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5. KAPITEL

Højskolenpå Pæregårdr Østerlars

Planerne

Natur, Skrivning, Tegning,Gymnastik og Sang,samt
om ønskesEngelskog Svensk.
Bohn
har
givetvis
følt
DeresUnderviisnins vil blive 6 Maanederfra 15de
sin
kursusvirksomhed
Julius
som en succes,men han har åbenbartogsåerkendt,at October til 15deAoril.;
det var blandt de unge på landet, det størstebehov lå.
Derefterfølger ån redegørelsefor en videregående
Aret efter tog han nemlig det vovelige skridt at træde unden'isning og den påtænktelandbrugsskole,som i
fra sin stilling for at oprette en regulær højskole og fortsættelseaf højskolenskulle holdes i sommerhalvlandbrugsskole. Særlig med henblik på det sidst- året. Udover denne omtale og en annonceom foråret
nævntehavde han allieret sig med en landbrugskan- nævnesdisseting ellersikke med et ord, såvi må fordidat, Mikael Kofoed, som stammedefra Båsegårdi
mode, at dennevirksomhed aldrig kom i gang.At vilNylars.
le holde skole for urLgelandmænd om somrnerenkan
Planerne åbenbaredesfor offentligheden på en da heller ikke sigesat være særlig gememtænkt.
løbeseddel,der i begyrrdelsenaf august 1868var lagt
Forudsætningenfor at deltage i denne undervisind i avisernel.Under overskdften "Bornholms Fol- ning var i øvrigt, at elevemei forvejenhavde gået på
kehøjskole"hedder det bl.a.:
høiskoleneller på anden måde havde tilsvarendefor"Forvissedeom at enhver oplyst og uhildet Born- kundskaber.Elevernemåtte endvidere "...værevilliholmer er enig med os i, at det ville være til ubereg- ge til - for at lære det Praktiske - at deltage i alle de
nelig Nytte for Øen selv at have en Højskolei Forbin- paa GaardenforefaldendeArbejder.Dog vil der blive
delsemed en Landbrugsskole,hvor Forældrektulne taget mindre Hensyn til Mængden af det udførte
sendederesSønnerhen for at erholdede for den mere Arbejde end til, at det gjØresgodt og udføresmed Flid
og mere stigendeDannelsenødvendige Kr.rndskaber; og Tænksomhed".Ca. en trediedel ville blive afsattil
samt hvor særligt Øens Landmænd kunne faae den dette praktiske arbejde.
Faguddannelse,der synes at være en indlysende
Som i Sandvig ville der også blive adgang for
Nødvendighed for ret med Dygtighed og Held at ukonfirmerede (purrktb), dog skulle de værefyldt 12
kunne virke i deres betydningsfulde Kald, have år. De kunrLe gå på skolen, så længe forældrene
Undertegnedeefter mangesOpfordring taget fat paa ønskededet. Fageneer stort set de samme som for
Sagenog til dette Øjemedkjøbt Pæregaardeni Øster- højskolen,men om undervisningsformenhedder det
larsker
følgende: "...de Fag der særlig lægge Beslag paa
Hukomrnelsen,ville blive fortalte med muligt Liv og
Der vil blive Adgang for:
Lyst, saade atter kunne avle eller rettereveekkeLivet
a. Confirmerede. De ville blive underviste i
