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Forord
Verdenskrigens skygge hang over min barndom.
9 dage efter min første skoledag blev Danmark besat af tyskerne 9. april 1940. Freden kom til Danmark 5. maj 1945, og derpå kom efterkrigstiden
med rationering og varemangel. Min skoletid
sluttede med studentereksamen 1951; rationeringen ophørte 1953.
Var det en mørk tid, en ulykkestid med sult, kulde og død? Ikke for mig. Jeg var kun 7 år gammel i
1940, og jeg vidste ikke, at tilværelsen kunne være
anderledes. Derfor tog jeg alt, som det var, uden
at tænke nærmere over det. Sådan var min verden
med mor, far og lillebror, skolen og kammeraterne. Jeg havde en cykel og kunne cykle alle vegne.
Jeg kendte ikke til krigsangst, men de voksne og
skolens lærere har givet følt den.
I bogen her skildrer jeg mit liv den gang, og da
skolen fyldte meget i dagliglivet, fylder den også
meget her. Jeg skylder skolen stor tak, og jeg vil
gerne rejse den en slags monument. Formålet med
skolen var at forberede os godt til livet og gøre det
i tryghed og venlighed. Jeg føler, at det lykkedes.
Hvordan foregik livet i skolen? Det forsøger jeg
at beskrive så grundigt, jeg kan. Jeg beskriver alle
fagene og de tilhørende skolebøger. Jeg har lånt
bøgerne til de fleste fag på Danmarks Industrimuseum i Horsens, hvor en afdeling er et skolemuseum. Desuden har jeg lånt skolebøger på Sønderjysk skolemuseum. Jeg har ikke kunnet finde en
liste over de bøger, som Glostrup Skole brugte.
Jeg har derfor anvendt skolebøger fra tiden, så jeg
er sikker på, at jeg beskriver fagene rigtigt.
Historie er ikke et eksakt fag, men beskriver
fortiden ud fra et synspunkt. Der skal være fakta
som grundlag for det, jeg beskriver. Det er skolen
selv, bygningerne, lærerne, bøgerne og de mange
fag. Hvis andre mennesker beskrev det samme
som jeg, ville beskrivelser og konklusioner være
anderledes. Ingen kan sige: ”Her er sandheden”,
men man har ret til at sige: ”Her er mit synspunkt”. Værsågod!



Tak
Jeg takker Danmarks Industrimuseum i Horsens
ved David Holt Olsen og Sønderjysk Skolemuseum ved Karl Erik Olesen for inspirerende samtaler
og lån af skølebøger. Glostrup Byarkiv takkes for
adgang til arkiverne, hvor jeg fandt nyttige data.
Fhv. seniorforsker, arkivar Erik Nørr takkes for
gode råd og solid vejledning.
Mit erfaringsgrundlag
Bogen beskriver min barndoms skole, set med
min alderdoms øjne. Jeg er 87 år gammel og har
undervist fra jeg var 22 år. 1952-59 studerede jeg
naturhistorie og geografi på Københavns Universitet og blev cand.mag. Fra 1953-57 tjente jeg
penge til mit studium som vikar i det københavnske skolevæsen, hvor jeg havde det held at være
et helt skoleår med samme skema på Amagerbroskolen. Fra 1959-80 var jeg lærer i naturhistorie og geografi på Gedved Seminarium. Mens jeg
var på seminariet, skrev jeg mange lærebøger i
naturhistorie. Jeg var medstifter af Biologforbundet (biologilærernes organisation) og redaktør af
dets blad, ”Kaskelot” 1971-76. Desuden sad jeg i
tre ministerielle udvalg, der udarbejdede undervisningsplaner i biologi for HF 1970, Folkeskolen
1973-75 og seminarielæreruddannelsen 1974-75.
Fra 1980 har jeg levet af at skrive lærebøger bl.a.
til jordbrugsuddannelsen, samt til smørrebrødsjomfruer og hotelreceptionister. Desuden var jeg
i 1988-91 flere gange udsendt af IBIS til CongoBrazzaville og Namibia, hvor jeg skrev lærebøger
om jordbrug og sundhed til namibiske flygtninge.
Jeg underviste i alle de mange forskellige skoler
for at lære eleverne at kende, og alle manuskripter
blev diskuteret med lærerne inden de blev trykt.
Fra 1980’erne har jeg undervist i biavl og dronningeavl og skrevet lærebøger i fagene.
Undervisning har altså fyldt meget i mit liv. Min
mor underviste i musik, til hun blev 91 år. Jeg
håber at kunne holde ligeså længe.
Eigil Holm 2020

1. Krigsbarn
Jeg er et krigsbarn, for jeg voksede op i 2. Verdens
krigs skygge. 2. september 1939 blev jeg 7 år. Dagen efter erklærede Frankrig og England krig
mod Tyskland, og så var Verdenskrigen begyndt.
Danmark blev besat af Tyskland 9. april 1940,
og dermed var vi med i krigen. Men den tyske
besættelse blev begrundet med, at Tyskland ville
beskytte os mod England; tyskerne kom altså som
venner, sagde de. Der blev lavet en overenskomst
mellem Danmark og Tyskland, og den understregede venskabet, idet Danmarks regering kunne
fortsætte og stadigt styre Danmark. Det betød, at
tyskerne undlod vilkårlige massenedskydninger
af folk, afbrænding af landsbyer, plyndringer og
hvad tyskerne ellers lavede af ulykker i de lande,
de havde erobret, f.eks. Polen, Norge og Holland.
De tyske soldater kaldte Danmark flødeskumsfronten!
Danskerne kom ikke til at sulte, for rationeringen
tillod, at vi kunne få nok at spise. Arbejdsløsheden
forsvandt, fordi tyskerne byggede en vold af bunkers og andre fæstningsværker langs Vestkysten
og ansatte danske arbejdere i Tyskland. Mange
arbejdede i brunkulsgravene og tørvemoserne.
Danmark slap for at blive krigsskueplads, og
det var det væsentlige. Aakjærs udsagn om Danmark under 1. Verdenskrig: ”Du puslingland som
hygger dig i smug, mens hele Verden brænder om din
vugge” kom også til at gælde under den 2. Verdenskrig. Børnene voksede altså op under fredelige
forhold, mens de voksne ofte var bange for, hvad
der kunne ske. Generalstrejken august 1943 og regeringens afgang 29.august.1943, folkestrejken 30.
juni 1944 i København, politiets deportering 19.
september 1944, de mange sabotager og tyskernes
svar herpå med schalburgtager og clearingmord
gjorde tilværelsen mere og mere usikker hen mod
krigens slutning.
Luftalarm
Den 1. april 1940 begyndte jeg at gå i skole i Glostrup i en alder af 7½ år. 9. april besatte tyskerne
Danmark. Den morgen vågnede jeg ved motorlarm fra de mange tyske bombemaskiner, der truende fløj henover vor by og næsten formørkede
himlen. Blev jeg bange? Det tror jeg ikke, for jeg
vidste jo så lidt.

Regeringen gav ordre til mørklægning, og sorte
rullegardiner blev sat op over vinduerne i vore
to stuer, køkkenet og entreen. Mine forældre må
have været bange, men det kan jeg kun huske fra
en gang i 1940 i 1940. Da lød luftalarmens sirener
for første gang, og mine forældre rev min lillebror
og mig ud af sengene, svøbte dynerne om os og
bar os ned i kælderen. Der var en slags stue, hvor
vi blev lags til at sove. Jeg husker tydeligt min
mors nervøsitet.
Vi vænnede os snart til luftalarmerne, der kom
når engelske krigsfly fløj over Danmark til mål
i udlandet. Vor by blev ikke bombet, og København blev det kun få gange. Da Sukkerfabrikkerne
og Burmeister og Wains skibsværft i Købehavns
havn blev bombet ( i 1944?), blev himlen mod øst
rød af flammer fra de brændende bygninger 11
km fra vort hus. Min bror og jeg stod på husets
ydre trappe og betragtede branden. Vi følte ingen
fare, det så bare flot ud.
Rationeringen
Der var allerede rationering af nogle fødevarer
og benzin, inden tyskerne kom. Efterhånden blev
rationeringen strammere, og kød og tøj blev rationeret. Kaffe, kakao, chokolade, the, bananer og
appelsiner forsvandt helt fra butikkerne. I stedet
fik vi erstatningskaffe og chokoladelignende varer, der ikke smagte af chokolade. Vi kom ikke til
at sulte under krigen, og maden indeholdt de proteiner og andre stoffer, der var nødvendige til en
sund opvækst. Regeringen gjorde meget ud af, at
alle børn kunne få torskelevertran, der indeholdt
A- og D-vitaminer. Det smagte ikke godt, og smagen blev hængende længe i munden. Derfor var
det et stor fremskridt, da man kunne få ”Tunol
perler”, hvor levertranen var sluttet inde i en skal
af sukker. Der var statstilskud til mælk og rugbrød, så de blev ved med at være billige, for det
var gode næringskilder. Regeringen bestemte efterhånden priserne på de fleste varer, de såkaldte
maksimalpriser.
Næsten alle haveejere dyrkede grøntsager og
frugter samt tobak, og der kom mange gode råd
om deres rette opbevaring. Vor have var på 1000
m2, og det meste blev brugt til dyrkning af spiselige varer. Vi høstede så mange æbler, at vi kunne



Her boede jeg hele min skoletid 1940-48. Sdr. Ringvej 15, Glostrup.
sælge af dem. Vi havde også høns. De lagde ikke
æg om vinteren, så min mor lagde æg i ”vandglas” (natriumsilikat), og så kunne de holde sig i
mange måneder.
I vinteren 1940-41 fik vi gratis gulerødder i
skolen, formodentlig for at forberede børnene til
en mangelsituation, der heldigvis ikke kom. Vi fik
gulerødderne i religionstimen, og læreren havde
travlt med at skrælle dem med sin lommekniv.
Der blev mangel på flere og flere varer i løbet af
krigen. Tøj blev som sagt rationeret, og folk lærte
at genbruge det. Lagner kunne omsys til cottoncoats, en slags frakker. Jakker, frakker og bukser
blev sprættet op og vendt, så den slidte yderside
vendtes ind mod kroppen, og den ikke-så-slidte
inderside kom til at vende udad. Hullede strikketrøjer og uldsokker blev trævlet op, og garnet
brugt til nye trøjer og sokker. Det blev almindeligt
med lapper og stopninger. Det gik ud over udseendet, men det måtte folk finde sig i.
Cykler var det almindelige transportmiddel for
hele befolkningen, også børnene. Jeg var 7 eller 8
år, da jeg fik cykel. Det blev svært at få nye dæk,



til sidst helt umuligt. Når der gik hul i et dæk, tog
man et stykke af et håbløst slidt dæk, og brugte
det som dækslap. Jeg kom op på 5 dækslapper
på mit baghjul. Punkteringer regnede man som
noget helt selvfølgeligt, så man blev vant til at
lappe huller. Efterhånden var der mere lapper
end slange under mit cykeldæk.
De fleste boliger blev opvarmet med kakkelovn.
I normale tider fyrede man med koks, det er afgasset kul fra gasværkerne. Men det var svært at
få kul og koks og efterhånden næsten umuligt. I
stedet kunne man få brunkul fra de store jyske
lejer og tørv fra landets mange moser. De gav
ikke så meget varme som koks, mens man klarede
sig. Tørvene var ikke altid så tørre, at de kunne
brænde, og så blev de stablet i dagligstuen, til de
kunne bruges. Varmt karbad blev forbudt.
Mange isolerede deres huse indendørs med cellotexplader (lavet af træspåner). De var 6-12 mm
tykke og blev sat på lister, der var sømmet på
ydervæggenes indersider. Ovenpå: Tapet. Isole
ring var sjælden i datidens huse, men i løbet af
krigen lærte folk at gøre det. For øvrigt var der

ofte kun en eller to kakkelovne i et hus, alle andre
rum var uden opvarmning. Køkkener, der havde
komfur, var varme opholdssteder for hele familien, mens gaskøkkener forblev kolde. Næsten alle
huse i byerne havde gas.
Vor skole var godt opvarmet, for den havde centralvarme. Det var godt for børnene, for mange af
dem led af kulde i husene. Selv i rum med kakkelovn kunne gulvet være koldt, for under gulvet
var der ingen opvarmning.
Alle slags forkølelsessygdomme og luftsvejsinfektioner, samt blærebetændelse var almindelige
hos børn.
Der var smalhans i Danmark under krigen og i
de første år derefter. Men børnene havde aldrig
kendt bedre tider, så det generede dem ikke, og
de undgik sult, boliger helt uden varme og helt
utilstrækkelig beklædning. Danmarks børn var
heldige i forhold til de norske, polske, franske,
tyske og hollandske børn.
Oplevelser under krigen
Tyske flyvemaskiner var et dagligdags syn. Der
var lufthavne i Kastrup og Værløse, så Glostrup
blev tit overfløjet. I 1942 eller 1943 nødlandede et
tysk fly på en mark nord for Glostrup. Vi drenge
cyklede ud for at se det. Der var unge flyvere ombord, de modtog os venligt, inviterede os indenfor og viste os dens indretning. Det var en vældig
oplevelse.
I februar eller marts 1945 var jeg ulveunge. Den
bande, jeg tilhørte, blev ledet af en spejderdreng
på 15 år, og han tog os med på en tur til Amager
med tog. Den gang var der mange landbrug og
gartnerier på øen, og vi vandrede ud i det åbne
land. På mange af markerne stod der flyvemaskiner med vagtmandskab. På det tidspunkt manglede tyskerne flybenzin, så flyene stod der bare.
Ingen interesserede sig for os små drenge, så vi
kunne gå, hvor vi ville.
I de sidste måneder af krigen fløj tyskerne kun
lidt. Men et par gange om dagen kom der lavtgående fly hen over Glostrup. Et af dem fløj så
lavt, at poplerne i vores have svajede stærkt i propelvinden.
En dag i 1945, da børnene i skolen var stillet op
for at gå ind efter frikvarteret, kom en tysk flyvemaskine lavt hen over os. Piloten åbnede sit vindue og vinkede til os. Vi vinkede glade igen.
Sidst i 1945 genså jeg de tyske fly. De var blevet
smadret af englænderne efter kapitulationen og
en kæmpestor bunke af dem lå på en åben plads
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år gammel, 1942. Vintertøj.

i Glostrup. Vi drenge cyklede derud og klatrede
rundt på flyvragene i håbet om at finde noget. Men
jeg fandt intet. Men det gjorde min sidekammerat,
Frede. Han havde fundet en patron. Den hamrede
han på, så den gik af, og kuglen ødelagde hans
ene øje. Han fik et glasøje.
Andre krigsoplevelser
Sabotager begyndte for alvor i 1943 og tog til ef
terhånden. Nu blev det nødvendigt at bevogte
jernbanerne og fabrikker, der producerede krigsmateriel. Vagterne var tyske soldater og danske
sabotagevagter.
Fabrikken Globus producerede materialer til
tyskerne. Den var godt bevogtet, men det lykkedes
sabotørerne at sprænge den i luften. En af mine
jævnaldrende venner, Henning Kjeldgaard, boede i et hus et par hundrede meter fra fabrikken,
og han stod ved et vindue, der vendte ud mod
den. Han fortæller, at han så fabrikken lette fra
jorden, flyve op, hvorefter den begyndte at gå itu
og knustes, da den faldt ned på jorden.
Sidst under besættelsen svarede tyskerne igen
på sabotagen ved at ødelægge Tivolis koncertsal,



