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Folkeskolen på vej i Hørsholm  
i 1920’erne 
AF HANS JØRGEN WINTHER JENSEN

Folkeskolen, som vi kender den i dag, er et re-

sultat af en lang historisk proces. Folkeskolen er 

ikke bare et resultat af politiske beslutninger på 

landsplan, men i høj grad af lokale forhold. 

Derfor var der tidligere stor forskel på skolevæ-

senet på land og i by. Desuden fik skolen en 

særlig karakter i de kommuner, som nok var 

landkommuner, men samtidigt havde bymæs-

sige bebyggelser. En sådan kommune var 

Hørsholm, og i artiklen beskrives det, hvorledes 

byens skolevæsen i 1920’erne tog små skridt 

på vejen mod den gratis, skattefinansierede 

folkeskole for alle, den folkeskole, som kunne 

give adgang til en videregående uddannelse. 

De lokale skolereformer kan siges at foregribe 

en senere tids reformer, der ophævede forskel-

len på land og by i skolemæssig henseende. Et 

vigtigt problem, som her vil blive behandlet, er 

spørgsmålet om, hvem der tog initiativet til og 

støttede disse lokale skolereformer?

Den offentlige skole 1900-1920
Den danske folkeskole er en af de vigtigste institu-

tioner i dagens danske velfærdssamfund – om ikke 

den vigtigste. Alene det, at omkring 85% af børn i 

den undervisningspligtige alder får deres elemen-

tære undervisning her, viser dens betydning; men 

også den politiske interesse for og debat om skolen 

vidner om dens vægt og betydning.

Derfor er det selvfølgelig meget relevant at un-

dersøge folkeskolens historie derunder at undersø-

ge, hvem der i tidens løb har været med til at skabe 

den og dermed kan tage æren eller ansvaret for 

folkeskolens udvikling – lokalt og nationalt.

Mange vil sandsynligvis studse over artiklens ti-

tel. For var det ikke folkeskolens 200 års fødsels-

dag, vi fejrede i 2014? Dertil er mit svar: både jo og 

nej. På den ene side fejrede vi, at den enevældige 

konge i 1814 udstedte 4 love, der lagde grunden til 

det offentlige skolevæsen, som med tiden skulle 

munde ud i den danske folkeskole. På den anden 

side varede det mange år, før man med rette kunne 

tale om den danske folkeskole i bestemt form en-

tal.

Sagen var nemlig den, at de undervisningspligti-

ge børn gik i vidt forskellige skoler alt efter om de 

boede på land eller i by. Der var ligeledes forskel på 

skolegangen for børn af fattige og rige forældre i 

købstæderne. Ordet folkeskole optræder da også 

første gang i en lovtekst fra 1899 – nemlig i ”Lov 

om forskellige forhold vedrørende Folkeskolen”. 

Den lov gjaldt hele Danmark, såvel by som land, så 

i lovgivningens forstand havde man en folkeskole. 

Jeg mener imidlertid ikke, at man kan sige, der var 

tale om én folkeskole for hele folket i praksis.

I landkommunerne fandtes den landsbyordnede 

undervisning. Her blev de undervisningspligtige 

børn mellem 7 og 14 år undervist i to klasser, nem-
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lig i yngre og ældre klasse. De kunne dog også 

være inddelt i fire klasser. Klassekvotienten var hø-

jere end i købstæderne, og fagrækken var kortere. I 

de landsbyordnede skoler var der ikke undervis-

ning, der kunne føre til eksaminer, der gav adgang 

til videregående uddannelser. Hvis et landbobarn 

skulle have en eksamen, måtte forældrene have 

ressourcer til at lade barnet frekventere den nær-

meste købstadsordnede skole eller en privat skole.

I købstæderne bestod den offentlige skole dels 

af en skole, hvor forældrene betalte et mindre be-

løb for undervisningen, og dels af en gratis skole, 

kaldet friskole, for dem hvis forældre ikke kunne 

betale. I friskolen rådede man over langt færre res-

sourcer og kunne derfor kun give de fattige børn en 

undervisning af lavere kvalitet end i betalingssko-

len; men købstadsskolerne underviste i flere fag, i 

flere timer pr. elev og havde en lavere klassekvoti-

ent end de såkaldte landsbyordnede skoler, hvor 

man desuden, som oftest, kun gik i skole hver an-

den dag og havde klasser med flere årgange sam-

men.

