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Virksomheden i Åkirkebv

Forberedelseme

Den 12. februar 1856 bragies i den daværende "Bom-
holms Avis" et lille læserindlæ9, "Nogle Ord til Born-
holmemes Betænkning". Med det kan man sige, at
startskuddet til højskolebevægelsen på Bornholm
lød.

Indlægget var undertegnet "K. & D.", og det viste
sig snarL at bogstaveme stod for Lucianus Kofod og
Philio Rasch Dam.

Dåt sarnme indlæg kunne få dage senere læses i en
alden avis, ugebladet "Folkevennen". Det fremgår af
senere indlæg, at det var skrevet af Dam efter opfor-
dring fra Kofod, da denne ikke på det tidspunkt
opholdt sig på BomhoLm.

Et fyldigt uddmg af indlægget lyder som følger:
"Allerede i flere Aar have høiere Folkeskoler be-

staaet deres Prøve og vundet Almeenhedens Aner-
kjendelse i andre af Rigets Provindser. Disse Skolers
Oprettelse er fremkaldt ved Bondestandens Trang til
en stØre Oplysning og aandelig Uddannelse, end
den, som Almueskolen er istand til at yde, inden
Udgangen af Confirmant-Alderen, en Trang, som
Indførelsen af en friere og folkeligere Regjeringsfor-
fatning har gjort dobbelt følelig. Det maa i vor Tid
være bragt til Indsigt og Overbeviisning hos enhver
fremadstræbende Mand af Landbostanden, at en vis
(og ikke ganske ringe) Grad af Dannelse og Kundska-
ber maa være en af Hovedbetingelserne for en fri For-
fatnings Benyttelse til Statens Held, ligesom ogsaa af
særlig Gavnlighed for denne Stands Stilling og
Haandterhg...

I den senere Tid er Spørgsmaalet om en saadan
Skoles Oprettelse her paa Øenbragl paa Bane; og det
har viist sig, at Udførelsen af denne Plan kan ventes
imødekommet af mange... - Kun med Hensyn til Sko-
lens Væsen, Omfang og Indretning har der viist sig en
afgjort Meningsforskjellighed. Nogle ønske den fore-
net med en egentlig Agerdyrkningsskole; medens
Andre mene, at Rønne højere Realskole maatte kunne

modtage en Omordning, hvorved den, i Forbindelse
med dens nuværende Bestemrnelse, tillige kurme fyl-
destgiøre Bondestandens Tarv i Retning af højere Fol-
keskole".

Indlægget slutter med et ønske om at lodde stem-
ningen, ved at sagen blev gjort til genstand for en
nøjere drøftelse.

Og det blev den også - i en korL men livlig debat.
Der kom nogle få indlæg fra andre. Den førster skri-
bent stillede sig generelt skeptisk over for tanken med
en række spørgsmåI, hvori han i det sidste direkte
spørger om, hvilken nytte en sådan skole skulle være
til. "Det er da vel ikke for at opdanne høitflyvende
Landjunkere eller for at darne en politisk Propagan-
d.a" .

De nærgående spørgsmål foranledigede Lucianus
Kofod til i et meget ordrigt indlæg fordelt over tre
numre af avisen2 at gøre nærmere rede for sagen, og
hvor han naturligvis argumenterede kraftigt for
oprettelsen af skolen.

Der kom nogle andre indlæg, hvoraf et underskre-
vet "En bornholmsk Bonde"3 generelt stillede sig
positivt og ønskede, at en sådan skole havde eksiste-
ret, da han var ung. Men til at forestå en sådan skole,
mente han, det skulle veere "en sindig, erfaren
omtrent midaldrende Mand", og den betingelse men-
te han ikke, Lucianus Kofod med sine kun 26 år
opfyldte.

Debatten sluttede med et "Gjenmæle i Folkehøj-
skolesagen"a igen underskrevet K. & D.

Derefter blev der helt stille om sagen - i hvert fald
i avisen. Men da der om efterårei dukkede noget op
igen, stod det klart, at der var sket ikke så lidt i løbet
af sommeren.

Der var gjort forberedelser til dannelsen af et akti-
eselskab, som på længere sigt skulle retse penge til
opførelsen af en skolebygning, og et betydeljgt antal
aktier var allerede tegnet.

