Kongevejen 98A
Den gamle skole i Lønholt
Matrikelnummer
Matr. Nr. 46b Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 1.379m2, 46c Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 90 m2 og 46d
Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 1005m2.

Der er i dag lejligheder i den gamle skolebygning. Etagebebyggelsen er vurderet bevaringsværdig i kategori 4

Fotos af ejendommen

Lærere:
Rasmus Poulsen, som er født 1841 og død 1923. Pensioneret lærer, som havde levet over 40 år i Lønholt.
Det fremgår af nekrolog: ”Han var oprindelig møllersvend, men den interesse han nærede for skolevæsenet
foranledigede ham til at oprette en privatskole i Lønholt. De skolepligtige børn i denne by havde tidligere
været henvist til at søge den lange vej til Grønholt Skole, men tidspunktet, da sognerådet ikke længere kunne
finde kravet om en skole i Lønholt overhørigt, var nu kommet, og man traf vistnok herfor en ordning med
Poulsen.
Sognerådet byggede en ny skole og Poulsen tog lærereksamen på Københavns Seminarium, hvorefter han i
1883 blev ansat som lærer ved den nye kommunale skole.
I dette embede virkede Poulsen indtil svaghed i 1913 tvang ham til at tage sin afsked. Senere har han som
pensionist boet her i byen. Poulsen var en stilfærdig og velmenende gammel mand. I de yngre år var han
meget stærkt interesset for sin skole, en af de få lærere her i kommunen som dengang holdt aftenskole.
Han interesserede sig også for foredrags fag og lokalhistorien og hans gamle elever og andre med hvem han
kom i berøring, vil mindes ham med venlighed. ”

Poul Martin Andersen, førstelærer, født 9.november 1879 i Bloustrød sogn, søn af gårdejer J. M. Andersen
og Karen Pouline, født Jensen. Gift 2. juni 1908 med Augusta Chr. F. Pedersen, født 27.12.1879 i Gilleleje.
Præliminæreksamen ved Universitetet 1895, Blågårdsseminariet 1901, 1. november 1901 hjælpelærer i
Karise, Præstø amt, 1. november 1902 andenlærer ved Rybjerg, Viborg amt, 1. marts 1905 andenlærer i
Græsted, Frederiksborg amt, 1. februar 1908 enelærer Østergade, Præstø amt, 1. december 1913 enelærer
Lønholt skole, 1. december 1918 førstelærer sammesteds. Jfr. Dansk Skolestat, bind II 1933.
Elisabeth Vendt, frk., lærerinde, født 12. februar 1892 i Sdr. Vissing. Datter af pastor Elimar Vendt og
hustru Ingeborg, født Münster. Præliminæreksamen, Hasle Seminarium 1915. Skolekøkkeneksamen 1916,
vikar Atterup skole, Faxe 1920, 1920 lærerinde Lønholt Skole. Jfr. Dansk Skolestat, bind II 1933.
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Skøde af 1.8.1998 til Mogens Pedersen og Anja Fogh Nielsen.
Lyst skøde den 31.10.1927 til Asminderød-Grønholt Kommune (70)
Lyst skøde den 10.1.1922 til Asminderød-Grønholt Kommune (46d)
Lyst skøde den 20.1.1918 til Asminderød-Grønholt Kommune (46c)
Lyst skøde den 21.11.1883 til Asminderød-Grønholt Kommune (46b)

