ud mod landeaejen
i det tidligeforår 1956.Stenenblea
Ungepiger ztedhøjskolestenen
rejsti 1950.Pigerneer til højreEIseMarie Larsenog til aenstreBenteHolmberg.De aar
GreteLørsen.Da Grete
datteraf ogpigei husethoshusholdningslærerinden
henholdsais
på skolen,flyttedeBenteHolmbergmedsom
1,956blm køkkenleder
Larseni sommeren
medhjælper.
Foto:Erik Koefoed.
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REDAKTIONEL
BEM,ÆRKNING
Af SaendAageMøller

I sidste års årsskrift bestod hovedparten af stoffet som bekendt af en skildring af højskolenshistorie i de første
godt 11år af Aksel Lauridsensforstandertid.
I direkte forlængelseheraf bringes
såi dette årsskriften skildring af resten
afhans tid, 1956-64;dog med et lille tilbageblik og en indledning samt en
skoleårskalender1954-55.
Somnævnt sidsteår forelådetmeste
af stoffet færdigt allerede i 1993,men
det har alligevel været nødvendigt
med mange tilføjelser og en del bearbejdning for at få en fyldestgørende
helhed ud af det.
Kildematerialethar fremdelesveeret
det samme. Væsentligst Lauridsens
årsberetninger suppleret af bestyrelsensog repræsentantskabets
protokoller. Dertil elevprotokolleryen stor stabel indberetninger til ministeriet, en
del kasse-og regnskabsbøgersamt andet forskelligartetmateriale.Til visse
detaljerogsådiversebilledmateriale.
I øvrigt er det til denne periode ret
småt med billedmateriale, der er godt
nok til at blive gengivet. I original findes der næsten kun noget fra årene
L955-56og 1957-58,som så er udnyttet
så godt som muligt her. Der er ganske
vist fyldige billedkavalkaderi årsskrifterne hell fra 1950,men de lader sig
ikke gengivetilfredsstillende.
Somforsidehar jeg valgt et motiv fra
vestfløjen, som udgør den største tilbygning i Lauridsenstid. Som bagside
har jeg valgt et motiv fra indkørslen
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med anneksfløjerysom næstenhar noget af hele bygningshistorieni Lauridsens tid i sig. De forskellige dele blev
bygget i hele fem omgange.
I lighed med sidste år er alle citater
for tydelighedensskyld gengivet i klr-

Bornholms Højskole 7955-64
Aksel Lauridsenstid II

ST A,

Af SaendAageMøIler
Med denne skildring betrdgterjeg i
øvrigt mit arbejde med højskolens
historie som afsluttet - i hvert fald for
så vidt angår det kronologiske forløb.
Der vil nok fortsat dukke lidt op om
skolenshistorie, men det bliver sandsynligvis om mere afgrænsedeområder og nok i hovedsagenfra længere
tilbage i tiden.
Om tiden fra 1964og frem til jubilæumsåret 1993har jeg skrevet korte
oversigter i jubilaeumsbogen "Bornholms Hø;'skoleliv( og i årsskriftet for
samme år. Om specielt de korte sommerkurser skrev jeg endvidere samme
år en artikel i
på Bornholm". Men
"Jul
en mere detaljeret skildring af denne
periode har jeg - i hvert fald ikke foreløbig - tænkt at skrive.
Det skyldes flere forhold, men først
og fremmest,at den tid på nær knap tre
år er sammenfaldendemed min egen
tid. Og fordi jeg personligt er så involveret i hele forløbet,følerjeg endnu det
hele så tæt på, at det er svært at få den
fornødne distancetil tingene.
Et andetforhold er,at højskolensom
sådan,ikke bare Bornholms Højskole,
men hele skoleformery i netop denne
periode har undergåetmegetstoreforandringer - så store at man med digteren kururespørge:Er det . skumringeller gry?" Vi kan ikke vide det. Hvorom
alting er: Jegforetrækkerat se tiden an
lidt endnu.

Et kort tilbageblik
- og et hultigt kig fremad

På vinterskolen 1955-56,som denne
skildring nedenfor egentlig begynder
med, kunne man som følge af en lovBomholms Højskoles historie i godt ændring holde skole med fuldt statstilhalvdelen af Aksel Lauridsensforsran- skud med båd^e5 og3 månederskursus
dertid - 1944-55-, som blev beskreveti sideløbende.Aret efterblev der ogsålasidste års årsskrift, var især kendeteg- vet 6 måneders kursus fra oktober.
Denne struktur fortsatte man med renet af fire forhold.
stenaf tiden.
1) De meget lave elevtal. Gememfor piger
Sommerenefter,1956,opgav man til
snitstalletfor sommerholdene
var på 1.2,og det tilsvarende gennem- gengæld at holde sommerkursus for
snitstal for vinterholdene, hvoraf de unge piger - i den aktuelle situation
flestevar forbåde unge mænd ogpiger, mest på grund af for stort arbejdspres,
men sommerskolenblev ikke genoptavar på knap 14.
2) En megetintensaktivitetmed kor- get senere.
I 1959 oprettedes en sygeplejeforte kurser og møder af næstenenhver
slagsfor på den måde at supplerede alt skole, som en fast del af skolens virkfor små indtægter fra den almindelige somhed.Fra mlmdighedernesside var
den foreskrevettil at ligge i perioden
højskolevirksomhed.
3) En ret omfattendebyggeaktivitet, fra august til jul og evt. fra februar til
ikke mindst for at skabetilfredsstillen- slutningen af juni. Det medførte et efde forhold for den neevntemangearte- terhånden ret broget undervisningsår
med 5 månederssygeplejeforskolefra
de aktivitet.
4) En næsten konstant meget an- 1. august,6og 5 månedershøjskolekurstrengt økonomi,som det trods den rn- sus fra beglndelsen af oktober og notenseaktiviiet ikke lykkedes at få til at vember,3 månedershøjskolekursusfra
begyndelsenaf januar,og endeliget par
hvile i sig selv.
år senereogså 5 måneders sygeplejeDet er ikke helt ved siden af at sige, forskolefra 1. februar.
Tilgangentil sygeplejeforskolenlod
atalle fire forhold ogsåkom til atpreege
resten af Lauridsens forstandertid. vente lidi på sig, men efterhåndenkom
Men det må dog i samme åndedrag den op på pænetal, 37 da der var flest.
tilføies, at der i flere henseenderskete Med hensyn til højskoleelevernåede
man derimod kun i etpar enkeltetilfælafgørendeændringer

de at komme op på et tilfredsstillende
antal.
Med etableringen af sygeplejeforskolen blev det nødvendigt at bygge
nyt igen, og det endte med at blive det
indtil da stØrstebyggeprojekii skolens
historie.På grund af mangelpå materialer blev det delt i to etaper og blev
foretaget i årene 1959-61.Det væsentligste i den første etapeblev en helt ny
fløj mod vest med forstanderbolig,undervisningslokale, forstanderindelei
lighed og elevværelser.Dertil kom et i
første omgang fritliggende hus med
lærerlejlighedved det sydlige skel. En
ny f oredragssal,demonstrationslokale
og diverse tilbygninger blev det væsentligsteaf anden etape. Dertil kom
enkelte andre forbedringer og erhvervelsen af et hus i nabolaget til flere
lærerboliger
Selvom sygeplejeforskolen efterhåndenmedførte en god tilgang af elever, var den på den anden side langi
dyrere i drift end den almindelige høi
skole.Det omfattendebyggeri kostede
ogsåmeget i forøgede driftsudgifter, og
derfor fortsatte økonomien med at
væremegetanstrengt.I øvrigt fortsatte
ordningen med, at Lauridsenforpagtede kostforplejningenog drev dennedel
af virksomhedenheLtfor egenregning.
Det medførte,at det nu bagefterer megetvanskeligt at dannesig et reeltbillede af, hvordan det egentligstod til med
driftsøkonomien, men at det fortsatte
med at være anspændt,er der dog ikke
megentvivl om.
Denne økonomiskesituation gjorde
det nødvendigt at fortsætte med den
intense aktivitet med korte kurser og
møder for at oppebære de fornødne
indtægter Detvar dog ikke alt af denne
aktivitet, der gav noget overskud eller
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blot kunne hvile i sig selv F. eks. blev
tilslutningen til skolensoffentlige møder lidt efter lidt mindre, så entreindtægtenefterhåndenikke kunne dække
udgifteme.
Al denne aktivitet var dog langtfra
alene begrundet i nødvendigheden af
stØrreindtægter.Det var ogsåud fra et
stærktønskefra Lauridsensside om, at
skolens skulle være et mødested for
Bomholms befolkning. I årsskriftet for
1961skriver han om d.ettet"]eghar altid
ment,nt det anr ræsentligtfor en højskole
meddensplaceing,nt denoedsisomaores
også
den øf det egentligehøjskolearbejde
sk le tjenesin egn(hernaturligaisBornholm)somsnmlingssted
for møderog kurnt sigenej til
ser.Vi hørderforaldrigønsket
de henaendelser,
ai lnr fået, om hjætpog
nf møderogkurser".
støtteaedalholdelse
Men netop fordi han ønskede, at
skolen skulle tjene sin egn i sin egenskabafhøjskole,vardet ikke hvadsomhelst,han ønskedeat tage ind. Aret før,
1960,skriver han i årsskriftet:"Def l,zrder af og til, at jeg bliaerforespurgtfrn en
ellerandenorganisation
, omdeknnlejehøi
skolentil et mødeellerkurxrs,ogda saarer
jeg konsekuent
nej;mendemågenrckomklar oz;er,
at Bornmeher.De skalblotztære
hobrrsHøjskoleer en statsanerkendt
folkehøjskole,
ogsånfi ogsknlui tageaolt nrcdansaørfor, h<tød
skolenslokalerbrugestil.
trtå
Vil manaltsåarrangere
etkursusher,så
detbliuei snmrådmedos.Vikan ikkesådan
Iejelokalerneud ogfungeresomhotel.Det
ligger udenfor skolensnrcning.Det uil
altsåsige,at derforegårikkenogetlw hos
i sagen".
os,udenøt ai er parthartere
I praksis betyder hans udsagn
utvivlsomt, at det var ham selv,der var
medarrangør af ethvert kursus eller
møde, og at han forbeholdt sig selv at
holde enkelte foredrag og,/eller mor-

Skoleni uinttruejr '1958

genandagterpå disse,uansethvor faglige kurseme end måtte være. Ifølge
mundtlige udsagn om Lauridsen var
det dog ikke alene noget, han gjorde,
fordi han følte sig forpligtet til det. Han
var tværtimod rigtig i sit esved sådanne lejligheder.På den anden side må
det blotte omfang af den slagsaktiviteter have tæret meget på hans arbejdskraft og have medvirket stærkt til at
slideham op.
Endelig skal det da ogsånævnes,at
Lauridsenssidsteår blev en del præget
afsygdom. Delsvar der i enbestemtperiode sygdom i den i øvrigt fortsat meget skiftendelærerkreds,og delshavde
han selv flere sygdomsperioder.Ud fra
læsningaf årsskrifternenu bagefterer
der næppe tvivl om, at han allerede i
1956var godt på vej til at slide sig selv
op, og otte år senereblev det den direkte årsagtil, at han måtte trække sig tilheop

fr e er hpi ,l pr

Et typisk skoleår 1954-55
Efter ovenstående indledning skulle
vi så i gang med den detaljeredeskildring af Lauridsens anden periode
1955-64.
Men for dels at kaedeførstedel i sidste års årsskrift lidt sammenmed den
næstedel her, og for dels at tilgodese
selve skolelivet lidt mere imellem alle
redegørelseme
for byggeriog økonomi
m.v, begynder vi med en skoleårskalender fra det skoleår,hvor der endnu
var 4 måneders sommerkursus for
unge piger, dvs. fra november 1954og
frem til eftersommeren1955.Dennekalender kan egentlig ogsågodt stå som
en slags feellesnævnerfor skolelivet i
det mesteaf Lauridsenstid.
3. nov 1954vinterskolenbeglndte med
11elever,4mænd og7 piger.
7. nov åbningsmødemed foredrag af

landbrugslærerPovl Larsenog Lauridsen.
13. og 14. nov kaninavlerforeningen
holdt kursus.
Søndagden 74. "En dag på højskole"
med ca.100deltagere.
15.nov VU. holdt studieaftenmed folketingsmandKonrad Kofoed,Olsker.
22- nov igen VU. møde med borgmester Hans Phil, Nexø. Sammedags aftenbesøgaf Ne\ø-afdelLngen
af den internationale sammenslutning "Round
Table".
27.- 28. nov. første soldaterweekend
dennevinter.
1.dec.til skolekoncerti Rønne.
5. dec.adventsmøde,hvor Andr. Hansenog pastorThorsagertalte.
6.dec.VU. møde.
20.dec.igenVU. møde.
21.dec.juleafslutning med eleverne.
I begyndelsenaf januar 1955nytårsmøde, hvor Elin Appel "holdtet af deallerbedste
foredrag". Desuden talte Lauridsen.
Januarbetegnesellerssom en forholdsvis stillc måned hvad møder angik,
men noget sketeder dog.
13. jan. Indre Mission holdt kristeligt
landmandsmøde.
22.-23.igen soldaterweekend.
25.,26.og28. jan.husmoderdagemed
undervisning i strikning, vævning og
andet håndarbejde. Desuden et foredrag hver dag.
Førsti februar månedsmødemed Vibeke Birchog GustafBengtsonsom talere.
2. uge i februar maskinkursusfor landmænd i den maskintekniskeafdeling.
11. - 12. feb. Bornholms Fjerkræavlerf orening afholdt kursus.
I fastelavnsweekenden
besøgaf soldater.
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25. feb. De samvirkendebornholmske
Husmandsforeningerholdt første kursusdag.Pågrund af snevanskeligheder
udsattesden andentil 17.marts.
7. - 74. marts "8 dage på højskole" for
unge i samarbejde med landøkonomisk ungdomsarbejde.
Søndagden 20. marts vinterelevmøde
med en H. C. Andersen-opførelseaf
eleverne.
22. marts VU. møde med professor
SvenHenningsen.
21.martsudfl ugt til Hammershus.
24.marts gentagelseaf H. C. Andersenopførelsenfor ForeningenNorden.
Sidst i marts rejsetil Sverigemed eleverne.
Den 4. maj tog 11sornmerpigerskoleni
besiddelse.Omaftenendeltog de i festligheder i Akirkeby i anledning af 10året for befrielsen.
5. maj åbningsmøde,hvor den norske
pastor Guldvog talte om den norske
konge Haakon den 7. Desuden talte
Lauridsen.
15.- 18.maj besøgaf et hold unge sønderjyder og deres lærere fra en aften(udlejning under ophold på
'kole
Bornholm).
19. naj, Kr Himmelfartsdag, Bornholms Afholdskreds holdt deres årsmøde.
31. maj husmoderdag,hvor fru Gerd
Schiøtz-Aksel Schiøtz'kone- holdt hovedtalen. Der blev overvældende tilslutning.
1. - 6. juni besøgaf seminarieeleverfra
Vordingborg (ligeledes udlejning under studietur).
5. juni deltog elever og lærerei grundlovsmødetpå Christianshøj.
8. juni husmandsforeningernesførste
kursusdagfor husmødre.

i mnrts1955
Frn H. C. Andersenopførelsen
12. juni begyndte det første 14 dages
Dagenfør var Erling
højskolekursus.
Kristiansenblevet hjemsendt fra mili
taertjenestei marinen, og den 13. var
han tilbage og medvirkede ved kurset.
23.juni, St.Hansaften,besøgi 3 dageaf
i Ble28 un8egymn,rsterfra Sølvesborg
kinge; de skulle lave upvisningved
dyrskuet.
26.juni afslutning på førstekursus.
27. jrnibesøg i 4 dage af 63 elever fra
OnnestadFolkhcigskolai Skåne,og i 3
dage af 40 unge piger fra Marthaforbundet i Randersamt. De sidstnævnte
hØrteogsåforedragpå højskolen.
28.juni besøgi 3 dageaf et hold landmænd fra Ærø, som ogsåhØrte et Par
foredrag.
3. iuli sommerensandet 14-dageskursus begynder. Midt under dette, i

weekenden den 9.-10. det store sommerelevmøde med mange aktiviteter
14. juli besØg af et hold højskoleelever
fra Tomelilla Folkhogskola i Skåne.
Lørdag den 16.juli afslutning på 2. kursus. Næste dag, søndag, rejse til Bråkne
Hoby i Blekinge med sommereleverne;
hjemme igen lørdagen efter.
Søndag den 24. juli "Otte dage på høiskole" med ca. 90 deltagere.
31. juli - 6. august Dansk Kvindesamfunds sommerlejr med ca. 150 deltagere. En del boede i lejede værelser hos
naboerne. Blandt foredragsholderne
på sommerlejren nævnes litteratlrrkritikeren dr. phil. Frederik Nielsen, radioens musikchef Vagn Kappel, og de to
fruer, Anne Marie Nørvig og Anna
Sophie Seidelin.
7. - 13. august kursus for skrædderme-

stre, såvel fagligt kursus, som ogsåfor
at lære Bomholm og Bomholms Høi
skoleat kende.
13.aug. om aftenenankom et hold højskoleelevermed rektor og en lærer fra
Ostra Grevie Folkhogskolai Skåne.De
blev formentlig 3-4 dage.
14. aug. begyndte det tredie og sidste
14-dageskursus, som sluttededen 28.
Et par dage efter afslutning med sommereleverne.
I første del af septemberudlejning til
lejrskoler.
15.- 18. septemberårets efterårsmøde
med følgende talere: rektor Folke Wir6n, BråkneHoby,2 foredrag,historikeren Kr. Kolding, 2 foredrag, forfatteren
Niels Anesen,2 foredrag,lektor Frederik Nielsery 1 foredrag, og Lauridsen
selv 1 foredrag.
21. september sidste kursusdag for
husmødrefra husmandsforeningerne.
Såvar det slut for det skoleår,som må
betegnessom gansketypisk for detmeste af Lauridsens tid. Det var derefter
tid til at gøre rent overalt og forberede
sig til den næstevinterskole.