og Lysten i Barnetsog Ynglingens Sjæ1,o9... de Fag,
Modersmaaletssaavelskriftlige som mundtlige Brug; hvorved Forstandensærlig skal udvikles, ville søges
praktisk Regning, derunder indbefattet Regnskabs- anskueliggjorteog forklarede,paa en saadanMaade,
føring; Læren om FolkenesLiv og Udvikling og da i
at de kr.rme bringe denne Evne frem til Klarhed og
seerdeleshed
Nordens;Leerenom LandenesNaturfor- Ly"" .
hold og Produktudvikling; Lærenom Planerog LegeOm de mere praktiske ting hedder det, at det var
mer, saamegetsom er nødvendigt for at kunne for- en selvfølge,at de konlirmeredeog de ukonfirmerede
staaeLandmaaling og de vigtigste LegemersUdmaa- ville få hver sit undervisningslokalesåvel som soveling og Beregning;en kortfattet Lære om Naturens og påklædningsværelse.De elever,der ønskededet,
Fremtoningeri Dyret, Plantenog den saakaldtedøde kunne få kost og logi på skolen for 8 rigsdaler om
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måneden, når de selv medbragte sengeklæder.
Undervisningenville koste4 rd. pr måned orn vinteren og 3 1/2 rd. om sommeren.For at mindre bemidlede ogsåkunne få mulighed for at deltage,ville der
være fire fripladser med hensyn til sidstnævntebetaling.
Julius Bohn skulle være forstander for skolen og
Mikael Kofoed bestyrer af gården.Det bemærkes,at
der var planer om snarestat opføre en særskiltskolebygning, hvor laerernemed undiagelseaf Kofoed og
halvdelen af de kosteredeelever skulle have deres
bolig, men som såmange andreplaner blev de ikke til
noget.
Sluttelig forsikrer de to om, at de af yderste evne
ville bestræbesig på at gennemfØreplanen,men at de
i begyndelsennaturligvis måtte lempe sig igennem
efter de forhåndenværendeomstændigheder,og erfaringen ville muligvis ogsåseneregøre en eller anden
f orandring tilrådelig.
Nu havde de altså sikret sig et sted at være, men
for at alt det praktiske skulle kurure fr-ngere,var der
endnu meget at gøre. Der skulle indrettes undervisningslokaler,værelser,spiseforholdog megetandet.I
en kilde2,der har et par gamle elever som hjemmelsm.end, hedder det, at der blev indrettet skolelokalei
stuehusets fire fags sal, som lå i dettes vestende,
medens eleverneskamre blev indrettet i den vestre
længen:ermest stuehuset,og det har givetvis kostet
ikke så lidt.
En afJulius BohnsfastestØtter,proprietær A. Lind,
St. Hallegård i Olsker, giver imidlertid i et indlæg i
aviserne skolen en varm anbefaling3,og han opfordrer samtidig folk til at yde bidrag til den. Disse
bidrag behøvedeikke at være store,hvis blot mange
var villige til det, men det skulle helst strække sig
over nogle år, helst 10 år Han præciserer,at bidragene ikke skal værelån, men gaver,"da Pengeanvendte paa Bygninger ikke kan give Rente...Vore Bidrag
sættevi paa Rentehos de Unge der besøgeSkolen,og
at vore Rentervil bJivegode hos dem, er jeg forvisset
om ..."

