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Virksomhedeni Åkirkebv
1856-58

Forberedelseme

modtage en Omordning, hvorved den, i Forbindelse
med dens nuværende Bestemrnelse,tillige kurme fylDen 12.februar 1856bragiesi den daværende"Bom- destgiøre BondestandensTarv i Retning af højere Folholms Avis" et lille læserindlæ9,"Nogle Ord til Born- keskole".
holmemes Betænkning". Med det kan man sige, at
Indlæggetslutter med et ønskeom at lodde stemstartskuddet til højskolebevægelsenpå Bornholm ningen, ved at sagen blev gjort til genstand for en
lød.
nøjeredrøftelse.
Indlæggetvar undertegnet"K. & D.", og det viste
Og det blev den også- i en korL men livlig debat.
sig snarL at bogstavemestod for Lucianus Kofod og Der kom nogle få indlæg fra andre. Den førster skriPhilio RaschDam.
bent stilledesig genereltskeptiskover for tankenmed
Dåt sarnme indlæg kunne få dage senerelæsesi en en række spørgsmåI,hvori han i det sidste direkte
alden avis, ugebladet"Folkevennen".Det fremgår af spørger om, hvilken nytte en sådan skole skulle være
senereindlæg, at det var skrevet af Dam efter opfor- til. "Det er da vel ikke for at opdanne høitflyvende
dring fra Kofod, da denne ikke på det tidspunkt Landjunkere eller for at darne en politisk Propaganopholdt sig på BomhoLm.
d.a".
Et fyldigt uddmg af indlæggetlyder som følger:
De nærgående spørgsmål foranledigede Lucianus
"Allerede i flere Aar have høiere Folkeskolerbe- Kofod til i et meget ordrigt indlæg fordelt over tre
staaetderes Prøve og vundet AlmeenhedensAner- numre af avisen2at gøre nærmererede for sagen,og
kjendelsei andre af RigetsProvindser.Disse Skolers hvor han naturligvis argumenterede kraftigt for
Oprettelseer fremkaldt ved BondestandensTrang til
oprettelsenaf skolen.
en stØre Oplysning og aandelig Uddannelse, end
Der kom nogle andre indlæg, hvoraf et underskreden, som Almueskolen er istand til at yde, inden vet "En bornholmsk Bonde"3 generelt stillede sig
Udgangen af Confirmant-Alderen, en Trang, som positivt og ønskede,at en sådanskole havde eksisteIndførelsenaf en friere og folkeligere Regjeringsfor- ret, da han var ung. Men til at foreståen sådanskole,
fatning har gjort dobbelt følelig. Det maa i vor Tid mente han, det skulle veere "en sindig, erfaren
være bragt til Indsigt og Overbeviisning hos enhver omtrent midaldrende Mand", og den betingelsemenfremadstræbendeMand af Landbostanden,at en vis te han ikke, Lucianus Kofod med sine kun 26 år
(og ikke ganskeringe) Grad af Dannelseog Kundska- opfyldte.
ber maa væreen af Hovedbetingelsernefor en fri ForDebatten sluttede med et "Gjenmæle i Folkehøjfatnings Benyttelsetil StatensHeld, ligesom ogsaaaf skolesagen"aigen underskrevetK. & D.
særlig Gavnlighed for denne Stands Stilling og
Derefterblev der helt stille om sagen- i hvert fald
Haandterhg...
i avisen.Men da der om efterårei dukkede noget op
I den senereTid er Spørgsmaaletom en saadan igen, stod det klart, at der var sket ikke så lidt i løbet
SkolesOprettelseher paa Øenbragl paa Bane;og det af sommeren.
har viist sig, at Udførelsenaf denne Plan kan ventes
Der var gjort forberedelsertil dannelsenaf et aktiimødekommetaf mange...- Kun med Hensyn til Sko- eselskab,som på længeresigt skulle retsepenge til
lensVæsen,Omfang og Indretning har der viist sig en opførelsenaf en skolebygning,og et betydeljgt antal
afgjort Meningsforskjellighed.Nogle ønskeden fore- aktier var alleredetegnet.
net med en egentlig Agerdyrkningsskole; medens
Der var ligeledes udarbeidet en undewisningsplan
Andre mene, at Rønne højere Realskole maatte kunne for virksomheden, som i første omgang skulle finde
.,1
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å
KøbmandDamsgård på toroet i Akirkeby, haor denførste højskole1856-58bleaholdt. Vedsuppleringsaalgettil folketinget i 1857holdt Philip RaschDam sin oalgtalef'ra trappen- og bln aalgt bagefer.Reprod.efterDam og Larsen:Aakirrcby 1346-1946.
sted i købmand Dams gård på torvet, som var Philip
RaschDams hjem. Den ejedesaf hans moder, der på
femte år sad som enke. Man må naturligvis gå ud fra,
at der i løbet af sommeren også var truffet alle andre
nødvendige forberedelser, og at man havde sikret sig,
at der var et tilstrækkelist antal elever.

