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GEDBO SKOLE EL. GJEDBO SKOLE 

1912 - STOR ÆNDRINGER AF SKOLEVÆSENET VEDTAGET.  

Sognerådet for Tvis Sogn var indkaldt til møde i Fattiggården 4. november 1912. På dette møde 

blev der truffet beslutning om vidtrækkende ændringer af skoleordningen i Sognet.  To skoler skulle 

nedlægges ( Tvis Lund skolen i Frydenlund og Brejnholt skole) og erstattes af to nye skoler ( 

Hingebjerg og Gedbo) på nye lokaliteter i sognet. Skoledistrikterne blev samtidig ændret. Skautrup 

-  og Halgaard Skole videreførtes. Fremover skulle der være 4 skoler i Tvis Sogn, hver med en 

fastansat lærer.  

Skolekommissionen og de fastansatte lærere overværede mødet. De var enige med sognerådet om 

den nye skolestruktur. 

 

TO NYE SKOLER FOR 15.600 KR. 

I 1914 er der licitation over byggeriet af Hingebjerg og Gedbo Skole. Der var indkommet 17 tilbud. 

Arbejdet blev overdraget den lavest bydende. Det var murermester Niels Chr. Jensen Holstebro. 

Han vil bygge begge skoler for 15.600 kr.
1
 Samme firma stod bag opførelsen af Tvis Kirke. I dag er 

firmaet kendt som : Jens Jensen A/S. Niels Chr. Jensen var født i Østergård i Tvis.  

På Gedbo Skole skulle der være 1 klasseværelse og beboelse til læreren og hans familie. Der var 

ingen gymnastiksal. 

 

 
Gedbo Skole. 

 

                                                             
1 Holstebro Dagblad 24. 02 1914 
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SKOLEORDNINGEN FOR GEDBO SKOLE TILTRÅDT I 1920. 

 

Der er to klasser, en 1. klasse for de yngste og en 2. klasse for de ældste. Almindelig betegnelse er 

lille (bette) klasse og store (stur) klasse.  1. klasse går tirsdag, torsdag og lørdag. 2. klasse de øvrige 

hverdage. Undervisningsdagen er på 6 timer og med 3 dage om ugen giver det et ugentlig timetal på 

18 timer. Og 36 timer for læreren. 

 

Undervisningstiden er om sommeren fra kl. 07.00 - kl. 13.00. Om vinteren fra kl. 09.00 - 12.00 og 

igen samme dag fra kl. 13.00 - kl. 16.00. 

  

Fagenes fordeling er som på Hingebjerg Skole:  

Religion: 3 timer - Dansk 7 timer -  Skrivning 2 timer - Regning - 3 timer - Historie, Geografi og 

Sang 1 time hver. Om sommeren tillægges 1 time med udendørs gymnastik. Endvidere fremgår det 

af sognerådsprotokollerne at lærerens hustru nogle år har undervist i håndgerning og er blevet 

honoreret med 10 - 15 kr. 

Denne timefordeling er stort set uforandret i hele skolens levetid. 

 

Der er eksamen 1 gang årligt.  

 

Juleferien er på 12 dage, høstferien (sommerferien) på 30 dage, kartoffelferien (efterårsferie) på 6 

dage, påskeferien på 5 dage. Valdemarsdagen, kongens fødselsdag og fastelavnsmandag er fridage. 

 

MÅLSÆTNING - VED AFGANG FRA 7. KLASSETRIN. 

Der er allerede her i 1920 opsat bestemte mål  for, hvad eleverne skal opnå i løbet af deres 7 år 

lange skolegang: 

Skriftlig dansk:  At ethvert normalbegavet barn kan skrive modersmålet nogenlunde 

  fejlfrit. 

Mundtlig dansk: Læsning klart og tydeligt med forståelse. Kendskab til de ti ordklasser 

  samt analyse. 

Religion:  Kendskab til Luthers lille katekismus - nogle salmer. Bibelhistorie og 

  uddrag af kirkehistorien. - Nogen orientering i Ny - testamente. 

Historie:  Kendskab til vort fædrelands historie, lidt kendskab til verdenshistorien. 

Geografi:  Kendskab til jordens lande og folk. 

Skrivning:  At nå en tydelig håndskrift ved benyttelse af overintendant Jørgensens 

  skrivesystem. 

Regning:  At nå til at kunne regne og forstå opgaverne i Chr. Hansens Regnebog II. 

  del, eller tilsvarende regnebog. 

Sang:  Melodierne til de mest kendte salmer og fædrelandssange.
2
 

 

  

                                                             
2 Fra Tvis Skolevæsens historie af Chr. Dahl Ravnsbæk - 1968. 
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Skolekort kunne trækkes ned foran tavlen til understøttelse af undervisningen. De fleste skoler 

havde et Palæstina kort til undervisningen i religion, og geografiske kort af Danmark og Norden. 

       
Læge mærke til, at det er landsbyskolens læsebog og landsbyskolens regnebog. Dengang var der 

forskel på byskoler og landsbyskoler. Børnene på landet kunne "nøjes" med at gå i skole 3 dage om 

ugen, og der var specielle bøger for dem. 

 

 

LÆRERE VED GEDBO SKOLE. 

1. 1914 - 16: Hjalmar Asschenfeldt-Hansen. 

2. 1916 - 55: Jens Hansen 

3. 1955 - 57: Vikarer (fru Nissen og Rostgaard) 

4. 1957 - 61: Morten Petersen Leth. 

5. 1961 - 64: E.C. Sørensen. 

Skolens mest kendte lærer er lærer Hansen, som var enelærer på skolen i næsten 40 år. 

Skolens første lærer Hjalmar Asschentfeld-Hansen var også en markant lærer, som kommunikerede 

ivrigt med sognerådet i skolens første år for at få den nye skole godt i gang. 

Han skriver her nedenunder til sognerådet en uges tid før skolen skal indvies. Han gør her 

opmærksom på, at han gerne selv vil stå for rengøringen for et passende vederlag.  

Han håber, at både sognerådet og børnene vil blive fornøjede med ham som lærer. 