Højskolevirksomheden i
perioden 1955-59
Nyt lovgrundlag
Ifølge højskolelove af 7942 skulle et
vinterkursus have en varighed af
mindst 5 månederog et sommerkursus
mindst 3 måneder Det stemteoverens
med, hvad der havde været praksis
næsten fra folkehøjskolernes allerførste tid og hang nøje sammen med
årets arbeidsrytme i landbruget. Men
efterhånden som det kneb med at få
elever fra de traditionelle kredse, og
man derfor søgteat vinde indpasi andre, ikke mindst i byerne, kom disse
regler til at virke som et stivnet
mØnster,der blokerede for tilpasning
til en mere tidssvarendekursusstrukrur.
I foreningen for højskoler og landbrugsskoler var man meget opmærksomme på dette problem, og i nogle
forslag til ministeriet om ændringer i
loven pegesder på, at det især var "de
mindre og i tyndtbefolkede egnebeliggende høi og landbrugsskoler", der
havde problemer og derfor havde
behov for eendringer.Bornholms Høi
skole måtte i hvert fald sigesat høre til
l^-.-^

l - ^ !^ - ^ - :

Fra politisk hold var der forståelse
og velvilje over for dette problem. Det
resulteredei, at der i foråret 1955blev

MarenOttesennr. 2frø Tenstre- og
køkkenpigerne
1956
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Eleoholdet
efternytår 1956,4 pigerog 9 mænd.Ifølgeprotokollenskullefu dogaære3
mere.En af dissemå dogztære
frø Blæsbjerggårdi Nyker.
fotografen,Erik Koefoed
vedtaget nogle eendringer til loven, visningsministeren og medregnedes
som fik tilbagevirkende kraft fra 1. da i læremestilskudsberettigedetimeapril 1954.De skoler,der alleredehav- tal, Iigesomde taltemed vedberegning
de lavet om på tingene, kunne således af bygningstilskud.
Kursisterne på disse sidstnævnte
få tilskud efter de nye regler for hele
kurser havde alleredei flere år kunnet
finansåret1954-55.
opnå tilskud til betalingen efter årlige
bevillinger på finansloven. Nu blev
De nye regler og deres
denne praksis også lovfæstet.Men de
betydning
kunne fortsat ikke regnesmed ved opDe nye regler havde som princip, at et gørelsenaf skolensårselevtal.(Lauridhøjskolekursusnormalt skulle have en sen havde allerede i flere år talt dem
med i årselevtallet, og han fortsatte
varighed af mindst 3 måneder.
En højskole skulle for at opnå god- med det.Og det ser ud til, at man i mikendelseårligt have mindst 6t kursus nisteriet fortsat har ladet det passere,
af5 månedersvarighed eller2kursus af hvorved man så ogsåslap for de tilbagevendende bevillinger af dispensa3 månedersvarighed.
Supplerende kursus på mindst €n tion for minimumsantallet).
månedsvarighed kunne godkendesfor
elever,der tidligerehavde veeretpå højVinterskolerne 1955-59
skolei mindst3 måneder.
Korte kurser, dog af mindst 2 ugers Ændringerneafloven betød,at højskovarighed kunne godkendes af under- lernenu kurureholde kursus af forskel11

lig længde når som helst på året. For
Endelig lufter han nogle tanker, som
Bomholms Højskole førte det i første han havde drøftet med undervisningsomgang til, at man indbød til 5 mdrs. ministeren,om at udeladesomrnerkurkursus fra novemberog 3 mdrs. kursus setpå 3 og4 månederfor unge piger og
fra januar;man suppleredesåat sigeop i stedet koncentreresig om to 3 måneefter jul. Det var prøvel før i skolens ders kursus fra henholdsvis3. oktober
første tid under N. P.Jensen,men også tiljul og fra nyiår til udgangenaf marts,
et par gange i de nærmestforegående men med den mulighed åben,at elever
år. Således i 195L-52,hvor der kom 8 fra kurset før jul skulle kume forisætte
elevermereefternytåt og senestigeni over i kurset efterjul.
1954-55,hvor det dog kun blev til 2
Den nye struktur blev som nævnt
ekstra. Men de kunne til gengæld også ovenfor prøvet den førstkommende
tælle med efter de nye regler.
vinter 1955-56.Til det langekursus på 5
Baggrunden for den nye struktur
må,nederfra novembervar tallet stadig
var som ovenfor nævnt, at man ville beskedent;kun 7 elever meldte sig, 4
søgeat vinde indpas og få flere elever mænd og 3 piger. Til det korte kursus
fra andre kredse end de traditionelle, på 3 månederfra januar kom der ydersom fortrinsvis bestod af landbofamililigere9 elever,6mænd og 3 piger,og såer. I årsskriftet for 1956kommer Lau- ledesvar der i alt 16.Umiddelbart var
ridsen med nogle betragtninger om den nye struktur altså ikke den store
dette og nævner,dt det naturligviser succes.
sådan,at alle har brug for et høiskoleOm undervisningen af de to hold efkursus, men "... bådede,derstår i forret- ter nytår 1956hedder det, at en del tining,de,derarbejderpåfabrik ellerhar de- mer, men dog kun de færreste, var fælresarbejdeoedhåndaærk,er oftebundettil
lestimer. Om de erfaringer, der blev
jul. Såkommerderfor endelsaedkommen- indhøstet,hedderd.et.at de " ønimerer
os
deenpausei arbejdet,
haordetkanladesig i højgrød til øt sættenogetind på detkurgøreatfå fri i 3 månederog såefterhøjsko- susefterjul".
Iekursetkommetilbøgetil derespladser".
Godt begyndt på denne nye strukHan nævner også, at militærtjene- tur, blev Lauridsen imidlertid syg. I
sten for de urLgemænd fra landet lagde slutningen afjanuar måtte han lade sig
såmegetbeslagpåderestid og dermed indlæggepå centralsygehuseti Rønne
deres indtjeningsmuligheder, at 3 med et hjerteonde,som, fortæller han,
"dog heldigaisued undersøgelserne
månederskurset skulle væreet godt tilaiste
bud til dem. Endvidere lufter han nog- sig kun at aæreooemnstrengelse"
. Selv
le tanker om, at samme kursus kume
om han såledessøger at bagatellisere
væreet andet-årskursusfor unge born- sygdommen, er der nu bagefter dog
holmere, der havde været på højskole ikke megen tvivl om, at det var begynandetstedsi landet. De kunne derved delsen til hans efterhånden vaklende
blive fortrolige med den hjemlige høj- helbred.
skole, som så kunne blive et naturligt
Fra førstefærd havdedet ikke været
samlingsstedfor dem. Ogsåblandt de- meningen at forandre noget yed somresegneeleverhavdederværet fremsat merskolen som følge af den nye strukØnskeom et sådantandet-årskursus.
tur på vinterskolen,men da man nåede
1a

Lauridsen
fortællerom Lilleborgi Almindingen1956
foråret 1956.endtedet med, at denblev
aflyst. Det var et skridt man nødig tog,
hedder det, men Lauridsen turde på
den anden side ikke gå i gang med en
ny sommer med almindelig sommerskole og en mængdekorte kurser uden
en rekreationspause,og derfor endte
det i forståelsemed bestyrelsenmeden
aflysning.Det er førstegangi dagbogsberetningerne,at Lauridsen må erkende, at der var grænserfor hansarbejdsevne.
Det år var der i øvrigt en lang og
hård vinter og derefter en langvarig
storstretke,som også lammede skibstrafikken mellem Rønne og København. Begge dele kom på forskellig
måde til at berøreforløbet af højskolearbejdet. Men da strejken endelig var
overstået,reisteLauridsen med famili-

en på 3 ugers afslapningsferiei et lille
hus på hanshjemegni Vestjylland..
Bortsetfra etlavere årselevtalvar aflysningen af sommerskolenunder de
nye regler helt uden problemer, eftersom mindstebetingelsen med 6t kursus
å 5 månedervar opfyldi. Og såvar det,
at tankerneom helt at ophøremed denne del af virksomheden opstod. Sommerskolenblev da heller ikke genoptaset senere.
Den tølqende vinter 1956-57,fortsatte marr eiter samme mønster som
året før. Fra novemberblev dei til 6 elever, 4 mænd og 2 piger, hvoraf den ene
var fra Færøerne.Frajanuar blev det til
yderligere10elever,8mænd og 2 piger,
og fra februar blev det til endnu et par
stykker, så det i alt blev til 18. Det var
såledesfortsatikke de storelal,men gi13

vetvis nogle flere end hvis den gamle
struktur var blevet fastholdt.
Vinterenefter igen,1.957-58,indførte
man så deL Lauridsen tidligere havde
overvejet med 2 kursus å 3 måneder.
Der blev indbudt til 6 månederskursus
fra oktober med mulighed for at slutte
til jul, og efter nyiår var der så igen det
tidligere fåstlagte 3 månederskursus.
Det sædvanlige5 månederskursus fra
3. november blev imidlertid fastholdt;
formentlig af hensyn til den lange tradition, der nu engangvar for det.
Om det første kursus fra oktober
skriver Lauridsen i årsskriftet, at det
talmæssigtfik en svag begyndelse.Ja,
det tør vist siges;det blev til 2 elever
den første måned. Til november kom
der yderligere 9, og til januar 10,så det
blev til i alt 21 i de sidste3 måneder
Året efter igen, 1958-59,fortsatte
man på samme måde. Da blev det til 7
elever fra oktober, og fra november
kom der yderligere 4. Fra nytår 1959
skete der imidlertid det usædvanlige,
atderkomhele22mere.Forførstegang
siden engang sidst i 1920-ernevar der
mereend 30 eleverpå skolenpå samme
tid. Det blev dog kun til denne ene
gang. Allerede vinteren efter var man
igen nedepå de sædvanligelave tal.
På disse4 vinterskoler med den nye
strukturblev det til i alt 88elever.Heraf
var der 26 med hjemstedpå Bomholm,
og i betragtningafen efterhåndenlangvarig tendens, var det en ganske stor
andel. Ved at se nærmerepå forældrenes navne og adresserbliver det imidIertid hurtigt klart, at hovedparten af
disse bornholmske elever nu kom fra
helt andre kredse end før. Kun 10 af
dem var helt klart ud af den gamle
kreds af fortrinsvis landbofamilier,
som havde udgjort kernen af den
14

Heraf var
gamle "højskolebevægelse".
de fire nogleaf de ret få eleveraf 3. generation på højskolenved Ekkodalen.
En af disse3. generationselever var
Knud Andersen fra Tornegårdi Østerlars, som på holdet 1958-59var alene
om at repræsentereden gamle kreds.
Han blev for så vidt også den sidste,
mens der endnu var lidt kontinuitet tilbage.Fire år senerevar en halvkusrne
til ham, Ruth Funch Lund fra Bakkegård i Pedersker,ogsåelev,men så var
det ogsåuigenkaldeligtslut.
Til slut i dette afsnit skal nævnes,at
Lauridsenstankerom andet-årskursus
for tidligere højskoleeleverforblev luftkasteller.I årsskriftetfor 1959fremsætfor
ter han håbetom, at nånedsltøjskolen
tidligere elever måtie blive virkeliggjort i 1960."Hais dettelykkes,dn er der
skabtstørremtLligheder
for qt beanredetl
nødeztirksonrhed,
derlrcr sonrøt
folkelige
drestederlnr sålet uednt stngnere"
Heller ikke det hører vi mere om.
Tværtimod bliver der flere og flere beklagelser over faldende tilslutning til
møder og andre arrangementer
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Undervisningen
Om selveundervisningener der egentlig ikke ret megetat fortælle fra denne
periode.Den lå stort setstadig fast i det
traditionelle mØnstet men dog med
vissenyefagpå3 månederskursetefter
nytår.
På siden her overfor er timeplanen
for vinterskolenefterjul 1957-58gengivet. Timeplanenfor iiden før jul lignede den meget,bådemed hensyniil fagfordeling og struktur Bemærkelsesveerdigti forhold til tidligere er dog, at
elevernehar haft middagspausehelt til
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Timeplan for vinterskolen efter jul 1957-58.
Tid

Mandag

Tirsdag

7.20 piger g1'rnnastik mænd gymnastik
mænd morgentur PrSer morSenrur

Onsdag

Torsdag

piger gymnastik mænd gymnastik
mænd morgentur piger morgentur

Fredag

Lørdag

piger gymnastik mænd gymnastik
mænd morgentur piger morgentur

7.50
8.10
8.20 historie
9.75 dansk
10.10 re8rung
11.10 samfundet

historie

kunsd"ristorie

Yerdenshistorie

kirkehistorie

verdenshistorie

dansk

dansk

dansk

husholdning

dalsk

regning

musikforståelse

sang

frie foredrag

samfundet

safilme

reSnmg

regrun8

engelsk

sundhedslære

engelsk vidk.

72.00 M iddag -----14.00 kerni

fusik

viderekomne

atomteod

hobby
vævning
hobby
VæVruNg

bogføring

14.50
15.10 maskinskrivning
engelsk beg.

16.10 psykologi

maskinskrirrring
engelskbeg.

litteratur.

maskinskrivning
engelskbeg

bogføring
håndarbejde

maskinskrivning

musik

geografi

litteratur

filmkundskab

litteratur

aftensmad

håndarbejde

17.10 litteratur
18.00
19.30
ql

maskinskdvning
håndarbejde

A f t ensma d ------

aftensmad
folkedans

fiIm eller
boJiglære

hjemrneaften i
stuerne (priYat)

14.30,hvor der var kaffe, og derefter skinskriuning.Ud.overdet indskrænker
førstbegyndteeftermiddagsundervis- det nye sig til en enkelt time med alontningen kl. 15.00.En ting, der nu mang- teori og boliglæreom aftenen - formentlede helt, var undervisningen i land- lig skiftendemed film hver andenuge.
brugsfag. Og der var heller ikke hus- Det skal endvidere nævnes, at faget
holdning førjul.
filmkundskabvar ret nyt i en højskoleEfter nytår fortsatteman såmed no- sammenhæng.
Enkelte fagområder,der ellers havget,der skulle ligne et fortsættelseskursus. Fagfordelingen om formiddagen de en lang iradition bag sig, gled efer næstenfuldstændig den sammesom terhånden ud. Landbrugsfageneer alfør jul, men som det sespå planen, er lerede nævnt, og kort efter ophørte
der dog kommet et enkelt hushold- ogsåhusholdningsundervisningen.Erhvervsgeografi gled også ud eller erningsmodul ind.
Om eftermiddagen,hvor undervis- stattedesaf kulturgeografi.
ningen igen begyndte kl. 14.00,er der
Sideløbendemed den almindelige
derimod kommet nogle nye fag ind. højskolevirksomhed fortsatte alle de
- for såvelbe- andre aktiviteter og møder for folk
Det er væsentligstengelsk
gyndere som viderekomne - sarr.tms- udefra som før. Førsti februar 1957var
der særligt pres på. Der blev holdt en
"Otte dages højskole" i forbindelse
med 4 H.s vinterarbelde.Lauridsenforteeller,at det kneb med pladsen, så de
måtte til at indlægge el-varme i Solgården for også at kunne bruge den i
vinterkulden. Det gav foruden 10
værelserogsåflere toiletter til gæsterne
udefra at råde over. Det var til fordel for
alle parter,for, som han pointerer,disse
ekstraaktiviteter skulle ikke gerne forstyrre elevemei deresarbejde.

Lærereunder den nye struktur
1955-59
Foruden Aksel og Kristine Lauridsen
fortsatte af den hidtidige lærerkreds
GretheLarsenmed ret mange timer på
vinterskolen 1955-56.Desudenforrsarte følgende som timelærere med forholdsvis få timer: Erling Kristiansen,
Carl EmilJungild, EstherLarsenog Vilhelm Gregersen.Jungild havde nu også
GreteLarsenudfoldersigi skolekøkkenet. maskinskrivning som fag. Af nye lærere kom til vinterskolen 1955-56Anton
16

Kruse og Ingebjørg Brimnes som afløsere for Paul Larsen og Vibeke Birch
Andersen.
Anton Kruse, født 1.927og uddannet
landbrugskandidat. Han overtog naturligt nok al undervisningen i landbrugs- og naturfag samt geografi og
regning. Derimod havde han ikke som
sine to forgængereforedrag i litteratur.
Han var kun ansat den samme vinter,
og han blev den sidstelandbrugslærer
ved skolen. Fra den næstevinterskole
blev denneundervisningudeladt.
Ingebiørg Brimnes, født 1931,havde
været på tre forskellige kommuneskoler i årene
før. Hun overtog
også sine forgængeres fugområder inden
for dansk sprog,
litteratur, fremmedsprog, verdenshistoriesamt gymnastik og boliglære. Da sommerskolen 1956blev aflyst, tog hun i stedet vikararbeide på
Aker Centralskole, og medvirkede i
øvrigt som timelærer på sommerkurserne.Hun fortsattesom timelærerindtil iul på vinterskolen 1956-57,men da
med undervisning i regning, fysik og
sundhedsleere.

Hans undervisningsfag blev geografi,
fysik og kemi, biologi, sundhedslære,
regning, landbrugsregnskab og maskinteknik. Hans ansættelsekom dog
kun til at vare resten af vinterskolen
samt en begrænset medvirken ved
sommerkurseme.
Vagn Andersen, lødt 1920,begyndte
som ny lærertil vinterskolen1957-58.
Hans fagområder blev dansk sprog,
dansk og udenlandsk litteratut verdenshistorie, erhvervsgeografi, fysik
og kemi, regning og landbrugsregnskab. Hans kone, Birgitte Andersen,
blev ansatsom køkkenlederog aflastede dermed Kristine Lauridsen. Om
sommeren medvirkede Vagn Andersen ogsålidt på de korte kurser.Deres
tid på Bomholm blev heller ikke så
lang,idet de rejsteigen til 1. oktober.De
havde planer om at oprette et skolehjem for erhvervshæmmedemennesker,specieltfor trafikskadede.
Palle Skat Nielsen. født 1930trådte til
som lærer efter nytår 1958.Det hedder,
at han kom med friskhed og god vilje,
der blev en daglig opmuntring for hele
skolen. På 3 mdrs. holdet underviste
han i dansk, litteratur, verdenshistorie
og regning. For begge holdene havde
han geografi og sundhedslære samt
gymnastik for mændene.

Mette Hvidkjær Jensen, født 1933,
Inge Gregersen,som var valgmenig- medvirkede som ny husholdningshedspræst Vilhelm Gregersenskone, lærerinde fra nytår 1958. Husholdovertogfra nytår 1956undervisnhgen ningsundervisningen var imidlertid
allerede året før blevet skåret ned til
i maskinskrivning.
mindre end det halve, 4fz time ugentGunnar Andreasen afløste fra nytår lig i 2 måneder,sådetblev kun til i alt 28
iimer. Og det blev også sidste gang,
1957 Ingeblørg Brimnes. Han var født
husholdning
var med på timeplanen.
1928 og nævnes som læreruddannet.
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H ushoIdningsholdet 1958
kuridsen fortællerundelen udJlugttil Hømmershus
1958

Højskole og sygeplejeforskole1959-64
I 1958gled Inge og Vilhelm Gregersen
ogsåud af billedet, idet Gregersenfratrådte som valgmenighedspræstog de
forlod Bornholm.
Til 1.oktober sammeår begyndtetre
nye lærere.Det var ægteparretBirgit og
Jørgen Diemer Petersensamt Karen
Nielserysom skulle væreforstanderinde for den planlagtesygeplejeforskole.
Men da disseansættelsersåledeshænger meget sammenmed denne nye afdeling, vil de pågældendeblive nærmere omtalt leengerefremme.