Desuden fandtes i købstæderne, og i en vis ud-

strækning i landkommunerne, private skoler, der 

blev drevet som forretninger, hvor forældrene der-

for skulle betale.

Med almenskoleloven af 1903 indførtes den så-

kaldte mellemskole og dertil hørende mellemsko-

leeksamen. Den var beregnet for børn mellem 11 

og 14 år, og den skulle give adgang til realklassen/

realeksamen og til gymnasiet/ studentereksamen; 

men denne skoleform indførtes ikke i de lands-

byordnede skoler, og langt fra i alle de offentlige 

købstadsordnede inden 1920. Derimod tog mange 

private skoler denne form til sig som en ny ind-

tægtskilde 

Der var altså lang vej til, at man kunne tale om 

den danske folkeskole, som en fælles, gratis, skat-

tefinansieret skole for alle danske børn på land og i 

by, uanset social baggrund.

Kort om materialet
Artiklen her er i alt væsentligt et uddrag af min arti-

kel ”Folkeskolen mellem land og by i Nordsjælland 

1900-1925”, som også behandler skolevæsenets 

udvikling i Asminderød-Grønholt. Den vil blive pub-

liceret i ”Gransk” i 2018. ”Gransk” er et fagligt tids-

skrift, som udgives af Museum Nordsjælland i sam-

arbejde med en række andre nordsjællandske 

museer. Heri behandles den relevante forskning, 

og de centrale begreber, ligesom der henvises her-

til for de nøjagtige henvisninger til det arkivalske 

materiale, som artiklen bygger på. For Hørsholms 

vedkommende drejer det sig om sognerådets for-

handlingsprotokoller og relevante journalsager plus 

skolekommissionens forhandlingsprotokoller. Dertil 

kommer skoleplaner og skoleberetninger i Under-

visningsministeriet. Dette arkivalske materiale be-

finder sig på Rigsarkivet. Socialdemokratiets Arkiv 

befinder sig på Arbejderbevægelsens Bibliotek og 

Arkiv. Det socialdemokratiske valgmateriale befin-

der sig på Fredensborg Arkiverne. Desuden har jeg 

anvendt to aviser- nemlig den konservative Hørs-

holm Avis og Nordsjællands Socialdemokrat. Billed-

materialet befinder på Hørsholm Lokalarkiv. En lille 

del af arkivets store fotosamling kan desuden ses 

på arkiv.dk. 

Det kommunale landskab
Det danske kommunale landskab var fra 1800-tal-

lets kommunallovgivning delt op i købstadskom-

muner og landkommuner, som for de sidstnævntes 

vedkommende i stor udstrækning var underlagt 

amterne. Denne administrative inddeling blev lang-
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somt, men sikkert, undergravet af udviklingen i in-

frastruktur, demografi, erhvervsstruktur og bosæt-

telse. Der opstod nemlig mellem købstæder og 

landkommuner med udpræget ruralt præg det fæ-

nomen, der blev kaldt landkommuner med by-

mæssig bebyggelse. De var landkommuner i lovens 

forstand, men havde på den anden side bymæssi-

ge træk. Jeg mener, at skolevæsenet i disse kom-

muner udviklede sig på en måde, der adskilte sig 

fra såvel landsbyskolerne som købstadsskolerne. 

Skolevæsenet i disse kommuner fungerede i prak-

sis som en blanding af landsbyordnede og køb-

stadsordnede skolevæsener inden skoleloven fra 

1958, der sigtede mod at ophæve skellet mellem 

land og by. 

Hørsholm, såvel som en lang række andre byer i 

Nordsjælland, tilhørte gruppen af landkommuner 

med bymæssig bebyggelse, og i det følgende vil 

jeg forsøge at beskrive skoleudviklingen i Hørsholm 

i lyset af kommunens tvetydige placering mellem 

land og by. 