Der var ligeledes udarbeidet en undewisningsplan
for virksomheden, som i første omgang skulle finde
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å
Købmand Dams gård på toroet i Akirkeby, haor den første højskole 1856-58 blea holdt. Ved suppleringsaalget til folke-
tinget i 1857 holdt Philip Rasch Dam sin oalgtale f'ra trappen - og bln aalgt bagefer. Reprod. efter Dam og Larsen: Aakir-
rcby 1346-1946.

sted i købmand Dams gård på torvet, som var Philip
Rasch Dams hjem. Den ejedes af 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.

Undervisningsplanen

I begyndelsen af oktober samme år blev der oprettet
et nyt blad på Bornholm, "Rytterknægten", udgivet af
en M.A.A. Wolff, som i den første tid blev skolens sik-
re og ivrige talerør. Allerede i bladets 2. udgave den
10. oktober 1856 bragtes Lucianus Kofods formålser-
klaering og plan for undervisningen.

Om formålet og den overordnede tilrettelæggelse
hedder det:

"1. Folkeskolens Formaal skal være: at lede de
Unge, der optages som Elever, til en friere Aandsud-
vikling og en højere Dannelse end den, der kan blive
dem tildeel i Almueskolen - samt ved en efter Elever-
nes Trang og Tarv afpasset levende Undervisning at
uddanne dem til gode og nyttige Medlemmer af Kir-

))

ke- og Statssamfundet, til dygtige og virksomme
Mænd for det praktiske Liv.

2. For saavidt muligt at omgaae de Hindringer for
Skolens frugtbringende Virksomhed, der nødvendig-
viis vilde fremstaae af, at flere paa højst ulige Udvik-
lings- og Kundskabstrin staaende lndivider nøde fæl-
les Undervisning - vil Skolen blive deelt i følgende
2de Afdelinger:

En Elementarklasse, der vil blive at betragte som
en reformeret, en tidssvarende Almueskole, bestemt
for rnindre fremrnelige Konfirmerede og for flinke
Ukonfirmerede.

En Realklasse, den egentlige højere Folkeskole, for
meer fremmelige Konfi rmerede",

I nogle flere punkter redegøres der for en del prak-
tisk betonede iing. I den {ørstnævnte klasse kunne
således optages enhver dannet mands søn, der var
fyidt 12 åa såfremt han fandtes egnet (tiden for piger-
nes videre undervisning var endlu ikke inde). I real-
klassen blev der kun optaget konfirmerede.

Undervisningstiden var berammet til 7 måneder
årligt, fra 1. oktober til 1. mai, og med 5 timer dagligt.
To sådanne skolear skulle for hver af klasserne
udgøre 6t samlet kursus.

Desuden er der redegørelser for betaling og for
moderation for flere sønner samtidigt, for anskaffelse
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af bøger m.v. Endvidere nævnes, at der ved slutnin-
gen af hvert skolehalvår ville blive afholdt offentlig
ptØve.

Med henslm til selve undervisningsplanen skal her
kun gengives den for den såkaldte realklasse. Det
hedder først, at der ikke alene bygges videre på ele-
mentarklassens eller en lignende dannelses grund-
vold, men nye leeregenstande optages også. Det skul-
le ske således:

1. I Læsning: Oplæsning af poetiske Værker med
Forklaring.

2. I dansk Sprog: a. Øvelser i at tale sammenheen-
gende og tydeligt, idet Eleverne skifteviis fortælle en
Historie, udtale dem om et eller andet enten selvvalgt
eller opgivet Emne. b. Besvarelse af skriftlige Opga-
ver, Udarbejdelser, til hvilke Eleven selv tilvejebrin-
ger Indholdet.

3. Historie: Fuldstændig Danmarkshistorie med
tilhørende Forklaring af det Væsentligste af Nordens
Mytologi, samt en Oversigt over Verdenshistorien.

4. I Geografi: Den øvrige Jordklodes mathemati
ske, physiske og politiske Geografi. (Danmarks og til
dels det øvrige Europa forudsattes bekendt fra tidli-
gere skolegang eller fra elementarklassen. SAM)

5. Maihematik: a. Arithmetikens Begyndelses-
grunde. b. Geometri med særlig Hensyn paa dens
Anvendelse i den simplere Landmaaling og Byg-
ningskunst.

