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Undervisning
for 100ir siden
Det nye skolea.er i fuid gang.Vi voksnehar ingenundskyldning
for at lade skolebogerneligge, for vi bliver i ojeblikket
medtilbud fra diverseaften-ogstudieskoler.
bombarderet
Flereaf kommunensskolerkan fejrejubilreumi rir: Korsvejens
skole75 Ar,Lojtegardsskolen
50 ar og Kastrupgardsskolen
25 ar.
I den anledning er blikket blevet rettet bagud bl.a. med
udstillingerogjubileumshEfter.
PA Lokalhistorisk Samling har vi arkiver fra flere af
kommuneskoleme,
og jeg er dykketned i en af de eldre lbr at
m.m. var pA
beskriv€,hvordanundervisning€n,
skolelokaleme
Kastrupskolefor 100 ax siden.Samtidigharjeg ogsi set lidt pA
datidens
tilbudtil voksenundervisning.
Skoleri Tirnby kommunefor 100ir siden
Pt dette tidspunkl var der kommuneskoler
bide i Tnmby,
Tommerup,Maglebylilleog i Kastrup.Forudendisse var der
samtidigogsaen priyatskolei hver af de nevnte landsbyersamt
Kastrup Glasverks skole. Trods de 5 privatskoleri sognet
at hele176borni
dengang,er det alligevelbemerkelsesverdigt,
Kastrupi 1898fik undervisningi en privatskolemod 208 i den
kommunale
skolei byen.
Kastrupskole
Da dennye Kastrup
Kastrupskolela dengangi Kastruplundgade.
pA
den gamleskole
Saltvrrksvej
i
1906,
blev
skoleblev bygget
ben)4tet
til ddhus og i dagrummerdenen fritidsklub.
i det eneblev
havde2 klassevrrelser,
Skoleni Kastruplundgade
yngste
var
de to
klasserundervist.Klasselokaleme udst]'retmed
medblekhusog benke,tavlet bogreolerog
kateder,skoleborde
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gronnegardiner.Lokalemeblev opvarmetmed kakkelovne.Pd
veggenehangderanskuelsesbilleder
og landkort.

naslrup skole
Kaslrup
sEole iI Kastruplundgade
Lastruplundgdde ca.
ca- 1900.
IyIJU- Foto:
loto: Carl
Lart Flensburg
llensburg

I 1882blev der nedsaten kommissionaf ministsrict,der skulle
undcrsogede hygicjniskeforhold pi skoleme.En tidligere
undersogelse
af disseforholdpii de hojereskoleri Kobenhavn
pavist samm€nhlengenmellem elevemes
nemlig
havde
skolearbejde
og de hygiejniske
forhold.Den nedsatte
kommission
udsendte
et sDorseskema
til skolernesammeAr. Ud fra svarenefra
2
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Kastrup skola far man et godt indblik i disse lorhold pi denne
skole.
Skolcbrnkene er uden ryglen men lbrbundne til bordene.Der
ben),ttesikkc kunstigt lys. Der er frikvarter 2 gangedaglig pa 1520 minutter, spisefrikvartereter ikke l&ngere og maden spises
bide inde og ude. l,ereren straffer bornene bide med
ekstraarbejde,
oversidningog korporligt. Men furstelcrerenC. A.
Paulsenunderstregerdog at det sidsteskersjeldcnt!
Der er ingen modding eller foruren€ndefabrikker i nerheden.Det
sidste skal nu tages med et gran salt for dengangvar der bade
svovlsyrefabrikog glasvacrki byen.
Skolelokalerneudluftes kun efter skol€tid.Hvad angerrengoring,
sa vaskesde gipsede lofter og vindueme 2 gange arligt og der
goreshovedrcnt2 gangeom Aretved eksamenlDer er pissoirmed
aflob-og bomonesrenlighedtilses!
Resultatemeaf den landsomdokkendeundersogelsefremgiir i
ovrigt afJoakim Larsensbog: Bidragtil den danskeskoleshistorie
bd. 3 side428-432
Laereroe
I l8l8 kom den forste seminarielov,men det var f'olst fra 1899 at
kererneskulle have en eksamentla et seminarium.I 1859kom der
bestemmelserom en sarlig lrrerindeuddanelse,mcn forst lia
1867 kunnc kvinder blive ansat pa olfentlige skoler dog til cn
for
ussellsn. I 1890'crneblcv dcr opretteten toariguddannelse
pa
var
langt
nede
rangstigen
forskoielrrerinder,men de
rangeredc
pAskolerne.
I 1898 var der pa Kastrup skolc 208 elever mellem 7 og 15 ar
gamlefordelt pi 6 klasser.Skolenhavde3 l&rere. ForstclErer€n
var C. A. Paulsen,der var fodt i 1840,og uddannetpa lonstrup
seminarium i 1861. Han havde undervist pa en skole i
l
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Vordingborgog pi Ny Sundbyvester
skolepa Amager,hvorefter
pa
han i 1872 var blevetansat den nyopfort€Kastrupskole i
Kastruplundgade.