Reformen af Hørsholms skolevæsen 
omkring 1920
Hørsholm Kommune var en landkommune; men 

havde også bymæssige karaktertræk. Ja, den havde 

endog store industrier inden for sine grænser og 

lige på den anden side af kommunegrænsen til na-

bokommunen Birkerød. Kommunen var da også et 

aktivt medlem af Fællesorganisationen af Land-

kommuner med bymæssig bebyggelse fra organi-

sationens stiftelse i 1915. Desuden er det vigtigt at 

nævne, at kommunens indbyggertal steg kraftigt i 

den relevante periode. I 1901 boede her 1.656 

indbyggere. I 1916 var tallet steget til 2.644, for i 

1921 at være oppe på 3.058, således at befolk-

ningstallet i denne periode steg med næsten 

85 %1. 

Dette postkort viser den 

bymæssige bebyggelse i 

Hørsholm. Bygningen til 

venstre er Hørsholm 

Rådhus fra 1918. Den 

viser, at politikerne gerne 

ville fremstå med større 

pomp og pragt, end 

man kunne forvente af 

en almindelig landkom-

mune. Fotografiet er 

taget før 1932. 
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Skolevæsenet i kommunen var tostrenget. Man 

havde et kommunalt skolevæsen, der var lands-

byordnet, bestående af en hovedskole, hvis byg-

ning var opført 1897, beliggende tæt på den by-

mæssige bebyggelse, og en forskole i Rungsted. I 

1910 undervistes i hovedskolen de 189 børn i 7 

klasser alt efter alder, hver dag, ligesom i købstads-

skoler; men piger og drenge undervistes sammen 

som i landsbyskolerne, men i modsætning til køb-

stadsskolerne. 

Desuden havde man en stor privat skole, Hørs-

holm Kost- og Realskole. Den var indrettet som en 

købstadsskole og havde såvel mellemskole- som 

realskoleundervisning, ligesom den var berettiget til 

at afholde mellemskole- og realskoleeksamen. I 

1910 havde den 115 elever. Undervisningen foregik 

hver dag, som heldagsundervisning, og der under-

vistes i en række fag, som ikke fandtes i den kom-

munale skole.

Endelig var der den private Rungsted Kostskole, 

der var at betragte som et gymnasium med forbe-

redelsesklasser helt ned til første klasse. Antallet af 

børn fra kommunen i den skolepligtige alder på 

Foto af Hørsholm Skole, 

der stod færdig i 1897. 

Fotografiet her er taget 

mellem år 1900 og 

1910.

Hørsholm Kommunesko-

le. Lærerpersonalet 

1922. Bagerste række 

fra venstre: Louis 

Krogen, Fabritius, F.V. 

Tryde, Hansigne Hintze, 

frk. Hartung, Gunnar 

Gunge, H.C. Rosted, 

Hans Hvilsted, en vikar. 

Forreste række fra 

venstre: Marie Nielsen 

(stående), Elisabeth 

Høiriis, Johanne Bricka, 

Bent Christensen, frk. 

Kallehauge, Niels Bahn 

og overlærer C. Mørch.
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Rungsted Kostskole var ca. 25. Skolen blev solgt til 

staten i 1920.

Reformen af Hørsholms skolevæsen bestod kort 

fortalt i, at kommunen simpelthen overtog den pri-

vate Hørsholm Kost- og Realskole og indførte et 

købstadsordnet skolevæsen med mellem- og re-

alskole. Dermed fik det kommunale skolevæsen et 

kvalitetsløft. At det var det, de toneangivende poli-

tikere ville, antydes af en udtalelse fra den davæ-

rende sognerådsformand, apoteker Paul Scheel. 

Han siger på et møde 9.februar 1920, hvor man 

behandler kommunens fremtidige skole: ”Hørs-

holm Skolevæsen vil, saasnart vi kan faa Penge, 

blive et 1`Klasses Skolevæsen. ” Udtalelsen er selv-

følgelig ikke nødvendigvis et umiddelbart udtryk for 

Scheels inderste mening; men den viser, at han 

mener, at synspunktet falder i god jord i det lokale 

samfund i de relevante kredse2. 

Her vil jeg først og fremmest undersøge om den 

offentlige kommunale skole som følge af reformen 

blev skolen for alle med bopæl i kommunen uanset 

køn, indkomst eller tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Endvidere om denne skole var skattefinansieret og 

i den forstand gratis for den enkelte, således at 

man kan sige, at den var udtryk for, at det offentlige 

påtog sig skoleopgaven på fællesskabets vegne. 