ke- og Statssamfundet,til dygtige og virksomme
Mænd for det praktiske Liv.
2. For saavidt muligt at omgaaede Hindringer for
Skolens frugtbringende Virksomhed, der nødvendigviis vilde fremstaae af, at flere paa højst ulige Udviklings- og Kundskabstrin staaendelndivider nøde fælles Undervisning - vil Skolen blive deelt i følgende
2de Afdelinger:
En Elementarklasse,der vil blive at betragte som
en reformeret, en tidssvarende Almueskole, bestemt
Undervisningsplanen
for rnindre fremrnelige Konfirmerede og for flinke
Ukonfirmerede.
I begyndelsen af oktober samme år blev der oprettet
En Realklasse,den egentligehøjereFolkeskole,for
et nyt blad på Bornholm, "Rytterknægten", udgivet af meer fremmelige Konfi rmerede",
I nogle flere punkter redegøresder for en del praken M.A.A. Wolff, som i den førstetid blev skolenssikre og ivrige talerør.Allerede i bladets 2. udgave den tisk betonede iing. I den {ørstnævnteklasse kunne
10. oktober 1856bragtes Lucianus Kofods formålsersåledesoptages enhver dannet mands søn, der var
fyidt 12 åa såfremthan fandtesegnet(tiden for pigerklaering og plan for undervisningen.
Om formålet og den overordnedetilrettelæggelse nes videre undervisning var endlu ikke inde). I realklassenblev der kun optagetkonfirmerede.
hedder det:
"1. Folkeskolens Formaal skal være: at lede de
Undervisningstiden var berammet til 7 måneder
Unge, der optages som Elever, til en friere Aandsudårligt, fra 1. oktober til 1. mai, og med 5 timer dagligt.
vikling og en højere Dannelse end den, der kan blive
To sådanne skolear skulle for hver af klasserne
dem tildeel i Almueskolen - samt ved en efter Elever- udgøre 6t samlet kursus.
nes Trang og Tarv afpasset levende Undervisning at
Desuden er der redegørelserfor betaling og for
moderation for flere sønnersamtidigt, for anskaffelse
uddanne dem til gode og nyttige Medlemmer af Kir))
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af bøger m.v. Endvidere nævnes,at der ved slutningen af hvert skolehalvår ville blive afholdt offentlig
ptØve.
Med henslmtil selveundervisningsplanenskal her
kun gengives den for den såkaldte realklasse.Det
hedder først, at der ikke alenebygges videre på elementarklassenseller en lignende dannelsesgrundvold, men nye leeregenstande
optagesogså.Det skulle ske således:
1. I Læsning:Oplæsning af poetiske Værker med
Forklaring.
2. I dansk Sprog:a. Øvelser i at tale sammenheengende og tydeligt, idet Eleverneskifteviis fortælle en
Historie, udtale dem om et eller andetentenselvvalgt
eller opgivet Emne. b. Besvarelseaf skriftlige Opgaver, Udarbejdelser,til hvilke Eleven selv tilvejebringer Indholdet.
3. Historie: Fuldstændig Danmarkshistorie med
tilhørende Forklaring af det Væsentligsteaf Nordens
Mytologi, samt en Oversigt over Verdenshistorien.
4. I Geografi: Den øvrige Jordklodes mathemati
ske,physiske og politiske Geografi.(Danmarksog til
dels det øvrige Europa forudsattesbekendt fra tidligereskolegangeller fra elementarklassen.
SAM)
5. Maihematik: a. Arithmetikens Begyndelsesgrunde. b. Geometri med særlig Hensyn paa dens
Anvendelse i den simplere Landmaaling og Bygningskunst.
6. Naturlære: Mekanisk Physik med stadig Henblik paa dens praktiske Anvendelighed. b. Chemisk
Physik tilligemed Agerdyrknings-ChemiensHovedlærdomrne.
7. Naturhistorie, navnlig a. Landpattedyrenesog
FuglenesZoologi - samt b. Den vigtigste Del af Danmarks og Udlaldets Flora.
8. Tegning: Geometrisk, Kaart- oB Frihaandstegmng.
9. Tillige vil der gives de Elever,som maatte ønske
det, Lejlighed til i Realklassenat erholde Underviisning i det tydske og det engelskeSprog.
10.Endelig vil der,om muligt, aabnesEleverneLejlighed til i Sommermaanederneat lære Havedyrkning og Træplantning".