Der var ved de enkelte skole 
angivet hvilken litteratur som blev 
anvendt. Disse bøger blev anvendt 
til læsning og regning på Gedbo 
Skole. 
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SKOLENS FØRSTE LÆRER HJALMER ASSCHENFELDT-HANSEN. 1914 - 16. 
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FORSØMMELSER. 

Forsømmelser var et temmelig stort problem på landsbyskolerne. 

For hver skoledag blev eleverne registreret. Var eleven ikke til stede skulle læreren notere fraværet 

som enten lovlig eller ulovlig. 

 

Den unge og nye lærer Assenfeldt har svært ved at skelne mellem forsømmelser af lovlig eller af 

ulovlig grund. Derfor spørger han sognerådet til råds 2 måneder efter ansættelsen. 

Han spørger sognerådet og nævner eksempler med sine kommentarer i parentes: 

1. Blevet hjemme for at hjælpe til i marken eller på gården - (vel absolut ulovligt!) 

2. "Skulle til Holstebro": 

a. (ulovlig) - alene uden særlig grund. 

b. Sammen med forældre for at købe nyt tøj eller lignende (f.eks. en markedsdag) ?? 

c. Til tandlæge ?? 

3. "skulle være hjemme fordi de andre skulle til marked i Holstebro" (vel nok ulovligt). 

4. "skulle hjælpe til derhjemme i anledning af flytning" (f.eks. som Knud Knudsens børn).?? 

5. "skulle hjælpe til derhjemme da moderen var syg" (vel nok lovligt). 

6. "var hjemme i anledning af bryllup - eller sølvbryllup"?? 

NB: mon kullene snart kommer. 

Datoen han skriver er d. 10. december 1914. 
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SKOLENS MEST MARKANTE LÆRER - JENS HANSEN 1916 - 1955. 

Lærer Jens Hansen - Lønnen fra Sognerådet er 184 kr. pr måned. 
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Lønsedlen her er fra 1925. Indtil 1919 bestod en del af lærerens løn af offerbeløb og accidenser 

indsamlet blandt beboerne i kirken. Offerbeløbene var for præstens og degnens deltagelse i 

forskellige ting i hjemmet og accidenserne var for kirkelige handlingerne. Man udregnede et 

gennemsnit over 5 år for det beløb som var indkommet. Den faste løn blev fratrukket dette beløb. 

Lærer Hansen var glad for, at ordningen blev afskaffet med den nye lønningslov i 1919. 

 

Jens Hansen er 27 år, da han kommer til Gedbo. Han er ungkarl de første 8 år, men gifter sig så i 

1924 med den lokale pige Sidsel Marie Katrine Jensen fra Nr. Morre. Han går på pension i 1955 

som 67 år gammel. 

Lærer Hansen var svagtseende og meget nærsynet. Når han afløste som kirkesanger blev 

salmebogen holdt tæt op til øjnene. Det fortælles også, at han ved en fejltagelse kunne tage hatten af 

for en ko eller hest på sin vej til Tvis. Den flinke mand ville ikke risikere, at han ikke hilste på hver 

en tvisbo han kom forbi. 

Under lærer Hansen søgte drenge på skolen i 1921 om at få en fodbold bevilget af sognerådet. 

Henvendelser til sognerådet blev altid formuleret meget ærbødigt og med stor agtelse. 

Brevet fra drengene er bevaret: 
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Drenge på 10 - 11 år som har et stort ønske om en fodbold. Lærer Hansen har nok hjulpet med 

udformningen af brevet. Man var meget ydmyg i en ansøgning til sognerådet og underskrev med 

særdeles agtelse. 

Drengene der anmoder om en fodbold til Gedbo Skole 1921,nogle er at finde 

i Tvis Kirkebog. 

Mads Uhrlund Jensen – født 28. maj 1908, Skadeborg eller 

Mads Uhrlund Jensen født 9. februar 1911, Sønder Morre 

Mads Gedebo Lauritsen – født 6. juni 1908, Lille Gedebo 

Henry Knudsen  

Bernhard Nielsen – født 7. januar 1911, Neder Feldborg, Haderup sogn 

Karl Nielsen 

Herman Jakobsen 

Hans Silentz Ejsing – født 25. juli 1908, Tvislund Mark 

Ejnar Østergaard Hansen – født 31. januar 1910, Østergaard, Tvislund 

Grundlagde håndbold i Tvis KFUM - stillede "æ krat" til rådighed. 

Johannes Marius Ejsing – født 20. september 1909, Tvislund Mark 

Julin Hansen – født 13. juli 1909, Thusholt Mark 

Tage Særkjer – født 28. juni 1908, Vinding Sogn 

Nikolaj Jensen 

Johan Svendsen 

Magnus Hansen – 7. november 1911, Thusholt Mark 

Johannes Marius Ejsing – født 20. september 1909, Tvislund Mark 

Julin Hansen – født 13. juli 1909, Thusholt Mark 

Tage Særkjer – født 28. juni 1908, Vinding Sogn 

Nikolaj Jensen 

Johan Svendsen 

Gustav Lauritsen 
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Lærer Hansen og frue ved afskeden. 
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MORTEN PEDERSEN LETH LÆRER 1957 - 1961. 

Afskedsfest 3. juli 1961. 

 

Skolemesterens Sang  

Det gaar atter hjemad til den lille By, 
hvor min Skole ligger lunt i Lindens Ly. 
Det gaar atter bort fra Verdens Støj og Strid 
hjem til Skolelivets stille Flid.  

Dette Liv med al sin Byrde og Besvær 
er min Lykke, jeg min Skole har saa kær. 
Men skal Maalet naas, maa friske Kræfter til, 
mon den rette Mand jeg finde vil?  

Vil i denne Mand en trofast Ven jeg faa, 
som de kære Børns Tanke vil forstaa? 
Vil han streng og kærlig lede dem paa Vej, 
frem for alting elske dem som jeg? 

Sangen sunget ved afskedsfesten. 

 

 

Morten Pedersen Leth var 63 år ved sin 
ansættelse i Tvis og sluttede ved 
pensionsalder efter 4 år. 

