
Københavnske pensionister fortæller skolehistorie 
- PRÆSENTATION AF ET KILDEMATERIALE 

Af SIGURD JENSEN 

Et nyt og spændende kildemateriale præsenteres i denne afhandling. Henved 
1900 folkepensionister i Københavns kommune har nedskrevet erindringer om 
barndom og ungdom. Stadsarkivaren, dL phil. SIGURD JENSEN, har gennemgået 
materialet og skriver om, hvad det kan bruges til i skolehistorien; han belyser 
her både de metodiske problemer, der knytter sig til materialet, og de faktiske 
skoleforhold. 

I maj 1969 udsendte magistratens 3. afdeling (borgmester: Børge H . 
Jensen) en opfordring til aUe folkepensionister i Københavns kom-
mune om at nedskrive og indsende erindringer om deres barndom og 
ungdom. Disse erindringer skuUe opbevares i Københavns stadsarkiv, 
hvor de ville blive stillet til rådighed for historieforskningen, mens 
de i øvrigt ville være utilgængelige for publikum i 25 år. De bedste 
ville blive præmieret og prØver på materialet blive offentliggjort. Kun 
erindringer, der var modtaget inden udgangen af august 1969, kunne 
komme i betragtning ved præmieuddelingen, men bortset herfra var -
og er - byens pensionister velkomne til at indsende optegnelser om 
deres barndom og ungdom i København, når det måtte passe dem. 

Ved fristens udløb var der indkommet ca. 1850 beretninger, og i de 
nærmest følgende dage kom yderligere et halvt hundrede. De var kom-
met i en stadig strøm hele sommeren igenem, men det var et gennem-
gående træk, at medens de først indkomne var noget tyndere såvel af 
omfang som af indhold, kom der henimod fri stens ophør et betydeligt 
antal omfattende og indholdsrige arbejder. Efterhånden som beretnin-
gerne indgik til stadsarkivet, fik hver et løbenummer. Det er altså ikke 
tilfældigt, at man i det følgende især vil træffe de højere numre citeret. 

Det var næppe uden betydning, at der nogle uger før fristens udløb 
blev udsendt en meddelelse gennem pressen, der fortalte om det ma-
teriale, som var kommet ind, opfordrede flere til at være med samt 
specificerede visse områder, hvor man kunne ønske at få flere og 
mere detaljerede oplysninger, et af disse områder var skolegangen. 

Det tager sin tid at gennemgå 1800- 1900 manuskripter, hvoraf 
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ikke så få på flere hundrede sider. Heldigvis var en del maskinskrevne, 
men hovedparten var dog skrevet i hånden. Så det tog noget længere 
tid end beregnet at finde frem til præmietagerne. Men da de udlovede 
præmier + nogle ekstrapræmier var uddelt ved en lille festlighed på 
rådhuset, kunne man gå i gang med at delagtiggøre offentligheden 
i indsamlingens resultater. A viserne bragte efter aftale med nogle af 
præmietagerne uddrag af deres erindringer, og i 1972 udsendte magi-
stratens 3. afdeling et værk, redigeret af inspektør ved Nationalmuseet, 
cand. mag. Poul Strømstad med titlen »Københavnere fortæller. Erin-
dringer fra det gamle København«, hvori der dels offentliggøres ud-
drag af samtlige 15 præmietageres beretninger, dels i en indledning 
og en efterskrift gives en omfattende redegørelse for memoire-ind-
samlingen og præmieringen. Læsere, der ønsker nærmere oplysninger 
om det materiale, som den efterfølgende redegørelse bygger på, kan 
altså henvises til dette værk, der ganske vist ikke er i boghandelen, 
men som bl. a. kan benyttes på de københavnske biblioteker. 

Erindringsmaterialet indbyder til detailstudier, og en af dem, en sko-
lehistorisk, skal hermed fremlægges. Da forfatterne har fået løfte om 
diskretion, vil de i det følgende blive citeret ved det løbenummer, deres 
beretning har fået ved modtagelsen. Nummeret vil være anført i pa-
rentes ved den meddelte oplysning. 

Som historisk kildemateriale er beretningerne - naturligvis - be-
hæftet med svære mangler: mange er forbitrede opgør med en svær 
barndom og ungdom; andre derimod ser barndommen, herunder også 
skolegangen, gennem et rosenrødt slør, men det er nu de færreste; 
adskillige berettere foretager efterrationaliseringer, og mange har svært 
ved at holde detaljerne ude fra hinanden. Det er jo nu engang ældre 
mennesker, der skriver. Det sproglige volder også sine vanskelighe-
der. Det har ikke sjældent knebet med at få sætningerne formet, så 
meningen blev helt klar. Endelig glemmer mange at meddele helt selv-
følgelige ting, som f. eks. hvornår de er født, hvilken skole de gik 
i o. lign. 

Hvis man, lidt groft, deler de skolehistoriske problemer op i de 
sociale og de pædagogiske, er det iøjnefaldende, at erindringsmateria-
let er langt mere givende på det første område end på det sidste. Da 
pensionisterne kun fik en opfordring til at fortælle løs, kan man i al 
fald ikke bebrejde dem, at det er således. Derimod kunne man måske 
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rejse det spørgsmål, om man ikke ved eventuelle fremtidige indsam-
linger bør stille noget præcisere spørgsmål. 

Den københavnske kommuneskole var ved århundredskiftet delt 
i friskoler og betalingsskoler, en ordning som havde bestået siden 
midten af 1870'erne. Til at begynde med havde der været nogenlunde 
lige mange børn i hver af de to skolegrupper, i 1874 således 5003 i be-
talingsskolerne, 4991 i friskolerne. Men tilgangen til den sidste gruppe 
voksede langt hurtigere end tilgangen til den første. I 1899 havde beta-
lingsskolerue 12.647 elever, friskolerne 28.417. Senere stan:dsede væk-
sten i elevtallet i friskolerne. Det er utvivlsomt de forbedrede levevil-
kår, der begynder at gøre sig gældende også på dette område. Da 
delingen ophØrte 1. april 1915 gik ca. 15.000 børn i betalingsskolerne, 
ca. 27.000 i friskolerne. 

1 betalingsskolerne betaltes l kr. pr. elev pr. måned. Gik mere end 
to søskende i betalingsskole, skulle der kun betales for de to første. 
Skolepengenes størrelse var uændret i alle de ca. 40 år, ordningen 
bestod, og betalingsskolerne omtaltes i almindeligbed som • kronesko-
lerne« . 

Elever i kroneskolerne skulle betale de fleste af bøgerne (den danske 
læsebog synes sommetider at være blevet leveret gratis, jfr. nr. 1487) 
samt rekvisitter som stilebøger o. lign. tilligemed håndgerningsmateria-
ler. 1 friskolerne var alt dette gratis. Men udgifterne til skolepenge og 
bøger m. v. var ikke den eneste byrde, skolegangen i betalingsskole 
medførte for elevernes pårørende. Der stilledes også i disse skoler 
større krav til børnenes påklædning. »Vi var altid velklædte og måtte 
skifte tøj, når vi kom hjem fra skole (1245, pige, Vestervoldgades be-
talingsskole, f. 1885).« . 1 betalingsskolen gik man ikke med træsko 
som os i friskolen« (1478, pige, f. 1889). 

Her er vi ved noget centralt: træskoene. Hvilken rolle må de ikke 
have spillet som klasse-, ja kaste-mærke. > Vi der gik der (d. v. s. i be-
talingsskolen) følte os vel nok lidt finere end dem, der gik i friskole 
og måske endda gik med træsko « (763, pige, f. 1900). 