Han undervist€de 2 eldste klasseri historie,

gi!3g-gsl
$gplrgramm
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Kastrupskoleca. 1895.C.A.Paulsenstar bagesttil venstre
i
Andenlrrervar KristianAndersen,
derhavdetagetlerereksamen
Odensei 1894som 20 drig. Han var blevetansatved Kastrup
skolei oktober 1894.Han undervistede 2 mellemsteklasseri
retskrivning,
historieog geografi
.
Da €le\.talleti 1898var stegettil over200 eleverhavdesogneradct
de 2 yngsteklasseri
sammear ansatEmilieBygumtil at undervise
sakaldte forberedelesklasser.
Emilie Bygum havde ingen
lrerereksamcn,
og hunvar ansatsomforskolelrcrerindc.
yngste
2
I hveraf de
klasservar der ca.25 elever,i de neste2 ca.
50 eleveri hverklasseog i de 2 aldsteca.45 eleveri snit.I 1899
bestemtoen ny skolelovat der hojst mAttev&re 37 eleveri hver
klasse.Derfor blev der i l90l oprcttet2 nye klasserog ansaten
disse.
seminarieuddannet
l&rcrindetil at undervise
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I 1898fik de 2 yngsteklasserundervisning
hver dag men kun
halvdags,mensde eldste klasserskiftedestil at 96 i skolehver
andendag. Dar yar 254 skolepligtigedage arligt restenblev
fordelt pa de sedvanlige hojtider og sommerferie.Bsmene
forsomtei alt 304 dage med lovlig grund og hele 834 uden!
Desvarreer der i dagbogerne
for 1898kun i et enkelttilfelde
oplystgrundentil denulovligeforsommelse
og detvar at moderen
varsyg.
Undervisningen.
Undervisningsmaterialeme
blev i princippet bcstcmt af
menfra sidstehalvdclaf 1800-talletudsendts
skolekommissionen
undewisningsministeriet
listeroveranb€falede
lerebogcr.
!-oruden
de n&vnlefag underlcrcme blevderundewisti religion,
lasning,skrivning,regning,sangog gymnastik.
i 2
Undervisningsmaterialet
bestodfor de 2 forberedelseklasser
bogslavstabeller
og I raltabel samt 24 l@s€bogerskrevetaf
Matzen.
De ovrige klasserbenyttedeogsdlesebogerskrevetaf Matzen,
Skriftlasning var ogsa pa programmet etler, at
undewisningsministcriet
i 1875havdebestemt,
at mani stedetfor
den gotisk skift skulle ga over til den latinske.Dette vandt
efterhinden indpas, men begge skrifttyper blev l&rt i
i slutningenaf 1800-tallet.
overgangsperioden
nemlig et
I geografi havde lrreren datidenslysbilledapparat
geografi
cr.
med
54
ske
fotogra.fi
stereoskopapparat
I regningben),ttedes
Chr.Flansens
Flovadregningsbog.
med hjrlp af
Lererenforklar€debiblen og det Ny Testamente
bogen:Samtalerom denbibelskehistorieskrevetaf en hr. Nissen.
Derudover
fik lcrte elevememangesalmevers.
lestemanflittigt B.S.lngemann.
I historieundervisningcn
5
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Lreremeskulle" vejlode bornenetil odentlig sang".Det foregik i
Kastrup med node- og s),ngetavler, foruden Thyregods:
skolesangbogfor smi bsm med melodier og tostemmige
f@drelandssange
og Baggesens
tosternmigechoraler.
Man far et indblik i datidensg/rrlnastikundervisning,nar man
kigger pA de redskaberder blev brugt. Undervislingen foregik
udendorspd legepladsen,"nir vejrliget tillader det". Det adskiller
sig ikke meget fta det man stadig finder i en gymnastiksal:en
klatremaskinemed rebstige, et glat og et knudetov, sjippetoy,
svingreb og et reb med sandpose. Desuden var der en
springmaskine,
en madrasog et ligevegtsbret.
Skolegangi Kastrup
Vi har desv&rreingen erindringerdcr beskiver skolegangenpa
Kastrupskolc for 100 ir siden.Men til gengald har Nina Lassen,
datterafbankdirektor0.8. Petersenfortalt om sin skolegangi den
privateskole "Froken Foltmannsskole" i KastruppA den tid. Det
folgendeer uddrag afNina Lassens bamdomserindringer
i bogen
"Amagerbomar 1900 fof&ller" udgivet i 1981 af Lokalhistorisk
Samling.
Skolenvar en lille bygning med 3 skolestuer, der ld i enclenaf en
lang lcenge,som endte i "smedepladsen",som vi kaldte den. I den
andenendeaf "Smedeplaclsen"
l& "Bomhuset".