Kort sagt om den offentlige skole blev folkeskole 

ikke bare af navn, men også af gavn. 

Kernen i reformen kom til udtryk i skoleplanen, 

og om den skoleplan for Hørsholms skolevæsen, 

der blev approberet af Undervisningsministeriet 19. 

november 1920, kan man i hvert fald sige, at den 

ikke var udtryk for et ønske om at skabe en fælles 

gratis, skattefinansieret folkeskole for alle. Der ind-

førtes nemlig betaling for børn, der gik i mellem- og 

realskolen. Betalingen afhang af forældrenes skat-

tepligtige indkomst, således at for indtægter under 

5.000 kr. om året var skolegangen gratis; men for 

indtægter derover steg betalingen fra 4 kr. om må-

neden til 16 kr. om måneden for indtægter over 

16.000 kr. Dog var der reduktion i betalingen, hvis 

en forsørger havde mere end et barn. Bøger og un-

dervisningsmateriale var kun gratis for børn, der fik 

gratis undervisning. Da arbejdere kun undtagelses-

vis tjente over grænsen på 5000 kr., kunne arbej-

derbørn i de fleste tilfælde få gratis undervisning 

også i mellem – og realskolen.

Forskolen i Rungsted 

1915. Th. lærer Hvilsted.

Realklassen 1914, på 

Hørsholm Kost- og 

Realskole. Personerne er 

Herman Bahn, Robert 

Nielsen, Walther Kanne- 

worf, Wilhelm Bang og 

Karen Marie Olsen.
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Gratis eller ej? 
Skoleplanen betød altså ikke, at skolegangen blev 

en universel og skattefinansieret, gratis ydelse. Ud 

fra et 2017-synspunkt, hvor enhver ændring i og af 

folkeskolen kaster debat af sig, er det nærliggende 

at forvente, at spørgsmålet om betaling af skole-

penge i den offentlige skole affødte meget debat i 

lokalsamfundet, så lad os lede efter tegn på en så-

dan. 

Emnet berøres kort under nogle drøftelser mel-

lem repræsentanter for Hørsholm og Birkerød Sog-

neråd i forbindelse med Hørsholm Kommunes 

overtagelse af den private realskole 9.februar 1920. 

Hørsholm Sogneråd ville sikre sig, at Birkerød ville 

betale for de af kommunens børn, der i fremtiden 

ville gå i den nye kommunale mellem- og realskole. 

Da Birkerøds repræsentant, H. Hansen, ville vide 

lidt mere om formen for den kommunale realskole, 

svarede den konservative sognerådsformand Paul 

Scheel: ”En gratis Underskole, derefter Mellemsko-

le og senere Realklassen”. P. Scheel skelnede helt 

klar mellem den obligatoriske undervisning, som 

skulle være gratis, og mellem- og realskolen, hvor 

forældrene skulle afkræves en vis betaling3. P. 

Scheel ejede Hørsholm Apotek og var sogneråds-

formand 1914-1921. Han fik stor indflydelse på 

Hørsholms udvikling.

Socialdemokratiets synspunkt kommer frem i 

Nordsjællands Socialdemokrats referat fra sogne-

rådsmødet 16. februar:

”Efter en kort diskussion hvorunder Sogneraads-

formanden oplyste at Skolepengene i Mellem- og 

Realklassen efter Kommunens overtagelse vilde 

blive ansat efter samme Regler som ved Statssko-

lerne talte Hvilsted og Wissing stærkt anbefalende 

denne for Kommunen saa betydelige Sag. Wissing 

takkede Udvalget for denne Indstilling af Forslaget, 

der var i nøje Overensstemmelse med det af So-

cialdemokraterne i Fjor fremsatte Forslag.” 