6. Naturlære: Mekanisk Physik med stadig Hen-
blik paa dens praktiske Anvendelighed. b. Chemisk
Physik tilligemed Agerdyrknings-Chemiens Hoved-
lærdomrne.

7. Naturhistorie, navnlig a. Landpattedyrenes og
Fuglenes Zoologi - samt b. Den vigtigste Del af Dan-
marks og Udlaldets Flora.

8. Tegning: Geometrisk, Kaart- oB Frihaandsteg-
mng.

9. Tillige vil der gives de Elever, som maatte ønske
det, Lejlighed til i Realklassen at erholde Underviis-
ning i det tydske og det engelske Sprog.

10. Endelig vil der, om muligt, aabnes Eleverne Lej-
lighed til i Sommermaanederne at lære Havedyrk-
ning og Træplantning".

Der var således tale om et meget bredt og alsidigt
undervisningsprogram, og det blev i det store og hele
kendetegnende for højskolernes undervisning langt
frem i tiden. Hvis man kaster et blik i undervisnings-
protokolJen 50 år senere - og sågar 100 årsenere - ken-
detegnes undervisningen også her af den brede alsi
dighed, og fagene er i vidt omfang de samme.

På 6t felt var Lucianus Kofod - og senere Julius
Bohn - dog forud for deres tid. Det var fremmedspro-
gene. De gled ud senere, og der skulle går mange år,
før de igen optrådte på timeplanerne.

Formålsdebat

Men en ting er selve r.rndervisningsfagene, en anden
den ånd eller det formåI, der lægges i skolevirksom-
neoen.

De to mænd har næppe været ukendte med
Grundtvig, og hans skoletanker synes da også at have
sat sit præg. Men i det store og hele forekommer det
dog mere præget af en aLmindelig tendens i tidery der
lagde hovedvægten på det samfunds- og erhvervs-
mæssige.

I det allerførste indlæg af Dam leegger han således
vægt på den "Dannelse og (de) Kundskaber (som)
maa være en af Hovedbetingelseme for en fri Forfat-
nings Benyttelse til Statens Held", og han næmer i
samme åndedrag gavnligheden for landbostandens
"Stilling og Haandtering". Folkestyret var jo endnu
kun 7 år gammelt, og generelt ansås landbostanden
for den samfundsgruppe, der havde størst behov for
mere uddannelse.

Kort efter skolens start følges det samfundsmæssi-
ge aspekt op af en høistemt artikel på forsiden af
"Rytterknægten" med overskriften "En Vækker"s.
Artiklen er formelt avisens egen, men det er næppe
forkert at antage, at Lucianus Kofod har lagt redak-
tøren ordene i pennen. Vi plukker et par småstykker,
som forekommer karakteristiske.

Om skoleplanen hedder det, at det fremgår, "at
denne Højskole vil blive en Vækker; den vil vække
det aandigt sovende Folk. Den vil gjøre "de Unge, der
optages i den som Elever" til Statsborgere... den vil
iilbyde Adgang til at lære Alt at kiende, som er nød-
vendigt... (for at de) I Tiden kan være til sand Nytte i
Raad og Forsamlinger, hvor de offentlige Anliggen-
der diskuteres".

Men det er ikke blot eleverne, der skal vækkes.
Ifølge artiklen bestod opgaven i "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
anden lørdag eftermiddag og aften.

Artiklen slutter med at pr:ecisere, at skolen ikke
blot er beregnet på landbostanden, men på det hele
Folk, og opfordrer derfor alle til at yde en skærv til
det store værk; da vil det engang lyde; "...denne Høi
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 svært styk-
ke at vække alle af dvalen. Han ville i øvrigt ikke dri-
ste sig til "at paastaae at "Alle - Alle" ligge i Dvale
eller Søvnen er saa dyb i Folkets "politiske Liv" som
"Rtk." mener".

Han ville også gerne anbefale skolen og ønske den
al held og lykke, men ville se resultater af dens arbej-
de, før han ellers ville udtale sig. I det hele taget brin-
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Lucianus Kofod.
Reprod. efter K. H. Kofoed.

ger han tingene ned på jorden igen og anbefaler
"Vækkeren" at dæmpe sig ned, for at han ikke "skul-
de kalde halvsovende Folk til et Arbejde de, saalæn-
ge Søvnen var i Øjnene, ikke ret forstode at tage fat

Paa" .

