv Men
med de sædvanlige cykleture var det
problematisk, da mange cykler efter
krigsårenes mangel på dæk og andre
reservedele var i en elendig forfatning.
D e nåede dog at kom m e t il l\ eksø på
grundlovsdagen, hvorefter de var
gæster på Brandtsgård i Bodilsker,
hvorfra den yngste datter var elev Der
indløb adskillige andre invitationer til
besøg i elevhjem, men en del måtte de
af tidnØd sige nej tak til. De var også på
udflugt til Rønne, men den store ud-

fJugttil NordbornJrolm
blev opgivet.
Så nærmede slutningen sig. Man
holdt afslutningsfest den 28. august
med mange gæsterog lystig dans. Og
da det samtidigvar Lauridsensfødselsdag, forstårman, at lejlighedenblev benyttet til ikke mindst ogsåat fejre den.
Detblev i øvrigt fast tradition i restenaf
Lauridsenstid.

Lauridsens "Fra dagbogen"
Hertil når skildringen afLauridsens tid
i "Bor nholm s Højskoleliv". O g når vi
serbort fra den her tilføjede indledning
og enkelte tilføjelser og mindre rettelser i den oprindelige tekst, fremtræder
den i det store og hele uændret.
Den sidste del med skildringen af
Lauridsens tre første hold baserer sig
naturligt nok næsten udelukkende på
hans årsberetninger i årsskrifterne.
I højskoleårsskrifter i almindelighed forekommer der en del forskellige
betegnelser for disse fremstillinger af
årets begivenheder. Lauridsen kalder
dog konsekvent sine for "Fra Dagbogen" eller blot "Dagbogen", og at der
virkelig er tale om en dagbog som
grr-rndlag, bliver man ofte gjort opmærksompå, ved at hanhenviser tilsin
kones optegnelser.
Han skriver allerede i 1945,atdenne
dagbog ikke skal være det mindste kapit el i et år sskr if t ,og det m å m an sige,
han lever op til. Han lægger ud med 9
sider i 1944, hvorefter beretningerne
gradvis bliver større og større for i 1952
at nå toppen på 31 tætskrevne sider
med to forfattere - foruden ham selv Erling Kristiansen. Derefter bliver de
mindre igen, men af noget svingende
omfang.
Bornholms Højskoles årsskrif ter be-

gyndte at udkomme i 1911,men i de
første år er beretningeme om årets
gang meget kortfattede. Med Frode
Aagaards tiltræden i 1923 bliver de
imidlertid langt fyldigere, og fra da af
gælder,at de hører til de væsentligste
kilder til højskolenshistorie. Disseårsberetningerskal dog i alle tilfælde vurdereskritisk og hvor deter muligt sammenholdesmed og suppleresaf andre
kilder.
For Lauridsenstid forekommer dette at gældei særliggrad. Der er mange
høistemteskildringer og begejstringsudbrud - og for den sagsskyld ogsåflere iltre udfald mod forhold, han ikke
bryder sig om - mens de nøgterne
kendsgerningersom elevtal, Økonomi
o. lign. i reglener meresparsomme.Det
er dog ikke sådan,at han fortier problemerne,men det er ligesom de drukner
lidt i mængdenaf de mere positive detaljer.

ledriften under forpagtningsordningen nærmestvar forstanderensprlvate
anliggende, bliver det under de nye
forhold megetanderledes.
Der foreligger såledeskopier af en
mængdeindberetningsskemaertil ministerieL over lærernesdata og lønindplacering,opgørelserover elevbesøget,
årselevtalo. lign. samt en del forskellige andre ting, brev€, bekendtgørelser
og cirkulærer.
Ligeledesforeliggerder en stor stabel regnskabsbøger,som ganske vist
ikke overalt er lige gennemskuelige,
men giver mulighed for indblik i mange detaljeri de til tider megetanstrengte økonomiskeforhold.
Endelig skal nævnesde forskellige
protokoller, som helt fra den førstebegyndelsei 1893udgør noget af det væsentligstekildemateriale.For dennetid
gzelderdet i s€erliggrad bestyrelsensog
repræsentantskabets
forhandlingsprotokoller,men ogsåelevprotokollenbør
nævnesi dennesammenhæng.
Kildematerialet i øvrigt
Pågrundlag afaltdette materialevil
Det er ikke blot dagbogsberetningerne, jeg så i det følgendefortsættemed mit
der i Lauridsens tid bliver langt fyldiforsøg på at tegne et billede af denne
gere. Også af andet kildemateriale er noget specielleperiode af Bornholms
der betydeligt størremængderend tid- Højskoleshistorie.
ligere. Mens det for den tidlige tid ofFor ai knytte til ved Andreas Hantest dreiedesig om af vride enhver lille sensfør udtalteord,såblev det en perioplysning ud af det sparsommekilde- ode, der ikke bragte skolen gennem
materialeforat dannesig et helhedsbil- brændingenog ind i smult vande. Den
lede,drejer det sig om denneseneretid blev vel snarerehængendei brændinlangt mere om at sorterefra i stoffet og gen, men det er et spørgsmåI,om der
begrænsesig, at skehle veesentligtfra egentlig var noget smult vand på den
uvæsentligt og samtidig bevare over- anden side at styre hen imod. Det foreblikket over for et stort og i flere hen- kommer mig, at perioden i flere henseseendernoget kaotisk stof.
ender netop kan kendetegnesved "høj
Den større stofmængdehænger i bølgegang" .
betydelig grad sammen med den nye
højskolelov af 7942og overgangen til
selvejendeinstitution. Mens selvesko22
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om, hvorvidt de overhovedet ville
komme i gang med en vinterskole
7946-47.Den 26. oktober var der kun
Skuffede forhåbninger?
indmeldt 6 elever,og derfor samledes
Vi har set,hvorledesAksel Lauridsen i bestyrelsenog formanden for repræudtalelserved sin tiliræden og i forbin- sentantskabettil krisemøde.
Man mente ikke, en vinterskole
delsemed befrielseni maj 1945gav udtryk for sin vision af en ny tids Dan- kunne gennemføresmed et så lille anmark. I en hØjstemtromantisk-ideali- tal, så derfor blev det vedtaget at udstisk sprogbrug udmalede han en ny
sætte slarten til 1. decembet når det
iilstand i det gamle land, der skulle egentligeefterårsarbejdepå landet var
vokse frem på grundlag af ansvarsfø- afsluttet.Lauridsen meddelte,at der til
lelse og åndsstyrke,nationalfølelseog den tid var begrundethåb om at få indkristendom.
til 20 sydslesvigskeelever,og han havMen alleredei årsskriftetfor 1946er de tilbudt at tage både kvindelige og
det ligesom tonen har fået en anden mandlige.
Det blev dog ved håbet.Den 27.nolyd. I indledningen til årsberetningen
kommer han bl. a. med dennetirade:
vember var der indmeldt 7 elever,og
"O, Danmark!huor lidt kenderdu i bestyrelsensamledesigen for at drøfte
lld. Du sagen.Stemningenvar førstovervejenDag til denhelligeBegejstringens
er alt kommetsåuidt,nt du sjakrermeddet de for at aflyse vinterskolen denne
hellige.Din Kultur er i Forfald;dineKirker gang,men slutresultatetblev alligevel,
er tontme;dit Skolelizt
er bleuettil Skoleuæ- at den skulle gennemføres.Og så blev
sen;dineHjemer splittede.
det endda kun med 6 elever; 6n må
Aondsliact lnr tlange, trange Kaar. have meldt fra igen.
Indenda havde man ansøgtminiMaterislismenslynger sin klømmeArnr
otnFolketogknuserdetsaarlneHjertei sin sterietom dispensationfor lovenskrav
IstapHøønd"
.
om 5 månedersvinterskole og i stedet
I sammeretoriske sprogbrug stiller nøjesmed 4 måneder.Dennedispensahan så spørgsmålet,om han har lov til
tion blev givet "ganske ekstraordiat viderebringe et sådant sortsyn.Pes- nært" i begyndelsenaftanuar 1947.
Dennevinterskoleblev den absolutsimister retter ikke en verden op; der
må lyssyn til. Hvorefter han prøver at te bundrekord med hensyn til elevtal,
overbevisesig selv og Iæserneom, at men situationenvar for såvidt symptoser det end galt ud, så må man ikke op- matisk for en lang rækkeår efter 2. vergive håbet.
denskrig.Hvis man havde håbei på, ai
fredeni sig selvville medførefremgang
for højskolen- og det er der forståeligt
Elevtilgangen
nok et og andet, der tyder på - så blev
Alligevel var ovenståendesvada må- man i hvert fald skuffet. Det gik nærskenetop et tr;effendeudtryk for, hvad mestlige modsat.
hjertet var fuldi af i en pessimistisk
Et blik Dåantallet af eleverfra disse
stund. På dei tidspunki, hvor han må år talerderestydeligesprogherom.Vi
have skrevet det, var der usikkerhed vil derfor nedenfor se nærmere på de

konkrete tal for perioden 1944-55,hvor
vi også ser på hvor mange, der var
bornholmere, og hvor mange, der var
"ovrefra" . Fra vinterskolen 1947-48
for begindførteman ogsåfællesskole
ge køn; derfor er antalletaf piger på
dissehold ogsåangivet.

Antallet af elever 1944-55
Sommerskolenfor piger
i alt
bomh. ovfr
1944
i3
L2
7
21,
20
1
1945
"12
4
1946
8
1947
15
1
14
1948
15
2
13
i0
1
9
1949
1950
10
4
6
1951
7
4
3
12
10
1952
2
7
1953
9
2
1954
72
3
9
1955
11
3
8
Vinterskolenfor beggekøn
i alt
år
bomh. ovfr.
7944-45 24 2 't31945-46 7 6 7 2 4 1946-47 66
1947-48 L6
1062
194849 8711
1949-50 11
652
1950-51 11
833
1951,-52 1871L3
1952-53 IJO/J
1953-54 15876
1954-55 11
477

piger

rejstefør. Endelig sluttedesom tidligere nævnt nogle piger på sommerholdene efter tre måneder. Dette fremgår
ikke af protokollen. Det er ogsåkun de
egentlige elever,der er talt med. På et
par vinterhold er også opført nogle
kontrolassistentelever,som altså ikke
er talt med.
Som det kan ses,sker der et voldsomt
fald fra 1945til 1946i antallet af bornholmske piger, hvorefter det fra 1947
skrumper yderligere ind til meget små
tal. Det sesogså,at det ikke er indførelsen af fællesskoleom vinteren, der er
årsagentil dettefald, for ogsåher er tallene meget små. Det lykkedes i nogen
grad at erstattede bornholmske piger
med piger ovrefra,men noget stabil tilgangkan man just ikke kaldedet.
For vinterholdenes vedkommende
afspejler tallene de samme tendenser,
omend knap så udtalt. I slutningen af
perioden er det samlede antal bornholmske elever dog så lille, at skolens
funktion som lokal højskole for bornholmskeeleveri realitetenmå betegnes
at væreendeligt afsluttet.

Skolevirksomhed på
dispensation

Efter den tids lovgivning - højskoleloven af 1942- skulle en godkendt skole,
der havde både sommer-og vinterkursus,i de foregående5 år have haft gennemsnitligt 10 årseleverfor at bibeholde godkendelsenog dermed oppebære
tilskud fra staten.Kun elever på 18 år
Talleneangiver de antal, der er op- og derover kunne tælles med og kun,
ført i elevprotokollen,og der er således hvis de havde fuldfØrt kurset,medminikke taget hensyn til, hvor lang tid ele- dre det var sygdom eller andre winverne var på skolen. Nogle kom først gende grunde, der havde medført en
nogen tid efter kursetsstart, og enkelte tidligere afbrydelse.Udenlandske ele24

1944.En lørdageftermiddag
Sommeren
i øugust,hoornogleaf pigerneharpåtagetsigat
hjælpetil medhøstarbejdet.
Hn afsenterfre af demat kommei gang,Anne Marie Pedersen,KarenBruun, GerdaBrandtKofodog BodilKofoed.Længsttil højrefru Lauridsen.
Haem den midaldrendedomemed ryggen til er, oed oi ikke. I baggrundensesdet lille
husmandssted,
kaldet"Pensionatet",
somhøiskolen
ca.15 år senere
erhaeraede
til lærerboliger.
ver kunne ikke tællesmed, dog undtaget eleverfra de nordiske lande.Derfor
kunne eleverfra Sydslesvigheller ikke
medregnes.
En årselevvar 6n elev i fulde 12måneder.(l højskolelovenaf 1970blev det
reducerettil 40 uger, mens minimumsantalletaf årselevertil gengældblev sat
op til 18).
Med den sædvanlige kursusstruktur oå Bornholms Høiskole med 4 månedirs sommerskole,somblev indført i
1943,og den gængse5 månedersvinterskole ville mindstemålet på 10 årselever svare til et mindste antal elever
på hvert hold på omkring 14.
Det er let at se af tallene, at skolen
ikkenæralle årenekunne opfylde dette
krav. Reglen om s-års-gennemsnittet

havde imidlertid en betydeligt udjævnende virkning, og i den henseende
nød man en tid godt af de relativt store
hold i 1940-41og til dels i 1944-45
Trodsdette gled skolenmed de kun
6 elever i vinteren 1946-47dog samme
år under mindstegrænseryhvilket den
ogsåhavde v€ereti ThomasThomsens
tid i 1939.Derskulle gå adskilligeår,før
den nåedeop over igen.
For stadig at oppebærestatstilskuddet, måtte man nu til at søge om dispensation fra reglen. Det viste sig, at
der i ministeriet var god forståelsefor
den vanskeligesituation, for dispensationen blev vist uden vanskeligheder
grver.
Situationen føltes dog ikke særlig
holdbar,og derfor reisteLauridseni ef-

teråret1948over til ministeriet for personligt at danne sig et indtryk af, hvordan mulighedernefor fortsatdispensation var Han fik det indtryk, at de fortsat kunne regnemed støttefra staten.
Den mulighed måtte man fortsat ty
til, og i foråret 1950fik man tilsagn om
dispensatiohide næstetre finansår,
men dog kun på betingelseaf, at elevtallet ikke yderligere faldt, og såIedes,
at_manville tage stilling til sagen6t år
ao gangen.
I opgørelsen over årselevtallet for
1952-53klarede Lauridsen imidlertid
problemetved atmedregneto 14-dages
sommerkurser med den begrundelse,
at kursisterne på disse også kunne
modtageunderstøttelse.Derved nåede
han op på lidt over 12 årselever Det
kunne man ikke ifølge loven, men da

han vedblev med at gøredet i åreneefter.lader det til, at man i ministeriethar
ladet det passere.På den måde slap
man så også uden om det pinagtige
problem med dispensationerne.

