
Minder fra min skoletid. 
Af Johannes Engsig 

Jeg begyndte i Bording skole 
(dengang Bodholt skole) den 1. april 
1950. Bording var dengang en lille 
stationsby med 4-500 husstande og 
ligger mellem Herning og Silkeborg.  
Bording skole var en lille 
landsbyskole med to skolestuer 
adskilt af en gang.  
I gangen var der knagerækker i hver 
side. Her hængte man sit overtøj, når 
man mødte til skoletid. I hvert 
klasselokale var der 3 rækker pulte, 
skoleborde, hvor bænk og bord var 
sammenhængende som et stykke 
møbel. Vi sad 2 og 2 ved bordene og 

midt i hvert bord var der et blækhus. Bordpladen var skrå og kunne 
lukkes op. Neden under låget var der et lille rum. Her gemte man sin 
madpakke og sine skolebøger, når man ikke skulle bruge dem. 
Bordpladen var i et stykke, og det var sjovt at lukke den op, når 
sidekammeraten lige havde pakket sine skoleting eller sin madpakke 
ud. 
 

1. klasse gik jeg i skole en 3-4 timer hver dag, mest om 
eftermiddagen. 
 

Når 1. klasse var overstået, skulle man til at gå i skole lidt længere 
tid hver dag. Vi startede i det, der blev kaldt " lille klasse". På den 
række, der var nærmest døren, sad 2c, i midterrækken 2b og i 
rækken nærmest vinduet 2a. Det ville være kaldt 2. klasse, 3. klasse 
og 4 klasse i dag. I den anden skolestue, "store klasse" var det så 3a, 
3b og 3c, eller 5., 6. og 7. klasse, der sad.  

Johs. Engsig i første 

klasse – Bodholt skole 



Det var nu ikke så meget ved at sidde i rækken ved vinduet, for 
ruderne var kalket hvide, så vi ikke kunne se ud. 
3c. klassen gik til præst 2 gange om ugen, og skulle derfor ikke gå i 
almindelig skole hver dag. 
 

Om vinteren gik vi i skole hver dag fra kl. 8 og gik hjem igen til 
forskellige tidspunkter varierende fra kl. 11 til kl. 16. Om sommeren 
gik vi i skole hver anden dag. Vi gik dengang også i skole om 
lørdagen.  
 

Vi havde dansk, skrivning, med blæk!, religion og regning hver dag. 
Vi havde en sangtime og 2 tegnetimer om ugen. Sangtimerne 
foregik ved at klassen stod i en halvcirkel omkring katederet. Her 
sad læreren og spillede på sin violin, medens vi sang. Herfra kunne 
læreren nå alle eleverne med violinbuen, hvis man var 
uopmærksom. Vor lærer kunne spille og give os et rap oven i 
hovedet uden at tabe takten. 
 

Dengang måtte lærerne slå eleverne. Hvis det kun var mindre 
forseelser, kunne man slippe med en lussing. Ved større forseelser 
fik man et rap eller to bagi med spanskrøret. I vor skole slog lærerne 
dog ikke så meget, så vidt jeg husker. 
 

Der var 2 lærere på skolen. De underviste i hver sit lokale. Hvert 
klasselokale blev opvarmet af en stor kakkelovn, som stod bagerst i 
rummet.  
Ved siden af kakkelovnen stod der en stor brændekasse, hvor der i 
min skoletid for det meste var tørv eller briketter lavet af tørv. 
Førstelærerens kone fyrede op hver morgen, så lokalet var dejlig 
varmt, når vi mødte kl. 8 om morgenen.  

Der var ingen gymnastiksal. På legepladsen var der en boldbane og 
der var ribber og bomme, men der var ikke egentlige 
gymnastiktimer. De første lærere, jeg havde, var ældre, og der var 
derfor ingen af dem, der havde lyst til at undervise i disse ting.  



Men på pladsen i frikvartererne spillede vi fodbold og rundbold om 
sommeren og sloges i sne om vinteren.   
 

Jeg havde ca. 1 kilometer at gå til skole. Der var ingen skolebusser. 
For det meste skulle vi skynde os hjem efter skoletid. Jeg er 
opvokset på en lille gård med køer, heste, grise og høns. Så der var 
mange pligter, der skulle klares efter skoletid. Og jo ældre man blev, 
jo flere fik man hjemme. 
 

På hjemvejen skete det dog, at man gik sammen med nogle af de 
andre drenge, og så legede vi i en lille skov bag ved skolen. Her var 
der en gammel lergrav, der stod fuld af vand. Her lavede vi 
undertiden tømmerflåder og stagede os rundt langs bredden, for 
midt ude i dammen var der meget dybt, i hvert fald ville vi ikke 
havde kunnet bunde derude. Vi var nødt til at gemme 
tømmerflåderne i skoven, for blev det opdaget, at vi stagede rundt, 
fik vi skænd af forældre og/eller lærere. Det var heller ikke helt 
ufarligt. Vi kunne jo ikke svømme. Det skete nu og da, at vi faldt i 
vandet. Det var mest om foråret eller efteråret, vi stagede rundt. Om 
sommeren var der andre sjove lege, når vi ikke skulle lave noget 
hjemme. Vi legede ofte politi og røvere. Senere blev det cowboys og 
indianere.    
 

Når der kom sne om vinteren, kælkede vi på en lille bakke nord for 
den lille by. Bakken gik stejlt ned mod en lille bæk, så det skete 
undertiden at vi endte i den, og så var det om at komme hjem og få 
tørt tøj på og så af sted igen. Var det frostvejr i længere tid, kunne vi 
løbe på skøjter, enten på oversvømmede marker eller på frosne søer 
i de mange moser omkring Bording. Der var også flere mergelgrave. 
Her var der større vandflader, men også større risiko for, at isen ikke 
kunne bære.  

I 1954 byggede man en ny skole i Bording. Det betød store 
ændringer i vor dagligdag i forhold til skolen. Vi gik nu i skole hver 
dag fra kl. 8 til kl. 14 eller 15. 



Vi fik nu også 4 timer gymnastik i den nye gymnastiksal og 4 
sløjdtimer hver uge. Sløjdtimerne var 4 sammenhængende timer. 
Det var kun drengene, der havde sløjd. Pigerne havde husgerning, 
også i 4 sammenhængende timer. 
 

Her gik jeg i skole et år.  
 

Dengang kunne man vælge at gå ud af skolen efter 7. klasse, når 
man var blevet konfirmeret. Så fik man typisk en plads på en gård 
eller man fik en læreplads. 
 

Hvis man ville have en bedre uddannelse, kunne man efter 5. klasse 
ansøge om at få lov til at komme i mellemskolen. Hvis man var 
egnet, som det hed dengang, kom man til en adgangsprøve, hvor 
man blev hørt og afprøvet i diktat, regning og dansk.   
Disse skoler lå i de fleste større byer. Det betød, at hvis man boede 
på landet, skulle man cykle eller, hvis det var muligt, tage rutebilen.  
Når man var færdig på mellemskolen kunne man få en uddannelse i 
butik, bank eller på kontor.  
 

Da jeg gerne ville være ingeniør, begyndte jeg på mellemskole. Den 
lå i Ikast, en større by 7 km fra, hvor vi boede.  
 

Men det er en helt anden historie. 
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