Hvor kom de fra?
Og hvad blev der af dem?

En statistishanalyse
aJ en gruppe
gamlehøjskoleelever.

Af SvendAage Møller

Det er en kendt sag,at der i de sidstemangeår er sket et vældigt
opbrud i befolkningens bosætnings- og erhvervsmønster. Jeg
tænker især på det, der førhen oftest kaldtes >vandringenfra land
til by<. Selvom denne vandring muligvis først har føltes rigtig
mærkbarblandt folk på landet i de sidste30-40 år, så er den dog
noget,der har fundetstedgennemmegetlang tid. Når forfatteren
Martin AndersenNexø såledeser født i 1869på Christianshavnaf
en moder fra Falsrer og en fader fra Bornholm, så er det er udslag
af en tidlig faseaf dette opbrud.At familienså senereslogsig ned
på Bornholm,er en anden sag.
Alleredetidligt i mit arbejdemed højskolenshistorie sattejeg
mig som opgaveat søgeat klarlæggedensfunktion i forhold til det
bornholmskelokalsamfund.Det var som et led i det - somjeg tidhvor
ligerehar skrevetom - atjeg gik i gangmed at r>kortlægge(,
elevernekom fra. Ikke blot genereltstatistisk,men helt konkret
ned til de enkeltegårdeog husstande,for at se, hvor mangeder
var søskende og eventuelt klarlægge andre familiemæssige
sammenhænge.
Men efterhåndenmeldteder sig et nyt spørgsmål:hvad blev der
Det forekom mig interessantat få
af dem efter højskoleopholdet?
det belyst - især med henblik på, hvordan de biev berørt af den
ovenfor omtalte >folkevandring<. Og her er det naturligvis i første
række de bornholmske elever fra landbohjem, det må dreje sig
om. Men de er ogsålangt de fleste.
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Det er et arbejde,somjegalleredeer nåetet godt stykke vej med.
Til det harjeg kunnet dragestor nytte afden såkaldteuSladrebog<
fra 1950, men også en række stamtavlerover forskelligebornholmske s1ægterhar været til stor nytte.
Men selvomjeg såledeser nået et godt stykke vej, så er det dog
sådan,atjeg aldrig når op til l00o/o,dvs.at skaffeoplysningerom
a1lede gamle elever. Blandt andet derfor meldte sig efterhånden
af en klart afgrænafen statistiskdel-undersøgelse
ønskeligheden
set gruppe elever,hvor der samtidig var mulighed for at sammenligne med en kontrolgruppe af folk, der ikke havde været elever
på højskolen.

Lauegaards-Familien
lod sig gennemførepå grundlagaf >LaueEn sådanundersøgelse
<, en af de stamtavler,jeg har kunnet dragemest
gaards-Familien
nytte af overhovedet.Det har jeg kunnet, dels fordi forholdsvis
mange personer i den har været elever, og dels fordi den stadig
føresa jour - sidst i 1982 - og derfor dækker hele tidsforløbet.
Dertil kommer, at den har ret udførlige oplysninger.
jeg som et foreløbigtresultat af
Det er denne delundersøgelse,
gælderbegge
det størrearbejdevil forelæggeher. Undersøgelsen
de førnævnte forhold, altså hvor eleverne kom fra, og hvad der
blev af dem efter højskoleopholdet.Da det nødvendigviser en
fremstillingmed en del tal, vi1 stoffetnok være nogetsværereat
1æseend en almindelig tekst. Men i slutningen er der noget almindeligt fortællende stof.
Til sådanneundersøgelserer det nødvendigt at afgrænseet tidsrum. I alt arbejdetmed skolensgamle eleverer det naturligt det år,
de var elever,der er selve grundlaget. Som begyndelsestidspunkt
særterjeg her 1893, da den nuværendehøjskoleblev oprettet.
Somjeg et andetår har nævnt,er vi nemlig så heldigeat have alle
elevprotokollerne helt tilbage fra den tid. Det var derimod ikke
nær såoplagt,hvor langtfrem i tiden,jeg skullegå.Fra førstefærd
var det min tanke at slutte med l9'15, eftersomantalletaf bornholmske elever efter nogle ret gode år under krigen nærmest
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styrtdykkede efter dette år. Efter nærmere overvejelser gik jeg
dog frem til 1953 som sluttidspunkt,altså en periode på i alt
60 år.
Til delundersøgelsenmåtte jeg imidlertid have et andet grundIag, idet den ogsåskulle omfatte kontrolgruppen af >ikke-elever<.
Udgangspunktetblev derfor, at undersøgelsenskulle ornfatte alle
personer,der >opfyldtebetingelserne<for at have været elever
inden for det pågældendetidsrum 1893-53.Og det blev i praksis
alle,der er født fra 1870 til 1935,beggeår iberegnet,og er født og
haft hjemsted på Bornholm indtil de biev 20 år.
Lauegaardsfamiliener en meget vidt forgrenet familie. Den har,
som navnet udsiger, sit udspring på en Lauegård, og det er
Lauegård i Åker, det drejer sig om. Her boede stamforældrene
HansMadsenKofoedog MarenKirstine,f. Sonne,i tiden 1832-63.
Gården var i øvrigt hans fødegårdog havde været i famiiiens eje
siden 1761.De blev forældretil l2 børn, 5 sønnerog 7 døtre,som
i stamtavlenudgørslægdedA. En af døtrene,nr. 4 i flokken,døde
som I7-årig. De andre I I nåedeat blive fra 59 tii 92 år gamle.De
blev alle gift og fik fra 6 til 13 børn, i alt 95, som så udgør slægtled
B. Hele 38 af dem dødedog som små eller som unge.Af de andre
drog nogle andetstedshen, og andre forblev ugifte. Men 45 blev
gift og bosat her på fødeøenog blev såledesforældre og bedsteforældretil de flesteafde personer,det her kommer til at drejesig
om. Nogle af de yngste af slægtledB er med indenfor afgrænsningen, men ellers er det bortset fra de to ældstealle i slægrledC og
hovedparten af siægtledD, der er med. I anden omganginddrages
så alle de bornholmske ægtefæller,der er inden for tidsrammen.
Personkredsener ikke repræsentativ for Bornholms bcfolkning
som helhed, og den del, der er landboer,er det heller ikke for landbefolkningen som helhed. Men for det mellemstore og større
bornholmske landbrug - fra ca. 10 ha og opefter - og for de landbokredse på Syd- og Østbornholm, hvorfra en meget stor del af
elevernekom, trorjeg den er megettæt på at værerepræsentativ.