Kristiansen, om at tilt€ede stillingen,
men han var endnu ikke færdig med
sin teologiskeuddarurelse.Det endteså
med, at Lauridsengik med til at overtage embedet, indtil Erling Kristiansen
havde taset sin embedseksamen.
Lauridsen blev ordineret i Å Kirke
den Z. december 1958 og passedede
følgende godt tre år dette ekstra arbejde ved sidenafhøjskolearbel'det.
Erling
Kristiansen overtog så embedet efter
sin eksamenibegyndelsenaf 1962,men
Lauridsen fortsattemed at have status
eom

hi F l npnr F c r

Det hører med i billedet af Lauridsensnærmestkonstant hvileløse virkValgmenighedspræst
somhed, at han foruden alt dette også
SomnævntovenJorforlod valgmenig- formidlede feriepladser på Bornholm
hedens præstepar, Inge og Vilhelm for børn fra Sydslesvig.Ikke sært, at
Cregersen,Bomholm i 1958,og menig- helbredeti det lange løb måite lide unheden stod såledesuden præst. Man der det.
rettede henvendelsetil højskolensefterhånden mangeårige lærer, Erling
18

I 1956blev der vedtaget en ny lov om
sygeplejerskernes
forhold og funktion.
Den fulgtesåret efter af en kongelig anordning om sygeplejerskeuddannelsen/ som skulle træde i kraft 1. april
1958.Dervarpå det tidspunkt 7højskoler, der havde forberedelseskursusfor
sygeplejeuddannelsen,
og det, der havde særliginteressei den sammenhæng,
var, at denneforberedelsenu blev obligatoriskfor alle (dog med mulighed for
dispensationi særligetilfælde).
De nye bestemmelserfik Lauridsen
til at øine nye muligheder for Bornholms Højskole,og det førte ham ind i
forhandlinger med Bornholms Centralsygehus om oprettelseaf en sygeplejehøjskoleafdelingi tilknyining til
skolen. Det omtaler han alleredei årsskriftet for 1957.
Han mente - naturligt nok -, at det
ville blive til fordel for begge parier,

hvis en sådan afdeling blev oprettet.
Det ville betyde noget for tilgangen af
elever til sygehuset,og det ville, hvis
forhåbningerneholdt stik, sikrehøjskolen et mere bæredygtigt elevgrundlag
uden for sommersæsonen.
Hvis det lykkedes at føre planerne
ud i livet, ville det imidlertid medføre,
at lærerstabenskulle udvides, og da
ville spørgsmåletom boligforhold melde sig.Endvidereskulle der indretteset
specieltundervisnings-og demonstrationslokalefor sygeplejeeleverne.
Alt i
alt ville det derfor blive nødvendigt at
bygge igen.
Efter de ministerielle direktiver
skulle sygepleieforskolenhave en varighed af5 månederog i tid placeresfra
august til december.Hvis alt gik, som
man kunne håbe, så ville man altså
kunne påbegyndeden nye virksomhed
fra 1. ausust 1958.
19

Moderniseringaf skolen

klart, at der krævedesmere, end man
først havde ment, måtte kreditten forLauridsenarbejdedevidere med byg- høiestil 105.000kr. Sundhedsstyrelsen,
geplanernei løbetafvinteren og foråret hvis godkendelseogså krævedes,gik
1958.Man behøverimidlertid ikke kig- fuldt ind for projektet.
Det blev altsammen forelagt bestyBe rei megetpå projektetfor at se, at
han stilede langt videre end blot de relsentil orienteringpå etmøde den 28.
nødvendigefaciliteterfor en sygepleie- maj 1958,og den har åbenbartikke haft
afdeling. Det var i virkeligheden en nogetat indvende.Derblev ogsåtruffet
stort anlagt og gennemgribendemo- aftalemed lærerkræfter,og der meldte
dernisering af skolen som helhed, der sig elever nok til at gå i gang til den 1.
var målet. En sygeplejeforskolemåtte august.
da også forventes at blive set på med
Det springendepunkt var imidlertid
megen velvilje fra offentlige myndig- byggetilladelsen fra boligministeriet.
heders side, og med dette som bag- Der var knaphed på byggematerialer
grund ville den være oplagt som be- og dermed udsigter til, at en materialevæggrund for en videre udbygning.
bevilling ikke ville blive givet i det inLauridsen havde studeret nyt byg- deværende år. Endvidere forlangtes
geri på Askov Højskole,som han fandt det, at et stØrrebyggeri skulle opdelesi
var hensigtsmæssigtog til en rimelig etaperog fordelesover flere finansår.
pris. Derfor fik han de sammearkitekBekymringen korn til at holde stik ter, Viggo Møller-Jensenog Tyge Arnderblev ikke givettilladelsetil atbygge
fred, København,til at udarbejdeteg- i 1958.Såstod man d6r med de udmeerninger til de nye bygninger.Sidstnævn- kedeplaner,men håbedesåpå, atbevilte var sønaf den tidligere forstanderpå lingen ville komme såbetids, at byggeAskov Højskole,J.Th. Arnfred, og man riet kunne blive færdigt til august 1959.
forstår af skildringerne,at det i hovedI begyndelsenaf maj 1959kom der
sagenvar ham, der lavede dette pro- endelig meddelelsefra undervisningsjekt.
ministeriet om, at skolenhavde fået tilArnfred fik lavet en helhedsplan, delt det beløb til materialer, som der
som Lauridsen blev meget optaget at
var ansøgtom, men atbyggerietsfØrste
og der var i bestyrelsenenighed om, at etape først kunne forventes tilladt
han havde fundet frem til en fin igangsat efter 1. august. Endelig beløsning.Man kan forstå,at der derefter sked fra boligministeriet skulle følge
blev arbejdetmegetmed mangeenkelt- snart efter.
heder i detailprojekteringen.
Den lod imidlertidventepå sig,og
Projektet blev endeligt færdigt og da den endelig dukkede op ibegyndelderefterudbudt i licitation. Udfaldet af senaf juli, var det med meddelelseom,
dennebetegnessom særdelesgod. Der at der var indført byggestopfor alt tilblev så lagt en plan over finansierin- skudsarbejdeindtil videre. Og således
gen, som blev godkendt af mhisteriet. blev hele projektet igen skudt ud i det
gav tilsagnom en uvisse.
Akirkeby Sparekasse
byggekredit på 80.000kr. mod garantr
Lauridsen skriver om det i årsskriffra Bornholms Amt, men da det blev tet for 1959:"Hoadkandet nytte,at man
20
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Arkitektensforslagtil pløn oaerhøjskolen1959mednybygningerne
i førsteetapeaf det
storebyggeprogram.
De nye,der skulleopføres,
er de tæt skraaerede
længsttil aenstre.
Med småændringerbleuforslagetfastholdti detfærdigeresultnt.

rioer sig i håretog laaerpostyr?Man må
helleresealfindesin egenpraktiskeløsning
af ztønskelighederne" .
Om dette udsagn betyder, at han
d rog over i boligministerietfor at få sagen igennem,eller hvad han har gjort,
meldesder intet om, men et eller andet
i den retning må det formodes at have
været. Og han fortsætter så: "Men den
dagkon jo, danmtetsstorebulldozertogfnt
på at laaebjergløndskaber
i frugthaaen,og

senerebegyndtesåstøbningaffundamenter og arbejdetmedkloakeringen
o.s.a., og
endeligrejstemtrrenesig,og der kom tag
pa.
Præcishvornår de kom i gang,meddelesder ikke noget om. Den endelige
igangsætningstilladelseer dateret 3.
okt.,men billeder afbyggeriei tyder på,
at de mundtligt har fået grønt lys for at
begynde før. Ved tømmerrejsningen
var der såledesendnu blade på træer-

varmt og koldt vand på værelserne.Fra
forhallen var der trappenedgang til
denne etage og i forbindelse hermed
indrettedes der garderobe til mødegæster.Bortset fra nogle mindre ændringer står hele denne bygning uforandret endnu i dag.
Udover vestfløjen byggedes langs
det sydlige skelog i liniemed Anneksei
den lærerbolig,der havde været på tale
(Den kom i
siden begyndelsenaf ^1957.
øvrigt til at ligge lige ved den gamle
møddingsplads, der da forlængst var
sløjfet, men en mængde sten og murSygeplejeafdeling,f orstander- brokker i grunden giver mindelser om
bolig og lærerbolig
den). Huset blev på ca. 90 kvadratmeter boligareal og blev med hensyn til
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underetagenblev der indrettet 9 dob- kontor længstmod vest,mens det tidlibeltværelsertil eleversamt diverse toi- sere kontor blev indrettet til biblioiek.
let- og baderum,oplagsrum m. v. I takt De private værelserpå 1. salen skulle
med den almindelige boligmæssige indrettes til lejlighed for en ugift Iærer
udvikling blev der som det første sted samt et værelsefor en gæstelærer,men
på skolen installeret håndvaske med det blev aldrig gennemført.

ne, men da taget var på, var de faldet.
Hvis alt i øvrigt fortsatgik efter planen,
håbedede på at tagedet nye i brug i februar 1960.
Selvomde nye lokaler såledesheller
ikke i 1959blev færdigetil den tid, man
havde håbet, var man dog kommet så
vidt, at man begyndtesygeplejeforskolen under de forhåndenværendevilkår
den2.august1959.Derhavdemeldtsig
14elever,hvoraf de 4 var bornholmere,
men mereherom senere.
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mes tydeligt Lauridsenstanker herom.
Det anføres- som ogsåtidligere omtalt
her -, at skolen foruden at værealminEngangi løbet af 1960- så vidt det kan delig højskoleogsåvar et mødestedfor
skønnes først hen på sensommeren- storekredsepå øen.Derfor var der lagt
gik man så i gang med næsteetape af vægtpåatgiveskolenenindgangogen
det store prorekt.Det var opførelsenaf "skolegård", som samhørendekunne
en ny foredragssalmed plads til godt danne et levendecentrum for den. Be100 mennesker, og i mellemrummet stemmende for udformningen havde
mellem denne og lærerboligen skulle også været et ønske om at bevare en
opføresen bygningmed et demonstra- nær kontakt mellem forstanderboligen
tionskøkken. Foredragssalenblev for- og højskolens daglige centrum, som
bundet med Annekset med en lille en- naturligt ville blive den nye forhal og
trdbygning, som rummede garderobe elevdagligstuen.
Af andre ting, der i sammesammenog toiletter, og på den måde blev alle
disse bygninger for så vidt til 6n lang hæng blev lavet, skal nævnes,at hele
skolens kloaksystem blev omlagt og
sammenhængendelænge.
Demonstrationskøkkenet skulle udbygget, og at de to centralfyrskapaindrettes med diverse køkkenudstyr, citet naturligvis ogsåmåtte øges.Desuden nævnes nyindretning af vaskevaskemaskiner m. v, som man ville
søge at få de forskellige firmaer til at rum og toiletter på den gamleelevgang
spendere,og det lykkedes ogsåi rime- i hovedbygningen.
Endviderekan nævnes,at indgangsligt omfang. Dette nødvendiggjorde
dog en hel del fast inventar oB ret om- døren til "Sønderomme", der hidtil
havde været i gavlen af den lille tilbygfattendeel- og sanitetsinstallationer
Også foredragssalenblev til dels ning mod øst,blev flyttet om På sydsiindrettet til, ai der kunne foretagesde- den af samme tilbygning. Indvendig
monstrationeri f. eks. madlavning. blev der lavet en ny trappeopgang til
Den blev såledesforsynet med en fast scenerummet,og det tidliSere meget
køkkenvask,som kunne lukkes af med lille bibliotek ved siden af scenen,blev
etåbentrum i forbindelsemed trappen.
et låg, når den ikke var i brug.
Denne sidste del af projektet havde Endelig neevnesdet, at Solgården og
naturligvis ikke ret megetmedhverken Grønnegårdenblev forsynet med tagsygeplejeforskoleneller den almindeli- render;det havdede ikke haft før.
ge højskolevirksomhed at gøre. Den
sigtede først og fremmest mod sommerkurserne,mødevirksomheden,de
for de nye
faglige kursusfor lokale folk og i øvrigt Indvielsesfest
bygninger
alt, hvad der ellers var af lokale arranDei trak ud med den endelige færdigsementer.
Disse sidstneevnteting havde også gørelseafprojektet, men hen på foråret
været bestemmendefor projektetsho- 1961kan man forstå, at det meste var
veddisposition.I en redegørelsefra ar- tagei i brug. Og lørdag den 27. rnai
kitekt Arnfred til ministeriet fornem- holdtesder såen stor og festlig indviel-

Foredraqssaloq
demonitrationilokale
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se med indbudte gæsterfra Undervisningsministeriet, Suldhedsstyrelsen,
Foreningen for Folkehøjskoler og
Landbrugsskoler,HøiskolernesSekretariat,DanskSygeplejeråd,de forskellige hospitalsskolersamt en meget fyldig repræsentation fra Bornholm. Under den officielle sammenkomstblev
der naturligvis holdt en lang række taler,og om eftermiddagenvar der arrangeret offentligt møde, hvor der var god
tilslutring. Her blev der talt af statskonsulent Roar Skovmand fra Undervisningsministeriet,af frk. Maja Foget
fra Sundhedsstyrelsen og højskoleforstander Poul Dam, Magleås Højskole,
som repræsenteredehøjskoleforemngen.
Dagen efter, søndag, var gæsterne
trods regnvejr på tur rundt på Bornholm, og det hedder, at de havde en
dejlig og uforglemmelig oplevelse,
skønt detøsedened og man sank dybt i
mudderet ved Helligdommen. Om aftenen var der koncert i Rønne kirke, og
dagenesfestligheder sluttede i Rønne
teatersselskabslokaler,
hvor der serveredes kaffe, inden gæstemeskulle med
bådenover.

Omkostningerne ved proiektet
En måneds tid efter indvielsen forelå
arkitektemes opgørelse over de samlede håndværkerudgifter samt diverse
andre udgiftsposter. Som det ses af
regnskabsopstillingenpå side 55, var
det samledebeløb på 519.000kr., et tal,
der i dag kan forekomme beskedent,
men som dengang utvivlsomt var meget betydeligt. Proiektetville i dag nok
have kostet8 - 1.0mill.
Udførelsenaf det omfattendebyg)4

geri havde varet næstento år, og der
var naturligvis løbendeblevet udbetalt
penge til håndværkerne og de andre,
der var involveret i det. I første omgang
blev omkostningerne finansieret med
en række byggelån, men ret tidligt i forløbet kom et statslånpå 150.000kr og
det amtsgaranteredelån på 105.000kr
ogsåtil udbetaling.
lnden vi sernærmereoå finansieringen af det store beløb, ikal endnu et
byggeprojekt dog omtales, idet det
ogsåhar sin baggrund i oprettelsenaf
sygeplejeafdelingen.

Hvide hus
Tidligt på året 1960,mens første etape
af det store byggeri endnu var i fuld
gang, købte højskolen et lille husmandssted,somlå ca.250m østfor skolen. Huset kaldtes i folkemunde "pensionatet",fordi man gennemnogie år
havde lejet værelserud til skovfogedelever, der var i praktik i Alrnindingen.
Det var nu blevet sat til salg, fordi ejeren, en ældre mand ved navn Emil August Jensen,var død. Der hørte ca. 1,5
tønde land jord til stedet. Selve huset
var ca. 15 m langt og 8 m bredt og havde - i hvert fald oprindeligt - beboelsei
den sydlige ende og stald i den nordli8e.
Husetblev købt for 16.500kr. Somfinansiering overtoges et kreditforeningslån med en restgæIdpå 4.747kr.
Restenplus lidt renter, 11.809kr blev
betalt af Vilmer luul Nielsen mod, at
harr fik et pantebrev i ejendommenpå
13.000kr. Og - ikke overraskende- var
dette rentefrit.
Huset blev først beboetaf ægteparret Kamilla og Svend Aage Hansen,

Luftbilledeaf skolenfta omkring 1970,somogsåoar medsidsteår. I det storeog heletøger
periode
trådtefra i 1964.Fra denher omhandlede
den sigud somdenanr,da I-øuridsen
m. m.
skalnæonesdennye aestfløjlængsttil aenstre,samtlærerboligen,
fordragssalen
nedersti billedet.
Iængstmodoesti "anneksfløjen"

beggetidligere elever,som fra efteråret
samme år overtog forpagtningen af
"Godset". Denneforpagtning blev dog
kun et kort interrrLezzo,og med tiden
var det da ogsåhensigten,at der skulle
indrettes lærerboliger i huset.
I forbindelse med et bestyrelsesmøde først i april 1961besigtigedebestyrelsen huset for at få et overblik
over, hvad der var nØdvendigt at lave
for at få 2 lærerboligerud af det. Man
var enige om, at alt indvendigt skulle
ryddes ud og så indrette tingene så
hensigtsmæssigtsom muligt. Der skulle i øvrigt kloakeres,etablerestoilet,/
badeværelsersamt installereselektrisk
vandoumoe.

Hvomår denne ombygning blev foretaget, fremgår ikke nøjagtigt, men det
færdige resultat blev i hvert fald, at der
blev indrettet to ruesten ens lejligheder
i hver ende af huset. Beggesteder var
der en stue og køkken og på loftet to
værelser samt badeværelse.I lejligheden mod nord var der spisekrogi forbindelse med køkkenet, i lejligheden
mod syd var der et lille værelsepå det
tilsvarende sted. Entrder og fyrrum
blev etableret i en lav udbygning. Endvidereblev der bygget en garage.
Hvor megetdettebyggeprojektkom
til at koste, ved vi ikke nøjagtigt, men
det hed sig, at det blev dyrt - i størrelkr.
sesordenen70-80.000
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Modernisering af skolens
køkken m.v. '

ting kan dog ses af et par fotografier.
Det er, at der blev lavet et nyt vindue
mod østi den storeskolestue.Såkunne
der komme lidt sollys ind i denne tidligt på dagen.