Odinstårnet i Odense og flere andre bygninger.
Disse gengældelsesaktioner blev kaldt Schalburgtager efter det ildeberygtede Schalburgkorps, der
bestod af danskere i tysk tjeneste. I Glostrup blev
den store isfabrik, Premier Is, ødelagt ved Schalburgtage. Det skete en nat i 1944, 500 m fra vort
hus. Braget var enormt, og vi hørte, at folk i Brøndbyvester 2-3 km fra fabrikken blev kastet ud af deres senge. Vi hverken hørte eller følte noget og fik
at vide, at vi var sovetryner. Men eksplosionsbølger går deres egne veje, og vi blev skånet.
I vinteren og foråret 1945 kom de hvide svenske busser kørende ad hovedvejen gennem Glostrup. De havde Røde Kors tegnet malet på tag og
sider. Passagererne var norske og danske koncentrationslejrfanger, som svenskerne havde hentet i
Tyskland. De var i ringe forfatning, udsultede og
syge, og de havde det elendigt psykisk. I Sverige
blev de behandlet så godt som muligt, og manges
liv blev reddet.
12. april 1945 blev Glostrup Skole overtaget af
tyskerne. Her skulle tyske soldater og flygtninge
bo. De kom fra de østlige dele af Tyskland; de
var flygtede fra de russiske hære. 238.000 flygtninge kom til Danmark vinter og forår 1945, hvor
de blev ind kvarteret på skoler og andre lokaler.
Senere blev der bygget lejre til dem, og de blev
i Danmark, til Tyskland var rede til at modtage
dem. De sidste flygtninge rejste i 1949.
Glostrups skolebørn fortsatte deres skolegang
i andre lokaler. Mellemskole- og realklasserne
fik klasseværelser i Teknisk Skole. De var lige så
gode som skolens, dog var der ingen faglokaler
eller gymnastiksal. Jeg gik i mellemskolen på det
tidspunkt.
Min lillebror gik i 5. klasse. Han og de andre
børn i de små klasser blev undervist i Missionshuset og andre mere eller mindre egnede lokaler.
1.10.1945 vendte vi tilbage til skolen. Tyskerne
havde ikke været slemme ved den. Men undervisningen havde lidt et afbræk. Det klarede skolen
ved at forlænge skoleåret 1945-46 med 3 måneder til 30. juni 46. Herefter startede skoleåret efter
sommerferien.
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Lige overfor Teknisk Skole havde Hipo-korpset
(Hipo, forkortelse af Hilfspolizei) sin station i en
stor villa. Den havde en terrasse i 1. sals højde.
Der stod et vældigt maskingevær og en Hipomand klar til at betjene det. Det syn havde vi dag
ligt for øje fra klasseværelserne. Det gjorde os ikke
nervøse.
Den 4. maj om aftenen, da tyskerne kapitulerede, blev Hipomanden på sin post. Pludselig blev
han bange og affyrede maskingeværet. Jeg var
20-30 meter fra ham, men lige i nærheden af en
mur. Den smuttede jeg ind bag ved og blev, til
han holdt op. Jeg tror ikke, at nogen blev ramt.
Blev jeg bange? Det erindrer jeg ikke. Jeg havde jo
aldrig set nogen blive ramt af skud, så jeg vidste
ikke, at jeg kunne være i livsfare. Episoden gav
mig ikke ar på sjælen. Men jeg fortalte den ikke til
min mor...
Efter kapitulationen forlod tyskerne Danmark.
Vi så tusinder af tyske soldater gå igennem Glo
strup. De var ubevæbnede, men gik i velordnede
kolonner. Jeg mindes ikke, at folk demonstrerede
mod dem. Men det var et trist syn.
Den modsatte vej kom engelske lastbiler og andre militære køretøjer kørende mod København.
Så jublede vi, når vi så dem. Jeg var 12 år og kunne
lidt engelsk, for det havde jeg lært i skolen. Et par
gange gik jeg hen til en engelsk soldat og sagde
”How do you do”. Han hilste igen, og så løb jeg, for
jeg ville ikke kunne føre noget, der blot lignede en
samtale. Det tænker jeg på, når jeg møder drenge
i udlandet, der hilser mig på engelsk - og straks
stikker af. Men et smil kan jeg da sende til dem.
Der er ikke megen dramatik i mine oplevelser under besættelsestiden. Sådan oplevede jeg den fra jeg
var 7 til 12 år, og på lignende måde har flertallet af
mine jævnaldrende oplevet det. Så vi var misundelsesværdige sammenlignet med børnene i de fleste
europæiske lande. Langtidsvirkningerne viste sig ved
Olympiaden i London 1948. Her vandt danskerne
mange sejre, formodentlig fordi vore sportsfolk havde
fået god og sund ernæring under krigen i modsætning
til repræsentanterne for de fleste andre nationer.

2. Skolen

Jeg lærte bogstaverne, da jeg var i treårsalderen.
Min far havde savet bogstaverne ud i krydsfiner, og dem kunne jeg lege med. De havde navne
ligesom alle andre ting, så jeg lærte, hvad de hed.
Jeg kom til at knække lille v, og det syntes jeg var
synd. Men jeg blev trøstet, da bogstavet blev limet
sammen.
Når jeg var på spadseretur med min mor, be
gyndte jeg at genkende bogstaverne. Min mor
hjalp mig ved at stave BAGER, SLAGTER og
andre butiksskilte, og da jeg var i 5-års alderen,
begyndte jeg at læse. Da jeg var 6 eller 7 år, læste
jeg Selma Lagerlöf: Niels Holgersens rejse gennem
Sverige. Den handler om en uartig dreng, der bliver tryllet lillebitte. Han bliver adopteret af en flok
vildgæs, der er på træk til Lapland, og de viser
ham hele Sverige.
Jeg læste så godt, at min mor fik den ide, at jeg
ikke skulle i 1. klasse på skolen. Det måtte da være
bedre for mig at kunne nyde min frihed det år.
Hun tog mig op til skoleinspektøren, jeg læste
for ham, og hans dom var, at jeg kunne springe
1. klasse over. Det viste sig at være en stor fejl, for
da jeg begyndte i 2. klasse, var jeg en fremmed
fugl, og jeg blev aldrig accepteret af klassen. Dog
var jeg ikke venneløs, der var to drenge, som jeg
blev gode venner med, Niels Erik og Jens. Men jeg
blev mange gange afvist, når jeg ville deltage i de
andres leg. Jeg fik et par venner fra andre klasser,
så det gik endda.
Klasseværelset
Hver morgen begyndte vi med Fadervor. Vi stod
ved siden af vores pulte og bad med foldede
hænder, hvorefter vi sang et salmevers, som vi
naturligvis kunne udenad. Det samme foregik på
mange skoler i Danmark.
Undervisningen foregik i et stort lokale med
masser af lys fra store vinduer. Der var fernise
ret og lakeret trægulv, en væg med en stor tavle,
hvor læreren skrev med kridt og viskede ud med
en fugtig svamp. Der var også en tavle, der var
delt ind i tern. Læreren sad ved et kateder på en
forhøjning. Ved siden af klasseværelset var der et
rum med knager, det var klassens garderobe, vist

med håndvask. Der var centralvarme.
Pultene var til to personer, der sad på en fælles
bænk. fig. s. 31. Bordet var bygget sammen med
bænken. Bordpladen var skrå, så at eleverne bedre
kunne nå de øverste linjer, når noget skulle skrives.
I bordets øverste ende var der to riller til blyanter,
penneskaft og viskelæder, samt et blækhus, for
man skulle skrive ind med pen og blæk, mens
kladder blev skrevet med blyant. I begyndelsen af
2. klasse skrev man dog ikke med blæk, det kom
senere. Vi fik udleveret kladdehefter med dårligt
papir til kladder, og hefter med skrivefast papir
til blæk. Skolen udleverede penne med Christian
d. Niendes portræt. Ved siden af katederet var
der en blyantspidser med et håndtag. Man skulle
have lærerens tilladelse til at bruge den, for ellers
morede eleverne sig med at dreje den rundt, indtil
den havde spist flere cm af blyanten.
Skolegården
Skolen bestod af flere bygninger omkring en asfalteret legeplads. Den var stor med læskure,
hvor man kunne være i regnvejr. Ud skulle man i
frikvartererne, for skolemyndighederne bestemte,
at børnene havde godt af frisk luft. Der var også
en kumme med 4 eller 6 små springvand. Her
kunne man altid få vand at drikke. I frostvejr var
de dog lukket.
Toiletterne var ikke opvarmede, men de var
forsynet med kummer og vandbeholdere, der
ikke kunne fryse. Vandbeholderen var tom, mens
man sad, og derpå førte man en snor med en ring
i hen til en tap på væggen. Derved åbnedes for
vandet, og når beholderen var fuld, tømte den sig
selv. Kloakken lå i frostfri dybde, vel 1 meter under jordoverfladen; først dernede var der vand.
Der var et jerngelænder ned til kælderen under
skolebygningen fra 1902. I de hårde vintre 1941
og 1942, hvor frostgraderne nåede ned på minus
200 - 300, blev vi advaret mod at røre ved dem med
bare hænder, for de ville fryse fast straks. Der
var rygter om, at en dreng havde rørt det frosne
gelænder med tungen og var frosset fast. Jeg ved
ikke, om det var sket, men børn kan jo finde på
den slags.

11

Fig. 12. Glostrup Skole 2019. Sådan så den også ud, da jeg gik der i 1940’erne. Fløjen vender mod syd, og klasseværelserne var bag vinduerne, også under taget. (Foto EH 2019).
Bygningerne
I 1902 indviedes den første skolebygning i vor
skole, fig. 13a og b. Den havde et trappetårn med
et vers over døren. 4 store og lyse klasseværelser
i to etager, en lærerbolig på 3. sal under taget og
pedellens bolig i kælderetagen. Der var også en
stor villa, bygget som bolig og kontor for skoleinspektøren, men den blev revet ned 1939 for at give
plads til en udvidelse af skolen.
Allerede 1906 blev pavillonen bygget ved skolegården. Da jeg kom i skole 1940 , indeholdt den
et forsamlingsrum og 3 klasseværelser, samt et
musikværelse til sangundervisning. På 1. sal var
der et laboratorium til fødevarekontrol, der blev
udført af en dyrlæge.
Gymnastiksale og sportsplads
Nord for skolegården lå to gymnastiksale, en for
piger, og en for drenge. Gymnastiksalen for drenge
var veludstyret. Der var ribber langs væggene,
bomme til at hejse op og ned, og trægulv. (I pigernes gymnastiksal har jeg ikke været). I redskabsrummet stod der en buk og en hest, en rullemåtte til saltomortaler og lignende spring, en
plint m.m.
Jeg var ikke god til gymnastik. Min lærer forsøgte
at få mig til at stå på hænder op ad ribben. Det fik
jeg aldrig lært, selv ikke, da han tilbød mig 5 øre,
hvis jeg kunne. Han burde have vist mig, hvordan
jeg skulle komme op.
Det blev umuligt for skolen at skaffe brændsel
nok til opvarmning af gymnastiksalene i løbet af
krigen, og det varede flere år efter krigen, før det
blev muligt. I 1945-46 kunne der ikke skaffes kul
og koks nok, for skibsfarten og de europæiske
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kulminer var ikke kommet rigtigt i gang endnu.
I vinteren 1946-47 var der flere måneders strejke i
USA’s kulminer, og så kunne der ikke varmes op
i den meget strenge vinter. I den kolde tid gjorde
hver klasse kun gymnastik en time om ugen. Det
skete i ”småbørnsgymnastiksalen” i kælderen på
den nyeste bygning. De øvrige timer blev mest
brugt til lektielæsning.
Vi spillede fodbold på boldbaner 700 meter fra
skolen. Næsten alle mine klassekammerater var
øvede i fodbold, for det spillede de også i fritiden.
Men jeg havde aldrig prøvet det og duede ikke.
Jeg blev anbragt som back, og de andre ville ikke
sparke bolden hen til mig. Vi fik ikke instruktion
i boldbehandling, så jeg lærte det aldrig. Da jeg
kom i gymnasiet, skulle jeg også deltage i fodbold. Men min lærer sagde: ”Det lærer du aldrig.
Kør dig en tur på cyklen”. Så det gjorde jeg med
fornøjelse.
Den nye skolebygning
Den nye skolebygning, der heldigvis lige nåede
at blive færdig inden tyskerne kom 1940, lå syd
og sydvest for skolegården. Den var netop taget
i brug, da jeg begyndte i skolen og var indrettet
efter de nyeste pædagogiske retningslinjer. Der
var en vældig trappe fra kælderen og op til 3.
etage. Brede gange førte fra trapperne til klasse
værelserne og faglokalerne: Geografi, naturhistorie og fysiksal samt tegnesal og håndarbejdslokale
i øverste etage, småbørnsgymnastiksal, sløjdsal
og skolekøkken i kælderen. De brede gange tjente
som garderober for eleverne, og der var håndvask.

Klokken
Skoledagen begyndte kl. 8 præcis. Der var 10
minutters frikvarter mellem hver time, som varede 50 minutter; spisefrikvarteret varede ½ time
omkring kl. 11. De, der boede nær skolen, kunne
få tilladelse til at spise hjemme. De blev udstyret
med et ”spisekort”, der skulle vises, når man gik
og kom igen. Jeg spiste hjemme. Jeg cyklede ikke i
skole, for jeg boede for tæt på.
Tiderne blev nøje overholdt, det var en del af
børnenes opdragelse til præcision. Der blev ringet
ud og ind med en ringeklokke, der kunne høres
overalt på skolen. Gårdvagten udvalgte et barn
til at trykke på den røde knap i pavillonen, så stil
lede alle eleverne op klassevis ved den største indgangsdør. Stålsøm med klassens betegnelse viste,
hvor børnene skulle stå.
Jeg har selv trykket på den røde knap uden at
få lov. Det skyldtes min mor. Hun var gået ind
i skolegården og havde delt bolsjer ud til alle de
børn, der var i nærheden. Jeg syntes bestemt ikke
om hendes optræden, så jeg afbrød den brat ved
at trykke på ringeknappen. Hele skolen stillede
op for at gå ind, lidt for tidligt. En lærer fik fat i
mig og ruskede mig; jeg slap for videre tiltale og
skulle ikke forklare mig. Jeg talte ikke med min
mor om, hvorfor hun foretog bolsjeuddeling. Men
hun gentog aldrig uddelingen.
Trafikregulering og straf
Alle de mange klasseværelser krævede trafikregulering. Når klokken ringede, stillede eleverne op
klassevis på to rækker i stilhed, og når gårdvagten
gav signal, gik klasserne ind en efter en. Når de
kom til faglokalerne, ventede de på læreren, der
lukkede dem ind. Elever, der skabte uro i rækkerne nede i skolegården, blev pillet ud og måtte
stå ved siden af indgangen. De blev straffet, eventuelt med et slag af spanskrøret.
En eneste gang har jeg set en elev få en rigtig
endefuld af gårdvagten med spanskrøret. Han var
fra realklassen, og alt for ”voksen” til at lave ballade, og det har gårdvagten åbenbart også ment.
De eleverne var kommet ind, måtte han bukke sig
og fik mange slag. Alle skoleeleverne stod i gangene og så på det ud af vinduerne.
Spanskrøret brugtes næsten kun af gårdvagten.
Jeg har kun set det anvendt én gang i min egen
klasse. En 10-års dreng havde stjålet penge fra
en andens penalhus. Det var en meget slem ger
ning dengang, og lærerinden bad en lærer komme
og give drengen en endefuld, og det fik han. Det

Fig. 13a. Indgangen til skolebygningen fra 1902. (Foto
EH 2019).
Over indgangsdøren står dette vers mejslet i sten:
OPLÆR DEN UNGE EFTER HANS VELS BESKAFFENHED
OG NÅR HAN BLIVER GAMMEL SKAL HAN
IKKE AFVIGE DERFRA

