TREDIEDEL

BORNHOLMS HØJSKOLELIV

16.KAPITEL

Krigstid og krisetid 1940-44

En begivenhedsrig periode
Denne periode, som spænder fra 1. april 1940 til 1.
april 1944,er i tid kun en lille del af skolens lange
historie.Alligevel kommer den i denneskildring til at
fylde ret meget, idet der inden for denne tid skete
mange ting på og omkring skolen, og hvoraf i hvert
fald noget fik betydning udover øjeblikket.
For det fØrstevar der forstanderspørgsmålet,
som
man måtte i gang med to gange.Demæsterhvervede
skolen "Godset" af forstanderThomseni forbindelse
med demes fratræden. For det skulle man så finde
frem til en passendeforpagtningsordning med forstanderen.
I begyndelsenaf perioden blev der foretageten ret
omJattendemodemiseringafen del afskolen, således
en fuldstændig fornyelseaf elevværelsemeog installation af centralvarme.
I perioden blev der ogsåvedtageten ny lov, som ganskeunødigt - blev årsagtil aflysning af sommer-

skolen 1942,noget,som var mere alvorligt for skolens
omdømme,end man umiddelbart skulle tro.
Den nye lov blev ogsåden direkte anledning til, at
man ændredeskolensformelle statusfra aktieselskab
til en selveiendeinstitution, da dette ville indebære
betydeligeøkonomiskefordele.
Endelig kan nævnes,at der i slutningen af perioden blev oprettet en husholdningskoleafdelingmed
skolekøkkeni "Sønderomme",især med kortkursusvirksomhed for øje.
Til alle dissepraktiske ting kommer så selvekrigssituationen,dels med densmaterielleknaphed,men i
dette tilfælde nok så meget med en polarisering af
personligeholdninger, der i sidste ende fik alvorlige
KOnSeKVenser.
Dissemangeting giver sig da ogsåudslag i, at referaternei bestyrelsensforhandlingsprotokolfra denne
periode fylder lige så meget som referaternefra de
foregåendegodt 30 år.

Kirkegaard |ensensforstandertid 1940-41
Forstanderproblemet

Der er næppe tvivl om, at de har følt sig i alvorlig
tidnød.
Udbruddet af 2. verdenskrig 1. september1939satte
Tiden for sommerskolennærmedesig, og efter det
uundgåeligt sit præg på mange ting, - og som vi har drastiske skridt med afskedigelsen af forstander
sei ogsåpå livet på BornholmsHøjskole.Om det også Thomsenvar det for skolensomdømme og overlevelhavde nogenandel i, at dei trak ud med at finde en ny sesmulighed ekstra nødvendigt, at denne blev en
mand til at lede skolenved vi ikke, men formodentlig rimelig succes.
har det haft en vis indvirkning.
I denne situation tilkaldte de telefonisk valemenighedensandenpræst,
Kay KirkegaardJensen,ior at
I begyndelsen af februar 1940 holdt bestyrelsen drøfte med ham, om han ville påtagesig midlertidigt
møde på Høiskolehjemmeti Åkirkeby for at drøfte at lede skolenden førstkommendesommer.Han havspørgsmålet. To medlemmer af elevforeningens de kun været i embedeti knap io år, men var tils)mebestyrelsevar ogsåindbudt.
ladendehurtigi blevet populær.
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Kirkegaard Jensengav tilsagn om det under forudsætning af, at valgmenighedens menighedsråd
godkendte det. Vedligeholdelseaf bygningerne ville
bestyrelsen sørge for, indtil en ny forstander var
endeligt ansat.Forpagtningsordningenslmesde derimod at ville bibeholdeogsåi den midlertidige periode, rnen Kirkegaard Jensenfik forsikring om, at det
økonomiskeville blive ordnet således,at han ikke ville lide tab ved at lede skolen.
Da der åbenbarthavde væretmegensnak mand og
mand imellem om situationen på højskolen,og formentlig ogsårygtedannelser,enedesman på samme
møde om at lade pressentilgå en redegørelse,hvori
det meddeltes,at skolenville fortsættemed sommerkursus til normal tid med KirkegaardJensensom forstander, og at de tidligere omtalte byggeplaner
"udsættesindtil bedreForholdforeligger".
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"Skolens Formaal er gennem Undervisningen og
Samværetat hjælpe,vejledeog dygtiggørede unge til
Livet. Undervisningen i de enkelte Fag foregaarpaa
samme Maade som paa andre grundtvigske Folkehøjskoler.Skolenvil søgeat skabeen saafestlig, indholdsrig og udviklende Tid som muligt for de unge".
Ordene hjælpe og vejlede i første sætning af formålsformuleringenerstatterordet styrke i Thomsens
udgave, mens den sidste cetning uden tvivl helt er
KirkegaardJensensegen.
Ellers er teksten næstenhelt ideniisk med Thomsens.Nogle billeder fra bornholmske seværdigheder
og af rutebåden "Hammershus" appellerer især til
folk ovrefra, men det blev nu kun til 6n fra Ebeltoft.

Køb af "Godset"
Kay Kirkegaard fensenl blev født i Kolding 1899,
men voksede op i Esbjerg.Efter studentereksamen Med forstanderproblemetløst for en tid kunne bestyrelsen koncentrere sig om andre ting, bl. a. køb af
drog han meget om i
"Godset", som Thomsen ønskede at afhænde i forverden, og endte på et
bindelse med sin fratræden.Det nævnesførste gang
tidspunkt med at blive
som punkt ved et bestyrelsesmøde
ansat
hos
General
den 2. marts 1940.
Bestyrelsenstillede sig velvilligt over for at overtage
Motors. Så brød han
ejendommen,hvilket måske til dels var en form for
brat af og gav sig i en
alder af 33 år iil at læse afbigt over for Thomsen.Man enedesom en pris på
teologi i 5-6 år. Han
16.000kr., og skæringsdatoensattestil den 1. april.
Dog skulle Thomsenlæggeforårsavlet,deri indbefatnåede ikke at få emtet kunstgødning undtagen salpeter
bedseksamen, men blev
i 1938 ansat som hjælDe nødvendige formaliteter blev ordnet på et
pepræst for Bornholms
møde den 1. april mellem et lille udvalg af bestyrelValgmenighed. Andresen,Thomsenog en sagførerWichmann fra Neksø,og
købet blev endeligt godkendt på en ekstraordinær
as Hansen skriver om
generalforsamlingden 15.april.
ham, at han iog fat på
Kay Kirkegaørdlensen
præstegerningen med
På det tidspunkt var Danmark som bekendtblevet
direkte involveret i krigen den 9. april. Det fik bestystor energi, og at han
særlig havde en betydelig evne til at samle ungdom- relsesformanden,Holger Koefoed,til at indlede genemen om sig. Det er utvivlsomt på baggrund af det ralforsamlingen med "at udtale nogle alvorsfulde
sidstnævnte,at bestyrelsenfor højskolen henvendte Ord om den vanskeligeSituation,som vi alle er kommet i og som vi ikke i Dag kan se, hvad det kan føre
sig til ham i den vanskeligesituation, de stod i.
med sig".
Til finansieringaf købetovertog skolenet par gamle lån med en samlet resigæld på knap 9.000kr. De
Skoleplan
resterende7.000kr. plus andre udgifter ved købetvilSelv om der kun var kort tid, fra det blev bestemt,at Ie man klare med at opiage et lån på yderligere 8.000
kr
Kirkegård Jensenskulle lede sommerskolen1940,til
Ved et best)ryelsesmøde
umiddelbart efter generaldenne skulle begynde,nåedeman alligevel at udsende en skoleplani hansnavn. Det fremgår af et bevaret forsamlingen forelå der tilbud om 3.000kr. fra eleveksemplar Men forståeligi nok var den næstenhelt foreningens(!) hjælpefond.(Denne fond er sandsynog holdent en videreførelseaf mønsteretfra Thomas ligvis den samme,som hidtil er omtalt. Fra samrneår
Thomsenstid. Skoleplarerysom er et lille hæfte på 8 optræder dog i elevforeningensregnskabdens egen
sider, indeholder et ugeskema,som gengives øverst hjælpefond,som imidlertid kun havde en beholdning
på godt 1.000kr. Den er ikke nævnt i forhandlingspå næste side.
Formålsformuleringen i skoleplanen lyder som protokollen, så vi kender ikke de neermereomstændigheder bag den. Der er i det hele taget en del uklarfølger:
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Timeplan
Kl.
8-9

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Verdenshistorie

Verdenshistorie

Kirkehistorie

Kirkehistorie

Nordens
Historie

Nordens
Historie

Dansk

Dansk

Dansk

Dansk

Dansk

Gymnastik

Gymnastik

Gymnastik

Gymnastik

Gymnastik

Litteraturhistorie

Regning

Litteraturhistorie
Sundhedslære

9-10 Dansk
10-11 Gymnastik

7L-12 Samfundskere Samfundslære Regning
13/4.
23/+

3-5
5\/>
6r/z

Naturkundskab

Naturkundskab

Geografi

Sundhedslære

Sang

Haandarbejde
og Vævning

Haandarbejde
og Vævning

Haandarbejde
og Værming

Haandarbejde
og Vævning

Haandarbejde
og Veevning

Geografi

Hiemmets
Betydning

Oplæsning

Samtaletime

Husholdningsregnskab

Folkedanshver TorsdasAften.
Møde for HøjskolensVenneren Gang om Måneden.
heder omkring de forskellige fonde, men under alle
tilfælde var der god brug for alle pengene).
De resterende5.000kr. til købet af "Godset" kurure
lånes af en privat person til en rente af ikke over
5,25"k mod prioritet i ejendomrnenog bestyrelsens
kaution. Navnet på denne privatperson er ikke
nævnL men af andre samrnenhængefremgår det, at
det var en gårdeteri Langedeby,Lars Andersen, formandens nærmeste nabo. En søn af ham, Aage
Andersery blev elev vinteren efter.
Forskellige forslag til ændringer af kautionistemes
forhold blev vedtaget, hvorefter købet også blev
endeligt godkendt af bestyrelsen
Dermed var den ejendom, der i praksis havde
været snævertknyttet til skolen siden 1918,ogsåformelt blevet samhørendemed den.

Sornrnerskolen 1940
Knap tre uger efter beglmdte så sommerskolen,og
ikke færreend 28 piger havde meldt sig;mere end det
dobbelte af, hvad man efterhånden en del gange havde måttet nøiesmed. De kom alle fra begyndelsenog
var der alle de fulde tre måneder.

Eleverindringer
Også fra denne somner modtog vi i sin tid skildringer fra nogle tidligere elever.En af dem, Asta Nielsen,
Rønne, skrev ret udførligt, og som de tidligere gengi-

ves hendes skildring her i let tillempet form. Den
ryoer:
"Mit navn er Asta Birgitte Nielsen, og jeg var elev
på Bornholms Højskole soruneren 1940.Kirkegaard
Jensen,der var valgmenighedspræstpå Bornholm,
havde lovet at være forstander på højskolen,da de
ikke kunne få nogen anden til det, før skolen skulle
beglmde den 3. maj. Vi var 28 elever på skolen den
sommer;6n elev var ovrefra (fra Ebeltoft), alle vi
andre var bomholnere.
Kirkegaard Jensenhavde religion og en time om
ugen diskussionstimemed vidt forskelligeemner.Jeg
kan huske nogle emner som: 'Hvorfor går de unge
ikke i kirke?' og 'Var du glad ved eller ked af at gå i
skole og hvorfor?' Cand. theol. Knud Holm, senere
biskop i Odense,var lærer Han underviste i dansk og
samfundslære. Ama Rønnov, senerekonsulent i Jysk
Haveselskab, havde gymnastik, anatomi, ernæringsleereog håndarbejde.Bodil Luun havde regning og
også håndarbejde; det var begge lærerinder fælles
om. Vi var meget glade for at væve, men det kneb
med at skaffe materialer nok, så flere af os veevede
kludetæpper. Pastor Andreas Hansen underviste
også.Han havde to timers litteraturhistorie med os,
hvor han i første time fortalte om en digter eller forfatter og i næste time læste op af den, han havde fortalt om. Det glædedevi os til hele ugerymen da vi var
meget ivrige med vores håndarbejde,tog vi det 6n
gang med ind til Andreas Hansensoplæsning,men
det blev han meget vred over og sagde, at han ikke
læste op så længe vi sad der og nørklede, så det
orøvede vi ikke oå mere.
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Fridlev Skovmand kom hver uge og havde sang
med os, da ingen af lærerne undtagen frøken Luun
kunne synge.Derfor var det os elever,der måtte synge for i de flestetimer; de begyndte og sluttede nemlig altid med en sang.
Nede i "Hytten" boedelandbrugslærerChr. Christensenmed sin familie. Han havde botanik og naturlære med os, og vi var tit ude i naturen
ham,
-å
hvor han underviste os.
Nogle gangespillede vi håndbold nede på sportspladsen i gymnastiktimerne, og så blev vi meget
svedte.I vaskerummetvar der en lang vask, hvor der
stod 5-6 emaljeredevandfade;der var ikke noget med
bruser.Så fandt lærerinderneud af at sætteen vandslangepå i køkkenet,og så fik vi den kolde douche
udenfor på græsplænen.
Vi havde folkedansen aften om ugen,hvor vi harde inviteret nogle unge meend,som kom trofast hver
uge og dansede med os. Bagefter fik vi kaffe med
htemmebagtog sanget par sange.
Vi fik god og enkel mad, selv om der var rationering. Vi fik mange grønsager;aftensmadenvar særlig
god og varieret med forskelligesalatet som altid var
meget velsmagende.
Grundlovsdagenvar vi på tur i Almindingen med
pastor Andreas Hansen,og ingen kendte Almindingen som han, så det var megetinteressant.I 1940kørte io ingen biler, men vi cyklede lange ture. Vi var i
Paradisbakkerne,hvor vi bagefter besøgie og fik
aftensmadi en af eleverneshjem. Nogle gangevar vi
på ture i 6t hjem og fik eftermiddagskaffeog i et andet
og fik aftensmad.Til nogle af hjemmene,hvor de havde flotte kørehesteog vogne, kom de og hentedeforstanderen med familie og andre, som måske ikke
kunne cykle af forskellige grunde.
Vi spillede også komedie, og til elevfestenopførte
vi stykket "Egeløkke" af Kaj Munk. Vor lærer,Knud
Holm, spillede greven.De andre mandlige kræfier fik
vi udefra. Gustaf Bengtsonvar lærer på arbejderskolen (Statsungdomslejren,hvor Peder Pedersenvar
blevet leder. SAM), han kom og spillede Grundwig.
Johs.Miiller fra Fjældhyttenspillede Willemoesog N.
A. Aaby Dam spillede Grundtvigs broder (eller også
var det omvendt), og Knud Anker Kofoed, Søvang,
Rø, spillede kanon6r Bahr.Lærer Skovmand kom og
instruerede sangene.Kirkegaard Jensen og Gusiaf
Bengtsonvar instruktører,mest dog Bengtson,mener
jeg. Det brugte vi megen tid på, og det blev opført to
gange.
Vi havde også to gangegymnastikopvisning med
fin musik til. Anna Rønnovvar en megetdygtig gymnastiklederfra SnoghøjHøjskole.
En aften om ugen skulle lærereeller elever optræde med et eller andet.En af disseaftenerspillede alle
læreme"Et dukkehjem"af Henrik Ibsen,åg det gjorde de fortræffeligt,syntesvi alle".
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Asta Nielsen slutter sin beretning med at fortælle,
at hun fyldte 18 år lige efter,at hun kom hjem fra højskolen,og at hun måskehavde r,æretlige ung nok til
det. Men hun føjer til, at det alligevel gav hende
megetat leve videre på både som landmandskoneog
som moder til 4 drenge.Asta Nielsensseneremand,
Arne Nielsen,var elev vinteren 1941-42.
Det kan tilføjes,at hele 9 af de 28 piger var under
18 år, og 3 fyldte først 18 under opholdet.