At de lokale socialdemokrater, Hvilsted og Wis-

sing, på den måde kunne bakke op om et kommu-

nalt skolevæsen, der medførte betaling af skole-

penge, er overraskende, for i partiets principprogram 

fra 1913 krævedes i § 6 vederlagsfri skoleundervis-

ning og adgang til den højere og højeste undervis-

ning uden hensyn til ydre kår. Endvidere hed det i 

den lokale partiforenings valgavis i anledning af 

kommunevalget i 1913:

”Socialdemokratiet ønsker, at Skoleundervisnin-

gen meddeles i en fælles Skole for alle Børn, og 

hvor ethvert Barn kan faa saa fyldig Undervisning, 

som deres Evner tillader, til Realeksamen, Studen-

tereksamen, og mulig videre, uden Hensyn til For-

ældrenes Kaar. De Fripladser, som Kommunen  

raader over i de private Skoler, for dens Tilskud til 

Apoteker Paul Scheel, 

konservativt medlem af 

sognerådet 1913-21. 

Sognerådsformand 

1914-21.

Murer Vald. Witt, 

1878-1960, socialdemo-

kratisk medlem af 

sognerådet 1913-25.
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disse, er et lille, om end kun lille og svagt, Skridt her 

hen imod. Socialdemokraterne har da ogsaa hæv-

det, at disse Fripladser fortrinsvis skulde tildeles 

flittige og velbegavede Børn fra Kommuneskolen, 

hvis Forældre ikke selv har Raad til at give dem en 

Undervisning, der svarer til Børnenes Evner.”

På den baggrund kan man roligt sige, at partiet, 

såvel på centralt plan som lokalt, havde som mål at 

få skabt en gratis, skattefinansieret folkeskole for 

alle. Desuden var partiet på vej frem og sigtede helt 

klart efter flere mandater i sognerådet, hvor man 

allerede havde 5 af rådets 11 pladser. Så man kun-

ne have forventet, at partiet agiterede mod beta-

lingsmodellen i overensstemmelse med partipro-

grammet. En gennemgang af den lokale partifor - 

enings forhandlingsprotokol for 1915-1928 viser, at 

man ikke brugte særlig meget tid på arbejdet i sog-

nerådet i dette forum overhovedet. Og når man 

gjorde, var det sociale spørgsmål, der var på tape-

tet. Kun en enkelt gang hedder det: ”Der udspandt 

sig nogen Diskussion om Skoleforholdene. ”

Hvem tog initiativet og hvorfor?
I henholdsvis den konservative Hørsholm Avis og 

Nordsjællands Socialdemokrat udspandt der sig 

derimod en strid om skolesagen generelt. Som ci-

teret ovenfor hævdede det socialdemokratiske 

medlem af sognerådet, vognmand Th. Wissing, at 

det forslag, der nu var blevet vedtaget, var i nøje 

overensstemmelse med et forslag, som partiet hav-

de fremsat året tidligere. Socialdemokraten ville 

altså tage æren for den nye reform; men her gjorde 

man regning uden vært, for den konservative sog-

nerådsformand, Paul Scheel tog til genmæle i 

Hørsholm Avis under 10. marts 1920. Avisen skrev, 

at sognerådsmanden ”paatalte at ”Socialdemokra-

ten” vilde tilsnige sig Æren af den nye Skoleordning 

som kommende fra deres Parti. Det foreliggende 

Resultat var ikke Følge af nogen Tvang, men skyld-

tes udelukkende det gode Samarbejde mellem 

Sogneraadets to Grupper.”

Det har ikke været muligt at finde det forslag til 

ændring af skolevæsenet, som det socialdemokra-

tiske sognerådsmedlem Th. Wissing omtalte oven-

for; men man kan i hvert fald roligt fastslå, at social-

demokraterne og de borgerlige kappedes om at 

tage æren for skolereformen, selvom P. Scheel var 

påfaldende tilbageholdende i sin retorik, og der var 

vel at mærke ingen diskussion af, at reformen med-

førte indførelse af betalingsskole i den kommunale 

skole, hvad der stod i modsætning til det socialde-

mokratiske partiprogram.