10,1elever
Men nu til selve talmaterialet i undersøgelsen.I lige linie er der i
familien inden for det pågældendetidsrum i alt 437 personer.Af
dissehar i alt I04 været eleverpå BornholmsHøjskole,hvilket
giver et procenttalpå på 24.
Deler vi det op me11em
mænd og kvinder, ser tallenesåledesud:
i alt

Mænd f . 1870-1 9 3 5

231

Kvinderf. I870-I935

206

elever på
Bhs. Højskole

'b pa
højskolen

28vo
39

19 qo

Vi ser,at pigerneliggernogetlaverei procentral,men beggetal er
egentlig ganskestore. De vidner om, at der inden for familiekredsen er en del af de rigtige >højskolemiljøer(.
En del af forældrene til de mulige højskoleelevervar imidlertid
gået over til andre erhverv end landbruget,såledesat en del af
dissehar en anden erhversbaggrund.
Af de 437 personerdrejer
det sig om i alt l2I, og af dissehar kun I0 væretelever.Det giver
et procenttalpå 8.
Afpersoner, der er født og opvokset i landbohjem inden for slægtens lige linie, er der således437 minus 121 = 3I6, hvoraf altså
10,1minus l0 = 94 har værerelever.Det giver et gennemsnitligt
procenttalfor Iandboeleverne
på ca.30. Delt op på sammemåde
som før giver det følgendetal:
i alr

30

Mænd fra landbohjem

168

Kvinder fra landbohjem

148

eleverpå
VopA
Bhs.Højskole højskolen
59

35 0k
24 0k

42 højskolefamilier
Vi vil nu se på, hvordan de 94 eleverfra landbohjemfordelersig
på husstande- eller måske rettere på familier.
De i alt 316 personerfra landbohjemindenfor de to generationer
fordeler sig på i alt 83 familier. Af disseer der 42 familier, hvorfra
der har været6n eller flere elever.Det vi1sige,at halvdelenaf alle
familierne på den måde har haft forbindelse med højskolen. Men
hvis vi ser nærmere på, hvordan fordelingen er mellem de familier, hvorfra der kun har væreten enkeltelev,og de familier,hvorfra der har været to eller flere søskendesom elever, ser tallene
såledesud (idet vi for sammenligningensskyld også tager familierne uden elevermed):
antal
familier

% familier

antal
elever

7o elever

Ingen elever

4I
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0

0 "/o

1 elev

2I
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2 eller flere elever
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Det sessåledes,at >berøringsfladen<
til højskolenhar været meget forskellig. Halvdelen af familierne har som nævnt ikke på den
måde haft nogen forbindelse med højskolen. En fjerdedel har >leveret( en fierdedelaf eleverne,mensden sidstefjerdedelhar >leveret( de tre fierdedele.
atjeg ved, at
Jeger sålangtfremmemed den størreundersøgelse,
dette ikke er noget særtilfælde.Tværtimod vil disse tal holde nogenlundestik ogsåi den store sammenhæng- og i hvert fald, når
det gælderde førnævntelandbrugpå l0ha og derudover.Det vil
nok udjævneslidt, når ogsåde smålandbrugkommermed i beregningerne,men det vil næppeblive ret store udsving.
Denne skæve fordeling kan nok give stof ti1 eftertanke, når højskolensfunktion i lokalsamfundetskal vurderes.Nok fik skolen