Opblomstringens

baggrund

Den vældige opblomstring, som højskolenoplevede
med dette elevhold,giver naturligt anledning til nogle spørgsmålom, hvorfor det gik så godt efter så lang
tids stagnation.Kunne det virkelig v€ererigtigt, at en
anden ledelseså prompte fik hele billedet til at vende?
Det var det neeppeheller. I Thomas Thomsenstid
havde der været talt meget om nødvendigheden af
større tilgang af elever,og det havde ikke skortei på
opfordrinBertil at gørenoget for sagen.Men det lader
til, ai det stort set var blevet ved ordene. Thomas
Thomsen har formodentlig giort, hvad han kunne
gøre, men den store udfarende kraft har han næppe
værei. Og i øvrigt var en pågåendereklame-og hvervekampagneendnu ganskeutænkelig i højskoleverdenen. Man satte endnu stor lid til, om man havde
"den rette mand" til at tegneskolen.
Men bestyrelsensret drastiskeskridt med at afskedige ThomasThomsen,som trods alt nok er komrnet
som lidi af et chok for mange,har sandsynligvisgiort
det klart for folk, hvor alvorlig situationen egentlig
var. Man er i kredsenblevet klar over, at det var ved
at være sidsteudkald, hvis skolen overhovedetskulle leve videre.
Til dette har en kort artikel i årsskriftetfor 1940af
KirkegaardJensengivetvis været et godt bidrag. Den
Væunirrgpå somnerholdet
1940.Efterttittt[uetsplacering
"Søderonmn"
at dømnrc
det
i
foregik
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er skrevetfør vinterskolen1939,og altsålængefff det
kom på tale, at han skulle lede skolen, og den kan
nærmestbetegnessom en flammendeappel om nu at
gøre noget ved sagen.Han skriver bl.a.:
"Hvad med Højskolen?Bliver der Skoletil Vinter?
Kan Skolenblive ved med at gå?...
Lad os give Spørgsmåleten anden Adresse:Hvad
med Ier?
Hvad med Jer Medlemmer af Elevforeningen?
Hvad med Jer Aktionærer?Hvad med Jer Venner af
Højskolen?Hvad med Jer Tilhængereaf det grundtvigske Aandsliv? Hvad med Jer allesammen?...
...tørI påtageJerdet Ansvar, at Bornholmsgrundtvigske Højskoleblev sløjfeti edersTid, uden at I rørte en Finger for at frelseden....
Kom nu, baadegammel og ung, der fandt Værdier
i den grundtvigske Højskole. Husk, for Bornholms
grundtvigske Højskole gælder det:
NU ELLER ALDRIG"
At budskabetgik ind, og at situationensalvor stod
klart for folk, vidner den flotte fremgang i elevtallet
tydeligt om.
Kasterman et blik på, hvor elevernekom fra denne sommer viser det karakteristiskeved situationen
sig tydeligt. Af de 28 eleverkom omkring 20 helt klart
fra den gamle kreds af "højskolefamilier",og adskillige af forældrenehavde selv været elever på skolen.
Asta Nielsen,som var født Bendtsenog stammedefua
var den yngste af 6 søskenen af Smørenge-gårdene,
de, der havde været elever,og sådankunne der naevnes flere. Fra nabogården,Dam, Smørengegård,var
der to søstresom elever.
Der var ganskevist en anden ting, der mod al forventning ikke medførte en nedgang,men en vis stabilisering i elevtallet rundt omkring på højskolerne.
men dens indDet var selve besættelsessituationen,
virkning mærkedesforståeligt nok først lidt senere.
Den store tilslutning til sommerskolen1940må således i hovedsagentilskrives den særligelokalt prægede situation for Bomholms Højskole,og hvor der netop det år blev gjort en ekstraordinærindsats.

Generalf orsamling og f ormandsskif te
Denne situation gav sig da ogsåudslag i, at formanden på den årlige ordinæregeneralforsamlingden 24.
juni kunne byde velkommen til en "usædvanligtalrig
forsamling", hvilket han tog som et tegn på voksende
interessefor skolensarbejde.
Det fremgår også,at der blev en ret livlig diskussion på generalforsamlingen.En enkelt slog til lyd for
at oprette en efterskole i tilknytning til skolen, mens
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de øvrige indlæg i det væsentligeformede sig som
opfordringer til fortsat at drive høiskolepå den gamle måde. Der kom også flere opfordringer til KirkegaardJensenom at fortsættesom forstander,men han
menteikke, han kunne fravige en tidligere beslutning
om at fortsættemed pr?estegerningen.
Den bestyrelse, der ansatte Kirkegaard Jensen
bestod af gdr Holger Koefoed,Langedeby,som var
formand, gdr. Anthon Kjøller, Ellesgård,Østetmaie,
gdr. Ludvig Kofoed, St. Bukkegård,Aker, gdr. Herluf
Hansen,Risegård,Østermarie,pastor Andreas Hansen, Rønne, gdr. Carl Mathias Funch, Baunegård,
Åker, gdr. Poul Kofoed, Kanikkegård, Klemensker,
gdr. Anker Hansen, Pilegård, Rø, og avlsbr. Knud
Hansen,Solvang,Aker.
Til bestyrelsesvalgetfrabad C. M. Funch, Poul
Kofoed og Knud Hansensig genvalg.Anthon Kjøller
var ikke på valg, men ønskedepå grund af alder at
træde tilbage. Han var da 83 år og havde været med
lige fra førstefeerdi 1893.
I stedetfor dissefire valgtesOlaf Henriksen,Myreby, Vestermarie,Viggo Pedersen,Bakkehuset,Aker,
Thorvald Thorsen,Virkelyst, Vestermarie,og elevforeningens formand, Markus Hansen, St. Duegård,
AKEI,

Olaf Henriksen2blev født 1902og var elev1920-21
hos Andreas Hansen.Beggeforældrene,Georg Henriksen og Hansine,f. Funch,havde væretelever,faderen i 1894-95og moderen på højskolen i Østermarie
sommeren1882.Han blev gift med Anna Margrethe
Nielsen fra Egeskovsgårdi Østerlars, født 1903 og
elev 1924. De overtog ejendommen "Lykkebo" i
Myreby efter hans forældre.Deresdatter,Inger Henriksen, var elev 1953.
Sammenmed datterenvar de helt frem til de seneste år, hvor alderdomssvækkelsesatteen stopper for
det, nogle af de mest trofaste mødedeltagere og
gæsterved skolensarrangementer.
Viggo Pedersen,som i mangeår havde været revisor for aktieselskabet,blevfødt-1878og var elev 190102 på Krebs Langesførste vinterhold. Han boede på
en lille landejendom,Bakkehuset,ca.11lzkm nord for
Akirkeby. I en mindeartikel i årsskriftet1958betegnes
han som en af højskolensmest trofaste venner, der
gennem 60 år så vidt muligt var kommet til alle
mØderog arrangementer.
Thorvald Thorsen3 blev født 1878 og var elev
1905-06.Han blev gift med Birgitie Dahl fra Nørregård i Vestermarie,fØdt 1884og elev 1904.De overtog
ejendommen Virkelyst i samme sogn, som vistnok
var hans fødehjem fra han var et par år gammel. De
fik en stor børneflok,hvoraf tre sønnerog to døtre var
elever i årenefra 1929til1936.

187

TREDIEDEL

BORNHOLMS HØISKOLELIV

Markus Hansen var som nævnt formand for elevforeningenog er blevet omtalt tidligere (side 177).
Det var såledesen noget fornyet bestyrelse,der
trådte til efter generalforsamlingen.Ved konstitueringen på det første bestyrelsesmødeudtalte Olaf Henriksen, at "for om muligt at faa mere Ro om Spørgsmaalet 'Højskolen' burde vi nu gøre Skridtet fuldt
ud". Derefter gik formanden, Holger Koefoed udenfor, og såenedesman om at vælgeAndreasHansentil
ny formand. Og et bedre valg, når det gjaldt om at
genskabetillidsforholdei til skolen,kunne man næppe havetruffet. Holger Koefoedblev i stedetsekretrer.
Dette mellemspil kunne imidlertid tyde på, at der
i kredsen omkring skolen ikke har været udeli tilfredshed med bestyrelsenshåndtering af problemerne. Holger Koefoed har formentlig ståetfor en noget
håndfastlinie og væretden, der trumfede afskedigelsen af Thomas Thomsen igennem, men det var der
åbenbartandre, der følte sig utrygge ved.

Forhandlinger om ny forstander
I løbet af sommerenfortsatte bestyrelsenbestræbelsernepå at finde en ny forstander.Det trak imidlertid
ud, og derfor gik Kirkegaard Jensenpå et tidspunki
ind på at væremidlertidig forstanderogsåpå den følgendevinterskole.
Ved generalforsamlingenvar der indløbet nogle
ansøgninger,og efterhåndenblev det til i alt 14, som
så i nogen tid cirkulerede mellem bestyrelsesmedIemmerne.Nogle af dem ville man forhøre sig nærmere om, dels hos dem selv,dels hos forskellige højskolefolk.
Allerede nogle få dage efter generalforsamlingen
havde man indkaldt den førsteansøger,friskolelærer
JørgenRasmussen,Ellerup, dels til samtaleog dels til
at tale ved skolenssommermøde.Han gjorde et ganske godt indtryk, men man enedesdog om at sende
bud efter endnu to af ansøgeme,lærer Niels Høeg,
Rens Ungdomsskole, og højskolelærer Ame Nørgaard fra RyslingeHøjskole.
De kom ogsåbåde til samtalemed bestyrelsenog
for at tale ved et offentligt møde, som blev afholdt
den 17.juli. Straksefter mødet gik bestyrelseni n:ermere forhandlinger med Arne Nørgaard.
Han var villig til at overtage forstanderstillingen,
men stillede som betingelse, at skolen fik en ny
hovedbygning eller blev bygget om, senestfuldført
året efter.Der blev ogsåtalt om løngaranti. Bestyrelsen lovede snarestat tagestilling til det.
Nørgaards betingelser har formodentlig givet
bestyrelsenet og andet at tænke på, for egentlig var
dei jo at betegnebygningerne som aldelesutidssvarende. Ved et møde et par uger senereblev de dog
enigeom, at de ikke kunne gå ind på hansbetingelser.
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De vedtog dog ogsåat lade en arkitekt senærrnerepå
hovedbygningen med henblik på en ombygning af
den. Disse planer ville man så tilstille Nørgaard som
forslagog videre forhandlingsgrundlag.I alle tilfælde
skulle der dog sørgesfor, at der kunne holdes skole
den føleendevinter.

Ombygning aI hovedbygningens overetage
Der meddelesintet om de videre forhandlinger med
Arne Nørgaard, men det kan konstateres,at de ikke
førte til noget.
Men det kan altså ogsåkonstateres,at hans betingelser for en ansættelsesatte gang i en delvis og
utvivlsomt tiltrængt moderniseringaf bygningerne.
Man fik en arkitekt Berg herover for at se på forholdene og give et overslag over omkostningerne.I
førsteomgangville man koncentreresig om at få indlagt centralvarmeog få ombygget elevværelsernepå
overetagen.Når forholdene senere tillod det, r'ille
man så opføre en ny bygning med en større sal end
den eksisterende.Planerneblevgodkendt på et bestyrelsesmødeden 13.august.
Men så var der det evige problem med at skaffe
pengemidler til omkostningerne. På samme møde
vedtogesdet endnu engangat sætteen indsamling i
gang.Lister til tegning afbidrag skulle udsendesi alle
sognene,og elevforeningensformand, Markus Hanserygav tilsagn om, at foreningen ville være behjælpelig med dei praktiske. Endvidere ville man søge
forskellige legater om støtte. Senere vedtoges det
ogsåat søgeom støttei de forskelligepengeinstitutter
samt i landbo-og husmandsforeningerne
og gymnastik- og idrætsforeningeme.
Allerede 14dageefter forelåder tegningerog overslag fra arkitekten, så man kunne udbyde projektet i
offentlig licitation. Denne blev berammet iil at finde
sted allerede en uge senere,den 4. september.Det
hele skulle jo geme være færdigt til vinterskolens
start den 3. november
Der var indkommet tre tilbud, som lå meget nær
på hinanden; det laveste 34.951kr. og det højeste
36.174kr. Af disse valgte man det sidstnævnte,som
var givet af bygmester Ernst Andersen, Akirkeby
Skæreri.At valget faldt på dette, skønt det var det
dyreste,skyldtes at tilbuddei indeholdt garanti for at
det skulle værefærdigt til at tagesi brug til 3. november, alt efter megei udførlig beskrivelse.
Vi må formode, at arbejdet er gået i gang straks
efter,men det er ellersmegetsparsomt,hvad der konkret meddelesom dei. Det kan dog umiddelbart sluttes,at hele overetagennærmester blevet helt nybygget. Såvel ydervæggenesom de indvendige skillevægge havde før været helt af træ. Nu blev yder-
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efterombygningen
1940.
Skoleni dennyeskikkelse
væggenemuret helt op, og taget blev hævet ca. en
halv meter. Det meste af det indvendige blev fortsat
lavet af træ; dog forstår man af en helt anden standard end før. De gamle værelseraf forskellig størrelse- fra 2 til 5 sengepladser- blev erstattetaf en række
værelseraf ens størrelsemed 2 sengepladserpå hver.
Men i påkommende tilfælde kunne de selvfølgelig
sagtensforsynesmed køjesenge,så der blev plads til
Midtergangen rnellem værelserneblev lavet ret
bred - 2 m - og den blev ført helt igennem til østgavlen, hvor der før ogsåhavde været et værelse- "Morgengry", som det kaldtes fra den første tid. Nu blev
der på dette sted et stort vindue, foruden at der længereinde blev lavet to ovenlysvinduer.
I den vestligeende af bygningen, hvor der var private soveværelserog værelsertil tjenestepigeme,og
midt på sydsiden, hvor hovedbygningen støder til
gymnastiksalsfløjen,blev noget af det gamle muligvis bibeholdt,men bl.a. på grund af senereændringer
er det ikke muligt at fastslådet nøjerei detaljer.
Som omtalt var installeringenaf centralvarmedet
andet store hovedpunkt i denne modemisering. Der
blev indrettet fyrrum i en tidligere almindelig forrådskelder under den lille skolestueog ført en skorsten op i det sydøstrehjørne af bygningen. De fleste
af skolens6 garnleskorsteneblev selvfølgeligsløjfet.
Forudenden nye blev kun io tilbage;6n til komfuret i
køkkenet og en, som vistnok var til en gruekedel.
(Men under taget står flere af dem for øvrigt endnu).

