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1942. 
Nye skolelove blev vedtaget, og større krav blev stillet til skolen. De lokale råd 
havde gennem tiderne ikke gået af vejen for at være med tiden. Og denne gang 
skulle heller ikke være en undtagelse. Trods besættelse og krig gik man i 1942 i 
gang med at udvide skolen, så den svarede til kravene. Gymnastiksalen blev 
udvidet og der kom brusebad, der blev lavet skolekøkken og sløjdlokale samt 
skolebibliotek. Der blev også lavet en sportsplads. Og endelig indrettede 
kommunen sig med et kommunekontor i den nordlige ende af tagetagen  
 
1943. 
Til trods for forsinkelsen i byggeriet, på grund af luftkampen over Holm natten mellem 
den 18 og 19. aug. 1942, hvor et par af de 32 bomber der faldt også beskadigede skole 
og lærerbolingen meget alvorlig, så stod skolen færdig 1943 med de nye 
undervisningslokaler samt en idrætsplads. Under krigen og i 10 år efter var der megen 
aktivitet i gymnastiksalen. Holm havde, ligesom de andre sogne, fået en ny forening, 
nemlig Dansk Samfund. Første lærer R.M. Jensen, der blev ansat ved Holm skole den 1. 
apr. 1940, blev en meget aktiv formand for den nye forening. Udover årligt 
tilbagevendende afstemningsfester den 10. feb. Og adventsmøder ind under jul, blev 
der hver vinter opført amatørteater, og mange gange yderligere en aktøraften. Han tog 
også initiativ til Holm sangkor, et blandet kor, der ligesom teatergruppen flere gange 
gæstede omegnes sogne. 
1964. 
Årgangsdelte klasser var nu en kendsgerning, der blev derfor ansat 2. nye lærer og 
bygget 2 nye lærerboliger til dem i 1964, der blev lagt nord for skolen, og lidt senere 
blev der bygget en skolepavillon med 2 klasseværelser og et læreværelse. 
Skatteborgeren måtte på ny til at afdrage og forrente lån ligesom ved tidligere 



udbygninger af skolen. 
1970. 
Kommunalreformen havde i flere år rørt på sig, og den 1. apr. 1970 var det en realitet, 
og året blev nok egentlig Holm skoles skæbneår. Først var det Nordborg, Pøl, Holm, 
Oksbøl, Havnbjerg og Svenstrup, der skulle slås sammen, altså de fire kirkesogne, men 
på falderebet kom også Egen sogn og kommune med. Mange følte nok, at nu havde 
Holm mistet sin suverænitet, og det var for så vidt også rigtigt, det var ikke mere 
befolkningens egen der styrede landsbyens anliggende, men derimod partipolitiske 
grupper valgt ud af en befolkning på 15.000 sjæle. Det gælder såvel i byråd som i 
kommissioner. Man kan nok ikke bebrejde disse, sikkert udmærkede mennesker, at de 
ikke har kendskab til og følelser for en landsbys indre forhold, men mange føler nok at 
det er mærkeligt og ikke fuldt retfærdigt, at fremmede mennesker har en sådan 
indflydelse på en landsbybefolknings hverdag. En lille uformel samtale, der fandt sted i 
tiden op til 1970, fortæller hvor lidt grundlag der sommetider er for en politikkers 
mening og derefter ofte handling. 
En lokalpolitiker gik kraftig ind for at nedlæggelse af Holm skole ved 
kommunesammenlægningen, og i en diskussion med et par holmboer blev han ligeså 
kraftig imødegået, hvilke affødte følgende lidt overlegne svar: Ja, jeg formoder jo, at det 
er en af de her stråtækkede skoler i har derude i Holm. Da han åbenbart har læst 
forbløffelse i holmboernes ansigter, skyndte han sig at vedføje: Ja, jeg må indrømme, at 
jeg kender den ikke, jeg har aldrig set den. Alligevel, trods så ringe kendskab, 
argumenterede han for nedlæggelsen. Dette bekræfter den kedelige kendsgerning at 
mange afgørelser godt kan finde sted uden et indgående kendskab til sagen, man følger 
bare partigruppernes indstilling. 
Allerede på det tidspunkt lå der en skygge over Holm skoles fremtid, og meget hurtig 
ændredes skolens indre forhold. 
1972. 
Børnetallet var nu dalende, og under pres fra storkommunen, gik skolenævnet i Holm 
med til at lade de fire ældste klasser gå til Nordborg Skole. Der blev påpeget, at hvis de 
gjorde det, var der gode muligheder for at bevare resten af skolen. 
1976. 
Skolen blev administrativt lagt ind under Nordborg, og man fik fælles skolenævn. 
1981. 
Skolebiblioteket blev fjernet fra Holm Skole. 
1983. 
Børnehaveklassen blev nu også flyttet til Nordborg, dog hvad der senere viste sig, uden 
dispensation fra amtet. 
1984. 
Man kan nu tydeligt se kommunens manglende omsorg for skolen. Således ses nu, i 
halve år og mere, store fugtarealer på det udvendige murværk fra utætte skotrender. 
Læskurets tag forfalder, men bliver ikke repareret. Det bliver bare fjernet, så børnene 
ikke mere har noget sted at være når det regner i frikvartererne. 
1986. 
Kulturudvalget indstiller til byrådet om at nedlægge Holm Skole fra det nye skoleårs 



begyndelse. 
Den 17. jun. vedtager byrådet beslutningen. 
Der startes nu i Holm en underskriftsindsamling, for at få en folkeafstemning om 
kommunens afgørelse. 
50 % af de stemme berettige er nødvendigt. 65 % skriver under. 
Skolekommissionen havde med en stemmes flertal givet nogle forældre lov til at lade 
deres børn forblive i Nordborg Skole efter børnehaveklassen. Og da børnetallet i Holm 
Skole derved reduceredes kraftig, var der andre forældre, der kom i tvivl om det 
rigtige. Vælgerne var nok i det hele taget i vildrede, og som nævnt ikke mindst 
forældrene. 
Jyske Tidende skrev i en overskrift den.4.aug. 1986.: Som valg mellem pest og kolera. 
Ved folkeafstemningen den 5. aug. 1986 skulle der 60% af de stemmeberettigede til for 
at rede skolen. 
Resultatet ble at 220 stemte for og 53 sagde nej 8 stemmer var blanke og 2 var 
ugyldige. 
Procentvis fordeling 47,7% ja, 11,5 % nej 2% blank og ugyldige. 
Skriften på væggen: Holm har ingen skole mere, den 300 år gamle Holm Skole er nu 
kun historie. 
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HOLM LANDBYLAUG BLEV 
STIFTET I 1978 UNDER 
NAVNET HOLM 
SOGNEFORENING. NAVNET 
BLEV ÆNDRET I 2019 FORDI 
MANGE FORBANDT ORDET 
SOGNEFORENING MED 
AKTIVITETER OMKRING ET 
KIRKESOGN, OG IKKE ET 
LANDSBY SOGN, SOM DET ER 
TILFÆLDET. HVILKET GAV 
ANLEDNING TIL 
MISFORSTÅELSER. 
FORENINGEN ER EN PARAPLY 
OVER MANGE AKTIVITETER, 
OG VORES TALERØR NÅR VI 
VIL HØRES AF 

MYNDIGHEDERNE. 
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