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Oplysninger i dette ha?fte "Pedersker Skoles historie" er
hovedsaglig fra min tid som la?rer
ved Pedersker Skole.
Desuden er der oplysninger
fra "Embedsbog for Pedersker
Hovedskole",
Henning
Jensen: "Seks
Aar
i Persker
Prcestegaard",
Martin
Attrup:
"En
landsbydegns
erindringer" og artikler fra forskellige gamle aviser.
Til den celdste
tid, hvortil
jeg ikke har noget
stof
specielt
om Pedersker.
er brugt
oplysninger fra
Danrnarkshistorien,
mest Politikens
Danmarkshistorie og
"Bornholmernes
Land: 0en i 0st".
1.

marts

1990
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Set. Peders

kirke set fra syd.

Pedersker skole er beliggende midtvejs mellern
Set.
Peders
kirke og
Pedersker
stationsby.
Med
sine
forholdsvis h0je
bygninger er den et vartegn,
der kan
ses vidt ornkring.
Bygningerne har ikke sarnme
alder, men de er opf0rt i
tiden fra 1850-1962. Den ~ldste del, bygningen mod syd,
er den oprindelige skole. Der var l~rerlejlighed i den
0stre ende og skolestue i den vestre.
En sti f0rte vestpa op til kirken, hvor l~reren havde en
bibesk~ftigelse.
Han var degn, og dette arbejde var
obligatorisk for l~reren. I garnle dage var det omvendt.
Da var l~reren f0rst og frernmest degn, og undervisningen
var en meget lille bibesk~ftigelse.

Skolen.
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Reformationstidens

degne.

Efter
Reformationen
1536 skulle pr~sterne informere
befolkningen
om den
nye lutherske
b0rnel~rdom,
og
degnene skulle
v~re deres medhj~lpere.
De skulle
undervise
ungdornmen en gang om ugen i
kirken f0r
s0ndagsgudstjenesten. Nar degnen ringede f0rste gang med
kirkeklokkerne,
skulle ungdomrnen begive sig afsted til
kirken til undervisning. Denne undervisning bestod mest
i, at de unge skulle eftersige, hvad degnen l~ste op af
Luthers Katekismus.
Det var pr~sterne,
der havde ansvaret for
degnens
undervisning.
Med mellemrurn
kom provsten pa bes0g
i
kirken for at eksaminere sognets ungdom. Det overordnede
tilsyn havde biskopperne,
og de var meget flittige
til
at bes0ge kirkerne, da det jo havde stor betydning, at
den rene lutherske la!re blev indf0rt i alle sogne.
Sj~llands biskop Peder Paladius havde 390
kirker i sit
stift, og det tog fem Ar at fa bes0gt dem alls.
Bornholm
var jo pa
grund af
beliggenheden
ude i
0sters0en
pa
afstand af de store
begivenheder
i
K0benhavn.
Befolkningen
led
rneget
under
skiftende
magtforhold,
overfald
og brandskat.
Alligevel
fik
Luthers l~re hurtigt fremgang pa 0en.
Det skyldes ikke
mindst
Bornholms
f0rste
lutherske
provst,
Arvid
Pedersen. Han var energisk og meget n0jeregnende med, om
pr~sterne
og
degnene
udf0rte deres
arbejde
pa
tilfredsstillende
made. Selv om s0rejsen
til Bornholm
var besva!rlig og ofte helt umulig, har 0en dog haft
adskillige bispebes0g. Ved en bispevisitats 1621
var
biskoppen slet ikke tilfreds med degnenes
arbejde. Han
kaldte dem sammen og truede dern med afsked,
hvis det
ikke blev bedre.
Degnens

arbejde.

Oegnens arbejde var at ga pra!sten til hAnde.
Han var
forsanger i kirY.en. Han skulle ringe med kirkeklokkerne,
t~nde
og
slukke
alterlysene,
bes0rge
pra!stens
embedsbreve,
undervise b0rnene en gang om ugen og i det
hele taget "va!re pr<!!sten lydig". I de tider var der ikke
orgel
i kirkerne.
Derfor skulle
degnen have sa meget
geh0r, at han kunne "holde
tonen" og desuden en kraftig
stemme, sa han kunne lede sangen.
At t~nde alterlysene
var vel ikke sa vanskeligt, men det var meget vigtigt,
at de blev slukket igen. Det glemte Jakob Nielsen, der
var degn i Pedersker
fra 1660 til 1695.
En del
af
malingen pa altertavlen blev 0delagt, og han fik pal~g
om selv at s0rge for at skaden blev udbedret.
Degnens l~n.

So~ l0n for arbejdet modtog degnen gaver ved h0jtider,
bryllupper og begravelser. Men den vigtigste
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indt~gtskilde
var degnegArden
hans rAdighed.