Elevtilgangenog storpolitikken ?
I dagbogsberetningernekommer Lauridsen flere gangeind på årsagernetil
denbeskedneeleviilgang.Og her erdet
i reglen forhold i forbindelse med den
spændte storpolitiske situation under
den kolde krig, han pegerpå.
Tidligt efter befrielsen nævnes der
noget om russerrygter,og lidt senere
n;evnesdet, at de for sentbekendtgjorde deresafrejse.Om efteråret 1946,da

Her el dekommeti gnngmedat kørehaareind medhesten"Klaus".Det er Anne Mnrie
der håndterer"kjiwnn", mensdet [kkekan ses,hztemder er
Pedersen
fra Timannegård,
"hpaja". Vognenherer dennæante
fastuogn(modsat
fjederaogn).
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det kun blev til 6 elever,var russerne
dog forleengstdraget af.
I 1950omtaleset stort kursus for friskolefolk ret udførligt i dagbogenaf en
mandvednavnP Hansen.Han nævner
Korea-krigensom årsagtil, at der blev
frafald, da tiden nærmedesig.
Og i 1953 havde Lauridsen været
ude for, at to flygtede polske jetpiloter
havde fået nogle forældre til at føIe,at
Bomholm kunne væreet farligt sted at
tage hen og derfor havde holdt deres
døtre tilbage.Dertil kom, at der samme
forår ogsåvarbrudt koppeepidemiud i
Polen.
Sammeår nævnerhan i øvrigt også
i et brev til et ministerielt udvalg, at
skolenselevtal"har i de sidste10årværet unormaltpå grund af udenrigspolitiske forhold".
Det kan ikke ganskeafuises,at disse
forhold i nogle tilfælde har spillet en
rolle, eftersom folk direkte har nævnt
dem. Men da elevtilgangeni al sin beskedenhed egentlig var meget konstant, har det næppe i den store sammenhænghaft nogensærligstorbetydning. Hvis der havde været store udsving fra det eneår til det andet,varder
meregrund til at tro det.
Men under alle omstændigheder
skulle disse storpolitiske forhold ikke
have nogen betydning for tilgangen af
bornholrnskeelever.Og det var jo det,
der var skolensegentligeog afgørende
problem. I dens første mangeår havde
skolen for langt størstedelenvirket i
kraft af, at tilstrækkelig mange af øens
egne unge kom som elever. Men nu,
hvor de bornholmske landbokredse
ikke længere syntes at have brug for
det, højskolen kunne byde på, måtte
der uvægerligtblive problemer.
På det nævnte friskolekursus for-

klarede Lauridsen problemet med, at
Bornholm ikke havde gennemlevet
den åndeligevækkelse,som det øvrige
Iand havde haft. Det åndelige havde
derfor en anden baggrund på Bornholm, og det prægede højskolensarbejdsvilkår
Men hvilken forklaring, man end
måtte finde, så havde Bomholms Højskole dog aldrig været nogen lukrativ
forretning, og de meget små elevtal
måtte selvsagthurtigt medføre svære
økonomiske problemer. Bestyrelsen
måtte da ogsåadskillige gangei årenes
løb mødesfor at finde udveje til at klare
disse.
Og det var naturligvis ogsådet, der
var den egentlige baggrund for den
megen aktivitet med korte højskolekurser og al mulig anden kursus- og
mødevirksomhed.
For at klare al denne virksomhed,
blev der imidlertid bygget en hel del,
og de økonomiskevanskelighedervar
da heller ikke uden en vis sammenhæng med dette.Før vi går videre med
økonomien, vil vi derfor se nærmere
på, hvad der sketepå dettefelt i perioden 1946-55.

Nybyggeri og
forbedringer 1946-55
Aksel Lauridsenindsåhurtigt, at skulie
skolevirksomhedenøkonomiski væsentlig grad hvile på mangekorte kurser af forskellig art - og nogen anden
mulighed var ikke umiddelbart i sigtesåmåtteder mereplads til, og isærflere
værelser.
Det førsteaf den slags,man havde i
tankeme,var en forlængelseaf hovedbygningen mod vest med ca.10m. Der-

ved skulle der blive plads til 30 kursister,som kunne få deresegenindgang.
Denneplan nævnesdog ikke senere.

Annekset
Snart efter gik man imidlertid i gang
med det første af den slags, der blev
ført ud i livet. Det var opførelsen af
"Annekset", som fandt sted i løbet af
sommeren 1946.Dette anneks var en
lav bygning af træ på grundmuret fundament, som rejstesmellem tilkørselsvejenned til skolenog det sydlige skel.
Her var der tidligere tilplantet med
æbletræersom en delafen størrefrugthave. Bygningen (som fortsat ligger
der) blev knap 19m lang og 8,5m bred,
og den nævnesat skulle have plads til
40 senge.
Orn byggeriet skriver Lauridsen i
årsskriftetfor sammeår;
"Den 18.luni rejstesHuset.Det var enaf
minestoreDage,ogderer ingenGrund til
nt skjule,at jegglædede
mlg;for ui trængte
til bedrePlads.Det har ui nufaaet.Kønai
saaheltfylde de ntnærcndeRammer,san
bliuerdernokogsnaMulighedfor, at ai kan
foretagede Forbedringer, der stadig skal
komme.Enlenskerd* nogelomkringos:
Uduidelserog Forbedringer,eller ogsaa
gaar ui i Staa.Men BornholmsHøjskole
skalleue".
Bygningenvar projekteretog opført
af bygmester Ernst Andersen,Akirkeby Skæreri.Som nævnt var den bortset
fra selvefundamentethelt i tIæ, således
også gulvet, der givetvis har været af
brædder hvilende på sværedragereog
tværbjælker. I den endelige udformning ser den ud til at have haft 11elevværelserå 4 sengepladsetaltsåi alt 44,
samt et toilet- og baderum.I et kælderrum havde den sit egetfyr.
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Prisoverslagetlød. først på 23.000
kr, men detblev tilsyneladendehuriigt
klart, at det ikke ville holde. Den endelige byggesum ville man søgefinansieretved at få et tidligere optagetstatslån
på 25.000forhøjet til det, man mente
maksimalt kunne opnås ifølge højskoleloven. Derved skulle kunne fås yderligere23.800kr. Derudover ville man få
et kreditforeningslån forhøjet med
10.000kr
Da regnskabetblev gjort endeligt
op, viste omkostningernesig imidlertid at væreløbetop på 38.000kr. Af dette beløb gav ministeriet helt i overensstemmelsemed loven tilsagnom atyde
halvdelen som statslån,altså 19.000kr.
Skolen havde modtaget 2.000kr. i tilskud fra Akirkeby Sparekasse,
og til at
dække de resterende17.000kr. enedes
bestyrelsen om at optage et nyt lån,
som man ville søgeat få 20 højskoleinteresseredefolk til at garantere(kautionere) for. Garantibeviserneskulle lyde
på hver 1.000kr.
Repræsentantskabettiltrådte forslaget,men slutresultatetblev dog, at
man fik lavet 10 garantibeviserå 1.000
kr. og 20 å 500kr, og det lykkedes at få
30næstenudelukkendetidligere elever
til at overtagedem som kautionisterfor
lånet.
Det er ret mangetal på pengebeløb,
der lige ovenfor er nævnt, og der vil
komme mange flere i det følgende.Efter vore dages størrelser,ser beløbene
unægteligretbeskedneud, mende skal
naturligvis sesi forhold til den tids lønog prisniveau. For en mulig sammenlignings skyld skal det derfor her anføres, at den gennemsnitligetimeløn for
en faglært håndværkeri provinseni
1950var 3,38 kr hvilket ville give en
samlet årsløn på ca. 7.800kr De tilsva-

rende tal for en ufaglært arbejderi provinsen var 2,95kr. i timeløn og ca.6.800
kr. i årsløn.

Solgården og Grønnegården
Selv om opførelsenaf Annekset betØd
større råderum, var værelseskapaciteten alligevel ikke nær stor nok, når der
kom forespørgslerom store kurser på
70-80 deltagere.Derfor kiggede Lauridsen sig snart om efter nye muligheder for udvidelser inden for de uc.rmgængeligt snævre økonomiske rammer.
Der viste sig en sådan mulighed i
1950,da nogle barakker på Galløkken i
Rønne blev udbudt til salg. Det var
nogle, som bolig- og arbejdsministeriet
havde ladet opføretil at husearbejdere
og håndværkere under genopbygningsarbejdet efter bombardementet.
Nu var de efterhåndenblevet overflødige og blev udbudt til salg.Højskolen
købte så to af dem for en samletpris af
9.000kr. Af størrelsevar de ca.20 x 8 m,
og de blev genopførtpå skolenførst på
sommeren1950.
For at få det hele så godt som muligt, gravedeman ligesom til Annekset
grund ud og støbtefundament som til
solide stenhuse,og rejstesåbarakkerne
på dem.
Den eneblev placeretparallelt med
Annekset på den anden side af tilkØrselsvejen.Den fik navnet "Solgården".
Den andenblev placeretlængereoppe
mod landevejenog vinkelret på tilkørselsvejen.Den fik navnet " Grønnegården". (Sei øvrigt luftbillede afhele skolen side35).
Som bilag til en ansøgninBom statstilskud til udgifterne, skulle der indsendesen beskrivelseaf bygningerne.

Der foreligger et udkast iil denne, og i
lidt tillempet form Iyder den i uddrag
som følger:
Grønnegårdener en barak af finsk
type... Fundamenteter massivfodmur,
støbt af skærvebeton;desuden er der
anbragt tre rækker bærepillet af mursten.(Derefter beskrivesgulvkonstruktionen og ventilationshuller i fodmuren.Til konstruktionenaf restenafbygningen, dvs. den egentligebarak, henvises der til arbejdsministerietsegne
beskrivelser).
I Grønnegårdener indrettet 8 soveværelserog midtergang i den nordlige
ende, mens der i den sydlige ende er
indrettet en samlingssalpå 6 x 8 m. Til
at bære taget i salen er der indlagi 2
svære tagdragerenedfældet i træstØtter Midtergangen er belagt med nye
høvledeog pløjedesvenskebrædder.
Hvert værelse er monteret med 4
sengepladser (trækøjer med spiralbund og madrasser),3 taburetter,1
bord, 1 dobbeltskab,1 stigeog vandstel
med vaskefad og kande (der var ikke
indlagt vand i denne barak). Salen er
monteret med 6 borde, 1 mindre bord,
10bænkeog 2 avishylder.
Solgården er ligesom Crønnegården en barak af finsk type (som der
med hensyn til konstruktionen henvrsestil).
I Solgårdener der indrettet 10soveværelser(ogsåmed hver 4 sengepladser) og midtergang.Og her er desuden
2 badeværelser(3 vandhanerover vask
og 3 bruser i hvert værelse).Gulvbeog kloakeringen
lægningener terrasso,
er udførtmed glaserederør (Påen liste
over inventar optræder 10 toiletspande, så der var altså ikke moderne klosetter.Det kom dog få år senere).
Desuden nævnes, at der var an29

Højskolensetfa otnrådetoedlande-oejen
rinteren1956.Nærmesttil aenstrcdenøstlige
gnolaf " Solgården"og til løjre densydligegaztlaf " Grønnegården"
.
vendt hessian til gardiner, og at alle
elektriske installationer var nye. I værelserne var der 6n lampe og 6n stikkontakt, i salen 4 lamper og i gangene
2X2lamper.
Endvidere nævnes, at begge bygninger havde fået lagtnyt tagpap, at de
var malet udvendig ogindvendig, og at
der imellem dem var lagt flisegang.
Da barakkerne blev udbudt til salg,
drejede det sig om at handle hurtigt for
at udnytte det billige tilbud, og det
fremgår, at Lauridsen og Vilmer Juul
Nielsen derfor i første omgang betalte
dem afegne midler. En tidlige eleg Børge Funch, Pilegård, Pedersker, har fortalt, at Vilmer Juul Nielsen kunne gå
ind for den ene barak parallelt med Annekset, men derimod var stærkt imod
den anden, men Lauridsen har dltså
fået trumfet sin vilje igennem.
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Juul Nielsen hjalp imidlertid ikke
blot med penge. Ovennævnte BØrge
Funch, elev vinteren efter 1950-51,som
på det tidspunkt var tjenestekarl hos
ham, blev sammen med andre sendt til
højskolen med et hesteforspand for at
være behjælpelige med opførelsen.
Men de havde klar besked om kun at
hiælpe til med Solgården; den anden,
Grønnegården, måtte de ikke hj;elpe til
med.
I omtalen af dette byggeri i årsskriftet 1950skinnerdetda også igennem, at
der havde været delte meninger om
det. Og der ser også ud til at have været
sat spørgsmålstegn ved betimeligheden af alle de mange korte kurser, som
for mange af skolens faste støtter givetvis ikke betragtedes som "rigtig" højskole. Om dette skriver Lauridsen:
"Det er med rctte sagt, at Bornholllls
Højskole nu ligner en gømmel snfilnndsk