Når man alligevel var i gang med at
bygge så meget og lave så meget om,
blev man enige om ogsåat foretagenoBei i køkkenet,hvor der trængteshårdt
til nogle modeme indretninger.Såkun- De samledeudgifter og deres
ne disse forbedringer i øvrigt tages trnansrerrng
med i et ny vurdering afskolen,når der Da tiden til, at der var udsigt til at kominden længeskulle optagesnye lån.
me i gang med at bygge,nærmedesig,
Af et notat i reDræsentantskabets blev deri regnskabsbøgeme
opretteten
protokol og af en regnskabspostfrem- konto for nybyggeri, hvor de løbende
går det, at forbedringernei køkkenet i udbetalingerkan følges.Før selvebyghovedsagenvar installering af moder- geriet gik i gang, var der naturligt nok
ne elektriskeapparater
kun et par mindre udgifter til arkitekDet drejedesig om to elekhiske gryder, ten oB trykning af tegninger.I løbet af
en elektrisk stegepandeog en opvaske- sommeren1959var der et par storeudmaskine- og muligvis ogsåen rørema- gif tspostertil murermesteren;formentskine og en pålægsmaskine,altsam- lig å contobetalingfor indkøbte materimen noget,der kom til at fungere frem aler. Men fra oktober samme år tager
til det nye køkken siod færdigt i 1987. det så for alvor fart, og da det formentDet hedder i protokollen, at der "...anr lig kan have en vis interesseat kunne
Enighedom, nt det p. Gr. af Mangel pm følge "slagets gang"/ er der på regnMtdhj;rtp unr nøduendigt
a! mekanisere
i skabsopstillingen(side 55) også angiKøkkenet".
vet udbetalingemeinden for finansåreDer forelå et forslagfra et firma med ne fra 1958-59frem til oktober 1962,da
et prisoverslag på 24.000kr. Bestyrel- finansieringenaf det mesteblev klaret.
sen overlod til Lauridsen at disponere
efter bedste skøn, og at han skønnede
detbedst at få det foretaget,kan vi seaf Finansieringen
regnskaberne.Her kan vi ogsåse,at de Det tidligere omtalie byggelån på
24.000ikke dækkedeselve installerin- 105.000kr, som Bornlolms Amt garangen,som kom til atbeløbesig til yderli- teredeforog somblev opiageti Åkirkegere godt 14.000kr Desuden må der by Sparekasse,
kom til udbetalingsnart
nødvendigvis også have været andre efter byggeriets begyndelse i oktober
udgifter, f.eks.til murerarbejde.
1959.Og alleredei januarkom et stort
Af regnskaberneser det ogsåud til, statslåntil udbetaling. Men ellers blev
at der er blevet foretagetforskelligean- der underveisoptagetenrækkemindre
dre ting, idet der ud over omkostnin- Iån i Andelsbanken,ligesom der blev
gerne til alle de store og små projekter tæretpå et par kassekreditteri Akirkeogsåer brugt et beløb i størrelsesorde- by Sparekasse.
nen 35.000kr. til andre forbedringer
Efterhåndenkom der såtillæs til det
Det fremgårblot ikke, hvad disseer.En første statslån, og da hele byggepro-

grammet nærmede sig den endelige
færdiggørelse,fik man skolen nyvurderet med henblik på at få optaget et
stortlån i ØstiftemesKreditforening.
Vurderingen kom til at lyde på
kr.,og ud fra dennesøgteman
1.191.485
så om lån. Det blev til et kreditforeningslån på 250.000kr., og sammen
med alle de andre blev det til en samlet
låntagningpå 706.700kr. Alle disselån,
som blev grundlaget for den samlede
finansiering, er også opstillet skema(side56).
tisk i regnskabsoversigten
Den 29. september 1962 samledes
bestyrelsen,fordi det var blevet meddelt, at de sidsteto store lån snart ville
blive udbetalt. Det skulle så besluttes,
hvordan pengene skulle fordeles.Det
bestemtesat udbetalealle løserelån og
gældsposteruldtagen to, som lånene
ikke kunne dække. Det var smedemester Aaby Svendsen,som havde et tilgodehavendepå 38.000kr. og Lauridsen selv, der havde et tilgodehavende
på 30.000kr.
Af regnskabetfra en måneds tid senere sesdet, at der blev indfriet syv lån
med påløbnerenter på i alt 240.000kr,
Vilmer Juul Nielsen fik udbetalt et tilgodehavendepå 25.000kr, herunder
pantebrevetpå "Hvide hus", og arkitekten og nogle håndværkeresamt ingeniørenog sagførerenfik udbetalt beløb på sammenlagt62.400kr
Med denne opgørelsevar det imidlertid ikke slut. Igennem de næsteseks
månederblev der stadig udbetali betydelige beløbpå kontoen for nybyggeri,
som må have belastetlikviditeten ganske meget.Ogsåto poster på ejendommens driftskonto på tilsammen 26.200
kr. til elektriskkøkkenrrdstyrbør regnes med. Tilsammenblev det til 77.300
kr. i perioden november 1962-apriI

1963.Det blev klaret ved at trække på
kassekreditterne og senere aflrjulpet
med et nyt lån på 25.000kr
Byggeriei og den deraf følgende
højere ejendomsværdi medførte det
positive, at det årlige bygningstilskud
forøgedesmed ca. 25.000kr., men det
medførteselvsagtogsåstærktforøgede
driftsudgifter Alene prioritetsrenterne
steg fra et ret beskedentbeløb på godt
7.000kr. i regnskabsåret1960-61(hvor
nybyggerietendnu ikke er regnetmed)
til ca.34.000kr i 1963-64.Dertil kom forøgede udgifter til varme, vedligeholdelsem.v.
Ved en vurdering af det storebyggeprogram må det siges,at dei betød et
kæmpeskridt frem mod at gøre skolen
tidssvarende.På den anden side betød
det, at man næstensattealt på 6t bræt.
Og det var naturligvis sygeplejeforskolen. Umiddelbart havde skolenikke andre udsigter til en betydelig forøgelse
af indtægteme,så den skulle nødvendigvis bæremeget.
Tilslutningentil dennenye virksomhed lod vente lidt på sig, men efter nogen tid blev forventningernetil den for
såvidt indfriet. Et enkelt hold kom helt
op på 37 elever.
Det var dog ikke nok til at sikre en
god og stabil økonomi. Under byggeperioden var økonomien forståeligi
nok flere gange meget anspændt, og
man kanforstå, at det heller ikke bagefter lykkedesatfå den ind i et stabilt leje.

Sygeplejeforskolen
Som tidligere omtalt gik man trods det
manglende særlige undervisningslokale til sygeplejeforskoleni gang med
denne nye virksomhed den 2. august
1959.Der var ansat en forstanderinde,

Karen Nielsen, og ellers trak man på
stedligelæger og andre med specialviden som timelærere.De mere almene
fag blev naturligvis bestridt af skolens
fastelærerkræfter
Der havde meldt sig 14 elever,og at
dømme efter omtalen i årsskriftet af
detie pionerhold gik alting på bedste
måde. Der var blevet gjort, hvad der
kunne gøresfor at sikreholdet arbejdsro midti al byggeaktiviteten,og dervar
ogsåblevet bestilt meget. De ydre besværlighedervar i det storeogheleblevet tagetmed godt humør.
I første omgang havde man fra skolenssidekunsøgtom atholde 6tkursus
pr. år,som skulle ligge i månedemeaugust-december.Men inden første hold
var færdigt sØgteLauridsenom ogsåat
holde sygeplejeforskolei forårsmånederne februar-juni, og det blev uden
vanskelighederimødekommet.
Det førstkommendeforår, 1960,opgav man dog at komme i gang.Detblev
for megetat spændeover midt i vinterskolenog det fortsattebyggeri. Aret efter kom man dog i gang,men kun med
fire elever,og det skulle siden vise sig,
at foråretgenereltvar en svageretid for
denne afdeling - nærmestlige modsat
den almindeligehøjskole.
Som tidligere nævnt trak det dog i
det hele taget noget ud, før den nye
virksomhed fik den forventede gode
tilslutning, men fra efteråret1962kom
man op på 29 og året efter nåede man
toppen med 37 elever.Antallet på de
enkeltehold sesaf skemaetpå side 52.
Hvor meget højskolei dette ords traditionelle betydning denne sygeplejeforskole så var, kan naturligvis altid
diskuteres.Sygeplejehøjskolesom begreb var startet i '1927på TestrtrpHøi
skole som et almindelig højskoleop28

hold for vordende sygeplejersker,men
efterhåndenhavde dennesærligeform
for højskole udviklet sig til en stærkt
fagligt præget eksamensskolemed alt
hvad dertil hører af lektieterperim.v
Lauridsenkommer selv ind på disse
forhold i en kommentar i årsskriftetfor
1963,hvoraf der her skal gengives et
par brudstykker.Han skriver:
"leg skalgcrneindrømme.
al ui hermå
terpelektieLnogetderligger langt fra , haad
man almindeligtmener,en højskoleskal
gøre,jø, og øt der erfagtrængselpå denne
nfdeling.sknljeg gerneindrømme:menså
skalder tilføjesudenpå nogenffiådeat laae
en klassificeringaf højskoleeleuer,
at den
elea,derherberyndtrsin uddannelse
til sygElejerske,er et menneske,
derer begyndt
at tænkeaidereendtil sigsela....I ztirkelighedennår ai ofteredybereind påmenneske
lh:etsmangfoldighed
ogdybde,endai turde
aente.Lad mig blot sigedet med en klichiagtigbiklangmåske,- at deter enfrisk
ungdom,derfor tidenfylder højskolerant
merneher.Og deter nu oældiggodtat hsue
elezter
fra nlleegneaf Danmark".
Han føjer til, at det ogsåvar godt, at
de med sygeplejeforskolenhavde fået
flerebornholmerelever,og at detteogså
var godt for bornholmerneselv
(Jeghavde selv de sidste to sygeplejehold til dansk sprogog lidt litteratur i mit fØrsteår som lærer på højskolen, og ud fra mine generelleindtryk
har jeg de sammefølelserover for dem.
Bl. a. derfor har ieg citeret hans kommentar).
Hvorom alting er, så er det dog sikkert, at deme uddannelsevar ganske
krævende,og at den derfor ikke kunne
klaresaf hvemsomhelst.Langt de fleste
gennemførte den dog, men ind imellem var der enkelte, der måtte træde
fra, eller som ikke bestod eksamen.På

grund af højskolens særlige karakter
var det dog således,at denne eksamen
ikke måtte finde stedpå højskolen.

ge. På et skemapå side 52 er antalletaf
eleverpå de enkeltehold angivet.
Menssygeplejeforskolery
somvi tidligere har set,efterhåndennåedeop på
pæneholdstørrelser,sesdet på skemaUndervisningen
et, at højskoleholdenefortsathavdebeDet sigersig selv,at undervisningenpå skedneelevtal.Til vinteren 1961-62var
sygeplejeforskolenhavde et helt andet det særliggalt,da der kurr var 6 til atbeindhold end den traditionelle højskole- gynde med. Det var det år, hvor en anundervisning. I øvrigt vat der for så spændt verdenspolitisk situation med
vidt ikke noget at tage fejl af, for langt bl. a. opførelsen af Berlin-muren fik
det mestevar foreskreveti den konge- skyld for den manglende tilgang. Til 3
l i oa fnr nr åni no
mdrs. kurset frajanuar 1962meldte der
Det ugentlige timetal skulle normalt sig kun 3 elever,og for at rettelidt op på
være33,men kunne øgestil højst36.På det søgteman om og fik godkendt et 2
20uger,somvar dennormale varighed, mdrs. kursus fra 1. februar.Til det lykblev det til 660-720timer. Heraf skulle kedesdet såat få 6 elevermere.(Jegfik
mindst 500 timer bruges til de i anord- dog senereat vide, at al den snak om
ningen foreskrevnefag. I dennevar der Berlin-muren var en id6, som en af
ogsåretningsgivendetimetal for de en- lærernehavde fået, til at lave et reklakelte fag, ligesom der var angivet time- menummerud af det - iden særligesital for ledsagendedemonstrationerog tuation en oplagt måde at skaffeskolen
øvelser.
omtalepå).
De resterendeca.200 timer kunne
Et par år seneregik det bedre,og en
højskolen så disponere frit over. En kort tid i efteråret1963var der,når begvæsentlig del af disse omfattede dog ge skolerlæggessammen,i alt53 elever
dansk og regning, som ogsåvar eksa- på skolen - det indtil da største antal
mensfag. Som eksempel på fagsam- nogensinde.Men forholdet mellem de
mensætningog timetal angivesogsåpå to gruppervarnogetskævt,37sygepleside 53, hvad det første hold i efteråret jeeleverog 16højskoleelever,
og dethar
1959 iføi^geen speciel hovedprotokol i sig selv næppeværethelt problemfrit.
for sygeplejeforskolen
havde - og ifølge Lauridsen lægger da heller ikke skjul
sagensnatur var der ikke de storeafui- på, at hansidealvar nogenlundeligeopl <or fr: h^l ,l ril h^l .l
vægt mellem de to kategorier.
Opdelingen af højskoleholdeti 6, 5
og 3 månedermedførtedog, atdetsamHøjskoleholdene1959-54
lede antal højskoleeleverefter nytår i
Den almindelige højskoleom vinteren 1964kom op på 28,hvilket efter forholfortsattemed den sammestruktur,som dene må sigesat væreet pænt resultat.
blev påbegyndt vinteren 1957-58,dvs. Alt i altblev det til 123elever- i kortere
med kursus i 6, 5 og 3 måneder med eller længeretid - på de 6 højskolehold
start i de førstedageafhenholdsvis ok- 1959-64.
tober, november og tanuar. Dog blev
Som illustration af de ændredeforder lidt uregelmaessigheder
et par gan- hold ikkebare for BornholmsHøjskole,

men også for højskolernei det hele taget, skal det anføres,hvordan disse123
elever var sammensatmed hensyn til
hjemstedog køn.
Af de 723 var der 40 med hjemsted
på Bornholm, mens de resterende83
kom fra alle andredeleaf landet,altså
nærmestlige modsat af, hvad det havde væreti skolensførstemangeår.Med
hensyntil køn var 25 af dem var mænd
og 98 piger, altsåmereend tre gangeså
mange piger som mænd, en tendens,
som stort set har giort sig gældende
over alt lige siden.På de kortvarige ophold - aliså3 og 2 mdr. - var der stort set
lige mange af hvert køn, nemlig 16
mænd og 17piger.På de længerevarende ophold på 5 og 6 mdr var der 81 piger og 9 maend.På enkeltehold var der
kun en enkeltmandligelevfør ju
På holdet 1960-61var der slet ingen
mænd, og det afstedkom følgende bemærkning i årsskriftet: "Det uar nu lldt
ensidigtudettdc ntandligeeleuer;nrcnclet
gjordeuissesagerlettera- regleront sont'
kuempå uærclserne".
Men ellers er der
tydeligt udtryk for, at han havde været
megetglad for højskolepigerne.

Undervisningen
Om højskoleundervisningeni de sidste
år, mens den var sideløbendemed sygeplejeforskolen,er der heller ikke ret
megetat redegørefor. Den ser i det store og hele ud til at have fortsat i det
gængsemØnster.Lidt nyt kom der dog
efterhåndenind. Med JørgenDiemer
kom der således en enkelt time om
orienteugen med aklaelaerdenspolitisk
ring. Han havde ogsåen del biålioleksfitil eleaernrcd
ntermetlhjælpog-ocjleclning
Det udgør i
bogaalgog hjennneopgat:ar.
hvert fald en ny tendens mod mere
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selvstændigt arbejde for eleverne i
stedet for de mange foredrags-og fortælletimer, der ellers havde været det
mest almindelige. Desuden optræder
der nu en del nltenlirtwncd opla'stting
og drøftelse.Begge de to sidstnævnte
ting ser ud til at have omfattet 3-4
ugentlige tirner.SålængeBenny E. Andersen var lærer havde man endelig
.
ogsålagenefolkemusikog kultttrgeogrnfi

Lærere i perioden 7958-64
Det var som tidligere omtalt planen at
begynde på sygeplejeforskolentil august 1958, men det blev som også
nævnt ikke til noget.Der var imidlertid
allerede truffet aftale med nye lærerkræfter,og heraf €n specielt med henblik på den nye afdeling, nemlig forstanderinden,Karen Nielsen.
KarenNielsenvar født 1918,uddannet
og
sygeplejerskeog sygeplejelærerinde
havde gennemnæsten20århaft undervisningsarbejde i ret betydeligt omfang, bl.a. på Rødkilde og Fårevejle
Højskoler.Hun blev ansatfra 1. oktober
1958,men da der ikkeblev nogetsygeplejehold, underviste hun i stedet på
højskoleholdet,hvor hun havdc fysik
og kemi, psykologi, og sundhedslærc.
Men 2. august1959blev hun naturligvis fuldt engagereti sit egentligearbejde med sygeplejeundervisningen
Jørgenog Birgit Diemer Petersenblev
ogsåansatfra 1. oktober1958.Han var
født 7929og stammedefra Sønderjylland. Hun var født 1931og stammede
fra egnenomkring Vejle.De var begge
uddannet fra Den frie Lærerskolei Ollerup. Hanhavde veereti praktik på Try

nere blev han den første forstanderfor
Uge Højskolei Sønderjylland.

Højskole, og efter uddannelsen blev
han ansatved civilundervisningen
på
Langelandsfortet.
Hun var i praktik på Engestofteskole på Lolland, og efter uddannelsenvar
hun i tre år ansatpå Søndenbroskolepå
Sydlangeland.Fra Langeland kom de
så til Bornholms Højskole.JørgenDiemer overtogstort setde sammefagsom
sine forgængere:dansk sprog, udenlandsk litteratut verdenshistorieog erhvervsgeografi.Dertil kommer det,der
allerede er naevntovenfor. Birgit Diemer havde regning, gymnastik og boliglære.
Jørgenog Birgit Diemer kom til at
høre til de forholdsvis få lærere, der
indtil denne tid har haft et længerevarende virke ved skolen. De var ansat
knap 10år,til eftersommeren1968.Han
fik da ansættelsesom kererpå Roskilde
Højskole.
Dorete Lauridsen, Lauridsens næstældste datter, Iødt ^1940,medvirkede
også på vinterskolen 1958-59med undervisning i fremmedsprog.De følgende år virkede hun som vikar med et beskedentantal timer.
Carl Vilbech, født 1934,blev ansatfra
nytår 1959.På 3-mdrs. holdet underviste han i dansk, fremmedsprog,litteratur, regning og regnskab.Mange år se-

Af den "gamle" lærerkredsvar Esther
Larsen og Carl Emil Jungild fortsat
med. Efter Inge Gregersenhavde Jungild igen overtagetmaskinskrivningen, oB som noget helt nyt havde han
føjet filmkundskab til sin undervisning. Jungild sluttede1. februar 1962,
idet han tiltrådte en stilling som organist i Gentofte.
Fra efteråret1959kom GreteLarsen
ind i billedet igen med emner om ernæring for sygeplejeeleverne.
Med sygeplejeforskolens
etablering
fra 2. august 1959blev der i øvrigt en
kraftig tilgang af lærere,ikke mindst til
de mere speciellefaglige emner, hvor
der i et vist omfang blev trukket på de
lokale læger.
På grund af det store antal lærere,
hvoraf en del kun havde ganskefå timer,bliver herefterkun de merefasttilknyttede omtalt, mens en liste med
navnenepå de øvrigebliverbragtbagefter i bilagsdelen(side52 & 54).
Aksel Balle Hansen blev ansatfra 1.
april 1961.Han var nyuddannet fra
Den frie Lærerskolei Ollerup. Han var
ansati 6t år,til31. marts 1962,hvorefter
han blev lærer i Slagelse.
Benny Erik Andersen, født 1934,blev
ansatfra 1. oktober1962.ForudenAksel Balle Hansen afløste han i nogen
grad ogsåCarl Emil Jungild. Benny E.
Andersensundervisningsfagvar regning, fysik, musikforståelse,folkemusik, kulturgeografi og filmkundskab.
Han havde en længeresygdomsperiode i 1963,men kom over det og fortsatte med arbejdettil 1.juni 1964.
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Karen Nielsen blev også på et tidspunkt syg, og hvad man først troede
ville v;ere af kortere varighed, skulle
vise sig at blive meget langvarigt, så
langvarigt, at Lauridsen så sig nødsaget til en afskedigelseaf hensyn til det
fortsatteskoleforløb.