Kneb det for børnene i friskolen at skaffe de fornødne træsko, 
kunne skolen hjælpe. Det var naturligvis udmærket, og hjælpen synes 
ofte at være ydet med passende diskretion . Men ikke altid. En pige 
(1319) oplevede, at lærerinden »ligeud midt i timen« spurgte hende, 
om hun ikke skulle have nye træsko, hvad hun blev meget flov og ulyk-
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kelig over. En friskoledreng (1553), der oplyser, at han aldrig har 
haft et par sko til at gå i skole med, fortæller, at for at få træsko ud-
leveret på skolen skulle man have en . tiggerseddel« med hjemmefra. 
Den almindelige forbedring af de Økonomiske forhold i hovedstaden 
i disse år synes også at have sat en udvikling i gang på dette område. 
En dreng (1646), der fra 1898 gik i forskellige friskoler, bemærkede, 
at der i begyndelsen af det 20. årh. indtrådte en forandring . • Lige til 
omkring 1903 gik vi med træsko på i skole. De kan tro, der var musik, 
træskotramp på trapperne, når vi gik op klassevis til lokalet. « Også 
eleverne i betalingsskolerne gik oprindelig i skole med træsko på. En 
elev i Sølvgades betalingsskole (1451) husker, at han brugte træsko 
i 1899. 

Som allerede nævnt følte børnene i betalingsskolen sig lidt hævet 
over friskolebØrnene (1492: . friskoleungerne «). Dette forhold nævnes 
atter og atter i memoirerne. Når pladsmangel nu og da gjorde det nød-
vendigt at placere en gruppe friskole børn i en betalingsskole eller om-
vendt, kunne der forekomme ting, der på pinlig måde understregede 
overfor børnene, at der var forskel. Da børn fra Charlottegades beta-
lingsskole en tid brugte lokaler i Rådmandsgades friskole, holdt de to 
skolers elever frikvarter hver for sig (1540), og da pigerne fra Råd-
mandsgades skole en tid havde til huse i Charlottegade, kom de ikke 
med på en udflugt til Zoologisk Have, som var arrangeret for beta-
lingsskolens elever. Dette var i sig selv ubehageligt, men hvad værre 
var, udflugten var annonceret så ubehændigt, at friskolepigerne troede, 
de skulle med. Men da de mødte op i søndagstøjet med madpakke og 
uden skolebøger, blev de blot kostet op i klassen og fik endda skænd, 
fordi de ikke havde bøgerne med (1319). 

En dreng (1485), der fik anledning til at prØve bMe Suhmsgades 
friskole og Sølvgades betalingsskole, fandt ikke nogen større forskel 
på eleverne i de to skoler, men lærerpersonalet i Sølvgade var >venli-
gere, de havde ikke den strenge befalende tone på« (overflytningen 
skete i 1908). Forskellig tone i de to slags skoler kan have givet visse 
forældre den tanke, at deres pige i al fald skulle i betalingsskole. En 
pige (1379) fortæller, at hendes brødre havde gået i friskole, men hun 
og en søster kom i betalingsskole, men hun . husker tydelig den kamp 
det var at skaffe de to kroner om måneden«. Vi er omkring året 1912, 
men med datidens lønninger var 2 kr. stad ig mange penge. 

Der var ofte dramatik knyttet til det at gå i betalingsskole. Kunne 
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forældrene blive ved at klare skolepengene? En dreng (1451), der gik 
i Sølvgades betalingsskole i årbundredets første år giver dette lille 
rids af situationen: . Skoleinspektøren er det mest gnavne menneske, 
jeg nogensinde har mødt. En gang om måneden kommer han ind 
i klassen med sin store protokol og læser navnene op på de drenge, 
der endnu ikke har betalt den krone, de skylder i skolepenge. Mens 
han truer med overflytning til friskolen i Larslejstræde, dukker de arme 
syndere sig ... « En pige (1519) busker den dag i dag som noget 
yderst pinligt, at hun . en gang« måtte bede om henstand, idet hendes 
fader var blevet arbejdsløs på grund af frostvejr. Men måske var sko-
lemyndighederne ikke altid lige hårde, når det kneb. En dreng (1670), 
der gik i Sølvgades betalingsskole fortæller, at den 1. i hver måned 
blev kronen betalt og kvittering udstedt. »De fleste havde penge med 
den dag, men efternølere var der, og sidst på måneden blev disse 
truet med overflytning til Hinde- eller Suhmsgade, men jeg husker ikke 
nogen er blevet det. « 

I de fleste arbejderhjem var sagen vel givet på forhånd. Der var 
kun økonomisk mulighed for at lade børnene gå i friskolen. Selv i den-
ne var der imidlertid et klasseskel; der var bØrnene, der deltog i skole-
bespisningen om vinteren, og der var dem, der ikke gjorde. En ret 
væsentlig del af den københavnske underklasse levede meget nær sul-
tegrænsen. Beretningerne giver et overbevisende indtryk af dette for-
hold. Kommunens tilbud om skolebespisning var derfor en overor-
dentlig værdifuld håndsrækning til en mængde bØrn. En dreng, der gik 
i Larslejstrædes friskole (1625, f. 1894) mener, at ca. balvdelen af 
eleverne spiste på skolen. Han oplyser, at bespisningen, der foregik 
bveranden dag i vinterhalvåret, bestod i to varme retter, f. eks. frika-
deller og Øllebrød, sødsuppe og stegt flæsk, bvidkålssuppe med kogt 
flæsk, altid groft rngbrød . På Rådmandsgades friskole spiste drengene 
bveranden dag, pigerne hveranden; to retter varm mad, tilberedt af 
skolebetjentens kone og en ældre dame, 5 store piger vartede op 
(1518, pige, f. 1894). En (1457) mener at kunne buske, at de fat-
tigste blev bespist hver dag, resten hveranden. 

En dreng fra Tietgensgades friskole (833) kan huske menuen der: 
mandag, gule ærter med flæsk; onsdag, kødsuppe og kød i brun sovs; 
fredag, klipfisk med kartofler bveranden uge og flæskesteg samt sød-
suppe bveranden. Altid mange skriver rugbrØd til. Drengene spiste 
mandag, onsdag og fredag, pigerne tirsdag, torsdag og lørdag. 
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Maden var jævn. Der var sparet på saften til sødsuppen (1631), og 
flæsket var »bævrende bugflæsk« (1457). Alligevel påskønnedes den 
overordentlig stærkt, og småuheld, der kostede en gang middagsmad 
huskes endnu med bitterhed, således bl. a. af en dreng fra Frederiks-
sundsvejens skole (1553, f. 1895), som på grund af en eftersidning 
gik glip af sin middagsmad. Men middagen den pågældende dag var 
nu også flæskesteg og sødsuppe. 

Det var imidlertid en klassernæssig nedplacering at være en af dem, 
der spiste på skolen. Også hjemmene følte dette, og der var forældre , 
der holdt på, at så dybt måtte de ikke synke, selvom børnene nok 
kunne trænge til maden. På skolerne var man naturligvis klar over 
dette forhold og fandt - undertiden - på råd. Vi giver ordet til en 
pige, der er født i 1899: . . . i hele min skoletid måtte vi ikke blive 
skrevet op til skolebespisning ... det ville far slet ikke høre tale om, 
jeg tror, han var ærekær ... men heldigvis var der noget, der hed »ef-
terspisere«; hver dag kom der en pige rundt og spurgte efter 3-4 
stykker, jeg behøvede end ikke at række en finger i vejret, blev altid 
taget som den første, vel nok fordi det kunne ses, jeg var under-
ernæret (1308). 