en ret bredberøringsflade
til landbefolkningen,
men det uensartede er nu alligevelpåfaldende.Det >tungelæs<blev i virkeligheden
trukket af nogle ganskefå familier. Den størstesøskendefloki
dennesammenhænger på 8. De var fra Dammegårdi Pedersker.
Der er dn flok på 6 og fire på 5, og såledestegnerseksfamilier sig
alene for 34 elever.Og det er som nævnt ikke noget særsyn.
I dennesammenhængkan de 10 elever,der kom fra hjem med
anden erhvervsbaggrundend landbruget, virke sorn noget småt
og ubetydeligt. Men de 8 o/o,de udgør, er faktisk også et ganske
stort tal. I den storesammenhængvil det kun Iiggepå ca.en trediedelderaf.Men fællesfor alle ti er, at deresmiljø er tæt på landbruget, idet den ene og i flere tilfælde begge forældrene var fra
landbohjem.Og dette sammenmed alt det andet understreger
blot i hvor høj gradhøjskolebevægelsen
var en landbobevægelse.

Senerelivsstilling
Det var nogetom, hvor elevernekom fra - statistiskset.Nu vil vi
så på lignendevis gå over til at se på, hvad der bagefterblev af
dem - nærmerebetegnethvilken livsstilling,de fik, el1erhvilket
erhverv, de valgte at gå ind r.
Til det udvidervi personkredsen
til ogsåat omfattealle de bornholmskeægtefælleruden for den lige linie. (En del giftedesig inden for familiekredsen,og en del hentedederes ægtefæilerfra
andredele af landet,og dem tællervi ikke med her). I hele familiekredsen bliver det inden for det givne tidsrum så til i a1t620
personer,og antalletaf eleverstigernu til i alt I4I . Antalletaf personerfra hjem med andet erhverv end landbruger nu 186, men
der er stadig kun de samme I0 elever fra denne del.
Fra landbohjemer der såledesnu 434, hvoraf I31 har væretelever. Og da dennedel af undersøgelsen
som det væsentligeskulle
belyse,hvordande blev berørtafvandringenfra land til by, er det
fortsat i hovedsagendem, det drejer sig om.
Af d,e131 personerer 2I8 mænd og 216 kvinder, praktisk talt
Iige mange.Af mændenehar 79 væreteleverog af kvinderne 52.
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Der er altsåen vis forskel,Iigesomder ogsåvar før: procenttallene
bliver næstennøjagtigde samme.

Mændene
På det næsteskemavil vi så se på den senereerhvervsfordeling,
idet vi altså for sammenligningensskyld ser på både de gamle elever og på dem, der ikke har væretelever- kontrolgruppen.Vi ser
først på mændene,da det førhenførst og fremmestvar dem, der
var identiskemed husstandenserhverv.

Mænd fodt

Elever på
Bhs. Hojskole

Ikke-elever

ander

landbrug

r870-1935

ll9

uoplyst,
dod ung

69

88 70

7

9./.

3

8l

58q"

55

,10%

3

Der fremgårher tydeligt, at der er en ganskestor forskelmellem
gruppenaf eleverog dem, der ikke har været det. Vi ser,at langt
de flesteaf de gamleelever,88 o/o
blev i landbrugserhvervet,
mens
der er betydeligstørrebevægelighed
blandt de andre.De flesteaf
o/o,
disse, 58
blev dog også i landbruget, mens hele '10o/ogik ind i
andreerhverv.Afde syv elever,der gik ind i andreerhverv,er det
sådan,at tre af dem begyndtei landbrugetog seneregik over i
nogetandet,de to som chaufførerog den trediesom bankbogholder. En var i mangeår bager,men blev derefterlandmandi nogle
få år. En udvandredetil USA og en anden til Frankrig, og endelig
gik en ind i bil- og senere forsikringsbranchen.
I gruppenaf ikke-eleverer der somnævntbetydeligstørrebevægelighed.Af de 55, der gik ind i andreerhverv,er det sådan,at 5
blev lærere,I I fik en vidregåendehøjereuddannelse,
heraf3 landbrugskandidater,
3 civilingeniører,2 cand.jur.og 3 andre.De resterende er spredt på mange forskellige erhverv. 20 er faglærte
el1erpå tilsvarendeuddannelsesmæssigt
niveau,hvoraf nogle er
a4

selvstændige,8 har ledende stillinger i privat eller offentlig virksomhed, 6 udvandrede, og endelig er der 5 ufaglærte. Endvidere
kan det nævnes,at forudende 6, der udvandrede,forlod 3l andre
Bornholmog slogsig ned i andredeleaflandet,heraf 7 af dem,der
ellers blev i landbrugserhvervet.Af de gamle elever var der kun
tre, der flyttede fra Bornholm, heraf ingen af landmændene.

