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I Skole
Sanermersigtidenigen,hvorhundredvis
af sm6pigerog drenge
i 6-7 irs alderen overhelelandet- skal begmdepi en ny og
sp€ndende
epoke- nemligderesskolegang.
Alle dissessdesmd
unger,der indtil viderehar kunnetlev€livet udennogenformer
for forpligtigelser,
ansvarog direktearbejdsopgaver,
skal nu i
gangmed mindst l0 ars glader,sorgerog - for nogen- hArdt
arbejde,men i sarnvermed mangenye vennerog veninder.J4
nogenvil maskeblivev€nnarfor restenaflivet.
De flcsteafos voksnehusk€rvel stadig- mereellermindregodt
- voresforsteskoledag
oglellernogleaf de forsteundervisningstimer. Hvem huskerikke skivningen, stavningenog regningens
sv@rekunst?
Jeghar lige - for er ojebliksiden- heri skrivende
stund(5.juli)
talt meden litle 6-arigpurk,derskalstart€i bomehaveklasse
efter
"Du kan tro jeg gleder mig," sagdehan.da j€g
sommerfericn.
spurgteharrl om det der medskol€nvarnogetfor ham.Hvisjeg
msderhamigenom 5 Ar,og hvisjeghuskerdet,trorjeg,atjeg vil
sporgeharnigen: "Det der med skolen€I det stadignogetfor
dig?"Hvordanmonsvaretsevil lyd€?
I anledningaf dcfiears skolestart
har Lokalhistorisk
Samling
derfor besluttet,at dettenummeraf ql*wo a skal handleom,
hvordandet ln at gir i skolei gamledage.Vi gengiverderfor
nogetaf3. kapitelfia Karl Pedersens
erindringsbog:
Lillebror fra Saltverksvej bandom og ungdomi K.tstrup
der se levendeforteller om en lille amagerdrengs
skolegangi
KastrupSkolefor mercond70 Arsiden,
Lokalhistorisk
Samlinghar tilladt sig - mednensomhand- at
redigere€n smulei tekstensarntat afkortekapitl€t.
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Karl Pedersenfortaller:
Lidt om 1. klasse
Det siges,at der er te dagei livet som alle mennesker
kan huske.
Den forsteskoledagog ...! N6, nu kan j€g ikke huske,hvad de 2
andredage skulle vrere,ogjeg kan for restenheller ikke huske
min foNte skoledag. Derimod kan jeg tydeligt huske optakten til
den, nemlig koppevaccinationen,der foregik i et lille lokale ved
g,mlastiksalen pa Kastrup Skole. Venstre skulder frem. Tre snit.
lngen skr61."Det var da ikke se slemt," sagdeden "hvide kittel".
Ud 1ia min koppeattestkan jeg se, at jeg blev podet (yaccinerct)
med,animal-lyafe den4. juni 1925.
Mon jeg sd ikke skulle kunne huske min anden skoledag?For
lige-somat bsde pa det manglende.Men ak, nix!

Kotltup S*ole ble, bfEqet 191tG1907 Eq sa sLoLa afti edetpd et p6tku4tu
(Lokolh in ois k Sanliry).