, som

blev stillet

til

Oegnegard omkring 1952-1956.

I 1568 havde degnegarden i Pedersker et areal pa 30 tdl.
Desuden kunne degnen h0ste h0et pa 14 engstykker,
der la
spredt ornkring i sognet.
Pa disse engstykker
skulle han
arlig kunne h0ste 16 l~s h0. Jorden
til degnegarden var
ikke s~rlig frugtbar. Da Johannes Ridder, der var degn i
Pedersker 1733-1743,
s0gte til 0stermarie,
skrev
han i
sin ans~gning,
at embedet
i Pedersker
var "i
en
jammerlig tilstand"
I

pietismens

tid.

I f0rste del af 1700 tallet, i pietismens
tid, var der
hos de enev~ldige konger, Frederik
4 og Christian 6, en
stor interesse for skolev~senet.
I loven af 1739 blev
tvungen undervisning pabudt med religion,
skrivning,
l~sning og regning som obligatoriske fag. Denne lov blev
dog aldrig gennemf0rt. Pa Bornholm
blev det kun til, at
degnen skulle tage ud til enkelte garde, sammenkalde de
n~rmeste b0rn og undervise dem.
Det blev ikke til ret
mange timer om aret.
Mange degne
var selv
smAt
k0rende med hensyn til
skolekundskaber.
Pietisterne lagde ogsa mere v~gt pa det
kristne sindelag end pa sa megen viden. " ... en skikkelig
bonde,
som har nogen oplysning om Guds ord, og som
tillige er begavet med en r0st til at synge, kan blive
degn", skriver en pr~st i 1780erne.
Degnene i Pedersker var dog ikke sa ringe med hensyn til
skolekundskaber. I l0bet af 1700 tallet havde Pedersker
8 degne. Af disse var i hvert fald de fem studenter.
Det var heller ikke meget bevendt med l~seb0gerne. Ofte
var Luthers lille katekismus den eneste
bog, man havde
at l~se i.
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Den nye tid.
Den sidste del af 1700
tallet var en urolig tid i
Europa. Nye ideer br0d frem, ideer om oplysning, frihed
og demokrati.
I Frankrig
blev det til en blodig
revolution. I Danmark blev det til fredelige reformer,
men alligevel i h0j grad et brud med det gamle pA mange
omrAder.
Skoleloven 1814.
I denne periode
blev landbrugsreformerne gennemf0rt, og
derefter
var
del:
skolernes
tur.
"Den
store
skolekommission" blev nedsat i 1789. Foruden biskop N.
E. Balle talte denne kommission kendte navne som A. P.
Bernstorff og br0drene Reventlow. Men arbejdet
blev
st~rkt forsinket af krige og statsbankerot.
Efter 25 ars
forl0b kom dog resultatet: Skoleloven
af 1814.
Der
skulle oprettes skoler i alle sogne, alle b0rn skulle gA
i skole 18 timer om ugen, og de obligatoriske fag skulle
v~re: religion,
l~sning, skrivning og regning.
Skoleideer p! Bornholm.
De nye skolereforrner
var ikke alene
den enev~ldige
konges v~rk. Mens kommissionen arbejdede med skoleloven,
arbejdede ideerne
om oplysning ude i befolkningen.
Det
var mest pr~sterne, der
gik foran i diskussionen, maske
mest de yngre pr~ster. I aret 1794 fik Pedersker en ny
pr~st, der hed Elieser Gad. Han var st~rkt optaget af de
nye ideer.
Allerede efter fire ars forl0b flyttede han
til R0. og i 1803 begyndte han at udsende skrifter,
hvori han skarpt kritiserede skolev~senet pa hele 0en.
Derfor
indeholdt hans
skrifter ogsa
forslag til
opbygning af et skolev~sen. Det
var dog for stor en
mundfuld for mange,
og snart efter
kom der kraftige
modangreb.
Pastor Gad
flyttede
"over'',
men hans
efterf0lger i R0 tog traden op.
Han papegede
ogsa
n0dvendigheden af at fa uddannet l~rere, som kunne give
b0rnene den undervisning, loven kr~vede.
PrzsteqArdsseminarium i Nylars.
Denne tanke var forl~ngst taget
op af pr~ster i det
0vrige Danmark. Der
blev afholdt korte kurser for de
degne, som allerede var i funktiofi, og der var oprettet
"pr~stegArdsseminarier"
til uddannelse af nye lrerere.
Pr~sten Lorentz Hjort i Nylars s0gte og fik regeringens
tilladelse til at pAbegynde en l~reruddannelse i Nylars
pr~stegard. L~rerseminariet abnede den 10. februar 1817,
og undervisningen foregik i et vrerelse i pr~stegArden.
Nogle b0rn m0dte frivilligt, sa seminarieeleverne kunne
0ve sig pA at undervise. I 1824 var der ial~ uddannet 20
l~rere. og da blev seminariet lukket, fordi man ansA
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behovet

for d~kket.