Korte kurser i perioden
1955-64

De korte sommerkurserfortsatte i det
store og hele uændret i Lauridsens
sidsteperiode. I alle årenehavde de 6t
8-dageskursus med deltagerantal fra
70 til 110,og tre eller fire L4-dageskurRuth Kildebæk Petersen,født 1933og ser med deltagerantal fra knap 20 til
uddanlret sygeplejelærerinde,var an- godt 60.
Lauridsen er fortsat fuld af lovord
satfra 1.augustsommidlertidig afløser
for Karen Nielsen. Hun medvirkede om dem, og selv om de økonomisk set
med fuldt timetal på de næstetre syge- var helt nødvendige,fremgår det klart,
plejeholdogsluttede til december1964. at de blev betragietsom en fuldgyldigt
del af den almenehøjskolevirksomhed.
Eftersom disse korte kurser var
Agnethe Vermehren tiltrådte som Karen Nielsens egentlige afløser den 15. kommet ind i en fast gænge,nævner
november 1963.Hun var født 1904,ud- han dem dog kun kort i beretningerne,
dannet sygeplejerskeog derefter ud- og derfor skal ogsåkun etpar af en spedannet husholdningslærerinde. Det ciel slagsomtalesher.
I midten af mq 1.957prøvede de
svaredeikke helt til de kraevedekvalifinemlig noget nyt på dette felt, et 14 dakationer,men hun fik dispensaiion.
ges kursus med kunst med billedhugPoul Hvirvelkær og Otto Kampp 01- geren Harald Isensteinog hans kone,
sen blev beggeansattil 1. august 1964. Hildegard Isenstein, som de faste
Poul Hvirvelkær havdeen halvt fær- lærerkræfter.Der var godt40 deltagere,
dig lægeuddannelsebag sig og skulle og denpraktiske undervisning i maling
isærhavefysik og kemibådepå syge- og modellering fandt sted i maskinhallerne, som viste sig ideelletil dette forplejeholdetog højskoleholdet.
Otto Kampp Olsen var cand. mag. i mål. Vi lader Lauridsen fortæller videengelskog musik og skulle have almin- re om det: "Vejretaar endntLlidt køligt;
mennlligeuelsåmanI dissedage,huormnn
på beggehold.
deligehøjskolefag
kottt,i hauenog mnrkenteomkringhøjskoFor de sidstetre blev deresvirke un- Ien, klokken10-11omformiddagenogklokliggende,sitl
der Lauridsenafkort varighed,men de ken14-16om eJtermiddøgen
der effortsatte alle i nogle år i den nye for- dendeog ståendeatnatørktotstnere,
terleaerle
det motto,somlsensteinsl',abte
stander,SvendAage Biilows, tid.
omkurset:"Det erbedreat skabeendat
øbe". Der bleoskabti dissedøge.Under
ledelsc
tfieogfnLesinspirerende
Isensteins
dennngefren til revLltnteri deressknben,
somman måttefyde sigoaer.Og så sknl
det t ilføjes
, nt derbleahelhedooerdettektlsttssotndeøarige14 dngeskurser.Deltn-
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Deltagernei et 14 dagessommerkursus
1956,co.50 i alt,10 mændog omkring40 kainder.Midt for i mørkkjolesidderKnrlaFredeiksen.Ligeforan hendeGreteLarsen.I bagesterækkesomnr. 4, 5 og 6ftø højrestår Løuridsen,
fru Lauridsenog Erling Kristiansen.
Lige bagaedKnrla Frederiksen
står to køkkenpiger
og til højrefor demMaren Ottesen.
gning.
Bagaedskimtesskolenshoueclby

gerneaarmedfra morgentil aften,ogsåuar
.
define tilhørereiforedragstimerne"
I juli årei efter,1958,blev der arrangeret2 paralleltløbende3 ugerskursus,
det enealment og det andet med kunst
(maling, modellering og kunstforståelse).Det sidstevar igen med ægteparret
Isenstein som lærere. Desuden havde
de knyttet musik til med Jungild som
lærer. Men denne gang gik det åbenbart knap sågodt. Vi lader igen Lauridsen fortælle videre'."Det aqr et stort snaentet
lngtkursus,somai påforhåndhaacle
osmegetaf - også
for megetaistedet sig. Vi
haaderegnetmed,at den,der dyrkerden
bildendekunst,ogsåharfonLdsætning
for
at ktLnneleaemedi mtLsikkens
aerden.Her
tog ai delaisfejl". Han skriver videre, at

det havde været et anstrengendetob at
væreforstanderunder detkursus, ogat
de havde gjort den erfaring,atden faste
ledelseskulle gennemføresfra først til
sidst, når hobbyfagenefik en fremtrædende plads i undervisningen. Der
havde dog også fulgt mange glaeder
med, tilføjer han, især ved nogle indslag af nogle professionelletonekunstnere.
Kunstkurserne
blev ikkeoptagetsenere, mens de andre almene sotnmerkurser fortsatte som hidtil. For at give
et nøjereindtryk af forløbet af dem, er
programmet for det sidste 14 dages
kursus i Lauridsens tid gengivet på
næsteside.Detblev holdt fra 5. - 19.juli
1964,og som det sesomfattededet også

14dagee
kunnspl B0nN[0IilSn0JS[On
Stndrg den 6. iuli:
10J0 Åfgång trtbeDhava
-IleYnegade
1730 Ankomst nønne
18,00 Bus ttl høJskolen
18,30 Arkomst hdJsloleD,
lDdkYa!t€rhg
19,00 Mlddåg
Mandag den 6. juti:
9,10 Egnshlstorl€ (AL)
11,10 Soclalespø8smål (HB)
14,00-17,00 Ekskursion
t Ålmtndlngen (JDP)
20r.O San8aften (KL)
Tirsdog den 7. juli:
9110 Egnsortentertng (ÅL) 11,10 Verd€Npollt& (JDP)
18,10 FænFel oa forsorg (HB)'
17,10 Lttteratur (BDP)'
Onsdag den 8. juli:
0,10 Soclalespørasmål (HB)
U,t0 Fængs€l og forsorg (HB)
13,00 KeramtklabrikadoD (JDP)
15,fi)-17,00 EkshuFlon Yed
Slusegårdog Dueodde
(JDP)
Torsdag den 9. juli:
9.10 Vor sltuallon
som mennerk€r (AL)
11,10 Skl}kelser og skæbu€!
(EIT)
10,10 Sukkelser oE rl.æbner

(Er)

17,10 SocialespørSsmll (HB)
2l),20 Lltteraturaftel (JDP)
Fredag den 10. juli:
9.10 Vor sttuauon
som menneske! (ÅL)
11,10 V€rdenspolitik (JDP)
16,10 Verde$pollttk (JDP)
17,10 Utteratur (BDP) ,

Ltrdag den 11.juli:
9,10 Sklkkelser og skæbner
(EK)
1t,10 HøJskol€tr t dag
og t morgeD (ÅL)
HølskoleD har elevmøde
lørdag-sdndå8, og Yt beder
kursiste.me deltage I mødet
fra lørdåA middag.

Stndsg den 12.luu3
Elevmtdets proaram
omfotter bl.e. gudsueDeste
i foredrågs€åleu. korte
foredrag om efterEiddåg€n og kuDsilt€rlsl
unalorholdDt[g
om s-fteflen.

Mandag den 13. juli:
9,10 Frtt loredråg (C-EI)

11,00 Mlddåg
12,00 Elakulsion
(JDP)
ved R6cudhjem
1400 Beøg t Brændesgårdslråved
15,0,0-17,00 EksarrsloD
(JDP)
i ParadlsbåIk€rae

Tirsdsg den 14. juli:
9,10 Vor iltusuon
1U0
16,10
r7J0
2010

. som mennesker (AL)
Verdeaspolttik(JDP)
Mu3tk (C-E )
Mustk (C-EI)
LitteraturaftÆn (ÅL)

Onsd.eg den 15. juli:
0,10 Vor situåtton
som melrnesler (AL)
11,10 Verdenspondl(JDP)
16,10 Mustk (C-EI)
17,10 MustL (C-EI)
Torsdag den 15. juli:
9J0 Frtt lor€dras (G'EI)
11,10 SlltLelser og skæbnor
(EK)
16J0 Muslk (C-EI)
17,10 Ml|stk (C-E )
Fredag den 17. juli:
g,tx) Rundklrler (AL)
11,00 Stenbrud (AL)
14,00 H.allrmershus htstort€ (AL)
15,00-17,00 Ekskurslon
Yed ffsrrlrnertDuden (AL)

Ltrdag den 18.juu:
9,1O Vor sltueuoll
EomEennc€ker (AL)
10,10 Verdenspolittk(JDP)
11,10 Utteratur (BDP)
1930 Afslutnlng
Søndag den 19. juli:
930 Bus fra høJskoler
10,30 Afgååg Rønne

Progrur for det sidste14 dogcssotltrtrcrku'sus
i Lnuridsettstid i juli 1964.Son dat ses
indgårsonnnerclez,tlløLiat
i kursatsptogrnnt.Def -onrtrykt på et breukort,sonrbleuscndt
til ktu'sistertrc.
Dc nrcdtirkuulesinitit[cr stårfor AkselLouridsett,KrisfitLeLnuridsen,
Bit'gitDientcrPetarsctr,
ErLirtgKristintrsetr,
HntrsBnllaag Cør[lørgenDienrcrPetarsctt,
Entillungitd.
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sommerelevmødet. Dethedder om det,
at de næsten var for mange, men et
konkret antal nævnes ikke. Men det gik
fint hedder det videre. "Det er ingen søg
øt gå til foredrng, når tilltørerne i den grnd
sanrarbejderned os,og def gør de i lnert
fnld på dissektu'ser".
Sommersæsonen sluttede så med et
"8 dage på højskole" kursus, hvorefter
en ny sygeplejeforskole stod for døren.
Som tidligere berørt omtaler Lauridsen generelt sommerkurserne meget
positivt, og mod slutningen af sin sidste årsberehring runder han det af med
bl. a. følgende: "H.tor onr dcl godl.nt oi
fik taget den Iinje op i uort højskolcnrbejde.
Når jegnu trædcr filbngefrn højskolenrbejdet,såknn jegsige,ntdissekurserluruæret
nig <d,tlil slor åndcl( Dcr1eci.,. Oglca cr'
så taknen ig,fordi jcg z,cddcnt lmr fået lott
fll nt gire nogctnf ig seb ogfølt det hli?a
nndfnget".
I de første år af denne periode medvirkede Karla Frederiksen fortsat som
en af hovedkræfterne på de korte sommerkurser, men sommeren 1959 blev
hendes sidste år Året efter forhindrede
sygdom hende i at medvirke.
Fra 1957 medvirkedc ind imellem
og' å K arl a Fre der ik5ens\ øn. viceinspektør ved Nyborg Statsfængsel Arne
Frederiksen. Det hedder om ham, at
han var den fødte højskoleleerer
I 1960havde Lauridsen fået fat i den
tidligere forstander for Brandbjerg højskole, Bernhard Jensen, til at medr.irke
ved sommerkurserne. I 1961medvirkede på et særligt kursus en kunstner ved
navn J. Andersen fra Nærum, og på de
andre medvirkede forsorgssekretær
Hans Balle fra Nyborg på skift med
Arne Frederiksen.I 1962og 1963medvirkede de to sidstn.evnte igen. I 1962
desuden tidligere stiftsprovst Pontop-

Knrlq Fredariksen
nellem Lis og Kristitle
Lnu'idsensont rcretl1958

pidan Thyssen,Haderslev,og pastor
Jørgen Ottosen, Vesternarie. I 1964
medvirkedeHansBal1eendnuengang,
og foruden ham endnu engangCarlEmil Jungild.

Lauridsenssidsteår
Fra tiden efter det store byggeprogram
og til Lauridsens fratrædeni 1964er der
ingen store og skelsættende begivenheder at berette om. Meget betegnende
for ham er dog, at han meget snart efter
begyndte at spekulere i nye byggeplaner Denne gang skulle det være en
værelsesfløj mgd fQ gls\,,pladser, en
elevopholdstr-re og en lærerindelejlighed. Den skulle ligge nord for den gamle hovedbygning og vinkelret på den-

ne. (Detteproiekt blev først ført ud i li- med dybe hjertesukover,at det gik for
vet omkring 10 år senere,og da var det trægt med kontingentindbetalingen.
Det forårsagedeen dårlig økonomi og
?endretfuldstændigt. Det blev til de ti
på
detnyerhvervede
arevar
i det hele tagetutilfredsstillende.
småelevhuse
gamle
I
årsskriftetfor 1963er det adventsal syd for det
skolekompleks).
gik
videre
mødet,
der får et par ord med på vejen.
Skolearbejdet naturligvis
ydre
Præsterne
Thaysenog Erling Kristianfør,
men
nu
med
langt
bedre
som
forhold. Men utvivlsomt også med senhavde talt, ogJørgenDiemer havde
langt større intensitet,nu hvor der var ledet mødet. Tilslutningen kunne have
to ret forskellige slags skoleformer at været meget større skriver han så.
" Men haødksn detnytte0t sørgeorer det.
varetagepå sammetid.
aktiviteter
Men
tænkblottfor ti-femtenår sidenkotn
Alle de mereudadvendte
derfire gangeså mange,når oi indbødtil
synes også at have fortsat som hidtil.
Dette bloi for at nævne
Opremsningenaf møder og allehånde qdaentsmøde".
korte kurser for lokale foreninger,sko- nogle af hansbeklagelser
lens egne korte sommerkurser og besøg af forskellige andre grupper, elevmøderosv,fylderfortsatmegetiårsbe- Fundatsændring
retningeme. Interessenfor mange af I årsskriftetfor 1962gør Lauridsenrede
disse aktiviteter var imidlertid vigen- for nogle tanker om ændring i skolens
de, og adskillige års fejlslagne for- overordnede ledelse og organisation,
håbninger og skuffelserfor Lauridsen dvs. repræsentantskabog bestyrelse.
sættersig nu også sine spor i hans be- Siden overgangen fra aktieselskabtil
remrnger.
selvejendeinstitution i 1943havde det
I årsskriftetfor 1960beklagerhan, at været sådan,at elevforeningensbestytilslutningen til månedsmødernevar relse,som var på 7 medlemmer,valgte
nedadgående.De sidsteti år havde bil- et repræsentantskabpå 7 medlemmer
letsalgetikke kunnet dække udgifter- uden for deres egen kreds. Dette rene.Hanville nødig give op, men forud- præsentantskabvalgte så igen en bestyrelse på kun 3 medlemmer, også
så,at hankunneblivenødttil det.
Også det store sommerelevmøde uden for deresegenkreds. Tilsammen
var der vigende tilslutning til. Samme blev det til "de sytten", som Lauridsen
år skriver han om det: "...ui haadei år flere gange kalder dem, og som han i
ucntet,at deruillekomnesærligmangeju- reglensamledesmed 6n gang om året i
bilarer.Men ai bleudybt skffide. Heldig- januar for at drøfte skolensforhold.
Nu mente han imidlertid, at tiden
aiskomsåmangeaf aoreegnegamleeleaer
på
og
det
hjalp
huvar
inde til at udvide repræsentantskarejsendeløngaejs
fra,
møret. Men deter nu sletikkesåletat skub- bet til 15, hvoraf mindst halvdelen - i
beskuffelsen
ouer,nt så ffiangeældresoig- praksis 8 - skulde vælges uden for
Bornholm.Der skulleogsåvæJgesl5
ter,til side".
På det sammeelevmødehavde man suppleanter
Som begrundelsefor ændringenanen lang og drøftelseaf elevforeningens
forhold,og bådeLauridsenog forenin- førerhan, at derpå baggrundaf det, der
gens kasserer,Olau Olsen, kommer var sket i efteråret 1961(Berlinmuren
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og det påståede fald i elevtallet på
grund af den udenrigspolitiskesituation) og for så vidt ogsåud fra situationen de første8-10år efier 1945,ville det
være rigtig at opbygge en bredere reDræsentation over hele landet. Han
fandt det ogsårimeligt ud fra, at elevforeningen efterhånden havde fået
mangemedlemmerfra det øvrige land.
Det havde jo længeværet sådan,at de
flesteaf elevemekom derfra.
Selve bestyrelsenmente han også
burde udvides. Den skulle være oå 5
medlemmer.
Ændringeme krævede imidlertid
ændringer i selv fundatsen, som var
det juridiske grundlag for skolen.Han
fremsattesine forslag til ændringer for
"de sytten" på et møde den 15.ianuar
7962.Det blev velvilligt modtaget af
forsamlingen,og man bem;mdigedeet
snævrere udvals til at udforme ændringerne,som det foretog allerededagen efter Det nye udkast til fundats
blev sendt til godkendelsei undervisningsministeriet, hvorefter det blev endeligt vedtagetaf det gamle repræsentantskabden 14.novembersammeår.
På det tidspunkt bestod repræsentantskabet af følgende sy.v medlemmer: gårdejer Karl Henrik Hansen,
Sirandbygård, Østerlars,som var formand, fhv. gårdejer Edvard Kofoed,
tidl. Blæsbjerggård,Nyker, avlsbruger
H. C. Dahl, Ny Elleskov, Østerlars,
avlsbruger OIaf Henriksen, Myreby,
Vestermarie, gårdejer Johannes Kofoed, Bolbygård,Klemensker,gårdejer
SvendAage Munch, St. Loftsgård,Pedersker,og rentrice frk. Anna Brandt,
Nexø. BestvrelsenDå tre medlemmer
bestodal gardejerog lrugtavlerAksel
Hjorth, Langedeby,Bodilsker,som var
formand, gårdejerVilmer Juul Nielsen,

",L
Ll. Crammegård,
Aker (den tidligere
mangeårige formand) og sognerådsformand Thorkild Skovgård, Vestermarie. Alle ti var gamle elever.
Med den nye struktur skulle der flere personer ind, og Lauridsen ytrede
ønskeom at knytte Bornholmsto folketingsmedlemmer til bestyrelsen. Det
var gårdejer Conrad Kofoed, Bakkegård, Olsker, som også var tidligere
elev,og somvar valgt for Venstre,og redaktør H. Larsen-Bjerre,Rønne, som
var valgt for Socialdemokratiet.Karl
Henrik Hansen blev bemyndiget til at
forhandlemed dem. De indvilligede og
indtrådte så i bestyrelsenden 27. juni
1963.Vilmer Juul Nielsen trådte samti
dig ud og afløstesaf Edvard Kofoed,
Rønne.
Allerede i foråret året før,1.962,altså
kort efter at Lauridsen havde fremsat
sit forslag,henvendtehan sig under en
ferierejsentil forskellige personeri det
øvrige land om at indtræde i det nye
repræsentantskab.
Efter hjemkomsteni
majville han arbejdevidere med sagen,
men så fik han sit andet større sygdomsanfald.
Medlemmerneaf det nye repræsentantskab er angivet i bilagsdelen længerefremme (side 54).Men i øvrigt fik
den nye struktur så vidt det kan skønnesingen særligpraktisk betydning.