Fig. 13b. Skolebygningen fra 1902, set fra skolegården.
(Foto EH 2019).
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gjorde et voldsomt indtryk.
Den gang var det meget almindeligt at slå børnene i skolen og hjemme. Men det forekom næsten
ikke på Glostrup skole, sandsynligvis fordi den
nye skoleinspektør, Jens Jørnung, tiltrådt 1941,
overtalte lærerne til at lade være, bortset fra gårdvagten. Det kan vi kun være Jørnung taknemmelig
for. Vi kunne dog blive straffet med eftersidning.
I 1942 ansattes Erik Uhl som skolelæge. Han spillede en stor rolle ved at opmuntre til specialundervisning. Måske var det ham, der sørgede for, at
tre elever fra min klasse blev sendt på ordblindeskole i København, noget helt nyt den gang. De
tre elever dumpede, da de skulle op i 3. klasse. Jeg
husker endnu, hvordan min kammerat Mogens
krummede sig sammen på sin pult og græd, da
han fik at vide, at han var dumpet.
Det var strafbart at komme for sent. Der var kun
en indgang til skolegården, og den blev lukket kl.
8 og bevogtet. De, der kom for sent, måtte vente til
gårdvagten kom og lukkede dem ind.
Glostrups industri
Glostrup var stationsby og industriby med eget
gasværk, stort bryggeri og forskellige fabrikker. Flere fabrikker kom til i løbet af 1900-tallet.
Transporten af varer til og fra Glostrup skete med
jernbanen, der havde en stor godsbanegård ved
stationen. Hovedvejen København-Roskilde gik
gennem byen, og den blev vigtig, da lastbilerne
blev almindelige efter 1. verdenskrig. Mange arbejdere og funktionærer flyttede til Glostrup. De
fik mange børn, især i begyndelsen af 1900-årene.
Så der var behov for en stor skole. I min tid gik
der ca. 1000 børn i skolen. Det største antal, 1349,
nåedes i 1949. Næste år blev en stor ny skole indviet, Nordvangsskolen. Det gav anledning til at
min skole fik navn: Højvangsskolen.
Undervisningen
I min tid på skolen 1940-48 gik alle eleverne de
første 5 år i grundskolen (1.-5. klasse). De begyndte som 7-årige. I 5. klasse blev der afholdt skriftlig mellemskoleprøve i dansk og regning for de,
der ønskede at komme i mellemskolen. (se side
18). Den sluttede efter 4. mellem med mellem skoleeksamen (skriftlig og mundtlig), altså eksamen med fremmede censorer (se side 21,22). De
elever, der ønskede det, kunne fortsætte et år i
realklassen og slutte med realeksamen. En anden
mulighed var gymnasiet, men kun ganske få benyttede sig af det (tre fra min klasse): kun 2-3% af
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en årgang i Danmark gik i gymnasiet.
De der ikke gik i mellemskolen, fortsatte i den
eksamensfri mellemskole (kaldet fri mellem) i to
år. Når de blev 14 år, forlod de skolen og blev lærlinge eller arbejdsdrenge på en fabrik eller karle
i landbruget. Pigerne kom i huset, i forretninger
eller på fabrikker. Var det ikke børnearbejde? Sådan så man ikke på det den gang. Mange familier
havde så lav en indkomst, at de ikke havde råd til
at lade deres børn lære et håndværk. Lærlingelønnen var nemlig væsentlig lavere end arbejdsdrengens eller -pigens løn. Datidens samfund var
fattigt.
Undervisningens mål
Målet var at gøre danskerne til dygtige, målbevidste, flittige, fædrelandskærlige og kristne borgere.
Det var almindeligt, at moderen skulle passe bør
nene, manden og hjemmet, mens manden skulle
være forsørgeren, og sådan var det i de fleste hjem.
Skolen kunne hjælpe til ved at uddanne pigerne i
skolekøkken og håndarbejde. Disse fag var lukket
for drengene, der til gengæld havde sløjd. Pigerne
havde flere skoletimer end drengene.
Datidens lovgivere vidste, at kvinder var på vej
ind i arbejdsmarkedet, så den øvrige uddannelse
var ens for begge køn. Det understregedes af lovgivningen. Kvinderne havde fået stemmeret og
var blevet valgbare til Folketinget i 1915 og var
altså politisk ligestillede med mænd. Sygeplejerskerne var talrige og uddannede på særlige skoler;
i 1936 vedtog Københavns Kommune, at sygeplejersker måtte være gift; indtil da blev en sygeplejerske afskediget, når hun indgik ægteskab. I flere
andre fag ville man heller ikke have gifte kvinder,
f.eks. i bankerne. Mange kvinder blev lærerinder,
og på kontorer og i forretninger spillede kvinder
en større og større rolle. Men de fik mindre løn
end mænd. Det gjaldt bl.a. lærerinder. Begrundelsen: Lærerinder er ugifte og skal kun forsørge
sig selv, mens mænd er gifte og skal forsørge kone
og børn. Der kom ligeløn for lærere og lærerinder
lidt før 1950.
Nutidens mennesker kan ikke forestille sig, hvor
stor kvindernes arbejdsbyrde var. De stod for madlavningen, og da man ikke kunne købe frostvarer,
måtte konerne sørge for forråd af kartofler, grøntsager og frugt fra haven; alt skulle hun gøre i stand
selv. Hun lavede selv syltetøj, geleer og frugtsaft.
Selv æg blev syltet (i vandglas), for hønsene lagde
ikke æg om vinteren. I husholdningerne på landet
måtte konerne sørge for slagtemaden og dens op-

bevaring, ofte saltning og røgning. I byerne købte
man kødvarer hos slagteren. Alt med tekstiler
hørte under konen: Strikning, syning, reparationer i en uendelighed, vask uden vaskemaskine,
strygning og rulning. Køleskabet var ikke kommet i hjemmene endnu, det skete i 1960’erne. Børn
kom i regelen ikke i børnehave, men blev passet
hjemme, til de skulle i skole. Endnu var det almindeligt med 3-5 børn eller flere i familierne, nu er
gennemsnittet under 2 børn pr. familie.
Flid og dygtighed
Der skulle satses på flid og dygtighed. Skolen
gjorde det på mange måder. Der blev stillet krav
om pæn og letlæselig håndskrift uden stavefejl
og blækklatter; det krav gjaldt hele vejen gennem
skolen, og børnene fik karakter for orden i skriftlige fag. Fejl i stavning skulle rettes; når man fik
en diktat eller stil tilbage med lærerens rettelser,
skulle man skrive alle rettelserne i stilebogen.
Regning var vigtig i alle årene, for i de fleste fag
og i privatlivet havde man brug for regnskab og
beregninger. Der blev satset hårdt på hovedregning, og eleverne lærte tabellerne udenad. Læreren
kunne bede alle eleverne stille sig ved pultene,
og så råbte han f.eks. 4x7, og den elev der først
svarede rigtigt, måtte sætte sig. Der kom konkurrence ud af det, og det var en god drivkraft. Vi
lærte også at tumle med større tal i hovedet og
lave overslag. Vi lærte længdemål, flademål og
rummål, og pigerne lærte at bruge tal til beregning af materielmængder i køkken og ved syning
og strikning. Hver time begyndte med hovedregning. Derpå kunne vi gå over til skriftlig regning.
Her var det forbudt at bruge ligninger, selvom vi
lærte dem i matematik!
I historie, geografi, fysik-kemi og naturhistorie
og religion brugte lærerne ofte sidste del af timen til at fortælle om emnet for næste time. Det
samme stod også i fagets lærebog. I næste time
blev eleverne hørt i lektien. Hvis de ikke kunne
den, blev de straffet, ofte med eftersidning og i
hvert fald med irettesættelser og dårlig karakter.
Systemet virker stift på så mange års afstand.
Men mange lærere kunne få det til at fungere, så
eleverne blev glade for faget.
Danmarkshistoriens vigtigste funktion var at lære
eleverne kærlighed til fædrelandet. Vi hørte de
gode og spændende historier om vikingerne og
de gamle nordiske guder, kongernes og stormændenes sejre og undskyldningerne for nederlagene,
vore heroiske sejre i treårskrigen 1849-51 og neder

laget i 1864 med tabet af Sønderjylland etc.
Faget geografi skulle lære os alle danske købstæder og andre vigtige steder, dansk landbrug
og søfart, industri m.m. Vi skulle være stolte af
Danmark, og det var en vigtig grund til at vi skulle
lære om udlandet, så at vi kunne sammenligne.
Religion var en realitet. Næsten alle danskere var
døbt og konfirmeret og havde lært mængder af
salmevers og visse skriftsteder udenad. Der blev
dog ikke givet karakter i faget, velsagtens for at
undgå konflikter med anderledes troende. Konfirmationsundervisningen skulle afslutte skolernes
religionsundervisning. Den stod præsten for.
Mange af eleverne i ”fri mellem” gik ud af skolen
efter konfirmationen, når de blev 14 år gamle.
Hvorfor så megen religion? Danmark havde haft
den luthersk-evangeliske kristendom som eneste
religion siden reformationen 1536, og det blev til
et religiøst diktatur, der først blev ophævet ved
Grundloven i 1849. Derefter var der religionsfrihed, og det blev lovligt at slutte sig til mormonerne eller blive katolik m.m. Men sekterne blev
aldrig en væsentlig faktor i Danmark. Det gjorde
til gengæld de folkekirkelige grupperinger, især
Indre Mission og Grundtvigianerne, der ofte delte
sognene.
Religionens betydning er aftaget væsentligt, især
efter 2. verdenskrig. Nutidens religionsundervisning må ikke være forkyndende, tidligere skulle
den være det. Så det var forkyndende religion, jeg
og mine jævnaldrende fik i vor religiøse opdragelse.
Vi var 80 konfirmander på mit hold. Vi blev
undervist i kirken af pastor Langberg. Han var kedelig og kunne ikke styre børnene, der snakkede
eller grinede i timerne. Vi sang salmer og hørte
Guds ord. Der blev... ja, hvad blev der mere sagt?
Jeg ved det ikke.
En gang imellem overtog provst Charles Nedermark konfirmationsundervisningen. Han fortalte
om sine år i Rusland, vist 1918 og 19, hvor han
gjorde et stort arbejde i en sultende og revolutionsplaget befolkning. Vi hørte historien om, hvordan
Gud forhindrede, at han blev skudt. Vi lyttede
alle sammen og ærgrede os over, at det ikke var
provsten, som var vor lærer.
Efter konfirmationen skal den unge til sin første
altergang. Jeg hørte kirkeklokkerne kalde, mens
min bror og jeg vaskede op. Jeg fortalte ham, at
nu skulle jeg vist have været i kirken. Nå, sagde
han. Så jeg kom ikke til alters. Altså havde pastor
Langbergs forkyndelse været forgæves.
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Fig. 16. Glostrup Kirke, foto 2019. Sådan så den også ud i 1940’erne.
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Skolens fag

4. kl

Dansk

IIm

7

4

IVm
3

Skrivning

2

1

Regning

5

5

7

Religion

2

2

1

Historie

2

2

2

Naturhistorie

2

2

2

Geografi

1

2

2

Sang

1

2

Tegning

2

1

1

Sløjd

3

2

2

Gymnastik

3

3

3

Fysik og kemi

2

2

Engelsk		

3

3

Tysk		

5

3

Svensk			

1

Latin			

4

IALT

30

36

Denne skala brugtes i hele skolen og gymnasiet
samt i flere uddannelser. Talværdierne lagdes
sammen og blev divideret med antal fag. Så fik
man gennemsnitsværdien. Derefter kunne klasselæreren sige, hvem der var nr. 1, 2 ... osv. i klassen.
Det betød kun lidt i de klasser, jeg gik i.
Karakterbogen
Fire gange om året fik vi vor karakterbog med
hjem. En af forældrene skulle underskrive den,
hvorefter den blev bragt tilbage til skolen. Eksamenskarakterer blev også indført i denne bog.
Foruden karaktererne i de enkelte fag, fik vi karak
terer i orden, opførsel og flid. Disse tre karakter
blev udeladt, når gennemsnittet af karakterer blev
udregnet.
Bemærk karakter i religion. Den blev afskaffet
og ikke tildelt i karakterbogen for mellemskolen.

36 timer om ugen

Underskolen 1. - 5. skoleår (4 kl. = 4. klasse). Mellemskolen 6.-9. skoleår
(kaldtes Im, II m, IIIm og IV m)
Realklassen 10. skoleår
Eksamensfri mellemskole 6. - 7. skoleår + evt. 8. skoleår
Gymnasium 10.-12. skoleår
Denne inddeling af folkeskolen stammede fra skoleloven af 1937. I 1958
kom der en ny skolelov, der afskaffede mellemskolen. Lørdag var fuld
arbejdsdag, både i erhvervslivet og i skolen. Fra 1. august 1970 blev skolegang om lørdagen afskaffet.

Karakterer
Karakterskalaen (Ørsteds Skala 1943).
udmærket godt ug
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En side fra min karakterbog 5. klasse.1943.
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Min karakterbog III mellem.
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Eksamen og årsprøve
Hvert skoleår blev afsluttet med eksamen. Mellemskoleeksamen efter 4. mellem (15 år) havde
fremmede censorer; den gav adgang til gymnasiet
og visse andre uddannelser. Efter 3. mellem var
der eksamen med skolens egne lærere som censorer. Denne eksamens formål var at vise eleverne, hvad eksamen var.
De yngre klasser havde årsprøver i alle fagene,
både mundtlig og skriftlig. Elevarbejderne i tegning, sløjd m.v. blev udstillet på skolen i mange
lokaler.Forældrene var velkomne til årsprøverne i
samtlige klasser og til udstillingen.
Mellemskoleeksamen (side 21-22)
Denne eksamen bestod af skriftlig og mundtlig
eksamen. Den skriftlige eksamen var den samme
over hele Danmark og blev afholdt på samme tidspunkter. Opgaverne var udarbejdet af undervisningsministeriet, og konvolutten med dem blev
først åbnet, når alle eleverne sad på deres pladser ved enkeltmandsborde i gymnastiksalen og
de tilsynsførende var til stede. Hver elev fik så et
trykt eksemplar, der blev sagt ”Begynd”, og så gik

eleverne i gang. Al tale og kommunikation mellem
eleverne var forbudt. Skulle en elev på toilettet,
rakte hun eller han fingeren op, og en af de tilsynsførende gik med. 1. dag skrev vi genfortælling
2½ time. 2. dag stil, 3½ time. 3. dag regning, 3
timer, og 4. dag matematik, 3 timer. Resultatet
blev sendt til en udenbys censor, derefter til egen
lærer. Derpå blev der givet karakter.
Mundtlig eksamen (side 21)
Ved eksamen fik vi karakterer; i de fag, der ikke var
eksamen i, fik vi årskarakteren, der blev beregnet
på grundlag af årets 4 karakterer for hvert fag.
Eksamen foregik således: Eleverne blev kaldt
ind enkeltvis.Eksaminator var egen lærer, censor
var en lærer fra en anden skole. Så trak eleven et
spørgsmål og blev hørt i det. Eleven gik uden for
døren. Eksaminator og censor voterede om karakteren, hvorefter eleven fik den.
Siderne 19-25 er hovedsageligt taget fra Glostrup
Skoles årsberetning 1948

fortsættes næste side

19

Diktat som jeg skrev ved årsprøven 1943 ved afslutningen af 4. klasse.