Der var såledestale om et meget bredt og alsidigt
undervisningsprogram,og det blev i det storeog hele
kendetegnendefor højskolernesundervisning langt
frem i tiden. Hvis man kasteret blik i undervisningsprotokolJen
50år senere- og sågar100årsenere- kendetegnesundervisningen ogsåher af den brede alsi
dighed, og fageneer i vidt omfang de samme.
På 6t felt var Lucianus Kofod - og senereJulius
Bohn - dog forud for derestid. Det var fremmedsprogene.De gled ud senere,og der skulle går mange år,
før de igen optrådte på timeplanerne.
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Formålsdebat

Men en ting er selve r.rndervisningsfagene,en anden
den ånd eller det formåI, der læggesi skolevirksomneoen.
De to mænd har næppe været ukendte med
Grundtvig, og hansskoletankersynesda ogsåat have
sat sit præg. Men i det store og hele forekommer det
dog mereprægetaf en aLmindeligtendensi tidery der
lagde hovedvægtenpå det samfunds- og erhvervsmæssige.
I det allerførsteindlæg af Dam leeggerhan således
vægt på den "Dannelse og (de) Kundskaber (som)
maa være en af Hovedbetingelsemefor en fri Forfatnings Benyttelsetil StatensHeld", og han næmer i
samme åndedrag gavnligheden for landbostandens
"Stilling og Haandtering". Folkestyret var jo endnu
kun 7 år gammelt, og genereltansåslandbostanden
for den samfundsgruppe,der havde størstbehov for
mere uddannelse.
Kort efter skolensstart følgesdet samfundsmæssige aspekt op af en høistemt artikel på forsiden af
"Rytterknægten" med overskriften "En Vækker"s.
Artiklen er formelt avisensegen, men det er næppe
forkert at antage,at Lucianus Kofod har lagt redaktøren ordene i pennen. Vi plukker et par småstykker,
som forekommerkarakteristiske.
Om skoleplanen hedder det, at det fremgår, "at
denne Højskole vil blive en Vækker; den vil vække
det aandigt sovendeFolk. Den vil gjøre"de Unge, der
optagesi den som Elever" til Statsborgere...
den vil
iilbyde Adgang til at lære Alt at kiende,som er nødvendigt... (for at de) I Tiden kan være til sand Nytte i
Raad og Forsamlinger,hvor de offentlige Anliggender diskuteres".
Men det er ikke blot eleverne, der skal vækkes.
Ifølge artiklen bestodopgaveni "at vække Alle - Alle
af Dvalen - at vække dem straks,ei med Sværdet- nei
"Aandens Glavind!" er vor Tids Løsen...",og til dette
formål ville der blive holdt offentlise møder hver
andenlørdageftermiddagog aften.
Artiklen slutter med at pr:ecisere,at skolen ikke
blot er beregnetpå landbostanden,men på det hele
Folk, og opfordrer derfor alle til at yde en skærv til
det storeværk; da vil det enganglyde; "...denneHøi
skole,blev, var og er: "Statsborgerskabets
Vækker!""
Artiklen får nogle dage senere redaktøren af
"Bornholms Avis", E. C. Tryde, til i "En Dæmper"o
syrligt at bemærke,at det nok ville blive et sværtstykke at vække alle af dvalen. Han ville i øvrigt ikke driste sig til "at paastaaeat "Alle - Alle" ligge i Dvale
eller Søvnener saa dyb i Folkets "politiske Liv" som
"Rtk." mener".
Han ville ogsågerneanbefaleskolenog ønskeden
al held og lykke, men ville se resultateraf dens arbejde, før han ellersville udtale sig. I det hele taget brin-
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ger han tingene ned på jorden igen og anbefaler
"Vækkeren" at dæmpe sig ned, for at han ikke "skulde kalde halvsovendeFolk til et Arbejde de, saalænge Søvnenvar i Øjnene,ikke ret forstode at tage fat
Paa".
De to hovedpersoner
Lucianus Hansen KofodTblev født den27 /5 7829oå
Slettegård i Pedersker,
hvor
hans modet
Agnethe
Margrethe
Holm, var $enestepige
og som sådan ugift.
Faderenvar en skrædder,
Hans
Kofod
Jensen, som forblev
ugift. Moderen blev
senere gift med en
anden
skrædder,
Christian Peter Marcussen/ og de bosatte
sig i et jordløst hus i
Sømarkeryog her vokLucianusKofod.
sede den velbegavede
Reprod.efter K. H. Kofoed.
dreng op under meget
fattige kår. Efter konfirmationen kom også han i skrædderlære,men hans
mål var at blive officer.Han gik ind i den bomholmske milits, og da den første slesvigskekrig brød ud i