Skolereformens

udszttelse.

Skoleloven af 1814 var et stort og ogsa et dyrt indgreb
i de bestaende forhold.
Mange steder var der nok kun
ringe forstaelse af de
nye tanker.
Degnegarden
i
Pedersker br~ndte 1816 efter et lynnedslag. Da den blev
bygget op igen, var der ingen, der t~nkte pa at indrette
et klassev~relse. I 1828
havde den efter loven nedsatte
stedlige skolekommission endelig udarbejdet
et forslag
til indrettelse af et skolelokale pa Degnegard. Der var
clog noget:, der talt:e for a~ vent:e lidt endnu, for degnen
Jens ~olrn var noget
til ars. I skolekommissionen
blev
~an derfor enig o~ at uds~tte planen. til degnen skulle
holde op.
I stedet blev Holm ansat
som "omgangsl~rer"
med pligt t:il at undervise 4 dage om ugen pa forskellige
garde i sognet. L0nnen for
dette arbejde blev ansat til
25 rigsdaler s0lv om aret .
Selv om Jens Holm ikke havde l~rerudeannelse,
var han
dog kendt og
anset vidt omkring som :n ~and, der kunne
"s}:rive". Han forfat:t:edP. og skrev ans0gninger,
sk0der og
lignende. ogsa for folk i andre sogne. Molrn var gift ~ed
en dacter af provst Transe i R0nne. Otte b0rn blev det
til pa degnegarden i Pedersker. Nan kan stadig tr~ffe
efterkommere,
der
har
Transe
soro
melle~navn.
En
datters0n
var
h0jskolernanden,
folketingsmanden
og
forfatteren Lucianus Kofod, mest kendt sorn forfatter til
Sornhol~s Drapa: Bornholm.
du prude vikingm0.
Den

f0rste seminarieuddannede

lzrer.

I 1832 d0de Jens P.olm, og samme ar fik
Pedersker den
f0rste degn med l~reruddannelse. Det var Chr. Fr.
Siersted.
der
var uddannet pa seminariet i Nylars.
Samtidig
blev
der
indret:tet
et
lokale
til
undcrvisningsrrug
pa Degnegard. Degnen var blevet
skolel~rer.
idet undervisningen nu var h3ns hcvedo?gave,
sA dette Ar er en betydningsfuld milep~l i Pedersker
skoles
historie. I folkemunde vedblev
l~reren dog at
v~re "degnen" mange ar fremefter.
Den f0rste skolebygning

1850.

Den nye l~rer havde nok at se til. Foruden skolen med de
36 ugentlige
undervisningstimer og degnetjenesten
i
kirken skulle han passe sin gard med de 30 tdl. Derfor
begyndte man at t~nke pa en ny skole. Det blev beste~t.
at den skulle ligge et stykke 0st for kirken. I 1850 v3r
bygningen f~rdig, og degnegArden blev solgt pa auktion.
Ved den nye skole blev opf0rt et par sma l~nger beregnet
til stald.
lade og br~ndehus. Et jordstykke pa 6 tdl
blev lagt til skolen. saledes, at l~reren stadi~ kunne
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producere et tilskud til husholdningen. Maske kunne han
i h©sttiden fa en handsr~kning af de store elever.

Den gamle skole opf0rt 1850 og 1864. Oprindelig var
v~ggene hvide eller gule og taget af strA. I bygningens
vestre ende var der skolestuer i
den 0stre ende en
lmrerlejlighed.

Tilbygninq

1864.

I 1823
var der ca 100
undervisningspligtige b0rn i
Pedersker, og antallet har sikkert v~ret st0rre i 1850.
Der er ingen tvivl om, at det har v~ret vanskeligt for
en l~rer at undervise sa mange b0rn,
og at det er
grunden
til,
at
man
allerede
i 1864
udvidede
skolebygningen mod vest. Nybygningen gav plads
til et
klassev~relse mera, og der blev ansat en andenl~rer.
Forskolerne.