Den 7. oktober mødtes bestyrelsenpå høiskolen,
"for at vi alle kunde se Ombygningen af Skolen,der
nu skred godt fremad". På dette møde blev der desuden tagetbestemmelseom udvidelse af den lille skolestue samt flere andre mindre ting. Og med hensy'n
til de sanitæreforhold bestemtesdet at forbedrekloakforholdene,samt at 5 retirader i garagebygningen
skulle istandsættes.Al kraft skulle sættesind for at få
alt færdigt til november.
Udvidelsenaf den lille skolestuemå havebeståeti,
at man sløjfededet lille værelse,der var i hiømet op
til gymnastiksalen.
Af andre bygningsmæssigeforhold skal nævnes,
at man alleredetil sommerskolen- eller muligvis allerede i Thomsenstid - havde indrettet spisestuei den
tidligere opholdsstuei hovedbygningeni stedetfor i
"Sønderomme".
Tilbuddei fra bygmesteren lød som tidligere
nævnt på godt 36.000kr., men da der undervejskom
noget mere til, blev det følgelig noget større. I en
omtale i Bornholms Tidende nævnes således45.000
kr. Til delvis finansiering af dette beløb søgteman et
tillægslån på 15.000kr i ØstifternesKreditforening,
hvilkei rnan fik i begyndelsenaf 1941.
Da resultatetaf indsamlingenblev gjort op hen på
foråret, viste den sig at have indbragt 30.220kr I en
kassebog,som blev påbegyndt i juli 1941,figurerer i
augustdesudenetbyggetilskud fra statenpå 5.000kr.
Ud over det nævnes det, at Bornholms Amt havde
givet tilsagn om et tilskud på 1.500kr. fordelt over 3
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år. Af kassebogenses det, at raterne er indbetalt i
februar 1942og i marts og november 1943.Dermed
har der været et overskud i størrelsesordenen5.0007.000kr til en "indsamlingsfond", som der blev god
brug for senere.
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årsberetningenbl.a.: "Vi, der har kendt de gamle
Elevværelserpaa den mørke og skumle Gang,maatte
sande,at her var virkelig kommet noget lyst og godt
i Stedet".
Men som sikkert ofte før gik det ikke helt stille af,
når så mange unge mænd var samlet på et sted og
undertiden skulle have afløb for deresmangekræfter.
Ansættelse af ny Iærer/forstander
Kirkegaard Jensenskriver videre, at de tog huset i
besiddelsemed storm. "Bølgerne gik højt de første
En uges tid inden det ovenfor omtalte møde på høi
Dage,men Haandtageneholdt - næstenallesammen.
skolen, hvor man beså nybyggeriet, havde bestyrel- At Væggenegav lidt efter var kun godt, saafik vi nye
senimidlertid den 30.septemberholdt et andet møde Vægge". Det sidstnævntekan man andetstedsforstå
i Åkirkeby, hvor det førite, der drøftedes,var Kirke- var kalkpudset, som ikke havde fået tid til at hærde
gaard Jensensansættelseaf en lærer fra Rønshoved godt nok. Derfor var det raslet af under tumulterne,
Højskole,PeterGamborgNielsen,for den kommende men håndværksmesteren
gik seneremed til at opsætvinter og med tanke på, at han derefterskulle overta- te ny puds i skulderhøjdeuden beregning.
ge forstandersiillingen,"saafremt Samarbejdeti VinHoldet var også dei første, der havde varme på
terenforløbertilfredsstillende
for beggeParter".
værelserne.Derimod var der endnu ikke varmt vand
Det lader såledestil, at bestyrelsentil dels havde i vaskerummet.Derfor sketedet nogle gange,fortæloverladt til KirkegaardJensenat finde en ny forstan- les det, at de tappedevarmt vand af udluftningsvender. Gamborg Nielsen, som også var til stede, ville tilerne på radiatorernetil barberingen.Men så varede
imidlertid ikke drage til Bornholm bloi på lykke og det ikke længe, før der blev problemer med vandfromme og bekoste en flytning eventuelt kun for et standeni anlægget.Såmåtte der en opsangtil fra forhalvt år. Skulle han det, ville han v;ere sikker på at standerenfor at få det stoppet.
kunne overtageforstanderstillingen.
Det fremgåraf
Eftersom Kirkegaard Jensenikke boede på skolen
referatet,at bestyrelsenaccepterededette, såledesat og havde sin præstegerningat passeved siden af, var
han skulle overtagestillingen fra 1. april 1941.
de vigtigste lærerkræfter nu Gamborg Nielsen og
Kort tid efter flyiiede han så med kone og børn hans kone. Foruden dem medvirkede flere af 'de
over og rykkede ind i forstanderboligen,men i første gamle' og som ny i kredsen medvirkede sogneomgang altså for at være lærer på vinterskolen.
præsteni Nylars,Axel Løvgreen.
Det viste sig hurtigt, at KirkegaardJensenog Gamborg Nielsen ikke rigtig kunne sammen.Man forstår,
Vinterskolen 1940-41
at eleverne tydeligt kunne mærke det. Kirkegaard
Jensennævnessom den rolige og besindige,der altid
Den nye opblomstring for skolen slog også igennem helst ville fare med lempe i tilspidsede situationer
på vinterskolen1940-41.Der kom 26 elevertil novem- Gamborg Nielsen virkede derimod nervøst anlagt,
ber og fra januar endnu 6n. Af dem var der 6n fra Bro- impulsiv og lidt hidsig, og han ville hellere håndager i Sønderiylland;restenvar bomholmere.
hæveen strengeredisciplin.
Og også på dette hold stammede ca. 20 fra den
Om Gerda Gamborg Nielsen hedder det derimod
gamle kreds af "højskolefamilier". En af dem, Philip entydigt, at hun var ualmindeligt afholdt. Hun er
Christian Koefoed, var såledessøn af den tidligere utvivlsomt en af de mangelærer-og forstanderkoner,
formand, Holger Koefoed.
der ved deresvæsenog stilfærdigegøremåli det dagEn anden, JohannesKofoed fra Bolbygård i Kle- lige har haft overordentlig stor betydning for både
mensker,var den yngste af indtil da 8 søskende,der eleverneog højskolernesvirke i øvrigt.
havde været elever.Han havde gerne villet væreelev
Den nævnteelev fra Sønderjylland,som hed Chripå en højskoleet andet sted i landet, f. eks.Vallekilde, stian Hansen Kaad, blev efter opholdet engageret
men hans fader, Hans Kofoed, der havde været elev som avlskarl på "Godset". Det var han i to år.
hos N. P. Jenseni 1890-erne,havde holdt på, at de
skulle støtte Bornholms Højskolea.Et par år senere
Lærere 1940-41
var endnu en broder elev,så det blev til i alt 9 søskende, der havde været elever, det næststørsteantal i Asta Nielsen har i sin skildring alleredeomtalt lærerskolenshistorie.
ne på sommerskolen1940,så derfor skal kun nogle
Dette hold var jo det første,der tog den nyistand- enkelteting tilføtes.
satte skole i brug. Håndværkernevar ikke mere end
lige blevet færdige,så det var meget friskt, men dei
Knud Holrn, som underviste i dansk og samfundsligt så det ud, hedder det. KirkegaardJensenskriver i lære og formodentlig et par ting mere, var kun lærer

190

TREDIEDEL

BORNHOLMS HøISKOLELIV

den sammesommer.Han blev senerepræst og endte
som omtalt med at blive biskop i Odense.I 1969talte
han ved elev- og efterårsmødetog gensåda en del af
sine elever
Anna Rønnov, som havde gymnastik, anatomi
(formodentlig sundhedslære), ernæringslære og
håndarbejde,medvirkede ogsåkun samme sommer.
Om efteråret år blev hun arsat på Flemming Efterskole,og som omtalt af Asta Nielsen blev hun senere
konsulent i Jysk Haveselskab.
Bodil Luun Nielsen, som underviste i regning og
sammen med Anna Rønnow i håndarbejde - herunder vævning - var også kul lærerinde den samme
sommer.
Fridlev Skovmand, som var timelærer i sang,var
lærer i Rønneog tæt på pensionsalderen.Han fortsat-
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te som sanglærerog-såpå vinterholdet. En lærer,Erik
Faber fensen, fra Akirkeby nævnes dog også som
sån8l€erer.
Christen Christensen, som var begyndt hos
Thomas Thomsen,fortsatte som lærer med nogle få
timer om sommeren1940og som landbrugslærerom
vinteren. Det sidstnævnte fortsatte han i et vist
omfang med nogle år frem. Han var såledesogsåmed
på Aksel Lauridsensførstevinterhold.
19t14-45
Nye på vinterholdet blev så Gerda og Peter Garnborg Nielsen, men foruden dem blev som nævnt
ogsåsognepræsteni Nylars, Axel Løvgreen,engageret som timelærer.
Det turde næsten være overflødigt at nævne, at
Andreas Hansen også hele tiden medvirkede med
noqle få timer.

Gamborg Nielsens forstandertid 1941,-44
Peter Gamborg Nielsen blev fØdI de\ 24/2 1908og
Man forstår,at Gamborg Nielsen var meget inspivar som ung elev hos den navnkundige Aage Møller reret af Aage Møller, for hvem den nordiske mytologi
på Rønshoved Høiskole. Senereblev han lærerud- i den grundtvigske fortolkning var det helt centrale
dannet, og sin løbebaneinden for højskolenbegynd- høiskolestof. På alle sine hold holdt han da også
te han omkring 1934på Vestbirk Højskole,hvor han mytologiske foredrag, som han kaldte 'frie folkelige
var i "11/zår. Derefter
foredrag'. Førnævnte
var han i 2 år på
Johannes Kofoed har
Testrup Højskole, og i
fortalt, at han syntes
1.937blev han og hans
godt om disse forekone, Gerda, som blev
drag, men der var en
tødt 16/7 1912og vistdel af kammeraterne,
nok også var lærerudder ikke brød sig om
dannet, så ansat på
dem.
hans gamle skole,
I samklang med det
RønshovedHøiskole.
mytologiske var han
Denneskoleselevtal
ogsåstærkt engagereti
gik imidlertid stærkt
de nationale spørgstilbage i de følgende år,
må1,hvor han nærmest
så derfor måtte de i
må betegnes som kom1940 se sig om efter
promisløs i forhold til
noget andet. Efter at
Gerdaog PeterGamborgNielsen
det, han anså for det
have set på nogeL som
rette. Denne skarpe
de ikke turde binde an med, søgtede såpå forstander holdning skulle senerefå alvorlige konsekvenserfor
Arnfreds anbefaling Bornholms Højskole, og da det ham som forstander.
ikke blev til noget med de først indkaldte ansøgere,
Det meste af det ovenståendehar han selv redeendte det med, at de fik det.
gjort for i et brev fra 1983og i etprivat interview 1984.
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Her fortalte han naturligvis megetmere om sin tid på
Bornholms Højskole, og i det følgende vil der flere
gangeblive henvisttil disseskildringer.
Gamborg Nielsen blev i lighed med sine forgængereansatsom både forstanderog forpagter.Den årlige forpagtningsafgiftblev sat til 2.500kr for skolen,
men som det havde v:eret skik med reduktion det
førstehalve år Denneblev på 500kr., som Kirkegaard
fensenskulle udrede af overskuddetfra vinterskolen.
Ellers nævnes der ikke andet om betingelserneog
kontrakten end, at der opnåedesenighed herom.
Af nogle regnskabstalfremgår det dog, at afgiften
af "Godset" i førsteomgangblev sat til 1.100kr årligt,
men her blev der også enighed om nedslag i den
første tid. En mere varig ordning blev flere gange
udskudt og kom først endeligt på plads 11lz år senere.

Elevtilslutningen
Efter vinterskolens slutning tiltrådte Gamborg Nielsen så fra 1. april 1941som forstander,og Kirkegaard
Jensenblev timelærer,som han ogsåhavde været før
sin forstanderperiode.
Det første år efter skifiet fortsatte den positive
udvikling med forholdsvisgod tilgang af elever,men
dereftergik det nedad igen.Til sommeren1942meldte der sig så få, at man så sig nødsagettil at aflyse,
bl.a. på grund af usikkerhed omkring en ny lov, der
stod foran vedtagelse.
Men lad os først senærmerepå de konkreteelevtal
for skoleårene1940-41til 1943-44
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Bomholm fik GamborgNielsensdog besøgaf familie
og venner i løbet af sommeren,og nogle af dem blev
så sat til at fortælle eleverneom, hvad de særligt var
kendt med. En kontorchefi en bank fortalte om bankog pengevæsen,en lektor fortalte danmarkshistorie,
og en ung sydslesvigerfortalte om sønderjyskeforhold.
Som sædvanligvar de ogsåpå en del ture på cykel,
og af disse blev to-dages turen til Nordbornholm
trods meget regnvejr undervejs den store begivenhed. Som sædvanligovernattedede på vandrerhjemmet "Sjøljan", m€n turen blev også kombineret med
besøgi tre af eleverneshjem. Først hos bryggeriejer
Holm. Hasle.hvor der blev serveretsodavandtil alle
kvindeme og øl til alle mændene- hvoraf der kun var
Gamborg.Efter besøgved Jonskapel gik turen til St.
Hallegård i Olsker,hvor de fik en god middag og derefter blev der spillet op til dans, som varede et godt
stykke ud på aftenen.Efter overnatning på "Sjøljan"
og rundtur dagen efter til Finnedalenog Hammershus, gik turen til Sandkås,hvor de badede og bagefter så på kunstudstilling. På vejenhiem sattede sig så
til et mægtigt kaffebord i den tredje elevshjem, ejendommen "Højvang" i Rø.De nåedeførst hjem hen på
aftenen.

Den første fællesskole

På vinterskolen 1941-42prøvede Gamborg Nielsen
for første gang i skolenshistorie at lave fællesskole
for både unge mænd og piger. Når der sesbort fra
Askov Højskole,var dette noget megei nyt i højskoleverdenen,og så vidt det kan fornemmes,var det heller ikke med bestyrelsensgode vilje. Det blev da også
Antal elever 1940-tK
kun til 2 piger, mensder var 20 maendpå denneførste
kontr.
elever fællesskole.
Sommerskolen Vinterskolen
Gamborg Nielsens begrundelse for fællesskolen
1940..............281940-41..................27
var, at "Vi vil jo geme gøre Tiden her saa rig for de
1941..............28"19
4"1
5
-42 ...20+2piger
unge som der er Mulighed for". Han var tydeligt
1942.........aflyst7942-43..................17 6
8
skuffet over, at det kun blev til 2 piger, men fortrød
1.943
................71.943-44...................
9
ikke forsøget.Han skriver videre
"Vi var glade for vortVinterhold, og det var mig en
For vinteren 1943-tKkan det hlføies,at der før jul
var 9 ulrge piger på husholdningskursusi 6 uger,og i stor Hjælp og Glæde at have de to Piger med. Det
februar-martsvar der 18, formodentlig ogsåi 6 uger betyder mere for den, der taler,at der er baadeMænd
Men med de egentlige højskoleelevervar det igen og Kvinder at tale til, end man aner. Det betyder
Frugtbarhedog Væksti langt højereGrad for alle Parmeget småt.
Der kan pegespå flere forskellige årsagertil dette ter, end naar kun det eneKøn er til Stede".
At fællesskolenbar frerntideni sig skulle det videbratte dyk, men det vil vi se på længerefremme.
re forløb inden for højskolen til fulde vise, men på
Bornholm var Gamborg Nielsen forud for sin tid.
Efter aflysningen af den følgende sommerskolehenSonmerskolen 1941
stillede bestyrelsenforud for de to næste vintre til
Efter skildringen i årsberehringenfik sommerskolen ham om kun at holde skole for unge mænd, og sådan
1941et helt normalt forløb. Som nylige tilflyttere til blev det.
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1941.Cerdaog PeterCamborgNielsenstårsomnr. 2 og 3 frø aenstrei 2. række.Mnndentil aenstre
Sommerholdet
for
demer ukendt,mendetttutgemandtil højreanr enfætter til GanfuorgNielsen,sonren tid aargodsforunlter.
Længsttil
højrei sammerækkeKay Kirkegaardlensen,og lige til aenstrefor hamgynmastik-og håndarbejdslærerinden,
Anna
MargretfuHaugaard.Hw1 uar søstertil SaendHaugaard,senere
og nntrforstarLder
for St. RestrupHusnnntlsskole
geårigfolketingsmnnd.
I tredierækkesomnr. 4fta aenstrestår Elna Kofoed
i Klenmtsker,
senerenanfta Kannikegård
geårigt kommunalbestyrelseanedlem
i Nyker og Hqsle konlmuner(og ældrcsøstertil folketiflgsnnndNiels Anker
Kofoed).
Længsttil højrei sammerækkestårHeleneSkoomand,
somhaadeunderoisningi sang.Denældredømelængst
til aenstrei forresterækkemenesat aæreGamborgNielsensnndeLder en tid har opltoldtsigpå skolen.
En bevæget somrrl.et - 1942

hvori de opfordrede unge piger,der skulle på højskole denne sommer,til ai tage på Bornholms Højskole.
Gamborg Nielsen ville åbenbart gerne prøve noget De pegedepå, at dette kulturcenter på Bornholm ikke
nyt. I hvert fald blev somrneren1942planlagt til fire kunne undværes,men forudsætningenfor densbevamåneder,fra maj til august. I den følgende årsberet- relsevar jo netop, at der kom tilstrækkeligt med elening skriver han, at det en overgang tegnede til et ver. "Bornholms Højskole er nu en smuk Skole,men
pænt antal elever,men da tiden nærmedesig, så det Skønhedenved en Ungdomsskolekommer dog først
småt ud. Elevforeningenaverteredeom muligheden rigiigi frem, naar den bliver fyldt med en levende,
for at få understØttelse,men lige meget hjalp dei interesseretog blomstrendeUngdom", skrev de.
åbenbart.
Indlæggetfik en gårdejeri Klemenskertil at fare i
Ved sammetid var der indledt forhandlinger mel- blækhuset og skrive et lidt ubehersket læserbrev6.
lem høiskolen og formændene for Bornholms Han går her - ganskerigtigt - ud fra, at såvelelevforlandøkonomiskeForening og De samvirkendeborn- eningensavertering som de to formænds opfordring
holmske Husmandsforeningerom en eventuelopret- skyldtes, at tilgangen af elever ikke var så stor som
telse af en husholdningsskoleafdeling.De to for- ønskeligt, men derefter lægger han utvetydigt skylmænd var henholdsvis Holger Brandt Kofod, den for problemernepå Gamborg Nielsen.Han havBrandtsgård, Bodilsker, og Paul Ipsen, Klintvang, de selv haft en datter som elev på skolen i sommeren
Akirkeby.
1940.Da havde der været fuldt hus, og de havde kun
I den givne situation med udsigt til megetfå elever hørt lovord om forstanderpauetog om forholdenepå
er det utvivlsomt baggrundenfor, at de to herrer midt
skolen i det hele taget.Sommerenefter,da Gamborg
i april skrev et indlæg til de bornholmske avisers, Nielsen havde overtaget ledelsen,havde en anden
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datter været elev og da var meget åbenbartanderledes. Indtil videre ville han dog ikke sige andet om
denne sommer end, at "det var ikke det, vi har været
vant iil på Bornholms Højskole". Han kritiserer endvidere eksperimentetmed kombineretkarle- og pigeskole, som ikke var nogen afgjort succes,og den 4
månederssommerskoleså altså heller ikke ud til at
falde i god jord blandt dem, der skulle skaffe elever.
Og hvorfor havde Kirkegaard Jensenikke længere
timer på skolen? Eleverne havde jo netop veeretså
glade for de timer. Indlægget slutter: "...Forstanderens egenrådige Ledelse af Skolen, saavelsomhans
lidt ejendommeligeValg af Talereved de faa Møder,
der har været holdt paa Højskolen,har ikke bidraget
til ai knytte særlig solide Baand mellem Bornholms
Befolkning og Højskolen".
Gamborg Nielsen reageredeet par dage efter med
en notits om, at han tvivlede på, at indlægget var et
udtryk for bomholmernes mening, og at han derfor
ville afuentenærmere.
Som reaktion kom der imidlertid også et indlæg
fra Harald Brandt NielsenT,Bodilsker,som glædede
sig over landboformændenesinitiativ og i det store
og hele tog Gamborg Nielsen i forsvar Han spillede
nærmestbolden videre til "højskolensvenner", som
io egentlig var dem, der skulle sørge for at der kom
nogle elever.Han opfordrede til at slutte op om skolen og afståfra at holde offentlig storvask.
Han pegedeogsåpå de eendredevilkår, som krigstilstanden havde medført med rationering og andre
indskrænkninger,og som måtte gøre tingenevanskelige for en ny forstander.Nogen kritik af Gamborg
Nielsen som lærer for de unge havde han heller ikke
hørt - "og det er io dog det vigtigste".
Men så føjer han til: "At vi andre saaikke altid kan
tage den Form eller Tone,han anlæggeri sine Foredrag, er en Sag for si& men vort demokratiske Sindelag skulde dog gerne spændesaavidt, at det rummer Plads til at andre ogsaamaa have en Mening. En
anden Ting er, at dersom Forstanderenvil have os til
at komme paa Højskolen til Møder, saamaa han ogsaa sørge for at faa Talereherover, som vi kan være
nogenlundei Kontakt med".
Noget af kritikken i det første indlæg kunne han
altså for en del være enig i, men i sin grundtone er
hansindlæg en varm fortale for høiskolen;"...her,paa
vor Højskole kan de (unge) faa Øjet opladt for de
Værdier, som kan bære gennem Livet, og som kan
hjælpe til at føre vort Folk gennem vanskelige og
sværeTider".

