
 

 

1823. 

I 1823 meddeler det kgl. Danske kanselli, skolevæsenet i 
skoledistriktet Holm, at istandsætte tilbørlige og om 
fornødent at udvide nærværende skolebygning, da både 
skolestuen er for lille og lærerens bolig for lille. Videre 
hedder det, at der tilsås skoledistriktet 416 rigsdaler, af 
den sum, der måtte indkomme ved salget af Nordborg 
Degnebolig med tilhørende jord. Hvad der mangler 
betales af befolkningen i Holm – og de som har to heste 

gør spandtjeneste og de andre håndtjeneste. 

 

1824 

 
De lokale myndigheder har foretrukket at bygge en hel ny skole, dog stadig med 
kun et klasseværelse, og flytte 
den op i midtbyen lige overfor 
den nuværende skole, på 
hjørnet af Møllegade og 
Damgade. 
Skolehuset, som det hedder på 
opstillingen, kom til at koste 724 
rigsdaler. De lovede 416 
rigsdaler blev reduceret til 260, 
da Holm skulle bidrage til det 
brændte Kapellanhusets 
opbyggelse med et fradrag for en kakkelovn og andre materialer fra det gamle 
skolehus og skoleplads, blev der 436 rigsdaler at betale af befolkningen . 

 
1827. 
Den 15. feb. 1827 sælger – vi underskrevne skoleforstander i Holm, jeg Jens 
Matzen og jeg Hans Christian Philipsen, sand mænd samme steds, på samtlige 
skoledistriks interessenters vegne for os og vore efterkommere, at vi har 
overdraget Christen Hansen Gadmand, inderste, hidtilværende skole, 
bygningsplads – og tvende stykker Haugejord. Prisen var 32 mark sølv, foruden 

https://www.holm-arkiv.dk/elever-i-holm-skole/0025-skolen-1910/#main


en årlig afgift på 2. feour. Salget vakte ikke meget glæde befolkningen skulle 
betale. 

 
1864 

Under fremmed herredømmet fik skolen med årene tyske lærere, og 
skolesproget blev tysk. Dog med undtagelse af religion. Dette gjaldt dog ikke de 
elever, der havde lidt svært ved at følge med. Op til årene omkring 1900mærkede 
skolen også den strenge Køller – politik, børnene måtte bl. A. ikke tale med 
hinanden på dansk på skolepladsen, og da kun meget få børn havde hørt et tysk 
ord inden de kom i skole, blev det for de smås vedkommende ikke let at 
efterleve. Op til 1 verdenskrig var der ca. 100 elever i skolen, fordelt på 8 årgange.                               

1923. 

Efter genforeningen kom der nye 
udfordringer til skolen, og man 
byggede en ny skole på den 
modsatte side af gaden. Denne 
gang med gymnastiksal som noget 
nyt. Børnene flyttede ind i 1924. der 
var to årgange i 1. klasse og 3 
årgange i 2 og1942.  

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. 

 