De to hovedpersoner

Lucianus Hansen KofodT blev født den27 /5 7829 oå
Slettegård i Pedersker,
hvor hans modet
Agnethe Margrethe
Holm, var $enestepige
og som sådan ugift.
Faderen var en skræd-
der, Hans Kofod
Jensen, som forblev
ugift. Moderen blev
senere gift med en
anden skrædder,
Christian Peter Mar-
cussen/ og de bosatte
sig i et jordløst hus i
Sømarkery og her vok-
sede den velbegavede
dreng op under meget
fattige kår. Efter konfir-

mationen kom også han i skrædderlære, men hans
mål var at blive officer. Han gik ind i den bomholm-
ske milits, og da den første slesvigske krig brød ud i
1848, var han korporal.

Det hedder, at den begejstringsbølge, der gik over
landet i 1848, også feengede stærkt i Lucianus Kofods
Iet bevægelige sind, og han vedblev alle sine dage at
være glødende nationalt sindet. Han meldte sig som
frivillig til krigen, var med i felttogene 1848 og 1849,
og g;'orde sig fordelagtigt bemærket. Senere gennem-
gik han aspirantskolen for officerer, kom igen i krigs-
tieneste ved 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'yllarLd havde han stiftet
bekendiskab med en dansksindet gårdmand 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 Semi-
narium. Han var derefter en tid husl:erer, men blev så
i 1854 forstander for den nystiftede Gedved Højskole.
Om han var det i 6t eller to år er usikkert, men i løbet
af sornmeren 1856 vendte han i hvert fald tilbage til
Bornholm, hvor han blev løitnant i militsen, og som vi
har set tog initiativ tiJ. oprettelsen af den højere folke-
skole.

)t

| /gJ'
^Philip Rasch Darn8 vay 6 år eeldre end Kofod, født

i Akirkeby den 4/41.8H som søn af købmand, avls-
bruger og artillerikaptain Markus Ludvig Dam og
dennes hustru, Mette Margrethe, f. Koefoed. Han var
således fra bamsben af langt heldigere stillet end sin
senere officerskamrnerat. Det hedder om ham, at han
som dreng viste gode evner og hurtigt nemme. Han
blev da også som 12-årig sendt ti1 en lille skole i Nek-
sø, hvor han fik videregående undervisning, men
eftersom denne kostede penge, blev det ikke ret lang
tid. Sine efterhånden betydelige kundskaber fik han
derfor mest ved selvstudier, mens han drømte håb-
løse drømme om at btve uddannet som kunstmaler.
Som 17-årig blev han kontorist på byfogedkontoret i
Hillerød, idet en byfoged i Neksø flyttede dertil og
traf aftale om, at den unge mand skulle følge med.
Under opholdet i Hillerød, som varede i to år, fortsat-
te han sine selvstudier og tog en såkaldt almindelig
forberedelseseksamen. Han vendte hiem til Born-
holm og blev skriver på byfogedkontoret i Neksø.
Der var tale om, at han skulle læse jura, men det til-
talte ham ikke rigtigt, så han valgte i stedet at gå offi-
cersveien. Efter tre år på officersskolen og afgangsek-
samen vendte han i 1845 tilbage til fødeøen og blev
sekondlø;'tnant i den bomholmske milits. Det er for-
modentlig som sådan, han har stiftet det første
bekendtskab med Lucialus Kofod.

Som denne meldte han sig som frivillig til krigen i
'1848, men han blev først indkaldt i krigens sidste fase
i 1850, og kom ikke på noget tidspunkt i ildlinien.
Men efter hans eget udsagn medførte oplevelserne i

Philip Rasch Dam.
Reprod. efter K. H. Kofoed.

Sønderiylland med de
stærke spændinger
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 folkere-
præsentantet d.vs.
rigsdagsmand. Dette
forsæt skulle hurtigt i
rigt mål lykkes for
ham.

Men foreløbig vend-
te han i begyndelsen af
1851 hjem iil fødeøen

igen, og da hans fader døde samme år, blev han besty-
rer 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 qeneste på
Bornholm), og som sådan anbefalede han Lucianus
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Kofods ansættelse som løttnant. Det blev begyndel-
sen til deres nære samarbejde om højskolevirksomhe-
den.

De var imidlertid meget forskellige. Kofod var
impulsiv, begejstret, følelsesmæssigt let bevægelig,
havde store visioner, var retorisk og digterisk bega-
vet, en kompromislØs debattff om ting, der stod hans
hjerte naet specielt det nationale.