lrcrregård.Det er klnrt, at ai gerneaille uvægerligi problemer på andre områhaaebyggetanderledes
ogfinere;menh-oent der Det gjaldtikke mindstmed hensyn
ailleskaffemt ighedfor, at dettekunneske. til køkken- og spisesalskapacitet,
og alVi cr nUsåglqdeforttduidtlsen.
og ,tier især leredei 1952tog man fatpå atløsedisse
gladefor den,fordi den har giaet os den problemermed et endnustørrebyggehårdt lillrænql( oærelsesplads.
Nu er ui projekt.
ikkenødttil øt sigenej,når henaendelserne Byggeriethavde været på vej i tankontmeromøftoldelse
af størrekursus.Det kerne i nogen tid. Lauridsen fortæller,
knnsådiskuteres,
omai i detheletøgetsknl athan ijanuar havde væreten del i køkhnaedenstorekurstLxtirksomlrcd,
Men ui kenet,når der var mesttravlt, for at stuer nu nødttil at holdeosaedjordenog er- dere arbejdsgangen,måle op og foretakende,at deter deneneste
udnejfornt redde ge en del beregninger.
Efterat spisesaen nogerLlunde
økonomiigennemi disse len var indrettet i Sønderomme(i 1930aanskelige
år. Lad nig så ligegioe udtryk jvf. indledningen) og senerei hovedat
det
ktLnne
høuestøttetosog glædet bygningen, havde køkkenet været ret
for,
osmegef,hvis der havdeværetnogle fle- rummeligt, men det var åbenbartikke
re, der havde indset dennenødvendig- særligthensigtsmæssigt
indrettet.
hed og hnadetilhudt at bæreurlgifterne
I slutningen af samme måned var
santmenned osnndre".
der såmøde med "de sytten", altsåskoDe to barakker havde som nævnt len bestyrelse, repr;esentantskabet
kostet 9.000kr., Solgården4.000kr. og samt elevforeningens bestyrelse. På
Grønnegården5.000kr Flytningen og mødetblev nogle lØstskitseredeplaner
genopførelsen med fundamentstøb- forelagt, og de blev vel modtaget. Det
ning m. v kom til at andrage17.000kr., hedder, at især Paul Ipsen gik stærkt
og dertil kom inventar anslået til ca. ind for en forbedring af køkkenforhol4.000kr, alt i alt omkr. 30.000kr
dene.
Det fremgår dog afregnskaberne,at
Lauridsen havde imidlertid videre
den endelige sum blev på godt 32.000 planer,som han foreløbig ikke kom ud
kr. Heraf dækkedeshalvdelen af et nyt
med; han sigtede mod et noget stØrre
statslån på 16.000kr. Restenklaredes byggeri. Men velvilligheden fra "de
med andre lån. Af Sigurd Svendsen, syttens" side gav ham mod til at fortLoftsgård, Vestermarie, 1ånte man sætteplanlægningen.Han ko^ntaktede
5.000kr., Vilmer Juul Nielsen udlånte bygmester Ernst Andersen, Akirkeby
8.000kr., og resten klarede Lauridsen Skæreri,og dennessØn,som var ingeselv.Men som det synesafcitatet oven- niør, og fik af dem foretageten sagkynfor, varhan ikke just tilfreds med denne dig projektering.
udgang. Han var tydeligvis skuffet
Endelig måtte nødvendigvis også
over manglendeopbakning
mulighederne
for !inansiering
af byggeriet undersøges.I begyndelsen af
marts reisteLauridsen igen over til miModernisering af køkken,
nisteriet og blev som sædvanlig godt
ny spisesalm. v.
modtaget. Han benyttede også dagen
Men når det nu blev muligt at tage til samtalemed forskellige pengemagmange flere kursister ind, blev der nater om støtte- Men det var ikke så
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sjov Han skriver: "Det var en streng
dag. SeIaommankæmper
for ensag,derer
strengt
kampenoærd,såer detnu alligeT.)el
.
at gå tiggergnng"
Det lader dog til, at alt lykkedes rimeligt, for i begyndelsenafapril ventede man blot på byggetilladelsen. Så
snart den dukkede op, gik man i gang,
og snart var det hele 6t stort byggerod.
Det lykkedes dog at få såmegetskik på
tingene,at sommerskolenkunne åbnes
med man6r,men ellersfortsattebyBgeriet til et godt stykke hen på sommeren.
Det vigtigste,derblev foretaget,var
den førnævnte modernisering af køkkenforholdeneog bygningen af en helt
ny, rummelig spisesal.Spisesalenblev
placeretparallelt med køkken-og gymnastiksalsfløjen;den åbne plads mellem hovedbygningensøstendeog Sønderommeslille østfløjblevsåledesfyldt
bl evanlagti sammeniud. Spisesalen
veau somkøkkenet,hvilkethavde nødvendiggjort udgravning af ret store
mængder jord. Længstmod syd rummede den nye tilbygning et bryggers
eller grovkøkken.
Tømmeret blev rejst den 28. maj,
men hvornår man var så vidt, at salen
kunne tagesi brug fremgår ikke klart.
Ved byggeriet forsvandt naturligvis de
tre vinduer i den lille skolestuepå hovedbygningenssydside.De blev erstattet af et enkelt vindue i gavlen mod øst.
I stedetfor vinduerne blev der imidlertid lavet enbred åbning,hvorfra enlige
så bred trappe førte ned i spisesalen.
Åbningen kunne lukkes af med nogle
foldedøre med råglasruder.Ved større
møder kunne man såledesret let udvide spisesalenmed de to skolestuerog
såledesfå plads til et godt stykke over
100menneskertil spisningeller kaffe.
Den sydlige endevægaf spisesalen,
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som var 6n stor ubrudt flade,blev senere dekoreretmed et maleri af en yngre
kunstner, Inge A. Madsen, som et par
gangehavde været "Otte dage på høi
skole". Maleriet var inspireret af en
digt, "Vintergatan" (på dansk: Mælkeveien) af den finsk-svenskedigter ZakariasTopelius,som igenvar inspireret
til digtetaf "Højsangen"iGl. testamente. Maleriet fyldte hele væggen,og det
kom til at sidde der i ca.20 år. Derefter
blev detbesluttet at male det over.
Mens det er let at klarlæggebyggeriet af den nye spisesal,er det straks
meget sværere at rekonstruere, hvad
der ellers blev foretaget. Hvad der
egentligblev lavetomi køkkenet,fremgår såledesslet ikke. Derimod går det
bedremed deandre deletakket væreen
"rundtur", som Lauridsen foretager i
årsskriftet.
I Sønderomme blev der således
også foretaget en ret omfattende restaurering og forandring, især i den
øversteetage.Her var hovedrummet r
direkte forlængelseaf gymnastiksalen
den såkaldte "lille foredragssal".Den
brugtes til daglig som almindeligt undervisningslokale for eleverne, men
ved størremøderkunne nogle foldedøre åbnes ned til den store sal. Sådan
havdedet værethelt fra tilbygningeni
1905. Her ovenpå i "Sønderomme"
blev væggeneisoleret og i sydgavlen
blev dersat to nye vinduer i, menset lille vindue mod vestblev helt fjernet.Og
såblev der malet over alt. I det lille rum
i den lille østfløj, hvor der før havde
været vævestue,blev der indrettet bibliotek og læsestue - hvad der for
øvrigt ogsåhavde været fra den første
beglmdelse.
I gymnastiksalenvar der sket det, at
vinduerne mod Øst var blevet ind-

skrænket til det halve, fordi taget på
den nye spisesalragedeså højt op. Og
såvar etpar gamlekakkelovneerstattet
af radiatorer, som nu fik varmen fra
oliefyr i kælderen.
Endelig blev der ogsåforetagetændringer i hovedbygningen. Forhallen
inden for hovedindgangen mod nord
blev gjort bredere- formentlig ca. 1,5m
- ved at man flyttede væggeneind til de
tilstødende rum. Disse rum blev således ca.0,75m kortere.
Da man foretog denne sidstneevnte
ændring fandt man en indemuret glaskolbe med dokumenter og andre ting
fra gnrndstensnedlæggelsen
i 1893.Det
gav naturligvis anledning til, at man
ved indvielsen indemurede den igen
suppleret med nye dokumenter, men
herom meresenere.
I rummet lige vest for forhallen,
hvor der før havde været bibliotek og
læsestue,blev der indrettet forstanderkontor - eller "min stue", som Lauridsenkalderdet (hvilketi øvrigtvar almindeligt i grundtvigske kredse - vel
nok for at søge at lægge vægt på det
hjemlige).Dette kontor blev forbundet
med forhallenrned en ny fløjdør
Mod vest i sydsiden af hovedbygningen, hvor der siden skolekøkkenet
blev lavet havde været spisestue,blev
der nu en megetrummeligereopholdsstue,som ogsåvar forbundet med forhallen med fløjdøre.
Sluttelig skal nævnes, at der også
blev lavet nye toiletter med moderne
klosetteri Solgården.
Det fremgår af bestyrelsensforhandlingsprotokol, at hele byggeprogrammet kom til at koste90.000kr. Heraf fik
mantildelt 15.000kr af tipsmidlerneog
2.500kr. blev givet i tilskud af Damp-

skibsselskabet
af 1866.Det sidstnævnte
er, så vidt vi kan se,det eneste,Lauridsen fik ud af sin tiggergang- jvf. ovenfor. Restenaf byggesummen,72.5000,
havde man i første omgang fået som
byggekrediti Akirkeby Sparekasse.
Det er lidt sparsomt,hvad der er af
kildemateriale til dette byggeri, men
det fremgår af en skrivelse,at man har
ladet ministeriet omvurdere skolens
ejendom,utvivlsomt for at få et større
statslånend de fastsatte50%af byggesummen. Det lykkedes da også, idet
skolenengangi 1953fik bevilget et lån
på 90.000kr. Men der var rigelig af
"huller" at fylde det overskydendebeløb i.

Indvielsen
Efterhåndensom de forskellige områder af byggeprogrammetvar færdige,
blev de naturligvis taget i brug. Mest
presserendevar selvsagt køkkenet. I
denførstemånedstid af sommerskolen
måtte man læggebeslag på skolekøkkenettil madlavning, og detkunne derfor ikke brugestil undervisning sålænge.Efterhåndenkr-rnne
det modemiseredekøkkendog tagesibrug, og henpå
sommerenkunne også den nye spisesal, skønt endnu ikke færdig, tagesi
brug.
Midt i det hele sketeder imidlertid
det helt uventede, at et af bestyrelsesmedlemmerne,Poul Ipsen, Klintvang,
pludselig døde. Det kastedeen skygge
ind over mange ting i tiden derefter.I
hans sted valgtes senere Thorkild
Skovgaard,Søholm,Vestermarie.
I løbet af eftersommerenblev det
hele dog færdigt, og i forbindelsemed
efterårsmødetmarkeredeman det ved
at holde en indvielsesfest.Det sketepå
mødetsandendag, fredagden 19.sep-

tember.Der fortælles om det, at de kl.
12samledestil en lille frokost i den nye
spisesal.Bordene var i dagens anledning anbragti heskeskoform,og til stede var hele den indbudte kreds med
undervisningsminister Flemming
Hvidberg som hædersgæsten.
Foruden
ham var det høiskolemes konsulent,
Frode Kristensen, repræsentanterfor
de forskellige organisationerpå Bomholm, håndværksmestre, redaktØreme
for de tre bomholrnske dagblade,skolens bestyrelse, repræsentantskabet,
elevforeningensbestyrelsesamt lærerstabenog flere andre.
Under frokosten holdtes en lang
række taler: af skolens formand Vilmer
fuul Nielsen, af Lauridsen,af Andreas
Harsen, af uldervisningsministeren,
af formanden for repræsentantskabet,
Karl Henrik Hansen,at forstanderHattinger facobsen, Elbæk Lærerskole, og
af flere andre.
Deruredel af indvielsesfesten sluttede med, at den før omtalte glascylinder
igen blev muret ind ydermuren. Der
var udfærdiget et nyt dokument til at
supplere det oprindelige. Lauridsen
læste både det gamle og det nye op.
Derefterblev beggedokumenter lagt i
glascylinderen, som så blev kittet til og
af Andreas Hansen igen muret ind på
e i n o e ml p
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Efter det samledesman i gymnastiksalery hvor den mere offentlige del
af festen fandt sted. Her talte igen
Flemming Hvidberg. Han lykønskede
de fremmødte og hele øens befolkning
med den fornyede højskoleog udtalte
bl. a.: "Måtte dedokumenter,
ai i daghar
indffiuret, opleaeen nV storhedstidfor
åndslioeti dettelqnd,ogmåttelykkeogoelsignelse
haileoaerarbejdetpådenneskolei
denæstetusindår" .
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Ellersholdt ministerenforedrag om
europæisk kulturliv, påvirket som det
er af jødisk-græsk tankegang, og om
denfrugtbarekrise,det efteralt ai dømme er ude for i tiden.
Efter ministeren talte så Hattinger
Jacobsen,som også beskæftigedesig
med kulturkrisen. Han mente, at der
var en farlig tendensi tiden til at overvurdere kulturen. Det var nødvendigt
at bygge kulturen ind i det folkelige for
at det menneskeligekunne komme til
sin fulde ret.

Den maskintekniskeafdeling
Med den storeforbedring, som det fornyede køkken og den nye spisesalmå
have været,var det imidlertid ikke slut
med byggeri og udvidelser i videre forstand. Allerede året efter,hen på efteråret 1953,var man i gang igen. Denne
gang gialdt det demonstrationslokaler
for en maskintekniskundervisning.
Som følge af den rivende udvikling
med mekaniseringen af landbruget,
som i høj grad var muliggjort ved Marshall-hjælpen,var der opstået et stort
behov for undervisning i betjening og
vedligeholdelse af traktorer og landbrugsmaskineri øvrigt. Derforblev der
som et led i sammeMarshall-hjælpstillet nogle offentlige pengemidler til rådighed for landbrugs- og husmandsskoler til oprettelseaf faciliteter til en
sådanundervisning. Pengeneblev administreret af et udvalg under Landbrugsministerietkaldet Produktivitetsudvalget, som igen havde et udvalg
under sig kaldet Mekaniseringsudvalget.Detvar det sidstnævnte,der havde
direkte med dennesagat gøre.
På Bornholm (og i Vendsyssel)var
der imidlertid ingen landbrugs- eller
husmandsskole,oq derfor blev der ret-

Luftbilledeaf skolenfra omkring 1970- og i det storeog helesomden aar,da Aksel Lauridsentrådtefra i 1964.Til oenstresesskolens
gamleT-formede
hooedbygning
sømtden
nye aestfløjfra 1959-60.Fra denher omhandlede
periodeskalnæonesdealangelartebygning næstyderst
til højre.Det er " Annekset"fra 1946ogdensenerei to offigange
tilbyggedemaskintekniske
afdeling.Ydersttil højre sesogsåen ret lang,laa bygning;det er den
ganllehestestald.
ParalleltmedAnneksetses"Solgården"og ainkelretpå dennelængere
ud modlandeaejen
sesen delaf "Grønnegården".
tet henvendelsetil Bomholms Højskole
om en eventuel etablering af et sådant
kursussted. Det gik man fra skolens
side ind på at oprette.
Om pro.iektetskriver Lauridsen i
årsskriftetfor 1953:
"Det aar ikkemedsærligglæde,at jegatter
begVndteat tulnle medbyggeopgauer.
Hais
manblotkunnegiaeordrertil, nt sådanog
sådansknldet indrettes,og så lødearkitekt
og håndaærkere
om resten,så uar det hele
ikkesåforfærdeligt;men når huerfemøre
skalberegnes
nøjefol atfå detbedstmulige
ud af deknappemidler,derer til rådighed,
så kan detgodt bliuelidt tungt at arbejde
ned".
Med disse bemærkninger må det

vist siges, at han udtrykte sig meget
træffende om skolens situation i det
hele taget. Men med hensyn til penge
til det konkrete proiekt, så dei nu ikke
ud til at væresågalt.
De nye lokaler kom til at beståaf en
mindre hal bygget i direkte forlængelse
af Annekset mod øst,og desudenblev
der inddraget fire værelseri selve Anneksettil et undervisningslokaleog til
et rum for værktøj og modelsamling.
Undervisningslokalet blev til daglig
brugt til opholdsstuefor eleverog kurSISTCI.