En helt anden holdning fra skolens side mødte en mælkedreng 
(1157), der havde seddel med hjemmefra med anmodnig om at 
måtte deltage i skolebespisningen. »Læreren sagde, at jeg var tykho-
vedet nok, så jeg trængte ikke til noget.« Men vor mælkedreng var 
ikke rådvild. Ved spisetid satte han sig på trappen ned til spisekælde-
ren, for han vidste, at hvis en dreng ikke var mødt til tiden, kom skole-
betjenten og spurgte, om nogen ville have hans plads .• Og det var et 
gilde, når man kom hjem, for så var der mere til de andre af den 
smule, der var i forvejen.« 

Hvis forældrene havde råd til at betale for det, var der et endnu 
mere ambitiøst skolevalg end betalingsskolen. Børnene kunne blive 
sat i privatskole. Det var i al fald dyrere end >kroneskolen«, om det 
pædagogisk set var bedre, er et stort spørgsmål. Nogle mente vel der-
ved at få deres børn placeret i et >finere« milieu. Andre ønskede at 
fritage børnene for den barske behandling, de risikerede i kommune-
skolerne. Det var imidlertid en dyr fornøjelse. KØbenhavns kommu-
nale skolevæsens årsberetninger medtager for en del års vedkommende 
oplysninger om de privatskoler, der stod under skolekommissionstil-
syn . Deraf fremgår, at skolepengene i f. eks. N. Zahles SeminarieskaIe 
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var 3,50-9,00 kr. pr. måned, i Frk. Jacobsens (også kaldet frk. 
Rosa Thorsøes) Pigeskole, Vesterbrogade 146B 2,50-6,50 kr. pr. 
måned og i Frk. K. Jørgensens højere Pigeskole, Frederiksholms Ka-
nal1, 10,00- 18,00 kr. månedlig. 

Nogle private skoler havde egne midler i ryggen eller understøttedes 
af selskaber, så at de kunne lade eleverne slippe med relativt beskedne 
skolepenge. Det gjaldt bl. a. en række katholske skoler, Set. Petri ty-
ske skole o. a. samt Døtreskolen på Christianshavn, en god skole, som 
vi skal høre mere om i det følgende . Her var skolepengene dog ganske 
betragtelige, op til 10,00 kr. pr. måned. 

En række skoler rådede over så store midler, at de kunne se helt bort 
fra skolepenge. Flere af dem stod på et hØjt pædagogisk stade, således 
De forenede Kirkeskoler, Det søsterlige Velgørenheds Selskabs Skole 
m. fl. Børn af underofficerer, hvad der i praksis først og fremmest 
betød børn af håndværkere ved hærens og flådens etablissementer, 
kunne gå gratis i Den Classenske Legatskole, der havde ry for at 
være en god skole, og som efterhånden fik både mellemskole og 
realklasse (1059,1400,1450). 

I kommuneskolerne var der formiddagshold og eftermiddagshold. 
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Børn, der havde erhvervsarbejde (mælkedrenge, bydrenge, arbejds-
drenge) kunne komme på det hold, der passede dem bedst, hvilket 
i reglen var eftermiddagsholdet. Mælkedrengene, der bavde været oppe 
ved 4-tiden om morgenen, og som derfor sad og sov i timerne, er et 
gennemgående træk i beretningerne. Venlige lærere placerede dem på 
de nederste bænke og lod dem sove i fred. En lærer ved Enghavevej-
ens skole organiserede ligefrem en sovetime (kl. 13-14) for mælke-
drengene (1238, f. 1893), medens andre lærere ved samme skole 
pryglede dem, når de faldt i søvn i timen (1261 , f. 1890). En pige, 
der gik i Set. Hansgades skole, mener at kunne buske, at mælkedren-
gene fik sommerferie en ugestid før de Øvrige børn (1492). 

En arbejdsdreng (1605), der kl. 6-12 vaskede krukker på en 
sennepsfabrik og derefter skulle i skole kl. 13-18 mødte ingen hen-
synsfuldhed, skønt han blev syg af presset. Han er lidt ældre end fler-
tallet af berettere, idet han er født 1886. 

Disse eftermiddagstimer i skolen må have været ret trælse, både for 
lærerne og eleverne, selv for de elever, der ikke havde erhvervsarbejde. 
En dreng fra Sølvgades betalingsskole (1451) har tegnet følgende si-
tuationsbillede af en eftermiddag: De sidste timer snegler sig af sted. 
Vi bliver hørt i vor lektie en efter en, de fleste står og hakker i det. 
Læreren keder sig, vi andre keder os. Hvad er dog klokken? Kun en 
af drengene bar ur på og må bolde os underrettet ved hjælp af fin-
gersprog. Ved halvfemtiden kommer skolebetjenten og rusker op i den 
store kakkelovn samt tænder gasblussene i klasseværelset. Endelig slår 
klokken 6, og så går det hjemad ... 

Detaljerede beskrivelser af skolestuer er sjældne. En af de fyldigste 
gives af en elev fra Sødring og Teilmanns Realskole, Gasværksvej 9: 
Man sad mellem 20 og 30 elever i hver klasse ved borde med for-
skydelig bordplade og fast bænk, to og to elever sammen, i bordene 
var en rille til blyanter og faste blækhuse, samt fodbrædder. Til læ-
reren var der et højere lukket kateder og bag ham den obligatoriske 
sorte tavle. På væggene store papkartoner med hilleder afpasset efter 
klassens grad, f. eks. i 1. klasse alle vore husdyr, et landbrug med årets 
arbejder samt de forskellige håndværk. Ældre klasser dekoreredes med 
vilde dyr, botaniske plancher og de ældste med tekniske anlæg, geolo-
giske og rent fysiske billeder. Billederne brugtes bl. a. i den ugentlige 
time »forstandsØvelse« (753). I Brønshøj gamle skole var der lange, 
sortmalede skoleborde med fast bænk uden rygstød og et blækhus i en 
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fordybning foran hver elev (1527). I Suhmsgades friskole sad der 12 
- 15 ved hvert bord i mindste klasse (1169). Fine pulte til at lukke 
op fandtes i Rosa Thorsøes privatskole (1735). Vægbillederne til 
brug ved anskuelsesundervisning nævnes af flere (753, 1451). I klas-
sen kunne være opstillet et par fysikapparater (1551). 

Skolegårdene, hvor frikvartererne tilbragtes, var meget forskellige. 
I Suhmsgades huserede . de største rotter, jeg har set i min tid . 
(1320). Matthæusgades betalingsskole havde en god, stor legeplads 
med bænke, medens samme skoles anneks i Absalonsgade havde en 
forholdsvis lille legeplads, hvor der var en generende lugt fra retira-
derne (1859). Skildringerne af skolegårdene er i øvrigt forbavsende 
sparsomme i betragtning af, hvor megen tid beretterne må have til-
bragt i dem; for ned i skolegården skulle man, hvor slemt vejret end 
måtte være. Et forhold vedrørende spørgsmålet legeplads og frikvar-
ter har dog påkaldt opmærksomheden i særlig grad, nemlig fordelingen 
mellem drenge og piger, hvis skolen frekventeredes af begge køn. 
Særlig rigoristisk gik man til værks i Prinsessegades betalingsskole 
(1575), hvor der gik både drenge og piger, men kun fandtes en skole-
gård. De to køn måtte ikke være sammen i gården, . så vi kom kun 
ned for at blive luftet hveranden time, men der var jo nogle, som in-
denfor de to timer ... måtte række en finger i vejret og sige: Hr. lærer, 
må jeg gå i gården« .• På Frederikssundsvejens nye skole var skolegår-
den delt i to afdelinger af et hØjt plankeværk, en for drenge og en for 
piger (1194). Det samme var tilfældet på andre skoler, f. eks. Suhms-
gades. Beretteren herfra (1485, dreng) nævner, at hvis det hændte, at 
en pige havde et ærinde, der medførte, at hun skulle gennem drenge-
nes gård i frikvarteret, vakte hun opsigt og postyr . omtrent som de 
høje silkehatte på Rådhuspladsen en nytårsaften«. En dreng i øster-
søgades Gymnasium (1246), der efter ordre skulle aflevere en besked 
til en lærer i pigeafdelingen i samme bygning reddede sig en gevaldig 
lussing af inspektøren, der åbenbart hyldede reglen: først slå, siden 
finde ud af sammenhængen. 