20

21

22

23

Skolens Reglement

24

Mit skoleskema 1944-45. 1. Mellem.
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Mine lærere i Grundskolen. Data efter Embedsbog A 7/19c.
(Glostrup Lokalhistoriske arkiv)
f: født. a: ansat på skolen
Grethe Aagesen, senere gift Johansen f. 1913,
a.1939. Klasselærer
Johannes E. Johansen (Bøgevej 6) f. 1906, a. 1932.
Religion
Ejolf Prosch-Jensen f. 1900, a. 1937. Sang,Tegning,
Dans
Carl Granhøj f. 1913, a. 1940. Gymnastik
Anne Grethe Arnfred f. Egeskjold f. 1914, a. 1942.
Naturhistorie
Ewald Onsberg f. 1913, a. 1941. Historie
Erik Ørum Hansen f. 1918. Geografi
Fru Hansen data mangler Tegning
Mine Lærere i mellemskolen
Carl V. Granhøj f. 1913, a. 1940. Klasselærer,
Dansk, Svensk, Skrivning
Jens Peter Bang f. 1899, a. 1933. Historie
Elizabeth Taageskov Jensen f. 1908, a. 1939. Engelsk, Naturhistorie
Jens Kjær Jensen f. 1908, a. 1939. Tegning, Geografi			
Ejolf Prosch Jensen f. 1900, a. 1937. Sløjd, Sang
Erik Ørum Hansen f. 1918, a. 1941. Gymnastik
Gunnar Svenningsen f. 1907, a. 1932. Regning,
Matematik, Fysik, Kemi
Mathilde Øllegaard Berthelsen f. 1898, a. 1930.
Tysk
F. V. B. Høyer Christensen f. 1899, a. 1940.
Latin
Grethe Hessilt f. 1920 (vikar engelsk 1946). Vikar
i Engelsk
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Johannes Helge Johansen f. 1907, a. 1935. Gårdvagt
Skoleinspektør (titlen var overlærer, da han blev
ansat). Jens Jørnung f. 1897, a. 1941
Da jeg begyndte i skolen 1940, var den ældste lærer J. Fr. Jensen 55 år og Jens O. Jensen 53 år. I 1940
da jeg begyndte i skolen var mine lærere 22, 26, 27,
27, 27, 34, 40 år. I 1944, da jeg begyndte i mellemskolen, var mine lærere 24, 26, 31, 36, 36, 37, 44, 45,
45, 46 år. Lærerne var bemærkelsesværdigt unge.
Det hang sammen med Glostrups meget hurtige
vækst som industriby og forstad til København.
Vi sagde De og Fru, Frøken eller Herr i tiltale. Vi
omtalte dem ved deres efternavn. Nogle af dem
var venlige og søde, andre kunne være strenge.
Egentligt ubehagelige lærere, der forfulgte visse
elever, har jeg ikke oplevet. De fleste var gode undervisere. Jeg mindes dem med glæde.

Fig. 27. Mine klassekammerater 1946. Jeg er nr. 5 fra venstre i øverste række.
Mine klassekammerater 1943
5. kl., underskolen. 13 piger og 13 drenge
Birgitte Prosch-Jensen
Ulla Weber
Ulla Hovgaard
Elly Knudsen
Jens Johansen
Ketty Møller
Hanne Heine
Lisbeth Christensen
Birthe Jensen
Alice Jacobsen
Knud Larsen
Svend Aage Skallerup
Bendt Olsen
Lis Christensen
Niels Børge Knudsen
Alice Jørgensen
Tenna Kurup Jensen
Bent Ingeberg
Bruno Jensen
Kort Madsen
Herbert Jensen
Mogens Jensen
Niels Erik
Lissi Nielsen
Jørgen Vogter
Eigil Holm

Mine klassekammerater 1944 I ea
(første mellem i mellemskolen). 14 piger og 10 drenge

Jens Johansen
Helge Hansen
Arly Nielsen
Jan Nielsen
Jørgen Hedes
Jytte Sørensen
Lillian Jensen
Gyda Hansen
Ketty Jensen
Birgitte Prosch-Jensen
Elly Knudsen
Ingrid Stengade
Ulla Weber
Tenna Kurup Jensen
Lisbeth Christensen
Lilian Bengtson
Laura Nyegaard Larsen
Inge Tove Nielsen
Kirsten Jørgensen
Erik Kielberg
Ole Ørum Pedersen
Ole Andersen
Carlo Andersen
Frede Meyer
Eigil Holm
Ulla Hovgaard
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Skolekomedie
Hvert år var der skolekomedie. Min klasse, 4a,
skulle spille komedien 1943. Den hed Nissekomedien, den var skrevet af en forfatter, hvis navn jeg
har glemt. Vi skrev hele komedien med alle dens
replikker efter lærerindens diktat. Derefter fik 10
af eleverne en rolle, som skulle læres udenad. Jeg
var med som en af folkemængden. Handlingen:
Nissemor har født en søn. Hun beder til kæmpehøjens fe, der kommer og spår, at sønnen en dag
vil blive gift med nissekongens datter og blive
konge over hele nisseland. Det bliver han til sidst
i komedien, men først skal han og prinsessen gå
så grueligt meget ondt igennem.
Vi øvede os i at sige rollerne. Da vi kunne dem,
kom vi på scenen og fik instruktion.
Hotel Siesta i Glostrup havde en stor sal med
en rigtig scene med tæppe, sufflørkasse og kulisser. Her lærte vi at stå og gå rigtigt. Det var lærer
Markvard, der instruerede, han havde teaterblod
i årerne, som man sagde.
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Forestillingen skulle vises for alle ca. tusinde
skolebørn og deres forældre. Det var nødvendigt
at spille forestillingen flere gange, og det blev
en succes. Da helten, Hans, blev kastet ned i en
brønd, blev scenen til et mørkt og uhyggeligt hul,
hvor en sort trold modtog ham. Trolden trak en
kødmaskine frem og fortalte helten, at nu kom
han i kødmaskinen og skulle spises til middag.
Nogle børn blev bange og græd. Men helten overvandt trolden, hvorpå kongen holdt en flot fest,
hvor helten blev gift med prinsessen. De onde fik
deres straf, og komedien endte godt.
Alle deltagerne lærte meget. Lærerne og skolekommissionen har åbenbart været tilfredse, og
der blev spillet en ny skolekomedie hvert år i den
tid, jeg på skolen.

3. Skolefagene og skolebøgerne i min tid 1940-48
Omtalen af skolens fagbøger følger i denne orden
                                            side
                                            32    Dansk
    
  alle skoleår
                                            40    Skrivning             1.-7. skoleår
   42    Regning
  
  alle skoleår
  
				
				

   48    Religion
  
   50    Sang              
52 Geografi

  2.-7. skoleår
  alle skoleår?
3.-9. skoleår

Faglokale
Faglokale
Faglokale
Faglokale

		

58
62
70

Historie
Naturhistorie
Fysik og kemi

3.-9. skoleår
3.-9. skoleår
6.-9. skoleår

				

74
78
82
84

Engelsk
Tysk		
Svensk		
Latin		

6.-9. skoleår
7.-9. skoleår
8.-9. ? skoleår
9. skoleår

86 Tegning
2.-9. skoleår
Faglokale
87 Sløjd		
3.-9. skoleår
Faglokale
  88     Gymnastik             alle skoleår            Faglokale
Hver klasse havde sit eget klasselokale, hvor undervisningen foregik, med mindre det var fag, der havde eget
faglokale. Hver time varede 50 minutter. Der var 10 minutters frikvarter mellem hver time. Spisefrikvarteret
10,45-11,15.
I næsten alle fag var der uddelt kladdehæfter, hvor
eleverne skulle skrive eller tegne, hvad læreren bestemte. I dansk, skrivning og regning uddeltes hæfter,
hvori eleverne skulle skrive med pen og blæk.
Eleverne fik årets lærebøger udleveret den første skoledag i det nye skoleår; de skulle afleveres igen, når
skoleåret var forbi. Der skulle passes godt på bøgerne,
og derfor skulle de bindes ind i specielt papir, som
kunne købes hos boghandleren. Dette papir var stærkt,
og det var ofte udsmykket med tegninger i farver, f.eks.
sommerfugle eller blomster fig. 30. På forsiden skrev vi
vores navn, klasse og fag. Lærerne kontrollerede, om
indbindingen var i orden. Næsten alle skolebøger var i
stift bind af hensyn til holdbarheden.
Det var forbudt at skrive eller tegne i bøgerne, men
det blev tit overtrådt.
Skolebøger
Der var skolebøger i alle fag, undtagen gymnastik, tegning, håndarbejde og sløjd. Alle pigerne blev under
vist grundigt i håndarbejde og skolekøkken, for det var

skolernes opgave at uddanne dem til husmødre.
Jeg har aldrig hørt om drenge som deltagere i pigernes undervisning. Sløjd var kun for drenge, der
her lærte at arbejde i træ. Pigerne havde flere skoletimer end drengene.
Vi blev undervist efter skoleloven af 1937. Vor Skole
fulgte Købstadsordningen, mens landsbyerne fulgte
Landsbyordningen, der ikke beskrives i denne bog,
da jeg ikke har personlige erfaringer med den.
Jeg har lånt bøgerne på Danmarks Industrimuseum i Horsens og Sønderjyllands Skolemuseum.
De har begge et fuldt monteret klasseværelse omtrent fra min tid, samt undervisningsmateriel og
en samling af skolebøger fra 1700-tallet til næsten
nutid, fig. 31. Her hentede jeg fagenes bøger, især
de, der var trykt 1937-50. Enkelte bøger er ældre,
for visse skolebøger fra begyndelsen af århundredet havde haft så stor succes, at de blev genoptrykt,
eventuelt med ændringer, helt op i 1960’erne. Nikoline Helms: Danmarks historie blev udgivet 1918,
genoptrykt mange gange, sidst 1962. Bibelhistorie
og Katekismus har dog rekorden, se under disse
bøger, fig. 48.
I 1937 kom der en ny skolelov. Indtil 1941 fortsatte
skolerne med at bruge:
Det Sthyrske Cirkulære, 1900 (se s. 90-91).
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Fig. 30. Karakterbogen indbundet i papir med sommerfugle. Dette er et eksempel på indbindingspapir, der kunne købes hos
boghandlerne. Nogle papirer havde blomster i farver, andre var ensfarvede med mønstre.

Det Sthyrske cirkulære blev erstattet med Bekendtgørelse om Maalet for Folkeskolens Undervisning, 24. Maj 1941.
Heri er der detaljerede planer for folkeskolens undervisning.
I 1942 udsendte Undervisningsministeriet ” Den gule
Betænkning” for den eksamensfrie mellemskole.
Glostrup Byarkiv har overtaget en del materiale fra
min skole; jeg har set det, men der var ingen fortegnelse over de skolebøger, der brugtes i min tid. Derfor
kan jeg ikke sige, hvilke bøger jeg har haft. I stedet gik
jeg efter fagene, for sammenligning af flere bøger om
samme emne, f.eks. regning eller fysik viste, at bøgerne
beskrev nogenlunde samme pensum.
De følgende sider beskriver  de enkelte fags bøger, så læserne
kan se forsiden og eksempler på bogens tekster og illustrationer. Mine kommentarer er indrammet med rødt.
Det er 70-80 år siden, at jeg gik i Glostrup Skole. Hvad
jeg skriver, er historie. Men historie er ikke en objektiv
videnskab, og derfor må jeg være klar over, at andre
historikere vil bedømme min tid anderledes og med
god ret.
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En vurdering af datidens skole i sammenligning med
nutidens skole er meningsløs, for nutidens mennesker
er rige i forhold til datidens og lever og undervises på
en helt anden måde.
Tankegangen bag hvert enkelt fag er beskrevet i:
Praktisk Skolegerning - en undervisningsvejledning, redigeret af Olaf Nedergaard og H. A. Svane, 1930, 302 sider. Det er en håndbog for folkeskolelærere. Min kone
brugte den, da hun gik på Ribe Seminarium i 1940’erne.
Hvert skolefag er beskrevet af en faglærer og beskriver
fagets formål, børnenes modenhed og modtagelighed,
fagets metodik og eksempler på undervisningsforløb

Fig. 31. Klasseværelse fotograferet på Danmarks Industrimuseum i Horsens. Lyset kommer fra højre side, men burde komme
fra venstre , så eleverne kunne få  bedst belysning af skolebøgerne. Sådan så pultene ud, da jeg gik i 2. klasse. Pultene er til to
personer. Hullet i bordpladerne er til blækhus. På bordene ligger kuglerammer og en indrammet tavle af skifer til at skrive på.
Kluden er til aftørring af tavlen. Taskerne er hængt op på en krog på siden af pultene. Tavlen er sort, det gør det let at se, hvad
der skrives på den med hvidt kridt. Katederet står på en forhøjning, så læreren får god oversigt over klassen.
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ABC

32

ABC. Af M. Haunstrup m.fl.
1948, 18. udg. 92 sider. Gyldendal.

Børnenes første bog hedder en ABC. Den skal lære
børnene at læse og skrive. De første 16 sider viser
mange farvebilleder og ord, der er skrevet med
den tids håndskrift, nemlig skråskrift beregnet på
at blive skrevet med pen og blæk. Hvert bogstav
består af tynde og tykke linjer og bindes sammen i
hvert ord. Blækskrivning kunne børnene ikke, så de
skrev bogstaverne med blyant på linjeret papir. Den
kunne skrive tynde linjer, når den var spidset, men
den blev slidt, og så blev linjerne tykke. Mange børn
havde en blyantspidser i deres penalhus.
Ordene på de første 16 sider var skrevet med små
bogstaver. Ordene var udvalgt, så de kunne læses
uden brug af udtaleregler, f.eks. is, so, os, si, ti, to.
Men man kan ikke danne sætninger uden brug af
ord som det (der udtales de) eller og (udtales ou). Den
slags ord er skrevet med rødt.

På side 17-20 er der tekster med trykte ord i kursiv.
De fleste er enstavelsesord, mens tostavelsesord opdeles i to af et kort mellemrum: tan te  sti ne. På side 21
begynder almindelige trykte bogstaver, men stadigt
opdelt i stavelser. Det ophører side 24. Fra side 34 er
der store bogstaver i teksterne, og den trykte tekst er
nu den almindelige med store og små bogstaver.
Der er mange korte vers og historier, udvalgt efter
det, børnene kan lide.
Jeg har selv undervist en 1. klasse med 36 børn i
København efter denne ABC 1955-56. Børnene lærte
at læse, men der var stor forskel på deres evner. Der
var et par børn, der ikke fik lært at læse; de blev sendt
til specialundervisning.
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Dansk

Danskbogen, tredie del. af P. Andersen
m.fl.
1931, 320 sider, 6. oplag, 49-54. tusinde, Gyldendal

Indeholder læsestykker og grammatik til flere årgange. Læsestykkerne er ofte korte, lette at overse.
Der er også længere historier, f.eks. eventyr af H. C.
Andersen. Mange historier er på vers, f.eks. “Konen
med æggene”, “Flugten til Amerika”, “Niels Ebbesen”. De fleste tekster er sat med samme skrift, som
vi bruger i dag, men der er også læsestykker med
gotisk skrift (kaldet krøllede bogstaver). Denne
skrift var almindeligt brugt i danske bøger og aviser før år 1900, og derfor blev det anset for nødvendigt at lære at læse denne skrift. (Se side 36). Bogen
har også håndskriftsprøver med latinsk og gotisk
skrift.
Det vigtigste formål med læsebogen var at lære
børnene at læse. Vers og tekster har en mening, som
f.eks.: Du skal være venlig og gavmild, du skal passe dit arbejde og lystre arbejdsgiveren, være trofast
mod venner og slægtninge, have medlidenhed med
de syge og fattige, være god ved dyr. Kærlighed til
fædrelandet og tro på Gud er en selvfølgelighed.
Vi læste stykkerne højt i klassen, og vor lærerinde
forklarede ordenes betydning og historiernes morale. Nogle vers lærte vi udenad, for nogle af eleverne
var det en sport.
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Klods Hans

af H.C. Andersen
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Dansk

Børnenes Danske Læsebog. Af A. P.
Fossing m.fl.

3. del for det fjerde skoleår. 1934. 244 sider. 14. opl. 176.190. tusinde. Gyldendal
En mindre del af læsebogen er skrevet med gotisk
skrift, som skolebørnene kaldte ”krøllede bogstaver”. Det blev anset for nødvendigt, at eleverne lærte
at læse dem, for endnu i 1800-tallet og begyndelsen
af 1900-tallet var det almindeligt at trykke bøger og
aviser med gotisk skrift.
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Øvebog i Dansk. Af Arne Dybvad Hansen

6. klasse. 38 sider. Jul. Gjellerups Forlag. Uden årstal.