Pigerne
Det var såmændene.Men hvad medpigerne.De varjo helt anderIedesfri på Herrens mark, skulle man synes,idet de først og fremmest valgte en mand og med ham giftede sig tii et erhverv. Det vil
vi sepå på det næsteskema,idetjeg her indføjerendnuen kategori, nemlig de ugifte. Til dem harjeg i øvrigt henregnetnogle enkelte fraskilte, som ikke har giftet sig igen.
s€ n e r elivsstillrng
aifr m. mænd

ugift

uoplyst,
dod ung

r870-1935
E l e v e rp å
Bh5. Hojskole
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39

T5%
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2 t%
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5l %
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l8%
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0
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Det sesaf tallene,at stort set de sammetendensergør sig gældende for pigerne som for mændene. En lidt større procentdel af
højskoleeleverne,2l mod 9, har fået en anden livsstilling, men
stadig har dog 75"/oaf dem giftet sig med landmænd og dermed
blevet i det kendte miljø.
Af dem, der ikke har været elever, har halvdeien giftet sig med
Iandmænd, mens knap 40o/ohar giftet sig med mænd fra andre
erhverv, altså ogsåher klart en langt større bevægelighed.Og her
gælderdet sammesom for mændene,at der er tale om mangeforskellige erhverv. Fire af dem udvandredesammenmed manden.
For en del af de gifte kvinder angivesder dog ogsået selvstænog 15 afde andre.5
digt erhverv.Det gælder5 af højskoleeleverne
5)

restener forer sygeplejersker,
3 lærereog 3 børnehavelærere;
skelligt andet.
Af de ugifte kvinder angives8 at værehusbestyrerinder
- de fleste formentlig på landejendomme- mens resten har forskellige
erhverv. En enkelt er tandlæge.
Ogsåfor kvinderne gælder,at en del forlod Bornholm og slog sig
ned i andredeleaflandet.For de gamleeleverdrejerdet sig om 6n
landmandskoneog 5 andre.For dem, der ikke har væretelever,er
der 7 landmandskonerog 29 andre.
Inden vi gør os færdigemed tallene, skal vi dog ogsålige kaste et
blik på de ti elever, der kom fra anden erhvervsbaggrund end
landbruget.Der var 4 piger og 6 mænd.To af pigerne,to søstre,
dødesom unge,en lærerdatterblev landmandskoneog en anden
lærerdatterblev økonomai København.Af de 6 mænd blev ikke
en søn af en mejeribefærreend 4 landmænd;2 var lærersønner.
styrer og en af en brugsuddeler.En broder til den ene lærersøn
blev gymnasielærer,og en, der var søn af en snedker, blev
regnskabsmand.
Og såskal det endelignævnes,at i helefamiliekredsener der i alt
20 ægtepar,hvor beggehar været elever.Det svarer til knap 40 %
af pigerneog knap 25 7oaf mændene.16 af dissepar hørertil dem,
der blev på landet, 2 hører til dem, hvor mandenkom fra anden
erhvervsbaggrund,
men blev landmænd,og endeliger der 2 par,
som først var landboer,men seneregik ind i andet erhverv.

Andre højskoler
Derudovererjeg ad andenvej videndeom, at der i dennepersonkredser en del ægtefæller,
som har væreteleverpå andregrundtvigskehøjskoler.Undersøgelsen
lider derfor af den svaghed,atjeg
kun har mulighed for at inddrage elever fra Bornholms Højskole.
En undersøgelse
af angivelsernei >Sladrebogen<
- eller som den
officielletitel Iyder: Bornholmshistorie- Landbrugetog detsbiografier- pegeri retning af, at det samledeantal eleverskal øges
med ca.20ok,hvis vi skal have dem med, der tog på højskolean36

dre stederi landet.Det svarertil, at der i dennepersonkredshar
væretca.30o/o
på andrehøjskoler.Men antalletaf højskolefamilier
bliver næppeøgetnævneværdigtaf den grund. Et og andettyder
på, at det i hovedsagenvar børn af de sammefamilier.
Derimoder der næppemangei dennekreds,der har væretpå en
af Indre Missions eller Luthersk Missionsforenings højskoler.
Konkretkenderjegkun til3. Men disseskolerhar såståetstærkere i andrekredse.Jeghar undersøgten andenstamtavle,som også
dækker hele perioden, nemlig Stålegårdsfamilien,men der var
næsteningeni den,der havdeværeteleverpå BornholmsHøjskoIe. Men hvis det kunne efterforskes,ville der nok være en del, der
havdeværeteleverpå disseskoler,idet der i dennefamilieser ud
til at være mange nære forbindelser til disse retninger.
Nårjeg på et tidspunktføltebehovfor at foretageen undersøgelse af denneart med en bestemtafgrænsetgruppeeleverog med
mulighed for at sammenlignemed en kontrolgruppe, skyldes det,
at min efterforskningaf de gamleeleverssenerelivsstillingmeget
entydigtpegedepå landbruget.Det føltejeg ikke kunne værerigtigt, ogjeg biev derfor bekymret for, om der i hele foretagendetså
at sigevar indbyggeten skævhedi og med, at landboernei de fleste tilfældehar været lettest at eftersporei vejvisereo.lign. Det
skyldesførst og fremmest,at dereserhverver snævertknyttet til
en bestemt ejendom med matrikelnummer og andre data som
holdepunkter.
Delundersøgelsen
har imidlertid godtgjort,at der er god overensstemmelse;
tendensener klar nok. Hovedpartenaf eleverne
kom fra landet,og de blev på landet.Det var de andre,der drog af
til byerne.Sådankan man - nogetforenklet- sigedet, så nu kan
jeg fortsættearbejdetmed mere sindsro.