Han havde inden været lærer 33 år på en 
skole nær ved Silkeborg og 5 år  ved en 
skole i Brande. 
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SKOLEKLASSER UNDER  LÆRER JENS HANSEN. 

 

Gedbo Skole 1926 - lærer Hansen. 

Bagest  drengen før lærer Hansen er Erland Kjær (f. 1913) Han er ældste søn af asylbestyrer Kjær. 
Nr. 3 fra venstre er Erlands lillebror Richard. 
 

 
Gedbo gl. skole set fra Ll. Uhrlundvej 2014. I 1926 gik børnene til skolen fra Uhrlund og Morre. 
Der manglede ordentlige veje. Det gik ad små stier, over mark, gennem krat og hede på træsko. 
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Gedbo Skole 1936. 

Bagerst fra v.: Hans Madsen-Ny Lindholt, Erhard Tusholt, Sigfred Morre, Jens Kjær-

  Frydenlund, Sigo Nielsen-Asylet, Ingvard ?, Thomas ?-Aabjerg  

2.Række :  Marie og lærer Hansen, Svend Morten Christensen, Ove Breinholt,  

  Aksel Damgaard,  Christen Jensen- Morre, Karl Eriksen-Damtoft,  

  Charles Kjær-Frydenlund, Harry Andersen-Gl.Lindholt,  Oluf Eriksen, 

  Jens Kristensen Nørgaard- Haurids, Svend Jespersen og Rose Kjær-

  Frydenlund - tjenestepige 

3. række:   Klara ?-Ny Lindholt, Stinne ?-Aabjerg,  Anne ?-Blaakjær, Klara ?-Ll. 

  Uhrlund, Dagny ?, Edith Larsen, Inge Jespersen, Marie Damgaard,  

  Karen Haunstrup, Stinne  ?-Haurids, Anna Jespersen 

4. Række:   Frode Hansen-lærersøn, Anna Andersen-Gl.Lindholt,  Gudrun  

  Damgaard- Sdr. Morre, Gerda Jespersen, Elisabeth Knudsen, Dorthea 

  Jacobsen-plejebarn, Johanne Jørgensen, Alice Haunstrup Kristensen, 

  Kirsten Mikkelsen-Baunehøj, AnnaJørgensen-Ø.Brejnholt, Else Kjær-

  Frydenlund,  Edith Eriksen 

Forreste række: Eskild Eriksen, Henning Kjær-Frydenlund, Gunner Andersen-Gl  

  Lindholt, Svenning Blindkilde Kristensen, Verner Jespersen.  



15 
 

INDBERETNING FRA GEDBO SKOLE 1937.  
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Gedbo Skole 1938. 

Bagest fra venstre:  Svenning Blindkilde Kristensen, Svend Jespersen, Jens Kr. Nørgård 

  Jensen, Kristian Morre Jensen, Johannes Lauritsen-Ålykke, Karl Balle, 

  Svend Madsen, Oluf Eriksen, Lærer Hansen 

2. række:   Inge Martinsen-Ø.Morre, Gerda Jespersen,  Gudrun  Damgaard, Ruth 

  Svendsen, Grete Martinsen, Anna Jørgensen,  Hilda Nørgård Jensen, 

3. række:    Tjenestepige , Stinne Jensen, Anne Jespersen, Karen Haunstrup, Ruth 

  Jørgensen-vogtehus8, Marie Damgård, Stinne Nørgård Jensen, Johanne 

  Jørgensen, Dorthea Jakobsen, Charles Kjær 

4. række:   Kristiane Svendsen, Alice Haunstrup, Ruth Lauridsen, Kirsten  

  Mikkelsen, Else Kjær, Edith Eriksen,  - Jørgensen-Ø. Brejnholt, Anna 

  Martinsen 

Forrest:   Aksel Damgård, Henning Kjær, Ove Brejnholt, Eskild Eriksen, Frode 

  Hansen,  Vagn Åge Nørgård Jensen,  Evald Brejnholt  
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Gedbo Skole 1942 - ældste klasse. Lærer er Jens Hansen. 

Bagerst fra venstre: Niels Jespersen, Edith Jespersen, Åge Nørgaard (Haurids), Evald  

  Breinholt, Else Jacobsen, Inga Breinholt. 

Midten fra venstre:  Hilda Nørgaard (Haurids), Alice Kristensen (V. Høvids), Ketty  

  Svendsen, Edith Eriksen, Gudrun Pedersen, 

Foran fra venstre:  Krista Kristensen (V. Høvids), Anker Nielsen (Vogterhus nr. 8), Holger 

  Skautrup Andersen ( S. Morre), Aksel Gedbo Nielsen med tavlen ( St. 

  Gedbo), Erik Martinsen (Ø. Morre), Richard Jespersen (Meltoft). 

             
 

Lærer Hansens søn Frode på kælk foran Gedbo Skole 
ca. 1940 sammen med Aksel fra St. Gedbo. 
Til højre de to drenge et par år senere. 
foran stuehuset St. Gedbo ca. 1940. 
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Eksamen for holdet på billedet ovenover i foråret 1943. 
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I de fag som ikke er nævnt blev der givet karakterer. I mundtlig og skriftlig dansk + retskrivning. 

BERETNING FRA TIDLIGERE ELEV PÅ GEDBO SKOLE. 

Gedbo Skole 1949-1956.  Jørgen Ploug Poulsen, Ny Thusholt. 

 
Gedbo Skole var for beboerne i den østlige del af Tvis sogn. For os der kom fra Thusholt og Høgild 

området, var turen til skole ca. 3,5 kilometer, det samme gjaldt for Lindholt og Brejnholt gårdene.  

Turen til og fra skole kunne være en barsk affære om vinteren, hvor der jo som bekendt altid var 

sne. En cykeltur gennem snedriver, mod en strid østenstorm med minusgrader, krævede et længere 

ophold tæt på kakkelovnen eller komfuret efter hjemkomsten. De mange læbælter og hegn som ses 

på egnen nu om dage, eksisterede kun i mindre omfang dengang. Der var frit spil for vinterens 
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snestorme, og efterårets sandstorme. Kontrasten mellem en vinterlig tur hjem fra skole, og en 

tilsvarende om sommeren, med en afstikker for badning i åen øst for St. Gedbo, var enorm. 

