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4. KAPITEL

Højskolekursernei Sandvig

På grund af Akirkeby-skolenskorwarige virksomhed
kan man sige,at den egentligepion6r for højskolesagen på Bomholm blev den unge Sandvig-lærerPeter
Julius Bohn.
Han blev født 8/9 L841.som søn af Esper Hansen
Bohn og Martine Christine,f. Jørgensenl.Faderenvar
i mange år, 1840-76,læreri Allinge - og indtil 1855,da
der blev bygget en selvstændigskole,ogsåi Sandvig.
Som faderenblev sørmenogsålærer,og han dimitteredesi 1860fra Ly'ngbySeminarium med 1. karakter. Aret efter hedder det sig, at han blev lærer ved
den nye skole i Sandvig og organist ved Allinge kirke. |uleaftensdag1861blev han gift med Oliva MargretheSonne,hvis fader var borgerkaptaini Allinge.
Netop den vinter var pastor Tiandberg vikar for
præsteni Olsker-Allinge og udfoldede naturligvis sin
kraftige vækkelsesvirksomhed.|ulius Bohn fortæller
selv ai han i begyndelsenvar ret optagetafdette, men
da han efter nogen tid var komrnet nærmere ind på
livet af bevægelsen,måtte han vende sig imod den og
tage skarpt afstand fra den. Det sidste sker i en stor
artikel fordelt over 10numre i BornholmsAmtstidende fra den 31.marts 1863.Indleeggeter megetlangt og
ordrigt, og næpperet mangehar orket at følge ham til
vejs ende (der var heller ikke en enestereaktion på
det).
Artiklen giver imidlertid et godt indtryk af, hvad
han stod for - hvad hans livssyn var. Der fornemmes
endnu ingen inspiration fra Grundtvig, men det skulle komme senere.
Det nævnesi de tidligste kilder2,at han var stærkt
inspireretaf den schweiziskepædagogPestalozzi,og
det er sikkert rigtigt. Han giver udtryk for, at den
menneskeligeånd for ham har tre grundpiller, forstanden,følelsenog viljen. I artiklen læggerhan dog
langt den største vægt på forstanden, sikkert fordi
han på dette punkt følte et uforeneligt modsætningsforhold til det, Trandbergforkyndte. Han havde således først og fremmest sine åndelige rødder i oplysningstiden og de strømninger,der udgik fra den.
Men der var ogsåmegetromantisk ved ham. Af en
lærerkollega3karakterisereshan som "besjæletaf en
glødende Fædrelandskærlighedsamt fra Naturens
Haand udstyret med store Evner som Lærer...Han
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havde sjældne Talegaver og Evne til at rive Folk
med". I den henseendesyneshan at have lignet Lucianus Kofod meget, og ligeledesi deresfremtreedeni
avisindlæg ligner de hinanden så meget, at man let
kommer til at forveksle dem.