1848,var han korporal.
Det hedder,at den begejstringsbølge,
der gik over
landet i 1848,ogsåfeengedestærkt i Lucianus Kofods
Iet bevægeligesind, og han vedblev alle sine dage at
være glødendenationalt sindet. Han meldte sig som
frivillig til krigen, var med i felttogene1848og 1849,
og g;'ordesig fordelagtigt bemærket.Seneregennemgik han aspirantskolenfor officerer,kom igen i krigstienesteved artilleriet og deltog i de blodige kampe
om Frederiksstad.Han blev hårdi såret i hovedet af
en granatsplint, mistede s)met og lå på lazaret i 3
måneder,men han kom sig og genvandt sit syn.
Under opholdet i Sønderl'yllarLdhavde han stiftet
bekendiskabmed en dansksindetgårdmand i Angel.
Kofods ønske var nu at blive lærer, og gårdmanden
lånte ham 150 rigsdaler til at studere for. Han gik i
gang med intense selvstudier, og allerede året efter
tog han som privatist lærereksamen fra Jelling Seminarium. Han var derefter en tid husl:erer, men blev så
i 1854forstanderfor den nystiftede GedvedHøjskole.
Om han var det i 6t eller to år er usikkert, men i løbet
af sornmeren1856vendte han i hvert fald tilbage til
Bornholm, hvor han blev løitnant i militsen, og som vi
har set tog initiativ tiJ.oprettelsenaf den højerefolkeskole.
)t
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RaschDarn8vay 6 år eeldreend Kofod, født
^Philip
i Akirkeby den 4/41.8H som søn af købmand, avlsbruger og artillerikaptain Markus Ludvig Dam og
denneshustru, Mette Margrethe,f. Koefoed.Han var
såledesfra bamsbenaf langt heldigerestillet end sin
senereofficerskamrnerat. Det hedder om ham, at han
som dreng viste gode evner og hurtigt nemme. Han
blev da ogsåsom 12-årigsendt ti1en lille skole i Neksø, hvor han fik videregående undervisning, men
eftersomdennekostedepenge,blev det ikke ret lang
tid. Sine efterhåndenbetydelige kundskaber fik han
derfor mest ved selvstudier, mens han drømte håbløse drømme om at btve uddannet som kunstmaler.
Som 17-årigblev han kontorist på byfogedkontoreti
Hillerød, idet en byfoged i Neksø flyttede dertil og
traf aftale om, at den unge mand skulle følge med.
Under opholdet i Hillerød, som varedei to år, fortsatte han sine selvstudier og tog en såkaldt almindelig
forberedelseseksamen.Han vendte hiem til Bornholm og blev skriver på byfogedkontoret i Neksø.
Der var tale om, at han skulle læsejura, men det tiltalte ham ikke rigtigt, så han valgte i stedetat gå officersveien.Efter tre år på officersskolenog afgangseksamen vendte han i 1845tilbage til fødeøenog blev
sekondlø;'tnanti den bomholmske milits. Det er formodentlig som sådan, han har stiftet det første
bekendtskabmed Lucialus Kofod.
Som dennemeldte han sig som frivillig til krigen i
'1848,men han blev først indkaldt i krigens sidstefase
i 1850,og kom ikke på noget tidspunkt i ildlinien.
Men efter hans eget udsagn medførte oplevelserne i
Sønderiylland med de
spændinger
stærke
mellem dansk og tysk,
at han besluttede at
gøre noget for sit land
ved at gå ind i det
offentlige liv og måske
engang som ældre
mand at blive en af
Bornholms
folkerepræsentantet
d.vs.
rigsdagsmand. Dette
forsæt skulle hurtigt i
rigt mål lykkes for
ham.
Philip RaschDam.
Men foreløbig vendReprod.efterK. H. Kofoed.
te han i begyndelsenaf
1851 hjem iil fødeøen
igen,og da hansfader døde sammeår,blev han bestyrer af avlsbruget. Han gik hurtigt ind i forskellige
offentlige sager,og blev som sådan hurtigt en kendt
mand. Han blev medlem af et udvalg, der arbejdede
for at bevare Bornholms militære særstilling (med
militsen, der kun var forpligtet til at gøre qenestepå
Bornholm), og som sådan anbefaledehan Lucianus
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var overskoledirektør,håbedepå at kunne få højskolerne føjet ind i det almindelige offentlige skolesystem. dels ved. at det ved en lov i 1856blev overdraget amtsskolerådeneat fordele tilskudsbeløbenetil
skolerne,dels ved at lade sammeråd føre tilsyn med