Lærer Jens Hansen og hans kone Marie tilbragte hele deres arbejdsliv på skolen. Der var nok for 

dem mere tale om en gerning, end hvad vi i dag forstår ved et arbejde. Undervisningen af elever 

med en aldersspredning på henholdsvis tre og fire år i de to klasser, har ikke været uden problemer. 

Der skulle tages individuelle hensyn til alder og standpunkt. Marie hjalp til i klassen en gang i 

mellem, med at læse med nogle af de lidt mindre fremmelige børn. Hun var bestemt i sin optræden, 

og vi elever havde respekt for hende, måske mere end vi havde for hendes mand som var lidt 

handikappet grundet nedsat synsevne, og derfor måske ikke observerede alt hvad der foregik i 

klassen. 

Skolen bestod rent fysisk af et enkelt rum i den vestlige ende af bygningen, i daglig tale kaldet 

skolestuen. Dens indretning står stadig helt klar i min erindring, der var to døre ind til den, den ene 

for eleverne fra en forgang mod gården, og den anden fra privaten. Skolestuen havde tre rækker 

pulte, den venstre i retning mod katederet og ud mod vejen, var pigerækken. Den midterste række 

lige foran katederet var for drengene, strategisk placeret i lærerens direkte observationsområde. Den 

tredje, og længste, række mod gården var som regel tom. Man startede som nyankommen bagfra på 

rækkerne og rykkede så op i aldersorden. Foran pigernes række stod et stort skab som indeholdt de 

forskellige undervisningsmaterialer. Et lager af 

viskelædere, blyanter og skrivehefter, og hvad der ellers 

brugtes til undervisningen. I den første vindueskarm, ved 

siden af omtalte skab, var skolens flittigt brugte 

blyantspidser anbragt, de hyppige ture til og fra denne var 

en kærkommen mulighed for at drille pigerne lidt. Mellem 

skabet og katederet hang skolens kortsamling, i al sin 

enkelhed bestående af et kort over fædrelandet, et ditto 

over Europa, og et Palæstina kort som var uundværlig i 

den meget vigtige religionsundervisning.  På den anden 

side af katederet, og den store sorte tavle, hang en 

reproduktion af N.C.Hansens billede af løjtnant Anker ved 

en kanon i skanse 2 på Dybbøl.-  ( 

Glasset på billedet af krigshelten blev engang knust under 

et uautoriseret fodboldspil. Dette forsmædelige angreb på 

løjtnanten skete en kold vinterdag hvor vi, rent 

undtagelsesvis og med mange formaninger, havde fået lov 

at blive indendørs i frikvarteret. Nu var gode råd jo dyre, 

lærer Hansen ville utvivlsomt have opdaget skaden straks 

han kom ind, men et af klassens genier fandt på at fjerne 

skårene fra rammen, og fra gulvet selvfølgelig. Ingen 

sladrede, ikke engang fru Hansens yndlingspiger. Det 

varede ret længe før forbrydelsen blev opdaget, og det 

kneb voldsomt med den kollektive hukommelse på netop 

dette punkt) . 
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De sønderjyske krige var lærer Hansens kæphest, adskillige gange i forbindelse med 

historieundervisningen var den sorte tavle prydet med meget detaljerede situationsplaner, bl. a. over 

slaget ved Dybbøl. Planer så udførlige og detaljerede, at de givet ville have imponeret en strateg 

som von Clausewitz. 

 Bagest i skolestuen, mellem de to indgange, stod den store kakkelovn med tilhørende brændekasse.  

Det sidste stykke inventar i skolestuen var en reol, placeret i hjørnet ved elevernes indgang. Reolen 

indeholdt et sparsomt, og godt brugt, udvalg af bøger som udgjorde skolens bibliotek. Der var en 

skarp opdeling i drenge- og pigebøger, med Flemming serien og nogle helteromaner som favoritter 

på drengesiden. Nogle af B.S.Ingemanns fremragende historiske romaner var også til rådighed for 

de mere krævende læsere.  De lyserøde bøger i Puk serien var meget populære blandt pigerne 

husker jeg.  

Skolens ydre faciliteter udgjordes af legepladsen med lidt udstyr i form af bomme og mål for 

boldspil. Der blev mest spillet fodbold og rundbold, tag-fat og skjul var yndede lege, andre 

aktiviteter var mere improviserede, og som regel inspirerede af noget vi havde lært i forbindelse 

med undervisningen, oftest noget med krige. Legepladsen var opdelt i et sydligt område med sand 

hvor drengene normalt herskede, og et nordligt med græs som pigerne legede på, når de ikke 

spillede med kugler eller hønseringe i skolegården. Det kom lejlighedsvis til gnidninger mellem 

parterne, og vores lærer, eller fruen, måtte ile til og skille de stridende gemytter, sikkert ofte midt i 

middagsmaden. 

Man gik kun i skole hver anden dag, den store og den lille klasse skulle jo deles om lærer og 

faciliteter. Det faglige niveau var derfor ikke imponerende efter nutidig standard. Størst prioritet 

havde bibelhistorie, salmevers og katekismus, samt kongerækken som ansås for værende et 

særdeles vigtigt element i den almindelige dannelse. De respektive fag blev lært på et niveau der 

nok højst ville svare til en moderne fjerdeklasses. Jeg husker fra regnetimerne Chr. Hansens 

regnebøger, en udgave for hver af de to klasser. For de elever som nåede igennem bogen i den store 

klasse, vi var ikke mange, fandtes der i skabet nogle kort med mere avancerede regneopgaver at 

udfordre sig med. 