Dam var derimod den rolige og besindige, en
mand uden de mange og store ord, men utvivlsomt
nok så tungtvejende, når han udtalte sig. Han var den
nøgterne og jordbur-rdne, der mest var orienteret mod
de reale kundskabsfag, mens Kofod var mere oriente-
ret mod det historiske, det sproglige og litterære m.v

Deres forskellighed medførte da også på længere
sigt, at de gik hver sin vej, både politisk og menne-
skeligt.

Skolevirksomheden

Skolen begyndte sin virksomhed den 27. oktober 1856
med 22 elevere, forsinket i 4 uger på grurrd af den sil-
dise høstlo.

be 22 elever den første vinter må betesnes som en
lovende begyndelse. Men det blev ved begyndelsen:
vinteren efter blev det kun til 12 elever I Philio Rasch
Dams efterladte optegnelser findes en liste på netop
L2 elever11, så det er nærliggende at antage, at det var
dem, der var på skolen 1857-58. Det var følgende:

P Hermansen, Kaitesietsgård, Bodilsker, Kofod,
Agård, Pedersker, Sigfred Hansen og R. Riis, Klemen-
sker, Mathias Jensery Hundsale, Aker, Janus Petersen,
Akirkeby, Lyngberg, Nylars, Niels Sonne, Gravgær-
de, Aker, Munk, St. Hallegård, Åker, Markus Hansen,
St. Duegård, Aker, Jens Holm, Pedersker, sorn var
Lucianus Kofods fætter, og Ludvig Dam, som var
Philip Rasch Dams yngre broder, og som senere over-
tog købmandsgården.

Som det fremgår af deres hjemsteder har nogle af
dem kunnet bo hjemme, medens dog de fleste har
måttet indkvarteres forskellige steder i byen.

Det hedder sig, at Lucianus Kofod underviste i
historie, geografi, naturl:ere og udarbejdelse af
modersmålet. Dam skulle have r-rnd€rvist i adtmetik,

Beometri, regning, skrivning, regning og sang.
Om den daglige virksomhed med de unge menrre-

sker ved vi ellers praktisk talt intet. Et par fristile af
Markus Hansen fra St. Duegård samt et par breve og
en anbefaling fra Lucianus Kofod til ham er bevaret,
men ellers har det ikke afsat sig noget spor i kilderne.

Disse nye skoler, der blev oprettet helt på privat
initiativ mødte megen skepsis og modstand fra man-
ge sider. De betragtedes som opkomlinge og føltes
generende for det offentlige, velordnede system. Det
hedder sig12, at selveste D. G. Monrad, som 1855-58

var overskoledirektør, håbede på at kunne få højsko-
lerne føjet ind i det almindelige offentlige skolesy-
stem. dels ved. at det ved en lov i 1856 blev overdra-
get amtsskolerådene at fordele tilskudsbeløbene til
skolerne, dels ved at lade samme råd føre tilsyn med
dem og prøve på at indføre en slags eksamen. Det ser
ikke ud til at Lucianus Kofod havde noset imod at
holde eksamen, men flere andre steder nægtede man
pure noget sådant, og det har som bekendt kendeteg-
net højskolerne lige siden.

Modstanden og uviljen fra visse sider medførte
imidlertid en episode, som Lucianus Kofod nogen tid
efter som folketingsmand drog frem i en folketings-
debatl3. I denne angreb han Bornholms amtmand og
en provst for deres optræden over for højskolen. Efter
referatet fortalte han, at de to herrer omhent midt i
skoletiden faldt "med Døren ind i Huset, og sagde, at
de skulde undersøge Skolens Tilstand. Provsten exa-
minerede tildeels, og Udfaldet er blevet indberettet;
men da den Dag kom, da Skolen var feerdig med sit
Arbejde for det halve Aar, og Skolerådet skulle møde,
for at overbevise sig om, hvad Skolen havde leveret,
saa mødte kun een Mand, en Lægmand".