Nordre forskole opf0rt 1891. Der var tegninger til en
ombygning 1940,
men planen blev ikke udf0rt. Forskolen
blev nedlagt 1959.
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I disse
tider,
da offentlig
skolek0rsel
var
et ukendt
begreb,
kunne det vzre hardt for de s~A at klare en lang
skolevej.
Derfor
begyndte man
rundt omkring pA
0en at
indrette
forskoler.
I
Pedersker
byggede
man
nordre
forskole
ved 0lenevejen
1891 og s0ndre forskole
ved
Strandvejen
1896. Andenl~rerstillingen
blev afskaffet,
og
ved
de
nye
forskoler
blev
der
ansat
forskolel~rerinder
med
szrlig
uddannelse
til
at
undervise
yngre
elever.
Uddannelsen
var kortere,
og
l0nnen
lavere.
I
Pedersker
var
der
altsA
to
forskolel~rerinder
og en "f0rstel~rer".
B0rnene
skulle
gA syv Ari
skole.
De
tre f0rste Ar gik de i forskolen:
et ar i forste klasse og to ~r i 2. klasse. Da der var
to forskoler
i sognet havde
hver skole
kun ca halvdelen
af
sognets
b0rn.
De
fire
sidste
Ar
gik
de
hos
f0rstel~reren:
to Ar
i 3. klasse og to ar
i 4. klasse.
Hovedskolen
havde b0rn fra hele sognet.

S0ndre

forskole

bygget

1896.

Nedlagt 1940.

Skoledaqe oq fridage.
If0lge en
undervisningsplan
fra 1901 var der pa skolen
Arligt
252 skoledage
og 113 fridage.
Eleverne
gik
i
skole tre
dage om
ugen. BAde store
og smA
havde seks
timers daglig undervisning.
I tiden fra 20. november til
28. februar havde de dog kun
time.

St

F@rstelzrerens l@n.
En skoleplan

fra 1900

giver nogle

oplysninger

om
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l~rerens
l0n
pa den tid.
F0rstl~rerens
begynderl0n v~r
995 kr.
om aret.
For at ringe med
kirkeklokkerne
rn.m.
fik han
50 kr, og kirkesangerl0nnen
var 100 kr.
I alt
1145 kr. Ved de store h0jtider: jul,
paske og pinse
:nod tog degnen "offer"
(gaver)
fra menigheden.
Ligeledes
fik han
penge ved bryllupper,
barnedab
og begravelser.
Disse
indt~gter var
386,24 kr,
men l~rerens
l0n blev
afY.ortet
med samme bel0b.
Desuden havde l~reren en bolig
pa seks fag, nogle udhuse,
have og br~nde
gratis. Til
degneembedet
h0rte stadig en englod i S0marken pa 2 3/14
tdl, hvorimod de tidligere n~vnte
6 tdl.
jord var solgt
fra.
Degnen fik en forpagtningsafgift
pa 90
kr arlig
intil 1959.
Elevtallet

i hovedskolen.

Problemet
med denne
ellers
udm~rkede
skoleordning
var
elevtallet
i hovedskolen,
hvor
man skulle have b0rn fra
hele sognet
og to argange
i hver klasse.
Elevtallet
i
disse
klasser
var
meget ofte
over 40,
et Ar var der
endda 45 elever i 4. klasse.
Derfor begyndte man sn3rt i
skoleko:n:nissio~en
at
tale
om
en
udvidelse
af
hoveddskol;~.
I 1917-1918
udarbejdede
man en plan med en
treklassedelt
hovedskole
og
bevarelse
af
begge
forskoler.
Planen
blev
indsendt
13.
maj
1918
og
godkendt.
Pa
grund af den 0konomiske
krise.
der fulgte
efter
1. verdenskrig,
blev plane~
aldrig udf0rt.
~en den
blev heller ikke
helt opgivet.
Man talte en
tid om, at
det maske
ville v~re
bedre at bygge
en helt
ny skole
t~ttere
ved
stationsbyen.
Det kunne man
dog ikke blive
enige om,
men i 1929
byggede man gymnastiksal
ved den
gamle skole.

Gymnastiksalen

bygget 1929. Oprindelig gulkalket.
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Gymnastiksalen
og den gamle
skole.
Imellem de to
bygninger ses stald- og ladebygninqerne, der blev opf~rt
1850 og nedrevet 1940.

Tilsynsloven

1933.