cL 1920

Men jeg er altsa be$tndt i Kastrup Skole - i fsrste klasse - efter
sommerferien1925,hvor jeg lige var ftldt 6 6r den 11.juli. Vel
den yngste i klassen,og lavnet "Lillebror" havdejeg jo med
hjemmefra.
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(A-llM)
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Vi var lige ved 30 i klassen,halvdelenvar drengeog den anden
h.., nah ja! Nogle kendte jeg i forvejen, men mange var
selvfolgeligftemmede.Klasselererindenvar frk. Johansen- hun
var f@dng - ung ssd og rar, men effektiv som de fleste, og en gang
imellem si vi ogsa et andet temperament,de gnistende sjne! Vi
havdenok ogsa andre lerere, men fra 1. klassehuskerjeg ikke
flere. Vi var 3 fsrste klasser,nemlig A - B og C. Jeg gik i Bklassen.
L@sning lerte vi efter den gamle ABC - den med hanen pd
omslaget- hvem der bare kunne fA fat i sAdanen i dag. Vi stavede:
i - s siger is, k - o sigerko, s - o sigerso. Og h - a sigerh4 n - e
siger ne, siger ha, siger ne, siger ha-ne!J4 hvor det gik n6r vi
stavedei kor.
Sa lerte vi at skive med gdffel p6 en tavle.Griffelenvar s6 hel
og fin, nar den le i tr€epennalhuset,
men var ikke megetverd, nalr
den harinede pe gulvet. En griffel med monstret papir pe den
sverstedel, kunneb6despidseller rundslidthvine i sret. Tungen
helt ud i mundvigen.Viske ud med svampeller fingrene.Det gik.
Eller miske gik det ikke, vil I sige, nar I ser h6ndskriften.Men
hurtigt gar det da! Jeg er delvis kejthindet, men jeg har aldrig
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skrevet eller lbrsogt at skriv€ med venshe hend. Klassekammerat€rne,der skev med venshehand matteubolhorligt lEre at
skrivemed hojrehand.

2. klasse
I andenklassefik vi frk. Ulvbjergi roligion.Hun var ny p6 skolen.
Hun var skap, slog oreteverog tak i haret.Brugteogsalinealen
nar hun blev helt hysteriskog rabteop. Hun var ikke ung. Havde
lang sort kjole med hojhalsetkmve samtet vidunderligthar - en
lang gylden fletning - der var snoetrundt pa hovel som en stor
rede.
Mangelarere fik et ogenavn.Frisurenindbodfeks. til "storkereden".Men ikke ftk. Ulvbjerg. Hvad kunnehun - med det navn
og med sit skarpeblik og hele sin Ilemferd - heddeandetend:
"omer€den". Flvor er bom dog logiske. Men bibelhistorieog
katekismus- na nej, det var forst senere- fik vi terpetind i vores
smahoveder.Meget,men slet ikke alt sidderder endnu,miske lidt
figet. Vi skulle i de timer bede"FaderVor" pi skift, og da dagen
n€elmede
sig for mig, vidstejeg i dageneinden, at jeg ikke ville
kunnehuskedet udenad. Hvordandet forlob huskerjegikke, kun
de k-valerjegselvgik rundt meddagenefor, huskerj€g.
I klassensad drengeog piger, hver for sig. I tre rekter stod
pultenebag hinanden.stive dobbeltbenkemed blakhus overst i
bordpladen,men kun €t til delingi hver pult, hvadder selvfolgelig
gav anledningtil slagsmil og bl@kkamp.Under pulten var en
terist, som vi ikke kunnena mcd foddernede fgrsteAr,men som
ellersvar god til at klaprc mod. Foran d€n midte$te rekke stod
katederctpA en forhojning, hvor lcreren tronede.Og bag ved
l@reren,
var den storetavle og en krog til at hengelandkortop pa.
Pa vlgggengvax der "anskuolsesbilleder",
som var ret storc
farvelagtetegninger- klebet pa pap uden ramme.Der vax bl.a.
"Bondegitrden", "Rogteren pd marken" (med tyr€n og piletreet)
1
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og " Plovmanden"
- Men der var ingensjoveting, og der var heller
ingen af vores egn€ tegningerpa v@ggene,aldrig. Kun for jul
tegnedel€reren - med farvekidt pe tavlen - en gangren med lys
og enjulenissevedgodfadet.

r"-\
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Kl@,@r.lse pd K6tttp Stole, .L 1920-25 Lercrcn i hagsttMlen er Atge IauupAtrle6en.
Pd ,eAg.n bag vetl I@M s "anstrel%hi eder" (Lohalhltloritk Santiing).

