Om udvidelsen af Mandø skole
Med henblik på en udvidelse af Mandø skole sendte sognerådet i 1895
nedenstående brev til skoledirektionen i Ribe:
Til det ærede Skoledirektion i Ribe
Sogneraadet undlader ikke herved meddelt at det er ført flere Forhandlinger angaaende den af Kirke og Undervisningsvæsenet forlangte Udvidelse af Manø Skole, og Resultatet er blevet, at Vi omtrent
kommer til at nedrive den hele ældre Skolebygning, og altsaa opføre
en hel ny istedetfor, for skal Udvidelsen ske efter Enden til, vil det
være uheldig, thi da bliver Klasserne for lange og smalle, og kan ikke
opvarmes ordelig overalt, altsaa da Vi nu skal gaa til Siden med Udvidelsen skal baade Side og Endemurene ned til Grunden, og maaske
hele Bygningen der er opført i Klæg, det er maaske uheldig at lade
samme staa, og svarer ikke til den ny Højde der skal altsaa begyndes
med hel ny Grundmur i Kalk dernæst Skorstenen den kommer til at
staa altfor skraa, og maa altsaa ned til Grunden, og flyttes længere ind
i Bygningen, Vinduerne falder bort di bliver altfor lave til den Højde
der omtales i Loven, dertil Indgangsdør samt øvrige Døre, kort sagt
alt Træmateriale Gulv og Loft maaske Borde og Bænke m.m. vil blive
mer eller mindre ubrugelig til den ny Skole.
Altsaa da nu Skorstenen der nyopført, og Vinduerne i begge Klasser
der er nye og m.a. og hele Bygningen er ny udfuget og Istandsat, saa
biver det virkelig en gjennemgribende stor Bekostning for vor lille
fattige Kommune, hvilket vistnok ogsaa det højtærede Skoledirektion
vil sande med Os.
Men siger Ministeriet desuagtet, at Vi skal lade vor Skole ombygge,
burde Samme ikke ogsaa sige Os hvordan det skal indrettes og ske?
(ifølge Kirkeministeriets Skri af 27/12 1862.) og hvor skal Vi henvende Os, for at faa en ikke ubetydelig Hjælp til en saa stor Foretagende som ny Opførelse af hele vor Skole, thi en saadan Hjælp maa
Vi sikres eller stilles Os i Udsigt, forinden videre foretages i denne
Sag.
Men kunde det højtærede Skoledirektion udvirke for Ministeriet, at
Vi endnu i nole Aar kunde beholde vor ældre Skole, der er overmaade

stor nok efter ældre Skoler at betragte, og tilmed da Børne-antallet ikke forøges, og ikke kan stilles i Udsigt til Forøgelse i en nær Fremtid,
saa vilde Vi være det højtærede Direktion meget talsnemlig derfor.
Ærbødigst
Manø Sogneraad den 2/1 1895
A. Johansen. Fmd.

