
Bodholt skole 
 1857-1954 

Første del er skrevet omkring 1901 af Lærer Laurits Højmark 
Bodholt skole 1879-1916. Teksten er lidt omskrevet og forkortet. 
 
I 1857 blev der oprettet et selvstændigt embede i Bodholt for børn 
fra Bodholt skoledistrikt som omfattede: Bodholt, Ravnholtlund, 
Ravnholt, Guldforhoved, Rønkilde og O. Julianehede og 
Engesvanghus.  De to sidstnævnte fik egen skole i 1883.  
Før den tid (1845-1857) udførtes undervisningen af læreren i 
Bording (Kirkeby). Han kom 2 dage om ugen og sørgede for 
undervisningen i begge klasser.  
I mange år var Bodholtlæreren også lærer i Kristianshede. 
Skolen havde fra først af ikke egne lokaler, men lejede en stue i en af 
omegnens gårde. Først i Rønkilde og senere i sognefogedens gård i 
Ravnholt. Siden blev der bygget et nyt skolehus (omkring 1860) og 
der fortælles at ”Gamle Stine” gav gratis byggeplads til skolen. 
(Bodholtvej – Peter Vævers Ejendom) 

 

Bodholt skole omkring 1860 

til 1909. 

Lå på Bodholtvej (Peter 

Vævers ejendom) 

Skolen/ejendommen brændte i 

1910, så skolebygningen er 

ikke afbilledet, idet dette 

billede er fra ca. 1920. 

  
Lærerens løn androg 100 rd., 6½ td. byg, skolepenge og en bolig for 
en ugift + brændsel. Senere fik han et tillæg på 13½ td. byg. 



 I januar 1880 blev der købt 12 tdr land jord til fra ”Postgården” for 
2075 kr. Postgårdens ejer var Niel P. Nielsen. Næste sommer blev 
der bygget et udhus og et par år senere blev der bygget til den vestre 
ende af stuehuset, så huset blev bolig for en gift lærer. Ved købet af 
jorden gik lærerens løn ned med 50 kr. Årligt i 15 år. 
I firserne voksede børnetallet ved begge skoler (Bodholt og 
Kristianshede) så stærkt, at det i 1890 blev nødvendigt at antage en 
lærer for disses yngste klasse. Som lærer ansattes ungkarl Frederik 
Jensen af Hestlund med en løn af 400 kr. Årlig. – Den fastansatte 
lærer underviste så de to ældst klasser i Bodholt skole, der blev 
treklasset og ældste klasse i Kristianshede, hvor begge klasser før 
var undervist samlede. 
I 1894 oprettedes et selvstændig embede i Kristianshede, hvis lærer 
tillige blev kirkesanger ved den nye Kristianshede kirke. Hermed 
ophørte forbindelsen mellem Bodholt og Kristianshede skoler, så 
læreren nu kun underviste i Bodholt skole, der vedblivende havde tre 
klasser. 
Børnetallet vedblev imidlertid at vokse, så det steg til 125. Det blev 
da nødvendig i 1898 at lade de mindste børn undervise af en 
pogelærerinde og som sådan antoges pigen Karen Marie Madsen af 
Bodholt. Der lejedes et skolelokale først i Ravnholtlund og senere i 
Bodholt. Denne ordning med 4 klasser vedblev så, indtil den nye 
skolelov af 24 marts 1899 trådte i kraft – for bording Sogns 
vedkommende 1. Nov. 1901. I dette år blev der oprettet et nyt 
embede i Ravnholt, hvormed organistembedet i Bording kirke blev 
forbundet.  
Til den nye skole i Ravnholt henlagdes af det tidligere Bodholt 
distrikt, Ravnholt og Bodholt nord for Århus-Ringkøbing 
landevejen, så Bodholt skole kom af med 68 børn og beholdt 78 
tilbage. 



Ved den nye skoleordnings ikrafttræden blev Bodholt skole igen 
toklasset og fik ligesom sognets øvrige skoler fuld skolegang (4 og 2 
dage), medens de før havde indtaget en særstilling og kun haft to 
dage ugentlig undervisning for hver klasse. 
Interessant er det at se hvorledes lærerlønnen er steget i tidens løb. I 
1857 var den 284 kr., 1866: 458 kr., 1876: 640 kr., 1880: 1122 kr., 
1886: 1199 kr., 1896: 1200 kr., og 1901: 1700 kr. 
 