Heftet indeholder 32 sider spørgeskemaer; her et eksempel: Ejestedordene, deres bøjning og anvendelse. På lignende måde behandles de øvrige ordklasser. Heftet er
et fremskridt, for eleverne kan koncentrere sig om selve
ordene og skal ikke selv stille skemaerne op. Heftet er
elevens eget og kan beholdes, når det er udfyldt.
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Dansk

Skriftlig Dansk for Mellemskolen i
tilknytning til øvelsesstykker i Dansk
Sproglære. Af Evald Jensen og A. Noesgaard.
1948, 124 sider. 4.udg. Gyldendal.
Bogen er på 124 sider og bruges i alle fire mellemskoleklasser. Den indeholder ordøvelser, f.eks. i bøjning og brug af udsagnsord og navneord (eksempel,
se venstre og højre spalte, for oven), diktater (hvor
de vanskelige ord er fremhævet, højre spalte for neden), sætningsøvelser (virkningen af flytning af ord
i en sætning, nederst på siden til højre). Genfortællinger, referatstile og fristile. (Næste side øverst ses
tekster, som eleverne kan bruge, når de skal skrive
en fristil) De fire års beskæftigelse med dansk sprog
på denne måde blev anset for effektiv.
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Fristil

d
m
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Skrivning

Øvebog til brug ved skriveundervisning. Af Hermann Larsen.
1.-2. skoleår. Uden årstal. Aschehoug dansk
Forlag.
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Undervisning i håndskrift begyndte i 1.
klasse og fortsatte i Mellemskolen til 2.
mellem (?).
I min skoletid 1940-48 blev der undervist i håndskrift, først med blyant, derpå
med pen og blæk. Vi sad på bænke i topersoners pulte (side 31) eller på stole ved
to-personers borde. Midt på bordet var
der en beholder med blæk, og ud for hver
plads en rille i bordet til blyanter, penneskaft, viskelæder m.m. Det var vigtigt
at sidde rigtigt, det vises med tegninger
i skriveheftet. Skriften var skråskrift, den
skulle skrives med højre hånd, og pennen
holdes som vist på skriveheftets forside.
Penneskaftet var af træ med en holder til
pennen, der skulle udskiftes, når den var
slidt. Pennen var af stål, den var forsynet
med en spalte fra spidsen. Når man trykkede pennen mod papiret, adskiltes spidsen langs spalten, og så blev stregen tyk.
Begyndere skrev med ens stregtykkelse;
senere lærte de at gøre stregen tynd eller tyk, hvorved det enkelte bogstav blev
smukkere og lettere at læse. Det var vanskeligt at skrive på den måde, og mange
lærte det aldrig.
En letlæselig og smuk håndskrift var
vigtig. Skrivemaskiner var sjældne og de
fleste breve og beskeder var skrevet i hånden. Telefon fandtes kun i få hjem. Derfor
var breve og brevkort et meddelelsesmiddel, som næsten alle brugte. Ansøgninger
skrev man i hånden, og arbejdsgiverne
lagde vægt på, at de ansatte kunne skrive
smukt og læseligt.
Fyldepenne var dyre, men praktiske,
for blækket var inde i fyldepennen, og
der skulle ikke være et blækhus på bordet, når man skrev. Fyldepenne var ofte
en konfirmationsgave.
Det var forbudt at bruge fyldepen til
eksamensopgaver i mellemskolen, for
det gav en fordel for ejeren. Da alle elever
skulle bedømmes ud fra samme grundlag, skulle alle skrive med pen og blæk.
Vi havde ikke kuglepenne, for de blev
først alment tilgængelige nogle år efter
krigen.

Her gengives en side fra et skrivehefte. Den viser, hvordan bogstaverne
skulle se ud, og hvor højt eller dybt, de
skulle gå. Figuren med P viser, hvordan eleverne indøvede den korrekte
skrivemåde på linjeret papir. Det var
gentagelse efter gentagelse, indtil eleven kunne skrive rigtigt og læseligt.
   
Mennesker er individer, og alle opfører
sig forskelligt. Når skoleeleverne skrev
tekster, brugte de deres egen udformning af skriften. Læreren kunne se på
skriften, hvem der havde skrevet den,
og det kan politiets grafologer også.

Penne og penneskaft med pen monteret.
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Regning

Regnebog for Mellemskolen III.
(Regning og aritmetik for 3. Mellemskoleklasse). Af Pihl og Ring.
1937. 138 sider. 5. udg. Gyldendal

I min skoletid skelnede skolevæsenet skarpt mellem
regning, aritmetik og geometri. På mit skoleskema
for 3. mellem (14 års alderen) var der afsat 2 timer om
ugen til hvert af disse fag.
Vi havde regning i alle årene i skolen, geometri og
aritmetik kom til i mellemskolens fire år (eleverne var
11-15 år). Hovedregning var vigtig, og det krævede,
at man kunne alle tabellerne (2-tabellen - 19-tabellen) udenad. Vi fik regneregler, så vi kunne gange to
tocifrede tal med hinanden i hovedet m.m. Desuden
havde vi skriftlig regning med blyant og papir; det
vi ikke nåede i timen på skolen, skulle regnes færdig
hjemme og forevises i næste time.
Da vi nåede til tekstopgaver, skulle vi lære at læse
dem. Regnelæreren sagde om dem: At regne er at

42

kunne læse dansk. Det havde han ret i. En regneopgave:
En købmand køber 12 kasser appelsiner à 37 kr. Han sælger
dem for 61,40 kr pr. kasse. Hvor meget betaler han for de
indkøbte appelsiner?  Hvor mange kroner indbringer salget? Hvor stor er fortjenesten?
Vi skulle forstå alt i opgaven, sætning for sætning,
ellers kunne vi ikke løse den rigtigt. Det var en glimrende øvelse i alt det, der kunne beregnes i hverdagslivet.
Aritmetik var regning med abstrakte tal, f.eks. a,
b, c... og de ubekendte x, y, z. Jeg spurgte min lærer,
hvorfor man brugte a, b, x og y i aritmetik. Han svarede: “Det forstår du nok, når du bliver voksen”...
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Matematik

Geometriske øvelser II af H. J. Pihl.

122 s. 1936. Gyldendal. Geometri for Mellemskolen
Bogen beskriver rette linier, cirklen, vinkler, parallelle
linier, parallelforskydning, vinkelsum, trekanter, parallellogrammer, to cirklers indbyrdes stilling, polygoner, geometriske steder, areal, rumfang, liniestykkers
forhold, ensvinklede og retvinklede trekanter, trigonometri.
Geometri var tegning og beregning af cirkler, trekanter,
parallellogrammer, kugler, kegler m.m. Hertil krævedes brug af passer, vinkelmåler og lineal til at konstruere de tegninger, hvor størrelserne skulle beregnes.
Når jeg læser geometrien i dag, ser jeg, at den er skrevet i et specielt sprog, der skal læres ligesom et fremmedsprog. Ordene og sætningsbygningen er speciel
for faget, endnu mere end i de fleste andre fagsprog.
Jeg fik en gang en eftersidning, fordi jeg ikke kunne
sige dette om en cirkel: Det geometriske sted for de punk-
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Opgaver
ter, der ligger i en given afstand fra et givent punkt, er en cirkel. Grunden til, at jeg ikke kunne sige sætningen, var,
at jeg ikke forstod udtrykket geometrisk sted. Jeg vidste
jo, at et sted er et punkt, man kan gå hen til. Men jeg
syntes ikke, at man kunne gå hen til en hel cirkel!
Da alle havde fået en vinkelmåler, bad læreren os
tegne mange forskellige trekanter, måle vinklerne i
hver trekant og lægge dem sammen. Derpå gik han
rundt og så på alle resultaterne. Jeg kunne ikke forstå,
at han straks kunne sige: Forkert om de fleste tal. Men
så kom afsløringen: Vinkelsummen i en trekant er altid
1800. Så lærte vi det!
Man kan undre sig over, at alle mellemskoleelever
skulle lære geometri. Der brugtes mange timer til det.
En af begrundelserne var, at faget lærte elevene at tænke logisk. En anden var, at geometri bruges i så mange
håndværk og tekniske fag, at det var nyttigt for eleverne at lære det.    
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Regning, grundskolen

Hverdagens Regnebog 2. Af Victor J. Pedersen og
N. Nielsen.
1939. 64s. H. Hagerups Forlag. Regnebog for 2. klasse i grundskolen.

Jeg har foretrukket at bruge bogens forord, fordi det giver en præcis beskrivelse af regnebogens brug, se næste side.
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Religion

Religion

Der blev passet godt på min kristelige, lutheranske
opdragelse, da jeg gik i Glostrup skole. Jeg fik faget
religion i 2. klasse i året 1940, og det blev ved til min
konfirmation 1946. Hver skoledag startede med, at vi
stillede os ved pultene og bad Fadervor og sang en
salme. Derpå begyndte undervisningen i dansk, regning eller det fag, vi arbejdede med i den time.
Vi fik fortalt bibelhistorien, og jeg nød de pragtfulde
historier, især fra Det gamle Testamente: Skabelsen,
Syndefaldet, Noahs Ark, Patriarkerne, Moses, David
og Salomon. En dag, da jeg var 8 år, fortalte jeg min
mor, at jeg var vred på Aron, der svigtede Gud, mens
Moses var oppe på bjerget efter tavlerne med de 10
bud. Min mor har nok smilet venligt til mig.
Vi fik lærebøger i religion. Den første var Bibelhistorie
af C. F. Balslev, 1. udgave kom i 1844, mit eksemplar var
trykt 1937, 143. oplag. Den anden var Luthers Katekismus,
også af C. F. Balslev, 1. udgave 1849, mit eksemplar var
trykt 1938, 317. oplag. Begge bøger var autoriserende til
brug i skolerne og ved konfirmationen. Katekismus fik
vi foræret af skolen, den skulle gerne følge os resten af
livet.
Det var Luthers kristendomsopfattelse, vi skulle annamme. Fra 1536 til 1849 var det den eneste tilladte form
for Kristendom for danskere. I 1849 fik vi Grundloven,
og den gav religionsfrihed. Men den blev kun brugt
lidt, sekterne kom aldrig til at få større indflydelse i
Danmark. Til gengæld fik vi det vældige slagsmål mellem Indre Mission og Grundtvigianere. Begge kunne
bruge de to bøger. Følgende eksempel fra Bibelhistorien viser, hvad vi blev tvunget til at tro.
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Paven og Munkene

(Citeret efter Bibelshistorie af Biskop Balslev).
Paa den Tid, da Kristendommen blev indført her i landet, blev
Biskoppen i Rom, som kaldtes Paven, anset for den øverste Biskop
over hele Kristenheden, og Kirken i Danmark kom da ogsaa til at
staa under ham.
Paverne kaldte sig Kristi Statholdere og forlangte, at alle skulle tro
og lyde dem som Kristus selv. Men deres store Anseelse misbrugte de
paa den skammeligste Maade: de lærte meget, som stred imod Guds
Ord, og for at de bedre kunde faa deres falske Lærdomme udbredt,
forbød de Menigmand at læse Bibelen.
Daaben forfalskede Paverne dog ikke, og den gamle Trosbekendelse forblev uforandret. Men det andet af Herrens Sakramenter
forgreb de sig paa og lærte, at i den hellige Nadver måtte Menigmand kun æde af Brødet, men ikke drikke af Kalken; og paa
mange Maader forvanskede de Evangeliet om Synderes Frelse ved
Jesus Kristus. De lærte, at Mennesket selv kunde gøre Fyldest for deres Synder ved Faste, Pilgrimsrejser, Gaver til Kirker og Klostre og
andre Gerninger, som ikke er befalet i Guds Ord. De lærte ogsaa,
at man skulde dyrke Jomfru Maria og mange andre afdøde Mænd
og Kvinder, som man kaldte Helgener. Paverne bestemte, hvem der
skulde anses for Helgener, og dem bad man da til og ventede ved
deres Hjælp og Forbøn at komme i Himlen. Om disse Helgener
lærte Paven ogsaa, at de havde gjort mere godt, end der behøvedes
for at blive salig, og at Paven havde Raadighed over det, der var
blevet tilovers, saa at han dermed kunde hjælpe paa andre og uddele Syndsforladelse, til hvem han vilde. Naar Paverne da trængte
til Penge, sendte de nogle omkring, der for en vis Betaling solgte
Aflad eller Syndsforladelse til enhver, som vilde købe.
Ved disse og mange andre falske Lærdomme forvanskede Paverne
Kristendommen mere og mere, og den skrækkeligste Vankundighed
og Overtro herskede overalt. Præsterne var for det meste uvidende
Mennesker; de prædikede kun sjældent, og deres Prædikener angik
mest Helgendyrkelse og Pavens andre Opdigtelser.

Teksten er så ildsprudende som tænkes kan. Den viser,
hvad vi danske børn lærte om katolikker. Den gjorde
mig skeptisk over for dem. Først da jeg fik katolske italienere som venner, blev jeg klar over, at de også var
rigtige mennesker.
Når jeg hører hårde ord om visse muslimske skoler i
Danmark, tænker jeg på min religionsundervisning og
dens fanatiske tro på, at det var den rigtige kristendom,
vi lærte. Den form for forkyndende kristendom i skolen
er væk, fordi den kom helt ud af trit med tiden.
De danske muslimske skoler kan næppe opretholde
den ortodokse udgave af Islam i vort samfund. Måske
kunne studiet af den danske religions skæbne give ideer
til, hvordan de muslimske skoler kan nå til en form, der
gør den acceptabel i Danmark?

Næste side viser 4 sider fra Luthers Katekismus
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Sang og musik

Sangbog for Seminarier og Børneskoler. Udgivet af J. L. Emborg.
1939. 3. udgave. Hagerups Forlag. 167 sider. 135
sange med noder.

Sang har altid spillet en stor rolle i den danske
skole. Børnene lærte mange salmer udenad, for
de skulle synge med i skolen og i kirken. I 1800tallet blomstrede nationale og historiske sange
op, de blev sunget til møder i foreninger, ved
politiske møder og privat. I skolen sang man
ofte akkompagneret af lærerens violin; for næsten alle lærere lærte at spille violin på seminariet. Nogle skoler havde også klaver.
Det var populært at synge. Under krigen samledes store menneskemængder til “Alsang” på
sportspladser, i parker eller store sale. Her styrkede man fællesskabet om Danmark og vedkendte sig som dansker. De to her gengivne
sange er typiske for den tid: Selv i nederlaget
kan danskerne være sig selv bekendt.
Vi havde sangundervisning i musiklokalet,
vist indtil drengenes stemmer gik i overgang
i 14 års alderen. Jeg kan kun huske, at vi sang
gamle og lærte nye sange.
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Geografi

Geografisk Tegne- og Arbejdsbog II Europa undtagen Norden. Af Axel Nielsen:
1937. 48 sider. 3. oplag. Gyldendal

Axel Nielsen udarbejdede arbejdshæfter til geografi
og naturhistorie. De er tegnet og håndskrevet på ternet papir som i regnehæfter. Hver elev fik et sådant
regnehæfte, hvori han eller hun kopierede tegninger
og tekster fra Axel Nielsen. Som skoleelev har jeg kopieret mange sider fra disse bøger og farvelagt dem.
Axel Nielsens brugsanvisning angiver, hvordan eleven finder størrelsen af Danmark sammenlignet med
det land, der arbejdes med. Bjerghøjde, isotermer for
januar og juli i hele Europa orienterer om klimaet.
Befolkningens antal og tæthed. Landbrug: Jordens
udnyttelse, høstudbytterne pr. ha, antal husdyr, produktion af forskellige stoffer. Bogen er ikke blot til aftegning, men også beregnet på arbejde med landene,
så eleven kan foretage sammenligninger.
Landenes forskellighed blev udnyttet af læreren og
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lærebogen til at gøre undervisning interessant (Alperne i Schweiz, vulkaner i Italien m.m). Der var anledning til at tale om produkter, vi kendte, så vi fik oprindelsesland og produktion med: Tekstilindustri, minedrift, bilfabrikker m.m. Film og lysbilleder fandtes,
men blev sjældent brugt.
På den tid udsendte Richs kaffetilsætning farvelagte geografiske billeder i høj kvalitet og med tekster,
skrevet af professorerne i Geografi. Der var et billede
i hver pakke tilsætning; alle brugte det. Richs var ikke
alene om tilsætning, også fabrikken Danmarks lavede det. De to fabrikker benyttede samlebilleder som
konkurrence om kunderne. Skoleelever i hele Danmark samlede på billederne og byttede dem. De blev
klæbet ind i et Richs album med mange oplysninger og
flot design.(fig. th.).