 Lærer Hansens favorit fag var dansk og historie, hans store interesse for disse emner skinnede 

tydeligt igennem i undervisningen. Desværre var fag som fysik, matematik og geometri Terra 

incognita i Gedbo Skole. Meget få elever gik videre til realskole eller gymnasium, de fleste kom fra 

landbruget og skulle fortsætte der i fædrenes spor, og behøvede derfor ikke akademiske 

færdigheder. – Tvis sogn var dengang domineret af stærke religiøse bevægelser, et forhold som 

sikkert har haft stor indflydelse på tilrettelæggelsen af undervisningen, og nok også på valget af 

bøger i det lille bibliotek.   

 

Noget som jeg særligt husker, var skolens julefester som var fantastiske, og noget der blev set frem 

til i månedsvis. Marie lavede lækkerier til alle os børn, vi legede de sædvanlige sanglege og fik læst 

en julehistorie. Drengene legede med de nyerhvervede lygter i de vante, men nu nattemørke, 

omgivelser, legepladsen fik helt nye og spændende dimensioner i skæret fra julegaverne. Som noget 

helt særligt for den tid, så vi også film ved nogle af festerne. Jeg tror det var lærer Hansens broder 

som stod for forevisningerne, endda med noget så avanceret som 16 mm tonefilm. Det var helt 
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tydeligt at Jens og Marie Hansen med disse julefester ønskede at vise os, at vi betød noget for dem. 

På denne aften var vi ikke bare deres elever, vi var deres gæster. 

 Andre højdepunkter var de årlige skoleudflugter som gik til de omliggende byer, med besøg på 

virksomheder og museer.  Hvide Sande med slusen, og naturligvis Himmelbjerget. Alene togturen 

ved disse lejligheder var en oplevelse for os landbobørn, vi kom normalt ikke længere end til 

Holstebro når der skulle handles ind i ”Fjelsted”. Klassen oplevede i øvrigt den totale 

solformørkelse den 30 juni 1954 på en udflugt, vi iagttog dette fantastiske fænomen fra en båd på 

havnerundfart i Århus husker jeg. - Hvert fjerde år var den store klasse på tur til hovedstaden lige 

før sommerferien, en togrejse på otte timer med skift i Fredericia og færge over Storebælt, for så at 

ankomme til målet med fire-toget. (Bondeekspressen på københavnsk). Efter indkvarteringen på ” 

Institution for provinsbørns ferieophold” et kasernelignende etablissement ved Nørreport, var vi 

klar til at opleve København. Vi kørte med sporvogne og S-tog rundt til alle seværdighederne, 

Tivoli nåede vi at besøge hele to gange husker jeg. Zoologisk Have, Danmarks Akvarium, 

Nationalmuseet og Rundetårn var naturligvis også på programmet. Carlsberg var et hit, ingen af os 

havde før set et så stort industrianlæg, især tappehallen med de endeløse rækker af flasker 

imponerede. Vareudvalget på de mange etager i Magasin (eller var det mon Daells Varehus) 

oversteg vist de flestes fatteevne. Indtrykkene vi fik på turene var enorme efter vor landlige 

målestok. Det brogede liv i gaderne, larmen og trafikken var totalt overvældende, tænk at en by 

kunne være så stor. Dimensionssansen gennemgik sin hidtil største, og hurtigste, udvikling. Der var 

mange interessante samtaleemner til lang tid efter københavnerturen. 

Til skolen hørte et mindre stykke jord, delt mellem en meget smuk og imponerende blomsterhave 

som nok var Maries værk, og en kombineret køkken- og frugthave som vores lærer kunne bruge 

sine fysiske kræfter i. Frugthaven stødte op til legepladsen, en lidt uheldig placering som gjorde den 

til et yndet mål for nogle af de mere ubefæstede sjæle blandt drengene, og mon ikke en pige i ny og 

næ deltog. Der var adskillige episoder med mere eller mindre organiserede raids ind i det frugtbare 

paradis. Uheldigvis for lærer Hansen var hans syn, som tidligere nævnt, ikke helt hvad en optiker 

ville betegne som optimalt, det var derfor forholdsvist ufarligt at hjemsøge haven med de forbudne 

frugter.  Det skete dog, at nogle blev taget på fersk gerning i blommetræet, hvad straffen for en 

sådan handling var, husker jeg ikke, men det var ikke ofte at der blev grebet til korporlig afstraffelse 

i skolen.  

Jeg tror at Gedbo Skoles mange elever, trods datidens lidt mangelfulde undervisning, husker tilbage 

på deres skoletid hos Marie og Jens Hansen med glæde og respekt. 
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ELEVER GEDEBO SKOLE 1948 

 
1 Bent Haunstrup ”V. Høvids” 18 Bent Hansen ”Bakkely” 
2 Kristian Jensen ”V. Brejnholdt” 19 Gunnar Pedersen ”V. Morre” 
3 Laurids Andersen ”Sdr. Morre” 20 Povl Viftrup Jensen ”Østerlund” 

4 Agner Flensted Nielsen ”Ø. Brejnholdt” 21 Bent Martinsen ”Ø. Morre” 

5 Børge Pedersen – tjenestekarl ”Nr. Morre” 22 Jens Chr. Jacobsen ”Damgård” 
6 Chr. Østergaard Jensen ”Lille Uhrlund” 23 Søren Chr. Nielsen ”Vogterhus 8” 
7 Norman Pedersen ”V. Morre” 24 Johannes Lysgaard ”Gl. Tusholt” 
8 Jeppe Jacobsen ”Damgård” 25 Preben Jacobsen ”Damgård” 
9 Holger Haunstrup ”V. Høvids” 26 Kirsten Nielsen ”Vogterhus 8” 

10 Gerda Jacobsen ”Damgård” 27 Bodil Kammersgaard ”Fyrrely” 
11 Gerda Pedersen ”V. Morre” 28 Ingrid Mortensen ”Aagård” 
12 Edith Hansen ”Bakkely” 29 Irene Viftrup Jensen ”Østerlund”  
13 Else Marie Østergaard Jensen ”Ll.Uhrlund” 30 Anna Marie Andersen ”Sdr. Morre” 
14 Thea Martinsen ”Ø. Morre” 31 Bodil Nissen ”Gl. Linholt” 
15 Inger Jacobsen ”Løghøj 32 Herdis Pedersen ”V. Morre” 
16 Margrethe Jensen ”Østerlund” 33 Ruth Pedersen ”V. Morre” 
17 Ketty Andersen ”Sdr. Morre” 34  Lærer, Jens Hansen 

Navne sat på af Chr. Østergaard Jensen Aulum 
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Gedbo Skole 1949. 