Det er muligvis ved forberedelsen
til denne ombygning af Annekset, at
man opdagede,at der var gået svamp i
.1:)

gulvkonstruktionen.For at få det repareret,har det været nødvendigt at rydde alle de indvendige skillerum til værelser og midtergang. Derefter er fundamentetsåfyldt op med sten og grus,
og der er støbt gulv i beton beklædt
med vinylfliser Et par ventilationshuller i sydsiden, som man har glemt at
mure til, vidner stadig om den gamle
konstruktion. Reparationenkom til at
beløbe sig til 14.000kr., og der gik en
rum tid, inden man fik håndværkerne
endeligtbetalt.
Men tilbage til den nye maskintekniske afdeling.
Den nye hal blev til forskel fra Annekset opført med murstensvægge.
Denblev 8 m i laengden,og fik naturligt
nok samme bredde som Annekset, 8,5
m. Hallen var specieltberegnet til demonstrationshalfor traktorer og havde
derfor en døråbning på godt 2 m med
fløjdørei gavlen.
Landbrugsministeriethavde gennem de nævnte udvalg bevilget 15.000
kr. til etableringenaf de nødvendigelokaleforhold og andre 15.000kr. iil indkØb af værktøj og andet udstyr til undervisningen. Byggeomkostningerne
blev imidlertid på omkring 20.000kr.,
og det fremgår af en skrivelse,at Lauridsen også søgte om at få de sidste
5.000kr bevilget.I etpar andre skrivelser er tallet ganskevist 6.000kr., så der
lidt uklarhed omkring det.
Men hvorom alting er,såer der den
12. februar 1955 bogført et beløb på
20.000kr fra Landbrugsministeriet til
maskinhallen. Af værktøi og udstyr
blev der i første omgang indkøbt for
8.000kr.,men til det gik regningerne
videre til landbrugsministeriet,
som så
betalte dem direkte til firmaerne. Det
var såmeningen,atder skulle købesfor
36

det resterendebeløb,efterhåndensom
der blev indhøstet erfaringer på dette
nye felt.
De første kurser i den nye afdeling
blev afholdt i dagene8. tiI 17. Iebruar
1954.Det var tre kursus å tre dagemed
i alt 94 deltagere.Vinterelevemedeltog
i det sidste af dem, men ellers var det
meningenat indlæggeen del undervisnilrg af denne art i timeplanen på vinterskolerne.
Det var meningen, at den nye hal
med tiden skulle forlængesmed en af
samme størrelse,men indtil der blev
penge til det, blev der som midlertidig
foranstaltning indrettet et rum i den
vestlige ende af den gamle hestestald
til demonstration af plove samt så- og
høstmaskiner

Den maskintekniske
afdeling - 2. etape
I sommeren året efter - 1955- stillede
produktivitetsudvalget i udsigt, at der
kunne blive penge til en udvidelse af
afdelingen.Og sågik man straksi gang
med den udvidelse, der forlængst var
planlagt.Som nævntbestodden i, at
den førstehal blev forlængetmed en af
sammestørrelsemod øst.Denblev dog
en halv meterkortere,7,5m. Til gengæld lavede man denne gang en regulaerport på knap 3,5 m i gavlen. Den
nye halblev ogsåforsynetmed en grag
som man kunne køre traktorer og maskiner hen over og derfra arbejdemed
dem nedefra.Endvidereindgik ogsået
mindre toilet- og vaskerum.
Der er stor uklarhed om, hvor meget denne 2. etapekom til at koste. En
opgørelselyder på ca.22.000kr., en anden på ca.33.000kr. Helt sikkert er det
dog, at der ikke var så mange penge i

tilskud som første gang. Der blev kun
bevilget 9.200kr. til byggeudgifter og
4.800tilværktøj. Der er ingen fingerpeg
om, hvordan de resterendeenten ca.
13.000kr eller ca. 24.000kr på byggeudgif terneblev f inansieret.

dan der kunne skaffes 6.000kr, som
ville være nødvendige til den fortsatte
drift under de foreliggendevanskelige
forhold. Man enedesom at foreslådem
iilvejebragt fra højskolenshjælpefond.
Den ville, når bidragene for 1946 var
endeligt indlØbet, have en kapital på
Denne nye maskintekniske afdeling netop omkring dette beløb. Hjælpen
fungeredeefter hensigleni nogle år, skulle ydes som et tilskud på 2.000kr.
men nogen stØrresuccesmed hensyn årligt for 7946,7947 og 1948.Der var
til kursus- og deltagerantalog dermed ogsåtaleomat skaffeet tilskud på 1.000
indtjening, blev den ikke. Der var der- kr ad anden vej samt en lettelse på
for det meste af tiden lange perioder, 1.000 kr. i forpagtningsafgiften af
hvor der ikke var kursus og lokalerne "Godset".Det sidsteville dog kunblive
derfor stod ubenyttede.
en omfordeling, idet det kun ville blive
I sådanne perioder kurne de dog en lettelsefor Lauridsensdel af økonoogsåbrugestil andet,bl.a.blev debrugt mien, mens der ville blive tilsvarende
til kunstundervisning på nogle som- mindre til institutionen at gøre godt
merkursus, men herom mere andet- med.
steds.
Det fremgår af kassebogen,at der
Efterhåndenebbedemaskinunder- alleredevar tilgået 2.000kr for 1946fra
visningendoghelt ud, og udsiyretblev hjeelpefonden,
og i marts 1947kom der
på et tidspunkt solgt. Fra 1,965blev en 1.000kr. mere. Det sesogså,at Lauriddel af rummene benyttet som kunst- sens forpagtningsafgift af "Godset"
værkstedfor elevernepå de lange kur- faldt med 500 kr. pr. halve år. Hen på
ser,og siden 1979har de to murede ma- sommerenkom der et tilskud fra Anskinrum været skolens keramikvaerk- delsbankenpå 2.000kr., og et kreditlån
sted.
på 10.600kr. kom til udbetaling.
I marts 1948indgik der igen2.000kr
fra hjælpefonden, og det fortsatte de
følgende 2 år. Derefter blev beløbene
mindre, 1.000kr.,700kr,500 kr. og som
Økonomiske problemer det sidste 650 kr. i 1954.På den måde
var der i løbet af 9 år tilført skolen
Efter ovenståendelange udredning om 11.850kr ved støttekredsensbidrag.
den betydeligebyggeaktivitet vil vi nu Dermed var denne mulighed til genvende os mod de nærmest konstante gæld også udtømt. Det ser ud til, at
økonomiske problemer, som bestyrel- bidragene til denne efterhånden var
sen og repræsentantskabetadskillige ebbethelt ud.
gangemåtte søgeat finde udveje for at
. Engang i 1948 kom også et lån i
Ktare.
Akirkeby Bank på 23.500kr. til udbetaLigeefternytår 1947- altsåden vin- ling, men det var til en foreløbig finanter,hvor der kun var 6 elever- samledes siering af Annekset. Senereindløb et
bestyrelsenfor at tage stilling til, hvor- tilskud på 2.000kr. fra Akirkeby Spare-

kasse.Af sammekassebogfremgår det
i øvrigt. at skolenmodtog et årligt tif
skud fra Bornholm Amt på 1.500kr.
I januar 1949var det galt igen. Formanden,Vilmer Juul Nielsen,indkaldte bestyrelsen for at orientere om, at
skolen sandsynligvis ville give et underskud på 3.300 kr. Underskuddet
skyldtesisær,at der var ansatet ekstra
lærerpar til en planlagt ungdomskostskole i tilknytning til højskolen . Da
denne skole ikke havde kunnet gennemføres,fordi der kun havde meldt
sig 7-8 elever,stod skolen derfor med

indeværendeår og eventuelt også for
året efter, hvis det blev nødvendigt.
Mere end halvdelen af de 1.340kr. blev
betalt med det samme.Det fremgår,at
det ogsåblev nødvendigt for garanterne at betalede tilsvarenderenter og afdrag året efter
I forbindelse med mødet var der
også vedligeholdelsessyn,og Lauridfor skolensarsen gav en redegørelse
bejde og fremtidsmuligheder Trods
den vanskelige situation fremgik det,
"at han stadig havde bevaret sin lyse
Tro paa Skolenog densFremtid".
f o t me n o p
l p tp tp
Ved et repræsentantskabsmødei
Detfremgåraf sammereferat,at Vil- juli samme år konstateredeset overmer Juul Nielsen løbendelagde penge skud på regnskabetpå godt 1.600kr,
ud for skolen,og at dissepr. 1. maj ville men det dækkede dog knap nok de
beløbesig til 15-16.000kr Dette beløb nødvendige afdrag på gælden. Man
ville rimeligvis dækkesaf statstilskud- fandt, at forstanderensfasteløn var for
det,men situationenvar under alle om- lav, men var ikke i stand til at forhøje
stændigheder betænkelig. Hvad der den. I stedetstrøgman såen gældspost
blev gjort denne gang, fremgår ikke, fra overtagelsen af forpagtningen af
men det kan dog senerekonstateres,at "Godset"på 1.592kr.
formanden fortsat havde mangepenge
På et bestyrelsesmødeden 9. maj
iil gode.
1952måtte man igen konstatereet unI januar 1950samledesbestyrelsen derskud på driftsregnskabetpå 3.300
igen og måtte konstatere,at der ville kr. Til deekning af dette havde Johs.
blive etunderskudpå 2.000kr. Detved- Brandt, Egesgård,Bodilsker, skænket
togesat prøve at få det deekketved at 1.000kr Restenenedesman om at søge
søge Nexø og Rønne Sparekasserom Åkirkeby Sparekasseom at yde som
støtte.Det fremgår igen af kassebogery gave.Der kom en gavepå 2.000kr., og
at der blev ydet et tilskud på 1.000kr. dpt oontnopc årpt pftpr
fra hver af sparekasserne,
fra Nexø dog
På et bestyrelsesmødeden 30. april
fØrstnoget senere.
1953 oplyste formanden, som fortsat
Den 24.marts 1951samledesbesty- var Vilmer Juul Nielsen, at skolen
relsen igen, og denne gang sammen skyldte Lauridsengodt9.000kr. Til delmed garanterne (kautionisterne) for vis dækning af dette beløb fik han bedet tidligere omtalte sparekasselåntil myndigelse til for tredie år at opkræve
finansieringenaf Annekset.Problemet renter og afdrag på det før omtalte spavar, at der mangledepengetil renter og rekasselånaf kautionisterne. "Og saa
det årlige afdrag på 1.000kr., i alt 1.340 prØver man at faa det til at gaa indtil
kr. Resultatetaf mødet blev, at garan- Statstilskuddetfalder".
ternegik ind på atbetalebeløbetfor det
Den 20.august1954havde bestyrel38

sen igen møde med kautionisternefor
De to foregåendeårs
sparekasselånet.
tilskud fra Sparekassennævnesi referatet,og det fremgår,at skuJleSparekassenfor tredie år overvejeet sådant
tilskud, stilledeman som Ønske,at restbeløbetpå det nævnte lån, som nu var
på 12.000kr., blev indbetalt. Det fremgår af underskrifterne, at der foruden
bestyrelsenpå 3 mand var 13 af de 30
kautionister til stede. Blandt de sidstnævntevar der overvejende
stemning
for at indbetalelånet,dog således,
at
det kunne skeå 2 rater,men inden nytår 1955.Fordelingenaf indbetalingerne
skullenaturligvisske i forholdtil garantisummen på henholdsvis 1.000og
500kr - (jvf. ovenfor).
På et bestyrelsesmødeden 12. maj
året efter,1955,kunne formandenoplyse,at sparekasselånetbortset
fra et mindrebeløbnu var indbetalt.Dermed kan
man sige,at kautionisternereelt havde
skænketskolen de 12.000kr., som var
mere end halvdelen af det oprindelige
lån. På samme møde oplyste formanden endvidere, at en vekselgæld på
14.000kr. for reparationenaf Annekset
var udlignet med et nyt sparekasselån.
Endvidere var der indløbet et forskud
på statstilskuddetpå 30.000kr Det var
5.000kr mereend året før og oven i købet en god måned tidligere, "saaLikvi
diteten var der intet i Veienmed i Øjeblikket".
Vilmer Juul Nielsen trak sig på
samme møde tilbage som formand,
men nu da økonomien tilsyneladende
var bedre, anmodedehan om at måtte
beregnesig 5 % i rente af de 14.000kr.,
han i en hel del år havde forstrakt skolen rentefrit med. Det havde ingen noget imod. Hanblev afløstsom formand
af plantageeierAxel Hjorth, Langede-

by, Bodilsker (elev på skolen vinteren
1918-19).
Det turde have fremgået klart, at skolen
ikke havde klaret sig igennem, hvis
ikke en ganske lang række af mennesker og institutioner beredvilligt havde
skudt ikke ubetydelige beløb i foretagendet.
Når det således trods altlykkedes at
holde den gående, så hører den førnævnte intense virksomhed med korte
kurser af mange slags dog med som en
væsenl. ligdel af billedet . Det vil vi se
lidt nærmere på i et senere afsnit.

Skolevirksomheden
1946-55
Højskoleholdene
Midti allebyggeaktiviteterneog alle de
økonomiskeproblemer søgteman dog
så godt man kunne at holde højskole
med de alt for småhold, detnu en gang
blev til. Lauridsen nævner flere gange,
at de ikke gernesvigtedeundervisningenafeleverne,men dethar utvivlsomt
ofte været vanskeligt at få det hele til
passe sammen, når de mange korte
kurser og møder ogsåskulle passes.
I øvrigt formede de enkelte ophold
sig i det store og hele sig som de første
tre, der allerede er beskrevet.Lauridsen nævner hvert år de faste indslag,
der var på hvert hold udover undemsningen, omkring advent og juleafslutning, nytårsfest, fastelavnsfest med
opførelse af skuespil, som ofte blev
gentaget til elevmødet i slutningen af
marts. Ligeledes forskellige udflugter
ogbesøgi nogle af elevemeshjem.
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L = Aksel Lauridsen
KL = Kristine Lauridsen
K = Erling Kristiansen
P = PederPedersen
N = Oluf Nielsen
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På den originale timeplan er initialeme føjet til med blyant.
På det pågældendehold var der 8
mænd og 3 piger.

For sommerholdenefolmede mange ting sig anderledessom følge af årstiden. Her nævnesaltid åbningsmødet
med markeringen af befrielsesdagen.
Norges grundlovsdag, den 17. maj,
markeredes også altid. Man deltog i
grundlovsmødepå Christianshøj,og så
var der aktiviteterneomkring det store
sommerelevmøde.Også de var naturligvis på udflugter og på besøgi nogle
af kammeratemeshjem, selvom der efterhåndenblev meget få bomholmske
piger.Endeligvar der mod slutningeni
august forældredag med udstilling af
pigernes håndarbejder,gymnastikopvrsmng m. m.
Udover det blev sommerpigerneså
jævnligt "forstyrrede" af sommerens
mange korte kurser, husmoderdage,
møder, grupper, der lejedesig ind osv
Om alt dette er blevet oplevet som forstyrrelse eller en kærkommen afveksling i dagligdagen,er der egentlig ingenudsagnom. Det har formentligværet megetindividuelt.
For begge holds vedkommende
skal endelig nævnes rejsernetil svenske højskoler og genbesøgenederfra.
Rejserneherfra vil blive mere udførlig
skildret længerefremme.
Det mest centrale var dog fortsat
undervisningen, det daglige arbejde
med stoffet i en i øvrigt ganske lang
rækkefag. Den nævnesder ikke meget
om i årsberetningerne,men det ensartede daglige virke giver normalt heller
ikke anledning til megen historiefortælling. Som udtryk for denne side af
sagen,somjo må sigesat væreformålet
med det hele, gengivespå forrige side
timeplanen for to hold, vinterholdei
1950-51oe sommerholdet1951.