dem og prøve på at indføre en slagseksamen.Det ser
ikke ud til at Lucianus Kofod havde noset imod at
holde eksamen,men flere andre stedernægtedeman
pure noget sådant,og det har som bekendt kendetegnet højskolernelige siden.
Modstanden og uviljen fra visse sider medførte
imidlertid en episode,som LucianusKofod nogen tid
efter som folketingsmand drog frem i en folketingsdebatl3.I denne angrebhan Bornholms amtmand og
en provst for deresoptrædenover for højskolen.Efter
referatetfortalte han, at de to herrer omhent midt i
skoletidenfaldt "med Døren ind i Huset, og sagde,at
de skulde undersøgeSkolensTilstand. Provstenexaminerede tildeels, og Udfaldet er blevet indberettet;
Skolevirksomheden
men da den Dag kom, da Skolen var feerdigmed sit
Arbejde for det halve Aar, og Skolerådetskulle møde,
Skolenbegyndtesin virksomhed den 27.oktober 1856 for at overbevisesig om, hvad Skolen havde leveret,
med 22 elevere,forsinket i 4 uger på grurrd af den sil- saamødte kun een Mand, en Lægmand".
Kofod fortalte videre, at da skolerådetsenereskuldise høstlo.
be 22 elever den førstevinter må betesnessom en le afgøre,om skolenskulle havebevilget et tilskud på
Men det blev ved begyndelsen: 400 rigsdaler,så stemtevedkommende lægmand for
lovendebegyndelse.
vinteren efter blev det kun til 12 elever I Philio Rasch det, da han havde fr.rndet,at undervisningenvar helt
Damsefterladteoptegnelserfindesen listepå netop tilfredsstillende,mens amtmanden og provsten deriL2 elever11,
så det er nærliggendeat antage,at det var mod gik ind for en halvering. Restenaf rådet valgte
dem, der var på skolen 1857-58.Det var følgende:
den gyldne rniddelvej på 300rigsdaler,og sådanblev
P Hermansen, Kaitesietsgård, Bodilsker, Kofod, det, hvad Kofod var stærkt utilfreds med. Hans
Agård, Pedersker,SigfredHansenog R. Riis, Klemen- angrebmedførteen skarp indsigelsefra Moruad, men
sker,MathiasJenseryHundsale,Aker, JanusPetersen, Kofod fulgte ikke sagenyderligere op.
Akirkeby, Lyngberg, Nylars, Niels Sonne,Gravgærde, Aker, Munk, St. Hallegård,Åker, Markus Hansen,
St. Duegård, Aker, Jens Holm, Pedersker,sorn var
Lucianus Kofods fætter, og Ludvig Dam, som var
Aktieselskabet
Philip RaschDams yngre broder,og som senereovertog købmandsgården.
Kort efter skolensstart holdtes den 24.novemberden
Som det fremgår af dereshjemstederhar nogle af førsteegentligegeneralforsamlinglai "Foreningenfor
dem kunnet bo hjemme, medens dog de fleste har Bornholms højere Folkeskole" i skolens lokale i
måttetindkvarteresforskelligestederi byen.
købmandsgården.
Med 56 stemrnermod 8 blev det bestemt,at skolen
Det hedder sig, at Lucianus Kofod underviste i
historie, geografi, naturl:ere og udarbejdelse af fortsat skulle væreplacereti Åkirkeby. Der valgtesen
modersmålet.Dam skulle have r-rnd€rvisti adtmetik, bestyrelsepå fem medlemmertil at tagesig af de økonomiske anliggender.Den kom til at bestå af premiBeometri,regning,skrivning,regningog sang.
Om den daglige virksomhed med de unge menrre- erløjtnant Nielsen fra Aker (formodentlig Ll. Bukkesker ved vi ellers praktisk talt intet. Et par fristile af gård),købmand Ballefra Akirkeby, gårdejerJ.Kofoed
Markus Hansen fra St. Duegård samt et par breve og fra Båsegårdi Nylars,hiulmagerM. P lpsenfra Åkiren anbefalingfra Lucianus Kofod til ham er bevaret, leby og købmandR. Petersenogsåfra Akirkeby.
Bestyrelsenblev pålagt, så snart den fornødne
men ellershar det ikke afsatsig noget spor i kilderne.
Disse nye skoler, der blev oprettet helt på privat kapital var tilvejebragt,at drage omsorg for opførelinitiativ mødte megen skepsisog modstand fra man- sen af en hensigtsmæssigskolebygning.Hvad derrre
ge sider. De betragtedessom opkomlinge og føltes ville kostemereend 3.000rigsdaler,skulle iilvejebringenerendefor det offentlige,velordnedesystem.Det gesved Iån. Der var alleredetegnet aktier - å 10 rdl. hedder sig12,at selvesteD. G. Monrad, som 1855-58 for 2600rigsdaler,så man var teetpå målet, og man