Kofod fortalte videre, at da skolerådet senere skul-
le afgøre, om skolen skulle have bevilget et tilskud på
400 rigsdaler, så stemte vedkommende lægmand for
det, da han havde fr.rndet, at undervisningen var helt
tilfredsstillende, mens amtmanden og provsten deri-
mod gik ind for en halvering. Resten af rådet valgte
den gyldne rniddelvej på 300 rigsdaler, og sådan blev
det, hvad Kofod var stærkt utilfreds med. Hans
angreb medførte en skarp indsigelse fra Moruad, men
Kofod fulgte ikke sagen yderligere op.

Aktieselskabet

Kort efter skolens start holdtes den 24. november den
første egentlige generalforsamlingla i "Foreningen for
Bornholms højere Folkeskole" i skolens lokale i
købmandsgården.

Med 56 stemrner mod 8 blev det bestemt, at skolen
fortsat skulle være placeret i Åkirkeby. Der valgtes en
bestyrelse på fem medlemmer til at tage sig af de øko-
nomiske anliggender. Den kom til at bestå af premi-
erløjtnant Nielsen fra Aker (formodentlig Ll. Bukke-
gård), købmand Balle fra Akirkeby, gårdejerJ. Kofoed
fra Båsegård i Nylars, hiulmager M. P lpsen fra Åkir-
leby og købmand R. Petersen også fra Akirkeby.

Bestyrelsen blev pålagt, så snart den fornødne
kapital var tilvejebragt, at drage omsorg for opførel-
sen af en hensigtsmæssig skolebygning. Hvad derrre
ville koste mere end 3.000 rigsdaler, skulle iilvejebrin-
ges ved Iån. Der var allerede tegnet aktier - å 10 rdl. -
for 2600 rigsdaler, så man var teet på målet, og man
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havde derfor begrundet håb om at kurme påbegynde
opførelsen af bygningen allerede næste sommer.

Avisens referat slutter med følgende:
"Vi kr.urne ikke slutte denne vor Meddelelse, uden

at yttre vor Glæde over den gode Stemning og frugt-
bringende Enighed, der i alt væsentligt giorde sig
gjældende i Generalforsamlingens Forhandlinger: et
skjønt Vidnesbyrd om Bornholmernes aabne Sands
for Tidens Krav, om deres Modtagelighed for gavnli-
ge Id€er, om deres Modenhed til - "statsborgerlig"
Frihed".

Senere samme vinter, i februar 1857, blev der igen
holdt generalforsamling i 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 Lucianus Kofod hen på sommeren året
efter opgav at videreføre skolen.

Om de enkelte bestyrelsesmedlemmer og deres
forhold til højskolen ved vi kun lidt om de to. Jens
Kofoed, Båsegård i Nyiars, fik den videre betydning,
at en søn af ham, Mikael Kofoed, blev lærer i land-
brugsfag på den senere skole på Pæregård i Østerlars.
Den anden, vi ved lidi om, er hjulmager Mogens
Peter lpsen, som i 1856 var 30 år Han fik betydning
for højskolebevægelsen hele resten af sit liv, idet han
var med i en støtteforening for Østermarie-skolen og
var en af medstifteme af den nuværende skole ved
Ekkodalen. Han var i dennes bestyrelse til sin død
1898.

Lørdagsmøderne

Mens vi som omtalt ikke ved meget om skolens dag-
Iige virke, ved vi en hel del mere om en anden del af
virksomheden. Det er de fømævnte offentlige møder,
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.

Redaktøren af "Rytterknægten" var medvirkende
ved mødet, og derfor var der forståeligt nok et kort
referat i avisenl6 tirsdagen efter Det lød som følger:

"Bomholms højere Folkeskole
Det første alnindelige Løverdagsmøde fandt Sted

den 8.de ds. Over 50 Mennesker havde indfundet sig
for at overvære det. Efter at Forstanderen Herr Lieu-
tenant Lucianus v Kofod havde udtalt sig om Møder-
nes Formaal, holdt Cand. Wolff et Foredrag over Fol-
kehusholdningslæren, navnlig: tndledning og "Rig-
doms" Natur, Væsen og Tilblivelse. Lieutn. v Kofod
indledede dernæst sine mythologiske Foredrag ved
at paavise Forskjellen mellem 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 Foredragene og til
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Slutning bleve flere Sange afsungne... Desuden ved-
toges paa disse Møder at discutere offentlige Anlig-
gender, hvorved der aabnes Tilstedeværende Lejlig-
hed til at udtale sig".