Lærereog andet personale
1945-55
Vilhelm Rasnussen fortsattesom tidligerenævnt frem til efterårei1947.Dei
fremgår ikke klart, om hans kone også
medvirkede,men det har næppeværet
med ret meget.
Den langetradition med at valgmenighedenspræsterholdt nogle få foredrag blev også fortsat bibeholdt. Med
kort tid mellemrum kom der i 1945oe
1946to nye. Det var Vilhelm Gregersen, der i 1945 afløsteAndreas Hansen,
og Edmund Jenseryder i 1946afløste
Kay Kirkegaard Jensen.Vilhelm Gregersen medvirkede med foredrag fra
sommeren 1946, og Edmund Jensen
medvirkede fra sommeren1949.
Solveig Faurholt født
7922, blev ansat til
sommerskolen
1947.Hun underviste i husholdning, gymnastik
samt sundhedslære og lidt håndarbejde. Hun havde

tidligere været på Nørre Ørslev Ungdomsskole.
Fra efteråret 1947blev der indført
fællesskoleom vinteren,men da der de
førsteår kun var megetfå piger,var der
ingen fasthusholdningslærerinde.
Esther Larsen fra Åkirkeby, født 1908
og elev på skolen 1928,blev ogsåansat
som timelærer fra mai 7947.Hun undervistei vævning, de førsteår kun om
sommeren,men fra efteråret1951også
om vinteren.Hun fortsattemeddethelt
frem til 1969,hvor hun måtteopgive på
grund af svækketsyn.
47
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Timeplan for vinterskolen 1950-51.
Tid
Mandag
Tirsdag
8.00-9.00
NordenL
NordenL
9.10-10.00 RegningP
RegningP
10.10-11
.00 Landbrugst.
P LandbrugP
Sprog K
1 1 .1 0 -1 2 .0 0L a n d b ru g P
M.Gymnast.N
SprogK
P. Håndarb.Kl
MID D A G
14.00-14.50 LitteraturP
Fysik-KemiP
15.00-15.50 ErhvervsGregersen
16.00-16.50 DanskK
DanskK
1 7 .0 0 -1 8 .0 0Sa n g K &L
Li tteraturK
A fte n s ma d
20.00
Gymnastik

Timeplan for sommerskolen 1951.
Tid
Mandag
Tirsdag
7.45
morgensang
morgensang
norden
norden
8.00-8.50
9 .O O-9 .3 0 M O R G E N MA D
9.30-10.20 regning
husholdning
10.30-11
.20 litteratur
1 1 .3 0 -1 2 .1 0g y m n a s ti k
1 2 .1 5 -1 3 .4 0M ID D AG
13.40-14.30 botanik
husholdning
14.40-15.30 "
dansk
15.40-16.30 regning
boliglære
16.40-17.30 litteratur
samfundslære
1 7 .3 0
AF T E N S M AD
20.00
folkedans
engelsk

Onsdag
Kunsthist.L
RegningP
BogføringP

Torsdag
NordenL
RegningP
LandbrugP
Sprog K
M.Gymnast.N M.Gymnast.N
P. Håndarb.Kl P. Håndarb.Kl

Fredag
Kirkehist.L
RegningP
Verdenshist.
K

Lørdag
NordenL
DanskK
Verdenshist.

Li tteraturP

Sundhedsl. L

DanskK
Samfundsl.L
Andr. Hansen
Li tteraturL

DanskK
LitteraturL
LitteraturL
S angK & L

DanskK
Samfundsl.L
LitteraturK

SærfagK
geografiK

Gymnastik

Folkedans

Onsdag
morgensang
kunsthistorie

Torsdag
morgensang
norden

Fredag
morgensang
kirkehist.

Lørdag
morgensang
mythologi

husholdning

regning
'

dansk
historie

S ymna-

sang
verdenssti k

husholdning
dansk
litteratur
"

dansk
håndarbejde

dansk
håndarbejde

dansk
vævning

litteratur

litteratur

boldspil

litteratur

engelsk

Lisbeth og Jørgen Schou blev afløsere
for Gerda og Vilhelm Rasmussen,der
rejsteefter sommerskolen1947.Jørgen
Schouvar født 1917,uddannet cand. jur. og
havde tidligere væ-

ret ansatinden for
retsvæsen og offentlig
administration. Han undewiste i dansk,
litteratur, verdenshistorie og samfundslære.
Lisbeth

net husholdningslærerinde og underviste derfor i dette. Desuden havde hun sundhedslære og lidt
håndarbejde.
Hun forisatte på
skolen ogsåom vinteren, men medvirkede vist kun ved de korte faglige kurser
for folk udefra.

Eva og Arne Winther
Schou - kaldet Lis - havde kun nogle få
Iohannsen blev antimer i dansk og fremmedsprog. Devar
sat i efteråret1948.
ansattil og med vinter- Han var født
skolen 1948-49,altså 1977, lærerudhalvandet år. Han
dannet og havde
tog derefter på læen tid været lærer
rerkursus
på hos Lauridsen på
Askov Højskole, Heming Friskole.
men fik senere Dereftervar han i 6 år
leerer på
samme år en administrativ stilling i
EngelsholmHøjskoKøbenhavn.
le. Han skulle spe-

Oluf Nielsery født
1.919,
ansattes
også i efteråret
1947. Han stammedefra Testrupi
Himmerland.
Hans egentlige arbejdevar at væreforvalter af "Godset", men

han havde også gymnastikken med
mændene om vinteren. Han nævnes
som en praktik dygtig mand, der klarede mangeproblemer i dagligdagen.
Birtha Johnsen blev ansattil sommerskolen 1948.Hun v ar Iødt "1924,'tddan-

cielt varetage undervisningen på
påtænkte
den
ungdomskostskole. Men da den
ikke blev til noget,

' blev det Jørgen
Schou, der måtte fortrække.Winther Johannsenunderviste
i dansk sprog, dansk og fremmed litteratur,nordiskhistorie samtfysik, astronomi og tegning.Hans kone medvirkede med undervisning i håndarbejdepå
sommerskolerne.De var ansat til og
med sommerskolen1950,hvorefter de
drog til F1m,hvor han overtog forstanderstillingenpå Køng Højskole.

Else Jensen, født
1926 og uddarmet
husholdningslærerinde. Hun var
lærerinde i husholdning på sommerholdene 1949
og 1950.

Peder Pedersen, født
1901 og uddannet

landbrugskandidat, blev knyttet
til højskolen allercde iL927 ogvar i
12 år en megetveesentlig lærerkraft
7 på skolen.Efterca.l0
år i andet arbejde blev
han igen tilknyttet skolen fra efteråret
1.949,i første omgang dog kun med
nogle få tirner i landbrugsfag og regnskab. Allerede året efter blev det dog
også til fysik, kemi og regning samt en
enkelt time om ugen i litteratur.
Signe Skovgaard,født 1931,forestodi
sor neren 1950 gymnastikken. Hun
var datter af Thorkild Skovgaard,Søholm. Vestermarie.som 3 år senereblev
medlem af skolensbestyrelse.
Erling Kristiansen
blev ansat i efteråret 1950som afløser for Ame Winther Johannsen.
Han stammede
fra Vestbirk-egnen
i Øs\ylland, født
1930,og altsåkun 20
år, da han blev ansat.
Han var i gang med en teologisk ud-

dannelse,men trængte åbenbarttil en
pause i studierne. Han fik med et par
afbrydelser et langt tilknytningsforhold til Bomholms Højskole,først som
lærer i to perioder adskilt af militærgeneste og senere også som præst for
valgmenigheden. Hans første periode,
hvor han var fuldtidsbeskæftiget, varede frem til efteråret 1953.På sit første
hold underviste harr i dansk sprog,
fremmedsprog, dansk og udenlandsk
litteratur, verdenshistorie og erhvervsgeografi. Han fortsatte med stort set de
sammefag på de følgendehold.
Efter tre år, om efteråret 1953,blev
han indkaldt til militærtjeneste ved
marinen. Efter at det var overstået
vendtehan iiuni 1955tilbagesom timelærer på sommerskolenog på de korte
sommerkurser.Det fortsattehan med i
nogle år, mens han i øvrigt gjorde srne
studier færdige.
Marie Ladekarl, født
1925,blevogsåansat
i efteråret1950.Hurr
forestod husholdningsundervisningen på de næstetre
hold, til og med vinteren 1951-52.
Karen Margrethe Aaby Ipsen, født
1923, afløsteMarie Ladekarl. HurL havde iidligere medvirket på to S-månederskursuspå Kjellerup Ungdomssko1e.Hun forestodogsåhusholdningsundervisningen på 2 sommerhold, 1952
og 1953.På det mellemliggendevinterhold 1952-53blev hun afløst af Grete
Larsen fra Rønne, som senere igen
vendte tilbage.
Sigrid Graungård nævnes som gym43

nastiklærerinde på sommerholdet
1952.Hun var elev født 1929 og fra
Vestjylland, og har åbenbart sPrunget
ind og hjulpet til i en snævervending.
Hun havde været på på SnoghøiGymnastikhøjskole,og det nævnes,at hun
til septembersamme år tog til Elbæk
Lærerskolefor at læsetil Iærerinde.

Ingeborg Askgaafi. var fød.ti 1972og
havde en længere karriere inden for
undervisning og konsulentvirksomhed bag sig. Hun forestod husholdningsundervisnin8enpå to hold, vinteren 1953-54og den følgende sommer
7954.

Paul Larse4 født 1924,var nyuddannet landbrugskandidatoB overtog derfor al landbrugs- og naturfagsundervisningen. Desuden havde han regning, geografi,en enkelt time med litteratur og til dels gymnastikken. Han
blev desuden engagereti virksomheden ved den nye maskiniekniskeafdeling. Han medvirkede på 3 hold, til og
med vinteren 1954-55.Derefterhan fik
Til 1. november 1953ansattesikke fær- han anden ansættelseher på Bornholm
re end tre nye leerere,VibekeBirch An- og bor her fortsat som pensionist.Han
dersen, Ingeborg Askgaard og Paul blev mange år seneremedlem af skoLarsen som afløsere for henholdsvis Iens bestyrelseog var i nogle år dens
Erling Kristiansen,Karen Margr Aaby formand. (I øvrigt har han selv fortalt
Ipsen og Peder Pedersen.Sidstnævnte om sin tid som højskolelæreri årsskrifvar blevet forstander for forsvaretsci- iet for 1994,hvortil der hermed henvivilundervisning ved AlmegårdsKaser- ses).
ne.
Grete Larsen,somvarbosat i Rønneog
Vibeke Birch Andersen, fødr 1928, som nævnt ovenfor havde medvirket
havde tidligere i knap 2 år været ansat vinteren 1952-53,blev igen tilknyttet
som korpssekretaerog instruktør ved skolen fra sommeren 1955. Hun var
Det danske Pigespejderkorps. Med født i 1911og havde som ung været
undtagelseaf geografi overtog hun de elev på Askov Højskole.Derefter blev
samme fag, som Erling Kristiansen hun uddannet husholdningslærerinde
havde haft. Hun var i første omgang på "Ankerhus" i Sorøog havde i 1955
ansati 2 år, til og med sommeren1955. en længerevirksomhed som husholdDennesommervendte Erling Kristian- ningslærer og konsulent bag sig. Hun
sen som før nævnt tilbage og delte da forestodhusholdningsundervisningen
nogle af sine tidligere fag med hende. denne sommer, 1955,og den følgende
Fra 1956var der ingen
Efter denne sommer reiste hun, fordi vinter, 1955-56.
hun ønskedesupplere sin uddannelse sommerskole, og den faste husholdAret ningsundervisning ophørte også med
med videreuddannelseskursus.
eftet til sommeren1956,vendtehun til- den. Sommeren1956var GretheLarsen
bageigen og tog ogsåvinteren 1956-57. køkkenleder, og senere medvirkede

Carl Emil Jungild blev fra efteråret
1952ansatsom timelæreri sangog muuddannet orgasik. Han var født 191.9,
nist, og havde førvirket som lærerPå et
Han
par skoleri Københavns-områdetvar nu organist i Rønne,og var tilknyttet højskolensom timelæreri adskillige
år.

M

hun en række år på de korte somrnerkurser med foredrag og forskelligt andet. (Også hun har fortalt om sin tilknytning til BomholmsHøjskolei et interview i årsskriftetfor 1995).
Af det praktiskepersonalei periodener
Oluf Nielsen alleredenævnt. Hans forgænger som "godsforvalter" godt et
års tid var muligvis Kristian Nissen.
Hvordan detvar med forholdeneikøkkenet, fremgår ikke klart. Det ser dog
ud til, at Kristine Lauridsen foruden at
værelærerindei vissefag, i det storeog
heleogsåhar veeretkøkkenleder I nogle perioder er hun dog blevet afløst af
andre.
Maren Lauridsen
nævnes således
som køkkenleder.
Hun nævnes at
være fra Vestjylland og formodentlig i slægtmed
Lauridsen. Hun optræder på elevbilledet
af sommerholdet 1946,og senerevar
hun med på fire hold, fra sommeren
1950til og med vinterholdet 1951-52,
hvorefter det nævnes,at hun rejstetil
Schweiz.

Lina Walegurska, Ruth Nielsen (elev
sommeren 1945), Karen Hald, Anna
Frost. Kirsten Brandt (elev sommeren
1951) Kamilla Dahl (elev sommeren
1940),HanneloreHarder (elevvinteren
1950),Crete Jensen,lngrid Holm, Karen Marie Andersen,ToveJohansen,
og
Edith Knudsen (elev sommeren1953).
Der nævnesogsåenkelteandre navne,
som dog ikke har kunnet nærrnere
identificeres.
Af mandlige medhjælperefigurerer
Helmer Larsen (elevvinteren 1948-49),
SørenMogensen(elev 1950-51)
og Arthur Sørensen(elev1952-53).
Hansen fra
Ingrid
Linde i Nordvestjylland var elev vinte-

ren 1947-48og igen
sommeren 1949. I
den mellemliggende periode var hun
praktisk medhjælper, vistnok først og
fremmest i haven og til

andet udendørs. Hun blev seneregift
med Kjeld Hansen,forstanderfra 1970,
og var såledesforstanderkonefra samme år til sin tidliee død1977.
Maren Ottesen blev
tilknyttet
skolen

som stuepige fra
vinterholdet
Af medhjælperei køkken,stuerog i ha1949-50,
men man
ven i denneperiode kan ellersnævnes
følgende:JessieNielsen (elev sommekan forstå,at hun
ellers havde et
ren 1945), Inger Phil, Astrid Bohn
bredt
virkefelt.
Westh (elev sommeren 1945),Kirsten
Hun var nærmest
Dam (elev sommeren1947- om hende
altmuligkvinde. Hun
hedder det, at "hun kunde smitte hele
huset med sin livsglæde"), Lilly Haa- var "fast inventar" på skolen i resten af
gensen, Illa Madsen, Lise Bendtsen, Lauridsens tid, ca. 15 år.
Kirsten Kofoed (elev sommeren1946),
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gen til Zoologisk Have, derefter strøgtur ibyen for kl. 14at samlesved Nationalmuseet,hvor de blev vist rundt og
bl.a.fik fortaltom eskimoerne.Den dag
En ny ting, der som tidligere nævnt spiste de hos Lauridsens moder i Gl.
blev indført i Lauridsens tid - i hvert Kloster.Som afslutning på turen var de
fald som et længerevarendeindslag på i Palladium, hvor de så "FyrtØjet". Og
højskoleopholdene- var skolereiser sågik det ellershjemtil Borniolm igen
med besøg på svenske højskoler og efter et par oplevelsesrigedage.
Dennetur til Københavnblevdoget
genbesøgfra disse på Bornholms Høi
skole. Det blev efterhånden til regel- 6ngangsforetagende,men som nævnt
mæssige kontakter med tre svenske kan den godt betragtessom en optakt
højskole,Ostra Grevie og Tommelilla i til de andre rejser.
Skåneog Bråkne-Hobyi Blekinge.
Sveriges-rejsernetog deres begynBråkne-Hoby
delsei 1947,men på en måde startede Rejsetil
Folkhiigskola
det hele med en spontant arrangeret
rejse til København allerede på sorn- Hvordan det var kommet i stand,medmerholdet 1946.Dennereiseskal omta- delesder ikke noget om, men det hele
tog sin egentlige begyndelse med, at
les lidt nærmere.
Der sketedet, at en eller andenslyn- højskolenden 17.j',tli"1947fikbesøF,af
gede forslaget ud som en fl;,'vetanke, en flok svenske højskoleelever fra
men inden længebegyndtedenne tan- Bråkne-HobyFolkhiigskolai Blekinge.
ke at tage mere fast form, og det endte De var under ledelseaf lærerparretAgmed, at rejsen blev virkeliggjort. Den nes og Folke Wir6n. De var på besøgi
skal nok ses som en reaktion på den tre dage,hvor de hørte foredrag,var på
lange krigstids begrænsedebevægel- udflugter, og så deltog de i sommerelevmødetpå dettesførstedag. Det hedsesfrihed.
Onsdag aften den 14. august 1946 der, at de tre dagehørte til sommerens
drog alle af sted med båden til et par bedsteoplevelser.
travle dage i storbyen. Efter morgen- Fjorten dage efter, den 4. august 1947
mad ved ankomstendrog de til Bispe- drog så en lille gruppe elever sammen
bjerg for at seGrundwigskirken; derfra rned Lauridsen af sted på genvisit til
til mindelunden i Ryvangen.Derefter Bråkne-Hoby.
Af et billede ser det ud til, at de kun
gik turen ind til byen igen, hvor de besøgteStatensMuseum for Kunst. Sidst har været6 eleveraf sted,for af de 15
på eftermiddagentilbagetil Bispebjerg, elevervar 4 rejstden 31.juli, og 5 piger
hvor de spiste hos Lauridsens søster. fra Sydslesvigfik først forsent indrejseOm aftenenvar de først på Berlingske tilladelse til Sverige.Rejsener fyldigt
Tidende og derefter i Tivoli. De over- beskrevetaf en af eleveme- godt 3 tætnattedepå KøbenhavnsFolkehøjskole, skrevne sider i årsskriftet - så der skal
hvor de nød godt af forstanderparret, her blot nævnesnogle hovedpunkter.
De tog med båd fra Allinge til SimSigrid og Frede Bordings, gæstfrihed.
rishamn,
hvor de blev modtaget af
Næstemorgen tog de efter morgensan-