Somrnerskolen aflyst
En uges tid efter disse avisindlæg bragte Andreas
Hansensom formand for bestyrelsenmed dyb bekla-
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gelsemeddelelsei alle tre aviser om, at det sædvanlige sommerkursusfor unge piger var aflyst8.
Der havde meldt sig i alt 9 elever,hvad der jo før
havde væretholdt skolemed, men 3 af dem var under
18 år, og da der som nævnt var usikkerhed med hensyn til de nye regler, enedes man i samråd med
undervisningsministerietom at aflyse.
Skolenkom dog ikke til at ligge stille af den grund.
I årsberetningenskriver Gamborg Nielsen,at den fik
et Iangt bedre forløb, end de havde turde vente. Foruden skolens sædvanlige møder blev der holdt en
rækker andre møder og kurset f.eks. to kurser for
unge landmænd,hver på 8 dage,som beggevar godt
besøgi.Og traditionen tro holdt en række foreninger
deresårsmødepå skolen.

8 dage på højskole-møde
I slutningen af juli forsøgtede for førstegang endnu
en ny ting, et "8 dagepå højskole-møde"for bornholmere. Man inviterede folk, der ville, til at bo på skolen i de otte dage,men ellerskunne man komme udefra, så meget man ville og følge de foredrag,der blev
holdt. Det blev dog kun til godi en halv snes,der boede på skolen, men til foredragenekom gennemsnitligt ca. 40 ugen igennem.Da det var første gang, det
blev prøvet, var alle foredragsholdernelokale folk.
Det var præsterneHarald Thorsager,Axel Løvgreen
og Andreas Hansen, en lærer Håkansson og hans
kone, landbrugskandidatHans PeterAndersen,lærer
ved statsungdomslejrenGustaf Bengtson og Gamborg Nielsen selv Hver aften var der samtaleog en
enkelt aften oplæsning.
Gamborg Nielsen skriver, at de på den måde ville
prøve at komme til at forstå bornholmernebedre, og
bornholmernedem, idet 8 dagesammenaltid bringer
mennesker nærmere til hinanden. Han betegner
arrangementetsom så vellykkei, at de ville prøve det
igen sommerenefter.De håbededa på, at endnu flere
ville være med og navnlig bo på skolen. Der ville da
blive bedre lejlighed til samtale,end når man nøjedes
med foredragene,og det var netop ikke mindst under
dissesamtaler,at man havde fundet ind til forståelse.

Den nye højskolelov og Bornholms Højskole
Som allerede berørt var en ny højskolelov på vej i
forfuet 1942,og i forårsmånedernehar der tilsyneladende hersket en betydelig usikkerhed med hensyn
til, hvordan de nye regler ville blive. Denne usikkerhed blev den direkte anledning til, at sommerskolen
blev aflyst. Usikkerhedengjaldt især det mindstemål
af årselever,der skulle til for at skolen kunne anerkendesos dermed få statstilskud.
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Efter de gaeldendereglereskulle en skole for at blive anerkendt have været i virksomhed i to år med
mindst 12 årseleveri hvert af disse år. (1 årselev= 1
elev i 12 måneder).
Når en skole havde været godt i gang og var anerkendt, ville den derimod ikke miste anerkendelsen,
før den i tre på hinanden følgende år kom under 8
årselever.Elevernekunne tællemed som årseleverfra
de var 16 år
Med den daværendealmindeligstestruktur med 5
måneders vinterskole og 3 måneders sommerskole
svaredede 12 årselevertil 18 eleverpå hver af holdene,og de 8 årseleversvaredetil l2 på hvert hold.
I forslaget til den nye lov var disse minimumsgrænsersat til henholdsvis15 og 10 årselever,og kun
elever, der var fyldt 18 år inden kursets afslutning
kunne tællesmed. Der var altsåtale om en skærpelse,
og for at kommeop på 15årseleverskulleman nu op
på 23 eleverpå 18 år på både sommer-og vinterhold.
Det havde BornholmsHøjskoleikke kunrrei opfiilde i
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meget lang tid, heller ikke de ret store hold i Kirkegaard Jensensperiode,fordi der var for mangeunder
18 år.
Disseforhold gjordeGamborgNielsenredefor i en
artikel i de bornholmske aviser den 17.aoril. Det var
tre ddgeefter Paul lpsensog Holger BrandtKofods
indlæg, men lidt fØr de andre skriverier. Begrundelsen for redegørelsenvar, at når bornholmerne havde
vist så stor interessefor dereshøjskole,at man havde
samlet over 30.000kr. sammen til dens modernisering, så havde de ogsåkrav på at vide ren beskedom
vilkårene under den nye lov. Men redegørelsenvar
ogsået forsøg på at gøre klart, at forudsætningenfor
skolensvidere eksistensikke bare var penge, og heller ikke et pænt antal elever i 3 - 4 år, men et bestemt
mirimum a[ eleverhvert enesteår.
Han nævner dog også, at der var begrundet håb
om, at man på grund af øens isoleredebeliggenhed
kunne få dispensationfra de 15 årselever,og ydermere ville udvidelsen af sommerskolen til 4 måneder

Holdetpå denførstefællesskole
1941-42,heraffem kontrolassistenteleaer.
Til aenstrei forresterækkesesfru Gamborg
Nielsen.Efter hendeen pigesomdehaodemedfta Sønderjyllandsomderespriaate stuepige, menda en af køkkenpigerne
kom til skadeaed skoldning,måtte hun ogsåtagefqt i skolenskøkken.Efter hendeto andrekøkkenpiger.
Dernæst
Anna MargretheHaugaard,somfortsatteom ainterensom lærerinde.Efter hendede to eleapiger,
Stine Hansenfra
PøImegårdi Vestermarieog lohanne Kofoed(kaldetHanne)fta Vlg i Odsherred.Beggesfædre haadeaæreteleaerpå
skoleni densførstetid, Adolf Hansenfta Palmegårdpå det allerførstehold 1893-94,og lens AndreøsKofoed,Ammehuset (senereVangsbo),Østerlqrs,uinteren1897-98.Sidstnæanteblea senerelandbrugskandidat
og r:irkedesom
konsulenti Odsherred.
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ogsåtælleopad. Alligevel skulle det kommendesommerhold under hensln til de nye regler ikke gerne
være under 20 - forudsat at de alle tog de 4 måneder.
Da det så kun blev til 9, og heraf kun 6, som man
mente kunne tællesmed, turde han ikke holde skole
med dem af frygt for at miste hele statstilskuddet.I
stedet satsedehan på, at den n:estevinterskole dog
blev så stor, at skolen fik status som halvårsskolehvad der var hjemrnel for også i det nye lovforslag og derved bevarededet forholdsmæssigetilskud.
I sin granskning af lovforslagethavde han imidlertid - bevidst eller ubevidst - overset to i denne sammenhængvæsentligeting. For det første,at en igangværendeanerkendt skole kunne gå væsentliglængere ned i årselevtalend de 15,før anerkendelsenbortfaldt, og for det andet, at der i forslaget var nogle
hvor netop beregningenaf
overgangsbestemmelser,
årselevtalskulle følge reglerne i den gamle lov frem
til 1. aoril 1946.
Anåreas Hansen havde åbenbart heller ikke lagt
mærke til denne bestemmelse- eller rettere: hans
redegørelseom aflysningen af sommerskolen blev
formodentlig i hovedsagenskrevetaf Gamborg Nielsen.
Loven angives endeligt vedtaget den 4. juli 1942
og, med undtagelseaf den nævnte og et par andre
med gyldighed fra den 15.
overgangsbestemmelser,
Efter
vedtagelsen
granskede
man den åbenbart
iuli.
noget nøiere og måtte konstatere,at det lovmæssigt
ikke havde været nødvendigt at aflyse sommerskolen. I en redegørelsefra formand og forstanderherom
i avisemelo i august indrømmer de åbent at have
hvilket "(vi) beklaoversetovergangsbestemnelsen,
ger...i høj Grad, da detjo havde forbedretSituationen
for Sommerskolenmeget". Men bagefter er det som
bekendt altid let at væreklog.
Allerede før den tid havde en tidligere elev fra
Olsker ogsålæst den nye lov grundigt, og konkluderede i et læserbrevllderaf, at undervisningsministeren måtte være blevet misinformeret om elevtallene
af Gamborg Nielsen, da han tilrådede at aflyse sommerskolen.Ud fra det retter han en skarp kritik ikke
alene mod Gamborg Nielsen, men for så vidt også
mod bestyrelsen. Desuden insinuerer han lidt
småligt, at hvis GamborgNielsen ikke syntes,højskolen gav ham stort nok overskud med de elever,han
kunne samle, var der den udvej at få en anden forstander.
På den måde må man konstatere,at der i hvert fald
blandt nogle kun var en meget ringe forståelseaf,
hvad skolensgrundlæggendeproblemerbestodi. For
6n ting var, at Gamborg Nielsen formodentlig havde
klokket grundigt i det, da han studeredelovforslaget.
Noget andet var, hvad der økonomisk kunne bære
sig, og med hensyn til det var lovens minimumskrav
end ikke nær nok.
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Høiskolen som "åndeligt symbol"
Vi ved ikke ret meget konkret om, hvordan "høiskolens venner" reageredepå aflysningen af sommerskolen,men nogle antydninger kunne tyde på, at det
betragtedessom en alvorlig sag.i årsberetningeni det
følgendeårsskrift skriver Gamborg Nielsen,at det er
"meget beklageligt,at man offentligt diskuterer denne Sag,og vi haabernu, at de mange Rygtet der gaar,
maa blive vurderet efter det, de er, idet vi her altid
kan konstatere,at det entener en Fjer,der er blevet til
fem Høns eller det pure Opspind".
At det var noget, der snakkedesom, var utvivlsomt et udslag af andet og mere end det sensationelle i situationen,for det kan umuligt have været af så
<t^r hprrrdni no

Det er langt snareredette, at højskolen forlængst
var blevet et samlingspunkt for et betydeligt anial
mennesker,et pejlemærkefor det grundwigske åndsliv Så længe skolen fungerede, var den en slags
garant for de livsveerdier,den var repræsentantfor,
en sikkerhed for, at alt var som det skulle være.Stedfortrædendeåndsliv kunne man kalde det, som det så
blev den til enhver tid siddende forstandersopgave
at holde intakt. Derfor var det, at der "ikke skete
noget" på skolen den sommer så alvorlig en sag.
Dybest set var det udtryk for, at noget langt mere
omfattendevar i fare for at slå revner.
At denne 'stedfortrædende'funktion med de forventninger,der lå i det, så også kunne bidrage til at
svækkeansvarsfølelsenover for skolenog forståelsen
af dens reelle problemer, er en anden sag, som skal
med for fuldsteendighedens
skyld.
Hvor meget dette faenomenbetød er det ikke
muligt at klarleegge,men det hører i hvert fald med i
vurderingen af, hvad der skete.

Hvorfor svigtede elevtilgangen i 1942?
Om årsagernetil tilbageslageti elevtilgangenkan der
npopc

nå

€l or a ti no

For det førstevar den størreinteressefor højskolen
meget bestemt af situationen i viItteren 1939-40,da
spørgsmåletreelt var, om skolen overhovedethavde
nogen fremtidsmuligheder. Efter tendensen fra før
den tid var det neestenat vente,at interessenville dale
igen, når krisen var gledet lidt i baggrunden. Det er
Gamborg Nielsen ogsåinde på i sin redegørelsei aviserneom den nye lov.
For det andet måtte Gamborg Nielsen skærened
på den materielle standard, specielt kosten. Kirkegaard Jensenhavde åbenbart været ret generøs og
sørget for god mad. Asta Nielsen nævnte i sin skildring aftensmadensom særlig god og varieret med
forskellige salater.Gamborg Nielsen taler i det før-
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nævnte interview nærmestvrissendeom, at fru KirkegaardJensenligefrem kaldte en af køkkenpigeme
for "salatpigen". Hun bestilte næstenikke andet end
at tilberededissesalater.
Dennestandardsåhan hurtigt, at der ilke var økonomisk gmndlag for. Han måtie i det hele tagetholde
et megetstramt budget og beklagersig en del over,at
han på grund af forpagtningsordningenaldrig rigtig
vidste, hvor han var økonomisk.Resultatetblev kan
man forstå,at der opstod snak rundt på øen om, hvor
elendig madenvarblevet på højskolen,og det variust
hellerikke befordrendefor elevtilgangen.
Den tredje iing, der kan nævnes,er imidlertid nok
den afgørende faktor. Det var Gamborg Nielsens
optrædenudadtil i forhold til besættelsesmagten
og i
den særlige situation i det hele taget. I interviewet
erkender han for så vidt åbenL at det var ham selv
der var årsagtil hele mis6ren.Han skabtemistillid og
skræmte folk v:ek fra høiskolen, fordi han ikke kunne
tie stille med, hvad han følte måtte sigesåbent i situauonen.
Han var som omtalt stærktnationalt engageret,og
han fortæller1z,at han efter at være kommet til Bornholm længe gik og ventede på, at nogen - og ikke
mindst blandt øens 22 præst€r - skulle stå frem og
sige det, der burde sigesom forholdet til tyskerne og
deresovergrebpå landet. Da der imidlertid ikke kom
noget, tog han selv fat på - kompromisløs,som han
var - ved næsten enhver lejlighed at tale imod den
tyske besættelsesmagt,imod nazismen og enhver
sympati,medløberiog samarbejdsvillighedmed denne.
Det vakte bekymring og ængstelse i kredsen
omkring højskolen. Landbrugslærer Christen Christensensagdeengang til ham, at det, han sagde,altsammenvar godt og rigtigt, men han ville råde ham
til at vente med det. "Hvis du fortsættermed det, bliver din tid herovre kort", sagdehan, "men hvis du
venteren halv snesår til de kan tåle at høre det, såkan
du blive her, så længe du selv vil". Men Gamborg
måtte svare med Kaj Munk, at man kunne ikke putte
åndsliv på flaske og åbneden til senerebrug. Det var
nu, det måtte og skulle siges - ud fra den grundtvigske devise,at hvad der troes,må bekendes;ellers
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ville "folkelivet" kvæles.Han gjorde det klari for sin
kone hvilke konsekvenser,det kunne få, og hun svarede: "Du skal følge din samvittighed". Det giorde
han så og fortsattesin virksomhed.
Det nedførte efter hans eget udsagn, at han først
skræmte valgmenighedsfolkenevæk fra højskolen,
derefter husmændeneog endelig også alle LS-folkene, som der skulle have været mange af på Bornholm
i den tid. Man skulle ellers tro, at det skete i den
omvendte rækkefølge,men det er umuligt at afgøre.
LS - LandbrugernesSammenslutning-, som under
krigen var venlig stemt over for nazismen,var i det
hele taget en af hans største aversioner.På et tidspunkt blev han angivet af en efter egen mening tidligere elev anklaget for at skade Danmarks forhold til
udlandet og idømt 10 dageshæfte.
Han anklager dog ikke alle og enhver,der vendte
ham ryggen eller blot var forbeholdenover for ham,
for at være unationale eller ligefrem tyskvenlige.
Inderst inde, mente han, var de flestenok megetenige med ham, men de turde ikke tagekonsekvensenaf
det og træde frem og sige det åbent.
Han havde tilsyneladendeheller ikke nogen fornemmelse af, at der kunne være noget i selve den
måde,han fremlagdetingenepå, der kunne virke frasiødende.Aage Møller, som et par gangevar taler ved
møder,var heller ikke faldet i nær allessmag.Han var
nogle år før af en venstreorienteretforfatterl3blevet
anklagetfor at værenazist,formentlig fordi skarpheden i hans sprogbrug i forfægtelse- og forherligelsen
- af det nationale kunne give associationeri den retning.
Et og andettyder på, at detvar noget lignendemed
Gamborg Nielsen; en skarphed i udtalelserneog en
tendenstil hård anklagemod enhvet der ikke kunne
følge ham, at det uvilkårlig måtte frastødemange.
Hvorom alting er,såkan man forstå,at dennepolarisering, som han selv bidrog så kraftigt til, fik
hovedskylden for, at elevtilslutningen raslede ned
igen, og i begyndelsenaf august 1943,da det kun var
blevet til 7 eleverpå sommerskolen,følte bestyrelsen
sig igen foranlediget til at tage affære. Men herom
senere.
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Bestyrelsensvidere arbejde