Bredde- og dog begrænsning
Hvad kan man så uddrageaf konklusioneraf alt dette?Det erjeg
egentlig langt fra færdig til endnu, men et par foreløbige bud på
det, kan der da gives.
JI

Med hensyn til højskolens >berøringsflader<til den omgivende
befolkning, må man sige, at den talmæssigtfik en ganskebred tilslutning i landbostanden, men alligevel langt fra så generelt og
omfattende,som det undertidenfremstilles.Den familiemæssigr
skæve fordeling indebærer nemlig også en begrænsning:en
begrænsningtil bestemte kredse i landbefolkningen. Derfor skal
man nok ogsåpassepå med ikke at overvuderehøjskolensbetydning for lokalt folke- og samfundsliv.
At højskoleelevernekun blev så flygtigt berørt af vandringen fra
land til by kan ikke være tilfældigt, selv om årsagennok ikke er
dntydig. At højskolen i udpræget grad fik sin tilslutning i landbokredse har formentlig ogsåmedført en udbredt forestilling om, at
den var en skole specieltfor landboer.Kursusstrukturen,der var
som skræddersyetefter årets rytme i landbruget, bekræftededet
for så vidt. I betragtning af, at menneskerserhverv førhen blev
fastlagt langt tidligere i livet, end vi er vant til nu, kan det ikke
udelukkes,at mangekom - eller blev sendt - på højskolenetop
fordi de stilede mod at fortsættei landbruget.Det vil sige, at
højskolen på den måde blev betragtet som en regulær videreuddannelsesmulighedfor iandbruget, Iigesom håndværkernehavde
derestekniske skoler o.s.v.
Alligevel forekommer denne forklaring utilstrækkelig. Når
højskoleeleverne
viste sig at være så trofaste mod landbolivet,
som undersøgelsen
her har vist, har det utvivlsomt ogsåmeget
med værdinormer og livsidealer at gøre. Og der er næppe tvivl
om, at de i megetaf det, de hørte og oplevedepå højskolen,har
følt sig bekræftedei de idealer og livsværdier, som var gældende
der, hvor de kom fra. Det er der for såvidt mangevidnesbyrd om,
og det har givetvis ogsåvære med til at fastholdedem i den livs/orm, som landbruget i højere grad end blot et erhverv betragtes
som.

Dammegårdsfamilien
Efter alle talanalyserneskal vi dog ogsåhave nogle eksempler på
hele mønsteretved at inddragenogle lidt mere >levende<men38

neskeri billedet.Og nu bevægervi osud til andrehøjskolefamilier
end dem der er i Lauegårdsfamilien.
Når der er så mangegamleeleveri netop den stamtavleskyldes
det som tidligerenævnt, at den rummer en del rigtige >højskolemiljøer<.Den størstesøskendeflok,der har været elever,er som
nævnt otte fra Dammegårdi Pedersker.Den ligger umiddelbart
nord for Pederskirke, og har boede fra omkring 1880 til l9l9
HansMunch,somstammedefra St.Hallegårdi Åker,og hanskone
ligeledesi Åker.HendesmoJulie Gerdaf. Nielsenfra Stangegård.
der var en af de tolv søskendefra Lauegård.Om HansMunch ved
vi med nogenlundesikkerhed, at han var elev på højskolen i
Østermariei vinteren 1873-74,og senerevar han på Kærehave
Landbrugsskole.
Om hanskone ogsåvar på højskole,ved vi derimod ikke. De fik i alt 9 børn, 2 døtreog 7 sønner,hvorafde 8 altså
har været elever,så der er ingen tvivl om, at højskolen har haft en
stor plads i deresbevidsthed.En af sønnerne,nr. 7 i rækken,blev
snedker,og det er nok årsagentil, at han ikke blev elev.En anden
søndødesomung,knap 2i år,en afdøtreneblevgift medenbrugsuddeler,mensden andendatter og de fem af sønnernealle blev i
landbruget.For de 7 af de 9 søskendegælder,at 6n eller flere af
deresbørn ogsåhar væreteleverpå højskolen,og det bliver til i alt
18 fætre og kusiner. I alt er der altså af Hans Munchs børn og
børnebørn26, der har væretelever,og dermedudgør de en af de
største højskolefamilier. Og så er det kun halvdelen af 2. generation, der var elever.

