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- 2 Der er sikkert ikke mange, der ved, at der har været en skole, der hed

sädan. I "Helsingebogen* oplyses, at de fleste oprindelig benævnede
Helsinges første skole "Lavø Skole". Ifølge skolens første protokol var
dette også dens navn. Det er indført mad fornem håndskrift af første
lærer S. Petersen. Skolen blev bygget i 1895-97 i skellet mellem
Helsinges og Laugøs Jorder, og den kom snart til at hedde Helsinge

Skole, nu Helsinge gamle skole.

Frederik d. 4. byggede efter sin 50-&rs fødselsdag i 1721 240 skoler på
sine godser, de såkaldte ryttergodser. Til kongens godser hørte hele den
nuværende Helsinge kommune. "Rytterskolerne" blev som regel bygget i

kirkebyerne, således f. eks. i Ramløse, Vejby, Mårum og Valby. I Hel
singe sogn byggedes skolen i landsbyen Ammendrup og ikke i kirkebyen

Helsinge. Hvorfor ved jeg ikke. Provst Hammer i Helsinge foreslog i 1786
skolen flyttet til Helsinge. Han oplyser, at placeringen blev besluttet,

mens den daværende præst i Helsinge, Jørgen Friis, opholdt sig i Jyl
land, og han antyder, at man ikke havde noget imod at genere denne
dermed.

"Helslngebogen" oplyser, at der også blev bygget en rytterskole i

Hej Unge. Det var ikke tilfældet. Der var i 1700-tallet en såkaldt
bondeskole for de små børn. Den offentlige skole 1 Hej Unge blev bygget
i slutningen af århundredet i forbindelse med landboreformerne.

Folketællingen i 1787 viser, at der på det tidspunkt var 11 gårde i

Helsinge, 11 i Ammendrup og 10 i Hej Unge. Der var 30 husmænd i

Helsinge, 2 i Ammendrup og 21 i Hejlinge. Gårdmands- og husmændsfamillerne i Helsinge var til sammen på 217 mennesker, i Ammendrup på 79

og i Hej Unge på 146. Børnene fra Laugø gik 1 skole i Aagerup. Det var
før kommunernes tid, og sognegrænser var ikke bestemmende for de
distrikter, der blev tillagt rytterskolerne.

Da lærer Eskildsen i Aagerup 1 1894 fratrådte sin stilling på grund af

alder, ophævedes fællesskabet med Ramløse-Annisse kommune om denne

- 3 skole. Ammendrup skole blev nedlagt, og førstelæreren flyttedes til
Helsinge, hvor han virkede til 1903. Den nye skoles grund kostede 550

kr., den største af bygningerne 5874 kr. og den mindre 3545 kr.

Lærer Petersen var kommet til Ammendrup Skole i 1860-erne. Ved samme tid
blev forfatteren Zakarias Vielsen lærer i Vej Unge. Lærer Petersen var
påvirket af Grundtvig-KoIdske skoletanker. Han indførte fortællingen som

erstatning for remseriet. Men befolkningen skal, have været meget lidt
tilfreds hermed. De fleste mente, at lektier og prygl var det eneste,

der duede. Han blev dog respekteret som en mand med gode kundskaber og
evne til at optræde offentligt. Han var et par gange folketingskandidat
for partiet Venstre.

Lærer Petersen afløstes i 1903 som førstelærer af K. M. Jensen. På det

tidspunkt var der 91 børn i skolen, mens 27 % af distriktets børn gik i
private skoler. Men børnetallet steg stærkt. I 1912 var der 149 børn i

skolen. 30 % af distriktets børn gik nu i private skoler.

Forholdene for børnene var ikke gode. Der var 46 børn i ældste klasse og

44 i næstældste. På grund af pladsforholdene kunne de ikke oprykkes, når

det var tiden. De 149 børn blev undervist af 2 lærere. Børnene gik i
skole hver anden dag.

I et brev til sognerådet fra 1910 lagde førstelæ

rer Jensen stærk vægt på de ydre pladsforhold. Der var bl.a. kun et

udendørs pissoir. "Det er usømmeligt, at Drengene på Rad lader deres

Vand op ad Væggene, medens Pigerne undertiden slet ikke kan blive fri
for at iagttage det", skriver førstelæreren med sikker sans for, hvad
der kunne gøre indtryk på sognerådet.

Ifølge "Bogen om Rytterskoletavlerné" var tavlen fra Amire nd nip Skole,
der nu sidder på Helsinge Skole, i denne periode anbragt på den gamle

skole. Det lyder troligt. Men her kom den ikke til at sidde længe.
Skolebygningerne afløstes som bekendt af de nuværende bygninger, som
fejrede 75-års Jubilæum i Januar 1988.

- 4 Herefter anvendtes den gamle skole til lærerboliger. Sådanne var
kommunen pligtig at stille til rådighed og lærerne pligtige at bebo,

indtil skolen i 1940 fik købstadordning.

Hvem der siden har boet i den gamle skole, der nu har fire lejligheder
ved jeg ikke fuldstændig besked »ed, men det ligger klart, hvem der ha

boet i den tidligere førstelærerbolig. Da førstelærer Jensen i 1913

flyttede til den nye skolebygning, kom lærer F. Galatius fra den ned
lagte skole i Hej Unge til at bo i den gamle skole. Han hørte til
sløjdpionererne her i landet. Han underviste allerede i Hejlinge i

sløjd, og han fik gennemført, at Helsinge og Valby skoler fik sløjd

værksteder i 1913. Han underviste også på Dansk Sløjdlærerskole i
København. Ved hans afsked i 1920, kom den senere førstelærer og
"overlærer" M. Larsen til at bo i den gamle skole. Da han i 1926 blev
førstelærer og flyttede op på skolen, kom F. Galatius's søn, Gunnar

Galatius, til at bo i den gamle skole. Han var også en fremtrædende

sløjdmand, og han blev i 1934 Københavns kommunes sløjdinspektør. Fra
1934 til 1968 boede den på egnen meget kendte lærer og viceskole

inspektør Poul Vesth i lejligheden.