Fotsiden tendte ud mod Alleen. Skolenvar af rode mursten. de
ovrige boliger var grA og tuiste.
Vi var 6 soskende i den lille skole. De jire @ldstegik i samme
klasse, den var ikke stor. Min yngre bror og jeg gik i en storre
sttre. l/i havde dygtige lcerere.Allerede som g-Afige l.erte 1,i tysk
og engelsk.Regnelcererentar ogsd dygtig. Jeg sad nr. I indti.l der
komen dreng i skolen,ham kunnejeg ikke hamle op med.Menjeg
trcstede mig med, at jeg il,:ke var sd langt bagefter ham. Min
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venincleyar altid nr. sjok Hun lar ikke sA interesseret i at l@seog
lere, men hun fandt pA mange streger. Vi legedegodt sammen.
I den mindste stue i skole, halde vi hdndarbejde med en
lcererincle,der var dlgtig til at l@re os at strikke og brodere. Vi
gik som born med lange uldne stromper,brune eller so e. dem
strikkede ti selr, da vi blev storre. I/i broderetle ogsh lyseduge og
bakkeset'vietter.Forjul blet, alle vore brcderede sager raskecleog
strcgeL SA blev de lagt i en stor dcekketojskun,ogjulea.ften var vi
glade for at hare gater til'ro/ mor, som sdtte stor pris pd de
arbejder, vi selv havde lavet. Vor l@re nde bestyle nden pa
skolen, frk. Foltmann, havde en meget dygtig tjenestepige, som
ordnede det hele for os. Der var jo fere end os soskende, der
havdefrk. Notegaard ti I hAndaft ejdslererinde.
Aftenskoler
I skolelovcnfia 1814indlirfies 7 ars undervisningspligt.Samtidig
blev dcr ibnet op lbr at den konfirmeredeungdom kunnc 1A
undervisningi regning og skrivning om vinteren I time 2 gange
om ugenom vinteren.Det var gratis,og sognetskulle stille lokaler
til rndighed,og den stedligeskolelererskulleundervise.
I Tirnby kommunc blev der i f'olgeskolernesembedsbogcrholdt
altenskolepA Kastrup skole i 1890'erne.Her underviste lerer
Lind "konfirmerede unge mennsskci' i dansk og bogholderi 6
timer ugentligt. I 1895 noteres,at der var 20 elever. Et par er
sen€re var der aftenskole "for den konfirmerede ungdom i
vinterhalvaref'pd Ullerup skole i lrene 1903-1911.Skolens
larere undsrviste idansk, skrivning, regning, hAndgerningog
gymnastik.
En andenmulighed tbr at dygtiggorcsig kom fra midten al'1800tallet i form afhojskoler.
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AmagerHojskole
Amagerhojskoleblev opretteti 1884af lrrer H.A. Brammer,der
undervistepa Tarnbyskole.Han havdetidligerev&retforstander
pd og ejer af SogardHojskoleved Vamdrup.Sogirdhojskolevar
der her ville skabeen modvagtmod
oprettetaf noglegodsejerc.
grundtvigianske
inspirerede
Askov hojskole.Om Sogard
den
skrevhojskoleforstander
og politikerSofusFlsgsbrobl.a.: "Den
men synes
folger nappe hojskolemesfrie undervisningsmAde,
ind somdervedneresaf
snarereat frygtedenog d€nselvstrendige
befblkningen."
Om Brammerflyftededisseideermedsig til Amagerved vi ikke
meget om, mcn inventaretfra Sogardhojskole fulgte mcd.
Brammerkobtei I884 ejendommen
AmagerLandevej241,derfra
hayde
veret
tinghus.
lluset
blev beboetaf et ungt
l82l-l84ll
egtepar fra Ksbenhavn.Brammerboedemed sin familie p6
TAmby skole, hvor han udelukkcndeundervistcdrenge.Ellen
Svenningsen
har fortalt at Brammerikke var serlig skap. Dog
ville han ikke have,at elevemespistei timeme.Ndr de giordedet
gik
alligevel,smedBrammerbrsdetud af vinduet.I skolegdrden
en flok hsns,der fik ghde afmaddeme.
ungefra Amager,der
AmagerHojskoleundervistcudelukkende
varop til 30 elever.Drengeog pigerblevundervisthverlbr sig og
Pigemeblev undervistmandag,onsdagog
kun i vinterhalvdretfrakl. 14.30-19.30.
frcdagfra kl. l3- 18,drengene
Brammerholdten rekke foredragrundtpa oenbl.aom Chr. den2
i St.Magleby
fra 1884AmagerHojskolefik en kort levetid,den cksisterede
1894.Maskcskyldtesdet "Anden"bag skolen,eller at man ikke
sogtedenlokalehojskole.
selvfolgeligmed
Bygningenblev herefterben)'ttetsomr€staurant,
navnet"Hojskolen"-
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Tdrnbyskoleca. 1893.Lerer H.A. Brammer
stdr bagesttil hajre
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