Skolerejsertil
svenskehøjskoler
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Folke Wir6n - senererektor for skoleni
mange år. I to biler drog de så af sted
med flere ophold under vejs,først kongegraveni Kivik, derefter til Kristiansstad, hvor de spiste, videre til Morrumsåensstorevandfald, som de først
nåede i skumringen, derefter videre
gennemKarlshamn til højskolen,hvor
de var fremme kl. 22.30.
Dagen efter var der afslutning for
de svenske elever med udstillinger,
gymrrastikopvisning,uddeling af fl idspræmier osv.Den tredie dag gik turen
til Ronneby,hvor de var Foreningen
Nordens gæster og blev vist rundt i
byen. Derefter gik turen videre til
Karlskrona, hvor de var på en trmes
sejltur i skærgårdenog seneresåde byensmuseum og to kirker Efter en time
på egenhånd i byen, var de byens gæstertil spisningpå en restaurant.Påvejen tilbage til Bråkne-Hoby besøgtede
så en gammel gård, hvor de blev vist
rundt bådeude og inde.
Naestedag var mere afslappende,
idet de det mesteaf dagen var gæsteri
Folke Wir6n og hanskoneshjem. Det lå
ved en sø inde i skovene.I søenhavde
Wir6ns en robåd, som de måtte bruge,
og det benyttedede sig af.
Næstedag var de førstpå tur til rektorensbondestuga,hvorefter de var på
endnu en tur i motorbåd i skeergården
med besøgpå en ø, der var kendt for sit
forskelligartededyreliv Vedaftensbordet sluttedesder officielt af med taksigelseog overrækkelseaf gaver,og om
aftenen var de så gæster på husholdningsskolen, som ligger som nabo til
folkehøjskolen.
Næstemorgen,lØrdag,måttede tidligtop og pakke for at komme afstedpå
hjemturenalleredek1.7.00.På vejen
gjorde de holdt ved en gammel herre-

gård, men ellers gik det den lige vej til
Simrishamn, og tidligt på aftenen var
de såtilbagepå højskolen.

Reisetil Ostra Grevie
Folkhiigskola
Allerede før besøgetfra Bråkne-Hobyi
juli'1947 havde skolen en måneds tid
før haft besøgaf rektor Hans Rydberg
fra Ostra Grevie Folkhcigskolamellem
Trelleborgog Malmø i Skåne.Med det
besøgblev der knyttet en forbindelse,
som blev indledningen til et mangeårigt samkvem.
Detblev til, atelevemepå den næste
vinterskole1947-48rejstepå besøgderovre kortfør afslutningeni marts.Også
dennetur har Lauridsen overladt til en
elev at beskrivei årsskriftet.Vi tageret
kort referataf det.
Den 13. marts om aftenen tog Lauridsen, lærer Schou og godt en halv
sneseleveraf stedmed "Hammershus"
til København.
Det var ikke alle, der var med. Tre
sydslesvigeremåtte også denne gang
blive hjemme på grund af manglende
udrejsetilladelse.
Morgenenefter i Københavntog de
videre med færge til Malmø, hvor de
blev modtagetafen lærerog en elev fra
højskolen. Derfra gik turen til Lund,
hvor de nåedeat væremed til det sidste
afhøjmessen,hvorefter de fik en indgående rundvisning i kirken. Derefter
drog de med tog til Ostra Grevie,hvor
alle elevernevar mødt op på stationen
for at modtagedem.
Inden længekom de i god snak, og
de mærkede, at sprogforskellen ikke
var nogen stor hindring. Om aftenen
var der muntert samvær i gymnastiksalen.

Den følgendedag deltog de om formiddagen i skolens daglige liv, som
mindede meget om livet på en dansk
højskole.Om eftermiddagenvar de så
på fodtur til MånstorpsGavlar,som er
en ruin efter en gammel herregård fra
den danske tid. Ligeledesbesøgtede
nogle gamle gravhøje lidt uden for
landsbyen.
Næstedag var de om formiddagen
igen med i livet på skolen,og om efterrniddagen tog de i privatbiler på udflugt til Falsterboog Skanør Efter besøgd6r kørte de til Trelleborg,hvor de
så et museum for billedhuggerenAxel
Ebbe. Desuden besøgtede et monument over døde krigsfanger fra 1. verdenskrig. Om aftenen var der nordisk
aften hjemme på højskolen med fanevagt, digtlæsning, afsyngelseaf nationalsangene,taler samt fremvisning af
lysbilleder fra Bornholm. Endvidere
opførte de svenske elever Holbergs
"Erasmus Montanus" i svensk oversættelse.
Dagenefter gik det såhjemadigen.I
Malmø var der tid til at seSt.Petri kirke
og gå lidt i byen inden færgen gik. Eftermiddageni Københavngik med besøgi mindelunden i Ryvangenog med
at se Grundwigskirken og Frue Kirke.
Om aftenen var de i biografen og så
"Vredens druer", før de igen gik om
bord på "Hammershus" for at reise
hjem til Bomholm.
Den 22.juni samrneår, 1948,var der
så genbesøgfra Ostra Grevie på Bornholms Højskole,men det var selvfølgelig ikke med de sammeelever.De svenske gæsterdeltog i nogetaf undervisningen, var med til St. Hans bål på Pæregårdi Åker og var ellerspå et par udflugter o. a.
Disseudvekslingsbesøgblev en fast
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tradition i mange år frem. Aret efter
drog de nye vinterelever også af sied,
men fra da af blev rejsen lagt som afslutning på vinterskolen.Såvar de elever, der kom "ovrefra" fri for at tageen
ekstra rejsetilbage til Bornholm. Med
nogle få undtagelser,hvor der kom noget i vejen,blev dissereiserforetagetaf
hvert vinterhold i adskillige år. Og tilsvarende var der genbesøgpå Bornholm næstenhvert år
Allerede få uger efter det første besøg
fra Ostra Grevie i sommeren1948,forberedteman sig imid lertidtil en ny reise til Bråkne-Hoby.Denne gang blev
den arrangeretsomen størrerejse,hvor
elevforeningensmedlemmerogsåkunne deltage. Hvor mange dei blev til
meddeles ikke, men Lauridsen leiede
postbåden"Peter" til at seiledem derop og tagesvenskeelevermed tilbage.
Den 20.juli om aftenenblev alt gjort
klart, for de skulle op allerede kl. 2.00
om natten og af sted til Gudhjem.
Pågrund af det samtidigegenbesøg
var Lauridsen ikke selv med deme
Angang.Detvar derimodTng,eborgog
dreas Hansen, Jørgen Schou, Birtha
Johnsenog Oluf Nielsen.Rejsemeblev
vellykkede for beggepartet men bagefter fik Lauridsenatvide, at det havde
væretulovligt atrejsepå denmåde.Det
blev han noget fortømet ovet "men vil
man straffemig for mit initiativ så tager jeg siraffen med hævethoved og et
overbærendesmil".
Også denne rejse til Blekinge blev
noget nær en fast tradition. Den blev
foretagetafde flestesommerholdmange år frem, og ligeledeskom et hold fra
Blekinge næstenhvert år på genbesøg
oå Bornholm.

Rejse til Tomelilla
Folkhiigskola

middagen gik turen så hjem iil Bomholm igen.
Seneresarnmemåned var der genbesøgfra Tomelilla på BornholmsHø.jskole.Gæsterneankom en lørdageftermiddag til Allinge og tog derfra på
rundtur til Rø, Gudhjem og det meste
af Østbomholm.
Om søndagentog man den med ro
hjemme på skolen eller på badetur til
Bodeme.Mandag var der udflugtigen,
til Rønne, hvor man så keramikfremstilling. Dereftergik turen til klinkerfabrikken ved Hasle. Derfra videre over
Hasle til Jons Kapel, hvorfra der var
travetur til Hammershus.Dagen efter,
tirsdag drog gæsterneså tilbage til Tomelilla igen.
OgsåTomelilla Folkhogskolabevaredes der forbindelse til i mange år
frem. De flestebesøgd6r fra Bomholm
blev dog ret kortvarige, idet de blev
lagt ind som en del af rejsenenten til
Bråkne-Hoby eller Ostra Grevie. Genbesøgenefra Sverigekom i øvrigt ikke i
samme grad til at ligge i fasterammer.
Nogle gangekom de fra OstraGreviei
marts, men fra alle tre skoler kom de
dog flest gangeom sommeren.
I sommeren 1953 blev der ureselmæssigheder.
idetder udbrødtyfusåpidemi i Sverige.Det endtederformed, at
rejsentil Blekingeblev opgivet det år. I
1956blevdetgalt igen,men dennegang
på grund af isvanskeligeheder.Derfor
kume Ostra Grevie-folkeneikke komme hertil i midten af februar.Ogda man
her fra Bornholm skulle derover i slutningenaf marts,blev det ødelagtafstorstrejkensammeforår, der varedehelt til

Der var imidlertid en tredie svenskhøjskole, som det var endnu mere oplagt
at knytte forbindelser til, idet det var
den, der lå nærmest.Det var Tomelilla
Folkhcigskolai den sydøstlige del af
Skåne.Den blev første gang besøgtaf
sommerholdet 1949.Så vidt man forstår,var det Lauridsen,der havde taget
initiativet. Han havde simpelthentaget
telefonenog ringet derop og spurgt om
de måtte komme på besøg.
Også den retse er beskrevet af en
elev,lngrid Hansen,som godt 20 år senereskulle vende tilbage til Bornholms
Højskole som forstanderkone.Vi tager
et kort referat.
Eleverneog Lauridsen drog af sted
en tidlig lørdag morgen i midten af juli
og nåede frem til Tomelilla lidt over
rniddag. Efter spisning og indkvartering tog de rundt for at se på byen og
besøgtebl.a. det stedligehembygdmuseum.Om aftenenviste rektorenlysbilleder fra Skåne.
Næste dag, søndag, tog de på udflugt, først til enbadestrandi nærheden
af Ystad, da det var fint vejr Derefter
tog de ind til byen, hvor de på en rundtur såSt.Mariakirken og gråbrødreklosteret tillige med nogle af de mange
korsvirkehuse (bindingsværkshuse),
som Ystad er sårig på.
Næste dag drog de igen på biliur,
denne gang til Lund, hvor de nåedeat
seuret i domkirken kl 12.Efter besøget
d6r var de på det kulturhistoriske museum. På hjemvejenbesØgtede Dalby
kirke og et udsigtspunkt på Romele- q l , r t n i n o p n e f e n ri l
åsen.
I 1959blev der problemer igerymen
Næsteformiddag var de med i un- dennegangpå grund afkraftig influendervisningen på skolen, og om efter- zaepidemibeggesteder

Dermed ebbededisse rejserud. Eftersom sommerskolenvar ophørt allerede i 1955,blev der ikke flere ture til
Bråkne-Hoby. Og større travlhed om
foråret med både højskoleog sygeplejeforskole gjorde formentlig sit til, at
der ikke blev overskud til flere reiser.
I sommeren1960kom der besøgfra
Jåra Folkhtigskola i Småland, men så
var det også slut med disse forbindelser.
(En del år senereblev id6en med
disse udvekslingsbesøgdog taget op
igen, og i foråret 1968deltog jeg sammen med elevholdet og under Jørgen
Diemer Petersenledelsei den sidsterejseaf denneart til Bråkne-Hoby.Opholdet deroppe formede sig nogenlunde
som det allerførstei 1947).