Bygningeme
Tre afbestyrelsensstørre"sager" er alleredeudførligt
omtalt, ansættelseaf forstandere,købet af "Godset"
og den store ombygning af overetageni hovedbygningen. Straks efter vinterskolens afslutning 1941
besigtigede bestyrelsen det sidstnævnte sammen
med arkitekten og bygmesterenfor at vurdere skademe efter en vinters brug. Arkitekten udtalte, at i
betragtning af, at arbejdetskulle værefærdigt så hurtigt, så det genereltud til at væregodt udfØrt, men at
der var visse ting, der kunne tales om. Bygmester
Andersen gik ind på at opsættenyt kalkpuds i skulderhøjde (1,6 m) overalt i det nybyggede;det havde
ikke været hårdt nok. Ligeledesskulle der laves ventilation til lyskassernetil ovenlysvinduerne, da der
dannedeskondensvand.
På samme bestyrelsesmødebestemtes det "at
omorganisereIndlægget af Elektriciteten".Hvad det
indebar,ved vi ikke, men formodentlig en ret omfattende gennemgangog forbedring af den ældre del af
installationerne.
Det bestemtesendvidere at anskaffeen pejs til stuen i forstanderboligenog til denne at opføre en skorsten på hovedbygningens vestgavl. Slutresultatet
blev, at pejsen også blev muret op i røde mursten.
Som folk, der kender skolenslokaler,vil vide, forefindes den endnu og fungerer udmeerket.
Såledesblev skolen igen i april 1941genstandfor
hektisk aktivitet fra håndværkerside.
Af andre ting vedrørendebygningeme skal nævnes,at det i septembersammeår bestemtesat lave en
del om i køkkenei. Der skulle om muligt anskaffeset
andet komfur til at stå frit i rummet og etableres
undertræk til skorstenen.Der skulle også flyttes en
væg for at få et størrespisekammer,og desudenskulle der laveset brændselsrum.De sidstnævnteting ser
dog fØrstud til at væreblevet lavet næstento år senere i forbindelsemed etableringenaf skolekøkkenet.
På et møde den 6. november besluttedes det få
dækket omkostningernetil køkkenet med den sidste
rest af beholdningen i "Hjælpefonden". Ifølge en
regnskabspostvar det et beløb på 662,15kr. og det
dækkedekun knap og nap. Hjælpefondenblev deref-
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ter ophævet,men alleredeinden da var man begyndt
at forberedeoprettelsenaf en ny på et andet grundlag.
Bornholms Højskoles Hjæl pefond. aI1942
På det ovemær'nte bestyrelsesmøde
blev der forelagt
et opråb angåendeoprettelsenaf denne nye hjælpefond. Det var tanken at samleen kreds,som ville tegne sig for et mindre beløb i en årrækkef.eks.5 år. Det
vedtoges at arbejde videre med sagen, som blev
berørt på flere følgende møder, men af forskellige
grunde dog stadig udsattes.Knap et år efter, i september 1942,var man dog nået så vidt, at man skred
til handling. Der blev udformet et nyt "opråb" eller
indbydelse til at sættesom hoved på tegningslisier,
som så skulle ud blandt folk på øen.
Indbydelsen lyder i uddrag: "De Vanskeligheder,
som Krigen har skabt, er saa indgribende i Skolens
økonomiskeDrift, at alle vi, som ønsker den fortsat
som Højskole,maa løfte i Flok for ai hjælpeden igennem og maa navnlig staa som en aandelig Støttefor
det Arbejde, der skal øvesfra HøjskolensSide baade
blandt vor Ungdom, og naar det gælder Mødevirksomheden".
Derefter sættessagen i forbindelse med skolens
sandsynligeovergangtil selvejendeinstitution, hvorefter der sluttes:
"For at få oprettetet Fond til nødvendigeUdgifter,
indbydes De til at v.eremed til at danneen fast kreds
af HøjskolensVennerved at tegne Dem for et aarligt
Bidrag" .
Bestyrelsesmedlemmernefordelte i alt 41 lister
mellem sig, og de gamle indsamlingslisterfordelte de
også mellem sig "for at de i hver sin Kreds kunde
have dem at støtte sig til ved Udvælgelsenaf dem,
man skulde henvendesig til".
Resultatetkan aflæsesi protokollen, som fortsattes
i den gamlebog.Ca.300personerhavde tegnetsig for
årlige bidrag i fem år. Størrelsenvar for de flestepå 5
- 25 kr.
Nogle få var mindre og en enkelt, købmand Kjærgaard i Neksø, havde tegnet sig for 100 kr Enkelte
andre havde også tegnet sig for et større beløb, men
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kun for 1 å 2 gange.Desudenlod man et beløb på 283
kr. fra N. P Jensensmindefond, som varblevet opløst,
indgå i den nye fond.
Den samledeindbetaling for 1942kom til atbeløbe
sig til 3563kr. I 1943kunne 6ngangsbeløbene
naturligvis ikke tælle med, men en del af de andre faldt
ogsåfra, så derfor blev det kun til 2308kr. I 1944blev
det til 1908kr., i 1945iil 1943kr. og i 194620?3kr.
Tiden skulle vise, at der blev god brug for alle disse
pen8e.
Nye navne i bestyrelsen
En lidt usædvanligting ved denneperiode er, at der i
forhold til tidligere skete store forandringer i bestyrelsens sammensætning.På generalforsamlingen i
1940kom der som omtalt fire nye navne til. Aret efter
kom der yderligeretre, og i 1942kom der igen tre nye.
Etpar af dissenye var kun medlemmeri kort tid, men
når der sesbort fra AndreasHansen,blev bestyrelsen
alligevel fuldstændig fornyet inden for tre år
På generalforsamlingen1941afgik efter tur Ludvig
Kofoed, Herluf Hansen og Holger Koefoed.Som nye
i deresstedblev valgt Vilmer Juul Nielsen,Ll. Grammegård,Aker, JørgenAndersen,Dammegård,ØsterIars,og pastor KirkegaardJensen.
KirkegaardJensennåedekun at deltagei 6t bestyrelsesmøde,og til generalforsamlingenåret efter bad
han sig fritaget for at fortsætte.Hans begrundelsevar,
at han var imod oprettelsenafen fagafdelingved skolen,dltsåden påtænktekursusbygning.
På generalforsamlingen 1942 afgik også Anker
Hansen og Thorvald Thorsen, og som tre nye blev
valgt direktør Axel MiiLller,Almindingen Sawærk,
gårdeierArne Funch,Langedeby,og karetmagerAxel
Jensen,Østermarie. Genvalgt blev Olaf Henriksen,
Viggo Petersen,AndreasHansenog Markus Hansen.
De nye medlemmer
Vilmerfuul Nielsenlablev fødi 1898som sønaf Hans
Martin Nielsen,der var lærerpå GrødbySkole,Åker,
(seside 87 og 273),men de var ellersaf landmandsfamilie, idet faderen stammedefra Stangegård,også i
Aker Faderenhavde været elev på høtskoleni Østermarie hos brødrene Bøgeskovi '1878-79,
og 3 af hans
9 bøm blev elever på Højskolenved Ekkodalen,Vilmer Juul Nielsen vinteren 1920-21.Før den tid havde
han været elev på Ryslinge Højskole og senereblev
han elev på Haslev udvidede Højskole - 'for man
skulle jo ikke væreensidiga samt på KærehaveLandbrugsskole. Han blev gift med en datter af N. J.
Svendsen,Ll. Munkegård, Gerda Kirstine, som var
elev sommeren 1915.De overtog 1931Ll. Grammegård, som ligger i umiddelbar nærhedafGrødby Skole.
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To af deres tre dØtre blev elever i 1950 og 1953.
Hans engagementi højskolensbestyrelseblev langvarigt og hansbetydning for skolenblev megetstor
Jørgen Alexander Andersenls blev født 1893på
Dammegårdi Østerlars,som han i 1918overtog efter
sine forældre.Han var elev på skoleni vinteren 191314 som nr. 7 af en søskendeflokDå 10 - den største
søskendeflok,
der har væretelever.Senerevar han
elev på Ladelund Landbrugsskole.Han blev gift med
Rigmor Hansen fra Bækkegårdi samme sogn, født
1897og elev sommeren 1915.En søn af dem, Arne
Andersen,var elev vinteren 1940-41,og han overtog
seneregården.
Axel Miillerle stammede fra Vallensgård og var
søn af JohannesMiiller, som i sin tid havde solgt
grunden til skolen. Han blev født 1880,og gik som
stor dreng på den børneskole,som N. P.Jensendrev
sideløbendemed højskolevirksomheden.Senerevar
han i vinteren 1902-03højskoleelevhos Krebs Lange.
Han blev uddannet ingeniør og konstruerede som
sådan maskinernetil Almindingen Sawærk, da det
blev oprettet. Da det nogle år seneregik konkurs,
overtog han det og drev det i mange år, indtil en søn
overtog det. Denne søn,Olaf Miiller, var elev 1928.
Arne Schiellerup FunchlTblev født 1909på Solvang i højskolensumiddelbare nærhed som søn af
Carl Mathias Funch - som er omtalt i det foreeående.
Familienflyttededog el pdr år efter til Baunegårdi
sammesogn.Han var elev på skoleni 1924-25som 6n
af fire søskende.Efter giftermål boede han først i en
del år på en etendom i Åk"r,
overtog 1948sin
-".r
(2. vdg.). En
kones fødegårdi Langedebyi Bodilsker
søn,Ole SchiellerupFunch,var elev vinteren 1955-56.
Han overtog seneregården.
Axel Jensenl8 stammede på moderens side fra
familien Munch, Rågeskovsgård,Ibsker,hvorfra der
har været en del elever
Moderen, Bolette Munch, var elev på højskolen i
Østermarie i sommeren 1882 sammen med Karen
Jensenfra Stevns,som er omtalt i kapitlet om brdr.
Bøgeskov(se side 53 f.). Axel Jensenhavde ikke selv
vzeretelev på højskolen,men har utvivlsomt været
elev på en anden højskole.Hans yngre broder, Ejnar
Jensen,som oprettede Bornholms Mejerimaskinforretning (B.M.M.F.),var såledeselev på VallekildeHøjskole.

Aktieselskabets økonomi
Som vi har set havde aktieselskabetalmindeligvis
ikke andre indtægterend forpagtningsafgiften- og en
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lille smule renter. Og disse indtægter dækkede kun
renter og afdrag på prioritetsgæld samt vedligeholdelseafbygningerne.Alt andetmåtte skaffesved indsamlingereller tilskud.
Som det var sket før,når man havde ydet en ny forstanderreduktion i den førstetid, blev der underskud
på regnskabet.
For regnskabsåret1941-42blev det på godt 2.600
kr. og tor 1942-43på godt 1.800kr. Beggegangeangives det, at beløbetvar dækket af indsamlingsfondenformodentlig overskuddetfra 1940(jvf. side 190).
Underskuddenegav imidlertid anledningtil en vis
uro på generalforsamlingen 1942. Et par tidligere
bestyrelsesmedlemmer,
som stadig stod som kautionister for lån i "Godset", var utilfredse med, at det
forpagtedesud såbilligt, at købesummenikke kunne
forrentes.Derfor opfordrede de til at få en holdbar
ordning snarest,mens formanden, Andreas Hansen,
bad om, at sagenaf hensyn til Gamborg Nielsen blev
stillet i bero en tid mere. Den ene af de utilfredse var
i Øvrigt den samme,som havde skrevetdet første læserbrev,så uviljen mod Gamborg Nielsen har nok
ogsåspillet ind.
Den siddende bestyrelse forsvarede naturligvis
sine dispositioner,og med et tilsagn om, at der ville
blive truffet en endelig ordning med "Godset" fra 1.
april 1943,ebbededebattenud.
Generalforsamlingeni 1943blev den sidste ordinære i aktieselskabet,idet skolen fra 1. april var blevet en selvejendeinstitution. Den fik en helt formel
karakter,idet boet nærmestblot skulle gøresop. Der
gik dog tre år, inden man fik sig bekvemmet til at få
selskabetendeligt opløst.
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Ved Gamborg Nielsensfratrædenknap halvandet
år senereblev der sluttet en overenskomst,hvor skolen tilbagekøbtedet ovennævnte til priser i samme
størrelsesorden.