Kofods ansættelsesom løttnant. Det blev begyndelsentil deresnæresamarbejdeom højskolevirksomheden.
De var imidlertid meget forskellige. Kofod var
impulsiv, begejstret,følelsesmæssigtlet bevægelig,
havde store visioner, var retorisk og digterisk begavet, en kompromislØsdebattff om ting, der stod hans
hjerte naet specieltdet nationale.
Dam var derimod den rolige og besindige, en
mand uden de mange og store ord, men utvivlsomt
nok såtungtvejende,når han udtalte sig.Han var den
nøgterneog jordbur-rdne,der mest var orienteretmod
de realekundskabsfag,mensKofod var mere orienteret mod det historiske,det sprogligeog litterærem.v
Deres forskellighed medførte da også på længere
sigt, at de gik hver sin vej, både politisk og menneskeligt.

25

ANDEN DEL

BORNHOLMS HØJSKOLELIV

havde derfor begrundet håb om at kurme påbegynde
opførelsenaf bygningen alleredenæstesommer.
Avisensreferatslutter med følgende:
"Vi kr.urneikke slutte denne vor Meddelelse, uden
at yttre vor Glæde over den gode Stemningog frugtbringende Enighed, der i alt væsentligt giorde sig
gjældendei GeneralforsamlingensForhandlinger:et
skjønt Vidnesbyrd om Bornholmernesaabne Sands
for Tidens Krav, om deres Modtagelighed for gavnlige Id€er, om deres Modenhed til - "statsborgerlig"
Frihed".
Seneresamme vinter, i februar 1857,blev der igen
holdt generalforsamlingi foreningenls,men ellers er
der stille om den. De store planer blev da heller ikke
til noget. Det hele er tilsyneladende ganske stille løbet
ud i sandet,da LucianusKofod hen på sommerenåret
efter opgav at videreføreskolen.
Om de enkelte bestyrelsesmedlemmerog deres
forhold til højskolen ved vi kun lidt om de to. Jens
Kofoed, Båsegårdi Nyiars, fik den videre betydning,
at en søn af ham, Mikael Kofoed, blev lærer i landbrugsfagpå den senereskolepå Pæregårdi Østerlars.
Den anden, vi ved lidi om, er hjulmager Mogens
Peter lpsen, som i 1856var 30 år Han fik betydning
for højskolebevægelsen
hele restenaf sit liv, idet han
var med i en støtteforeningfor Østermarie-skolenog
var en af medstifteme af den nuværende skole ved
Ekkodalen. Han var i dennes bestyrelsetil sin død
1898.

Lørdagsmøderne
Mens vi som omtalt ikke ved meget om skolensdagIige virke, ved vi en hel del mere om en anden del af
virksomheden.Det er de fømævnte offentligemøder,
som blev afholdt hver anden lørdag eftermiddag kl.
4, og hvoraf det første blev holdt allerede den 8.
november 1856,knap 14 dage efter åbningen.
Redaktørenaf "Rytterknægten"var medvirkende
ved mødet, og derfor var der forståeligt nok et kort
referati avisenl6tirsdagenefter Det lød som følger:
"Bomholms højereFolkeskole
Det første alnindelige Løverdagsmødefandt Sted
den 8.de ds. Over 50 Menneskerhavde indfundet sig
for at overværedet. Efter at ForstanderenHerr LieutenantLucianusv Kofod havde udtalt sig om Mødernes Formaal,holdt Cand. Wolff et Foredragover Folkehusholdningslæren,navnlig: tndledning og "Rigdoms" Natur, Væsenog Tilblivelse. Lieutn. v Kofod
indledede dernæst sine mythologiske Foredrag ved
at paaviseForskjellenmellem Mythe og Historie. Det
sidste på Programmet var Oplæsning af "Christian
den 8de" og paa Opfordring desuden af "Læssø"
wende Digte af C. Ploug. Imellem Foredrageneog til
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Slutning bleve flere Sangeafsungne...Desudenvedtoges paa disse Møder at discutereoffentlige Anliggender,hvorved der aabnesTilstedeværendeLejlighed til at udtale sig".
I løbet af de to højskolevintre blev der holdt 20
møder Der er i "Rytterknægten"annoncerom de fleste af dem, og i nogle af disseblev der tilbudt kørelejlighed fra Rønne.Om nogle af møderne er der korte
omtaler bagefter,men egentlige referaterer der kun
for et par stykker.
Efter det 8. møde i februar 1857blev der ligefrem
skrevetet hyldestdigt på tre vers til LucianusKofod17.
Heraf skal nogle linier fra 2. vers gengives, da det
forekommer gpisk for den tids højstemtesprogbrug
om folkeoplysningenog dens formål:
"O Lærerstand,som plejer unge Skud,
Spændmed al Kræfter Viisdoms gyldne Bue,
Forjagal Mørkhed i den unges Aand;
Led du den gamle hen til LysetsBolig,
Bind unge friske Skud med KundskabsBaand;
Til dette Maal vi alle virke trolig."
Efter digtet hedder det følgende:
"Hvor interessanteog belaerendedisseLøverdagsmøder paa Folkehøjskolenere, kan kun den eller de
fatte, som have overværetdisse,en meget iahig Forsamling var den 21de Februar tilstede, og det viser
sig, at Leutnant L. Kofod er en talentfuld Mand.
Mødet hævedesmed et "Leve" for Højskoleforstanderen".
Efter et mØde under det næstevinterkursus den
28. november samme år kom der et meget udførligt
referat i avisen18.
Det skyldtes,at en mormonmissionær ved navn Jensenvar mødt op og - efter et foredrag af Kofod og et indlæg om kristentro af en husmand - havde blandet sig i diskussionen.Han havde
bedt om ordet og fået det, og "som man løfter Stigbordet fra en Møllesluse,aabnedeshans Mund for en
Strøm af Ord, der med et Skybruds summendeLarm
og vandede Indhold bragte Tilhøreme til at ryste paa
Hovedet". Det udviklede sig til en vældig diskussion
mellem ham og Lucianus Kofod. Denne skal ikke
refereres her, men i sine svar til missionæren får
Kofod givet udtryk for noget, som nok hører til det
grundlæggendei hans livssyn, og derfor skal dette
kort gengives.
Mormonprædikanten forfægtedenaturligvis sine
egneog mormonkirkens standpunkter,og udviklede
det i en vældig tankebygning, og det blev lige så
systematisk punkt for punkt tilbagevist af Kofod.
Han anbefalede dem i stedet for deres ørkesløse
bestræbelserpå at finde den højestesandhed ud fra
nye påståedeåbenbaringer"hellere i Sind og Levned
ganskeat udøve det, de med sund Fornuft og uden