Skovgårdsfamilien
Et sted mødesDammegårdsfamilien
med den størsteaf højskolefamilierne, idet den ene af døtrene blev gift med en søn fra
Skovgård i Bodilsker. Her boede i slutningen af forrige århundrede Thor Kofoed, der som enestebarn havde overtagetgården.
Hans fadervar død, da han var godt 2 år gammel,og det ser ikke
ud til at moderenhar giftet sig igen. Thor Kofoedblev gift med
VilhelmineMarie Hansenfra VestreSlamregård.Om de har været
ved vi ikke, men vi ved, at en søstertil Vihelmine
højskoleelever,
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var elevi Østermariei sommeren1882.De fik 10 børn, 6 døtreog
men alle de
4 sønner.En af døtrene,nr. 4 i rækken, døde som 1i11e,
andre nåede at blive voksne og har alle 9 været elever på højskolen. Den ældste, Valborg, blev senere husholdningslærerinde i
Sorø,men kort førjul 1913fik hun meningitisog blev i hastført til
København, hvor hun døde nogle få dage senere,33 år gammel.
Hun var med i vandrebogen>Ekko<,somjeg tidligerehar omtalt
her i årsskriftet,og her er hendessygdomog død omtalt af en af
kammeraterne.En anden af døtreneblev gift og bosat på Fyn,
men de andre s1wblev alle her på Bornholm, blev gift og bosat på
en gård og bortset fra 6n fik de alle en flok børn. Af dissehar i alt
27 fætre og kusiner været elever. Beggegenerationer tilsammen
giver altsåi alt 36, hvoraf 5 er fællesmed Dammegårdsfamilien.
Skovgårdvar en gammel slægtsgård,og oldefaderentil sidstegeneration,som hed Poul Kofoed Pedersen,og som altså døde ret
ung, opgivesderfor et sted at være født på gården.Derfor forvirrede det mig, atjeg et andetsted stødtepå en Lars Mouritzen,som
ogsåblev angivet at være født på Skovgård. Det viste sig imidlertid, at de var brødre.De flesteafbørnenehavdefåetnavnetPedersen efter den fædrendes1ægt,mens Lars Mouritzen fik navn efter
sin morfader.

Strangegårdsfamilien
Lars Mouritzen boedeførst i et af Vallensgårdshusene,derefter på
Bobbegård i samme sogtr, Åk"r, indtil han senere købte Strangegårdi Klemensker.Han og hans kone, Ane Chatrine f. Schou,fik
7 børn, som alle fik efternavnet Larsen efter hans fornavn. Nr.'1 i
rækken, Hans Anker Larsen, overtog på et tidspunkt gården. Om
han havde været på højskole,ved vi ikke, men det er næsten
utænkeligtandet.Vi ved, at en søstervar elev i Østermarie,ogsåi
1882.Han nævnesi hvert fald som megethøjskoleinteresseret,
og
var helt til sin død medlem af højskolensbestyrelse.Han strøg på
et tidspunkt navnet Larsenog kaldte sig Hans Anker. Han blev gift
med en pige fra Sjælland,Ane Sofie f. Pedersen,og de fik ni børn,
hvoraf to dog dødesom små. De andre syv har alle været eleverpå

41

højskolen. Den ældsteaf dem, Kathrine Anker, blev gift med en af
sØnnerne fra Skovgård i Bodilsker, Poul Kofoed, og således
mødtes den familie med endnu en højskolefamilie. Og eftersom
beggesbedstefædre
var brødre,var de altsådet, der i gammeltid
kaldtes næstsøskendebørn.De fik 8 børn, hvoraf '1har været elever. Den yngste afde 8 er i øvrigt folketingsmandNiels Anker Kofoed, som ikke har været elev her, men på RøddingHøjskole.
Hans Ankers yngste søster hed Laura Anine Larsen. Hun blev
gift med AugustChristensen,sønaf den mangeårigesognepræsti
Rønne,F.V.Christensen,som tillæggesafgørendebetydning for at
det grundtvigske livssyn vandt indpas på Bornholm. August
Christensenblev selv cand.theol., og efter en tid som højskolei
Iæreri Vendsysselog kapellanet par stederblev han sognepræst
i
nærheden
af
Randers.
Det
er
derfor
næppe
noget
Tørslev
Øster
tilfælde, at der senerekom hele seks elever fra netop denne landsby på BornholmsHøjskole.Den ene var dog præsteparretsegen
datrer.Af de andre var tre imidlertid søskende,en pige og to
mænd,som til efternavnhed Tholstrup Laursen.De slog sig alle
ned på Bornhoim efter opholdet, men pigen vendte dog tilbage til
detjyske igen.De to brødreblev derimodher og giftedesig senere
hver en gård til, den yngste Dalegårdi Nyker og den ældsteden
selvsammegård, som præstefrueni Øster Tørslevstammedefra,
altså Strangegårdi Klemensker.Han blev gift med den næstældste
datter,BodilAnker.De fik 6 børn, hvoraf de '1har væreteleverpå
højskolen.Den ældsteaf dem ejer gårdeni dag.