Frikvarterets lege såvel som børnelege i Øvrigt omtales ret fyldigt 
i beretningerne, men det vil føre for vidt at komme ind på dette emne 
her. 

Når frikvarteret var forbi , lød der en klokke. Så stillede man op 
klassevis, og det skulle gå stærkt. Gik det for langsomt, måtte man 
gøre det om. Var der uro i geledderne, vankede der prygl (1606). 
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Korporlig afstraffelse under enhver form (spanskrørsslag bagi, lus-
singer, smæk over fingrene med eller uden lineal, rusken i håret, vrid-
ning af kinderne, nappen o. s. v.) var efter beretningerne at dømme et 
overordentlig vigtigt forhold i datidens skole. Selvom beretningernes 
kildeværdi på dette punkt må tages op til meget omhyggelig prøvelse, 
og selvom nogle enkelte psykisk belastede læreres fremfærd utvivl-
somt har fordrejet billedet af Wstandene, må det dog vist erkendes, at 
vi her står overfor et overmåde dystert fænomen. 

Nu må man imidlertid holde sig for øje, at legemlig tugt har en 
solid historisk baggrund, og at den tid ikke var fjern, hvor bonden 
tugtede sine karle, officeren sine menige, og husfaderen såvel børn 
som tyende, nu og da også hustruen. Kirke og skole lærte, at den, som 
elsker sin søn, tugter ham i tide. Endvidere må man betænke, at der 
i dag i Skandinavien er en sådan lede ved legemlig tugtelse, at selv 
svage Wløb vækker opsigt. Med dette in mente må man betragte en-
hver af prygleberetningerne med fornøden skepsis og holde den mu-
lighed åben, at der kan være tale om nogen overdrivelse. Vidnesbyr-
dene er imidlertid så solide, at man, alle forbehold Wgodeset, må er-
kende, at der blev slået, der blev slået meget, og der blev slået hårdt. 

En mandlig beretter (1646), som gik i Set. Hansgades friskole, for-
tæller om nogle særlig brutale lærere ved denne skole, og han er ikke 
ene om at fremdrage netop de bestemte lærere Ufr. 1115, 1563, 
1785). Men han fastslår også, at tiden jo var rå, og om den mest 
brutale af lærerne siger han, at han nok var streng, men han havde 
også slemme elever, formodentlig fordi alle gik på arbejde i fritimerne, 
fik slØj kost hjemme og dårlig sØvn i de overfyldte lejligheder. En 
anden (1048) siger det på den måde, at når der var ca. 35 børn i en 
klasse, hvoraf de fleste havde budpladser, der skulle passes sammen 
med lektierne, så kunne det nok bringe en lærer ud af fatning. I Øvrigt 
opfattede lærerne det som deres pligt at slå. Erna (1859) havde, end-
nu før hun var fyldt 8 år, følgende oplevelse i Matthæusgades beta-
lingsskoles anneks i Absalonsgade: Hun var selv en flink og artig pige, 
og hendes lærerinde var »streng, men retfærdig«. En dag havde 
lille Erna ikke fået læst ordentligt på sine lektier, og lærerinden kaldte 
hende op til katederet, så »næsten bedrøvet« på hende og sagde: »Ja, 
Erna, jeg bliver nødt til det.« Og så faldt lussingen. Men Erna oplyser 
også, at det var den eneste, hun fik i sin skoletid. Det var nu heller 
ikke så almindeligt, at pigerne blev slået. I Den Classenske Legatskole 
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måtte lærerinderne ikke slå dem, »men så puffede og kneb de til gen-
gæld« (1450). Til en vis grad medførte pryglerierne vel, at den lærer, 
der lod være med at slå, af drengene blev opfattet som et skikkeligt 
fjols , man kunne tillade sig at drille. Et sådant tilfælde nævnes (1457) 
fra Bådsmandsstrædes friskole, hvor klimaet synes at have været meget 
barskt. 

Lærernes mangel på psykologisk sans var forbløffende i mange 
tilfælde. Kun et enkelt af de mange skal nævnes. I den lille Valby skole 
havde læreren for vane at gå på besøg i timerne. Så fik duksen (man 
sad efter dygtighed, den dygtigste sad øverst) ordre til at notere op på 
sin tavle, hvem der havde været urolig i lærerens (ravær. Men hele 
klassen var naturligvis i oprØr, når læreren havde vendt ryggen til, så 
duksen havde valget mellem at angive sine kammerater og få klø af 
dem eller være loyal mod dem og få klø af læreren (1086). 

Angrebet for mangel på psykologisk forståelse kan måske rettes mod 
højere instanser end den enkelte lærer, nemlig mod hele dette skole-
system, der krævede, at børnene hver dag i ca. 7 år af deres liv skulle 
spærres inde med ukvalificerede lærere til åndløst og psykisk nedbry-
dende terperi. Erindringerne er, taget som en helhed, et meget hårdt 
angreb på den københavnske skole. Det vrimler med ækle prygle-
scener - men læserne skal blive forskånet. 

Klager fra hjemmene kunne i visse tilfælde begrænse pryglene 
(1447, dreng, Charlottegades betalingsskole) . Men der var øjensynlig 
også andre måder. En lærerinde i Vester Voldgades betalingsskole var 
slem til at slå de små drenge bagi med spanskrøret, men en af dem 
kom en dag under eksekutionen til >at slå en vældig prut «. Så hørte 
hun op med at prygle dem på den måde. 

Meget tyder på, at straffene var lempeligere og mindre vilkårlige 
i betalingsskolerne end i friskolerne og mildest i privatskolerne (.en 
fordel havde vi dog ved at gå i privat skole. Vi blev ikke tævede, som 
vi kunne konstatere, at eleverne i Holsteinsgades kommuneskole blev 
det«, 948). Nogle privatskoler var dog åbenbart lige så hårde som de 
værste kommuneskoler, Kjær og Lyngbyes Realskole f. eks. (1168). 

Drengene levede imidlertid med lussingerne, og de mere robuste tog 
dem, som de faldt. Nogle snoede sig endda gennem skoletilværelsen 
uden at få prygl. En dreng, der var fØdt i 1900, som var bydreng, og 
som tilmed var hæmmet af en talefejl (og den slags synes man gen-
nemgående at have taget meget lidt hensyn til) hævder, at han aldrig 

O' 83 



har fået bank, og at han aldrig har set nogen af sine kammerater blive 
pryglet. Desværre opgiver han ikke navnet på sin skole (1336). 

At lærere og elever har kunnet dele et lille skævt smil over hele 
prygleriet, viser en tradition fra Suhmsgades friskole (1485): Ved 
skoleårets afslutning blev de gamle og udslidte spanskrØr uddelt til de 
elever, der ville have dem. (Ved næste skoleårs begyndelse blev en af 
drengene sendt over til urtekræmmeren overfor for at hente et dusin 
nye.) 

En anden straf var oversidning, der bl. a. toges i anvendelse, hvis 
nogen kom for sent (1413). Det var en straf, mange tog afslappet 
på, men den kunne dog være alvorlig nok . for bydrenge, der skulle 
i plads umiddelbart efter skoletid. I værste fald kunne det betyde 
tabet af et godt job. Der var rift om de gode budpladser. Undertiden 
klaredes problemet ved, at eftersidning konverteredes til klø (1144). 
En særlig raffineret form for straf var at lade drengene sidde efter 
sammen med pigerne (1 I 15). 

En sproglig interesseret beretter (505) har for resten lagt mærke 
til, at det i København hed at .sidde overe, men på Frederiksberg at 
. sidde efter«. (Også betegnelsen indenfor klinkspillet var forskellige 
i de to dele af hovedstaden.) 