Korte kurser - 8 og L4
dage på højskole
Somtidligere omtaltblev de korte sommerkurser en meget væsentlig del af
højskolevirksomheden i Lauridsens
tid. Disse kurser havde man ganske
vist haft som et fast indslag i mange år.
Det første, vi kender noget til, blev
holdi i 1921,og siden var der hvert år i
august €t eller to af disse kurser eller
kurser af lignende slags,f. eks. for en
bestemtforening e. lign. Men da deltagerneformentlig udelukkendevar folk
" ovrefra" , følger det næsten af sig selv,
at der måtte blive en afbrydelsei krigsårene.
Befrielseni maj 1945kom naturligvis for sent til, at der kunne arrangeres
nogetdennesommer,men alleredeåret
efter tog man fat igen. I dagene22.-29.
juli 1946var der "Otte dage på højskole", hvor "der skete store Ting hver
50

Dag". Der var 85 deltagerei alt, og så
mangekunne skolenikke rumme - og
slet ikke, når der samtidig var elever.
Men så fik man hjælp af naboerne,
hvilket alleredehavde været praktiseret i mangeår Kursetformedesig nogenlunde som de tidligere. Der var totre foredrag hver dag og sangtimer og
udflugter. Torsdagden 25. gik turen til
Hammeren over Jons Kapel og hjem
over Rø-Østerlars.Bussemevar ikke så
storedengang;der måtte 4 til.
Søndagvar der gudstjenesiei valgmenighedskirken og om eftermiddagen møde på Christianshøi.Om aftenen opførte eleverneet skuespil, som
de også havde opført ved elevmødet.
Og dagenefter,mandag,var det såslut
på et vellykket forløb.
Succesenblev gentagetårei efter på
samme tid. Det hedder, at deltagerne
var i alderen fra 7 til 70 år, men at gennemsnittet nok lå omkring de 50. Der
nævnesikke noget deltagerantal,men
det har formodentlig væretaf lignende
størrelsesom året før.Alt forløb vellykket ogsådennegang,og som årenegår,
fornemmer man, at Lauridsen bliver
mereogmereglad for dissekurser Han
beskriver dem i entydigt positive vendinger
I de følgcnde to år, 1948 og 1949,
havde de 3 af disse korte sommerkurser,hvor det fra 1949hedder,at der var
stuvendefuldt hus.I 1950var der igen
kun 6t, men da havde man lige før haft
et kursus på 9 dagefor Dansk Friskoleforening. Begge kurser havde ca. 80
deltagere. Og denne gang glædede
Lauridsen sig over at kunne huse dem
alle sammen uden besvær,altså bl. a. i
Solgårdenog Grønnegården.
I 1951var der isen et enkelt af disse
kurser fra 1.- 7. åugust, hvortil der

- muligaisdetførste14-doges
kursusi 1951.Midt i
Deltagernei et kort sommerkursus
med
deres
to
yngste
række
sidder
Aksel
og
Kristine
Lsuridsen
børn,Ebbeog
foreste
Agnes.Ydersttil løjre i sammerækkeErling Kristiansen.Lige bøgKristineLnuridsen
står KarlaFrederiksen.
Det nye sekretariatvar et udslag af
en generelkrise i den danskehøjskoleverden som helhed, og dets vigtigste
formål var netop "... at frernme kendskab og tilslutning til højskoleni større
kredse end hidtil ... ", og her sigtede
Det første14-dageskursus
man ikke mindst mod byerne.
En måned før det sidstnævntekursus i
Lauridsenvar straksmed på at prø1951havde de imidlertid imødeset et ve et sådantkursus, da han fik forelagt
andet kursus med den største sDæn- idden,og det førsteblev berammettil at
ding den sommer.Detvar et såkaldtfe- finde stedidagene 1. - 14.juli. Dernævriekursus på 14 dage, specieltfor folk, nes ikke noget deltagerantal,men af et
der ikke tidligere havde haft forbindel- billede fremgår det, at der var omkring
semed højskolen.Detvar lederenaf det 40, heraf 10 mænd og resten kvinder.
nyligt oprettedeHøjskolernesSekreta- Blandt maendenevar der en skoleinriat, Erik Halvorsen, der havde fået spektør,en lærerog en skrædder
ideen, og han havde derfor kontaktet Gennemsnitsalderen skal også nok
have ligget på 40-50år.
en rækkehøiskolerom at Drøvedet.
havde meldt sig 90 deltagere.Nu var
det efterhåndenblevet fast hadition, og
det formede sig nogenlunde, som det
plejedeog blev som de andrevellykket.

Kursetvar tilrettelagtefter nogenlunde
de samme retningslinier som 8-dages
kurserne. Der var således2 foredrag
hver formiddag, ogpå andre tidspunkter var der andre former for undervisning, ligesom der var en del sangtimer
Dertil var der ture i skoven og udflugtermedbusudpåøen.Den4.julivar de
således på heldagstur til Nordbomholm med besøgpå Hammershus.
I de følgende dage alholdtes dyrskue nr. 100,og det besØgleman også,
især på skuets2. dag, hvor sommereleverne om aftenenmedvirkede i en frilufisforestilling.Detvar en let omarbejdet udgave af en forestilling, som AndreasHansenhavde lavet til skytteforeningernesstore ø-stævnei 1939.Den
bestod i en stor digtcyklus om Bornholms historie,som sammenmed hans
recitation af digtene blev illustreret af
historiske optrin af et stort antal statister Forestillingensluttedemed etstort
fakkeltog, og den skildres som meget
smuk og stemningsfuld.
Om søndagenhavdekursisternelei
lighed til kirkegang i A kirke om formiddagen og strandtur om eftermiddagen.Dagenefter tog de på udflugt til
Christiansø,og midt i ugen var de på
tur i Paradisbakkerneog på Dueodde.
En af dagenefik de ogsåbesøgaf Halvorsen,som holdt et enkelt foredragog
ellers straks var med i kredsen. Det
hedder også,at "Lysten til at festelidt i
salenom aftenenmeldte sig, og sådansedevi til hinandensmusik".
Lauridsen bruger god plads i dagbogentil at skildre netop detkursus, og
det sigernoget om, hvordanhan havde
det med det. "leg lølte virkelig,at vi
kom i kontakt med nye mennesker,
som det var værd at møde", skriver
han. Og senerenævnerhan, at han ger52

ne havde brugt en hel måned på det
kursus. En stor del af ærenfor det vellykkede forløb tillægger han i øvrigt
forfatterinden Karla Frederiksen,som
han havde fåettil at medvirke. Detblev
i øvrigt indledningen til et mangeårigt
frugtbart samarbejdepå sommerkurserne.

ne de pågældendeår). Desuden skrev
hun "Min ven Poul la Cour", 1958.
I 1960var hun igen på skolen om
sommeren/men varsyg og derforikke i
stand til at holde foredrag. Hun døde
den 16.november1961.

Karla Frederiksen blev født den 19l6
1893i København og var datter af urmager H. V. Vald. Petersenog hustru.
Som ung gik hun på købmandsskole,
men denvejgikhun altsåikke. Hun angivesathave rejsti detmesteafEuropa,
havde veereti Syrien og var i 1936efter
indbydelseaf den irakiske regeringi
længeretid i detteland som korrespondent. Hrn angives ligeledes at have
holdt foredrag i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark, og at have
væretmedlem af eventyrernesklub.
Hundebuteredesom forfatter i 1929
med novellen "Thorborg". I løbei af de
følgende 12 år skrev hun en række romaner, "Frederikke Brun" 7930;"Her
København - " 1931.;"Fra Kælder til
Kvist" 1932og "Sol må der til" 1941.
Desuden"Fra Amagermulden.Kulturhistoriske skildringer" 1934; "Sof:us
fortaeller-. Københavnerskitset",7936
og "Da jeg mødtestorveziren",somvar
en rejsebeskrivelse,samt et par andre
mindre skrifter.
Hun blev som nævnt engagerettil
det første 14-dagessommerkursus på
Bornholms Højskole i 1951, og hun
fortsattemed at medvirke på dissei de
fØlgendeotte åt til og med 1959.I disse
år skrev hun fire erindringsbøger,
"Drømmen om kærlighed", 1953;
"Hjerteblomst", 1954; "Leengslernes
hus", 1.957;og "Den grønne ø" , 7960.
(Der er uddrag af dem alle i årsskrifter-

Det vellykkede forløb af det første14dageskursus får i øvrigt Lauridsentil i
dagbogsberetningenat komme med et
udfald mod den gældendehøjskolelov
Han mente, at den i sine stivnede
bestemmelser om kursusvarighed
nærmestvar en hindring for aftroldelse
af korte kurser og argumenteredederfor for en ændring, så bestemmelserne
om understØttelseogsåkom til at gælde for dem.
Fra politisk hold var man dog ikke
uden forståelsefor dennesag.Allerede
året efter, 1952,fik 14-dageskursister
mulighedfor at få støttetilbetalingen.
Og i 1955ændredesloven, så lærernes
undervisning på disse kurser måtte
regnesmed i derestilskudsberettigede
timetal.
Fuld ligestilling med de lange kurserblev dog først opnåetmed højskoleloven af 1970,hvorefter de korte kurser
ogsåkunne regnesmed i årselevtallet.

Nyt lovgrundlag

Det første14-dageskursus i 1951kom i
en vis forstand til at danne epoke i
Bornholms Højskoleshistorie. I en tid,
hvor de bornholmskeelevervar ved at
værehelt ude af billedet, kom det til at
pege fremad. Uden at nogen dengang
kunne vide det, kan man sige, at man
med dettekursus lagde grunden ti1det,
der knap 20 år senereskulle blive skolens vigtigste eksistensgrundlag.
14-dageskurserneblev i åreneefter

1951et fast indslag i skolensaktiviteter
om sommeren.8-dageskurserne blev
dog stadig bibeholdt, men kun med et
enkelt hver sæson.Derimod varededet
ikke længe,før 14-dageskursernekom
op på 3 og 4. Et par enkelteår forsøgte
man ogsåmed 3 og 4 uger,men gik fra
det igen.
Da det nok kan have en vis interesse
at se, hvor mange deltagere der var
gennem årene, angives på skemaet
Øverstpå næsteside antalletaf kurser i
de enkelteår og antallet af kursister på
hvert enkelt kursus. Og her standservi
undtagelsesvisikke ved 1955,men tager hele restenaf Lauridsenstid, årene
L951.-64.
For alle 14-dagesholdeneundtagen
195Log 1964er tallenetaget efter Lauridsensegneindberetningertil ministeriet, hvor børn eller unge under 18 år
ikke er regnetmed. Det serud til, at der
undertidenvar 6-7af dem på de kurser,
der lå inden for skolesom
merferien.
Tallene for 8-dages holdene bygger
dels på angivelser i dagbogsberetningerne og dels på beregningeraf indbetalingerne. Det sidstnævnte gælder
også14-dagesholdene i 1964.Dissetal
er dog noget usikre.
Foruden 14-dagesholdene i sommeren1957blevdet trediekursustihettelagt som en kombination af 2, 3 og 4
ugers kursus. Det var således,at alle
deltagernekom på samme tid, og så
sluttede man efterhåndensom ugerne
gik. Somangivet på skemaetvar der 45
til 14 dage, og 20 blev i 3 uger. Hvor
mange der blev i alle 4 uger fremgår
ikke.
Året efter,1958,blev der arrangeret
to 3-ugerskursus,menplaceretpåsamme tid som to parallelle forløb, det ene

Foredragsholdereved
skolens offentlige
møder 7944-55

Antal kursister på korte kurser 1951-64
I

1951.
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
196L
1962
1963
1964

S-dageskursus

90
75
50
100
60
95
108
110
80
70
105
95
100
110

14-dageskursus
2. hold
1. hold
42
32
44
28
44
44
48
42
48
48
31
38
50
L6
4L
48
42
23
32
31
58
23
31
16
35
ca.10
ca.60

3.hold

4. hold

42
45
49
45
76
44
61
56
55
70
ca. 65

48

i,

48
57
39

som et alment kursus og det andet et se).De to kurser angivestilsammen at
kursusmed kunst somdet væsentligste havehaft 60 deltagere.
(maling, modellering og kunstforståel-

Sommeren
1944.Fra denomtøItestoretur til Nordbomholm- turensandendag.En lilIegruppebesluttedesigfor at gå heleaejenfra AIIinge til Gudhjem,mensøndretog toget
gruppelandkortmedViIheImRasmussen.
Pegende
til Rø.Her studererdenførstnæante
Vedsidenaf hendeGerdaBnndt Kofod,somsenerc
medstokken:Anne Marie Pedersen.
bleaforloaetoggift medVilhelmRasmussen.
54

Åbningsmødet for sommerskolen
blev det andetstedsomtalte møde i anledning afbefrielsen.
Midsommermødet: pastor Eller,
Varde,og dr. JensKruse,Askov
I rnin bog om skolens historie, "BornEfterårsmødet,som fra dette år vaholmsHøjskolelia"lc.arjeg efter hvert ka- redei 4 dage- fra torsdagtil søndag:
pitel angivei hvilke foredragsholdere,
1. dag: professor Chiewitz og Aksel
der har talt ved skolensoffentlige mø- Lauridsen.
der, og hvor det er angivet ogsåhvilket
2. dag:Bo BojesenRud og pastor Thoremne, de talte om. Det skete ud fra den sager,Akirkeby.
betragtning,at det var envæsentligdel 3. dag: K. B. Andersen og Vilhelm Rasaf skolens virksomhed i sin helhed. mussen.
Derfor vil jeg som det sidste i denne 4. dag:H. Dons Christensenog Bo Bojeomgang gøre det samme nedenJor.
senRud.
Åbningsmødefor vinterskole:Lauridsen og Vilhelm Rasmussen.
1944
Adventsmødet Andreas Hansen og
Åbningsmøde for sommerskolen: den nye valgmenighedspræst Vilhelm
Aksel Lauridsen og højskolelærerVil- Gregersen.
helm Rasmussen.
Midsommermødet: Lauridsen, der
talte om betydningenaf øt bøjesigeund.er 1946
et liassyn,som Grundtaigforkyndte,og
Nytårsmødet: præsterne Carl AnAndreas Hansen,d,er Lal|.eom nøjsom- dersen og Ulrik Balslev Om aftenen talhed,ogviste atnår det gælderåndsliver te Balslevom Finland.
dettebegrebabsolutaf det onde.
Månedsmødei februar: forstander
Efterårsmødet statskonsulent Jo- B^jerrefra Høng og pastor Thorsager,
hannes Novrup, højskolelærerneHol- Akirkeby.
ger Kjær og Poul Engberg, begge
Abningsmøde for sommerskolen:
Askov,pastorHiorth Lange,Østerlars. pastorAme Fjelbergfra Oslo, som talte
Abningsmødet for vinterskolen: pa- djærvt om "Friheten", som det er et
stor Thorsager,Åkirkeby, der talte til
menneskesadel at kæmpe for. Desueleveme om den kommende vinter, og den talte Vilhelm Rasmussenog LauLauridsen:der gav et rids afhøiskolens ridsen.
historie i arLledningaf 100årsjubilæet.
Midsommermødetholdtespå ChriAdventsmØdet: Vilhelm Rasmus- stianshøji samarbejdemed forskellige
sen, Højskolen, og pastor Løvgreen, foreninger Anledningen var, at der den
Nylars.
dag, den 23.juni, skulde afholdesmøder over hele landet om Sydslesvig.
194s
Der taltes af højskolelærerNeermann
Nytårsmødet:Andreas Hanseryder Jensen, Vallekilde, og chefredaktør
talte om begrebet glæde,ogLauidsen,
Aage Schoch, Københam. Desuden
der talt om Kai Munk.
kort af oberstChristensen,og der blev

Efterårsmødet:høiskolelærerFolke
Wir6n fra Bråkne-Hoby Folkhiigskola i
Blekinge, højskolelærerHolger Kjær,
Askog statsministerKnud Kristensen,
højskolelærer Jørgen Schou, Bornholms Højskole, og forstander J. Th.
Amfred, Askov. Nogle # dem må have
holdt to foredrag.
Abningsmødefor vinterskolen:pastor Gregersen,som talte over emnet
højskoleog menighed,og Lauridsen, som

talte om indtryk fra en rejsetil Schweiz.
Adventsmødet:AndreasHansenog
pastor Thorsager.

1948
Nytårsmødet:
højskolelærerne
Neermarur Jensen og Valdemar NielseryVallekilde.
Månedsmødei februar; pastor Olesenfra Al i Vestiylland, der talte om den

Sommeren1944. Lsuridsenspiger, Dorete og Lis, leger med hauesløngeni den oarme
somfier - muligais m søndøgformiddag oed l,}-tiden. Bøgaednogleaf eleoernePå terrnssm til forstanderboligen.
forelagt en resolution af overlæge Olsery Rønne,
Efterårsmødet:
1.. dag: skolens tidligere forstander Frode Aagaard,VestbirkHøjskole,og museumsinspektørHelge LarseryKøbenhavn. Om aftenen talte sidstnævnte om
sine ekspeditioner til det nordlige Alaska.
2. dag: den sveitsiske Mjskolemand
Frits Wartenveiler og forstander Sigfred Munctu Vinding Højskole.
3. dag: forstanderMunch igen og Aksel
Lauridsen.
4. dag:pastorKajThaning,Asperup, og
FrodeAagaard igen.
Månedsmøde i november (vinterskolen beglmdte først den 1. december) : Vilhelm Rasmussenog Lauridsen.
Adventsmødet: pastor Thorsager
56

og pastor With fra Grundtvigskirken.
Orn aftenen Lauridsen om en reise til
højskolevenner i Norge.