52 år efter at Bodholt skoledistrikt var blevet oprettet, blev den 
flyttet op til landevejen (Løvstien), hvor en mere moderne 
skolebygning blev opført - 1909, - og i 1917 blev denne skole 
udvidet med en smuk tilbygning. Skolen var da ramme om en 
fireklasset skole med to lærerkræfter – en førstelærer og en 
andenlærer – fra 1919. 
Bodholt skole på Løvstien. 1909 - 1954. 

Udbygget med yderlig en 

skolestue i 1917. 

Billedet er fra ca. 1910 
 

Bodholt skole fungerede indtil 
1954 og sluttede med omkring 
140 skolesøgende børn. 
 

Og så lidt skolehistorier af 
Anders Laursen, Bodholt, som fortæller om skolegangen omkring 
1880. Han er født i 1871 og gik i skole i Bodholt.  
Til at begynde med hos Johansen, så havde vi en mand der kaldtes 

”Chr. Skolelærer”(ekstra lærer). Han var fra Agerskov og holdt 

skole til Højmark kom. I Bodholt var der 2 klasser. Der var to lange 

borde – en til drenge og en til piger. De var ikke fine, og de var 

umalede. Især drengenes bord var slemt medtaget af drengenes brug 

af knive.  



Tavler og rekvisitter blev lagt hen i en reol. Der var ikke hylder 

under bordene. Bænkene var uden rygstød. Inden man tog fat på at 

skrive, blev blækhusene delt ud. Man skrev med griffel på tavle og 

brugte ellers stålpen. Katederet var forsynet med en skrå plade og 

forrest var der en vandret plade til forskellige ting. Katederet stod 

på en forhøjning , og bag ved den var den sorte tavle. Der var ret 

store vinduer og ikke så lavt til loftet. Der var vinduer til begge 

sider. Væggene var kalkede og der var fjælloft med bjælker. I 

begyndelsen stod kakkelovnen længst nede ved katederet. Senere 

blev den flyttet hen midt i stuen og der blev lagt et rør hen under 

loftet til skorstenen. 

En dag, da vi var i skole, var vi uartige. De fra Bodholt og de fra 

Ravnholt kunne ikke enes. Børnene ville prøve kræfter med 

hinanden. På Teglgård havde de nogle københavnerdrenge. Det var 

nogle forsorne nogen, der slog godt til, og de holdt med dem fra 

Bodholt. Vi var for hårde mod dem fra Ravnholt. En af 

københavnerne havde fået fat i en lægtstump med et søm i. Og med 

den slog han Anton Pedersen, så sømmet gik ned i ryggen på ham. 

Det blev sagt til lærer Højmark og så kom de alle ind og sidde efter. 

Højmark kendte sine drenge, og nogen af dem kom til at sidde i flere 

dage. 
 

 

Lærere ved Bodholt skole: 

1857-1871: Niels Pedersen (1811-1873) 
1871-1876: Rasmus Frederik Jensen Storch (1846-1927) 
1876-1877: Vakance (R. Anton Udby) 
1877-1879: Anton Johansen  
1879:           Chr. ”Skolelærer” – ekstra lærer. 
1879-1916: Laurits Højmark (1845-1918)   
 



 
 
 
 
   



Laurits Højmark var lærer på Bodholt skole fra 1879-1916.   

Lærer Højmark var meget engageret i det lokale samfund. Bl.a. var 

han en af initiativtagerne til oprettelsen af Bording Andelsmejeri og 

var mejeriets første formand. 

Ud over at være lærer var han også landmand. 

Han har desuden skrevet meget om Bordings historie, ligesom han 

har skrevet flere fortællinger under mærket ”Søren Torp.”  

 
 
1916-1927: Johannes Balslev (1862-1929) 
1927-1951: Niels Christian Marinus Sørensen 
Lærer for de mindste: 
1880erne:    Frederik Jensen fra Hestlund 
Pogelærer:  
1901-:            Karen Marie Madsen 
Andenlærere:  
1919:          Søren Jensen. Var lærer i Ravnholt 1919-1923. 
1919-1921: Jens Thorvald Jensen 
1921-1924: Hans Peter Jensen 
1924-1927: N.C,M. Sørensen. Derefter 1.lærer samme sted. 
1928-1953: Niels Jørgensen 
1937-1951: Alfred Henriksen 
 

 

 Bent Hansen, Lokalhistorisk Arkiv Bording 

januar 2015. 

 