Kaft, trit og retning
Fsr vi kom op i klassen,skulle vi stille op i skolegirdennar
klokkenringede- bide om morgenenog efter hvert fiikvarter - i
langerekker - to og to - hver klassefor sig. Vi marcheredeop
klassevis.Skubberiblev overvegetfra trappen,og en urolig klasse
blev beordrettil at ventetil sidst,for det plejedeat kslne gem)4temelidt af, ner man sidan var underserlig opslm.
Nar vi var kommet ind i klassen,sad vi stille - senercvar det
ikke sa nemt - til lareren kom ind, og sd rejstevi os op og stod
5
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ved sidenaf pulten.OgsiiL
hvis en andenlerer kom pi besogi
timen,skullevi rejseos.
"Det rode fengsel". Et letksbt navn,menmAskealligevel ikke
sauberettiget?
Men alligevelhar ingenaf os vel faetskaderaf at
ga ddr,og naLr
detkomtil stykkat,var mangestortsettilfiedsmed
skolegangen.
Uomtvisteligt
er der blevothreldtnogenvidenpa os og nogen
sugedebedretil sig end andre.Men alligevelvar k@ff,bit og
retningdisciplinenoverv@ldende.
- Da
Ikke ond,menafstumpet
sinvis for mange
afos smA.Vi vartrykket.DervarikLi mange
rebeller,og de fa, der elt. var, fik ikke meg€nstotteaf os andre.
Selv om mangeheldigvisvoksedesig ud af det, var det en
meningslos
medeat "nofle"smamennesker
pa.Ikkeet fo$og blev
dergjortfor at gsrcos en lille smuleselvstendige,
og c.|'t.lige fra
skolestart€n
giveos lysttil at folssgesig.Men leremepAdentid
kunneheller ikke stoftesig til hjemmene,
der vel i de fleste
tilfelde, var opl@rti sarnmeeller yerre systemog overhovedet
aldrig henvendtesig pd skolen. At nogle lerere kunne vere
venligenok - og ind im€llemhelt rare- endrerfor si vidt ikke
synspunkt.
Forste time begyndtemed, at vi sang morgensang,ofte en
salme. Sa tog vi fat pA at "grave" bog eller griffel frem fia
Der kom hutigt ro i klassen.Lesebogenkunnevere
rygs@kken.
sprndendesa lenge d€nvar ny. Og saled€s
ogs6skrivekunsten,
men salmeve$og de 12 apostle,var tr€ettende.
NAr tftesedet
ldoedefor m€geti enden,var dct tid til at rure pa sig. Langsomti
begfmdelsen.
Et stykke sarnmenrulletpapir, var som kasteskyts
egnettil at findeen padner.Ellermanfik sidemandon
i snakmed
den mindsthorligehvisken.Den der var serlig slemfik reprimandeog - mereeller mindrerctfrcrdigt- versgohertat stAi
skammekrogen.
Var det serligt slemt,blev man vist uden for
klassedoren.
Men at stikkeafderfra var utenkcligt.Merem&rkbar
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- pe en andenmede- var selvfslg€lig
at fa en pa kassen.
Og mest
m@rkbar
va.rspanskroret.
Strambuksldt slag,mesketre?

Lqerpmotel
vd Kanap Skote, 1931.L@rcme et (M bagettftu rebstt ):
L @kke: Mtie EllehauAe,Jia Eansen, Roald Andersd. K Kolble Nielseh,Enny Ja.obsen oE
2, rc*te: Asn.s Ellevang K. Grmbek Nielsen Johanres Feldwss og OlCaPallsen.
3, @W.: JohahhesCorstehsh, JohannesSkelbta, Meta Bqsnann os Insi.l Beck
1. mkke: JahMnes E erdhq, Lauic Hatseh og JohahnesNtholn.
yed *Ln af bappd: FriE Lund og Goldemanh
(Lokalhistuis k Santlitg).