Sygdom
Vi har allerede tidligere set, at Lauridsen i begyndelsen af 1956blev syg af et
hjerteonde, som viste sig at vaereresultat af overanstrengelse. Det gav anledning til at sommerskolen blev aflyst, og
den blev ikke genoptaget siden.
De naesteseks år, hvis sidste del især
var præget af det store byggeprogram,
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Andersen,ogsåblevsygeog måtte indlæggesi længeretid. Det måtte naturligt nok sættesit præg på skolelivetdet
efterår Der blev uvægerligt lagt meget
ekstraarbejdeog -ansvar over på dem,
der var tilbage,men ved dette og vikarers hjælp forsikrer Lauridsen, at skolens rytme og arbejdsliv trods alt blev
holdt.
BenrLyE. Andersen kom sig af sin
sygdomog kunneefternogentid genoptage arbeidet.Karen \ielsens sygdom blev derimod af længerevarighed
- sålang tid, at Lauridsentil sidst såsig
nødsagettil en afskedigelseaf hensyn
til kvaliteten af undervisningen på sygeplejeforskolen.
Somnævnt ovenfor fik Lauridsensit
Med Lauridsenselv trak det ogsåud
andetstørresygdomsanfaldi maj 1962. med at komme til kræfter igen.Engang
Hans lægekonstaterede,at det var ny- efternytår 1963blev det bestemt,athan
resten,og andet stØdtetil. Han skriver, skulle under behandling af en profesat han hinkede igennemdet indtil sidst sor i København,men på grund af de
ijuli, hvor han måtte kapitulere og lade andressygdom trak han det ud længst
sig indleegge på centralsygehuset i muligt. Det lykkedes dog at få vikarRønne. Her konstateredesbåde nyre- hjælp hen på foråret, og mod slutninsygdomog galdesten.
Han skulleope- gen af april lod han sig indlægge på
reres,men lægernetilrådederekreation BispebjergHospital. Treuger efter blev
først. De tog tre uger fri i Tisvildeleje. han udskrevetmed den gode forvisDet hjalp på kræfterne,og da de kom ning om, at han ville blive helt rask
tilbage,fik han lov iil at tage fat på ar- igen.Han fortællervidere,athantørnebejdet igen. Han nævner,at han havde de lige ind i arbejdetigen. Det var for
teenktpå at opgive efterårsmødetpå strengt, og måske meningsløstat gøre
gruld af sin sygdom, men JørgenDie- det, men det var desværrenødvendigt.
mer mente,at de ikke måtte forsømme Kræfternekom igen lidt efter lidt, men
noget,så han tog affæreog fik det ord- arbejdsmæssigiindrømmer han, at det
net, ligesom han havde gjort det med blev en megethård sommer at komme
megetandet den sommer.Sidst på året igennem. Og så skulle der endda kun
redigerede han årsskriftet færdigt, gå et halvt års tid, før han igen gik ned
mensLauridseni slutningenafnovern- med flaget.
ber lod sig indlægge til operation på
ser det ud til, at han har klaret frisag,
bortset fra en kraftig influenza omkring 1. marts 1959,hvor han for første
gang ikke kurureværetil stedeved vinterelevmødet.
Karla Frederiksen, som åbenbart
den vinter opholdt på skolen,var derimod blevet mere alvorligt syg tre uger
før og havde måttet lade sig indlægge
på Akirkeby sygehus.Det blev til indlæggelsei over tre måneder,men hun
kom dog nogenlunde til kræfter igen,
så hun kurrne medvirke på sommerkurserne.Areteftervarhunigensygog
for svag til at medvirke, og den 16.november 1961døde hun.

. a n r r ål <rrd a h ,re a r

Dette efterår skete der imidlertid
det, at sygeplejeforstanderinden,Karen Nielsen,og en af læreme,BerLnyE.
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Økonomien
Skolensøkonomi i disse år er der ikke
ret mange oplysninger om. Så længe

det store byggeprogramstod på, var
den naturligt nok "meget qnstrengt".
Men trods det "... aar Forctanderen
dog
megetoptimistisknaardet helekomi Orden og normal Gænge"(nov. 1961).Vi
skal jmidlertid længerefremmese, at
derikke er tvivl om, atøkonomienvedblev at væremegetanstrengt.
I1961serdeti øvrigtud til, at man er
gået over til at lade et revisionsfirma
ordne skolens årsregnskab.Det medførte revisionsbemeerkningerfra de
professionelleregnskabsfolk,og til årsopgørelsenfor regnskabsåret1963-64
var der blevet anført noglebemærkninger om adskillelse af skolens og forstanderenskasseregnskab.Til det oplyste Lauridsen, "... at pågrund af likuiditetsaanskeligheder
haadehnn gennem
årenemåttetstå | forskudmedundertiden
betydelige
beløb".
Denne bemærkning i forhandlingsprotokollen rummer egentlig en væsentligsideaf sagenom økonomieni en
nøddeskal.I begyndelsenaf denneskildring i sidsteårs årsskrift skrevjeg noget om, at der med forpagtningsordningenvar skabten dobbelt-økonomi,
som næppe altid ville være nem at
håndtere, men at dette forhold sådan
som forholdeneudviklede sig nokblev
en fordel i sidsteende.Og det blev det
utvivlsomt i høi grad.
Det er uden videre klart, at det for et
regnskabsfirmamåtte være problematisk at skulle ordne et regnskab,dervar
mer eller mindre blandet sammenmed
et andet.Det ser da heller ikke ud til, at
Lauridsenligefremhar væretnogetØrn
til at klare disseting. Det reellei sagen
er imidlertid, at han afsine egnemidler
i lange perioder har skaffet skolen undertiden betydelige beløb i likvid
driftskapital.

Hvordan han havde været i stand til
at skaffedissepenge,kan man godtundre sig over. Hans fasteløn var beskeden, og selv om bestyrelsensyntesden
var for lille, var der ikke råd til mere.
Han har næppe heller haft nogen
særlig stor fortjeneste af sin forpagtnir.g af hverken kostforplejningeneller
landejendommen.Sværthar det under
alle omstændighederværet, og familiens private økonomi har sandsynligvis ofte været lige så anspændt som
skolens.Fra et af Lauridsenssenesteår
ved vi fra rimeligt pålidelig kilde, at
han fik sin opsparedepensionhævetog
skød den i skolensdrift. Da han gik af,
havde han da også et betydeligt tilgodehavendeat gøre krav på.

1864jubilæum og forstanderskifte
Året 1964var som bekendt 100-åretfor
den for Danmark så ulykkelige krig i
1864.Men det blev også det år, hvor
Aksel og Kristine Lauridsentrak sig tilbage som forstanderfolk. Og skønt de
to ting ikke umiddelbart har noget som
helstmed hinandenat gøre,såformede
det sig alligevel sådan, at der blev en
vis sammenhæng.Vi lader Lauridsen
selv fortælle om det i årsskriftet i forbindelse med skildringen af forberedelsemetil vinterelevmødet.
" I årfik ai dentanke, at ui skullelaoenoget om de hundredeår 7864-L964.Det
skulleaæreuddragnf digtning,musik,film
ogforskellige
tnler.hoklt ucdforskclligclejligheder,altsåen sløgscøualcøde
oaerde
hundredeår. Del rar en uældigopgaue,ui
dir gik i gang med. Eleuerneopdeltesi
småhold,der skul[esamnrbejde
om et bestemtafsnit og område.Nej! hoor aør de
ihærdigeog optagnenf dette.Men da de

skulleforelæggederesudoølg,oistedet sig,
at de haadestof nok til mindst to døgns
fremførelse.Nu skulledettestofsåbegrænsesog nedskæres
til to timel Med hård
hånd gikai såpå mednedskæringen
, ogdet
lykkedesuirkelig at kommenedpå 21/ztime.
Men derskullejo ogsåaæreenforbindende
tale,altsåen tekst,der skullebindedeforskelligeafsnit og områdersammen.Haer
afeleuerne
i højskoleholdet
eneste
fik sinopgaaeat fremføre.Det gjaldt oplæsningaf
digte,prosastykker,
uddragaf taler,holdtaf
eks.
Georg
Brøndes
ogKristenKoId,eller
f.
det uar drsmatiskeudfuagaf skuesptlosa.
Haereleubleugrundigtinstrueret. Detkan
godt aære,at jeg til tider rar megethård
medmit: Lad os prøaeigen!leg tror dog
ikke,at nogenaar ligeftemrasendepå mig,
menmåskedogtil tider grædefærdige
. Men
jeg tør godt sige,at resultatetaf dettestore
arbejdeairkelig blm godt.
jeg selunedpå
Men desaærre
knøldede
arbejdet.
Detuardensidstegang,daui i saIenskulleafpudse
dethele,detaarlørdngeftermiddag.Arbejdethaadettæretfor hårdt
og intensiat. Mit hjertekunneikketageanstrengelserne.
leg bleaført på sygeh set og
porcelænsbleabehondlet
somen skrøbelig
der
aar
aed
at
faldefra hinanden.
figur,
Men i løbetaf en ugestid opklaredes
det, at
ønføIdetberoede
alenepå en total oueranstrengelse.
Man benæuner
detmedet såfint
ord som"Strcss".Det uar altsånoget,jeg
kunnekommeooerigen,haisjeg blot sekt
aille passepå,fik jeg at aide.leg komogså
ret hurtigt hjem igen, men måtte nu begrænsemit ørbejde
entid.ln, detoaret lille
afbræk,der fortalte mig, at jeg ikke mere
kunnebydemig selualt, beklageligtnok;
mendererjo ikkenogetøt gøreaeddet, udoaeratjeg måslåfta, nårarbejdethobersig
opfor mig".
Jeghartagetheledetteret langecitat
med, fordi det forekommermig, at han
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deri har tegnet en meget træffende portræt af sig selv; det giver ham såat sige
i en nøddeskal. Ganskekarakteristisk
for ham er utvivlsomt også, at han
søger at bagatelliseresit sygdomsanfald. Nogle få måneder senerefik jeg
selv af hans nære ven, Niels Marinus
Jensen,som var min historielaererpå
Den frie Lærerskolei Ollerup, at vide,
at Lauridsen havde fået besked på, at
han skulle holde op med at være højhvis han ville gøresig
skoleforstander,
håb om at leve ret meget længere.At
det var dette sidste langt mere alvorlige, der var sandheden om den sag,
skulle det videre forløbjo kun alt for tydeligt vise.
Vedrørendedet formelle i sagen er
der til sidst i referatetaf et bestyrelsesmøde den 8. rr.aj 7964kortfattet angivet, at "ForstanderLauridsenog hnns
lrustrumeddelte
bestyrelsen,
at af helbredshensynmåtte de f'ratrædeledersknbet
af
år" .
skoleni indeaærende
Vinterelevmødet havde siden 1958
været holdt den fø6te sØndagi marts,
som dette år var den 1. marts. Det har
såledesværet lørdag den 29. februar
(skudår!),Lauridsenbrød sammen.
Elevmødet blev gennemført som
planlagt, men det hedder, at det blev
præget af Lauridsens sygdom. Jørgen
Diemer Petersentrådte ind i hans sted,
og hele programmet blev gennemført.
Efter foredrag om eftermiddagen af
Agnethe Vermehrensbroder, dr. Hoff,
om 1864,gav Diemeren redegørelsefor
skolen.Dereftervar der festmiddag,og
om aftenenfremførtesså det storeDrogram om '18&-19&" . Det heddir i
Kristine Lauridsens referat at " ... der aar
stor lydhørhed.
Men riettog alligeael2 tt
merog 40 minutter Derefterdrnkai knffe,
huorefterui - trodsalt - enedes
om.nt der

Frafastelaansfest
en 1.958
skulledanses.
Det aidstejeg,at Akselhelst
aillehaae.FestensluttedekL 0.30".
Efter festenmeldte hverdagensproblemer sig imidlertid for Kristine Lauridsen, der nu skulle prøve at føre skolevirksomhedenvidere. I denne sidste
del af vinteren ser der ud til at have
været 28 højskoleelever,og 25 sygeplejeelevervar en månedstid før begyndt
på dereskursus.Hun har skullet bruge
penge,og hun har måttet konstatere,at
der ingen var. Som noBet, der kunne
ligne et fortvivlelsensnødråb, har hun
alleredenogle få dage efter telefoneret
til statskonsulentRoar Skovmand for
at søgeet godt råd i en situation, der
umiddelbart synteshåbløs.
Dette kan vi nogenlundeslutte os til
af et brev som Lauridsen allerededen
6. marts har ladetJørgenDiemer skrive
til RoarSkovmand.Han havde således
fået lov til at kommehjem efter nogle få
dage på sygehuset.I brevet giver han

udtryk for forståelsefor, at hans kone
havde henvendt sig til netop Skovmand og takker for hans venlige forståelse," ...dnlumfølte,at hun ikkekunne
ouerseaores(BornholmsHøiskoles)økonomiskestilling".
Dereftergør han redefot at situationen takket være ordningen med forskudsudbetaling af statstilskuddet
ikke så helt så sort ud, som hans kone
havde fået indtryk af. Men han fortsætter så med at redegøre for nogle forhold, der havde betydet steerktøgede
driftsudgifter Der havde været megen
sygdom, specieltforstanderindeKaren
Nielsens;på grund af stigendeelevtal
var der ansaten fuldt lønnet lærerkraft
mere,og endelig havde der været store
ekstraudgifter til forbedring af lokaler
og inventar.Summarisk opgjort havde
disse ekstra udgifter beløbei sig til ca.
60.000kr., men med det aktuelleelevtal
og det storekursusarbejde,derblev ud-

ført, mente han, at det egentligedriftsresultatvar fint.
Lauridsensvanlige optimistiske syn
kan imidlertid ikke tilsløre, at skolens
økonomiske situation var me8et ansir€ngt. Likviditeten var mildt sagt
ikke god, og som såofte før måtte de slå
sig igennem fra udbetalingen af den
eneportion statstilskudtil den næste.
Til slut i det omtalte brev bemaerker
Lauridsen, at lægernehavde forlangt,
at han skulle nedsættesit arbejdstempo. Hvor megethan var med i arbejdet
i restenaf året fremgår ikke klart. Det
ser dog ud til, at han har væretmed det
mesteaf tiden, og har utvivlsomt haft
svært ved at holde et roligere tempo.
Efter sygeplejeforskolens afslutning
den 20. juni burde de selv havde haft
ferie, skriver han. "Men det kunne der
ikkeaæretaleom.Detuarkursustid,ogden
tid kannokstillekraalil al uoreune'

igen og besluttede at tilkalde en af
ansøgerne/Svend Aage Biilow, Ollerup, samt hans kone Agnethe, til en
samtalemed henblik på anseettelse
som
forstanderfolk. Men ellers drøftede
man fortsat økonomien. Man fornemmer, at bestyrelsenvar i en lidt vanskelig situation. Lauridsen havde i ret
mange år reelt kørt løbet helt på egen
hånd, men nu skulle man søgeat skabe
ordnede forhold for en afløser.Problemet var, at der skulle rejseset betydeIigt beløb både til atuikling af Lauridsenstilgodehavendeog til en driftskapital af rimelig størrelse.
Allerede den 10.august havde man
så møde med Sv. Aa. Biilow og hans
kone. Efter besigtigelseaf bygningerne
og de mere principielle drøftelser,
fremgår det, at Bilow stillede som betingelse,at hans kone ud over at være
tilsynsførendeikke blev bundet til arbejde i køkkenet.Det skulle der ansætteskvalificeretpersonaletil, hvilketbeForhandlinger i bestyrelsen
styrelsenvar indforståetmed. Den forI forbindelse med Lauridsens afgang pagininBsordningaf kostforplejninog ansættelsenafen afløserblev der na- gen, som Lauridsen hele tiden havde
turligvis lidt flere forhandlinger i be- haft, nævnesikke, men ad anden vej
styrelsenend sædvanligt.
ved vi, at den ønskedeBiilow ikke at
OfficieltmeddelteLauridsensin af- fodsættemed.
gang under et møde den 8. maj, hvor
Der blev ikke truffet nogen endelig
manellersmcsthavded røftetøkonomi afgørelsepå dette møde, idet bestyrelog regnskab. På et møde den 10.juni
senførstville undersøgedet økonomimeddelteLauridsenom ændringer i ske grundlag for den fremtidige drift
dei påtænktbyggeri af en ny værelses- nØiere.Men på et nyt møde den 27.aufløj (jvf. side 35).
gust blev det endeligt besluttet at
På samme møde talte man igen om ansætteBiilows. Skæringsdagenblev
økonomien og enedesom af henslm til
fastsat til den 1. januar 1965,hvilket
forstanderskiftet at udnytte retten til
Lauridsen tiltrådte. Uden at det nævstatslånfuldt ud på grundlag af ejen- neskonkretnoget stedfremgår det dog
domsvurderingen.Derved skulle man klart, at dermedato blev ændret til den
kunne opnå yderligere 80-90.000kr. i
1. december1964.Omkring dennedato
lån.
flyttede Lauridsensud, og Bilows flytDen 5. august mødtes bestyrelsen tede ind umiddelbart efter.Og dermed