ANDEN DEL

1. KAPITEL

BORNHOLMS HØISKOLELIV

"nyere Htælpemidler" kunde forstaaeaf den kristne
klarereeller blot
Kirkes hellige Skrift; fuldstaendigere,
nyere Troes-og Levereglerfandt han (K.) overflødige,
de aldelestydelige, fattelige og uomtvistesaalaenge
de endnu ikke vare af nogen fuldelig efterlevede".
Dette udsagn om ud fra sund fomuft at efterleve
de klare tros- og levereglerviser,at Lucianus Kofod i
dette forhold står helt på oplysningstidensgrr.rnd.Det
er formodentlig udelukket, at han ikke skulle have
kendt noget til Grundtvig, men nogen inspiration fra
den side fornemmes ikke. Ved siden af det stærkt
følelsesmæssige,
som især kom til udtryk i hans nationale holdning, stod han religiøst på rationalismens
grund, den retning, som Grr.rndtvigindædt bekæmpede i sine yngre dage,og som siden er blevet så forkætret af de fleste.
Om denne retning er det imidlertid også sagt, at
dens værdifuldesteindsats ligger på landbrugsreformernes og folkeoplysningensområde. På den måde
er der altsåsammenhængi tingene.Men mere herom
senere.
Kort tilbage til lørdagsmødet.Mormonprædikanten lod sig ikke uden videre sættetil vægs,og derfor
tos LucianusKofod til sidst det nationalei anvendelse og anklagedeham for at være upatriotisk, når han
i den ny.vr.rndnereligionsfriheds navn ville forføre
frie danskere til at r.rnderkastesig en fremmedartet
autoritetstrældom. Prædikantenmåtte eå derfra med
uforrettetsag;han vandt ikke noget gihør for sine
synspunkter.
Referenten,der netop af dennediskussionvar blevet tilskyndet til at skrive det ret lange referat,slutter
med følgende:"Det var en herlig, indholdsrig Aften
den samme Løverdagsaften.Forsanlingen - mellem
350og 400Personeraf beggeKjøn, forskiellige Stænder og Livsvilkaar - skiltesførst Kl. henved 9 L/2" .
Antallet af mødedeltagereskal i dette som i mange
følgende tilfælde næppe tages for pålydende. Hvis
man i stedetfor de konkretetal tagerdem som udtryk
for, at lokalerne var fyldt til bristeprnktet, at man
stod som sild i en tønde e.lign., eller at mØdet i det
hele taget var meget vellykket, så er man nok sandhedennærmere.Talleneer formodentlig blot en måde
at udtrykke dettepå over for en offentlighed,der ikke
havde nøjere kendskab til stedet eller de nærmere
omstændighederi øvrigt.
Trods det, at dette som de tidligere møder var blevet oplevet som megetvellykkede,kom det tilsyneladende senerepå vinteren alligevel til nogle konfrontationer, der satte skår i den gode stemning. Under
det omtalte møde var der faldet en del knubbede ord
om den danskekirkeordning, og det ser ud til at have
udviklet sig til en fortsat meningsudvekslingpå de
følgende møder. Det satte sig spor i avisindlæg,og i
februar og marts 1858udviklede det sig nærmesttil
en verbal fejde mellem Lucianus Kofod og nogle af

hans opponenter, altsammen i "Rytterknægten".
Denne debat har næppe gavnet hans muligheder for
at videreføre skolen.
Vinterens virksomhed sluttede i øvrigt med, at der
blev indbudt til offentlig prøve den 16. april 18581e,
hvortil elevernes forældre og andre interesserede var
velkomne.
Dermed sluttede ikke blot denne vinter og det
første samlede kursus, der som omtalt var berammet
til netop to vintre. Også skolen som sådan sluttede.
Der var gjort en begyndelsen, men det lykkedes ikke
at videreføre den.