Overgang til selvejende institution

Spørgsmåletom en eventuel overgang fra aktieselskab til selvejendeinstitution blev første gang berørt
på et bestyrelsesmødeden 15.august 1942.Man vedtog, at Gamborg Nielsen skulle undersøgeformeme
for en eventuel sådanovergang.
Baggrundenfor dette var helt klart vedtagelsenaf
den nye højskoleloven månedstid før, og i indbydelsen til bidragyderne til hjælpefondennævnesdirekte
tre paragraffer,16, 17 og 18,som ville "medføre betydelige Fordelefor Skolen i det hele". Disseparagraffer drejede sig om muligheden for at få statslånved
oprettelseaf nye skoler og omdannelseaf ældre skoler, og i dette tilfælde var det naturligvis det sidste,
der havde interesse.
Hvis skolenblev omdannet til selvejendeinstitution, kunne den, "naar Nybygninger, større Ombygninger eller Forbedringereller større Anskaffelseraf
Inventar og Undervisningsmateriel er nødvendige
for at bringe Skoleni tidssvarendeStand" opnå statslån på op til halvdelen af udgifterne. Der kunne også
opnås statslån,hvis selve overgangenvar forbundet
med udgifter - f.eks. hvis skolen var privatejet oB
skulle købesaf forstanderen.
Dissestatslånvar afdragsfrie,så længesom skolen
virkede som højskole,men skulle forrentesmed 4ol,
pro anno. Der var naturligvis knyttet betingelserom
godkendelseaf ethvert projekt til, ligesom statslånene skullestå foranandrelån i prioriteringen.
Forpagtningsordning for "Godset"
I slutningen af november 1942var bestyrelsennået
Den endelige forpagtningsordning blev forhandlet såvidt, at den bestemtesig for en ekstraordinærgenepå plads på et bestyrelsesmødeden 24. november ralforsamling midt i december for at denne skulle
7942.Man var enige om, at forpagteren,altså Gam- afgøre,om man skulle gå over til seh'ejendeinstituti
borg Nielsen, skulle overtage bes;etning og udbo, on. Bestyrelsenhavde i forvejen arbejdetmed sagen
dvs. landbrugsredskaber,vogne, hjulbør, spande, sammen med sagførerWichmann fra Neksø, og på
seletøjosv, som sin ejendom;det betragtedeman som generalforsamlingen blev dette forelagt af
hørende til ejendommens drift. Besætningenblev Wichmann.Det fornemmesaf referatet,at han undervurderet til 2.975kr. og udboet til 415 kr. Gamborg tiden argumenterederet håndfast for den nye ordNielsen erklærede sig tilfreds med vurderingen og ning, men der viste sig nærmestlutter velvilje blandt
ville prøve at rejsebeløbet.For de pengeplus et min- de fremmødte. De udgjorde så vidt det fremgår 13
dre lån ville man så indfri det famøsekautionslån så personer og repræsenteredei alt 75 stemmer. Ved
afstemningen om principbeslutningen var der 74
hurtigt som muligt og helst inden 1. april 1943.
sternmerfor og kun 6n imod. Dernæstfik bestyrelsen
Hvor meget selve forpagtningsafgiftenblev sat til
fremgår mærkeligt nok ikke, men af regnskabstallene mandat til at arbejdevidere med sagenefter de forefor 1943-44fremgår det, at den var på 385kr plus ren- lagte retningslinier Der var endelig nogle forslag til
ter 491,80kr. og skatter 774,32kr.; alt i alt 1.070,12kr. organisationsform og om hvem, der skulle have
Bortsetfra de reduktioner,der var ydet undervejs,var stemmereto. lign.
Bestyrelsenog sagførerWichmann arbejdedederder såledesikke megen forskel fra den tidligere ordefter videre med at udforme udkast til en fundats for
ning med et fast beløb på 1.100kr.
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den nye institution og med at ordne andre praktiske
ting. Såledesudsendte de en skrivelse til alle aktionærernemed opfordring til at overførederesaktier til
elevforeningen,der i forvejenvar i besiddelseaf langt
det størsteantal.
Den 15.marts blev der såholdt endnu en ekstraordinær generalforsamling,hvor udkastet til fundats
ogsådenne gang blev forelagt af Wichmann. Efter en
del diskussion om den nye ledelsesform og et
ændringsforslag,der blev forkastet,blev bestyrelsens
forslagvedtagetmed overvældendeflertal, 161for og
10 imod.
Derefter blev der valgt repræsentantskabog suppleanter til dette, og endelig skulle der tagesstilling
til aktieselskabets
overdragelseaf sin ejendomtil den
nye selvejendeinstitution og selskabetsefterfølgende
likvidation. Ogsåtil dette punkt var der overvældende flertal, 154for og 3 imod mens 2 var blanke.
En så vidtraekkende afgørelse kunne imidlertid
kun ske, når den "paa tvende efter hinanden følgende Generalforsamlingervedtagesmed 2/3 af Selskabets Stemmer". Efter de fastlagteregler var der i alt
230 stemmer og da 2,/3 af disseer 153,var de 154jastemmeraltsåkun lige akkurat nok. Wichmannsfaste
optræden er således forståelig; det hele kunne let
væretabt på gulvet på grund af et par regler,der ikke
længerevar i trit med virkeligheden.
Den andenaf de to obligatoriskegeneralforsamlingerblev holdi allerede14 dageefter,den 29.marts. Til
den var der åbenbart mødt lidt flere, idet i alt 189
stemmer var repræsenteret.Denne gang blev flertallet af ja-stemmerpå 186og kun 3 stemtenet, så overgangenvar nu endeligt sikret.
Man havde ikke nået at få fundatsudkastet godkendt i ministeriet inden generalforsamlingerne,så
det nye repræsentantskab
fikbemyndigelse til at foretage de ændringet ministeriet eventueltmåtte ønske.
Tilbage for aktieselskabetvar nu kun at holde sin
sidste ordinære generalforsamling,som fandt sted
den 7. juni.
Her blev der bl.a. redegjort for årets driftsregnskab, der udviste et underskud på 1804,35kr., som
blev dækket af den nye hjeelpefond.

Den nye ledelsesstruktur
Den væsentligstepraktiske ændring i forhold til før
var ledelsesstrukturen- som jo også havde givet
anledning til debat.
InstitLrtionensøverste myndighed blev et repræsentantskabpå i alt sy.vmedlemmer,hvoraf de fire 6n fra hver af de bornholmske herreder - valgtes af
den første af de to generalforsamlingeri aktieselskabet. Til valget af de tre andre havde alle bidragydere
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fra de sidste indsamlinger stemmeretved et samtidigt møde, men det ser dog ud til, at det i praksis er
klaret på selvegeneralforsamlingen.
Medlemmerne af dette repræsentantskabskulle
afgå med 6n hvert år, såledei at valgperioden med
tiden blev på s1wår. De fremtidige ny- eller genvalg
skulle foretagesaf elevforeningens
bestyrelse.
Til varetagelseaf de løbende økonomiske anliggender og til at repræsentereinstitutionen udadtil
blev der en bestyrelsepå tre medlemrner,som valgtes
af repræsentantskabet
uden for dets egenkreds.
Det førsterepræsentantskabkom til at beståaf følgendepersoner:For SøndreHerred: Vilmer Juul Nielsen,Ll. Grammegård,Aker, for Østre Herred: Jørgen
Andersen,DammegårdØsterlars,for Nordre Herred:
Laurs Tholstrup, Strangegård,Klemensker, og for
VestreHerred: Olaf Henriksen,Myreby, Vestermarie.
De tre andre blev pastor Harald Thorsager,Akirkeby,
avlsbruger Herluf Runge Madsen, Brunekul, Olsker,
og direktør Axel Miiller, Almindingen Savværk.
Umiddelbart efter den sidste generalforsamling
den 29.marts holdt det n).valgterepræsentantskab
sit
første møde, hvor JensAndersen valgtes til formand
og Axel Miller til naestformand.Dernæst valgtes
medlemmer til den nye bestyrelse.Det blev Vilmer
Juul Nielsen,Ll. Grammegård,og formændenefor de
to landboorganisationer, avlsbruger Poul Ipsen,
Klintvang, Akirkeby, og gårdejer Holger Brandt
Kof od, Brandtsgård,Bodilsker.
Eftersom bestyrelsen skulle v;elges uden for
repræsentantskabets
kreds, kunne Vilmer Juul Nielsen ikke længereveeremedlem af dette. Derfor indtrådte hans suppleant,som var Karl Henrik Hansen,
Nvholt. Strøbv

De nye navne i de styrende organer
En del af personernei de nye styrende organer har
væretomtalt i det foregående,men som det ses,er der
ogsånogle nye.
Harald Thorsagerle havde ikke tidligere direkte
haft noget med højskolenat gØre.Han var søn af en
avlsbruger og købmand i Svaneke,født 1893og blev
cand. theol. i 1919.Fra 1933havde han været sosnepræsti Åker/ Åkirkeby.
Herluf Runge Madsen20,født 1908,stammedefra
den ene af de to Bakkegårdei Østerlars(18.vdg. lige
nord for kirken). Han havde ikke selv været elev på
højskolen, men to ældre søstre havde været. Hans
fader,som var indvandret svensker,havde været elev
hos N. P Jenseni vinteren 1899-1900,og moderen,
Mathea Pedersen,som stammedefra (Over) Sande-
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gård i Østerlars (søstertil Julius Svendsen),havde
været elev på et af de sidste hold i Østermarie. (Se
elevbilledeside 61).

Paul Kofoed Ipsen2lblev fØdt 1895som søn af en
maler i Valby, men forældrene var formodentlig af
bornholmsk afstamning.Han blev elev på højskolen
vinteren 1913-14,blev senere gift med en pige fra
Rønne, og i 1924 overtog de ejendommen "Klintvang" i Strøby syd for Akirkeby. Han gik aktivi ind i
husmandsbevægelsenog blev hurtigt en af dens
ledende skikkelser,i mange år som formand for hele
den bornholmskebevægelse.Det var som sådan,han
blev bedt om at lade sig vælge til højskolens nye
bestyrelse,fordi man der gerne ville have en repræsentant for det mindre landbrug. Det hedder sig, at
det var med store betænkeligheder,han gik ind på
det, fordi han i forvejenvar overlæssetmed tillidsposter. Men det varede ikke længe, før det også greb
ham med den ildhu og entusiasme,som var ham
egen.
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boede først på ejendommen"Nyholt" i Strøby,men
overtog 1946den ene af Strandbygårdenei Østerlars,
som de drev i mange år.
For Karl Henrik Hansen som for flere andre af de
omtalte gælder det, at de ogsågennem mange år har
hørt til nogle af de mest trofaste deltagerei skolens
møder.

Forhandlinger om husholdningsafdeling

I marts måned 1942fik bestyrelsenen henvendelse
fra de bornholmske husmandsforeningerog landboforeningen.(Jvf.side 177f.). I dennehenvendelsevar
der en opfordring til tage en oprettelseaf en husholdningsafdeling i forbindelse med højskolen under
overvejelse.
Den konkretebaggrund for denne opfordring var,
at fru HansigneHansen,som i ca. 20 år havde drevet
husholdningsskole på Søndregård i Nylars, havde
bebudet,at det blev hendessidsteår med dennevirksomhed.Hun begrundededet med, at hun var ved at
køre træt. Til dette bidrog naturligvis knapheden
Holger Brandt Kofod22 blev formodentlig også under krigen, men ogsåat det efierhåndenkneb med
opfordret til at lade sig vælge til den nye bestyrelse, at få det til at bæresig økonomisk.
men modsat Paul Ipsen var det som repræsentantfor
De to storelandboorganisationersåimidlertid gerdet størrebornholmskeIandbrug.
ne, at virksomheden kunne fortsætteunder nye forHan blev født i 1888på Brandtsgård i Bodilsker, mer, og derfor var de meget hurtigt ude med nogle
som han i en ung alder måtte overtage, fordi hans planer, som især husmandsforeningernesformand,
fader døde tidligt. Han var elev på højskolen på Paul Ipsen, var primus motor i. Man ville imidlertid
Andreas Hansensførstehold vinteren 1906-07.Fade- også gerne have de bornholmske husmoderforeninren, JensBrandt Kofod, havde været elev på højsko- ger med i projektet.
len i Østermarie I 7872-73.
Tankenvar, at der skulle opføresen bygning med
plads til 25 elever,og at der i bygningen skulle indI 1910blev Holger Brandt Kofod gift med Astrid
Kofoed fra Skovgård i samme sogn, elev sommeren retteset skolekøkken,2 skolestuerog et laboratorium.
7907,og da hans fader allerede var død fire år før, Man ville gerne, at den blev opført i umiddelbar
overtog de med det sammegården,begge22 fu garn- nærhedafhøjskolen,idet man fandt det praktisk med
le. De fik sy.vdøtre, hvoraf de seksblev eleverpå høj- et vist samarbeidemellem denne og den nye husskolen.
holdningsskole.I givet fald ville den nye bygning bliHolger Brandt Kofod blev som den første tidligere ve opført i sammestil som højskolen.
elev fra højskolenved Ekkodalenvalgt til bestyrelsen
Man fikbygmester Ernst Andersentil at udarbejde
for BornholmslandøkonomiskeForeninsi 1919.I den en skitse til bygningen og beregne,hvad den ville
sad han i 34 år, helt frem til 1953,fra l-918som for- koste.Overslagetkom til at lyde på 71.600kr. Hovedmand.
parten af dette beløb tænkte man sig tilvejebragtved
gennem en indsamling at oprette en byggefond på
50.000kr Af Bornholms ca. 13.000husstandepåregKarl Henrik Hansen23blev født 1904på St. Due- nede man at få 1.000til at bidrage med 10 kr. årligt i 5
gård i Aker oB var altsåen lidt ældrebroder til elev- år, hvilket ville indbringe beløbet
foreningens formand, Markus Hansen. BedstefadeMan ville begyndeindtegningenmegethurtigt, og
ren var den bekendteMarkus Hansen,som er omtalt hvis den faldt tilfredsstillende ud, ville man sætte
flere stederi det foregående.BeggeKarl Henrik Han- byggeriet i gang allerede samme sommet så skolen
sensforældrehavde væreteleveri de allerførsteår,og omtrent kunne begynde, når Hansigne Hansen indhan var selv den ældsteaf fire søskende,som blev ele- stillede sin virksomhed i begyndelseaf 1943.
Efter et par forberedendemøder blev disseret optiver. Han blev gift med Bodil Reinholdt, som var
kererdatterfra Pederskerog elev sommeren1924.De mistiske planer forelagt højskolens bestyrelse i
o

r
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beg;ndelsen af april, og lidt senereblev de offentliggjort ved omtale i aviserne24.
De faldt i øvrigt sammenmed planerne om oprettelsen af højskolens hjælpefond og resulterede da
også i, at denne blev udsat indtil situationen blev
mere afklaret.
Bestyrelsenstillede sig i det store og hele positivt
til projektet, men ønskededet hele nøje undersøgt og forståeligtnok især det økonomiskegrundlag.
Såblev der ellers stille om sagen.Kilderne melder
ikke et ord mere om den. Et halvt års tid efter var det
så,at man tog skridt til oprettelsenaf hjælpefonden.
Uformelt lader det dog til, at man har fortsat drøftelserne,og på et bestyrelsesmøde
næstenet år eftet i
februar 1943,forelagde Gamborg Nielsen et forslag
om at indrette et skolekøkkeni "Sønderomme".Da
stod man imidlertid nært foran afsørelsenom overgangtil selvejende
institution,så dåt blev vedtagetat
lade den eventuelle nye bestyrelse iage stilling til
spørgsmålet.
Som vi har set, blev de to organisationsformeend
imidlertid beggemedlemmer af derme nye bestyrelse,og dermed var sagenfor så vidt klar.
På bestyrelsensførste møde den 5. april var skolekøkkenetpå dagsordenen,men spørgsmåletudsattes
til et nyt møde den 15.,hvor husmandsforeningemes
husholdningskonsulent, Anna Nørgaard, kume
være til stedesom sagkyndig.Endvidere var bygmestreneChristian Andersen og Ernst Andersen blevet
bedt om at komme for at beregneet prisoverslag.
Af referatetaf dette og et efterfølgenderepræsentantskabsmødefremgår det imidlertid, at man ved
samme lejlighed ville have lavet forskelligt andet,
ligesom id6en med den nye afdeling træder klart
frem.
Det var såledestanken, at hele den sydlige ende af
gymnastiksalsfløjen- både oppe og nede - skulle indrettes til "Aflroldelse af korte Kursus, der kunde
afholdesuden Afbræk i det ordinære Skolearbejde".
Den lille sal, som rummet i overetagenkaldtes,skulle være almindeligt undervisningslokale,og den tidligere spisesal nedenunder skulle være faglokale,
altså skolekøkken.
De andre ting, som man i samme sammenhæng
ville have ordnet, var følgende:forbedring af kloakudløbet fra den nye fyrkælder, etablering af en ny
viktualiekælder samt opførelseaf skillevæggetil et
spisekammerog et brændselsrum.
Pristilbuddene fra håndværkerneskulle foreligge
allerede dagen efter, og dagen efter igen skulle der
være repræsentantskabsmøde,
hvor der skulle tages
endelig stilling til arbejdetsudførelse.Der skulle altså
ske noget i en fart.
Prisoverslagenekan give et indtryk af de forskellige arbejdersomfang,og derfor skal de anføresnedenfor:
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kr.
Dræning af fyrrummei ............750
Viktualiekælderm.m. ...........1
.850kr.
Kursuslokale.............................150
kr.

lltllll-i::t

:::i"\t ,u,oo,

Dertil kom anskaffelseaf 4 komfurer,
indlæggelseaf vand, maling m.v.,
således,at den samledeudgift
til ..............................alt
i alt: 12.000kr.
anslåedes
På det nzevntemøde den 17. april enedesreoræsentantskabet
om at gå ind på beityrelsensplaner dog med den tilføjelse,at der burde foretagesisolering af murene i "Sønderomme"inden der blev indrettet skolekøkken.Det praktiske i forbindelse med
arbejdetsudførelseblev overladt til bestyrelsen,men
man ønskede endvidere at pointere, at "RepræsentantskabetsStilling er betinget at at (kursus)Arbejdet
gennemføressom korte Kursus udenfor Højskoletiden".
Denne tilføjelse er formentlig et udslag af den
bekymring, som adskillige utvivlsomt har haft over
at knytte en udprægetfaglig undervisning såsnævert
til højskolen.Det var "faneflugt" fra den rene højskole, som indførelsenaf landbrugsfagi 1909for en dels
vedkommendeogsåhavde været det.
I løbet af maj og juni måned blev hele projektet i
det væsentligsteklaret, og Bornholm havde dermed
fået en afløserfor Hansigne Hansenshusholdningsskole, omend det blev i en noget mere beskeden
udgave end landboorganisationernesledende folk
oprindelig havde tænkt sig.
På det ovenneevnterepræsentantskabsmøde
enedes man under punktet 'eventuelt' ogsåom, "at Skolen under alle Forhold holdes i indeværende Sommer".
Og det blev den også- med de kun syv elever,det
blev til. De blev så ogsåde første,der kom til at tage
det nye skolekøkkeni anvendelse,idet de hver mandag og tirsdag i juli og august måned havde undervisning i husholdning fra kl. 9 - 13, i alt 68 timer
Undervisningen blev forestået af Anna Nørgaard,
som husmandsforeningernestillede gratis til rådighed.
Den 6. august holdt bestyrelsenog repræsentantskabet igen et fælles møde, hvor regnskabet over
etableringen blev forelagt. Alt i alt kom den til at
beløbesig til 1.6.646,70
kr. Til at finansierebeløbetog
til at indfri et par andre gældsposterhavde man søgt
et statslånifølge den nye lov på 25.000kr. Da der stadig kom til at mangle 2.000kr. i at dække det hele,
bestemtesdet at søge tilskud hos landbo- og husmandsforeningerne, husmoderforeningerne samt
ArbejdernesOplysningsforbund,500kr fra hver for-
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ening.Fra de to førstnævntekom der ei tilskud på det
ansøgtebeløb, mens der fra de to sidstnævntekom
henholdsvis175kr og 150kr
Disse tilskud forslog imidlertid ikke rei meget,
eftersom det søgte statstilskud først kom til udbetaling hen på sommeren1945.Det skyldtes,at ministeriet ønskedevisseændringer i fundatsentil den selvejende institution og senere også i pantebrevet til
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lånet, så der blev en del sendenpapirer frem og tilbaDet ser ud til, at man i mellemtiden har klaret
sagenved at trække på en kassekreditog ved et koniantlån på godt 9.000kr. hos Vilmer Juul Nielsen.For
ham blev dette begyndelsenhl et meget langvarigt
engagementsom privat långiver til skolen,i mangeår
oven i købet rentefrit.