Undervisningen
af
b0rnene
var
lige
fra begyndelse~
ow.kring reforrnatior.stiden knyttet
meget n~r til kirken.
OgsA
med
hensyn
til
l~rernes
uddannelse
var
det
pr~sterne.
eer
gik foran.
Pr~sterne var med deres
egen
uddannelse
i stand til
~t undervise de vordende l~rere,
og i skolerne havde de
mulighed for at bed0mme l~rernes
arbejde. Derfor var det naturligt. at pr~sten var "f0dt"
formand for den stedlige
sY.olekommission.
EfterhAnden
blev seminarieuddannelsen
mere omfattende,
og
dermed blev
l~rernes kvalifikationer
st0rre.
Mange
l~rere f0lte,
at pr~sternes tilsyn nu ikke l~ngere var
berettiget.
Deres kritik var dels rettet mod, at pr~s~en
var
f0dt
formand
for skolekommissionen
og
dels,
at
l~rerne pA landet ved siden af skolearbejdet
havde pligt
til at virke som degne eller organister
ved kirkerne. At
l~rernes 0nsker
fik en blandet modtagelse
hos kirkens
folk er naturligt, og f0rst efter
en debat,
der varede i
mange Ar, kore
den nye tilsynslov
1933. Efter denne lov
var
pr~sten
ikke
l~ngere
f0dt
formand
for
skolekommissionen.
men han kunne
v~lges som alle andre.
Dog
var
han
stadig
tilsynsf~rende
ved
Y.ristendomsundervisningen.
Desuden
var
en 3f amtets
provster
medlern
af
det
overordnede
tilsyn:
skoledirektionen.
Et andet l~rer0nske:
at man havde mere
brug for
en rAdgiver (konsulent) end
tilsyn,
blev ogsA
opfyldt ved oprettelse
af en amtsskolekonsulentstilling.
I de f0rste Ar var amtsskolekonsulenten
ansat pA AremAl
med
vikar
i
hans
l~rerembede.
Senere
blev
det
en
vedvarende ans~ttelse.
Landsbyl~rerne
havde ikke l~ngere
pligt til at v~re kirkesangere eller organister.
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Skoleloven

1937.

I
1937
kom
der
en
ny skolelov,
der
igen
satte
skoletankerne
i gang i Pedersker.
Efter denne lov skulle
der
undervises
i
flere
nye
fag:
sl0jd,
skolek0kken,
tegning
og
naturhistorie.
Gymnastikog
handgerningstimerne,
der tidligere
havde ligget
efter
den
almindelige
unde~visningstid,
skulle
nu ind
pa
timeplanen.
Alle
disse nye
fag kr~vede flere
elev- og
l~rertimer.
Flere
undervisningslokaler
var
ogsa
n0dvendige.
Hverandendagsskolegang
var
ikke nok
efter
den nye lov.
Planl~gning

af ny skole.

Da
tanken
om
skoleudvidelse
tidligere
havde
v~ret
dr0ftet i Pedersker,
var der
nu ikke nogen grund til at
tr~kke
tiden ud.
Allerede
i 1938
gik
man igang
med
planerne.
S0ndre
forskole
skulle
flyttes
op
til
hovedskolen,
der
skulle
bygges
en
ny fl0j
til
klassev~relser
og s~rlokaler
og
boliger
til
en
forskolel~rerinde
og pedel.
I den gamle
skolestue
fra
1850
skulle ind~ettes
en lejlighed
til en
ny l~rer.
En
~Y undervisningsplan
og skoleplan blev udarbejdet,
og sa
gik byggeriet i gang.

Fra byggeriet

1940.
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Pedersker

Centralskole.

Den
nye
skolelov
forudsatte
en
helt
eller
delvis
centralisering
af skolev~senet
i kornmunerne.
De
nye
skoler kaldtes
derfor gerne centralskoler.
I Pedersker
skulle skolen
altsa hedde Pedersker
Centralskole.
Kort
efter
sornmerferien
1940 var man sA langt fremme,
at
bygningerne
kunne tages
i
brug. Den
30. august
blev
skolen
vist
frem
for
pressen
og
for
beboerne
i
Pedersker.
Byggeriet havde
kostet
250.000
kr. Bel0bet
skaffedes
dels
fra
komrnunens
udrnarkskasse
(plantagekasse}
og dels ved lan.

1940
blev der indrettet en ny lejlighed
i den gamle
by9nin~s vestre
ende. Haven blev delt
pA midten 09
jordstrimler lagt til bAde 0st,
syd og vest for den
ga~le have. PA billedet er hzkken 09 gzrdet om den gamle
have
endnu
ikke
helt
fjernet.
Valn0ddetrzet
i
skolegdrden blev f~rst fzldet 1955, da legepladsen blev
asfalteret.

Skolens

indvielse

1940.

Mandag
den 2.
septernber
1940
blev skolen
indviet.
Orn
denne begivenhsd skriver dav~rende
forrnand for Pedersker
skolekommission,
provst Blang: "Kl 9 for:niddag
indviedes
Pedersker
nye skole
og
toges
umiddelbart derefter
i
brug.
Formanden
for
Pedersker
skolekomrnission,
amtsprovst
Levy Blang,
sognepr~st til Pedersker
foretog
indvielsen
i
ornat.
Tilstede
var
sogneradets
og
skolekomrnissionens
rnedlemmer.
Skoleb0rnene
bade
fra
hovedskolens
5 klasser
og
fra ndr. forskole var samlede
i gyrnnastiksalen
under ledelse af deres
l~rere,
nemlig
f0rstel~rer
Henry
Lyster,
kommunel~rerinde
frk.
Asta
Skov,
vikar i
et f. t.
ledigt
l~rerembede
frk.
Eva
Hansen og forskolel~rerinde
frk.
Karen M0ller.
Man sang
salmen:
"I
e s t e n stiger
sol en op".
Deref ter be d
s oone r a ds f or mand
gardejer
Konrad
Munch,
"Stensvang"
velkommen
i den
nye skole.
Provst Blang
opl~ste Rom.
8,28-30,
og
talte
om skolens formal
efter
den
nye
skolelov af 18. maj 1937, nedbad Guds velsignelse
over
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l~rerkr~fter