Tre generationer
For at vende lidt tilbage til Lauegårdsfamilien,så er der inden for
den et par enkelteeksemplerpå eleverfra tre generationerpå den
I Åker.En søndernuværendehøjskole.Det eneer fra Stangegård
fra,JensTheodorNielsen,som altsåvar en yngrebrodertil konen
på Dammegårdi Pedersker,var i 1890-91 elev på højskoleni
Østermarie,bl. a.sammenmed den unge Martin AndersenNexø.
Fem år seneretog han igen på højskole,dennegang på den nye
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højskole ved Ekkodalen. Han blev gift med Anne Cathrine AnderFem
senfra ØstreEngegårdi Vestermarie,og overtogfødegården.
afkonens søskendeblev i øvrigt ogsåelever.De fik tre sønner,der
alle blev elever.Der er ikke så mangebørn i den familie, men fra 3.
generationer der ogsåtre, der har væreteleveri nogleafde sidste
år af forløbet,b1.a. den nuværendeejer af Stangegård.
På en af de allerførstesider af stamtavlen møder vi Nikolaj Julius
Svendsen.Han var en af de mange,der >udefranblev gift ind i
slægten.Han stammedefra Østerlars,fra den østligsteaf de to
Sandegårde,som undertiden benævnesOver Sandegård.Hans fader hed SvendPedersen,og han var nr.9 af en flok på Il. Af en
kan vi se, at den nye navandenstamtavle,ØsterlarskerS1ægter,
neskik er ved at slå igennem, men det gamle hænger stadigvæk
ved. I dette tilfælde fik alle sønnernenavn efter faderensfornavn,
altså Svendsen,mens alle pigerne fik efternavnet Pedersen.
NJ. Svendsenblev elevefterjul på det allerførstehold på dennye
højskole ved Ekkodalen, altså fra nytår 1894. Det fik utvivlsomt
stor betydningbåde for ham selv og for skolen.Da opholdetvar
slut, dannede holdet elevforeningen, og han blev den første formand, en post han beholdt i 10 år. Han var alleredetidligt også
med i selveskolensbestyrelse,hvor han sadindtil 1933,de sidste
mange år som formand. (Det nævnesi øvrigt nogle steder, at det
var den senerehusmandsformandJens Peter Nielsen, Grønvang,
der gav stødet til oprettelse af elevforeningen,men det har intet
på sig.Han var en drengpå 13 år, da det skete,men han fik senere
en del med højskolenat gøre).
Svendsenblev samme år, som han havde været e1ev,gift med
Trine Bolette Kofoed, som var datter af den ældste søn fra
Lauegård,og de drev L. Munkegårdi Åker indtil 1925. De fik 6
børn, 3 døtre og 3 sønner,som alle blev elever på højskolen, den
ældstei 1912som den førsteaf 2. generation.Nr.2 i rækken,Gerda Kirstine Svendsen,blev gift med Vilmer Juul Nielsen, hvis fader var lærer og ogsåstammedefra Stangegårdi Åker. De blev
gårdmandsfolk på L. Grammegård i samme sogn, og han blev -
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foruden forskellige andre tillidserhverv - ogsåi mangeår formand
for højskolen. De fik tre døtre, og de to blev, som nogle af de få
eksemplerpå 3. generation,eleveri et par afde sidsteår, hvor der
endnu var lidt bornholmskeelever tilbage.

Styrke og svaghed?
Der kunne fortællesmegetmereaf denneslags,men det må vente
til andenlejlighed.Jeghar fortalt dettesidsteher omkring familieforholdene,fordi det har været megetspændendeat efterforske,
men også fordi jeg synes,det giver et særdelesgodt billede af,
hvordanforholdetmellemhøjskolenog dens>bagland<har været
- i hvor høj gradlivsmønsterog familietraditionermå havespillet
ind i dette tilhørsforhold.
Der er meget,der tyder på, at dette mønsteraldelesikke var noget specieltfor Bornholm.Tværtimodpegermegeti retningaf, at
det har været det sammeover alt i landet - at Bornholmi denne
som i andrehenseenderkan betragtessom Danmark i en nøddeskal. Dog med den forskel, at BornholmsHøjskoleaf naturlige
grundeformentliger den mestudprægedelokalehøjskole.Og netop derfor er Bornholmmåskedet enestested i landet,hvor disse
ting er praktisk mulige at efterforske.
Måskeblev dissefamilietraditionermed den vældigeopbakning,
det gav,bådehøjskolensstyrke og svaghed.Styrkeni >storhedstiden<,da markedetvar sikret ved, at forældrenesom en selvfølgelig del af dannelsesmønsteret
sendte mange af deres børn på
højskole.Som en af de yngre sagdetil mig fornylig: >Det var jo
ikke noget, man selv bestemte.Det blev arrangeretdet hele<.
Men på længeresigt åbenbartogsåsvagheden.Da trediegeneration skulle tageover,kneb det med afløsningen.Den ebbedeganske stille ud, og højskolerne - og i særdeleshedBornholms
Højskole- måtte igennemen vanskeligog til tider nok ogsåtemmelig pinefuld omstillingsproces.
Her er det som bekendtlykkedes at videreføreskolen, men i dag unægteligpå et helt andet
grundlagend før. Men det er en helt anden historie.