Skolevirksomheden 1942-44
Vinteren 1942-43
Efter alle disse praktiske, men både nødvendige og
udmærkedeting, vil vi igen vende lidt tilbage til den
egentligeskolevirksomhed.Efter den frustrerendeog
dog begivenhedsrigesommer 1942,kom man godt i
gang med vinterskolen 1942-43med 77 elever,2 fra
Jylland og restenbornlolrnere.
Den eneaf de to fra Jylland var Kristian Kaad,avlskarlen fra Broager i Sønderjylland.Han deltog kun
delvis i undervisningen, specielt i landbrugsfagene.
Han blev om foråret afløst som avlskarl af den anden
jyde på elevholdet,Karl Vilhelm Pedersenfra Mårslet
syd for Arhus.
Den vinter skete der det, at Gamborg Nielsen
glemteat søgeom brændselstildelingtids nok, såderfor var alt væk, da han få dageefter fristensudløb forsøgte at få noget. Så måite de finde på noget andet.
Ved Axel Miillers mellemkomst fik de lov til at hente
vindfælder i skoven og affaldstræpå savveerket.Den
førsteugestid afvinterskolen gik derfor med at få det
klaret, og såvidt det kan fornemmes,blev det en vældig ekstraoplevelsefor eleveme.En fortæller i øvrigt,
at selv om der var erstatningskaffeog andet af dei,

krigen medførte,såmangledede ikke noget med hensyn til kosten;de fik det, de kunne spise.
I de sidsteto månederkorn der så ekstrasekskontrolassistentelever,som alle klarede uddannelsen
med glans.
Gamborg Nielsen karakterisererholdet som et, de
kunne væremeget glade for, og de var ikke glade for
at skilles fra dem i slutningen af marts.

Lærere i Gamborg Nielsens tid
Fra sommeren 1941, da Gamborg Nielsen overtog
forstanderhverveLblev han og hans kone naturligvis
hovedkræfterne i undervisningen. Det er allerede
nævnL at KirkegaardJensenfortsattesom timelæret
men det var han kun den samme sommer; så ville
Gamborg Nielsen ikke have ham mere. Man kan forstå,at mods?etningenmellem dem var af dyb personlig art. I det omtalte interview omtaler Gamborgnogle iræk ved KirkegaardJensen,der kan sammenfattes
til den karakteristik, at han bag en pæn ydre facade
var en meget selvkredsendeperson,sorn altid tilpassedesin adfærd efter,hvad der ville stille ham selv i
et fordelagtigt lys; overhøjtideligi kirken og friskfyragtig over for især de unge højskolepiger.
Vi ved egentlig meget lidt om Kirkegaard Jensen
og har derfor ingen mulighed for at vurdere Gamborg Nielsensopfattelse.Med sin indstilling til tingene og sit temperamentvar han nok også særlig ømskindet over for personlighedstrækaf denne art.
De andre lærerevar følgende:

Der skæres
brænde,
noaember
1943.
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Gustaf Bengtson, som var ansat som lærer på
statsungdomslejren,medvirkede som omtalt af Asta
Nielsen ved et skuespil sommeren1940.Fra sommeren efterblev han ogsåengageretsom laerer,detmeste
af tiden kun med nogle få dmet men på det sidste
vinterhold med mange timer. Med baggrund i sin
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deltagelse i modstandskampen her på Bornholm
skrev han romanen "Sognet, som ikke vilde dø".
Under sit ophold her blev han i øvrigt gift med en
bomholmsk pige, Inger Espersenfra Arsballe. Han
blev senere i mange år (1951.-79)forstarder for Lollands Høiskole.

Gamborg Nielsenssidste tre hold er den i hvert fald
ført - oven i købetret udførligt, så på dennemåde har
vi et ret godt billede af undervisningen på disse tre
hold.
Det fremgår,at man ogsåi hans tid i alt væsentligt
har fulgt det traditionelle mønster,hvor man inden
for den givne tid søgteat bibringe eleverneen såbred
Anna Margrethe Haugaard blev også ansat som- orientering som muligt.
meren 1941som en af de sædvanligesomrnerlærerinDer er dog vissesærpræg.Det væsentligsteaf disder i håndarbejdeog gymnastik.
se et at alle tre hold foruden de timer, hvor der var
Da derblev fællesskolevinteren efter fortsattehun foredrag om historiske emner, også havde en foreogsåda, men var samtidig lærerindei husmandsfor- dragsrække,som kaldtes frie folkelige foredrag. På
eningemes sykredse. Da sommerskolen 7942 blev vinterholdet 1942-43havde Gamborg Nielsen fem af
aflyst,måtte hun imidlertid finde noget andet og blev disseom ugen, mensGustaf Bengtsonhavde 6t. På de
da i første omgang vandrelærerinde i syning i det andre to hold, hvor der kun var få eleverhavde Gamøstjyske.Gamborg Nielsen skriver om hende, at hun borg Nielsen dem alle.
var altid frisk og glad og var dem til stor hiælp også
I interviewet fra 1984siger han, at han ofte talte ud
langt ud over skolearbejdet.
fra bibelhistoriskesalner og folkelige sange,og det er
givetvis også inden for denne række han har holdt
Hans Peter Andersen, som var landbrugskandi- sine mytologiske foredrag.I den henseendevar han i
dat, medvirkede også på vinterskolen 1941-42.Som- øvrigt megetpå linie med Gustaf Bengtson,som også
meren efter blev han konsulentassistenti husmands- var meget inspireretaf Aage Møller.
foreningerne, men fortsatte i øvrigt med at have
undervisning på højskolen vinteren 1942-43.Han
havde foruden landbrugsfageneogså dansk og regning. Fra sammeefterårblev han ansatinden for ungSommerskolen 1943
domsarbejdet under Bornholms landøkonomiske
Forening.
Som omtalt var sommerskolen 1942 planlagt til 4
måneder. Det blev fastholdt senere, så sommeren
Nanna Mejlgaard fra Silkeborg medvirkede som 1943blev såledesden første4 månederssommerskogymnastiklærerinde sommeren 1943,hvor det som le. Der var også enkelte andre højskoler,der gjorde
nævnt kun blev til 7 elever.
det sammeomkring denne tid.
De fire månederindebar den fordel, at der så også
Anna Nørgaard er allerede omtalt i forbindelse blev rimelig god tid til den nye husholdningsundermed etableringenaf skolekøkkenet.Hun underviste i
visning. Den fandt som nævnt sted fra kl. 9-13manøvrigt ogsåsenereunder forstanderLauridsen.
dag og tirsdag i juli og august dette første år.
JohannesMiiller, som benævnesløjtnant og grosserer,havde gymnastikkenpå GamborgNielsenssidste vinterhold og fortsatte med det en tid under forstander Lauridsen. Han var søn af Axel Miiller og
boede i nogen tid hos forældrenepå "Fjældhytten" i
Ekkodalen.

Undervisningen
I den undervisningsprotokol, der blev påbegyndt i
1918og brugt de følgende mange år frem, er der et
"hul" fra juni 1932til november 1942.Og det er vel at
mærke ikke, fordi der er forsvundet noget fra bogen,
for de to månederer delvis beskrevetpå hver sin side
af sammeblad.
Om bogen er blevet v:ek og seneregenfundet, eller
der slet ikke har været ført nogen undervisningsprotokol i de mellemliggende10 år, ved vi ikke, men fra

Som tidligere omtalt blev dette hold kun på sy'v
elever.
Gamborg Nielsen havde næppe før holdt højskole
med et så lille hold. Han skriver om det i årsberetningen: "Det er klart, at deresOphold her maatte forme
sig anderledes,end dersom der var kommet en større
Flok. Der kan dog paa mange Maader leveset endnu
rigere Samliv med faa end med mange.I Betragtning
af de smaaForhold slnes vi, at vi havde en god Sommer med dem".
Problemetvar så blot stadig, at det både lovmæssigt og økonomiskvar alt for lidt.

Vinterholdet 1943-44
Vinterholdet 1942-43havde som sædvanlig landbrugsfag,idei 12 af de 17 elevervar fra landbohjem.I
undervisningsprotokollen er disse fag for en gangs
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skyld fØrt meget nØiagtigt,mens de ellers de fleste
andre år slet ikke blev ført eller blot krydset af.
Vinterholdet 1943-44blev kun på 9 elever, og af
dem var kun 3 fra landbohjem, så det forekommer
rimeligt, at landbrugsundervisningen blev udeladt
på det hold - for førstegang siden 1909.Gustaf Bengtson havde dog et par ugentlige timer med landbrugshistorie.
Han havde imidlertid også et andet fag, som
afspejlerhans egentligearbejdepå statsungdomslejren, og som måskevar nok så relevant på dette hold.
Det hed arbejdsieknik, og de enkelte emner viser
tydeligt, hvad det drejede sig om. De var følgende:
cementfabrikation,betonblandinger,jernbeton, husbygning, kloakering (2 t.), nivellering, værktøjstyper
(3 t.), afvanding, tørv og briketter (2. t.), skovarbejde,
løftestænger,?, tovtalier, væg- og konsolspil, donkraft, kraner, pumpetyper, dampmaskinen, forbrændingsmotoren(2 t.), karburatoren,gasgeneratoren, elektricitet,elementet magnetisme,elektromagjævnstrømsdyneter (2 t.), vekselstrømsgeneratoren,
namoen,ordregangenpå en fabrik.
Ellers formede undervisningen denne vinter sig
helt, som den plejede,men som de foregåendesmå
hold, gav det ikke grundlag for ret mange l;ererkræfter. Bortsetfra gymnastikken klarede Gamborg Nielsen og hans kone og Gustaf Bengtsondet hele. Dei
fremgår tydeligere af næsteafsnit.
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Gustaf Bengtsonhavde i alt 348timer fordelt på en
lang række fag: 38 danmarkshistorie,19 verdenshistorie,18 kirkehistorie,17 geografi,19 samfundslære,
78 rcgning,36 tegning, 34 geometri, 19 fysik, 35
arbejdsteknikog 35 landbrugshistorie.Dertil kom 8
vikartimer.
Endelig havde JohannesMnller 57 gymnastiktimer.
For skoleåretsom helhed havde Gamborg Nielsen
i alt 568 timer og hans kone i ali 570.Det er kun lidt
over den daværende mindstenorm på 540 timer
årligt, men ganskehårdt har det utvivlsomt alligevel
\'æret at være så få om så mange forskellige fag. Men
det var altsåvilkårene med så få elever
Og der var i praksis aliså heller ingen timereduktion til forstanderen.Dengang var der 507otilskud til
lærerlønningerne,men intet til forstanderensløn, og
derfor heller ingen norm for tirnetal. På en velaflagt
skole med mange eleverbehøvedeforstanderensåledes ikke have ret megen undervisning. På en fattig
skolemed få eleversom BornholmsHøiskole,var han
derimod nØdt til at have fuld undervisning og alligevel klare alt det andet ved siden af.

Mødevirksomheden

- korte kurser m.v.

Som det er meget almindeligt i årsskrifter bruger
Gamborg Nielsen meget plads i årsberetningernepå
omtale af møderne.Det var det, der gav afveksling i
de ellers ret ensartedeskoleforløb.
Af disse beretninger ser det ud til, at møderne
Undervisningen i tal
trods krigstiden forløb ret normalt, men med veksFor de to sidste hold er der en opgørelseover, hvor lende tilslutning. Af de omtalte læserbrevefremgår
mange timet de hver især havde haft, og som det det dog også, at der ikke just var udelt tilfredshed.
Ved at kigge nærmerepå, hvem talernevar, ser det ud
forekommer rimeligt ogsåat gengiveher.
Først sommerskolen1943.På denne havde Gam- til at "hans ejendommeligevalg" i det første år var to
borg Nielsen i alt 287 timer fordelt med 80 frie folke- officerer,som talte om folket og forsvaret.Det havde
lige foredrag, 33 danmarkshistorie,L6 verdenshisto- der åbenbartikke været megen åndelig næring i, og
rie, 15 kirkehistorie, 32 litteraturhistorie,17 geografi, tilslutntrgen havde ogsåværetret ringe. Aage MØller,
som sammesommerhavde talt på et tre-dagesmøde,
14 samfundslæreog 80 med regning.
Gerda Gamborg Nielsen havde i alt 302 timer for- var åbenbartheller ikke faldet i alles smag.Dertil var
delt med 96 i dansk,30 sang, 15 sundhedslære,30 han for skarp i sine synspunkterog sin sprogbrug.
I interviewet fra 1984ialer GamborgNielsenom, at
oplæsning,108håndarbejdeog 28 i folkedans.
Nanna Mejlgaard, som kun havde gymnastikken, det som tiden gik blev et andet publikum, der kom til
havde kun i alt 63 timer, og Anna Nørgaard,som hav- møderne; at den faste kreds efterhåndensvandt ind
de husholdningsundervisningeni juli og august hav- og erstattedesaf andre, som geme ville høre de talere, han indbød.
de 68 timer
Denne påstand må dog nok tagesmed noget forPå vinterskolen 1943-44havde Gambors Nielsen i
alt 269timer fordelt med 1lb frie folkeligåforedrag, behold. At der har været en vis udskiftning, er der
78, som han denne gang kaldte opdragelse,skole og næppe tvivl om, men hele den tradition, der var det
kirke, 37 litteraturhistorie og 38 i sang;dertil kom 12 bærendei disse møder, er ikke uden videre forsvundet. Hovedparten af mødedeltagernehar formentlig
vikartimer.
Gerda Gamborg Nielsen havde i alt 263 timer for- fortsat været de samme.
I sommertidenhavde der alleredei mangeår været
delt med 105med danskhold I, 104med danskholdII,
aflroldt en del møder af forskellig art og korte faglige
17 sundhedsleere
og 37 oplæsning.
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Eleabillede,formodentligf'ra mffits 1943,haor der aar 8 højskoleeleaer,
9 kontrolassistenteleaer
og omkring 18 husholdningseleoer.Forrestfra aenstreGerdaog PeterGamborgNielsenmedderesbørn,dernæstlohannesMiiller og efterham
lnger og GustafBengtson.Nr. 2fra højreer husholdningslærerinden,
Annø Nørgaard.I andenrækkelængsttil aenstre
AndreasHansen.Bagesterækkelængsttil aenstreaalskarlen,Knrl Vilhelm Pedersen.
kurser. I sommeren 1943 tog disse et yderligere opsving på grund af det nye skolekøkken. Der blev
holdt månedligehusmoderdageog ogsået 4-dages
husmoderkursus,som gik muntert og fornøjelig.
Desuden blev 8-dageskurseme udbygget. I juni
blev der holdt kursus for unge piger, og i juli tilsvarende for unge mænd. I de dage måtte de syv sommerpiger samnen med gymnastiklærerinden, Nanna
Meilgaard, tage ophold i "Hytten". Og det var noget,
de kunne bruge, hedder det. Det var en kærkommen
afbrydelseaf skolensdaglige orden.
Endelig holdtes også i juli det andet af de '8 dage
på højskole-møder'for bomholmere i al almindelighed, som blev påbegpdt året før. Som hovedtaler
havde de Folke Trier Hansen fra Sønderjylland,som
formentlig har holdt et foredraghver dag. Han havde
i 1934oprettet Abild Landbohjem ved Tønder, et forsøg på at lave en ny form for højskole, hvor eleverne
fik undervisning den halve dag og med legemligt
arbejdeden anden halve dag betaltefor opholdet. På
kurset medvirkede desuden præsterne Thorsager,
Akirkeby, Rohde, Klemensker, Løvgreen, Nylars, og
Andreas Hansen og endelig Gustaf Bengtson og
Gamborg Nielsen selv Fru Gamborg Nielsen læste
op. Også dette kursus betegnessom et, der gav "stor
Opmuntring og bragte os megenGlæde".