og b¢rn

og

Gymnastiksalen

skolen
i
Faderens,
navn.
Man
afsluttede
"Morgenstund har guld
i
tog undervisningen
sin
klasser
efter
den nye

indviede

S0nnens
og den
Helligands
h0jtideligheden med
salmen:
:nund".
Efter
an
kaffepavse
begyndelse
i
de forskellige
undervisningsplan".

og den nye fl~j set fra skolegarden.
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Den nye undervisningsplan.
Efter den nye undervisningsplan
var skolen
5-klassedelt.
Uden at man tog
springet
helt op til hverdagsskolegang,
blev timetallet
dog st~rkt udvidet.
De yngste elever,
13. Argang,
blev som
f0r fordelt
i to
forskoler,
idet
sdr.
forskole
var
flyttet til centralskolen.
De
fire
~ldste Argange
skulle alle
ga i centralskolen,
men nu

fordelt pa 3 klasser. Herefter skulle de ga et
Ari 3.
klasse,
to Ari 4. klasse
og et Ari
5. klasse. Denne
ordning med to argange
i 4. klasse
var nok ikke helt
ideel.
Tidligere
var
den daglige undervisningstid
6
timer,
ogsa for de smA elever.
Nu blev den nedsat til 4
timer for de yngste og derefter cptrappet til 6 timer
fra 5. argang.
Bornholms eneste centralskole.
Inden skolen var f~rdigbygget
befandt Europa sig igen i
krig,
og Danmark var besat af
tyskerne. Under
disse
usikre
fremtidsudsigter
turde
ingen af
de andre
landko~muner
pa Bornhol~ gA i gang ~ed udvidelse af
sY.olev~senet.
Der skulle
ogsa
ga nogle ar. e:ter
at
krigen var sluttet. f0r ~an kunne t~nke pa at bygge. I
alle
disse ar var Pedersker den eneste kom~ur.e,
der
havde udbygget skolev~senet
efter 1937-loven.
I denne
tid ko~ folk fra hele 0en for at se skolen,
og den blev
beundret.

Skolen

+ pedel- og lzrerbolig.
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Krigens

ulemper.

Under krigen
var mange ting vanskelige og besv~rlige.
Da
der var
lukket for udenlandsk
br~ndsel,
rnAtte man fyre
~ed
t0rv og
br~nde i
skolens
centralfyr.
I de
harde
vintre
var det
sv~rt
at holde
temperaturen
oppe
i
klassev~relserne.
En vinter.
da
det var
s~rlig slemt,
blev
man
n0dt
til at·
lukke
hele
nordfl~jen.
Undervisningen
blev
st~rkt
reduceret
og foregik
i
omkl~dningsrurnmet
og
loY.alet
ovenover.
Det
varede
heldigvis
ikY.e ret
l~nqe. Askebunken
vest for
skolen
voksede
til et lille bjerg.
Dengang
var
hverken
vejene
ell er
gardspladsen
asfalteret.
~erfor
skulle
b0rnene.
i hvert
fald
i
vinterhalvaret.
have
skiftasko
med.
I
t0brudstider
var
gArdspladsen
~ege~
pl0ret.
og der
kunne
v~re
dybe
hjulspor.
Engang
matte Falck
hj~lpe
en bil.
der havde
sat sig fast i mudderet.
Skolerejser.
Id~~
~0rke og alvorlige krigstid
var det en afveksling,
at sk~lens ~ldste klasser
kunne
tage pA €n to d3ges tur
~ed
da~ptcgec
til
Nordbornholm
~ed
over~atning
pl
vandrehjernmet
i
Sa~evig.
N~ste dag gik man fra Sandvig
over Hasle til R0nne.
hvor fo~skellige
virksomheder
blev
beset,
f.eks.
0stkraft,
Becks papirvarefabrik
og
en
lervarefabrik.
Sidste del af turen
foregik ~ed toget til
Pedersker.
Efter
krigen blev der
foretaget
skolerejser
til
K0ben~avn.
Disse
rejser
var
gerne arrang~ret
af
"Foreningen
til
provinsb0rns
ophold
i
K0benhavn".
Opholdet
var
billigt,
~en
selvf0lgeligt
ikke
luksuspr~get.
F0rste gang
var
fregatten Jyll3nd,
der
dengang laved
Langebro,
ra~~en om opholdet.
Senere
blev
skolerne
indkvarteret
pA et nedlagt hospital
i Hellerup.
Foreningen
stillede
f0rer
~il
rAdighed.
Foruden
de
s~dvanliqe sev~rdigheder
kunnne man ogsa kornrne ind og se
radiohuset,
Familiejournalens
trykkeri
eller
de
kongelige
repr~sentationslokaler
pa Christiansborg,
Hvis
Folketinget
ikke havde
~0de, var
der ~ulighe~
for at
komme
ind
i
folketingssalan
og blive
placeret
i
rninistrenes
stole.
En elev blev sendt op pa talerstolen,
hvor
han
forelagde
et
forslag
til
forl~ngelse
af
sor:unerferien.
Oet blev enstemmigt
vedtaget.
Skriveredskaber.
I
de
f0rste
skoleAr
var
blyanten
det
eneste
skriveredskab,
men ret hurtigt
skulle eleverne
l~re den
vanskelige kunst at skrive med pen og
blzk.
Pennen
var
en stAlpen, der
blev sat fast i
et penneskaft. Bl~kket
var
i et
"blzkhus"
af
glas. og det
sad
fast i
en
fordybning
i bordpladen.
Det var
sv~rt at skrive med
bl~k. Ved
den mindste uforsigtighed
kunne
der komme en
grim bl~kklat pa papiret. Senere holdt kuglepennen sit
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indtog. B0rnene ville meget gerne
have lov
den,
for
den var
meget lettere
at skrive
f0rste
typer var
ikke
sa gode.
Skriften
papiret
og
kunne ses pa bagsiden
som