Supplerende efterskrift
På side 32 i artiklen ovenfor er der nedenstående skema, som viser
forholdet mellem de forskellige landbohjem i Lauegaards-Familien
uden elever og med én eller flere elever – omfattende i alt 83 familier.
En tilsvarende opgørelse over fordelingen af alle landboeleverne i den
store undersøgelse er ikke foretaget, men en opgørelse over eleverne i
den første periode, 1983-1923, vises i det næste skema. I denne er dog
kun medtaget landbrug på 1 td. hartkorn og derover for at få et så
troværdigt sammenligningsgrundlag som muligt.
Antal
familier

%
familier.
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elever

%
elever

Ingen
elever
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50 %

0

0%
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78 %
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%
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elever

%
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elever
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66 %

0

0%
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315

20 %

315

32 %

2 el. flere
elever

220

14 %

674

68 %

Det ses, at familierne i Lauegaards-Familien med elever i procent
ligger lidt højere end den samlede opgørelse. Men det stemmer godt
overens med, at langt de fleste var bosiddende på det sydlige
Bornholm, hvor tilslutningen til Bornholms Højskole var størst.
=====================
Ellers er det sådan, at efter at jeg skrev artiklen i 1988, er der
vedrørende den sidste del af den, hvor jeg især skildrer tre store
”højskolefamilier”, indløbet en del flere oplysninger, som
kompletterer det betydeligt. Det skyldes ikke mindst de mange
oplysninger i folketællingslister og kirkebøger, der i mellemtiden er
blevet tilgængelige på internettet, men også et besøg på Vallekilde
Højskole i 1998, hvor jeg fik klarlagt, hvilke elever fra Bornholm
denne skole havde haft i dens første 25 år. Det viste sig at dreje sig
om 66 unge mænd og 102 unge piger.
Dammegårdsfamilien
Ud fra disse oplysninger er det overvejende sandsynligt, at Hans
Munchs kone, Julie Gerda, f. Nielsen, havde været elev på
Vallekilde Højskole som 19-årig i 1879. To af hendes brødre var

senere elever på højskolen i Østermarie, og fra dem alle tre samt
endnu en bror er der klare forbindelser til den nye Bornholms
Højskole ved Ekkodalen.
Skovgårdsfamilien
På samme måde kan vi med nogenlunde sikkerhed fastslå, at
Vilhelmine og Thor Kofoed begge havde været elever på
Vallekilde Højskole. Hun i sommeren 1876 som 16-årig, han i
vinteren 1878-79 som 25-årig. Han havde tidligere i 1871-72 som
18-årig været elev på Freerslev Højskole i nærheden af Hillerød,
som efter nogle år flyttede til Jørlunde. Efter hjemkomsten fra
Vallekilde overtog han fødegården, og han og Vilhelmine blev gift
i september samme år. Og som omtalt blev alle deres ni
overlevende børn elever på Bornholms Højskole. Og i næste
generation blev det som omtalt til i alt 27 fætre og kusiner.
Som nævnt i artiklen døde Thor Kofoeds far, da han var to år
gammel, men det viste ikke at være rigtig, at moren ikke giftede sig
igen. Hun blev et par år senere gift med Ole Hansen fra en af
Langedebygårdene og de fik fem børn i deres ægteskab. De drev
Skovgård videre, indtil Thor Kofoed som nævnt overtog den i
1879, hvorefter de flyttede til hans fødegård i Langedeby. En af
deres døtre, Hansine Hansen, ser ud til også at have været elev på
Vallekilde Højskole på samme hold som Vilhelmine. Hun blev
senere gift med en bror til Vilhelmine, og de blev således
svigerinder.
Strangegårdsfamilien
Med næsten fuld vished kan vi desuden fastslå, at fem søskende fra
Strangegård i Klemensker havde været elever på Vallekilde
Højskole. Den første var den i artiklen nævnte Hans Anker Larsen,
der som 17-årig var elev allerede i 1869-70. Senere blev han igen
elev som 24-årig i 1876-77. Tre søstre og en ældre bror blev også
elever i løbet af 1870-erne, mens den yngste søster formentlig blev
elev på højskolen i Østermarie. Sammenlagt ”leverede” disse seks
søskende senere 19 elever til Bornholms Højskole. I denne familie
blev det i den næste generation dog kun til 10 i alt.
Inspiration fra Vallekilde
Der er ikke håndfaste beviser på, at alt forholder sig som her
beskrevet, men det er altovervejende sandsynligt. Og det er hævet
over enhver tvivl, at der fra Ernst Triers højskole udgik en
væsentlig inspiration for den tidlige bornholmske
højskolebevægelse. Om det kan der læses mere andetsteds på
denne hjemmeside, specielt artiklen Fra Vallekilde til Ekkodalen.