I løbet af de to højskolevintre blev der holdt 20
møder Der er i "Rytterknægten" annoncer om de fle-
ste af dem, og i nogle af disse blev der tilbudt kørelej-
lighed fra Rønne. Om nogle af møderne er der korte
omtaler bagefter, men egentlige referater er der kun
for et par stykker.

Efter det 8. møde i februar 1857 blev der ligefrem
skrevet et hyldestdigt på tre vers til Lucianus Kofod17.
Heraf skal nogle linier fra 2. vers gengives, da det
forekommer gpisk for den tids højstemte sprogbrug
om folkeoplysningen og dens formål:

"O Lærerstand, som plejer unge Skud,
Spænd med al Kræfter Viisdoms gyldne Bue,
Forjag al Mørkhed i den unges Aand;
Led du den gamle hen til Lysets Bolig,
Bind unge friske Skud med Kundskabs Baand;
Til dette Maal vi alle virke trolig."

Efter digtet hedder det følgende:
"Hvor interessante og belaerende disse Løverdags-

møder paa Folkehøjskolen ere, kan kun den eller de
fatte, som have overværet disse, en meget iahig For-
samling var den 21de Februar tilstede, og det viser
sig, at Leutnant L. Kofod er en talentfuld Mand.
Mødet hævedes med et "Leve" for Højskoleforstan-
deren".

Efter et mØde under det næste vinterkursus den
28. november samme år kom der et meget udførligt
referat i avisen18. Det skyldtes, at en mormonmissio-
nær ved navn Jensen var mødt op og - efter et fore-
drag af Kofod og et indlæg om kristentro af en hus-
mand - havde blandet sig i diskussionen. Han havde
bedt om ordet og fået det, og "som man løfter Stig-
bordet fra en Møllesluse, aabnedes hans Mund for en
Strøm af Ord, der med et Skybruds summende Larm
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
grundlæggende i hans livssyn, og derfor skal dette
kort gengives.

Mormonprædikanten forfægtede naturligvis sine
egne og 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
bestræbelser på at finde den højeste sandhed ud fra
nye påståede åbenbaringer "hellere i Sind og Levned
ganske at udøve det, de med sund Fornuft og uden
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"nyere Htælpemidler" kunde forstaae af den kristne
Kirkes hellige Skrift; fuldstaendigere, klarere eller blot
nyere Troes- og Leveregler fandt han (K.) overflødige,
saalaenge de aldeles tydelige, fattelige og uomtviste-
de endnu ikke vare af nogen fuldelig efterlevede".

Dette udsagn om ud fra sund fomuft at efterleve
de klare tros- og leveregler viser, at Lucianus Kofod i
dette forhold står helt på oplysningstidens grr.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 nati-
onale holdning, stod han religiøst på rationalismens
grund, den retning, som Grr.rndtvig indædt bekæm-
pede i sine yngre dage, og som siden er blevet så for-
kætret af de fleste.

Om denne retning er det imidlertid også sagt, at
dens værdifuldeste indsats ligger på landbrugsrefor-
mernes og folkeoplysningens område. På den måde
er der altså sammenhæng i tingene. Men mere herom
senere.

Kort tilbage til lørdagsmødet. Mormonprædikan-
ten lod sig ikke uden videre sætte til vægs, og derfor
tos Lucianus Kofod til sidst det nationale i anvendel-
se og anklagede ham for at være upatriotisk, når han
i den ny.vr.rndne religionsfriheds navn ville forføre
frie danskere til at r.rnderkaste sig en fremmedartet
autoritets trældom. Prædikanten måtte eå derfra med
uforrettet sag; han vandt ikke noget gihør for sine
synspunkter.

Referenten, der netop af denne diskussion var ble-
vet tilskyndet til at skrive det ret lange referat, slutter
med følgende: "Det var en herlig, indholdsrig Aften
den samme Løverdagsaften. Forsanlingen - mellem
350 og 400 Personer af begge Kjøn, forskiellige Stæn-
der og Livsvilkaar - skiltes først Kl. henved 9 L /2" .

Antallet af mødedeltagere skal i dette som i mange
følgende tilfælde næppe tages for pålydende. Hvis
man i stedet for de konkrete tal tager dem 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 sand-
hedennærmere. Tallene er formodentlig blot en måde
at udtrykke dette på over for en offentlighed, der ikke
havde nøjere kendskab til stedet eller de nærmere
omstændigheder i øvrigt.