EfterhAnden
overalt.

blev Y.uglepennene

becre,

og

til at bruge
med.
Men de
gik igennem
spejlsY.rift.
nu bruqes
de

Her i landet bliver nye reformer som regel dr0ftet l~nge
og indgaende,
f0r de bliver til virkelighed.
Sadan var
det ikke ~ed =etskrivningsrefor~en
1948.
Uden forvarsel
kom cirkul~ret
om indskr~nkning af brugen af
de store
bogstaver.
Oesuden var der enkelte
andre ~ndringer
i
retskrivningen.
Skoleloven

1958.

De elever,
der ville i eksamensskolen,
s0gte som regel
til Akirkeby efter
3. klasse
(dvs efter
4. skolear).
Tidligere havde
det kun v~ret noole ganske fA elever,
der pA for~ldrenes eller
maske pa l~rerens foranledning
qik
den
vej.
Nu
blev
eet
~ere
al~i~deligt.
La~dsbys~olens ~~dervisni~g stilEde
ikke ~od eksa~en,
men sa det som sit ~al at l:re eleverne
de elernent~re
ting.
som de ville
fa brug
for so~ landm~nd eller
hAndv~rkere.
Efterhanden so~ landet var ved at komrne til
kr~fter igen efter krigen og bes~ttelsen,
begyndte man
at fa 0j~;~e op for den kolosale tekniske udvikling, der
var i gang rundt om i verden.
Det var en udvikling,
som
~os ~ange fre~kalcte en tro pa, at teknikken kunne l0se
all~ problemer.
I fremtidens
skole skulle matematik.
fysik og fremrnedsprog v~re obligatoriske
fag for alle
elever.
Her spiller
ogsA lighedsbestr~belserne
ind:
B0rnene
burde
ikke
deles
i to
skoleafdelinger:
eksamensskole
cg eksamensfri
skole.
Alle skulle
have
sa~me
tilbud.
Et lovforslag
om helt
at afskaffe
delingen, fik dog ikke flertal i Folketinget,
men i 1958
kom en ny folkeskolelov,
der var et kompromis. If0lqe
denne lov skulle
der efter 5. klasse ske en opdeling i
en al~en og en boglig linie. Den~e deling kunne undlades
i de skoler,
der
som Pedersker skole.
kun havde en
klasser~kke.
Som nye fag indf0rtes fysik,
matematik oq
~indst et fremmed sprog
for alle elever. Skolepligten
oph0rte efter
7. skoleAr.
men eleverne
havde mulighed
for
at forts~tte
i Akirkeby,
enten i den
3-Arige
realskole
eller i 8.,
9. klasse.
Der skulle
desuden
indrettes
specialundervisning
for
elever,
der havde
vanskeligt
ved at f0lge den almindeli9e undervisning.
Udbyqning

af skolen

1962.