Til venstre: Lærer Hansen.  

Bageste række fra venstre:  Ingrid Mortensen – ukendt – ukendt – ukendt – ukendt 
   – ukendt – Edith Skov. 

Forreste række fra venstre:  Bent Jensen – Evald Andersen – Henning Leth Jensen – 
   Johannes Lysgaard Petersen – ukendt – Jørgen Ploug 
   Poulsen. 

Navnehjælp: Edith (Skov) Madsen. 
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Gedbo Skole, lille klasse 1950. 

Bagest fra venstre:  Ivar Viftrup Jensen – Jørgen Ploug Poulsen – Bent Jensen – Johannes 

  Lysgaard Petersen – Gunnar Volsgaard – Otto Østerholm – Evald  

  Andersen. Lærer Jens Hansen 

Forrest fra venstre:  Jens Lysgaard Petersen – Gunhild  Jensen – Edith Skov – Ingrid  

  Mortensen- Irene Viftrup Jensen – Else Frøjk. 

På billedet ser vi ind i skolestuens vestvæg.  Gebovej er udenfor til venstre. Pigerækken var ud mod 

vejen. Drengerækken var i midten. På væggen et danmarkskort, løjtnant Anker og den sorte tavle 

bag katederet. 
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Gedbo Skole - Udflugt til København 1956. 
 

Fra venstre: turguide ukendt - lærer Rostgård m. søn foran 

 

Drengerække - øverst fra venstre:  

Gunnar Voldsgård - Peder Frøjk - Arne Skov - Jens Lysgård - Otto Hansen - Ingolf i nr9 - Ib i 

Damgård - Frede Nissen - Ole i Damgård – Ivar Jensen (Enevold) - Henning Kristensen 

 

Mellemrække – fra venstre:  

Anders Østergaard - Jørgen Ploug Poulsen 

 

Pigerække  – fra venstre:  

Ingrid Kjeldsen – Kamma - Metha Lysgård – Bodil Madsen - Karen Skov - Else Frøjk – usikker - 

Karen Margrehte Mortensen – Ellen Volsgaard - Fru Peder Mortensen. 

 

Chr. Østergaard Jensen og Edith (Skov) Madsen har hjulpet med at sætte navne på billedet.  

 



27 
 

 
 

Gedbo Skole 1956 
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BERETNING FRA ARNE VOLSGAARD - ELEV PÅ GEDBO SKOLE FRA 1958 - 1961 

 

Tvis Skoles 50 års jubilæum. 

Jeg er blevet bedt om at komme med et lille bidrag  til jubilæumsskriftet  omkrig 

skoleskiftet fra Gjedbo Skole til Hingebjerg Skole. For at give et sammenhængende 

billede af datidens skolegang vil jeg gerne beskrive skoleoplevelsen begge steder. Om 

der var de helt store forskelle kan altid diskuteres, for jeg tror også, at man som knægt 

ændrer sig meget fra skolestart og til 5. kl. Jeg håber ikke, jeg går nogle for nær, når jeg nævner 

navnene på mine klassekammerater, ej heller når jeg nævner navnene på de lærere vi havde fra 1. til 

og med 5. kl. Rent historisk, synes jeg, det er på sin plads. 

Jeg begyndte i  1. klasse i Gjedbo Skole i 1958. Jeg mener at kunne huske, det allerede var i april 

måned. Vi skulle åbenbar bustes lidt, for der var 4 klassetrin i ”æ bette klas”. I min årgang var vi 6 

piger og 3 drenge. Det var Rigmor Mortensen. Hilda Andersen, Anne Marie Østerhom, Karen 

Christensen, Anna Halgaard, Solvej Jespersen, Niels Kristian Svendsen, Niels Jørgen Madsen og 

undertegnede. Sammen med de andre årgange, var vi 25 – 30 elever i alt. I de første tre år havde vi 

Lærer Leth Jensen.  Det var ham der syntes, at der skulle være et ”j” med i Gedbo Skole på grund af 

fisken nede i Lilleåen lige nord for skolen. På de korte dage havde vi 3 timer og på de lange 4 – 5 

timer, så vidt jeg husker. Det var på cykel hver dag. Var der meget sne så på gåben til og fra skole.  

De, der havde længst omkring 3 km. 

Skolens bøger, vi fik udleveret til de forskellige fag, var i en meget dårlig stand, ja nærmest et 

løsbladsystem, som krævede tålmodighed og nænsomhed at anvende.  Jeg kan huske at min far 

købte en ny ABC, for skolens var ubrugelig. Jeg har gemt den og på indersiden af omslaget står der 

tydelig navn og ”ikke skolens”. En lille demonstration var der nok gemt i det.  

  

At der skulle spares – også dengang – blev yderligere udlevet på den måde, at vi f.eks. i vores 

regnekladde skrev både på indersiden og yder siden af omslaget, og når vi så syntes, det kunne være 
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rart med et nyt kladdehæfte, ja så blev vi bedt om at starte forfra i hæftet, for der kunne altid 

”klemmes” nogle tal ind mellem de gamle regnestykker. 

Da jeg startede i 4. klasse kom lærer Ejner Sørensen som ”ny” lærer. Han havde i skoleferien, det 

sagde han i hvert fald, selv renoveret og malet alle skoleborde med bænk i grå og gul farve, så det 

var et fantastisk syn, der mødte os den første dag efter sommerferien.  Nu var der nul tolerance for 

at tegne eller skrive på møblementet.  Og nu kom der masser af lektier, som skulle tages alvorlig… 

Både lærer Leth og lærer Sørensen var meget dygtige fortællere i historie, bibelhistorie og geografi. 