Frikva,ter
Nar klokkenringedeefterhvertime, var der dog ikke nogetmed at
stille op. Det var ud af dsren og ned ad trappeme se hurtigt man
gik den vilde
kunneskubbeeller "fl).ve". Vel nedei skolegarden
jagt under gerdvagtens opsyn. "F/it op og Ned', "Ettagfat",
"Kongelober" eller "Kedesving", der for den sidste i keden, vel
1
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kunneendem€den enormrutschetur
og skabedeknaeog kinder.
Eller, der var ogsadel der var v&ne, nemlig,at to "hanckyllinger"selvfolgeligkunnekommeop at slas.Men det skullega
hurtigt, for da de kempendesom oftest var omgivotaf en flok
hujendeunger,varededet ikke lengefor gardvagtens
hoved- p6
lang hals overskuedecirklenscentrumog fik skilt kombattantememedensidsteorcteve.
- den
patoilett€me- pigemeselvfslgelig
Noglesegteensomhed
ensomhed
derudgorcs
afto. Manhavdovel enslyngveninde.
Bolcher og stilleleg
M€n en gangom axethavdenogleafos et fortdn. D€t var nar man
havdefodselsdag.
Man msdte ifat sondagstojet.
Opmrerksomhedenvarrettetmodhamellerh€nde,for derskulledelesbolcher
om. Fodselar€nstartedealtid uddelingonved forstebordi hjomet,
og bevagedesig langsomtfra bordtil bord.Raktebolcheposen
frem,og der var lige tid til et hurtigtblik i posen,fur mandykkede
ned og maskeprsvedeat velge. Det var skontnar det var store
flottebolcher.Marthahavdealtidspendende
ting med,hvorimod
Kotty havdeen fedtetpos€af darligtpapir,hvo der lA en snasket
klumpaf blandede
bolcher,somvanskeligt
lod sig skillead.Men
- at fa to, vargod i en
muligheden
for - trodsstl@nge
formanioger
sAdanposc.I sammetime fik vi s6 en historielaestaf lereren.
Bolchet shakte sj€eldenttil hele historientrods al mulig
va$omhed - men der var da en eftersmag.Enkelte var sa
velstill€de,
at de kunrrebydeto gangeaf bolcheposenEftertimen
nsd favorit-venneme
at vere udvalgttil at skul€delede sidsteaf
bolcheme.
Det skatcogsa,at vi fik lov til at lege"Srlle/eg". Ikke aleneved
fodselsdage,
m€nogsAnar vi i en tid havdeopfortos godt."Ah,
froken!det er s6 lrengesiden."Fods€lsdagsbamet
elleren andcn
skulleforst ver€ oppe.Vedkommende
blev placeretpa kateder8
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stolen,og vi andre skulle siddc med h@ndemefoldet og stlakl
frem pd bordet.Og sd sadvi stille. I fuldt alvor og ofte i partiskhed,sagdeden,d var oppe,sAnavnetpa den der var meststille.
Det var om ikke at glippe med ojnene, og det kunne trekke lenge
ud, og en gang imellem blev det hele odelagtaf maerkverdige
e$ager.Vi var sastille, at mannastenkunnefaldened afbenken
derved.I hvert fald kunne noget isituationen ligefrem pavirke
enkelte.SelvfolgeligogsAErhard,der nok kunne klare s6dar en
situationnar den blev mest uudholdelig.Men desverrefor ham
endte det altid med, at han fik det rode kort - men aldrig den
triumf at vere den neste der skulle op. Ak j4 hvilken fied for en
tr@t lErer og hvilket orgie af passivitet. Helt godt var dot nar to
havdefodselsdagpa sarun€dag.Til gengeld vaj vi enkeltemed
fodselsdagi sommerferion,
der ikke n6edeat brilleremed bolcheposen - og ikke altid evnededen generositet,der kunne have
opvejet mangelen,nemlig haft noget med den forste dag efter
ferien.