Den hårdeste straf, skolen anvendte, var anbringelse i internat. Den 
anvendtes først og fremmest overfor forhærdede skulkere. Det daglige 
antal internerede lå f. eks. i skoleåret 19l3/14 på omkring 26. 

Det var altså en hård og barsk verden, den lille på 6-7 år blev 
lukket ind i, når skolegangen begyndte. Blandt de mandlige og kvin-
delige lærere, der modtog barnet, har de fleste vel været menneskelige 
og forstående, men risikoen for at møde ubehagelige personer var til 
stede, og selvom efterfølgende skildring, et skræmt barns oplevelse 
konserveret i had og bitterhed, måske har fået lidt for meget sort 
farve med og næppe er typisk, så skal det dog anføres som et eksem-
pel på den farlige skole: Min første dag i skolen har altid stået klart 
for mig. En stor, usympatisk mand stod og tegnede på tavlen de første 
bogstaver i alfabetet og nævnede dem ved navn, hvorefter vi hver for 
sig skulle op til tavlen og gentage navnet på det bogstav, han pegede 
på. Da jeg på det tidspunkt havde fået nerver på, var jeg ikke i stand 
til at sige et ord, hvad der resulterede i en kraftig øretæve, så 
det sang i hovedet på mig ... (1261, dreng, skolen var tilsyneladende 
Enghavevejens friskole). En dreng (781), der begyndte sin skolegang 

84 



i Kapelvejens betalingsskole i 1905, havde næsten lige så ubehagelige 
oplevelser i sin første skoletid. Han hævder, at læreren var over 80 og 
en dårlig underviser. I de to første år nåede klassen ikke stort videre 
end til at kunne stave i kor. 

En anden beretter (1670), der gik i Sølvgades betalingsskole, for-
tæller også, at børnene stavede i kor; de skulle følge med i bogen med 
pegefingeren. Lærerinden gik rundt i klassen med en lineal, og fulgte 
man ikke med i teksten, vankede der rap over fingrene. 

Flere beretninger nævner den mangel på forståelse, som ordblinde 
børn var udsat for. 

For nu at blive ved faget dansk, er adskillig tid naturligvis gået med 
søvndyssende oplæsning af læsebogens tekster o. lign., men der var 
lyspunkter. En pige fra Hans Tavsensgades friskole (1475, f. 1894) 
fortæller, at lærerinden læste eventyr og historier. . Onkel Toms hytte 
græd hele klassen over«. Samme lærerinde lod børnene læse skuespil 
med rollefordeling, bl. a. læstes Søstrene paa KinnekulIen. Somme ste-
der blev bØrnene sat til at recitere de store nationale klassikere. En 
pige, der ved eksamen i ældste klasse fik til opgave at fremsige . Guld-
hornene«, mindes endnu dette værk med afsky (1134, Matthæusgades 
betalingsskole). I afgangsklassen (som mange ikke nåede, fordi de var 
blevet oversiddere undervejs) læstes en smule litteraturhistorie, fra 
Holberg til OehlenschUiger (975) . Nr. 1527 (en dreng) gik i Brøns-
høj gamle rytterskole, der også var bibliotek. Læreren var tillige 
bibliotekar. Han tog tit en bog ned fra hylden og læste op, . især husker 
jeg, når han læste Holbergs komedier med et særligt morsomt afsnit, 
så Io han så hjerteligt, at lorgnetterne faldt af næsen, men da de var 
forankret med en tynd metalkæde til vesteknappen, kunne de heldig-
vis ikke falde på gulve!.« Fristile om oplevelser (f. eks. på en tur i 
Zoologisk have) hører vi meget om. Det hørte derimod nok til und-
tagelserne, da en dreng i Kjær og Lyngbyes Realskole fik påbud om at 
møde om mandagen med en 16 siders stil om sine oplevelser i løbet 
af søndagen, . og dem var der ikke mange af dengang. (1168). I Frø-
ken Jessens Skole, der var en slags forberede!sesskole til optagelses-
prØven til Metropolitanskolen, terpedes den danske grammatik med 
energi (1661). 

Om regneundervisningen foreligger blandt flere to så forskellige 
beretninger som disse. En dreng (1307, f. 1898), der var elev i Båds-
mandsstrædes friskole (en skole der gennemgående får en hård be-
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handling i memoirerne), fortæller, at regne læreren det meste af timen 
sad og røg cigar og læste avis "kun afbrudt engang imellem for at tæske 
os med spanskrøret for at få lidt motion." En pige derimod, der gik 
i Rådmandsgades friskole (1712) havde i 7. og 8. klasse inspektør 
N. C. D. Geleff i regning, og . han var utrættelig til at forklare .« For-
uden regning havde hendes klasse både geometri og aritmetik. 

Fremgangsmåden synes ofte at have været den, at børnene havde 
en regnebog, som de arbejdede sig frem i efter evne (hver på sin tav-
le). Nogle nåede langt, andre sakkede agterud (jfr. 1860). En dreng 
(1459, f. 1891), der gik i en lille privatskole, brugte Hansens Regne-
bog 1.-3. del, og »3. del nåede jeg igennem 2 gange«. Det drejede 
sig formentlig om Chr. Hansen: Tavleregningsopgaver, der kom i 
utallige oplag i både forrige og indeværende århundrede. En anden 
beretter (1290), der gik i Billes Realskole, brugte Pedersen og Rot-
ting: Børnenes Regnebog. 1.-3. bind udkom 1900, og også den kom 
i talrige oplag. Beretteren oplyser, at den var i knaldrødt bind, og at 
det var den, der gav anledning til udtrykket . ifølge den røde regne-
bog« . 

Bemærkningerne om faget religion er ofte uvenlige. I den forbin-
delse må dog erindres den indstilling til religion og kirke, der er blevet 
gængs i de år, pensionisterne har levet størstedelen af deres liv. Men 
religionsundervisningen var åbenbart fæl mange steder. Indterpning af 
katekismus og afliren af salmevers uden forklaring var det væsentlige 
(1144: de mærkelige ord, tit døde ord og ofte stillet unatnrligt op 
for rytme og rimenes skyld var svære at holde fast, især da vi aldrig fik 
nogen forklaring). Ofte mødes en helt pjattet indstilling fra lærernes 
side (en lille pige på 7-8 år (1859) måtte sidde efter, fordi hun ikke 
kunne >gøre rede for dyrene i Noahs ark«). 

Om kirkens opbakning af faget beretter en elev i Kapelvejens skole 
(781): Tiden nærmede sig til konfirmationen og i sidste klasse kom 
skolens tilsynsfØrende i religion på besøg. Det var den kendte pastor 
Axel Beck ... på Nørrebro. Han mødte op i fuldt ornat for at overhøre 
os i religion, hvilket også satte sit præg på overhøringen, men han 
fandt os dog værdige til at optage på hans konfirrnationshold til kon-
firmationen i foråret 1913. 

Sangundervisningen koncentrerede sig om at lære børnene et vist 
antal salmer og fædrelandssange. En dreng (1307) beklager, at man 
ikke fik at vide, hvad svære ord, som f. eks. Codans Bølge, betød. 
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Blandt undtagelserne var De forenede Kirkeskoler, hvor en energisk og 
enthusiastisk sanglærer sØrgede for en fremragende undervisning (sang 
efter a capella metoden, nodelæsning etc.). Beretteren fortæller, at 
når vinduerne til Nørregade stod åbne i sangtimen, standsede folk op 
på gaden for at lytte (1047). Knap så fornem, men ganske hyggelig 
var sangundervisningen på øster Farimagsgades betalingsskole, hvor 
sanglæreren (med en bajer under katederet) lærte børnene flerstemmig 
sang, ledsaget af hans violin (975). 