Forklaringen på at Socialdemokratiet alligevel 

støttede reformen findes måske i en artikel i Nord-

sjællands Socialdemokrat fra 7/3 1920. Artiklen er 

vendt mod stiftelsen af Rungsted Kostskoles Forbe-

redelsesskole, senere Rungsted Private Realskole, i 

foråret 1920. Heri hedder det under overskriften 

Enhedsskolen:

”Som det vil være bekendt har Hørsholm Sogne-

raad vedtaget at gennemføre Enhedsskolen fra 

Begyndelsen af næste Skoleaar, altsaa efter Som-

merferien og har dertil ved 1. Behandling vedtaget 

at købe Hørsholm Realskole. Alle mindrebemidle-

de hilser naturligvis med Glæde denne Ordning, 

hvorved netop alle Eleverne fra Skolens Begyndel-

se stilles paa lige Fod og enten Forældrenes Ind-

tægt er stor eller lille maa de alle begynde i den 

samme Underskole, hvorfra først deres Evner se-

nere bestemmer Overgangen til Mellem- og  

Realskolen.” 

Læser man denne artikel i sammenhæng med 

den føromtalte historie om Socialdemokratiets rolle 

i reformen, hvor Hørsholm Kommune overtog den 

Overlærer Hans Hvilsted 

1885-1964. Socialdemo-

kratisk medlem af 

sognerådet 1917-1921.

Vognmand Th. Wissing 

socialdemokratisk 

medlem af sognerådet 

1917-21.
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private Hørsholm Kost- og Realskole, er det klart, at 

partiets vigtigste mål var at skabe en skole, hvor alle 

undervisningspligtige børn startede sammen i en 

fælles gratis, skattefinansieret underskole. Selvføl-

gelig ønskede partiet også, at børnenes videre færd 

i skolen skulle være uafhængig af forældrenes for-

hold og kun afhænge af børnenes evner; men det 

vigtigste var den fælles skolestart. 

Dermed er historien om betaling i den kommu-

nale skole imidlertid ikke slut.

Undervisningen bliver gratis
Ved kommunevalget 11.marts 1921 tabte Socialde-

mokratiet et mandat og gik tilbage fra 5 til 4 med-

lemmer af sognerådet. Den borgerlige liste fik 7 

mandater. Det er dog bemærkelsesværdigt, at alle 

de borgerlige medlemmer var nyvalgte. I opstillings-

processen for den borgerlige fællesliste havde man 

opstillet nye kandidater og set bort fra de hidtidige 

medlemmer af sognerådet. Det mest bemærkelses-

værdige var fravalget af den hidtidige uomtvistelige 

frontfigur og sognerådsformand apoteker P. Scheel, 

som spillede en vigtig rolle i skolesagen. 

Om det var resultatet af kommunevalget eller an-

dre forhold, der spillede ind, vil jeg lade ligge her; 

men kommunen ændrede politik i spørgsmålet om 

skolepenge. På skoleudvalgsmødet den 20. juni 

1921 blev det enstemmigt vedtaget at fremsætte 

et forslag til ændring af skoleplanen for sognerådet, 

”(…) saaledes at al Undervisning bliver gratis for 

Kommunens Børn, hvorimod Skolebøgerne maa 

anskaffes af Forældrene. Dog kan der i enkelte Til-

fælde efter Ansøgning til Sogneraadet ogsaa gives 

gratis Bøger.”

Hørsholm Sogneråd 

1917-1921 fotograferet 

på Hørsholm Skole, hvor 

man holdt møde før 

rådhuset blev bygget. 

Personerne er fra 

venstre: ekspedient Chr. 

Jensen, Nordsjællands 

Socialdemokrat, 

Hørsholm (ikke medlem 

af sognerådet), birkefuld-

mægtig Gunnar Glarbo, 

Hørsholm, urmager Jul. 

Larsen, Hørsholm, 

tømrermester N.R. 

Larsen, Mikkelborg, Fru 

Marie Tryde, Hørsholm, 

ukendt person, apoteker 

Paul Scheel, sogneråds-

formand, murer V. Witt, 

Vallerød, assistent Oluf 

Jørgensen, vognmand 

Th. Wissing, Hørsholm 

og kommunelærer Hans 

Hvilsted, Hørsholm.
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Denne indstilling blev vedtaget af sognerådet al-

lerede 30/6 1921 og approberedes af ministeriet i 

foråret 1922. I denne skoleplans §6 hedder det:

”Al Undervisning er gratis for de i Kommunen 

hjemmehørende Børn. Undervisningsmateriale  

er kun gratis for Grund- og Hovedskolens Børn, 

hvorimod Bøger og Undervisningsmateriale ellers 

maa betales af Forældrene og kun er gratis naar 

Sogneraadet efter Andragende har bevilget saa- 

dant, hvilket kun i enkelte Tilfælde vil kunne forven-

tes.”