I 1973 solgte kommunen ejendommen til de tre lærere, der på det tids

punkt boede i den. Den var da vurderet til 240.000 kr., og den blev
solgt for 310.000 kr.

Foget ved jeg om den gamle ejendom, hvor jeg har levet siden 1961. Mer
der er meget, jeg ikke ved. Uoget ved jeg om skolens historie i
Helsinge, men der er endnu mere, jeg ikke ved. Skolen underviser i

historie, men kender meget lidt til sin egen historie. Vi kan sikkert

ikke lære vores fælles historie før vores egen. Hvad ved vi on vores

slægt, vores bolig, vores by, vores egn, vore foreninger, vore arbejds
pladser, vores skole, vores kirke osv., hvis vi ikke kender deres

historie? Og hvad ved vi om os selv? Vi kan ikke give en arv videre ti
vore børn, som vi ikke forholder os til.

Interessen for at bevare det

historiske materiale i de lokalhistoriske arkiver og museer og bruge c

er derfor noget af det mest lovende i vor tid.
Lejf Degnbol.
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FLÆKKE

FRA

EJST

LILLE

- eller Helsinge oplevet af Jacob Paludan

af overbibliotekar Peter Heiberg

Det er ikke helt så let at finde Helsinge på det litterære

Danmarks-kort, som eksempelvis Tisvilde. Og dog.ses der bedre

efter, så har ophold og mennesker i Helsinge været til inspi

ration for flere af vore gode forfattere.
Fandt His Petersen <1) ikke sin nuse Kit i Helsinge? Gjorde den

unge Finn Søeborg (2) ikke vi6se iagttagelser, mens han var i
lære i Helsinge Brugs?

Mindre kendt er det, at Jacob Paludan også har brugt oplevelser

fra et ophold i Helsinge i flere af sine bøger. Åltid sløret, men
umiskendeligt bygget på det halve års ophold, han havde på Hel

singe Apotek fra november 1919 til maj 1920.
Sin entre i Helsinge beskriver han således: “Det var fint, "gen
nemsigtigt" solskin, som om det var den allersidste septemberdags

næstfølgende dag - men det var november, den første. Jeg skulle

tiltræde en ny plads, min tredje ...
Hæste morgen, da jeg kom hjem fra en inspektion af skoven i

soldis og tynd rimfrost, 6å jeg, at de var ved hejse flag på
stationen. For mig? Ingen lunde. Det kom kun halvt op. Forstande

ren hørtes sige: Ja, den slags sker nu ikke her. Så er årstallet
røbet. Det var den frygtelige Viger61evtogulykkes morgen, 1919"
(3).
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Dén nysudklækkede kandi
dat Paludan, fotograferet
affotograf Hansen i Hel
singe omkring 1919, altså
kort for den store Amerikarejse.

Der var travlt på Helsinge Apotek på dette tidspunkt. Den spanske

Syge var knapt overstået. Apoteket blev drevet af Vilhelm Hein
rich Hansen Vinther (4) - bevillingshaver fra 1913 til 1933. En

ældre ungkarl ned hvem Jacob Paludan åbenbart fandt sig til
rette.

- 7 Paludan havde haft svært ved at finde sig til rette i de andre

"pladser” han havde haft, men i Helsinge “hengled tiden harmo

nisk" (3). Der var arbejde nak. Det blev til en forÄrsf or elskel

se. Gode venner besøgte ham. Og tid til lidt skriverier blev der
også (5).

Første gang disse oplevelser udmøntes kunstnerisk er i digtet
"Ung mand" (6). Et digt Paludan skriver, da han året efter er

søgt udenlands og er havnet på et apotek i en ecuadoriansk udørk.
I den lille roman "En vinter lang" fra 1924 fortælles der om det
monotone liv på et afsides stationsbyapotek. Selv om stationsbyen

hedder Vej strand, er der ingen tvivl om at det er opholdet i Hel
singe, der har leveret kulissen til denne lille fine og stadig

læseværdig roman.

Ellers er det i hans livsregistrerings bøger: Sløret sandhed
(1974) (3), Vink fra en fjern virkelighed (1975)

Klik (1976)

(8) og Låsens

(9), at der kan findes erindringsstof fra Helsinge-

tiden. Eller som han selv skriver: Registrering fra en lille
flække ...

(3).

Koter;

(1) Jørgen Andersen: Nis Petersen (1957), s. 69
(2) Finn Søeborg: Sådan var det bare (1986). s. 65-84

(3) Jacob Paludan: Sløret sandhed (1974), s. 56-62
(4) Danske apoteker bd.

(1947), s. 15-16

(5) Henrik Oldenburg: Jacob Paludan (1984), s. 124-28, 138-41,
322-23

ö

(6) Jacob Paludan: Urolige Sange <1023), s. 68
(7) Jacob Paludan: En vinter lang (1956), illustreret af

Ib Andersen
(8) Jacob Paludan: Vink fra en fjern virkelighed (1975), s. 105-

11
(9) Jacob Paludan: Låsens klik (1976), s. 15

løvrigt kan der henvises til:
Emil Frederiksen; Jacob Paludan (1966)

Børge Benthien: Jacob Paludan: en bibliografi (1980)
Sven H. Possel: Jacob Paludan
(Dansk bibliografisk Leksikon bd. 11, s. 134-36)
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