Søndagaf tenunderholdning
Allerede før artikelserien var i avisen havde Julius
Bohn imidlertid begyndt sin folkeoplysende virksomhed. Det fremgår af et større læserindleegi den
samme avis nogle uger føt', hvor skribenten, der
underskriver sig "En Snedker", gør sig til varm talsmand for denne.Det hedder lidt hennei indleeggei:
"Efter Sigende har i Allinge en ung, intelligent
Mand, Hr. SkolelærerBohn af Sandvig, ved egen og
Andres Velvillie darmeten behagelig,nyttig og lærerig SøndagsAftenunderholdning for Folk i Byen og
Omegnen.
Indretningen er meget nem. En Deel Mænd med
Sind og Hjerte for FolkeoplysningensFremmebestride de faa nødvendige
Udgifter; et mægtigere
Mindretal
assisterer
med Foredrag. hvoriblandt
hæderligt
bemærkes en ung
Landmand fra Olsker,
Hullegaard,
og
Præsten.Skolenbruges
til Lokale".
Efterhånden som
man læser, bliver det
dog klart, at det sandsynligvis er Bohn selv,
der har skrevet indlæggetfor på den måde Peter lulitLs Bolm. Reprod.
at skabe lidt opmærk- efter Bornholmenrcs
Land.
somhed om sagen.
Efter indlæggetføjeravisensudgiver imidlertid til,
at det havde glædet dem at bringe indlægget,"...idet
vi deraf erfare,at der alt i AIIinge er dannet en Forening, der ved et større Foretagendekunde slutte sig
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sammenmed den af os oprettedeRønneArbeiderforening, som netop har til Formaal paa Søndagsskolen
at give "Haandværkereog Andre Lejlighed til at øve
sig i de rigtigste Kundskaber:Dansk, Skrivning, Tegning og Regning,og ved Foredragom Lørdag Aften
og Foreviisning af Industrigjenstande om Onsdag
Aften at virke til Udbredelseaf historisk,naturvidenskabelig,industrielog politisk Oplysning"".
Når deiie er taget med her, er det, fordi det vidner
om, at der på den tid var flere andre tiltag i gang med
hensyn til folkeoplysende virksomhed. Der meldes
f.eks.ogsåom lærere,der på deres respektiveskoler
lavede aftenskole.Vi har her at gøre med initiativer,
der utvivlsomt har deresrødder netop i oplysningstankeme fra omkring 100år tidligere, og som nu var
ved at slå igennem i bredden.

Højskole og Navigationsskole
Året efter snedkerensartikel brød den for Danmark
så ulyksalige krig i 1864 ud. Til den meldte Julius
Bohn sig som frivillig, og det hedder,at han blev løjtnant i Aarøes strejfkorps.Han lader dog til at være
kommet igennemkrigen uden m6n og vendte htem til
sin lærergemhg i Sandvig.
Et par år efter, i eftersommeren1866,er det så, at
han etablereret regulært højskolekursusi hjembyen.
Det hedder i en annoncei begyndelsenafjulis, "at jeg
i Forening med flere yngre Lærere efter Somrnerferien agter at paabegynde et videregaaendeKursus i
Dansk, Regning, Skrivning, Historie og Geografi,
samt i Mathematik, Naturfagene, Tegning, Engelsk
og, hvis der ønskes,i Sangog Musik. Udenbyeskunne erholdegodt og biltigt Logis".
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Annoncen gentagesugen efter6,hvor det præciseres, at der modtoges både konfirmerede og ukonfirmerede, og denne gang har han fået den stedlige
præst til at medgive en anbefaling.Denne nævneren
af de andre lærere,som hed Viggo Holm.
Det fremgår senere,at der meldte sig tilstrækkeligt
med elever til kursetT,men hvor mange,det var, ved
vi ikke.
Godt beglmdt fik han mod til at forts:etteåret efter,
hvor han averteredemed "Højskole og Navigationsskole"8.Nu fremgår det, at det begymdte1..november.
Undervisningsfagene- "der ikke meddeles ved tør
Lektiegivning eller Remse-Overhøring- men ved
Foredrag eller Forevisning" var de samrnesom året
før, men med tilføjelseaf geometrisktegning,nivellering og økonomisk landmåling. Han oplyser endvidere,at han ved understøttelsefra oplysningensvenner var blevet i stand til at anskaffe fysiske instrumenter til sin skole, og at han under et kommende
ophold i Københavnagtedeat tage navigationseksamen, "saa at hvem, der ønsker det, tillige vil kurure
blive underviisi i fuldstændig Navigation, saavelpaa
Bredensom Længden.Den maanedligeBetalingpaa
Højskolener 3 Rd., paa Navigationsskolen6 Rd."
Om formålet med det hele skriver han:
"Skolens Maal er ved Real-KundskabensMagt at
bringe vore unge Landsmænd til nogen mere
Selvtænlqing og Selvstændighed,saa at vi Bornholmere i sand indre Dannelse ikke skulle komme til at
staaealtfor langt tilbage for vore saa stærkt fremadstræbendeBrødre i det øvrige Danmark".
For dette kursus har vi et elevtali den officiellestatistik, nemlig 15, og for denne indsats blev han af
amtsskolerådettildelt en understøttelsepå 100 rigsdalere.
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