Fødselsdage blev altid fulgt op med en spændende historie og udendørs leg– især rundbold , Det 

kunne vi aldrig få nok af om sommeren og vores lærer var altid med. Vi var tit inde i privaten for at 

se skole-TV. Så sad vi rundt på gulvet, og ofte vankede der et par småkager. På denne måde kom 

skolestart og indskoling til at virke ganske naturligt. Der var bare ingen, der kaldte det indskoling 

dengang. 

Det lå i luften, det snart var slut, og vi skulle til Hingebjerg Skole. Flere lærere som alligevel kun 

blev til to. Ud af 22 elever i alt kom vi 9 fra Gjedbo, 4 fra Skautrup og 10 fra Hingebjerg. Lige 

mange piger og drenge som nu skulle finde ud af at være sammen. De største og stærkeste drenge 

skulle have overstået nogle slåskampe, før det nye hierarki var på plads.. 

Som noget ganske nyt blev der indført skolebus fra oplandet til skolegangen i Sognegården og 

Hingebjerg. Ruten gik fra Tvis over Stokvad –Skautrup –Solds –Morre-Uhrlund–Øster Gedbo og 

tilbage til Tvis og Hingebjerg.  Niels Hedegaard var den faste chauffør og indehaver af bussen og 

var altid i godt humør og sørgede for god og sikker transport.  En enkelt gang oplevede jeg en elev 

blive sat af bussen efter gentagne påmindelser om at opføre sig pænt.  Det skete i Stokvad, så 

gåturen blev længst mulig hjem. Et fingerpeg om at god opførsel lønner sig. Efterfølgende havde 

han aldrig problemer med børnene. Når vi skulle hjem fra skole, var der altid kamp om at komme 

først ud til bussen for at få pladsen foran i bussen ved siden af Niels.  En dag, vi var på vej hjem fra 

skole, svingede vi pludselig over i venstre side af vejen og ind i en elmast på Hingebjergvej over for 

Brugsen. Niels sprang ud af bussen. Han var bange for at have påkørt en dreng på fortovet og 

frygtede det værste. Heldigvis var der ikke sket noget, kun at bussen havde fået en ordentlig bule i 

”snuden”. Det var Herluf Mikkelsen, der var på fortovet, og han havde sprunget for livet. 

Vi fik frk. Ina Jensen som klasselærer og i alle de andre fag på nær sang og Idræt, hvor vi havde 

førstelærer Helge Jensen. Til skolefesten skulle 5. 

klasse opføre Klodshans, og det medførte at alle 

formningstimerne blev en klistrende oplevelse med 

tapetklister og masser af gamle aviser for at 

fremstille dyr og andre ting, som skulle bruges på 

scenen.  Da det hele var tørt, malede vi med alle 

mulige farver. Det var nyt og satte kulør på alt og 

alle. 

Idrætstimerne foregik om sommeren på den gamle 

idrætsplads, hvor Tvis FDF har deres kredshus. De 

blev noget afkortede, da vi måtte gå eller cykle fra 

Hingebjerg. Efter en gang fodbold var vi godt svedige, når vi kom tilbage til næste time. Anderledes 

var det om vinteren, når vi havde gymnastik i sognegården. Lærer Jensen nød at vise os, hvordan vi 
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skulle udføre diverse spring og gå på hænder. Ind imellem tabte han brillerne, og så var det bare 

med at undertrykke grinet. 

På Hingebjerg Skole var der 2 klasseværelser og sideløbende med 5. klasse havde Fru Lund 

eleverne fra 1. til 3. klasse. Der var en pige herfra på en rød cykel. Hun har nu været min kone i 

snart 40 år. 

Hvad er en god lærer? 

En god lærer passer på sine elever, giver dem noget at tænke over, holder styr på dem og beskytter 

dem mod dårlig påvirkning. En god lærer bruger sin tid og energi på børnene, ikke på skemaer og 

regler, men på det som børnene behøver for at have et godt børneliv. En god lærer er ikke bange for 

at sortere i det, han eller hun vil præsentere børnene for. En god lærer tager et ansvar for børnene. 

Jeg har mødt mange gode lærere i et godt skoleliv. 

Arne Volsgaard første årgang i 7. klasse i Tvis Centralskole 1964. Gedbo børnene med rødt. 

 
Bageste  række fra venstre:  Jens Carlsen, Kristian Josefsen, Niels Jørgen Madsen,  
   Lorenz Peter Nissen, Kaj Jensen, Niels Kristian Svendsen, 
   Arne Volsgaard 
Midterste række fra venstre:  Jens Jørgen Femhøj, Rigmor Mortensen, Inger Sandfær 
   Larsen, Karen Christensen, Anna Halgaard, Hilda  
   Andersen, Bente Kaspersen, Ina Jensen 
Forreste række fra venstre:  Anne Katrine Barslund, Solveig Jespersen, Karen  
   Margrethe Bang Sørensen, Greta Pedersen, Anne Marie 
   Østerholm Hansen, Margit Kristensen, Vagn Erik Nielsen, 
   Jens Christian Norre. 
Mangler på billedet:   Peter Knudsen 
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UTILFREDSHED MED SKOLEVEJEN. 

 

Forældrene klager ved skolens start over elendige veje som deres børn skal på for at komme til den 

nye skole. Børnene kom hjem med gennemvåde fødder som jo er helt uforsvarlig. 

Først fra 4 hjem i Høvids og nedenunder fra Jens Otto Jensen i Morre. Der er hverken vej eller sti til 

børnene. Det må være et forlangende at børnene kan gå tørskoede i skole, og at de ikke skal kravle 

over pigtrådshegn. Barnet kom i dag hjem med revet ben og sårene måtte vaskes i kreolin. Det kan 

ikke være rigtig at forældrene skal til at være doktorer for at børnene kan komme i skole. 

Jens Otto Jensen foreslår at der skal laves en sti til børnene, og han har også et bud på linjeføringen. 
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"der er hverken vej eller sti - børnene skal ikke sidde med våde fødder i skolen, og rives af pigtråd 

på vejen hjem, så forældrene skal lege doktorer om aftenen og vaske sårene i kreolin." 
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EKSAMEN 

Der blev holdt eksamen to gange om året både i  I. og II. Klasse. Alle elever fik karakterer i dansk, 

skrivning og regning. 