Richsbilleder var meget populære
hos skolebørn. De sammenlignede
deres samlinger og byttede billeder
i frikvartererne. Her vises for- og
bagsiden af et Richsalbum og et opslag fra Richsbilledalbummet om
Europa.
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Barnets første Kort.

Af H. Christensen og P. Lauridsen 1. Hæfte Danmark.
1943. 8 sider. V. Richters Forlag.
Hæftet indeholder et Danmarkskort over to sider. Kort
over Norden med Grønland, Europakort, specialkort
over Nordsjælland og København. Hele bagsiden
indtages af en sang, hvor alle Danmarks købstæder
nævnes, se nedenfor. Den sang vi i geografitimerne.
Danmarkskortet er tegnet uden veje, men med alle
jernbanerne. Der er ret få stednavne. Kortet er bereg-
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net på elever, der skal lære at bruge et kort for første
gang, og derfor skal oplysningerne være sparsomme.
Nordsjællandskortet har jernbanerne og de vigtigste
veje med (fig. nederst til højre).
Jeg fik “Barnets første kort” til min 11-års fødselsdag i
1943, og jeg blev meget glad for det. På forsiden står, at
udgaverne er lavet til skoler i København og Omegn.
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Geografi

Tyskland havde erobret Polen 1939 og delt landet med
Rusland (rød stiplet linje på Polenskortet øverst til venstre).

Geografi. Atlas for Mellemskolen af C. C.
Christensen.
1940. 11te gennemsete udgave. Gyldendal.

Atlas er et standardredskab i geografiundervisningen.
Vi arbejdede med ét land ad gangen, slog det op i atlas
og fandt de vigtigste byer, floder, bjerge samt grænserne. Stednavne var vigtige i undervisningen. Ved
siden af atlas havde vi en bog med kort uden stednavne, her øvede vi os, til vi kunne dem. Der var store
kort rullet op over tavlen, det var Danmark, Europa,
Verden uden stednavne. Læreren pegede på et sted,
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og så skulle eleven sige navnet. Læreren kunne også
skrive Pxxxx og spørge: “Hvilken hovedstad”?
I atlas er der mange specialkort, f.eks. Verdenskort
med vinde og lufttryk i januar og i juli, religionernes
geografi, stater og kolonier. Desuden produktionskort
over kobber, jern, kul, olie, etc. Der var også mange
slags Danmarks-kort.
Vi blev opfordret til at bruge Atlas, når vi læste på
lektien i geografibogen. Så havde vi kortene at hænge
oplysningerne op på, og den metode skærpede hukommelsen.

Ungarsk dreng med vide bukser. (Geografibogen).

Geografi for Mellem- og Realskolen I. af C.C. Christensen.
1950. 18. udg. 1978 Gyldendal

Lærebogen i geografi er stor og grundig. Sovjetunionen er beskrevet på 24 sider. Tyskland
på 17 sider, England på 16 sider, Holland
på 6 sider. Hvert land blev beskrevet efter
denne disposition: Grænser, kysten, overflade (bjerge, lav-land, flodsletter), klima- og
plantebælter, dyr, folket (sprog, religion), erhverv, byerne. Til sidst: Det navnestof, der
skal kunnes. Illustrationer: Mest s/hv fotografier og enkelte kort.
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Historie

Danmarks Historie fortalt for børn. Af Nikoline M. Helms.
1946. 14. udg. 196 sider. Gyldendal. Med dette oplag er bogen
udkommet i næsten en kvart million eksemplarer siden 1. udg.
1918. Sidste oplag udkom 1962.

Danmarkshistorie var meget vigtig for nationalfølelsen,
dengang Danmark var en taber: Afståelsen af Norge 1815,
tabet af Slesvig og Holsten 1864. Årene 1918-39 mellem de
to Verdenskrige med verdensdepressionen 1929, hvorefter
Danmark og mange andre lande blev fattige. Under den
tyske besættelse 1940-45 var det ekstra vigtigt at føle sig
dansk. Her passede denne bog godt, for den fremhæver alt
det, som danskerne kan være stolte af.
Først den store økonomiske fremgang siden 1960’erne
har ændret synet på Danmarks historie, så vi er blevet
mere internationalt orienteret og tør omtale de mere tvivlsomme dele af vor historie, f.eks. de 200 års slavehandel på
de Vestindiske øer fra ca. 1670 til 1848.
Historie er ikke en objektiv videnskab. Bedømmelserne
af fortiden skifter med enhver nutids synspunkt.
I underskolen fortalte lærer Onsberg os om Danmarks
Oldtid og de mange sagn fra Vikingetiden og de gode historier om guderne Odin, Thor, Freja m.fl. fra hedningernes religion, samt om kongernes bedrifter. Det var fængslende historier.
Vi lærte kongerækken udenad, således: Gorm d. Gamle
år 900-940, Harald Blåtand år 940-985 etc. Hver historietime begyndte med disse årstal, og da der kun kom en eller
to konger på i hver historietime, var kongerækken nem at
lære. Jeg har aldrig glemt den, men brugt den som skelet
for begivenhederne i historien.
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Gamle sagn fra Oldtiden
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Historie for mellemskolen I.
Af G. Buchreitz og Johan Rosing.

1950, 288 sider. 3. oplag. Gyldendal. Ifølge forlaget
er den næsten identisk med de tidligere udgaver.
I grundskolen lærte vi Danmarkshistorie. I
mellemskolen fik vi Verdenshistorie. Hele Verden er faktisk omtalt, men det er især Europas
historie, der lægges vægt på. Danmarkshistorien er med, så at eleverne kan se den i sammenhæng med den øvrige Verdens historie.
Bogen begynder med Oldtiden: Ægypten,
Mesopotamien, Grækenland og Romerriget,
altså de lande, der har haft grundlæggende
indflydelse på Danmarks historie. Der fortælles om kristningen af Europa. Islams store rolle
militært og kulturelt, og dens vældige indflydelse på Europa især i Middelalderen. Renæssancens Italien. Reformationerne og reformatorerne Luther, Zwingli og Calvin.
Bogen er godt illustreret, ofte med samtidige
tegninger. Desuden er der billeder af skulpturer, kirker og andre bygninger samt skibe. De
giver mulighed for kulturhistorie. Der er også
mange billeder af våben og scener fra krigene.
Den tids historieundervisning beskyldtes for,
at den handler om konger og krige. De fylder
meget, men det gjorde de også i virkeligheden.
Hvad er formålet med historieundervisningen? Den gang, da denne historie-bog blev
skrevet, var der enighed om dette: Forstå din
fortid, så forstår du din egen nutid bedre, samt
Danmarks rolle i denne Verden. Historien
skulle gerne medføre fædrelandskærlighed.
Lykkedes formålene?
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Kogge, rummeligt skib fra ca. 1500 tallet. Brugt til rejser på
verdenshavene.

Kulturhistoriske
billeder

Kristoffer af Bayern.
Vistnok det ældste
danske kongebillede,
der har portrætlighed.
ca. 1440.
Ca 1440.

Bønder på vej til marked med grøntsager, fjerkræ og ost.
Ca. 1500.

Kædedans ca. 1300. Kalkmaleri i Ørslev Kirke.

Papirmølle drevet ved vandkraft.  Trykkeri omkring 1500.

Satiriske ”mønter” med paveportrætter. Vend bogen
på hovedet og se på billedet. Det viser to ansigter: Et
kirkeligt og et naragtigt og hæsligt. Meningen er, at
paverne er hyklere. Propaganda fra Reformationstiden. Ca. 1525?
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Naturhistorie - Zoologi

Lærebog i zoologi af Balslev V. og Andersen, P.

1950. 238 sider. 9. udgave. P. Haase & Søns Forlag
Denne bog er skrevet før skoleloven af 1937, for ifølge forordet er den “udarbejdet med særligt henblik på
pigeskoleeksamen og præliminæreksamen”. Men bogen forblev næsten uændret efter 1937 og brugtes i mellemskolen.
Bogen begynder med menneskets anatomi og fysiologi med sundhedslære (28 sider). Derpå følger hele dyreriget i systematisk orden fra pattedyr (først) til encellede dyr. Næste alle dyr er illustreret med tegninger af høj
kvalitet. Desuden er der farvetavler, se eksemplet. Der lægges stor vægt på sammenhængen mellem dyrenes
bygning og levevis.
Der var 1 times naturhistorie om ugen i 3.-5. klasse, og 2 timer om ugen i 1.-4. mellem. Naturhistorien handler
om planter og dyr, samt menneskets anatomi. I dag hedder faget biologi og har et andet indhold.
Naturhistorien forstås bedst, når man kan se de dyr og planter, der omtales. Glostrup skole havde et naturhistorielokale med store skabe, hvor udstoppede dyr sås bag glas. Der var skeletter, kranier, tænder af hvirveldyr.
Fisk konserveret i væske i cylinderglas. Insekter i kasser med glaslåg. Snegle, muslinger etc. Desuden var der
mange smukke paptavler med farvelagte tegninger af planter og dyr. Billederne var så store, at de kunne ses
fra bageste række. Naturfilm var sjældne oplevelser og lysbilledserier brugtes endnu ikke.
Zoologien bygger på den systematiske inddeling af dyreriget i pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk. Insekter, bløddyr orme, snegle og muslinger. Dyrene blev hentet ud af skabene, når vi skulle undervises i dem.
I en senere tid har skolerne opgivet de udstoppede dyr og kaldt dem støvede. Men tankegangen i min tid var,
at undervisningen skulle lægge sig så tæt op ad virkeligheden som muligt. Altså var selve dyrene bedre end
billeder alene.
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Kamæleon

Løvgræshoppe nymfe og voksen.

Søløve

1. Døgnflue. 2. Vandrende blad. 3. Skorpiontæge 4. Vandnymfe. 5. Kakerlak
6. Landtæge 7. Fårekylling 8. Sangcikade 9. Vandrende pind 10. Knæler

Spætmejse

63

Naturhistorie - Botanik

Botanik for grundskolen. Af Knud
Christensen.

1940. 118 sider. 1. udgave. Aschehoug Dansk Forlag.
Bogen er skrevet for 4.-5. skoleår. Helt almindelige
planter beskrives; det er meningen, at eleverne skal
have planterne i hånden, undersøge dem og lave forsøg med dem, samt presse dem til opbevaring i eget
herbarium. Der fortælles om, hvordan de enkelte
planter klarer sig året rundt. En ordbog over botaniske fagudtryk fylder 8 sider. Sidst i bogen findes 28
siders atlas med tegninger af plantedele. Forfatteren
har gjort sig umage. Når hans anvisninger er fulgt,
har eleverne fået et godt udbytte af timerne.

Botanik for Mellemskolen af V. Balslev
og K. Simonsen.
1932. 40 sider. 10. udgave. P. Haase og Søns Forlag.
17. oplag 1956 er identisk med 1932 udgaven.

Undervisningen i botanik byggede på de enkelte
planter, f. eks. brændenælde, snerle, bøg, eg, ærter,
kartoffel m.fl., altså planter, der voksede i naturen,
på markerne eller blev dyrket. Desuden undervistes i
planternes ernæring, bestøvning, spredning af frugter
og frø,snylteplanter og insektædende planter. Udvalget var godt og bygget på planter, der kunne vække
interesse hos eleverne. Der blev undervist efter vægtavler med gode billeder og billeder i lærebogen.
Nogle lærere samlede planter og delte dem ud til
eleverne i timerne. Ekskursioner var næppe gennemførlige, når læreren kun havde 1 time til rådighed.
Der skulle også være natur lige ved skolen.Vi prøvede at bestemme planter efter “Lille Flora”, men
det lykkedes ikke.

NB.

De to artikler nederst på højre side stammer fra
Knud Christensen: Botanik for grundskolen. De øvrige
kopier stammer fra Balslev og Simonsen.
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Naturhistorie - Zoologi

NB: Bogen er trykt på ternet papir. Ternerne er trykt med en blå farve,
der ikke kan reproduceres.

Naturen II Dyr af Axel Nielsen.
1947. 149 sider. 3. oplag. Gyldendal.

Fra forordet citeres: Bogen er beregnet paa at anvendes af
Eleverne, dels som Arbejdsbog og dels som en Billedsamling,
hvis Stof skulde lede Eleverne til Iagttagelse. I et kvadreret Hefte
kan Eleverne tegne et lille Udvalg af de Tegninger i Bogen, som
Læreren finder mest karakteristiske og anvendelige for sin bestemte Arbejdsform, samt løse Smaaopgaver. Det er endvidere
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min Erfaing, at Eleverne ved Hjemmearbejdet gerne benytter og tegner efter en saadan Arbejdsbog.
Det maa tilraades i størst mulig Udstrækning at lade Eleverne bruge Farvekridt, for adskillige Tegningers Vedkommende vil Brugen af Farve på klar Maade fremhæve de Forhold, der skal belyses.
Jeg ønsker stærkt at betone, at Eleverne i Skolearbejdet kun bør tegne et Udvalg af Arbejdsbogens Billeder. Tegning i et Naturfag skal kun være et af Fagets Hjælpemidler, for Dyrenes Ved
kommende gælder, at den egentlige Forstaaelse af Naturhistorien først tilegnes i Naturen. (Axel Nielsen,
Januar 1938).
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Naturhistorie - Mennesket

Fra Axel Nielsen : Naturhistorisk Tegne- og Arbejdsbog, se forrige opslag.
Der er 18 sider med beskrivelser af menneskets anatomi, fysiologi og navnlig råd om sundhed. Der er
tabeller om normal højde og vægt for drenge og for
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piger i alle aldersgrupper. Almindelige udsving fra
gennnemsnitsværdierne er også med. Hvis de ikke
var der, ville vist næsten alle børn anse sig for over-

eller undervægtige. En tabel viser, hvilke næringsmidler der er rige på bestemte vitaminer.
Sundhedsråd: Sov for åbent vindue. Stå op i god tid.

Sorte negle er skjulested for bakterier. Tyg maden
godt og husk tandbørsten. Ret ryggen, når du cykler.
Gå ture, også når vejet er koldt. Driv legemsøvelser.
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Kemi

(fortsættes næste side)

Kemi for mellemskolen. Af K. Kobberø.
1948. Udgave ? H. Hirschsprungs Forlag.