For at opfylde den nye skolelovs krav var det n0dvendigt
med udvidelser pA Pedersker Centralskole.
Tilde
nye fag
skulle der flere elevtimer og flere l~rertimer og dermed
ogsa flere
klassev~relser og s~rlokaler.
I 1959 s0gte
l~rerinden ved nordre forskole afsked pa grund af alder.
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Da der
var ste~ning
for at nedl~gge
forskolen,
skulle
der
skaffes plads
til disse
elever pa
centralskolen.
Skolen skulle
have Argangsdeling,
altsa syv klasser og
hverdagsskolegang.
Efter
nogen debat om sagen
blev det
vedtaget at bygge en ny fl0j til skolen mod 0st.

Tilby9nin9 fra 1962 set !ra ~st.

I 1962
blev tilbyg~ingen
taget i
brug. Den
indeholder
to klassev~relser,
hvoraf
det ene tillige
fungerer som
fysiklokale
med mulighed
for elevfors0g.
Et l~rerv~relse
og et nyt sl0jdlokale
blev indrettet i k~lderetagen,
og
hele loftetagen
blev udnyttet.
sAledes at der
blev et
lille
rum til specialundervisning
samt
et st0rre
til
klassev~relse
og skolebibliotek.
Da nordre
forskole
nu var
nedlagt,
var
"centralskole"
ikke l~ngere
hensigtsm~ssig.
skolens navn ~ndret til "Pedersker Skole".

betegnelsen
Derfor blev
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SY.olen set fra vest - efter 1962.

LiErermangel.
Udbygni~gen af skolsv~senet pa landst, 0get timetal for
eleverns og nedsat timetal
for liErerne
fremkaldte fra
~idten af 50erne en f©lelig l~rermangel
i hele landet.
En for0gelse af seminariernes
kapacitet var en langso~t
virkende
foranstaltning.
Se~inarierne begyndte
da at
sende
seminarieeleverne
ud
et ars
tid f0r
den
afsluttende eksarnen. Sorn vikarer
pa skolerne
kunne de
v~re med til at afhjiElpe noget af l~rerrnangelens f0lger
sarntidig med, at de fik et halvt ars praktisk erfaring
f0r den afsluttende eksarnen pa seminariet. Omkring 1970
var l~rer~angelen ved
at v~re forbi,
og pa skolerne
Y.unne
man
gl~de sig
over
igen
at have
alle
l~rerstillingerne
besat.
Skoleloven af 1958 blev meget hurtigt iEndret, saledes at
undervisningspligten
blev
fcrliEnget
til 9
ar,
og
delingen efter 5. skolear helt ophiEvet. Pedersker skoles
elever
skal sa efter 7. klasse forts~tte
i 8.
og 9.
klasse i Akirkeby.
Kommunesammenlaegning.
Ved kommunesammenl~gningerne
1970 blev
Bornholms
21
kom.~uner reduceret til 5. Akirkeby, Nylars, Vestermarie,
Aker og Pedersker
blev til en kommune med Akirkeby som
"hovedstad". I denne tid begyndte i
de fleste
af
Danmarks
landkommuner
en nedgang
i
b0rnetallet i
skolerne. Ved nogle skoler var nedgangen sa stor, at det
blev u0konomisk at holde skolerne i gang.
I Pedersker
skole var b0rnetallet ogsa gaet ned. Men i stedet for at
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nedl~gge skolen
b0rnene fra den
skole, og fra 1.
Aker i Pedersker

besluttede kommunalbestyrelsen
at lade
syd0stlige del
af Aker gA i Pedersker
august 1972 begyndte de f0rste b~rn fra
skoles 1. klasse.

K~rsel af elever.
Pedersker skole er ret centralt beliggende i sognet, sA
kun b0rnene fra omrAderne omkring AspesgArd, Tyskegard
og K~llingeby harden helt lange skolevej. Da der kom
regler for skolek0rsel, var det kun ganske fa elever,
der kunne
komme
i betragtning.
Kommunen fik derfor
dispensation
til at undlade skolek0rsel i f0rste omgang.
Men efter at b0rn fra Aker skulle gA i Pedersker skole.
blev k0rsel af elever en realitet.
I 1973
blev der oprettet b0rnehaveklasse
pA Pedersker
skole, saledes at skolen derefter havde otts klasser.

I de senere ar er der sket en m~rkbar ~ndring af de sma
landsbysamfund i
hele Danmark. Privatbilerne
er blevet
et almindeligt sarnf~rdselsmiddel.
De store forretninger
i
byerne har fast
st0rre rnulighed
for at tiltr~kke
kunder
fra
st0rre
omrAder
end f0r.
Antallet af
mennesker, der er besk~ftiget
i landbruget er gaet ned,
og i hver
familie
er der ikke sA mange b0rn som
tidligere.
Resultatet
af disse ~ndringer er,
at mange
forretninger og skoler er nedlagt. Hvis landsbysamfundet
skal overleve,
er det n0dvendigt med en aktiv indsats
for
at bevare
skolerne, forretningerne
og andre
aktiviteter i landsbyen.