Skolen kunne samme efterår feire sit 50-årsiubilæum,og i den anledningvar der planerom at holde
et stort 3 dagesefterårsmødefor at fejre det med tidligere lærere og forstandere.
Disse planer blev imidlertid kuldkastede af begivenhedeme den 29. august og den derpå følgende
undtagelsestilstand.
Efterårsmødetblev dog holdt, men under mere
beskedneformer, og på selvejubilæumsdagenden 3.
november holdtes en eftermiddagsfestlighedfor en
indbudt kreds på godt 100 mennesker for at markere
dagen.Særskiltindbudt var de elever fra de førsteto
hold, der endnu levede. Af dem var 9 mænd og 8
kvinder til stede.
Dagen før var der artikler i aviseme om skolens
historie2s,og dagen efter var der fyldige referater af
festligheden.

Elevforeningen
For elevforeningen formede denne periode sig i det
store og hele som den foregående tid med de sædvanlige møder og sammenkomster,juletræsfestkort
efter nytår, årsmøde i midten af marts og det store
sommerelevmødeden tredie weekend i iuli. Men for-
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manden beklagedemeget, "...at der i de senereAar
har veeretalt for faa iil Stede ved mange af disse
Møder, og vi, som i Øjeblikket har med Arbejdet at
gøre,føler det, som vinæppe magterden Opgave,der
er betroetos". Udtalelsenblev fremsati et rids afelevforeningenshistorie i jubilæumsårsskriftet,som blev
udsendt ved juletid 1943.Dettebar naturligt nok også
i sit indhold stærkt præg af jubilæet med små artikler
af fire af elevernepå det første hold samt af Nanna
Ingerslevog JohannesJensen.
Elevforeningens sædvanlige opgave med uddeling af understøttelsetil elever fortsatte naturligvis
også.I de fire år blev der udbetalt i alt 2050kr. fordelt
til omkring 30 elever.
Foreningensmedlemstalviste en rnindre stigning i
perioden efter at have faldet lidt i den foregående
periode.I 1940var medlemstallet666og i 1943var det
stegettil 697.De forholdsvis store hold i 1940-41slår
her tydeligvis igennem.
Efter ombygningen i 1940begyndte man året efter
på en ny praksis ved mødeme, idet man bad om 50
øre i entr€. De penge, der kom ind på denne og lignende måder, skulle bruges til møbler og udsmykning på skolen. Fra vinteren 1941-42nævnes,at der
blev indkøbt en hjørnebænk og et gammeldags
bondestuebord til elevdagligstuen,og to elever fra
vinteren før havde lavet en lysekrone af tr€etil den.
Møblerne er formodentlig de samme, som stadig
forefindes i den nuværende dagligstue; lysekronen
var i brug til omkring 1970.
Det nævnesogså,at skolen fik foræret forskellige
billeder af Andreas Hansen og andre og ligeledesfik
foræretnoget keramik, altsammenfor at pynte op og
gøre lokalernehyggeligere.
Fra 1944optræder der sammen med elevforeningens regnskab også en post over 'Midleme til
Udsmykning af Skolen'.Den fortsættersammenmed
en post for foreningenshjælpefondhelt frem til 1960.

I hvert fald var den nye bestyrelseog et par af
repraesentantskabet
samlet til møde den 24. september for at iage stilling til spørgsmålet: "Husholdningskursussamtidig med Karleskoletil Vinter".
Man beså lokalerne og blev enige om at se tiden
lidt an og se, hvordan elevindmeldelserneforløb.
Eventueltkunne der sættesskillerum op i elevgangen
og på den måde dele værelserneop.
I protokollerne omtales der intet mere om husholdningskursus,men i årsskriftetnævner Gamborg
Nielsen,at der før jul 1943var 9 unge piger på kursus
i 11,/
z måned.
Til februar 1944kom der foruden de 9 eleverandre
8 mænd til kontrolassistentuddannelse,og på et
gruppebillede,der må være taget engangi marts, ses
deL at der ogsåhar været omkring 18 unge piger på
kursus, formodentlig igen i 11lzmåned.På den måde
var der hele 35 "elever" på skolen,men kun 9 af dem
var altså "rigtige" højskoleelever.

Nyt princip
I referatetaf det ovennævntebestyrelsesmødenævnes det også,at der forelå en skrivelsefra ministeriet
om et par mindre ændringer i fundatsen samt
ændring af forpagtningskontrakten derhen, at kun
kosiforplejning og landbrug kunne bortforpagtes.
Selveskolensdrift skulle være for institutionensregning, og forstanderenskulle være fastlønnet.Her må
det sigesat være grundprincippet i begrebeten selvetendeinstitution - at ingen må kunne drage økonomisk fordel af den udover den fastsatteløn -, der slår
igennem. Det fik imidlertid ingen betydning for
Gamborg Nielsen, for på det tidspunkt var han aller pdp
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Gamborg Nielsens
afskedigelse og fratræden
Husholdningskursus
Som tidligere berørt henstillede bestyrelsenbåde i
soruneren 7942 og i sommeren 1943 til Gamborg
Nielsen om kun "at holde Karleskoletil Vinier". Og
sådanblev det da også.De var helt tydeligt ængstelige for, at en ny fællesskoleville have negativ indflydelse på elevtallet. Det har formodentlig først og
fremmestværet forældrene,de har tænkt på, da man
knap kan forestille sig, at de unge havde noget imod
at væresammenpå skole.
Nu var der imidlertid oprettet et skolekøkken,og
der var åbenbart ønsker om, at det blev udnyttet udtalelseom at holde
altsåtrods repræsentantskabets
kurserne uden for højskoletiden.
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Bestyrelsenog repræsentantskabet
måtte naturligvis
se med megenbekymring på de lave elevtal.Med de
få piger der var på somrnerholdet 1943,skulle der
mange mænd til på vinterholdet for ai veie det op.
På det samme møde den 6. august 1943som man
gjordeudgifterne til skolekøkkenetop, endtedet derfor med, at Gamborg Nielsen nærmeststilledesover
for et ultimafum. Det vedtogesat sige hans kontrakt
op til oktober (dvs. gældendefra april), og samtidig
skulle det meddelesham, at såfremtder ikke kom ca.
22 elever til vinterskolen,ville den ikke blive fornyei.
Og så henstilledesdet som omtalt endnu engang til
ham om kun at holde skole for mænd den kommende vinter.
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Da det kun blev til 9 elever,var sagenfor så vidt
klar, og i årsberetningeni jubilæumsårsskriftetskriver han med nogen patos,at det var det strengesteår
de havde oplevet på Bornholm, "idet vor Kamp for
aandelig Sandhed og Redelighed med overvejende
Sandsynligheder sluttet 1. April 1944".
Og sådanblev det da også.
Ved elevforeningensårsmøde,som fandt sted den
19. marts blev der naturligvis taget officielt afsked
med ham. Formanden, Markus Hansen, ville i sin
beretning ikke tage stilling til den trufne afgørelse,
men udtrykte beklagelseover, at Gamborg Nielsen
ikke var kommet i kontakt med befolkningen. Han
ville derimod rette en personlig tak til ham for samarbe.jdet.Og så tog han til sidst alligevel en slagsstilling ved at stille spørgsmålet'om vi fortjener at have
en højskole,sådansom vi har behandletde sidsteforstandere'?
Gamborg Nielsen svarede med, at det var gået
sådan, fordi man var veget tilbage for at tage en
kamp, men den ville blive ti gangeværre,og det ville
komme til at svie til folkelivet på Bornholm, for uden
kamp er der intet liv Han erkendte sit nederlag;han
og hans kone lå, som de havde redet,men de følte sig
i en større sagsgeneste.Han sluttede med en tak til
Markus Hansen.
Til stede var også repræsentantskabets
formand,
Jørgen Andersen, og han følte sig gået for nær af
Gamborg Nielsenssvada. Under punktet 'eventuelt'
erklæredehan, at forstanderenvar for skrap. De havde hele tiden håbetpå, at det skulle gå, men uden elever turde de ikke fortsætte. Når skolen mistede
opbakningenså stærkt, måtte det veeretiden at finde
en mand, der kunne samle,
Gamborg Nielsen svaredemed at erklære,at han
ikke var bitter Det hele var så broget,at det nærmest
havde været en lettelse.Men han ville qerne advare
mod at komme i sammesituationnæstJgang.Og så
sluttedehan med, at han ville opfattessom en mand,
der slåstil det sidste.
Det var unægtelig en anderledesafskedssalutend
ThomasThomsensydmyge afgang,men bag det ydre
har nederlagetsbitterhed nok været lige sviende for
dem begge- trods den ydre benægtelseaf det.
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kom så den s.erlige situation med besættelsen,med
dens uundgåeligemodsætningsforhold.
Ud fra det, der foreligger, er Gamborg Nielsen
bestemtikke uden sympatisketræk, men i en situation, hvor det var nødvendigt "at stryge folk med hårene" for at få blot et nogenlunde rimeligt antal elever,
gjorde han nærmestdet modsatte.Der er naeppetvivl
om, at han for manges vedkommende pirrede til
dereslidt dårlige samvittighed,og for alle tyskvenlige har han virket stærkprovokerende.
Med sin kompromisløshed og vel også sit noget
stridbare sind har han utvivlsomt også skabt større
modstand og uvilte mod sig, end det egentlig var
rimeligt. Man må for så vidt respekterehansfrygtløse
patriotisme og idealisme,men der er også et skær af
ensidighedover ham, en så stærk overbevisningom
egne id€ers rigtighed, at det utvivlsomt har virket
blokerende- ikke alenei forholdet til modstandernemen også til menneskermed et blot lidt anderledes
temperamentog Yæsen.
Hvorom alting er: i den givne situation var han og
Bornholms Højskole uforeneligestørrelser,så derfor
kunne det ikke gå.
Der er ikke nogen grund til at tro, at bestyrelsens
og repræsentantskabets
afgørelsehar været let, eller
at den har været så kold og kynisk, som referaternes
nøgternekorthed kurme tolkes som. Det er nok snarerelige omvendt. At skolensgrundlæggendeproblemer dog stadig var de samme,er så en anden sag.

Efter sin fratræden bosatte Gamborg Nielsen sig
midlertidigt med familien i Gudhjem. Fra da af blev
han ikke mere spurgt om at holde foredrag, for som
han siger:"Det var ikke mig, de ville høre;det var forstanderen".Når han ikke længerehavde titlen, havde
han ingen interesse,en form for snobberi,som heller
ikke er ganskeukendi i dag.
Sit illegalearbejde,som mestbestodi at skrive i og
redigere Dansk Samlingslokale illegaleblad, fortsatte han ellers med, og det medførte, at han igen blev
angivet og dennegarrgarresteretaf tyskernei begyndelsenaf november 1944.Han sad fængsleten tid på
Galløkkenog derefteri Rønne,blev senereoverført til
VestreFængseli København,og kom senereigen til
Frøslev-lejren,hvor han var indtil befrielsen,i alt 6
Det er vanskeligt at foretage en fyldestgørende måneder.
vurdering af denne urolige og omskiftelige tid. At
Efter befrielsenvar han i nogentid en slagsrejseseskolensproblemer stak langt dybere end til at finde kretær for organisationen'SydslesvigskUdvalg af 5.
den "rette mand" til at stå i spidsenfor den, havde det Maj 1945', som arbejdedefor Sydslesvigsudskillelse
tidligere forløb for såvidt vist, og de følgendeår skul- fra Tyskland.I1948blev han forstanderfor Danmarks
le vise det med al ønskeligtydelighed.I samtidenvar Fiskerhøjskole,som lå i Esbjerg,rnen på et tidspunkt
det blot endnu ikke erkendt.
flyttede til Middelfart. Efter at den ophørte i 1964,
Med sin tydelige trang til at prøve noget nyt fik blev han valgmenighedspræsti Sallingog seneresogGamborg Nielsen tilført skolen nogle ting, som fort- nepr€esti tre små sogne,Nr. Sandager,Grindløse og
sattesaf efterfølgeren,men med noget af det var han Klinte i nærhedenaf Bogense.Efter pensioneringen
i forhold til kredsenbag skolen for tidligt ude. Dertil slog han sig ned i nærhedenaf Nyborg.
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Foredragsholdere ved de offentlige møder
1940-44
Sommeren 7940: Kay Kirkegaard Jensen:Dansk folkelighed; Andreas Hansen: Oplæsning
af H. C. Andersen.
Midsommermødet højskolelærer Poul Engberg,
Askov, om de værdier, der kan bære i
alle tider; pastor Thorsager, Akirkeby:
Mod til at leve; friskolelærer Jørgen
Rasmussen:Tanker om livet.
Som forstandererrner talte senere: efterskolelærer
Niels Høeg, Rens,og højskolelærer Ame
Nørregaard, Ryslinge.
194041: Nov.: forfatteren Ame Sørensen.
Adventsmødet pastor Thorsager og Gamborg Nielsen,
Juni: provst Mathiesen: Om at leengeshiern.
Midsommermødet: amtmand von Stemann, Folke
Trier Hansen og pastor Løvgreen, Nylars.
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September: fhv. forstander Aage Møller: Danmarks
nederlag og seir (en længere række af
foredrag over 3 dage).
Oberst Waagepetersenog komrnandørkaptajn Andersen: Om folket og væmet.
Efterårsmødet:Jørgine Abildgaard: Om danskhed;
Gustaf Bengtson og Andreas Hansen.
1.941-42;Adventsmødet: pastor Thorsager.
Midsommerrnødet: Pastor Thorsager og Andreas
Hansen.
Efterårsmødet:Amtsfuldmægtig Abitz: Nordisk reti
pastor Ove Rohde og pastor Hiorth Lan8e.
19t12-43:Adventsmødet: pastor Thorsager.
Maj: provst Mathiesenog Andreas Hansen.
Midsommermødet: kaptajn Einar Mikkelsen; pastor
Hinrth

T enop

Efterårsmødet pastor Løvgreeni Gustaf Bengtson;
provst Mathiesen og Gamborg Nielsen.
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Valgmenighedens 50 års jubilæumsskrift 1947, side 76.
Stamtavle over fam. Jensen, Spannergård, Rutsker, side 8 - privateje.
LB. side 342; stamtavlen over fam. Dahl, Nørregård, Vestermarie.
Fortalt af ham selv på et lille møde i Nyker 1984.
Bhs. Td. den 14/4 1942. Samme dag i Bhs. Avis.
Bhs. Td. 18/4 1942. Brevskriveren var Poul Kofoed, tidligere Skovgård, Bodilsker, og på det
tidspunkt Kannikegård, Klemensker.
Bhs. Td. den 21/4 1942.
Samme den 27/4 1942.
DDF 100 år, bind 1, side 405.
Bhs. Td. den 18/8 1942.
Samme den 20/7 1942.
Interview med Steen Balle fra 1984.
Marcus Lauesen, som var kommunist. Omtalt i Bhs. Td. den 2/11 1933.
Lauegd. side 12, 93 og 97; LB. side 141.
LB. side 377; meddel, fr. Rigmor Larsen, Østerlars.
Mindeartikel i årsskrift.
LB. side 178; privat stamtavle over faderens gren af familien.
Stamtavle over fam. Munch, Rågeskovsgård, Ibsker. Bhs. Centralbiblioteks lokalsamling.
Dam og Larsen: Aakirkeby, side 204.
Østerl-Sl. side 44-45.
LB. side 163-164. Mindeartikel i årsskrift.
LB. side 175; Jochum. side 114; poesibog fra 1872; Landboforen. jubilæumsskrift; Jul på
Bornholm 1989, side 2.
LB. side 365; oplysn. fra ham selv.
Bhs. Td. den 21/4 1942.
Andreas Hansen i Bhs. Td. den 2/11 1943 og Gustaf Bengtson i Bhs. Avis 3/11 1943.