Geografi kunne naturligvis uden vanskelighed gøres til et terpefag, 
eventuelt med ledsagende prygl (975, 1579). Fysikundervisning var 
der ikke meget af. Skolerne havde enkelte apparater, bl. a. e1ektricer-
maskiner, men de blev næppe benyttet på anden måde end som 
kuriosa. Naturhistorieundervisningen var åbenbart også ret primitiv. 
En elev i Den Classenske LegatskaIe (1450) fortæller, at frøkenen 
viste dem nogle udstoppede fugle, men i øvrigt kun holdt sig til teksten 
i bogen. På Enghavevejens skole demonstreredes også udstoppede dyr 
og fugle, og da fortælleren (1631) er født 1887, er det altså sket alle-
rede omkring år 1900. Fra samme skole fortæller en dreng, der be-
gyndte sin skolegang i 1901, at klassen med tilladelse fra skolens in-
spektør hvert år fik en ekstra skolefridag til . botanik i Søndermar-
kene. Turen gik imidlertid i stedet til Valby Realskole, der ejedes at 
klasselærerens hustru, og her blev den meget store have luget og revet 
og plænen slået. Bagefter blev børnene trakteret med sodavand og . et 
herligt kaffebord c. Beretteren var svært tilfreds med denne form for bo-
tanikundervisning (1238). Rigtige botanisereture havde man på Chri-
stianshavns Døtreskole, hvor pigerne dog naturligvis først og fremmest 
betragtede dem som skovture (1061). 

Seksualundervisning synes ikke at have været et totalt ukendt be-
greb. Lærerinden i naturhistorie og gymnastik i Det Søsterlige Velgø-
renheds Selskabs Skole gav i al fald på en given foranledning klassens 
piger en orientering i, hvordan mennesker bliver til, . og det var ikke 
om bier og blomster hun talte« (1195). I Prinsessegades betalings· 
skole blev det menneskelige legeme gennemgået, uden at kønsorga-
nerne blev omtalt (1137). 

Skriveundervisningen hører vi ikke meget om. Faget har vel aldrig 
hørt til de mest spændende. En dreng fra Vester Voldgades beta-
lingsskole (1078) oplyser dog, at skrivelæreren var en forhenværende 
hovmester, der lærte drengene at skrive smukt. Beretterens håndskrift 
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bekræfter dette. En pige fra De forenede Kirkeskoler (1047) fortæl-
ler, at klassen havde en meget streng gammel skrivelærer, der var no-
get så fint som »kalligraf«. Han knyttede et fag til skriveundervisnin-
gen, som han kaldte bogstavforklaring, som beretteren aldrig har hørt 
om noget andet sted, og som bestod i at analysere bogstavernes op-
bygning. Han lærte også eleverne at skrive rundskrift både med dob-
beltpen og tyk enkeltpen, »det fik jeg senere brug for på kontoret, det 
så flot ud i hovedbøgerne«. En anden pige, som var elev i Det Søster-
lige Velgørenheds Selskabs skole i St. Kannikestræde (763) kender 
også den gamle kalligraf og hans »bogstavforklaring«. Hun fortæller, 
at han hed SØrensen, og oplyser, at han også underviste på De for-
enede Kirkeskoler i NØrregade, så der er ingen tvivl, det var samme 
mand. Også hun fandt ham streng. >Når hr. SØrensen kom haltende 
ind i skolestuen, vidste vi, at han havde nuller i lommen.« Klassen 
måtte hver uge aflevere 8 sider hjemmeskrivning, d. v. s. skønskrift. 
Nr. 763 husker fint, hvordan bogstavforklaringen var for et stort A: 
1 punkt, 2 opstreger, 1 nedstreg og 1 tværstreg; begynder '/2 mål over 
grundlinien, går '/2 mål ned, 7 mål op, 7 mål ned, 2 mål op og 1 
tværstreg. Nr. 1047 har skrevet sine erindringer med så prægtig en 
håndskrift, at man ser, at anstrengelserne ikke har været forgæves. 
Nr. 763 har valgt at bruge skrivemaskine. 

Selv pennen kunne gøres til et problem. I Billes Realskole måtte 
man ikke bruge de billige »elastik«-penne, der var gode nok til kom-
muneskolernes elever. Der skulle anvendes et finere og dyrere mærke 
(1290). Men i Frk. Engelhardts lige så fine skole i Rysensteensgade 
havde skrivelæreren fået øje på »elastik«-pennens fortrinlige egenska-
ber. Så her så man bort fra dens proletariske prisbillighed og kanoni-
serede den som det eneste værdige skriveredskab (1213). 

Faget tegning ofrer beretterne heller ikke mange ord på. Der var 
nok ikke meget at fortælle om det fag, med mindre man var så heldig 
som nr. 975 (f. 1889), der gik i øster Farimagsgades betalingsskole. 
Han fortæller: En ... lærer, som nærmest var elsket, var tegnelærer 
(S. Chr.) Jensen. Hans forhold til drengene var mere frit og langt 
nærmere vor tids pædagogik. Ganske vist gennemgik man i »Fri-
håndstegning« en række tørre faser, ligeliniede figurer, perspektivteg-
ning med skyggeskravering efter klodser og senere virkelige brugsgen-
stande; men vi, som var flinke i faget, gik så over til hele pastel-
kunstværker i farver med fugle eller andre dyr fra naturhistorie-skabet 
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som modeller. Jensen blev senere tegneinspektør for Københavns 
kommuneskoler. 

Historieundervisningen gav læreren med de særlige evner en chance. 
På Hans Tavsensgades friskole (som man ofte læser noget pænt om 
i memoirerne) havde man en viceinspektrice, frk. L. Bagger, der kunne 
gøre undervisningen levende. Historien blev »spillet«: Knud den Store 
sad på kateders talen med skammel under fødderne og krone og rigs-
æble af guldpapir, pegepinden var scepter, mens han befalede havet at 
vige bort fra hans fødder. Under slaget ved Svold var det forreste 
midterbord Ormen hin Lange, de andre borde den øvrige flåde . »Da 
Einar Tambeskælvers bue brast og dermed Norges rige af Olav Tryg-
vasons hånd, sprang vi alle på kongens bud under stor jubel i havet« 
(1626). 

På samme skole forsøgte en anden lærerinde at give pigerne lidt un-
dervisning i samfundslære i tilknytning til historieundervisningen, men 
det kedede dem, og en enkelt af lærerindens mandlige kolleger syntes 
åbenbart, at det var noget pjat, at piger skulle lære den slags (1626). 

I en drengeklasse i Valby skole drøftede man alle mulige aktuelle 
spørgsmål også politik o. lign. (1731). I Prinsessegades betalingsskole 
dervisning i samfundslære i tilknytning til historieundervisningen, men 
mer inspektØr Ingvor Bondesen). I samme skole havde man en lærer, 
som var fra Sønderjylland og var god til at fortælle om krigen 1864 og 
forholdene syd for grænsen (samme beretter). På Set. Hansgades fri-
skole var en lærer med det pudsige øgenavn »Nisseben« en fængslende 
og farverig historielærer, men han slog hårdt (1563). På Marie Bo-
bergs højere Pigeskole blev historieundervisningen suppleret med op-
læsning. Beretteren husker bl. a., at der blev læst op af en bog om den 
franske revolution (1274). 

Disse og flere andre eksempler på god og spændende historieunder-
visning kan dog ikke tilsløre den triste kendsgerning, at også historie 
- i henhold til talrige beretninger - var et terpefag. Kunne man 
ikke finde på andet at plage eleverne med, var der altid kongerækken. 