Dette er den helt elementære kemi. Først beskrives de redskaber, der bruges ved
forsøgene. Så følger brug af vægt, bunsenbrænder og reagensglas. Derpå beskrives ilt, atmosfærisk luft, brint, kuldioxyd, belysning og opvarmning, syrer, baser
m.v. Kemiske formler bruges kun på de sidste sider, for de praktiske begreber
og almindelige grundstoffer skal kendes, før formlerne får mening. Forfatteren
bygger hele kemien op på forsøg, enten som elevforsøg eller lærerens demonstrationer.
Jeg kan huske den første kemitime i skolen. Læreren tog et reagensglas, hældte
saltsyre i, og derpå dryssede han pulveriseret kridt i. Det forsvandt under kraftig brusning. Det så ud som trylleri, og det fængslede mig så meget, at jeg lige
siden har interesseret mig for kemi. Læreren lavede selv alle de mange forsøg;
desværre lavede eleverne vist ikke et eneste? Måske var der ikke tid til det. Fysik-kemilokalet havde arbejdsborde med plads til alle eleverne; men de blev ikke brugt.
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Bunsenbrænder.
Temperaturen angives i de
forskellige dele af flammen.
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Fysik

Fysik for mellemskolen. Af A H. Rasmussen og K. Simonsen. I-II.
1939. 82 + 108 sider. 15. og 16. udg. P. Haase og Søns Forlag.

Fysik var et fag i alle mellemskolens fire klasser. Pensum var udvalgt, således at alle kunne bruge fysik i det praktiske liv, både hjemme, på rejser og på arbejde.
Fysikundervisningen begyndte med mål og vægt. Enhederne skulle bruges i dagliglivet, f.eks. deciliter eller liter mælk, 15 gram sukker, 3 kilo kartofler, stegning ved 1800 i ovnen. Forbrug af gas i m3, af elektricitet i kiloWatt.
Tryk i atmosfære bruges i barometret, trykkogeren og cykelhjulets slange.
De offentlige værkers indretning forstås ved hjælp af fysik: Vandværker, gasværker og elværker, samt deres
ledningsnet og målere af forbrug. Motorer i motorcykler, biler, tog, skibe og fly beskrives også i fysik.
Atomfysik var blevet aktuelt, siden Japan havde kapituleret august 1945, efter at to byer var blevet udslettet af
atombomber. Atomkraftværker blev anset som den endelige løsning på fremstilling af elektricitet.
I vore fysiktimer lavede læreren eksperimenterne. Han var god til at forklare. F.eks. sammenlignede han strøm
i ledninger med en flod med skibe. Strømmen i floden er den samme overalt, det svarer til Ampere. Bådene, der
sejler mod strømmen, møder modstand. Det svarer til Ohm. Bådenes antal, når de sejler ned ad floden, afgør,
hvor meget de kan tage med. Både + fragt svarer til Volt.
Viden om fysik var betydningsfuld for mange i deres erhverv, f.eks. i tekniske fag, hvor de skulle bruge fysiske
kundskaber, f.eks. radioværksteder, maskinfolk, automekanikere, ingeniører og mange flere.
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Engelsk

lydskrift på venstresider

normalskrift på højresider

Engelsk for Mellemskolen 1. Af O. Friis
Hansen og Chr. Nielsen.
1956. 143 s. 16. oplag (1. oplag 1936). Hirschsprungs Forlag

Engelsk var det første fremmedsprog. Det begyndte i
1. mellem (6. skoleår), da eleverne var 11- 12 år gamle.
Engelsk og dansk er vanskelige at lære fra en bog,
fordi udtalen af mange af ordene i begge sprog ikke
fremgår af stavningen. F.eks. dansk jeg udtaler jaj,
Hund: hun. Uundgåelig: uångåeli, regnvejr: rajnvær,
hvem, hvad, hvor, hvilken udtales uden h. Tilsvarende
eksempler findes på engelsk: while, meat, house, what,
lion. I lærebogen er venstre side i hvert opslag er skrevet med lydskrift, højre side med de samme sætninger
skrevet i normalt engelsk.
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lydskrift på venstresider

Fra forordet citeres:
Vi anbefaler udelukkende Brug af Lydskrift i de første
Maaneder (f.Eks. til Stk. 60), derpaa Repetition af dette Stof,
saaledes at der læses Retskrivning (med Støtte af Lydskrift),
hvorefter der for Resten af Bogen fortsættes med Retskrivning med Støtte af Lydskriften. Paastanden om, at Overgangen fra Lydskrift til Retskrivning skulde volde Vanskelighed
og give ortografisk Usikkerhed, har, mener vi at turde sige,
erfaringsmæssigt ingen Gyldighed. - Til nogle af Stykkerne
er der knyttet Spørgsmaal; disse er tænkt som Eksempler og
skal i ingen Henseende betragtes som udtømmende.
I dag hører børn engelsk hver dag fra sange, TV og
reklamer m.m. Det eksisterede næsten ikke i min skoletid.

normalskrift på højresider

Lærerne i engelsk havde kun sjældent været i et
engelsktalende land, for det var dyrt at rejse. Under
krigen og den tyske besættelse 1940-45 var det umuligt. Min engelsklærer rejste i 1946 nogle måneder til
England for at lære sproget.
Undervisningen bestod i, at eleverne læste teksten i
bogen højt, fik udtalen rettet, skulle oversætte teksten
til dansk, og svare på engelsk på lærerens spørgsmål.
Vi blev hørt i gloser, der stod i en liste bag i bogen,
ordnet efter lærestykkerne. Der blev virkeligt arbejdet med sproget. Men vi hørte ikke englændere tale
engelsk. Det lod sig ikke gøre i min tid; men ifølge
forordet til 1937- udgaven kunne skolerne fra det år
købe grammofonplader med tekster fra bogen, indlæst af en englænder.
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(fortsat fra s. 75): Engelsk for Mellemskolen bd. 2 og 3. Af O. Friis-Hansen og Chr.
Nielsen. Hirschsprungs Forlag 1936- 38. Hertil 4 Øvelseshæfter til 1.-4. mellem.
Her vises eksempler fra disse bøger. I alle lærebøger er der mange stykker, både lange og korte. Her
indføres eleverne i engelsk historie og nutidige
forhold (altså 1930’erne). Der er fornøjelige historier, anekdoter og dramaer. Sange med noder er
der også. I hver bog er der gloselister bagest, udtalen er vist med lydskrift, og typografien er indrettet på, at eleven kan dække for de engelske ord og
høre sig selv ud fra de danske.
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Øvelseshefterne er inddelt på samme måde som
bøgerne. Ved hvert stykke er bestemte grammatiske forhold vist, og der er øvelser. Her læres
grammatikken løbende, ikke systematisk som i
tysk grammatik. De to sprog er opbygget så forskelligt, at der skal anvendes forskellige metoder
til indlæring.

Grammar in rhyme

Til hvert stykke i lærebogen er der grammatiske øvelser i øvelseshefterne

Sådan er gloselisterne opstillet

Uregelmæssige udsagnsords bøjning
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Tysk

Fra denne bog stammer
de fire ”historier” øverst
på denne og næste side.
Historierne om dræsinen og svæveflyveren
stammer fra Tysk for
Realklassen.

Det første tysk - begynderbog for mellemskolen af J. Kirsten og S. Sigtryggson
1947. 2. oplag. 159 sider. Aschehougs Forlag.

Forfatterne har gjort meget, for at bogen skal virke
indbydende. Der er mange tegninger, der illustrerer
tekstens klare typografi. Siderne ser overkommelige
ud. Grammatikken indføres med et eller ganske få begreber ad gangen. Mange sange med noder og tekst,
lette at lære udenad. Vejledning til samtaler på tysk
udfra teksten med stor vægt på udtalen. Der er valgt
emner, som erfaringsmæssigt interesserer eleverne.

78

............
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Tysk (fortsat)

Der er sange med noder i flere tyskbøger. Det afspejler den tyske sangkultur. Denne sang er fra Tysk for Realklassen.

Tysk for Realklassen af J. Kirsten og S. Sigtrygsson
1947. 4. ændrede udgave. 157 sider. Aschehougs Forlag.

Der er 43 forskellige tekster. De fleste er korte og beskriver begivenheder eller er fortællinger. Opfindelsen af
telegrafen, bilen, motorcyklen og flyvning med svævefly beskrives dramatisk. Detaljerede tegninger beskriver
værktøj, fysiske instrumenter og kontorer. Nogle tekster er sat med gotisk skrift, der var almindeligt brugt i
Tyskland til 2. verdenskrig. De elever, der kan læse lærebogen, er godt udrustet til at læse tysk. På den måde
lærte jeg selv tysk, og da jeg begyndte på Universitetet i 1952, fik vi tyske lærebøger, for den gang var det en
selvfølge, at studenter kunne læse tysk. Til undervisningen i tysk hørte en grammatik.

80

Bøjningerne på denne og den forrige side er
en kopi af et opslag i grammatikken.

Kortfattet tysk grammatik af Carl Gad
1949, 80 sider. Hermed trykt i 24.000 eksemplarer
Vi havde tysk i 2.-4. mellem. Som lærebøger brugte vi en grammatik og en læsebog med mange tekster. Undervisningen var koncentreret, for vor højt respekterede lærerinde, frk. Mathilde Berthelsen, havde fuldt herredømme over klassen. Hun straffede aldrig, men meddelte kort og klart, hvad en dårligt forberedt elev havde
at gøre i fremtiden. Det var nok.
Tysk er helt anderledes end engelsk, hvor vi måtte have lydskrift for at kunne udtale ordene. De tyske udtaleregler var nemmere at forstå. Til gengæld har tysk en kompliceret grammatik med et stort antal bøjningsformer, som skulle kunnes. Dertil kom de grammatiske begreber: Nominativ, akkusativ, genitiv og dativ. Hertil
kom de tre køn hankøn, hunkøn og intetkøn, samt ental og flertal. Der var stærke og svage verber, og de skulle
også bøjes i 1., 2. og 3. person ental og flertal. Desuden var der det for danskere ukendte begreb konjunktiv.
Grammatikken beskrev alt dette og belyste alt med mange eksempler, der bestod af tyske sætninger og deres
danske oversættelse.
Alt indbød til udenadslæren. Jeg har prøvet, om mine jævnaldrende venner stadigvæk kunne huske de forholdsord, der styrer akkusativ, eller dativ, eller begge dele efter omstændighederne. De fleste kan efter mange
år. Det hænder, at de kvitterer ved at citere: durch, für, gegen, ohne, wider, um.... kennst du nicht Akkusativ, bist
du wirklich dumm!
Jeg kom i 2. mellem 1. april 1945, lige før befrielsen d. 5. maj. Vi begyndte undervisningen i tysk i de aprildage. Jeg har ingen erindring derom. Den nye regering, der tiltrådte i maj måned, kunne have forbudt tysk
undervisningen, men det skete ikke.
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Svensk

Uddrag af Selma Lagerlöf: Gösta Berlings saga.

Her følger kommentarer til Brobyprästens tekst, der står på side 43 i bogen.
Tallene i kommentaren henviser til linierne i teksten, der er nummereret, se
ovenfor.
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Begge tegninger af Albert Engström

Lærebogen rummer også en svensk grammatik. Den beskriver de mange forskelle og ligheder, der er mellem dansk og svensk. Eksempel:

Svensk for Mellemskolen. Af Houken, Å. og Sørensen, Sv.
1940. 1. udgave. 176 sider. Gyldendals forlag.

I 3. og 4. mellem havde vi svenskundervisning (1947-48). I de dage talte politikerne meget om fællesskabet
mellem de nordiske lande. De havde vidt forskellige skæbner under 2. Verdenskrig. I 1940 blev Danmark
besat uden egentlige krigshandlinger, og vort land blev ikke krigsskueplads. Norge gik i krig mod Tyskland,
men tabte, og tyskerne behandlede Norge hårdt. Sverige forblev neutralt og hjalp flygtninge fra Norge og
Danmark.
Efter krigen skulle de tre lande samarbejde, for Rusland var en trussel, man måtte tage alvorligt.
Som led i samarbejdet skulle vi lære svensk i 3. og 4. mellem (eller kun i 4. ?). Målet var, at vi skulle lære at
læse svensk og helst også forstå svensk tale. Under krigen hørte mange danskere svensk radio, for den fortalte,
hvad der skete i krigen, mens den danske kun bragte de nyheder, som tyskerne tillod.
Den svenske lærebog, der omtales her, er trykt 1940, da der også var politiske ønsker om sammenhold mellem de nordiske lande. Bogen indeholder 34 læsestykker; digte, anekdoter, noveller, uddrag af større bøger
og 6 Engstrømtegninger (eksempel vist). Hertil kommer 9 sider grammatik (den ligner den danske meget).
Desuden 2 sider kommentarer og 25 sider gloser.
I min klasse foregik undervisningen ved, at lærer Granhøj læste op af en af de svenske tekster. Derefter skulle
eleverne læse samme tekst højt enkeltvis. Vi skulle også oversætte. Vi blev alle hørt i løbet af timen. Så snart
jeg var hørt, fortsatte jeg med at læse bogens mange gode tekster. Jeg fik lært at læse sproget og lånte svenske
bøger på biblioteket.
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Latin

Første side i latinbogen

3

I 4. mellem var der frivillig latinundervisning 4 timer
om ugen for de elever, der ville i gymnasiet. De 4 timer
blev taget fra sløjd, dansk og gymnastik. I den tid var
latinkundskaber vigtige i flere universitetsfag, f.eks.
medicin, farmakologi, zoologi og botanik, altså fag
hvis navneregler (nomenclatur) var på latin. Det var
også af stor betydning i teologi, historie og romanske
sprog. Derfor var latin et af fagene i sprogligt og gammelsprogligt gymnasium, og af den grund fik 4. mellems elever mulighed for at lære begyndelsesgrundene
i dette fag.
Det var et stort arbejde at lære latin, men det lønnede
sig, f.eks. når man ønskede at lære et romansk sprog
(italiensk, spansk, portugisisk, fransk). Deres grammatik bygger på latin, men er ikke så mangeformet og
besværlig at huske. Elever med sans for systematik var
ofte glade for latinen og dens grammatik.
Første side i lærebogen er vist her i 2. spalte, øverst. De
latinske grammatiske betegnelser er sat med kursiv, og
mange flere kommer til i de følgende afsnit. I oversættelse: Overskriften: Navneord af 1. og 2. bøjningsmønster. Udsagnsordet sum (jeg er). Nutids handleform
af ”jeg er”. Grammatiske regler 1-4, 9-10.

1

2

3

Tekst indrammet med rødt Italien er et land. Sardinien er
en ø. Jeg er skriver. Du er digter. Jeg er ikke sømand. Du er
ikke bonde. Jeg er skriver, ikke digter. Hvor er du? Jeg er her.
Hvor er sømanden? Han er ikke her, han er borte. Hvor er I?
De er ikke her, de er væk.
Så følger en dansk tekst til oversættelse til latin. På
samme måde gennemgår eleverne de første 68 stykker.
Her oplever de den latinske grammatik i dens mang-
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1

2

3

4

foldighed. Navneord er enten hankøn, hunkøn eller
intetkøn og de bøjes på 5 forskellige måder i ental og i
flertal. Udsagnsord bøjes på 70 måder i aktiv (jeg lider)
og ligeså mange i passiv (jeg pines). Bøjningsformerne
må læres udenad, ellers kan man ikke forstå en tekst.

5

Oversættelse fra latin:

6

22. Fablen om landmanden og hugormen
En i skoven spadserende landmand mødte en på grund af
kølige vinde halvdød hugorm. Han dræbte ikke det onde dyr,
men stak det op i sin armhule, hvor det snart livede op igen.
Men dets vilde natur havde ikke ændret sig, og den dræbte
Landmanden. Den gode mand, før han udåndede, råbte: Jeg
dør ikke uden retfærdig dom, for det dræbende vilddyr gav
jeg livet. Af de onde kan taknemmelighed ikke ventes.
Sådan omtrent skulle vi elever oversætte den latinske
tekst, med besvarelse af så megen lighed med latinsk
ordstilling og udtryksform som muligt.
Vi elever citerede vers, som utallige elever har gjort
det i umindelige tider:
sum, es, est (jeg er, du er, han/hun er)
vor lærer er et bæst
sumus, estis, sunt (vi er, I er, de er)
det kører for ham rundt!