Folketingsmænd
I foråret 1857 døde Åkirkeby-kredsens folketingsmand, en pastor Gram, som var præst i København.
Der skulle derfor væresuppleringsvalg,og detteblev
fastsattil den 12. august. Efter at et kandidatemnei
Svanekehavde afslåetat stille op, korn Philip Rasch
Dam på tale og opfordredestil at stille op. Han blev
overrasket,da han aldelesikke havde regnetmed det
i en så ung alder; han var kun 34.Det endte dog med
at han sagdeja, og efter en glimrende valgtale blev
han enstemmigtvalgt ved håndsoprækningpå valgdagen den 12. august 185720.
Han bevaredesit mandat uafbrudt i næsten35 år. Fra 1.869var han tilliee
borgmesteri Åtirteby, en post han bevaredelige iil
sin død år 1900.
Om han fortsatte som lærer på skolen på dens
andet vinterkursus, ved vi ikke, men i det omfang
rigsdagsarbejdet tillod det, har han formodentlig
gort det.
Sommeren efter. 1858.skulle der være ordinært
valg iil folketinget. Den tidligere folketingsmand i
Rørure-kredsen,Findanus Petersen, genopstillede
ikke, og da der tilsyneladende ikke var nogen iver
efter at stille op, meldte LucianusKofod, som kun var
29 år, slg. Han fremsatte politiske udtalelser, og de
vandt genklang. Derefier holdt han taler ved flere
møder, og fik sig møvet ind til et selskabaf det mere
eksklusive borgerskab på hotel "Sommerlyst" for
ogsåat præsenteresig d6r.Trods modstand og forsØg
på latterliggørelselykkedes bestræbelserne.Efter et
livligt valgmøde den 14.juni endte det med, at også
han blev valgt til folketinget2l.Philip RaschDam genvalgtesuden modkandidat i Akirkeby.
Der er senerepeget på, at de to hovedpersoners
valg til folketinget blev årsagentil, at skoleni Akirkeby ophørte. Men Lucianus Kofod havde rent faktisk
planer om en fortsættelse.Det sesaf annoncerfor den
næstevinterskole i slutningen af ;'uli og begyndelsen
af august 185822.
Dennegang er det igen i Bornholms
Avis, for valgkampen havde rnedført, at Kofod var
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blevet uvenner med redaktør Wolff på "Rytterknæg- hans ældstebøm har sandsynligvisværet elever d6r.
ten".
Hans tre yngste sønner blev elever på skolen ved
Siden er der imidlertid ikke noget orn skolen; Ekkodalen.
Kofod har formodentlig indsei, at løbet var kØrt for
Mathias Peter Jensen2a,
Smedegård,Åker, som
ham. I en artikel i anledning af åbningenaf den sene- ogsåovertog fødegården,men senerekøbte Limensre højskolei Østermarieskriver han, at foretagendet gård, blev senere i 16 år, 7882-98,landstingsmand
dengang brast, men ikke tilliden til, at det kunne lade valgt af Højre.
Munk, St. Hallegård,Aker, sorn kun kan væreden
sig gøre under gunstigere vilkår.
eeldstesøn,JesperMunk25,kom ulykkeligt af dage i
september1854.Som befalingsmandi militsen havde
Eleverne senere hen
han været i Rønnefor at aflæggetroskabsedover for
den nye konge,Christian den 9.,men på vej hjem derAf de iolv elevel,vi kender navne på, fik et par styk- fra faldt han af hestenog døde af sine kvæstelser.To
ker betydning for de senere højskoler Den mest af hans yngre brødre blev senereelev€r i Østermarie.
nærliggendeat nævneer Markus Hansen fra St.DueKofod, Agård, Pedersker, er formodentlig den
gård i Aker Han overtog seneresh fødegård,og var ældsteaf det førstekuld (moderenvar gift to gange),
aktietegneri et forsØgpå at opretteen ny skolei 1868. Jens Kristian Kofoed26, som senere blev lærer i
Han sesogsåat have været en af støttemefor skolen Hiørlunde i Nordsjælland, men døde allerede son 43i Østermarie,og for den nye højskoleved Ekkodalen årig.
Ludvig Dam27,Philip RaschDams yngre broder,
blev han formand i mange år.
Peter M. Hermansen23,Kattesletsgård,Bodilsker, fØrtesom omtalt købmandsgårdenvidere.
som ogsåovertog sin fødegård,sesogsåat haveværet
De resterendesekseleverer der ingen oplysninger
en af støttemefor højskoleni Østermarie,og nogle af om.

28

KAPITEL 1
Virksomheden i Åkirkeby 1856-58
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bhs. Avis 22/2 1856.
Samme den 4., 7. og 11/3 1856.
Samme den 18/3 1856.
Samme den 1/4 1856.
Rytterknægten den 4/11 1856.
Bhs. Avis d. 11/11 1856.
K. H. Kofoed, bind II, side 181 ff.
Samme side 150 ff.
Ifølge Roar Skovmands doktordisputats side 93.
Annoncer i Bhs. Avis 5., 11. og 12/9 1856 og i Rtk. den 6/10.
Papirerne forefindes i rigsarkivet. Oplysningerne her er hentet fra G. L. Dam og H. K.
Larsen: AAKIRKEBY 1346-1946, side 170.
DDF 100 år, bind I, side 398-399.
K. H. Kofoed, bind II, side 196.
Referat i Rtk. den 28/11 1856.
Notits i Rtk. den 20/2 1857.
Rtk. den 11/11 1856.
Samme den 6/3 1857.
Samme den 5/12 1857.
Annoncer i Rtk. den 10. & 12/4 1858.
K. H. Kofoed, bind II, side 146 ff.
Samme side 178-181.
Bhs. Avis den 23. og 30/7 og 3/8.
Blem-Sl. side 27.
K. H. Kofoed, bind IV, side 141.
Gunnar Juul Nielsen: Min bedstemor og hendes søskende - optegnelser over slægten. Bhs.
Centralbiblioteks lokalsamling.
Jochum. side 14.
Dam og Larsen: AAKIRKEBY 1346-1946, hvor der er yderligere henvisninger.