Stavning,gnmmatik og elastikpenne
Vi fik flere lererc, JohannesEllevangblev voresklasselererog
dansklerer.Han var reel og godt lidt af de flesteog vist nok god
til at l&re fta sig. Blandt andetblev r€msersom: "Den dff staver d
i gjor! han skal havenumsensmurt', aldrig glernt.Men det er jo
lidt besverligt, nar man kastersig ud i stavningenog forst skal
havcfundetremsenfiem til gennemgang.
Vi begyndteat skdv€ med elastikpen- i p€nneskaff- og der
kom penneviskeri pennalhuset.
Kladdebogentil blyantblev allost
af stilehafte m€d glatte liniercde sider. Klatteme og "kadset"
tonede fiem. Man fik bl6 fingre under diktaten og lidt senere
underden forwivledegedortElling. Men sjeldent fik vi lov til at
skrive en h€l fri historie - digte. Krydser og boller, komma og
semikolon:ia- det var sv&rt.
9
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Martha Thevis triumferedei det ydre, nar hun f.eks. kunne
bruge en k@mpestorblyant, der afsluttedei endenmed ot handtag
som pA en spadserestok.
Eller andremankeligeting. Hendesfar
var marskandiser
i den indreby.

Nye larere, Iektier og gymnastik
Nye lerere blev JohannesSkelby (Skepskid) og frk. Ellevarg - der var lidt ha.ltog derforbarsktblev
sostertil vorcs klasselrerer
kaldt: "En op og to i mente". Sa var der Rich. Nielsen (Sorte
Richard),der havde krollet sort har. Har spilledeviolin nar vi
sang,og havd€et diabolskglimt i de bruneojne, nar han hev os i
de smi hir ved orene,sAvi pludseligsangen helt andenmelodi.
Han havdecigarcti mundvigen,menvar det nu i timeme,eller...?
Han og ftk. Johansenblev sa forelsketi hinanden,al hun rejste,
men en del ar senercblev de gift. Der var ogsi lerer Nyholm,
gammel og rar og med koll€t glat har og tsj og den allerbedste
histo e-oplleser.OlgaPoulsen,(Snapse-Olga),
havdevi ikke.
Leklier - hjemmearbejde- blev der efterhdndenogsa lidt af, og
der blev da lest lidt pa dem.Der var ikte serlig mangeprover i
skolen.Men jeg huskerdog engangved et "eksamensbord"
med
lerer og censor,hvor jeg skulle stavetil engazg,det gik ikte d6n
gang. Hve*en fiTste, anden eller tredje gang. Det var det sidste g
i ordet,der ikke ville hoppepa.
Undertiden mitte far hjrlpe nig med regnestykkerne.Mor
kunne ikke, men far var god til regning. Altid rigtigt facit. Der var
bare det sorgeligeved det, at han ikte gjorde det pa den made,
somvi l@rtedet. SAdet gjordemig fortvivlet og nedbrudt- og vel
ogsd sur. Men han lErte det ikke, og jeg var ikke nogen
rcgnemester.
Hvem der var glmnastikler
husker jeg ikke klart, en gang
imellem var det vistnok en lererinde? Det var io uden bad de
l0
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farste 6r. Drengeog piger giorde g).mnastikhver for sig. Vi lsb
megel og gjorde frit$Aend€ ovelser pa rekke. Arme boj, arme
st@k. Sidebojningerog ribbeovelsor.Til sidst redskabssvelser
med buk, hest, madrasog si videre, men d€t var forst i de senere
klasser.Og selvfalgeligvar det ikk€ alle der kom over bukten,
eller der kunne sla et hovedspring,for slet ikke at tale om et
kaftspring.
For jul fik vi lov at 1€g€"sorsvere".Alle redskaber- den store