2

Ordet elev kommer af det latinske udsagnsord elevere,
der betyder løfte op. Eleven løftes op til et højere kundskabsniveau af læreren. Elevator kommer af samme udsagnsord.

1

5

                    navneordens bøjning
ental

flertal

Verber (udsagnsord)
jeg elsker
du elsker
han/hun elsker
vi elsker
I elsker
de elsker

deklination betyder bøjning (af et ord). Femininer er Hunkønsord. De
kan også være Maskuliner (han) eller Neutra (intetkøn).

2
3

udsagnsordet ”jeg er”

6

4

Regler for ordstilling og grammatikkens brug

Tallene på venstre side henviser til tallene på
højre side.
Jeg har forsøgt at forklare første side i læsebogen
for at vise, hvor meget vi skulle lære straks for at
komme igang.
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Tegning

.

Der var ingen lærebøger i tegning. I 2. klasse lærte vi at
tegne efter diktat af Prosch-Jensen. Figuren viser, hvad
der kom ud af det. Vi tegnede på kvadreret papir, og
læreren tegnede på en del af tavlen, der var kvadreret.
Vi fik besked på, hvor vi skulle begynde, f.eks. tæl tre
kvadrater ned, derefter gå 1 kvadrat ind. Der begynder
vi. Tegn så en skrå streg gennem et kvadrat. Så lodret
op i ét kvadrat osv. Hver streg, der skulle tegnes, blev
først tegnet af læreren, så tegnede vi samme streg. Til
sidst havde vi omridset, idet den sidste streg skulle nå
tilbage til den første. Derefter kom detaljer på, f.eks.
øjne og mund. Når tegningen var færdig, skulle vi farvelægge den med oliekridt fra en æske med 6 forskellige farver.
Jeg holdt af disse tegninger, og jeg har stadig mit tegnehæfte. Jeg gentog tegningerne og lærte dem udenad, for jeg kunne lide at tegne julenisse, gås, isbryder,
Mickey Mouse og mange andre.
Tegneundervisningen i mellemskolen varetoges af lærer Kjær. Han lærte os en slags teknisk tegning. F.eks.
blev der hængt en tavle op med bogstaver, velegnet til
skilte, plakater med mere. Så skulle vi tegne bogstaverne efter mål på ternet papir. Perspektivtegning lærte
vi ud fra en terning. Som hjælpemiddel fik vi et stykke
pap med 4 huller, der repræsenterede bestemte hjørner
på en terning. Pappet blev lagt på tegnepapiret, de 4
huller blev markeret med et blyantsmærke. Så pappet
væk. Tegn så en terning med blyant. Meningen var vel
at lære rigtig perspektivtegning, og det lod sig gøre.
Lærer Kjær forbød os at bruge lineal og viskelæder! Vi
skulle tegne præcist i hånden.
Vi lærte også at male med vandfarve. Først skulle vi
lære at ”fordrive med vand”. Det foregik sådan: Først
malede vi en kvadrat i hver side af papiret med samme
farve. Så overførte vi farve mellem de to kvadrater. Nedenunder denne farvede streg tegnede vi en kvadrat i
hver side, så dyppede vi penslen i vand og fortyndede
farven. Derpå blev de nye kvadrater farvelagt, og derpå
trukket sammen. Så fortsatte vi på samme måde hele
vejen ned ad papiret. Til sidst var farven så fortyndet,
at farven var ganske svag, farven var altså fordrevet
med vand. Lærer Kjær kaldte kvadraterne gardiner og
dikterede arbejdet således: Gardin, gardin, træk sammen, dyp - hele vejen ned ad papiret.
Vi nåede så langt i tegning, at vi fik lov til at tegne en
udstoppet fugl på en pind...
Lærer Kjær sagde en dag til mig: ”Du lærer aldrig
at tegne, men du finder nok noget andet, du kan leve
af”. Jeg troede ham, men det holdt mig ikke borte fra
tegning. Som voksen blev jeg bogillustrator og tegnede
plakater...
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Se teksten i venstre spalte.

Sådan blev Flovmand dikteret

Farvelagt da jeg var 8 år.

Sløjd
Sløjd var kun for drenge. Piger hørte ikke hjemme
her. Det var en selvfølge den gang. Pigerne havde til
gengæld håndgerning og skolekøkken. Derfor havde
pigerne flere skoletimer end drengene.
Skolen havde et stort sløjdlokale med en høvlebænk til
hver elev. Undervisningen begyndte i 4. eller 5. kl., og
fortsatte i fire år indtil mellemskoleeksamen. Der var 2
sammenhængende timer.
Vi lærte at bruge en høvlebænk, at måle, save, høvle
og bruge søm og skruer. Et vigtigt led i arbejdet var
arbejdstegninger, som vi lavede efter diktat. De viste,
hvordan vi skulle gå frem, når vi skulle fremstille noget af et stykke træ. Målene skrev vi på tegningen og
de skulle følges:
Jeg har bevaret mit kladdehæfte med arbejdstegninger fra 3. mellem:

Rejseknagerække

Materiale: Fyr 2,6 x 15,0 x 42.0
Skruer: 3/4 x 5
Vinkelhage

Liste over arbejdstegninger i sløjd:

Underlag til varme gryder
Damplokomotiv med to vogne og skinner af træ
Æske
Lysestage
Flyvemaskine
Dukke
Æsel
Politiknippel
Piskeskaft
Knagerække
Spækkebrædt, rektangulært og ovalt
Klædebøjle
Bakke
I 4. mellem lavede jeg et sengebord til min mor i sløjdsalen. Hun brugte det i mange år.

Arbejdsgang:
1. Tilridsning til lister
2. Langsavning
3. Smalfladehøvling
4. Afkortning
5. Tilridsning til Gennembrydning
6. Gennembrydning (4mm)
7. Prøvesamling
8. Afpudsning (Sandpapir)
9. Lakering
10. Samling
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Gymnastik og sport
Jeg har mit skema fra 3. mellem. Vi havde 4 gymnastiktimer om ugen. Det var året 1945-46, og der var ikke
varme i drengenes gymnastiksal, så i tre af timerne sad
vi i et klasseværelse og læste lektier. Der var kun gymnastik i en enkelt time i den kolde årstid, den foregik
i et stort lokale i hovedbygningen, hvor der var lidt
varme.
I den varme årstid spillede vi fodbold på sportspladsen, 700 m fra skolen. Der var ikke bad bagefter. Når
det var muligt, gjorde vi gymnastik i gymnastiksalen.
Det var fritstående øvelser og brug af redskaber: Buk,
plint, rullemåtte, ribber og barrer, der blev hejst ned i
passende højder. Intet bad bagefter. Det kom til senere,
da skolen kunne få kul nok til at lave varmt vand til
gymnastiksalen. I en periode spillede vi høvdingebold
i gymnastiksalen, for det kunne gennemføres uden
omklædning.
Hvert år var der en sportsdag, hvor vi løb, havde
længde- og højdespring m.m. Vi kunne få guld, sølv eller
bronzemedalje.
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4. Glostrup Skole en kommuneskole i Danmark

Glostrup skole er et eksempel på en skole, der
fungerede i det danske undervisningssystem under og lige efter 2. Verdenskrig. Her gik jeg i skole
1940-48 fra jeg var 7 til 15 år, først i grundskolen
2.-5. klasse derpå i eksamensmellemskolen 6.-9.
klasse og sluttede med mellemskoleeksamen (s.
21-22).
Det meste af skolen var nybygget, og her lå de
fleste faglokaler med tidssvarende udstyr (side
12). Lærerne var for det meste unge, for Glostrup by voksede hurtigt (side 26). På et vigtigt
punkt udskilte denne skole sig fra de fleste skoler:
Spanskrør var næsten helt afskaffet, og lussinger
brugtes ikke (side 13-14). Spanskrør blev først forbudt i hele Danmark 1967.
Skoleloven af 1937 gjaldt i min tid. Ifølge den var
der flere typer skoler i Danmark; Glostrup fulgte
Købstadsordningen. Skolens klasser var grundskolen 1.-5. skoleår, eksamensmellemskolen 6.-9. år, der
sluttede med Mellemskoleeksamen. Realskolen 10.
skoleår, der sluttede med Realeksamen. Den eksamensfrie mellemskole 6.-8. år (nogle elever forlod
skolen efter konfirmationen i 14 års alderen).
Lærebøger
Lærebøgerne blev ikke udskiftet, da den nye skolelov kom i 1937, for fagene var de samme som
før. Dog var naturhistorie (botanik, zoologi, menneskets sundhed) og faget med det sære navn naturlære (fysik og kemi) gjort obligatoriske, hvad de
ikke var efter den forrige skolelov.
En af lærebøgerne kan tjene som eksempel:
Nicoline Helms: Danmarks historie. Den udkom første gang 1918, sidste udgave (med diverse ájour
føringer) 1962. Den er trykt i næsten 250.000 eksemplarer, men langt flere børn har haft den som
lærebog.
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Skolebøger blev udleveret til låns og skulle afleveres ved skoleårets slutning, hvorefter bøgerne
blev udleveret til nye årgang børn. Såfremt et eksemplar gennemsnitligt blev brugt 4 gange, har
bogen muligvis været brugt af 1 million børn! Lignende store tal for oplag og udgaver ses i mange
andre skolebøger, idet de ofte opgiver antal trykte
udgaver og oplag.
Lærebøgerne opfyldte deres formål: Lære eleverne faget. I dansk var der utallige grammatiske
øvelser og tekster med ord, der skulle forstås, samt
diktat, genfortælling og fristil. Eleverne lærte det
danske sprog. Læsning lærte dem at læse en bog.
Eleverne lærte regning og matematik ved at regne
mange stykker i hovedet og på papiret og ved at
løse matematiske opgaver i mængder.
Sprogundervisningen i engelsk og tysk gik ud
på at lære at læse sproget, i mindre grad i at skrive
det. Selvfølgelig skulle eleverne også lære at tale
det, men det var meget svært at få øvelse i det, da
senere tids metoder med f. eks. sproglaboratorier
ikke fandtes i skolerne. Grammatikken skulle indlæres.
I “fortællefagene” historie, geografi og naturhistorie gennemgik læreren næste times lektie, ofte
illustreret med forsøg eller billeder. Næste time
blev eleverne hørt i lektien.
I alle fag gjaldt det at lære eleverne faget godt til
anvendelse senere i livet.
Undervisningsbestemmelser
Skoleloven fra 1937 nævner skolens fag, men giver ingen undervisningsvejledning. Skolen brugte
stadig det Sthyrske Cirkulære fra år 1900, og derfor kunne de gamle lærebøger stadig bruges.
Cirkulæret foreslog, hvad børnene og lærerne
skulle lave i skoletiden. Det var ikke en ordre, men

et forslag. Undervisningsministeriet holdt nemlig
frivillighed for vigtig. Lærerne havde metodefrihed, og til en vis grad frihed til at vælge det, der
skulle undervises i. Det vigtigste var, at de nåede
målet for undervisningen i de enkelte fag. Derved
blev skolen mere levende, mente den tids ledende
embedsmænd og pædagoger. Denne tankegang
lå også bag 1937-skoleloven.
Det Sthyrske cirkulære lagde stor vægt på anskuelsesundervisning:
Citat:
Ved samtaler, støttede først til virkelige Genstande, senere tillige til Tegninger på Skoletavlen eller Vægbilleder, søges Barnets Sansning og Forestillingsliv opdraget, ligesom det øves i at udtale sig om, hvad det
har iagttaget, og forberedes således for den egentlige
Fagundervisning.
Eleverne skal altså se virkeligheden så vidt muligt. Derfor kom der udstoppede dyr, kranier og
knogler i naturhistorieundervisningen. I fysik:
Elektromotor, dampmaskine, termometer, barometer og talrige forsøg.
Der blev lavet store vægtavler med gode billede
af vigtige planter, sæler og isbjørne, dromedarer
og andre dyr, historiske scener fra Oldtiden, Romerriget, krigen 1864 m.m.
Senere fortsatte lysbilleder og film arbejdet med
at bringe virkeligheden ind i skolestuen. Episkopet kunne projicere billeder fra bøger o.l. op på
lysbilledlærreder. Alt dette eksisterede i min skoletid. Det Sthyrske cirkulære indeholder en detaljeret liste over de mange emner, der egnede sig til
anskuelsesundervisningen.
Læse- og lærestoffet i skolebøgerne fulgte også
ideen om at bringe virkeligheden ind i skolestuen,
se f.eks. afsnittene om regnebøger, dansk, engelsk,
tysk, historie og naturfag i kapitel 3: Skolefagene.
Skolebørnene blev ikke spurgt om hvilke emner,
de ville høre om. Lærerne havde metodefrihed, og
de kunne til en vis grad udvælge de emner, de ønskede at undervise i. Lærernes udvalg af emner
og undervisningsfriheden gjorde det muligt at
udvikle skolen, så at den nogenlunde kunne følge
med tiden.
Formålet med Skoleloven 1937
Denne skolelov gjaldt i min skoletid 1940-48:
§1: ”Folkeskolens Formaal er at fremme og udvikle Bør-

nenes Anlæg og Evner, at styrke deres Karakter og give
dem nyttige Kundskaber”.
Herefter står: ”Kristendomsundervisningen i Folkeskolen skal være i Overensstemmelse med Folkekirkens
evangelisk-lutherske lære”. I tidligere formålsparagraffer stod, at skolen skulle opdrage børnene til
kristne medborgere. Men det blev udeladt i 1937.
I 1941 blev det Sthyrske Cirkulære erklæret for
forældet; det blev erstattet af Bekendtgørelse af 24.
Maj 1941 om Målet for Folkeskolens Undervisning. Den eksamensfrie mellemskole blev beskrevet i Den gule Betænkning 1942.
Loven indførte en ny skoleform, den eksamensfrie mellemskole, i daglig tale ”fri mellem”, den blev
treårig, i nogle skoler fireårig. Der undervistes i
almindelige skolefag. I §19 stk. 3 står: ”I den eksamensfrie Mellemskole kan yderligere i de sidste År på
Undervisningsplanen optages Tysk, Engelsk og Matematik. I denne Undervisning kan kun de børn deltage,
der efter Skolens Skøn kan have virkeligt Udbytte deraf,
og hvis Forældre ønsker det
I 5. klasse, altså i 11-års alderen blev børnene
delt i de, der skulle i eksamensmellemskolen, og
de der skulle gå i fri mellem. Børnene skulle bestå
mellemskoleprøven, hvor de blev prøvet i dansk
og regning, se side 18-19.
Bøgerne til grund- og mellemskole er beskrevet
i kapitel 3.
Pædagogikens skæbne
Til enhver tid møder de nye pædagogiske ideer
modstand. Det nye må kæmpe og modificeres
under kampene. En skønne dag er det nye blevet gammelt, måske forældet, og så kommer en
ny omgang forkromet pædagogik. Man kan se på
dette som negativt, men det synes jeg ikke, det er.
Det er livsytringer, der viser, at skolen fungerer.
Gennem kampene tilpasses skolen til den tid, den
fungerer i. Da Verden hele tiden forandrer sig,
skal skolen følge med, og det gør den så godt den
kan.
Det vil aldrig lykkes at skabe ”den ideelle skole”. Årsagen er, at skolen arbejder i en verden, der
hele tiden forandrer sig. Og menneskenes børn
varierer så meget, at man aldrig finder et system,
der er godt for alle til enhver tid.
Det lyder måske pessimistisk, men jeg har udtrykt det således, fordi de mange pædagogiske
opfindere af nye undervisningssystemer ofte tror,
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at de har fundet den evige sandhed. Den findes
ikke, i hvert fald ikke i dynamiske samfund.
På en international pædagogisk kongres i Uppsala 1975 talte jeg med den øverste skoleembedsmand i Østtyskland. Han fortalte med stolthed, at
han vidste, hvad der skete i hver time i hver skole
i hele landet. Han havde fundet den evige sandhed - den holdt til 1989!
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