må man sige,at en epoke i Bornholms
Højskoles historie var slut, den mest
omskiftelige,vanskeligeog i vissehenseenderogsåmestdynamiskeog urolige epokeoverhovedet.
Tilbageforbestyrelsenstod stadig at
få de økonomiskemellemværencrer
endeligt på plads. Den mødtes igen kort
før jul, den 20.december.Der forelå en
opgørelseover Lauridsens tilgodehavende,som viste en saldopå'107.520,62
kr, et efter den tids forhold ganskebeiydeligt beløb.(Det ville have svarettil
godt 4 års fuld løn for mig, da jeg selv
knap 3 år senereblev ansat).Ud fra det
foreliggende materiale kunne man
imidlertid ikke danne sig nogen fuldstaendigtoversigt over situationen, så
det blev overladt et af de senestvalgte
medlemmer,forretningsfører i CartnernesSalgsforening,Erik Laursen,at
få iingene klaret.
Til det samme møde forelå der tilsagnfra statenom at rykketilbagei prioriteringen,såledesat man efter kreditforeningenkunne optageet 2. prioritetslån i Akirkeby Sparekassepå indtil
142.00kr. Man var enige om, at der var
brug for så meget, som man kunne
opnå for at få den nødvendigedriftskapital til skolen. Disse penge blev i begyndelsenaf det nye år optagetsom et
almindeligt lån på 82.000kr., som skulle afdragesmed 10.000kr. årligt, og en
kassekredit på 60.000kr, som skulle
nedskrivesmed 2.000kr årligt.
Detv jdereforløbomkringøkonomienermeget uklart, idet dernærmestintet skriftlig findes derom. Jeghar imidlertid fået fortalt, at da det efter nytår
1965 var blevet almindeligt kendt, at
der var sket en forandring på højskolen,begyndteadskilligeforretningsdrivende atsenderegningerpå ganskebe-

tydelige beløb.Det var regninger,som
det i kraft af forpagtningsordningen i
hovedsagen påhvilede Lauridsen at
betale, men som situationen var, var
det ikke såligetilbareat sendedem videretil ham.Skolenbetalteregningerne i løbet af de første månederaf 1965,
men de har følgelig betydet et kraftigt
indhug i dejust optagneIån.
Da bestyrelsensenerepå året,den 3.
august 1965,igen samledesfor at få endelig orden på mellemværendetmed
Lauridsen,var hanstilgodehavendeda
også blevet betydeligt reduceret. Det
lødnu på 67.169,79
kr.,altsågodt40.000
mindre. Menheller ikke dettebeløbvar
der pengetil at udbetale.Lauridsenfik
et gældsbevispå 67.000kr., som skulle
afdrages med 2.500 kr. om året. Det
skyldige beløb skulle være rentefrit i
hanslevetid.
Jeghar tagethele dette efterspilmed
for om muligt at bringe et korrektiv til
en vistnok almindelig opfattelseaf situationen ved Lauridsens afgang. Det
sernemlig ud til, at man specielti kredsenomkring skolen,men ogsåude omkring på Bornholm, havde det indtryk,
at skolen omsider var kommet i god
gænge med en stabil økonomi. Det
ovenståendehar forhåbentligvist, at
det ingenlundevar tilfældet.Som vi
har set, måtte man ved forstanderskiftet begynde med at stifte ny gæld, og
den nye forstander måtte i det hele taget overtage en økonomi, der utvivlsomt var langt vanskeligere,end han
havde forestilletsig.
Den væsentligstegrund til, at Lauridsen fratrådte en måned før oprindelig
planlagt er forrnentlig,at han varblevet
kaldet til sognepræsti Velling i Vestjylland. Her virkede han så den følgende

tid - efter sigendepå sin meget aktive
og kraftige facon. Det var åbenbart
umuligt for ham bare at falde til ro og
pleje sit svage helbred. Den 10.januar
1966sagdesåhjertei endeligtstop.Han
blev kun 56 år gammel.
Efter Lauridsens død slog Kristine
Lauridsensig ned i Ostedpå Sjællandi øvrigt fulgt af Maren Ottesen, som
ogsåvar fulgt med dem til Vestjylland.
I Ostedlevedehun i 25 år og opnåedei
følge udsagn fra en af døtrene,Agnes,
at få et helt nyt liv blandt nye venner og
ligesindede, især blandt mennesker
omkring den stedligeOsted Efterskole
og i Osted valgmenighed. Hun døde i
199L, 79 år gammel. Maren Ottesen
dødetidligere i dette år efter i mangeår
at have lidt af Parkinsons syge. Hun
blev 71 år.

Aksel Lauridsen- forsøgpå en
vurdering
Det er blevet sagt af en tidligere formand for skolen, Aksel Hjorth, at hvis
de ikke havde haft Lauridsen, havde
skolen ikke overlevet. Min skildring i
det foregåendehar forhåbentlig også
givet indtryk af, at det efteral sandsynlighed var så sandt som det var sagt.
Lauridsen kom til en skole i dyb krise,
og den vedblev for såvidt at værei dyb
krise, men med utrolig steedighedog
udholdenhedog en nærmestovermenneskelig arbejdsindsatslykkedes det
ham at holde den oven vande. Det kostede ham efterhåndenhelbredet og tØr man vist også sige - i sidste ende
livet.
Man kan så spørgeom, hvorfor han
gjorde det? hvorfor han nærmest for
enhverprisville holde liv i en skole,der
i realitetenikke længerevar baggrund
44

for? Ethvert almindeligt fornuftigt og
nØgtemt menneskeville hurtigt have
opgivet foretagendetsom udsigtsløst.
Men sådanvar Lauridsenaltsåikke,
ogmanmå ihvertfald sige,atvi ernogle stykkeahvis liv havdeformetsig anderledes,hvis hanikke havde holdtud.
Var det så et særligudvikletijenersind, der kendetegnedeLauridsen, eller en usædvanlig ansvarsfølelseover
for den skole,han havde påtaget sig at
lede?
Jeg vil ikke frakende ham sådanne
egenskaber,men jeg føler mig alligevel
overbevist om, at den egentlige drivkraft til det hele beroedepå noget andet. Han må have vaereten mand med
meget store ambitioner og en stærkt
udviklet selvfølelse.Ellers havde det
ikke kunnet beereigennem.Det var vel
nok på 6n gang både hans styrke og
svaghed.Det gav ham tro på og styrke
til foretagendet, men har formentlig
ogsåbidraget til at sveekkehans realitetssans.
Når man efter at have gransketnøjere i historien og kan sespecieltallehans
21 årsberetningeri en helhed, står det
da ogsånogenlundeklart, at han sigtede langt videre end til at få selveskolen
tilat overleveog fungeretilfredsstillende. Der var ogsånoget andet og mere.
Hvad var det da, der var hans videregående ambition med skolen, hans
"projekt" om man vil?
I egentligsteforstandserdetud til, at
det var den gamle grundtvigske drøm
omved kristelig og folkelig vækkelseat
skabe en helt ny tilstand i folket. Det
var intet mindre end "Gyldenåret",
som Grundtvig taler om i nogle sange
og salmer,"... skabei et gyldenår/ gnmle
Danmarkgodekår", som han siger i en
sang om kongedømmet og de rådgi-

vende stænderforsamlinger("Kongehånd og folkestemme" fra 1839).Det
var det, der skulle arbejdesfor, først og
fremmestmere afgrænsether på Bornholm, men ogsåmed udsigt videre ud.
Højskolenog densalmindeligevirksomhed var naturligvis den afgørende
forudsætning for dette videre projekt.
Uden den var der ingenmening i at tale
om det andet. Hø;'skolen var midtpunkt og samlingssted,det sted hvorfra inspirationen skulle udgå. Den
skulle være et folkeligt kulturcentruru,
som han udtrykker det et sted. Ud fra
dennevision søgerhan så gennemhele
sin forstandertid at bygge dennefolkelighed eller åndelighedop.
Imidlertid er det sådan, at nok bekender han sig klart og utvetydigt til
det grundtvigske, men devisen fra en
kendt sangaf Grundtvig orr.,at " al sand
oplysninger mildt og blid" (fra "Hvad
solskin er for det sortemuld"), det man
senerehar defineretsom den indirekte
metode, ser i virkeligheden ud til at
have ligget ham fjemt. Det er ret sparsomt, hvad han i artikler og årsberetninger gør sigaftankerom atholde højskole, men hvis de få "programerklæringer" skal tagesfor pålydende,så
skulle der meget mere direkte påvirkning til, vækkelseog forkyndelse.Derfor er der ogsåstærkeanstrøgaf noget
autoritært over ham.
Den vigtigste fakior i det storslåede
projekt var som nævnt ovenfor selve
højskolenog densdaglige virke. For de
mere udadrettede bestræbelsermod
den bornholmske befolkning var det
først og fremmest skolens offentlige
møder. Det mest traditionsrige møde,
efterårsmødet,bliver udvidet fra to til
fire dage. Der bliver lagt et månedsmøde i februar, og åbningsmødetved

vinter- og sommerskolensstart bliver
fasteindslag.Derved kom de offentlige
møder op på et antal, som han syntes
var passende,nemlig 12,i gennemsnit
6t pr måned.
For skolenstidligere elevervar elevmøderne naturligt nok den vigti8ste
aktivitet, vinterelevmødet i marts og
sommerelevmødetomkring St. Hans.
Dertil kom høstfestenden 28. august,
som også var hans fødselsdag.Disse
møder blev der lagt stor vægt på, og
han gav udtryk for stor skuffelse,når
det skete,at der var svigtende tilslutnln8.
Det er utvivlsomt de sammefolkelige bestræbelser,
der ligger bag,når han
afslog at leje skolen ud til rent faglig
kursusvirksomhed. Ethvert kursus, af
hvad art det end måtte være, skulle
have et islæt af højskolei sig for at også
dennevirksomhed kunne væremed til
Også hans optageihed af det
sydslesvigskespørgsmål og hans formidling af feriepladserfor børn derfra
må sesi dette videre perspektiw
Det er givetvis fremdelesde samme
forestillinger, der i 1956får ham til at
tale om et3 månedersfortsættelseskursusfor unge,der havde væretpå andre
højskoler Ligeledes de tanker, han i
1959gør sig om en månedshøjskolefor
tidligere elever fra såvel Bornholms
Højskole som fra andre højskoler.Som
før nævnt forblev alle disse planer
imidlertid luf tkasteller.
På den tid, altsåi slutningenaf 1950erne,kan man af årsberetningerneforstå,at tilslutningen til de offentligemøder alleredei en del år havde vaeretdalende, og fremmødet til elevmøderne
stod det heller for godt til med. Meget
afdet, han havde satsåmegenkraft ind

på atbygge op, et nyt åndeligt og folkeligt liv på Bornholm, måtte han således
efter forholdsvis få år se var ved at
c m ,rl rl rp
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Og havde Lauridsens forventninger
været store, så blev skuffelserne også
tilsvarende dybe. Man får tydeligt indtryk af, at han identificerede sit personlige liv fuldstaendig med sit "projekt",
og derfor måtte det da også føles ekstra
hårdt, når han følte sig svigtet, særlig
når det var de gamle elevel det drejede
sig om. I de sidste mange år er der
næsten ikke 6n årsberetning uden
"dybe hjertesuk" eller udtryk for dyb
skuffelse over for ringe tilslutning til
dette eller hint.
Som det er fremgået af min lange
skildring af selve højskolens historie,
vil det også v:ere forkert at hævde, at
det lykkedes ham få den arbejdet op til
en velfungerendeskole med en betrygget fremlid lor sig. Med sin utrolige virketrang og arbejdsevne, og sin personlige offervilje også på det økonomiske
område, fik han den reddet igennem,
men egentlig heller ikke mere.
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Trods det neermest heroiske i hans
indsats, forekommer der mig derfor at
hvile et skær af tragedie over hans sidste år Han blev på grund af helbredet
tvunget til at gå af, men han ville vist
gerne være blevet og kæmpet videre.
P å den anden si de kan man si ge,at
det, at han blev tvunget væk fra højskolearbejdet, medførte, at han blev
forskånet for flere nederlag og skuffelser. Allerede fire år efter hans afgang
måtte sygeplejeforskolen lukke. Samtidig satte problemerne med ungdomsoprøret ind og i kølvandet på ciet en
masse andet med narkotika og alkohol.
Over for alt det var han temmelig sikkert kommet til kort (ligesom alle os
andre for dens sags skyld). Det meste af
a lt dei a ndet. han kæmpede for. er også
efterhånden ganske stille ebbet ud, og
selve højskolen - forstået i bredere almindelighed - kom snart efter ind i en
omfattende forandringsproces, der
medførte, at den i realiteten blev til noget helt andet, end den i over 100 år
havde været.

Foredragsholdere
ved skolens
off entlige møder 1955-64
1955

erstattedeåbningsmødetfor vinterskolen. Den førstedag blev der holdt foredrag af undervisningsminister Julius
Bomholt og forstander J. Th. Arnfred,
Askov Den andendag talte statskonsulent RoarSkovmand.
Adventsmødet: PræsterneThorsager og Gregersen.

Åbningsmødet for vinterskolen. Laujubilæumsår
ridsenom det forestående
for højskolebevægelsen
på Bornholm,
og Anna SophieSeidelin,der holdt foredrag om eftermiddagen og fortalte
1957
om aftenen.
Adventsmødet: Pastor Thorsager, Nytårsmødet; Overrabiner dr Marcus
Åkitkeby, og valgmenighedspræst Melchior og forfatterenGustav Barfod.
Gregersen.Om aftenen læste LauridFebruarmødet:Viceforstander Folsenop af Martin A. Hansen.
mer Johnsenog pastor Evald Kristensen.
Sommerelevmødet:Karla Frederik1956
sen,Gunnar Andreasen,forstanderPeNytårsmødet: ForfatterenGustav Bar- der Pedersenog Erling Kristiansen.
fod om aktuel udenrigspolitik, og forEfterårsmødet (som på grund af
stander Frede Bording, København, strukturændringen på vinterskolen
om den danskebørneskole.
med 6 mdrs. kursus fra 2. oktober fra
Februarmødet:Fuldmægtig Johan- detteårblev flyttet til midten af oktober
sen, Grosserersocietetet,og pastor og dette år kun var på 2 dage):
Evald Kristensen.
1. dag,lørdag:Lektordr phil. Frederik
Somomtalti det foregåendeblev der Nielsen om det litterære syn på kvinfra 1956ikke holdt nogen sommersko- den gennem ELthundrederne,"Eua blile. Derfor bortfaldt åbningsmødet for aer menneske",
og Lauridsen over emdenne,og der blev tilsyneladendeikke net " Hoilkekrøamåoi stilletil ossela,om
holdt noget andet møde til erstatning detfolkeligeliu skalblontstre". Om aftefor det.
nentalte FrederikNielsenigen om nogSommerelevmødet:Lærerne Erling le af efteråretsnye bøger.
Kristiansen,IngebjørgBrimnesog Kar- 2. dag, søndag: Pastor Poul Seidelin,
la Frederiksenog Lauridsen talte alle Knebel, over emnet "Bange- ellerængmed udgangspunkti jubilæumsåretfor sledehjerlerlq37 og 1957".og viceinhøjskolen. Om aftenen var der op- spektørArne Frederiksen,Nyborg, der
læsning,recitationog sangaf skuespil- talte om fængselsveesen
og fængselslerinden Ellen ReenbergDich.
forsorg.
Efterårsmødet (3 dage): HøjskoleAbningsmødet
for vinterskolen:
Palærer Holger Kjær, Askov, lærer Kr. stor Ottosen,Rønne,som talte om midLarsen,Holme Olstrup, fru Lis Starcke delalderen med dronning Dagmarog professorBent Noack, København.
skikkelsensom det samlendepunkt, og
Højskolens jr-rbilæumsfest, som Lauridsen,hvis emnevar "EnfolkeligIiholdtes 4. og 5. november og dermed n[ei nyeretlnnsklitterntur".

Adventsrnødet: Som sædvanlig
præsterneThorsagerog Gregersen.

1958
Nytårsmødet: Uffe Grosen, tidligere
forstander på Vallekilde Højskole, der
" taltestærktog leuende
omaort nnsrsrfor
hinanden", ogK. B. Andersen,tidligere
forstander på Roskilde Højskole, hvis
overskrift nævnes kunne have været
" Ikkeefterbørnsønsker- menefterderesbe
hoa", ornbørns og unge opdragelseog
uddanlelse i dennye tids velfærdsstat.
Om aftenenfortalteCrosenom Argentina, og K. B. Andersenom en rejsei
U.S.A.
Februarmødet: Adjunkt Preben
Askgaard,Købenlavn, om udenrigspolitiske spørgsmål,og viceforstander
Folmer Johnsen,hvis foredrag handlede om kvinden, specieltnogle tanker
om hendessærligeegenskaberi forholdet til og samspilletmed manden. Det
hedder, at foredraget gav genklang
videre ud og ytrede sig i en slagsmodsigelse.
Sommerelevmødet:Det hedder, at
der holdtes korte foredrag af Lauridsen,lærerVagnAndersenog forfal.terinden Karla Frederiksen.Om aftenen
var der koncert med et strygeorkester
og operasangerNiels Brinker.
Efterårsmødet,
som igen var på 4
dage,9.- 12.oktober:
1. dag, torsdag den 9.: Dr. Bolvig-Hansen,Rønne,der talteom mentalhySiejne og livskunst, og forstander Otto
Krabbe, Kristeligt studenter-settlement, København, som talte igen om
fredagen.Han beskæftigedesig i de to
foredragmed det tæt befolkedeVesterbro-kvarter i Københavnog de mange
socialeproblemer,der knyttede sigder48

til. Om aftenentorsdagtalte Lauridsen
om Jakob Knudsen og læste af hans
værker.
2. dag, fuedag den 10.: Som nævnt
Krabbe igen og højskolelærerJørgen
Diemer Petersen,der talteombaggrunden for USA s politik.
3. dag, lørdag den 11.:RedaktørJacob
Kronika, Flensborg,som holdt to foredrag og endnu et dagenefter,og pastor
Einar Brandt Nielsen, Fredericia.Kronika talte først om "Den sidsteSlesai3cr".NicolajKristianNielsen,og gennem denne livshistorie også om
Sydslesvig.Om aftenen talte han om
oplevelserfra sin barndom i Flensborg
og frem til årenefør og under krigen i
Berlin. Brandt Nielsensforedrag var et
personligtindlægom valg-og frimenighedernesaktuellestilling.
4. dag, søndagden 12.:Som nævnt Jacob Kronika igen, hvor han tegnedeet
situationsbillede fua 1942 i Berlin, og
beskæftigedesig specieltmed forfatteren Jochen Klepper og hans families
skæbne.Efter ham talte højskolelærer
Juul Andersen,Askov,og han talteigen
om aftenen.Hans ernnevar storpolitik.
Der nævnesikke noget åbningsmøde for vinterskolen dette år Men adventsmødetnaevnes,og på det talte biskop FuglsangDamgaard,København.