I eksamensprotokollen oplyses om det stof som elverne har været igennem. 

 

Her er pensum som er opgivet for I. klasse efterår 1937.  I karakterfagene er der ikke opgivet 

pensum. 

 

Her er pensum for II. Klasse (ældste) ved eksamen i april 1937. Skolekommissionens underskrift. 
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EKSAMEN I ÆLDSTE KLASSE MARTS 1948. 
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Her er det ældste klasse i marts 1948. Skolekommissionen med formanden pastor Schmidt i spidsen 

har skrevet under. 

Eleverne fik karakterer i læsning, skrivning og retskrivning. 

NY UNDERVISNINGSPLAN I 1956 

 

Der var karakterer i 

læsning, skrivning og 

retskrivning. 

Her ved siden af ses 

det pensum som er 

gennemgået siden 

sidste eksamen i 

religion, historie og 

geografi. 
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I 1956 var der også bureaukrati og besværlig administration for at få en undervisningsplan 

godkendt. 

Skulle anbefales af: Skolekommission, den lokale sognepræst, fælleslærerrådet og sognerådet før 

den kunne godkendes af skoledirektionen for Ringkøbing Amt. 
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ELEVPROTOKOL. 

Skolens elevtal har gennem årene svinget mellem 30 og 50. I 1936 er der 44 elever. I 1952 er skolen 

nede på 34 elever. Tallet stiger igen til 42 i 1954. 

Det var ikke bare den første lærer som have problemer med ulovlige forsømmelser. Fra 

elevprotokollen i 1950'erne har lærer Hansen noteret følgende årsager til ulovlige forsømmelser: 

Forsømmelser - ulovlige i 50'erne 

Hjælpe hjemme ( harve, passe griseso, sortere kartofler, tærske, hakke kartofler, i kartofler for 

fremmed, køre roer, 7 udeblev pga regnvejr, sygdom i hjemmet, sætte fenne op, så roer, til marked i 

Holstebro, hjælpe hjemme, arbejde for fremmed, stakke hø, passe grise, kartofler mange gange, 

høste rigtig mange gange. 

Ulovlige forsømmelser: 1953: 133 dage 

GYMNASTIK 

Var et smertensbarn på Tvis' landsbyskoler. Der var ingen gymnastiksale. Det skulle foregå 

udendørs. Derfor var der kun gymnastik om sommeren. Her er en optegnelse fra Gedbo skole på 

hvilke dage i maj, juni, juli og august der har været gymnastik og boldspil. 

 

Her en opgørelse fra Gedbo Skole - Det er kun blevet til 26 timer med øvelser i sommermånederne 

og 8 timer med boldspil. 
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GYMNASTIKREDSKABER 

 

Gang på gang må lærerne skrive til sognerådet for i det hele taget at få muligheder for at undervise i 

gymnastik. De mangler redskaber og egnede udendørs arealer. 

Der mangler også redskaber til gymnastikken i Gedbo. Den nye lærer Assenfeldt tager kampen op 

med sognerådet og minder om et cirkulære som fortæller om hvilke redskaber der ifølge loven skal 

findes på en landsbyskole uden lukket gymnastiklokale. 

Gedbo-læreren henviser også til de 3 andre skoler i kommunen som har redskaber, mens Gedbo 

ikke har noget. 
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BILLEDER AF SKOLEN EFTER 1964. 

 

Gedbo Skole kort efter, at der er slut med at være skole. 
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Udsigt fra skolepladsen ned mod Tvis Å med gjedder - derfor j i Gjedbo Skole. - 2014. 

 

 

Gedbo gl. Skole i dag 2014 
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BILLEDER FRA JUBILÆUMSFESTEN FOR GEDBO SKOLE I 2012  

(TO ÅR FØR 100 ÅRS DAGEN) 

 

Tidligere elever fra Gedbo Skole. 
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Fra Venstre: Aksel Gjedbo Nielsen, Kristiane Svendsen, ?, ?,Evald Breinholt, Svenning 
Kristensen, Frode Hansen, Aksel Damgaard, ?, Inger Elise Skautrup (Morreholm).  
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Fra venstre:   Ejner Volsgaard, Bent Haunstrup, Grethe Viftrup Jensen, Else Marie 
  Østergård, Verner Ålbæk Nissen, Ukendt, Bent Martinsen, Thea  
  Martinsen,Else Marie Østergård, Erik Ålbæk Nissen ,Ukendt, Bent 
  Lago Jensen. 
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Bagest fra venstre:  Otto Østerholm, Gunnar Volsgaard, Jørgen Ploug Poulsen, Henning 
  Leth Jensen, Jacob Østerholm,  
Midten fra venstre: Ukendt, Ukendt, Gunhild Jensen, Else Frøjk, Edit Skov, Karen Skov, 
  Frede Ålbæk Nissen, Kristian Østerholm. 
Forrest fra venstre: Ingrid Kjeldsen, Peder Frøjk, Ellen Volsgaard. 
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Fra venstre:   Arne Volsgaard, Niels Svendsen, Eva Jensen (Jacobsen), Jørgen  
  Hansen, Meta Frøjk, Jens Kjeldsen, Edel Lysgaard, Henny Skov  
  (Østerholm), Anny Christensen (Jørgensen), Aksel Brun, Egon  
  Hansen. 
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Fra venstre:  Lillian Risom, Jens Ravnsbæk, Tove Hansen, Ove Christensen, Ketty Leth Jensen, 
 Ragna Skov, Jenny Leth Jensen. 
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Bagest fra venstre:  Bent Mortensen, Søren Frøjk, Peter Kjeldsen, Mogens Halgård, Svend 

  Mølgaard, Ole Lauridsen. 

Forrest fra venstre: Ukendt, Meta Volsgaard, Anne Marie Svendsen, Birthe Frøjk, Marie 

  Frøjk, Benny Jensen.  
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