I kommuneskolernes afgangsklasser gaves en smule sprogunder-
visning. I de bedre privatskoler blev der givet en hel del mere under-
visning heri. I Frøken Atalia RØrbyes højere Pige- og Realskole, NØr-
regade 31 , begyndte man således med fransk, fortsatte med tysk og 
derefter kom også engelsk med (872, f. 1886). I Betty Jacobsens pri-
vate Pigeskole begyndte man med tysk i 1. klasse (1732, f. 1889). 
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Medens oplysningerne om læsefagene gennemgående er ret magre, 
er der et par andre fag, der er mere omfattende omtalt. Det er kvinde-
lig håndgerning og skolekøkken samt gymnastik. 

Håndgernings- eller håndarbejdstimerne er kun sjældent genstand 
for anerkendelse. De var kedelige, bl. a. fordi pigerne fØlte , at det, de 
lavede, ikke kunne bruges til noget som helst. Der blev strikket strøm-
per af sort eller trist brunt garn (1339 fortæller, at klassens piger var 
to år om at strikke et par), der blev syet . massive særke« (1656), for-
klæder, benklæder m. m. i temmelig håbløse faconer, som man kviede 
sig ved at tage i anvendelse (1577, 1626 m. fl.). I De forenede Kirke-
skoler forsøgte man at gøre faget mere meningsfyldt. Pigerne skulle 
simpelthen sy både deres eget og drengenes konfirmationsudstyr. I 3. 
klasse syedes således en hvid drengeskjorte (i hånden), i 4. klasse en 
bomuldskjole og et underskørt af mørkt uldent stof (på maskine). Da 
beretteren en dag i et anfald af kådhed spurgte lærerinden, om hun 
selv måtte bestemme, hvem af drengene der skulle have den skjorte, 
hun syede, fik hun det hvasse svar, at hun ikke skulle komme med 
upassende spørgsmål (1323). 

Var håndgerning en noget trist affære, var skolekøkkenerne, som så 
småt begyndte at dukke op, den helt store begivenhed. En pige (1631), 
der er født 1887, beretter med begejstring om, hvorledes skolekøkke-
nerne blev indført i hendes skoletid på Enghavevejens skole. Hun gik 
ikke selv på denne skole, men hendes klasse gik derover og blev un-
dervist. En anden (759) fortæller om samme skoles skolekøkken, at 
det var stort og dejligt. Man arbejdede i familer, 7 i hver. En vaskede, 
en strøg, en lavede forret, en efterret, en dækkede bord, en serverede 
og en vaskede op. Kun ældste klasse havde skolekøkkenundervisning. 
Hans Tavsensgades skole havde også skolekØkken, og det fik en dag 
besøg af kong Frederik VIII, prinsesserne Dagmar og Thyra samt 
prins Gustav (1475). Det må have været omkring 1908. 

SlØjd for drenge hører vi meget lidt om, men der var i al fald visse 
muligheder for at lære det udenfor skoletiden (1137). 

Læreren i gymnastik for drenge var ofte en afdanket officer eller 
underofficer, og det prægede tonen i faget. . Drengene blev behandlet 
præcist som rekrutter.< Samme lærer, hvorom dette fortælles, bar den 
fine titel krigs assessor og yndede i øvrigt at holde foredrag for 
eleverne om socialismens vederstyggelighed. "Efter timen skulle en af 
eleverne bliver tilbage og pudse krigsassesorens støvler med en flØjls-
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klud. Derefter trak krigsassessoren sig tilbage til sit Wle vægskab og 
bøjede nakken - klar til næste klasse . (781). En forhenværende un-
derofficer, der underviste i gymnastik på Frederikssundsvejens frisko-
le, bøjede også nakken, men han var . meget flink, når han var 
ædru" (1607). En helt anden type var kaptajn H. Mølgaard, der var 
gymnastiklærer på østre Farimagsgades betalingsskole. Han var barsk, 
men han tillod ikke spydige bemærkninger mod de elever, der havde 
svært ved faget (1676). 

Om sommersvØmning i gymnastiktimerne hører vi meget. Militærisk 
march til badeanstalten, afklædning, opstilling langs bassinet, et puf 
ud i vandet, ublid behandling af dem, der endnu ikke havde lært at 
svØmme, råheder overfor ,vandskrækkeri<, efter badet en løbetur for 
at fremme tørringen, sjældent håndklæder, tilbage march i en våd skjor-
te. Det er så nogenlunde ingredienserne i dette indslag i gymnastik-
undervisningen (797,1078,1087, 1551 , 1604,1713 m. fl.). 

Medens drengenes påklædning i gymnastiktimen ikke voldte større 
vanskeligheder, kunne pigernes gymnastikdragter i visse tilfælde være 
et både kompliceret og dyrt problem. Tiden krævede jo sædelighed, 
og selvom kun pigerne selv og deres lærerinde var til stede under 
gymnastikken, måtte der endelig ikke vises for meget bar hud. På Ka-
pelvejens betalingsskole anvendtes sweater med lange ærmer, sorte 
reformbenklæder med flæser og lyseblåt for og dertil lange uldne 
strømper (1663). I den Classenske Legatskole brugtes blå gymnastik-
dragt og blå sko. Ingen spurgte, hvor pengene skulle komme fra. Det 
skulle være i orden, og da en af pigerne engang mødte med et par 
grå sko, der var billigere end de blå, blev det påtalt. Pigegymnastik-
ken på denne skole foregik i en god sal med ribber, hest, stige, tove, 
trapez, barre og redskaber til højdespring. Timen deltes i fritstående 
øvelser og redskabsøvelser. Men der var ikke bad bagefter (1450). 
Også på Enghavevejens skole foregik gymnastikken i en smuk og vel-
egnet gymnastiksal med gode redskaber. Om sommeren badede pi-
gerne fra badeanstalten ved Kalvebodstrand (759). Ligesom drengene 
indØvede pigerne svømmetagene på gymnastiksalens gulv. I Matthæus-
gades betalingsskole havde de små skamler under maven ved disse 
øvelser (1859). 

Nogle skoler havde regelmæssig badning for eleverne, andre ikke. 
På Enghavevejens skole foregik badning for piger på denne måde: 
Man klædte sig af, 4 ad gangen, og begyndte med fodbad. Pigerne sad 
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på skamler og vaskede benene med sæbe og børste i varmt vand. Så 
skulle man ind under brusen og vaskes over hele kroppen, ligeledes 
med sæbe og varmt vand. Til sidst en tur under den kolde bruse. Sko-
lebetjentens kone dirigerede »med et spanskrør i hånden«. Men ellers 
sås der ikke spanskrør i pigeklasserne på denne skole (759). 1 Sjæl-
landsgades friskole var der brusebad i kælderen en gang om måne-
den (1478). Skoler, der ikke gav børnene bad, var bl. a. Sølvgades 
betalingsskole (1551) og Suhmsgades friskole (1485), altså gamle 
skoler. 

Utøj florerede. 1 Sølvgade gik en af lærerne hver morgen en runde 
bag elevernes rygge for at se efter lus, og oftest gav eftersøgningen 
resultat (1551). På nogle skoler fik pigerne håret skyllet i karbol-
vand, . så det stank langt væk. (1642, jfr. 1754, der også fortæller 
om mødrenes bestræbelser med petroleum i samme gode sags tjene-
ste). Datidens drenge var kortklippede og klarede sig derfor lettere. 

Man mærker, at mange kvindelige og mandlige lærere virkelig 
lagde vægt på at forbedre børnenes hygiejne. Enkelte tænkte dog mest 
på sig selv, således inspektØren på Charlottegades betalingsskole, der 
altid lod ordensduksen åbne døren for sig, idet han - som han sagde 
- ikke ville have bakterier på fingrene (1447). 