Konklusion
Som det fremgår af ovenstående, var der bred po-

litisk enighed omkring reformen, og det er svært at 

sige, hvorfra initiativet kom – fra de borgerlige eller 

Socialdemokratiet? Den gruppe af personer, der 

sad i sognerådet og dermed havde det politiske an-

svar, bestod helt overvejende af folk fra byerhver-

vene. Blandt disse var selvstændige næringsdriven-

de, og folk tilhørende det højere borgerskab helt 

klart godt repræsenteret, hvorimod almindelige 

lønmodtagere var underrepræsenterede. Det sam-

me gjaldt kvinder. 

Hørsholm Sogneråd vedtog enstemmigt og 

uden diskussion en vigtig reform af det kommunale 

skolevæsen i 1920. Den kommunale skole blev 

købstadsordnet. Reformen indebar et løft af sko-

len, så den kom til at omfatte mellem- og realklas-

ser. Reformen skete ved, at kommunen overtog 

den private Hørsholm Kost- og Realskole. Efter re-

formens gennemførelse kappedes de borgerlige og 

Socialdemokratiet om at tage æren for den. Og det 

vil jeg tolke som et udtryk for, at den var et kompro-

mis mellem de to fløje -mellem Socialdemokratiets 

ønske om en fælles, gratis, skattefinansieret under-

skole for alle, og de borgerliges ønske om at skabe 

en attraktiv offentlig skole, der kunne give adgang 

til videre uddannelse i gymnasiet. 

Reformen indebar indtægtsgradueret betaling 

for deltagelse i undervisningen i mellem- og real-

klasserne. Det var i modsætning til det socialdemo-

kratiske principprogram, men gav ikke anledning til 

mislyde. Det samme gjaldt det forhold, at det for-

udsattes, at forældrene betalte for undervisnings-

materialer til børn i mellem- og realskolen. Tilsyne-

ladende var det vigtigste for Socialdemokratiet, at 

grundskolen var fælles for alle. Så betød det mindre 

for partiet, at eksamensskolen var en betalingssko-

le.

Efter kommunevalget i foråret 1921, hvor de bor-

gerlige vandt et mandat, vedtog sognerådet, at æn-

dre skoleplanen, så det blev gratis at følge under-

visningen også i mellem- og realklasserne. Dog 

bibeholdtes betalingen for undervisningsmaterialer 

for mellem- og realskolen. Alt dette skete uden den 

store politiske diskussion, selvom man kan se op-

rettelsen af det, der blev til Rungsted Private Re-

alskole, som en reaktion herpå.

Den kommunale skole i Hørsholm var ikke blevet 

en folkeskole med den reform, jeg her har behand-

let, men det var tæt på. Der skulle stadig betales for 

bøger og undervisningsmateriale for børn i mel-

lem- og realskolen, hvis forældrene ikke ville stå 

med hatten i hånden og søge sognerådet om gratis 

bøger og undervisningsmidler. Desuden betød ska-

belsen af Rungsted Private Realskole i 1920, på 

trods af dens få elever i starten, et brud på ideen 

om den fælles skole.

Set i et længere og nationalt perspektiv, kan man 

i øvrigt sige, at reformer, som de her behandlede, 

foregreb den senere lovgivning på skoleområdet, 

som sigtede mod at ophæve forskellen på land og 

by. Så de lokale aktører i Hørsholm og andre kom-

Frederik Nielsen 

(Socialdemokratiet), 

medlem af sognerådet/

kommunalbestyrelsen 

1921-1954. Formand for 

sognerådet 1943-1946. 

Redaktør, f. 11/12-1881, 

d. 24/8-1958.
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muner, som gennemførte lignende reformer, hav-

de sandsynligvis betydning for udviklingen på 

landsplan.

Noter
1. Folketal, areal og klima.

2. Hørsholm Kommune. Protokol over Forhandlin-

ger uden for Sogneraadet.

3. Hørsholm Kommune. Protokol over Forhandlin-

ger uden for Sogneraadet.
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