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Langt tilbage i tiden lå hovedskolen for børnene i Langskov sogn midt i Ølholm by, men efter en del 
tovtrækkeri i 1820’erne enedes man til sidst om at flytte skolen til et sted midt i sognet. Det førte til 
placeringen på Præstevej, hvor nu kun sidebygningen af den skole, som blev bygget i 1832, står til-
bage. 
Dens første lærer var Heinrich Rudolf Steinmeyer, som var startet 1825 i Ølholm og han flyttede til 
den nybyggede skole med sin hustru Kirsten Thomasdatter. Han var fra Randbøl og hun fra Egtved 
og Steinmeyer var uddannet på Borris seminarium. Ægteparret fik børnene Johanne Marie, Thoma-
sine Caroline, Charlotte Maria Elisabeth, Niels Jørgen og Johan Christopher. Steinmeyer fik i april 
1864 tildelt Dannebrogordenen p.g.a. sin rosværdige nidkjærhed i opfyldelsen af sine embedsplig-
ter! Han var kirkesanger og kirkebogsfører som sine efterfølgere i embedet, gik på pension i 1867 
og flyttede til Ølholm. 
Hans efterfølger var Peter Julius Steffensen, en lærersøn fra Hostrup v. Varde. Han var uddannet 
tømrer og snedker inden han kom på seminariet i Jelling, hvor han fik sin læreruddannelse. P. J. 
Steffensen var lærer på Fanø, blev gift og fik der sønnen Viggo. Hans hustru Susanne Marie døde 
inden de flyttede hertil, så det var en lille familie der flyttede ind i Langskov skole i 1867. 
Han giftede sig kort tid efter med lærerenken Dorthea Thyregod fra Vejle, der havde en lille datter 
Ellen. Denne datter blev plejebarn på “Nyborghus”. hvor hun senere blev gårdmandskone. Lærer-
parret fik 11 børn i perioden 1869-86, Susanne død 18 år gl., Laurids Marius død 3 år gl., Erika død 
25 år gl., Ejnar, Arne, Holger død 1 år gl., Ingrid, Karen, Marie død 11mdr. gl. Astrid og Gerda. I læ-
rer Steffensens embedstid blev der oprettet forskole i Ølholm og på Hvolgaards mark. Steffensen 
måtte desværre gå på pension i 1893 p.g.a. en øjensvaghed og flyttede til sin gård “Birkelund”, Præ-
stevej 14. Efterfølgeren blev lærer Hans Peter Hansen, en gårdmandssøn fra Hvirring. Han var ud-
dannet på Gedved seminarium, havde været lærer flere steder i Østjylland inden ankomsten hertil 
med hustruen Kirstine, datteren Agnes og sønnen Aage Viggo. De fik datteren Thora her, men mi-
stede datteren Agnes som 16årig i 1903 og hustruen døde i 1907, kun 48 år gl. Lærer Hansen blev i 
1910 gift igen med pigen Karen Knudsen fra “Teglsminde”, Københavnervej. De fik børnene Asta og 
Hans inden Hansen søgte sin afsked med pension p.g.a. svagelighed, og familien flyttede til Flem-
ming i 1916. 
Gudmund Henneberg afløste ham i embedet her, var selv lærersøn fra Riis og uddannet på Jelling 
seminarium. Han blev gift i 1917 med Karen Pedersen, gårdmandsdatter fra Ildved, hvor Henneberg 
tidligere havde været andenlærer. Ægteparret fik i årene 1918-28 børnene Helge, Ib, Folmer, Kir-
sten og Erling. Henneberg var desuden kirkesanger og førte kirkebogen som sine forgængere. Han 
var mangeårig meddeler til VAF og var meget aktiv i foreningsarbejde på mange fronter, ligesom 
lærer Steffensen havde været det tidligere. 
I 1956 var den nye Langskov Centralskole på Skolevej klar til brug og lærer Henneberg fejrede sam-
me år sit 40 års jubilæum, stoppede som førstelærer og holdt sin afskedsfest. Samme år købte han 
den tidligere skole og blev boende der til sin død i 1976, 86 år gl. Hans hustru var død i 1959, 64 år 
gl. og de sidste år boede sønnen Folmer hjemme hos ham. 
Arvingerne solgte i 1976 til ægteparret Magdalene og Jens Mikkelsen, Aastedbro Maskinforretning, 
som flyttede ind i den tidligere skole, der blev totalrenoveret. De boede der med deres yngste søn 
Jacob til Jens’ død i 1980. De næste ejere var Lisbeth og Jørgen Søndergård, et yngre lærerpar 
som ejede det, da en brand ødelagde bygningen i 1987. Brandtomten blev købt af nuværende ejere 
Inger og Erling Hansen, tidligere Hesselballe, som opførte et nyt hus på den gamle skoles plads. 



 
Foto: Gudmund Henneberg ved sit hjem, Præstevej 15. 
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