1 de københavnske kommuneskoler begyndte de små i sjette klasse, 
rykkede derefter op i femte o. s. v. (i modsætning til bl. a. Frederiks-
berg, hvor man begyndte i l. klasse) . • 1 oktober 1901 kom jeg i skole 
på Kapelvej . Man kunne blive meldt ind to gange om året, april eller 
oktober, og de små begyndte i sjette klasse og de store sluttede ilste . 
. . . 1 1907 blev der lavet en 7ende klasse, og nu blev det lavet om, så 
de små begyndte i Iste kl .• (1122). Det er ikke korrekt, at l. klasse 
var slutklasse. Efter den var en såkaldt >afgangsklasse«. Men de fleste 
nåede ikke så langt. 

Et specielt fænomen var den såkaldte . martsklassec, en begynder-
klasse forud for den egentlige begynderklasse, 6. klasse. Den benytte-
des bl. a. til bØrn, der begyndte skolegangen, før de var fyldt 7. år. 
Var der pladsmangel på skolen, kunne undervisningen i »martsklas-
sen . foregå i et lokale udenfor skolen. Fænomenet . martsklasse . om-
tales af to pensionister, der begge begyndte deres skolegang i midten 
af I 890'erne (975, 1727). 

Den kommunale Belønnings- og Betalingsskole gav i årene om-
kring 1900 mellemskoleundervisning og førte et lille antal elever frem 
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til Almindelig forberedelseseksamen (præliminæreksamen). I 1908 op-
rettedes en regulær kommunal mellemskole, der ydede gratis undervis-
ning. Eleverne skulle bestå en optagelsesprøve. Man begyndte med 7 
rækker mellemskoleklasser for drenge og 6 for piger, og antallet ud-
videdes hurtigt. 

Mange klasselærere gik med det samme i gang med at overveje, 
hvem af deres flinke elever, der kunne egne sig for mellemskolen, og 
de pågældende fik et vink om, at de burde indstille sig til optagelses-
prøven. Her møder vi så en række tragedier, som svier den dag i dag. 
En pige (f. 1894) havde vældig lyst til at komme i en sådan skole, 
hvor hun kunne lære spændende ting som tysk og engelsk, men hendes 
fader slog fast, at det havde hun ingen brug for. Hun skulle lære at 
lave mad og stoppe strømper. Det var mere nødvendigt (1475, jvf. 
1319). I et andet tilfælde var en ond stedmor på spil (760). Nogle 
var heldigere. En pige, der var født i 1902, ville gerne i mellemskole, 
men faderen syntes ikke, der var råd. Så var der imidlertid en kusine, 
der fik lov af sine forældre, og så ville man jo ikke stå tilbage (1468). 
Tragedien kunne også indtræffe, efter at man var kommet i mellem-
skolen, hvis forældrenes økonomi ikke holdt til hele løbet (1050). 

De, der slap ind i den kommunale mellemskole, kom til at bestille 
noget. Lærerstaben var utvivlsomt indstillet på, at en kommunal mel-
lemskoleeksamen ikke skulle være en andenklasseseksamen. En pige, 
der var med fra starten beretter: I 1908 blev den første kommunale 
mellemskole oprettet. Jeg fik lov at deltage i optagelsesprøverne og 
bestod. Jeg blev flyttet til Kapelvejens betalingsskole, fik nye lærere, 
og da det var første hold, skulle vi elever være mønsterbørn på alle 
områder. Vi blev stopfodrede med lærdom ... Vore lærere og lærer-
inder fandt sig ikke i, at vi gjorde vrøvl. Jeg husker bl. a., at en dag 
havde vor lærerinde forklaret et matematikstykke. Derpå sagde hun, 
hvis nogen ikke havde forstået det, måtte vi sige til. En var så letsin-
dig at rejse sig og sige: Jeg forstod det ikke. Svaret lød: Og så er du 
næsvis ovenikøbet. Sæt dig! En anden fik både regnehæfte og blyant 
i hovedet, da en opgave var forkert (1663). 

En udvidet undervisning blev givet i De forenede Kirkeskoler i N Ør-
regade, hvor der skulle bestås en optagelsesprØve. En pige, der havde 
fået mulighed for at gå der, fortæller, at hun fik så god undervisning 
i regning, skrivning og bogholderi, at hun efter skoletiden, 15 år gam-
mel, kunne tage plads som kassererske i en forretning (1215). En 
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anden pige fortæller om den tragedie det var for hende, at hun ikke 
måtte få lov til at prØve at komme ind på denne skole. Først havde 
der været tale om mellemskole, men det var helt udelukket. Så var 
lærerinden kommet hjem hos hendes forældre og havde foreslået De 
forenede Kirkeskoler. Der skulle hun kun gå, til hun var 14 år, og 
>der var vist også noget om, at man fik konfirmationstØjet«. Men for-
ældrene mente heller ikke, at de kunne klare at holde hende i den 
skole, for der måtte hun have læderfodtøj i stedet for træsko, og da der 
var langt fra hendes hjem i Ægirsgade til denne skole, kom der spor-
vognspenge til (10 Øre pr. dag), og . der blev måske flere udgifter« 
(1319). 

En pige i Set. Hansgades skole indstillede sig (vist nok i 1908) til 
prØve både til mellemskolen og De forenede Kirkeskoler og blev 
optaget begge steder. Men så valgte forældrene De forenede Kirke-
skoler, . for der fik man gratis konfirmationsudstyre . Beretteren roser 
denne skole stærkt. Der blev bestilt noget. »Vi havde en masse hånd-
arbejde og hjemmearbejde, og det var forbudt at have plads om efter-
middagen ... c (1047). 

Erindringerne indeholder naturligvis en række oplysninger om ud-
flugter, f. eks. til Zoologisk Have, om skolefridag, om feriepladser på 
landet o. lign. Det er dog begrænset, hvad der i den forbindelse bringes 
frem af særlig interesse. Ophold på feriekoloni nævnes (1238), men 
hører åbenbart til sjældenhederne. 

I det foregående er - bortset fra enkelte harmløse tilfælde - af-
stået fra at meddele egentlige lærerkarakteristikker, selvom materialet 
byder på rige muligheder herfor. Grunden hertil er, at da beretterne 
har krav på anonymitet i en årrække, må de afbildede lærere også have 
det. 

Karakteristikker af de enkelte skoler vil skimtes i det foregående. 
Når erindringerne sammenarbejdes med, hvad der ad anden vej kan 
oplyses om skolerne, vil de blive væsentlige kilder til de enkelte sko-
lers historie. En særlig vægt vil de have, hvor de oplyser noget om 
små privatskoler, som er forsvundet uden at have efterladt sig arki-
valske spor. 

Hermed er pensionisterindringerne præsenteret som skolehistorisk 
kilde. Indsamlingen går videre, og man må håbe, at der kommer 
mange ind, for .spildprocenten«, eller hvad man nu skal kalde det, 
er meget stor. Memoire efter memoire må lægges til side som værende 
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af liden eller ingen interesse, fordi forfatteren holder sig til almindelig-
heder - lidt om remserne, lidt om pryglene, nogle overfladiske be-
mærkninger om, at det var ubehageligt eller eventuelt rart at gå i skole 
etc. Blandt de ca. 1900 behandlede beretninger, er der et par hundre-
de, der virkelig giver noget, d. v. s. giver præcise oplysninger, det gæl-
der med hensyn til skolehistorien, og det skal nok også vise sig at gælde 
med hensyn til de mange andre områder, der kan belyses af erindrin-
gerne. 

NOTE 
Almindelige oplysninger om københavnske skoler er hentet fra 
Hans Kyrre og H. P. Langkilde: Byens Skole. Københavns kommunale Skoles 

Historie. 1926. 
Valdemar Olsen: Københavns Skolevæsen, dets Oprindelse og Udvikling samt 

nuværende Organisation. Med Samling af gældende Bestemmelser . ... 1940. 
De årlige Beretninger om Det københavnske Borger- og Almueskolevæsens 

Tilstand. 
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