rudestige til loftet, tove, bornme, trapez og ringe - blev rigget til
sammenmed plint, h€st og buk, der alle stod mellem rullemadrasser og kokosmatter, der la som "dek" pA gulvet. De
"nogne" dele af gulvet matte ikke betr&d€s, og hvis dette skete,
lar man ude af legen."soroversl..ibel"\ar kampklafl. En blev
udvalgt til at v@rc soroverenog skulle ved forfslgelsesjagt fange
alle de andrc.Sa gik den vilde jagt. Der var altid mindst €n, der
forutod at kJare frisag ret l@ng€.Som regel ikke sa meget alene
ved hurtighed og dristighed, men ved at kunne forudsesorover€ns
hensigtog mestmuli$ gemmesig af \ ejen.
Skolebetjenten
Jeg har glemt at n€evnedn person pA skolen, nemlig skolebetjent
Ole Gjertsen - stor og bred som en dor. Ham vax det bedst at
komme af vejen for. Hans kone I'ldte ikke megeti lardskabct ved
sidenafham. Hun var stille og venlig, ogsdnar man skullesporge
om glemte sager. Skolebetjentenf€jede fortov og gard, tils6
skolebygningenog skaldte ud, n6r der var mulighed. Om vinteren
skovledehan sne og odelagd€vores lange glidebaneri skolegarden- dog folst efter skoletid som regel. Nu og da var det gtig
lange glidebaner, der var tale om. Sikken en tur man krrnne f6.
Sikkert "s jlede" mar af sted pa glidebanen med armene i fin
vingebalance.
Eller manvar flere efterhinanden- siddendepd hug
- medhaendeme
pa formandensskuldre.SAoplosningeni et veltet
tl
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viruaraf arme,benog hvide rygge.Og sened og still€ op i rekken
igen. Tillob, her kommerjeg, hu hej! Sneboldkampe
og "vaske"
hinanden.Sne ned af ryggenpe pigeme og en forsigtig snebold
efter gardvagtenmed skjult afsender,Pludselig,klokken ringer.
Stille op i klassev@relset.
Sidder i varmen- med vedt toj pe - i
denneskoleklasselugt,
der er forbundetmedbom, piger,toj, madpakker, sved og i ny og ne en prut, der udlssteforargedesideblikke. Vi havdedet godt.
jeg ikke blev feerdigmed.NAr vi fik
N5, det var skoJebetjenten,
bad pA skolen,var det Gjets€n, der var bademester.
Han dirigeredevandet- han alene.I sin storehvide kittel holdt han ro over
feltet, og ner der alligevelblev uro, skulle han nok klare det. Et
stort rodt hendaftryk pA den ene endeballe viste, at han havde
v€erethurtig i vendingen. Erhard bar ofte hederstegnet.Jeg kan
endnuse ham for mig, brokkendesig over Gjertsensaftryk.

Skoteb4j eat ot e Gje.1sen,
Kastrtp Skole, ce 1910
(Ia haIh istoI isk s aht k 9.
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ltorste !koledag SkotlegAftlltkoleu- august l9i3
Sanli g)
il:i'to: Lokalhitbirk

rhdl l.enkerpietn til hoirea

Hvis duharbilleder,oplysninger
ellerandetaf
lokalhistorisk
interesse,
sAhenvend
digti[:
Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770Kastrup
Ttf.32 46 05 45
Abningstider:
Mandag
16.00- 20.00
Tirsdag
12.00- 16.00
Fredag
12.00- 15.00

LokalhistoriskSamlinghar desudenudstillinger
ph KastrupgdLrdsamli
ngen:
- "Midt pi Amager" og "Kastrup Glas"
Abent:
Tirsdag- sondag 14.00- 17.00
Onsdagtillige
I9.00 - 21.00

OgphPlyssen,
AmagerStrandvej
350,i. Sal:
Permanenteog skiftendeudstillinger
(sebl.a.T6rnbyBladet)

Ahent:
Lordagog sondag 13.00- 16.00