1947
NytårsmødehmagisterJensRosenkjær og højskoleforstanderFrede Bording, begge København.
Månedsmødei februar: statskonsulent JohannesNovrup, København, og
valgmenighedspræstEdmund Jensen,
Rønne,
Åbningsmøde for sommerskolen:
pastor Gregersen,Vilhelm Rasmussen
og Lauridsen.
Midsommermødet;
forstander
Ernst Borup, Grundtvigs Hus, Københavry og grossererGustav Johannsen,
ligeledes København.

Vinteren 1948-49.Et sjældmt, symmetisk ørrøngeretgruppebillede.lfølge protokollen
oar der 8 eleoer,T mændog 6n pige,og somdetfremgår af antallet, har der altså i nogen
til aærcca. 1.5ungepiger på husholdningskursus.
De sya mandligeeleaerstår alle i
bagesterække.Nr 3 fra aenstreer eleaforeningens
mangeårigeformand, Knud Kofoed,
Klippedam,Bodilsker;nr. 7 er HelmerKofoedLarsen,der senereoar praktisk medhjælper.
Efier ham Oluf Nielsen,godsfonsalterog gymnastiklærer.Mændeneflankeresaf Lauridsenspiger, Doreteog Lis. Midt i mellemsterækkestår Lauridsensflankeret nf lærerparrcne Lis ogJørgenSchouog Eaøog Arne Winther lohønnsenmedderesSØen.Ydersttil
højreKirsten Kofoed,Krampegård,Pedersker,(eleosommeret1946)somuar i køkkenet.
Midt i rækkenaf husholdningspigerforan sidder lærerinden,Birtha lohnsen,og lidt til
højrefor hendeEbbeLauridsen.

svenskeredaktør Thorgny Se"gerstedt,
og lærer Axel Hermansen, Akirkeby,
der talte om jødespørgsmålet.
Abningsmøde for sommerskolen:
JørgenSchouog Lauridsen.
Der nævnes ikke noget midsommermøde,formentlig fordi bl. a. genbesøg fua Øsfia Grevie medførte, at den
tidblev megetpresset.Måskeaf samme
grund flyttede man sommerelevmødet, der havde ligget i juli, frem til 19.
og 20 juni, og andendagenaf dette fik
merekarakteraf et offentligt foredragsmøde.Derfor nævnesdette møde også
herefter.Taleredette år var rektor Rydberg, ØsIra Grevie Folkhiigskola, og
Bomholms Højskolestidligere forstander ThomasThomsen.
Efterårsmødet,som detteårvarpå 3
dage- lørdagenblev sprungetover:
i. dag: højskolelærer
Kr. Kolding, St.
Restrup Husmandsskoleog overrabiner Markus Melchior,Københar.n.
2. dag: Kr. Kolding igen og Lauridsen.
3. dag: professorHal Koch (for en pakfyldt sal hedder det) og recitation af
skuespillerinde LouiseJørgensen.
Abningsmødet for vinterskolen:
JørgenSchou,Ame Winther Johannsen
og Lauridsen.DesudenFrodeAagaard
om aftenen.
Adventsmødet:AndreasHansenog
pastorThorsager

Sommerelevmødet:Arne Winther,
chefredaktørBørgeOutze,København,
og seminarielærerHenry Holm, Vordingborg.
Efterårsmødet- igen på 4 dage:
1. dag: forstanderHans Haarder,Rønshoved Højskole,og Arne Winther.
2. dag: magister Jens Rosenkjær,KøbenhavryFolke Wir6n"Bråkne-Hoby.
3. dag: Haarder og Wir6n igen, og om
aftenensangog recitationafkgl. operasangerErik Westh.
4. dag: Lauridsenog yderligereet sangprogram af Erik Westh.
Åbningsmødet for vinterskolen:
Arne Winther og Lauridsen.
Adventsmødet:AndreasHansenog
pastorThorsager.

1950

Nytårsmødet: forstander Hattinger
Jacobsen,Elbæk lærerskole,og pastor
Gregersen.
Månedsmøde
ifebruar:valgmenighedspræstPederBukh, Bering,og Henny Fogtmann fra fredsvennerneshjælpearbejde.
Abningsmødet for sommerskolen;
Arne Winther og Lauridsen, der talte
over errneti Liu ogkamp.
Sommerelevmødet: seminarierektor Morten Bredsdorff, Vordingborg,
Arne Winther og Lauridsen.
Efterårsmødet- igen på 4 dage:for7949
stander Marinus Gravsholt, KrabbesNytårsmødet: forstander Erik B. holm, 2 foredrag; højskolelærerJuul
Nissery Antvorskov, og Arne Winther.
Andersen, Askov, 2 foredrag og en
Februarmødet: landstingsmand spørgeaften; redaktØr Hans Riitting,
Edvin Dose,København,som talte om København,2foredragog en aftenmed
aktuelle forhandlingerne mellem de skildring af forholdenei Berlin ved kanordiske lande.
pitulationen; sekretær for landselevÅbningsmøde for sommerskolen; foreningen, Erik Halvorsen, KøbenArne Winther og Lauridsen.
havn, 6t foredrag og en oplæsningsaf58

ten; og Lauridsen med 6t foredrag og
sammen med sin kone en aftenunderholdning.
Abningsmødet for vinterskolen:
landbrugslærer Peder Pedersen og
Lauridsen.
AdventsmødeLAndreasHansenog
redaktør Thorvald Laursen, Antvorskov, om FolkeBernadotte.

1951
Franz
Nytårsmødet: direktør
Wendt, foreningen Norden, om nordisk økonomisksamarbejde,og forfatter og forstanderGustaf Bengtson,Lollands Højskole,om de tomme bænkes
problem i dei folkelige arbejde.
Februarmødet: Frode Aagaard,
Vestbirk, om P G. Lindhardts bog
"Vækkelserog kikelige retninger", og
Lauridsensbroder,Olaf Lauridsen,København,om England i den aktuellesituation.
Åbningsmødet for sommerskolen:
pastor Ame Fjelberg, Oslo, og pastor
Thorsager.
Sommerelevmødet:Karla Frederiksenog Lauridsen.
Efterårsmødet:
1. dag: forstanderJørgenJessen,Jaruplund Højskole, om forholdene i Sydslesvig,og lektor Henrik Asekjær,Oslo,
om Amulf Øverland.
2. dag: statsradiofoniensforedragschef
Arne Fog Petersen:" De småstaferi atdenssamfundet",
og Lauridsen om bogen og filmen "Det sandeansigt".
3. dag: Sigrid Trier Hansen,Vallekilde,
som fortalte om sin fadet Ernst Trier.
Desudenkorsangmed Rønne-koretog
musik ved violinisten Knud Hagsteen
og organistJungild.
4. dag: Sigrid Trier Hansen igen med

em\et "Strcngener af guld", og museumsinspektørHelge Larsen,Nationalmuseet, som talte om Grønland og
grønlænderne.
Abningsmødetfor vinterskolen:Peder Pedersenog Lauridsen, begge om
Kristen Kolds højskole i anledning af
1OO-årsdagen
for dens åbning i Ryslinge.
Adventsmødet:AndreasHansenog
Thorsager.

1952
Nytårsmødet:forstander Poul Engog
berg, Købmandshvile,om dannelse,
redaktørPerMøller om Koreaog FN.
Februarmødet:fru seminarierektor
Bredsdorff,Vordingborg, og recitation
ved skuespillerindefru Louise JørgenseryKøbenhavn.
Abningsmødet for sommerskolen;
høgskulebestyrerKristian Bakke,Fana
Folkehøgskule ved Bergen, der talte
om tvivl og tro i forholdet til sit virke
som folkeoplyser.Desuden talte Lauridsen om Erik Aalbæk Jensensbog
"Dæmningen".
Sommerelevmødei: Folke Wir6n,
Bråkne-Hoby,dertalte om drøm ogvirkelighed ud fra de gamle islandskesagaer, og Lauridsen talte over emnet
støttepillerne
ogflugtenfra airkeligheden.
Efterårsmødet,hvis anden dag var
indvielsesfestfor det nye byggeri med
køkken,spisesalm. v:
1. dag:Erik Halvorsen fra Højskolernes
Sekretariat,der talte om bymentaliteten
gamletale,og forfatterinog højskolens
den CarlaSchiblerfra Højer Ungdomsskole, der talte om arbejdetfor danskhedeni Sydslesvig.
2. dag: indvielsesfesten,som er beskrevet andetsteds.

3. dag: statskonsulentFrode Kristen? - om den udensen:Haorglider oi y'ren
situation,
og højskolelærigspolitiske
der
talte om den
Erling
Kristiansen,
rer
år
1600 "Don
roman
fra
omk.
spanske
Quijote".
4. dag: forstander Hattinger Jakobsen,
Elbæk,der talteud fra lignelsenomden
gældbundne $ener,og Karla Frederiksen, der talte om det socialearbejdef.
eks.^ifængslerneog på KofoedsSkole.
Abningsmødet for vinterskolen:
Lauridsen,der talte om højskolensstilling i tiden, og PederPedersenom åøf.
skolenogdemokrøtiet
Adventsmødet:AndreasHansenog
Thorsager.

de og sprudlende og så fyldt med livsvisdom". Desuden talte pastor Helge
Dahn, Borup, om den nye salmebog.
2. dag: Sigrid Trier Hansenigen og højskolelærerRoar Skovmand,hvis emne
var'.Farerne,dertrLteraor kultur udefra.
3. og 4. dag: lærerHarald Engberg-Petersen,Den frie Lærerskolei Ollerup,
og seminarielærerTorben Dijnes, Vordingborg. Om de sidste var det blevet
sagt,at de stilledestorekrav til forsamlingen.
Abningsmødet for vinterskolen:
Lauridsen og Erling Kristiansen.
AdventsmØdet: pastor Thorsager
og AndreasHansen.

1954
1953
Nytårsmødet: forstander Bo Rud,
Kerteminde, der talte ud fra Arthur
Millers skuespil "En sælgersdød", og
medlem af Europarådet Povl Skadearbejdgård, der talte om Europnrådets
dsformer.
og
nrb
ej
sområde
Februarmødet: Udenrigsminister
Ole Bjørn Kraft, der især talte om Danmarks medlemsskabaf Atlantpagten,
og sognepræstJohannesNielsery Bodilsker, der talte om kirken som samt ider.
I ingspunkt i t rængsels
Abningsmødet for sommerskolen:
PastorGullvåg, som var norsk præst i
København, talte om sin præstegerning under krigen blandt norske flygtninge i Sverige.Desuden talte Lauridsen.
Sommerelevmødet:Dette år nævnesblot, at der var taler afskolensleerere.
Efterårsmødet:1. dag: Sigrid Trier
Hansen,Vallekilde,som var 83 år, men
hvis foredragbenævnessom "så leven60

Nytårsmødet:magisterJensRosenkjær 08 magister Emil Frederiksen,
begge København. Sidstnævnte talte
om den moderne H. C. Andersenforskning, som havde ændret meget i
opfattelsenaf ham.
Februarmødet:overlærerJohannes
Fosmark, København, der talte om
børns og unges problemer i storbyen.
Desuden tale valgmenighedspræst
Gregersen.Om aftenen talte Fosmark
om oplevelseri en tysk koncentrationslejr
^
Abningsmødet for sommerskolen:
Erik Halvorsen fra HøjskolemesSekretariat og Lauridsen.
Sommerelevmødet:kandidat Wohlgast fra Bråkne-Hoby, der talte over
-ungdontsforsorg,
errr el. ungdomsskole
og Lauridsen, der talte ud fra Robert
Jungks bog "Fremtidener ølleredebegyndt".
Efterårsmødet:
1. dag: professordr. theol.Skydsgård,2
foredrag- eftermiddag og aften - og re-

daktør Bjame Nørretranders,der talte
om den udenrigspolitiskesituation.
2. dag: Bjarne Nørretranders igen, og
Lauridsen,der talte om den norskeforfatter TarjejVesaasdigtning. Om aftenen udenrigspolitisk spørgetimemed
Nørretranders.
3. dag; forfatteren, valgmenighedspræst Erik Aalbæk Jensen,og direktør
for dansk skolesceneBjørn Moe. Om
aftenen læste Lauridsen op af Tarjej
Vesaas.
4. dag: fru Pip Christiansen,Frederiksborg Højskole,og Bjøm Moe igen. Om
aftenentalte han om sit arbejdeblandt
dentøbenhavnskeungdom.
Åbningsmødet for vinterskolen:
Lauridsenog landbrugslærerPovl Larsen.
Adventsmødet:AndreasHansenog
pastorThorsager.

Sommerelevmødet:Karla Frederiksenom lnerdagenspoesiogglædenuedat
aærenrcnneske,
og Erling Kristiansen
om salmedigteren Hans Christensen
Sten.
Efterårsmødet:rektor Folke Wir6n,
Bråkne-Hoby,2 foredrag, historikeren
Kr. Kolding, 2 foredrag, forfatteren
Niels Anesen,2 foredrag,lektor Frederik Nielsen,1 foredrag,og Lauridsen,1
foredrag.

Slutbemærkning

Dermed er vi fremme ved den tid, som
ieg vil lade væreskæringspunktetmellem førsteog anden del af denneberetning. Vinterskolen 1955-55blev som
følge af en lovændring begyndelsentil
en lidt anderledesstruktur, og derfor
forekommer det naturligt at begynde
med det i naestedel.
Der er naturligvis mange andre
1955
ting, det kunne være lige så meget på
Nytårsmødet:højskolelærerog po- sin plads at tage med i skildringen, og
litiker fru Elin Appel, hvis foredragbe- derfor bliver der da heller ikke noget
tegnessom et af de allerbedste,og Lau- skarpt skel mellem de to perioder. Inridsen, som talte om besættelsestidens den det hele bliver færdigt, bliver det
nok nødvendigt med lidt opsamling
forløb.
Februarmødet: forstander Gustaf ogsåfra denneførsteperiode.
Densidstedel her med opremsning
Bengtson,Lollands Højskole, der talte
over emnet:Hzadfejler oerdeni dag?,og af en lang række af møder og forehøjskolelærerVibekeBirch, Bornholms dragsholdere virker muligvis noget
Højskole, hvis emne var: De faruedes kedsommelig,men det er alligevel mit
håb, at den kan give ei indtryk af noget
mødemedciail isat ionen.
Åbningsmødet for sommerskolen, af det liv der har været megetvæsenthvorman aftenenhøjtideligholdt 10års ligt i højskolensvirke som helhed, og
dagen for Danmarks befrielse: pastor som netop i denne periode forekomEiric Guldvog fra Norge, der talte om mer at have været noget af det mest
sammenknytningenmellem Norge og succesrigemidt det ellers så problemDanmark gennem den norske konge fyldte hverdagsliv.
Haakon den 7. Desuden talte Lauridsen ud fra Halfdan Rasmussensdigt
"Tændlysfor drønnnen".
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