Trods det, at dette som de tidligere møder var ble-
vet oplevet som meget vellykkede, kom det tilsynela-
dende senere på vinteren alligevel til nogle konfron-
tationer, der satte skår i den gode stemning. Under
det omtalte møde var der faldet en del knubbede ord
om den danske kirkeordning, og det ser ud til at have
udviklet sig til en fortsat meningsudveksling på de
følgende møder. Det satte sig spor i avisindlæg, og i
februar og marts 1858 udviklede det sig nærmest til
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 folketings-
mand, en pastor Gram, som var præst i København.
Der skulle derfor være suppleringsvalg, og dette blev
fastsat til den 12. august. Efter at et kandidatemne i
Svaneke havde afslået at stille op, korn Philip Rasch
Dam på tale og opfordredes til at stille op. Han blev
overrasket, da han aldeles ikke havde regnet med det
i en så ung alder; han var kun 34. Det endte dog med
at han sagde ja, og efter en glimrende valgtale blev
han enstemmigt valgt ved håndsoprækning på valg-
dagen den 12. august 185720. Han bevarede sit man-
dat uafbrudt i næsten 35 år. Fra 1.869 var han tilliee
borgmester i Åtirteby, en post han bevarede lige 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 Lucianus Kofod, 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 selskab af det mere
eksklusive borgerskab på hotel "Sommerlyst" for
også at præsentere sig d6r. Trods modstand og forsØg
på latterliggørelse lykkedes bestræbelserne. Efter et
livligt valgmøde den 14. juni endte det med, at også
han blev valgt til folketinget2l. Philip Rasch Dam gen-
valgtes uden modkandidat i Akirkeby.

Der er senere peget på, at de to hovedpersoners
valg til folketinget blev årsagen til, at skolen i Akirke-
by ophørte. Men Lucianus Kofod havde rent faktisk
planer om en fortsættelse. Det ses af annoncer for den
næste vinterskole i slutningen af ;'uli og begyndelsen
af august 185822. Denne gang er det igen i Bornholms
Avis, for valgkampen havde rnedført, at Kofod var
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blevet uvenner med redaktør Wolff på "Rytterknæg-
ten".

Siden er der imidlertid ikke noget orn skolen;
Kofod har formodentlig indsei, at løbet var kØrt for
ham. I en artikel i anledning af åbningen af den sene-
re højskole i Østermarie skriver han, at foretagendet
dengang brast, men ikke tilliden til, at det kunne lade
sig gøre under gunstigere vilkår.

Eleverne senere hen

Af de iolv elevel, vi kender navne på, fik et par styk-
ker betydning for de senere højskoler Den mest
nærliggende at nævne er Markus Hansen fra St. Due-
gård i Aker Han overtog senere sh fødegård, og var
aktietegner i et forsØg på at oprette en ny skole i 1868.
Han ses også at have været en af støtteme for skolen
i Østermarie, og for den nye højskole ved Ekkodalen
blev han formand i mange år.

Peter M. Hermansen23, Kattesletsgård, Bodilsker,
som også overtog sin fødegård, ses også at have været
en af støtteme for højskolen i Østermarie, og nogle af

hans ældste bøm har sandsynligvis været elever d6r.
Hans tre yngste sønner blev elever på skolen ved
Ekkodalen.

Mathias Peter Jensen2a, Smedegård, Åker, som
også overtog fødegården, men senere købte Limens-
gård, blev senere i 16 år, 7882-98, landstingsmand
valgt af Højre.

Munk, St. Hallegård, Aker, sorn kun kan være den
eeldste søn, Jesper Munk25, kom ulykkeligt af dage i
september 1854. Som befalingsmand i militsen havde
han været i Rønne for at aflægge troskabsed over for
den nye konge, Christian den 9., men på vej hjem der-
fra faldt han af hesten og døde af sine kvæstelser. To
af hans yngre brødre blev senere elev€r i Østermarie.

Kofod, Agård, Pedersker, er formodentlig den
ældste af det første kuld (moderen var gift to gange),
Jens Kristian Kofoed26, som senere blev lærer i
Hiørlunde i Nordsjælland, men døde allerede son 43-
årig.

Ludvig Dam27, Philip Rasch Dams yngre broder,
fØrte som omtalt købmandsgården videre.

De resterende seks elever er der ingen oplysninger
om.
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