Indvielse og skolevirksomhed
Det hele synesat være gået planmæssigt,idet skolen
blev indviet og begyndte sin virksomhed den 15.
oktober 18684.
Ved indvielsen talte først den stedligesognepræst,
Kofoed, som var skolenmegetvenligt stemt.Derefter
talte Julius Bohn, hvor han ifølge avisenskorte resum6 bl.a. "fremhævede paa hvad Maade og under
hvilken Form Kundskabenmaatteog skulde gives for
at kunne gjøre sand Nytte for Livet, og fremhævede,
at den blotte Kundskab dog kr-rnvilde blive en død
Skat, dersom den ikke blev levendegjort med Aan-
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dens frie Luftninger. Til Slutning fremsatte han
LærernesMaal og Opgave, nemlig at vække Livet,
vække Lysten, saa at de Unge i christen Tro og nordisk Aand og med Højmodstræki Pandenkunde Iøfte vore FædresArv".
Her møder vi i et lille glimt den retorik og vældige
begejstring,som meget andet vidner om, har været
kendetegnendefor ham. Enkelte detaljervidner også
om, athan havde sat sig ind i, hvordan forholdenevar
på andre højskoler,ikke blot på det praktiske plan,
men ogsååndenbag dem. Før hans tale blev der således sunget "Er lyset for de laerdeblot" af Grundtvig
og senereHostrups "Er skolen for andre end pilt og
pog", som året fØr var skrevettil FreerslevHøjskoles
indvielse.
Medens Julius Bohn såledessynespå vej til at tilegnesig det grundtvigske livs- og skolesyrn,
såser det
ud til, at offentlighedenmere har interesseretsig for
skolensom landbrugsskole.Et indlæg fra en andenaf
Bohrs støttet H. G. Hullegaards,vidner i hvert fald
om, at der har v?erettvivl om jordensegnethedtil formålet. Hullegaard afviser, at der skulle være noget
problem i det og anbefalerligesomLind skolenpå det
varmeste.
I en avisnotitsnævnes,at skolenbegyndtesin virksomhed med 30 elever,medensden overmævntekilde nævner ca. 20, hvoraf Bohn havde "medbrast" de
8 fra Sandvig.Det officielletal. lyder på 34, men de
resterende14 kan naturligvis have været de ukonfirmerede.
Det helevar irnidlertid noget ganskenyt; der var af
gode grunde ikke indarbejdetnogen tradition. Af en
meddelelseTåret efter fremgår, at nogle af de unge
mænd kun ønskedeat tilbringe en kortere tid på skolen, og det har naturligt nok givet anledning til visse
problemer med tilrettelæggelsenaf undervisningen.
Om det daglige liv på skolen er der bortset fra en
enkelt lille episode ingen efterretninger. Lige før
nytår 1868 bragtes i Bornholms Amtstidendes en
slags revywisepå bornholmsk dialekt skrevet af en
god ven af Bohn, en urmager i Allinge ved navn J. P
Møller. I visen var der indflettet et vers om høiskolen.
og derfor læsteBohn det en daB op for sine elever.
Versetlyder som følger:
I Lårsker der fijk di ju en Højskola igong,
Som ejnvaidesbodde me Prækenaa Song.
Jåaldri i søddanen Skolahår gaaed,
Aa level min Klæ aa Fø hår jå faaed;
Aa derfor ska mina Horra lægg;aderfraa,
For jå hår ajnnjed te dom aa sjøddaejn saa.
Efter planerne var det meningen at begynde det nye
undewisningshalvår med landbrugsskoleog videregående højskoleundervisning den 16. april 1869r,
men som nævnt blev det sandsynligvisikke til noget.
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Den næste vinterskole, '1869-70,som også skulle
begynde den 1.5.oktoberlo, måtte udsættes "Da nogle
Elever ved Exercitsen ere blevne forhindrede... og de
fleste Forældre for Markarbejdets Skyld have Ønsket
Tiden for Skolens Begyndelse forandret". I stedet
begyndte man så den 1. november. Det blev også
meddelt, at skolen den vinter ville have tre leerere,
samt "at Skolens Bogsamling er bleven betydelig
forøget ved en Gave bestaaendeaf en heel Deel
udmærkede Bøger fra det kongelige Landhusholdnings-Selskab; Iigesom FIr. Ovedærer Erslev fra Aarhuus har skjænket Skolen en Samling af Steen og
Mineralier"r.
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Det officielle elevtal for denne vinterskole lyder på
28, og for hvert af de to skoleår er argivet, at der blev
bevilget et tilskud på 150rigsdaler.
Det blev den sidste vinter på Pæregård. Hvad der
ligger til grund for, at den blev ophævet, meddeles
der intet om. Det kan blot konstateres,at Mikael
Kofoed den 22. februar 1870købte gården af Bohnr2,
som han derefter drev videre som almindeligt landbrug i mange år.
Snart efter blev der irnidlertid taget initiativ til at
oprette en ny skole, som skulle have til huse i en hensigtsmæssigog dertil indrettei bygning. Det blev den
nve høiskole i Østermarie.

Noter: KAPITEL 5
Højskolen på Pæregård i Østerlars 1868-70
1.
2.
3.
4.
5 .
6.
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Indlagt i Bhs. Td. den 6/8 1868 - i de andre aviser omk. samme tid.
K. Thorsen: Kronik i Bhs. Td. den 20/1 1940.
Bhs. Amtstd. den 9/9 1868.
Samme den 19. & 23/10 1868.
Samme den 16/9 1868.
H. Rosendal, side 66. Alle oplysninger fra 'den officielle statistik' i dette kapitel og de
følgende om Østermarie-skolen er herfra, hvortil der her henvises én gang for alle.
Bhs. Amtstd. den 15/9 1869.
Samme den 28/12 1868.
Samme den 22/2 1869.
Samme den 11/10 1869.
Samme den 15/9 1869.
Ovennævnte kronik af K. Thorsen.