1959
NytårsmØdet: Forfatteren Palle Lauring, der talte om historie og historreskrivning, og civilingeniør JørnKlindtlensen,der talteom begivenhedernepå
Bornholm i 1658,da øeni ca.9 måneder
h^-+-

,,hndr

q.,6.i-6

Fenget
Februarmødet:
Pastor
København, talte om det gamle og det
nye Grønland, og om aftenen genfor-

Frs et 4 H kursusainteren1956
talte han grønlandske myter og eventyr. (Det var netop i de dage, da man
måtte opgive videre eftersøgning af
grønlandsskibet "Hans Hedtoft". Det
viste sig senere,aten tidligere elev,Rigmor Olsen fra Vassegårdi Pedersker,
havde været med). Februarmødetsanden taler var Højskolebladetsredaktør,
forstander Poul Dam, hvis emne var
"Traditionogfornyelsei aortfolkeligelia" .
Sommerelevmødet: Stiftsprovst
lontoppidan Thyssen,JørgenDiemer
Petersenog Lauridsen.
Efterårsmødet,som dette år var flyttet tilbagetil september,men var skåret
ned til 6n dag, søndag den 20. Talerne
var minister i trekantregeringenViggo
Starckeog forstanderJohannesMøller
Månedsmødeti november;Lærerpå
Den frie Lærerskolei Ollerup Niels Mai
rinus Jensen,som talte ofir " Mennesket
uelfærdskulturen"
, og JørgenDiemer Pe-

protersen,der talte om "Ungdommens
blemeri aor tid" .
Adventsmødet:PastorFesterThayÅkirkeby, og Lauridsen. Om afte"u.r,fortalte præsten for den romersknen
katolske^menighed, pastor d'Auchamp,Alirkeby, om Fransaf Assisiog
viste lysbilleder dernedefra.

1960
Nytårsmødet: Redaktør Chr Winther
fra Danmarks Radio, der holdt et storpolitisk foredrag,og UlrikUhrskov, der
fortalte om rejseri Graekenlandog om
det græskefolk i dag. Han viste to farvefilm dernedefra. Om aftenenfortsatte Chr Winther med atbesvarespørgsmål om stormagternespolitik.
Februarmødet:Der var truffet aftale
med udenrigsministerJensOtto Krag,
men han måtte melde afbud. I stedet

fortalte pastorC. V RøboeDam fra Klemensker om dansk kirkeliv i Sydslesvig, og forfatterenErik Aalbæk Jensen,
der på det tidspunkt var ansat ved
fjernsynet;harr talte om - som han selv
havdeudtrykt det - det ubehageligebeorph
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JensOtto Krag ville imidlertid geme
holdesinaftale,og han [andt såud at at
det var skudår,såfebruarhavde en dag
mere. Det blev derfor til, at han kom
den 29.Han beskæftigedesig i sit foredrag mestmed Danmarkstilslutning til
frihandelsområdet,EFTA.Der var stor
begejstring for hans foredrag, og der
blev seneretalt om hansstorepædagogiskeevner.
Sommerelevmødet:Birgit og Iørgen
Diemer Petersenog Lauridsen.
Efterårsmødet- 2 dage, den 17. og
18.september:HøjskolelærerJuul Andersen,Askov,seminariereklor
Morten
Bredsdorff, Vordingborg, og tidligere
forstander på Brandbjerg Højskole
BernhardJensen.
NovembermØdet:Jørgen Diemer
Petersenog pastor Aage Poulsen, Ibsker,som talteom indtryk fra en rejsei
USA.
Adventsmødet: (Der er her tilsyneladendesketen fejl,idethan skriver adventsmødetden 9. januar.Det må være
nyfårsmødef1q61.der menes.og adventsmødeter såledesgledetud afskildringen).

196'1.
Nytårsmødet: RedaktørJørgenSchleimann,København,der lalte om situdtionen i Afrika og specieltiCongo,hvor
det netop på den tid i særlig grad
"brændte på". Anden taler var professor Bent Noack, også København,der
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talte om "Jødemeog os". Detvar særlig
omtøderneshistorie og religion og disse forholds betydning for det aktuelle
politiske og militære spil i MellemØsten,altsåomkring statenIsrael.
Februarmødet:Pastor emeritus J.
Langhoff, som talte over studier omkring trosbekendelsen,og undervisningsinspektør for forsvarets civilundervisning, lørgen Bøgh, der talte om
ungdommens problemer angående
uddanlelse og placeringi samfundet.
Sommerelevmødet: denne gang
nævnesde korte foredragkun generelt,
men man kan forstå, at det fortsat er
nogle skolenslærere,der holder dem.
Efterårsmødet: Forstander Bøgh
Andersen, Jaruplund Højskole, holdt
to foredrag,hvoraf det førstehavde titlerr "Tysketraditionerog nutid"; det ar.det omtales ikke, men har formentlig
også handlet om forhold omkring
grænselandet.RedaktørPer Møller fra
radioen talte om aktuelle storpolitiske
spørgsmåI.Birgit Diemer Petersentalte
om Henning Ipsensbog "Det Herrens
år", og Lauridsentalte ud fra Nis Petersensbog "Sandalmagernesgade"
Novembermødet:Chefredaktørved
KristeligtDagblad,Bent A. Koch og
JØrgenDiemer Petersen.

tenen oplæsning af skuespiller Paul
Schleisner.
Efterårsmødet:Redaktør Adolf Rast6n fra radioen, højskolelærerDaniel
Petersen,Herning Højskole, og valgmenighedspræstMandøe fra Vartov i
København.
NovembermØdet:Magisterfru Henny Harald Hansen,København,dertalte om det kurdiske folk, som lever i
Irak, og som hun havde studeret specielt.AndentalervarpastorChr.
E.leppesen, Østermarie, der talte om den
danske koloni i Argentina, hvor han
selv haYdevirket som præst.
Adventsmødet: PastorFesterThaytr

r

Adventsmødet:PastorFesterThaysen/AKrrKeDy,
og trflrngKlrstransen.

1

sen, AKlrKeoy, og Lflmg Nnsnansen,
der samme sommer var blevet ordinerei til valgmenighedspræst.

1963
Nytårsmødetmåtte aflysespå grund af
snestorm.
Februarmødet.Til det kunne de talere, der var truffet aftale med, ikke nå

Adventsmødet: Pastor Fcster Thaysen, Åkirkeby, og Lauridsen.

1962
Nytårsmødet: Amtmand Niels ElkærHansen,Rønne,og folketingsmand H.
Larsen-Bjerre,ogsåRønne.
Februarmødet: Forstander Knud
Hansen, Askov, og en af højskolens
lærere,Aksel BalleHansen.
Sommerelevmødet:Jørgenog Birgit
Diemer Petersenog Lauridsen.Om af-

frem på gnrnd af vintervejret,men pastor JørgenOttosen,Vestermarie,og
Jørgen Diemer Petersen trådte til og
reddedemødet.
Sommerelevmødet:fem korte foredrag af skolenslærere.
Efterårsmødet- 21. og 22. september: Forstander Damgaard Nielsen,
RyslingeHøjskole,og højskolelærerdr.
Holger Kjær, Askov De holdt hver to
foredrag.
Novembermødet blev sløjfet dette

1964
Nytårsmødet: Redaktør Gustav Barfod, Københavryder talte omudenrigspolitiske ennet og overbibliotekar
Kallmoes,Rønne,der talte om nyerelitteratur.
Februarmødetblev opgivet,fordi taleme sendteafbud.
Sommerelevmødet:Birgit og Jørgen
Diemer Petersenog Lauridsen.
Efterårsrnødet.Det ser nærmestud
til, at Lauridsenhar glemt at omtale efterårsmødet.I nogle generellebetragtninger om mødevirksomheden nævner han, at de havde nøjedesmed 6t foredrag de to eftermiddage,men ellers
omtalesdet ikke. I Bornholms Tidende
er der et referataf valgmenighedensefterårsmøde,men ikke andet.
Heller ikke adventsmødetn?evnes.
Det må have ligget netop i de dage,
hvor der var forstanderskifte.

Ankomstaf nyekursister1958
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Bilag med elevtal, regnskabsoversigter
m.m.

Fagfordeling og timetal på sygeplejeforskolen 1959.
F.g

Antallet af højskoleelever på vinterholdene 1955-64
år
6 mdr.
1955-56
1956-57
7957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65

antal
5 rndr.
79

3 mdr.
10+2frafeb.
10
24
5
3
3+6(2mdr.)
1
10
(5)

2
7
11
9
6
74
16
15

i alt
76
18
21
35
76
76
19
20
28
24

Talleneer baseretpå antallet af navne i elevprotokollen.Om enkelte af eleverne
evt. skulle værerejstiutide fremgårikke. Antallet af eleveri alt gældernaturligvis
kun fra ianuar og i de to tilfælde fra februar.

Timelærere på højskoleholdene,
som ikke er nævnt i det foregående:
reqskabsførerE. B. Larsen
paitor Poul d'Auchamp, Åkirkeby lden katolskekirke)
konsulent Per Rubow, Rø
lærerOluf Brahms
fru ]onna Kristianser; Neksø (Erling Kristiansens kone)

Fysik
Kemi - organiskog uorganisk
Anatomi
Fysiologi
Patologi
Arvelighedslære
Bakteriologi
Hygiejne
Ernæringslære
Samfundslære
hist. udvikl.
Sundhedsvæsenets
(herundersygeplejenshistorie)
Nødhjælp,bind- og bandage
samt kunstigt åndedræt
Almindelig sygeplejelære
Beskæftigelsesterapi
Studievejledning
Studiebesøg
Studiekredsarbejde
Fagstile
Legemsøvelser
Dansk
Regning
Historie
Litteratur
I alt

Timetal
Undervisning
25
35
23
10
10
30
15
20
38
40
(26)
I

Timetal
Dernonstrationer
og øvelser
20
20
74
3
3

12

z2
6

74
5
10
30
20
29

60
60
40
40
505

203

Alt i alt

708

Antallet af sygeplejeelever1959-64
År
7959
1960
1961
L962
1963
1964
52

Antal
forår

4
4
74
25

Antal
efterår
74

9
21
29
37
31

De fire sidstnævntefag, dansk,regning,historieog litteratur, kunne høiskolenselv
råde over,men det skal tilføies,at fagenedansk og regning ogsåvar eksamensfag.
Timetallenegælder naturligvis for hele forløbet på 20 uger, hvilket giver et gennemsnitligt ugentligt timetal på ca.35.
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Faglærerepå sygeplejeforskolen"

Det store byggeprogram 1959-62- omkostninger og finansiering

som ikke er omtalt i det foregående:

(allebeløbafrundet til hele 100kr)

lærerKjeld Alstrup, Åki.k"by
leegeA. Asvarisch,Akirkeby.
lægeJ.Korsgård Andersen,Akirkeby
overlæge Richard Knoop
lægeRuth Rasmussen
viceinspektørArne Frederiksen,Nyborg
sundhedsplejerskeLisbethllsøe,Akirkeby
fysioterapeutEva Haagensen
beskæftigelsesterapeut
Ellen Ibsen
bibliotekar Poul Kalmoes,Rønne
lærerOluf Brahms
sygeplejelærerindeGudrun Phil Poulsen
instruktionssygeplejerske
Dagny Jensen

Højskolensbestyrelseog repræsentantskab
efter fundatsændringen1962.
bestyrelsen:
plantagejerAxel Hjorth, Langedeby,Bodilsker(formand)
sognerådsformandThorkild Skovgaard,Søholm,Vestermarie(kasserer)
fhv. gårdejerEdvard Koefoed,Haslevej,RØnne
folketingsmandConrad Kofoed, Bakkegård,Olsker
folketingsmandH. Larsen-Bjerre,Lærkevej,Rønne
repraesentantskabet:
gårdejerKarl Henrik HanseryStrandbygård,Østerlars(formand)
avlsbrugerOlaf Henriksen,Lykkebo,Vestermarie
gårdejerHenning Dahl, Ny Elleskov,Østerlars
gårdejerSvendAage Munctr, St.Loftsgård,Pedersker
gårdejerJohannesKofoed, Bolbygård,Klemensker
gårdejerAnker Hansen,Pilegård,Rø
gårdejerPhilip Koefoed,Langedeby,Bodilsker
Knud Frederiksen,Kgs. Li'ngby
Landsretssagfører
viceinspektørArne Frederiksen,Nyborg
højskoleforstanderN. BøghAndersen,Jaruplund,Sydslesvig
Ribe
biskopH. DonsChristensen,
valgmenighedspræstHelge Grell, Herning
frimenighedspræstHenning Larsen,Klim
højskolelærerHolger Kjær,Askov
sognepræstVilhelm Gregersen,Pjedsted

Udgif teme til selve byggeprogrammet:
Dennyevestfløj..
.....227.200kr.
Lærerboligen
.........49.500kr.
Demonstrationslokale.. . . . . . . . . . . . 50.300kr.
Foredragssalog mellembygning . . . 58.800kr.
Diverseombygn.,kloakering m.v . . 66.500kr.
Fastinventar.
....19.200kr
LØstinventar.. . . .
....7.200kr.
Have- og vejarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . 3.200kr

Dertil kom udgifter til
tegninger
. . . . . . . . . . . . . . . . 2.000kr.
og honorarertil arkitekten. . . . . . . . . 25.100kr.
ingeniør.......
. . . . . . . . . 8.300kr.
sagfører.
.......
.......1.000kr.
revision..
. . . . . . . . . . . . . 700kr.
Altialt..........

....519.000kr.

Opgørelseover de løbende udbetalinger i de pågældendefinanssår
I dissetal er ogsåmedregnetudgifteme til Hvide hus, moderniseringenafkøkkenet m. v
Finansår

Udgifter til
håndværkereog
leverandører

Omkostninger
Honorarertil
arkitekt m.v.

vedrørende
finansierins

1958-59
1959-60
7960-61
1961.-62
apr.-okt.62

258.800
kr.
kr.
37.300
93.200
kr.
83.800
kr.

1.100
kr.
9.900kr.
3.400kr.
3.800kr.
17.500
kr.

1.700kr.
3.200kr.
1.000kr.
55.500
kr.

I alt

573.100
kr.

35.700
kr.

61.400
kr.

Alt i alt

670.200kr

Detstorebeløbpå 55.500kr. under finansieringsomkostninSer
angivesfor stØrstedelensvedkommendeat hidrøre fra kurstab af kreditforeninsslån.

Til det samledebeløb på 670.200kr. skal læggesrenterneaf de foreløbigebyggekreditter.Disseer af skolensrevisor beregnettiI26.800kr for tiden frem til 1. april
1961.For de næste1r/z år foreligger ingen opgørelser,men da de reelleudgifter i
hvert fald ikke er blevet mindre, skal vi nok regnemed en yderligeremerudgift til
disserenter på omkring 40.000kr
737.000kr.

De totale omkostninger kommer derved op på
Faste lån til finansiering af byggeprogrammet 1959-62

Lån
Amtsgaranteretlån
Afdragsfrit statslån
Till:eg til statslån
Restafstatslån
Nyt afdragsfritstatlån
Kreditforeningslån

Dato for udbet.
22/10 7959
29/L L960
24/ 171960
8/7 7961
23/L0 L962
23/701962
I alt

Beløb
105.000
kr.
150.000
kr.
30.000
kr
7.500kr
164.200
kr.
250.000
kr
706.700
kr.

Som det sesdækkedelåntagningen ikke de samledeudgifter på 737.000kr. Der
kom til atmangle godt30.000kr. Men som beskreveti selvefremstillingen(side27)
beløbde yderligereudgifter sig til i alt 77.300kr., altsåendnu ca.47.000kr. - beløb,
som måttebetalesmed endnu et lån på 25.000kr. og ellersde løbendekassekreditter.
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Et kig frem til i dag

Hansen, gift med Ingrid, som havde
været elev på skolen i 1949.De havde
også en del års virke på højskoler og
Aksel og Kristine Lauridsens afløsere efterskolerbag sig.
I Kjeld Hansens lørste lid,1973-74,
blev som tidligere nævnt Svend Aage
Biilow og hans kone Agnete.Han kom blev endnu et stort byggeprogramført
fra en lærerstilling på Den frie Lærer- ud i livet, nemlig de ti småelevhusesyd
skole i Ollerup, men havde i Øvrigt for det gamle skolekompleks,samt en
mange års virke på forskellige højsko- ny varmecentral, som skulle fors;me
hele skolenmed varme.
ler bagsig.
Kunstlinien og engelsklinienfortsatStraks efter Biilows tiltræden pressedesåvel læreresom elever på for at te som før - nogle år seneresuppleretaf
ændre i undervisningsstrukturen.Det en tekstil- og veevelinie.1 1976-78vat
blev prøvet allerede fra januar 1965, der ogsåen journalistiklinie.
I 1978ændredeslinierne til udelukhvor man indførte tre såkaldteliniefag
rnedkunst, nattLrfag
og angelsk.
Der blev kende at være kreative fag, og sådan
afsatto timer hver dag til denneunder- har det været siden. Om sommeren
visning, 12 i alt pr uge. Denne linie- kom antallet af ;eldrekurserefterhåndfagsstruktur har været et bærendeele- 6h ^h -3 1t h./611 3r
I Kjeld Hansens sidste år blev så
ment på de almindelige højskolehold
lige siden.
endnu et stort byggeri udført, nemlig
Den 1. august1967kom jeg selv ind i den nye køkken- og spisesalsfløji foraf den gamlehovedbygning.
billedet, idet jeg bl.a. skulle overtage længelse
Kjeld Hansens første kone, Ingrid,
engelsklinien.
Allerede i 1968måtte sygeplejefor- døde efter lang tids sygdorn i 1977.Et
skolenopgivespå grund af manglende par år senereblev han gift igen med
tilslutning, og dermedf aldt grundlaget Jytte Asnyg. De fratrådte med pension
for naturfagslinienogsåvæk.
ved udgangenaf 1987.
Fra nytår 1988tiltrådteBenle og
Nogle få år før var man imidlertid
begyndt at holde sommerkursus for Karsten Thorborg som nyt forstanderpensionister på højskolerne. Born- par.De kombeggefra lærerstillingerpå
holms Højskole var rned allerede fra Lldum Højskole.Af anlægs-og bygsommeren 1965med et enkelt kursus, gearbejderfra dereslid er et stort solog i åreneefterblev det til flere.Navnet varmeanlægog en næstentotal renoveblev dog hurtigt ændret til ældrekur- ring af elewærelsernei den gamle hoser Da sygeplejeforskolen ophørte, vedbygning de vigtigste ting.
Med hensyn til undervisningen er
endte det med, at hele sommerenblev
helliget dennevirksomhed. Det er fort- de kunstneriskefag udbyggetyderligesat lige siden, ind imellem suppleretaf re, og om sommeren er der kommet
andre kursus, f. eks.for Dansk Blinde- r andrekurserind somen væsentlignyskabelse.Ellershenviserjeg til Karsten
samfund.
Svend Aage Biilow fratrådte 1. mai Thorborgs årsberetningi nærværende
1970for at blive valgmenighedspræsti
årsskrift.
Bøvlingbjerg. Hans afløser blev Kjeld
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