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Bornehave.
TT
U nder Fru L, Ltmiling.s og Bornehavelrererinde

Frk. A, Lu,nds l-redelse begynder der den lste Septem-

ber en Bgrnehave her paa Skolen. Den holdes hver

St<oletlag Kl. 9-1, og der optages baade Drenge og

Piger. Bsrnene skal saa vidt muligt hver D"g vEere

nogen 'I'itl i det fri, paa Legepladsen eller paa Spaclsere-

ture I tillige faar de Lejlighed til at rore sig i Gymnastik-
ealcn. Af Bornbhavearbejder optages navnlig saadanne,

- --s.om kan fremme Bsrnenes naturlige Udvikling og venne
clem til at beskreftige sig selv paa en sund og god

Maade, alt under s&A megen Frihed, som Hensynet til
den nsdvendige Ordeu tillader. I)erimorl undervises der
ikke i de egentlige Skolefag.

Betalingen er 6 Kr, om Maaneden, for Soskende
til Bsrn i Skolen eller i Bsrnehaven 4 Kr.

N. Chr. lunding. M. luntling.



Brsnniche Hansen's

hujere Pigeskole
og

Bsrneh&Ye.

Amalievej 20.

1906.

***##w



bOPNEHAVEN IdKOLEN
'6kole6tart" 

1871 - 1918

Historien om b4rnehaveklassen i de private
(pige)skoler'

Det var i den private pigeskole, at bornehaven i slutningen
af forrige Arhundrede og frem ti l 1. verdenskrig fortrinsvis
slog sine folder.

BAde med hensyn ti l  placering, formAl og funktion og
somme tider ogsA af navn var disse bornehaver i den
private skole i realiteten bsrnehaveklasser.

Det ser ud ti l  at vare et af de forelsbige resultater af
nyere undersogelser af bsrnehavens udbredelse og ud-
formning i Kobenhavn, Gentofte og Frederiksberg i perio-
d e n  1 8 7 1 t i | 1 9 1 8 .

Mens bornehaven ti lsyneladende ikke slog rod i bolig-
kvartererne, tog den dengang meget omfattende private
skole den ti l  sig som bornehaveklasser - og mens kun
knap og nap ' l13 af de organiserede drengeskoler f ik bor-
nehaver, fandtes de i 314 af de organiserede pigeskoler.
Lagger vi derti l  bornehaverne i de uorganiserede private
pigeskoler, kommer vi formodentlig op omkring 40 borne-
haveklasser iden private skolesektori denne periode.

Begyndelsen:
Det l i l le hus ved Marmorkirken
I efteriret 1872 flyttede Erna og Niels Juel-Hansen deres
bornehave - Danmarks forste - fra Kvesthusgade nr. 7,
sidebygningen, hen ien nybygning pA Marmorkirkens ruin-
plads i Kobenhavn (se bil ledet s. 2). Her lA i de naste 8 Ar i
forskell ige bygninger pA ruinpladsen Juel-Hansens borne-
have og hojere pigeskole, indti l den i 1880-81 mAtte vige
pladsen for fardiggorelsen af kirken og flytte ind i en

Bornehaven IA i det lavere hus. nr. 2 fra venstre. Det kongelige
bibliotek.

Det lille hus (til venstre med skrat tag) la der endnu i g1erne.
Ku n stakad em i e ts bi b I iotek.

neerliggende herskabslejl ighed. Skoten tukkede i 1883, (se
ssP 2y86).

"Skolen (bestod) af bornehaven. overgangsklassen, 1.
t i l  7 .  k lasse samt 1 og 2.overgangsklasse.  ( . . . )  |  de to
forste afdelinger foregdr al undervisning pa skolen, og der
er her slet ikke tale om hjemmearbejde. ( . . . ) | bo rnehaven
optages bornene. sa snart deres virksomhedsdrift er vAg-
net (...) altsd i reglen i en alder al 4-5 ar. Foruden de
almindelige sanseovelser, hvorti l  stoflet hentes fra barnets
eget legeme og fra de genstande, der udgor dets daglige
omgivelser, lar de sma deres virksomhedsdrift t i l fredssti l-
let, samt deres hand og oje ovet gennem det Frobelske
beskaftigelsesmateriale. (...) For at kunne rykke op i over-
gangsklassen ma bornene have fyldt det 6. ar (... ) der sker
her en fortsattelse af de Frobelske beskaeftioelser". (Med-
dele lser ,1876).

Mens Erna havde et halvt ars uddannelse i bornenave-
padagogik i Berlin, var Niels, jurist af fag, selvlart inden
for padagogikken. Forholdet mellem leg og laring var

I t l l l

Dd Ld brFtib.btt rt. HrtlaL i rtOq.fr y111.

f o r s i d e v i g n e t  a f  L o u i s  M o e  -  D e n  n y e  s k o l e s  p r o g r a m  1 8 9 9



De Smaa's Frokost i Haven.

dengang som nu selve kendemarket pd en smAbornspa-
dagogik: "Legen er en naturnodvendighed, ikke at lade
den ske fyldest er at skade barnet vasentligt. (SporgsmA-
let er) hvilken rolle legen spiller i barnets udviklingsliv.
Barnet bliver ikke lidt efter lidt el menneske, det er det fra
sin fodsel, og lorskellen mellem barnet og den voksne er
kun en gradsforskel. Al (...) udvikling foregAr gennem virk-
somhed og ( . . . )se lvudvik l ing ( . . . )og legen er  det  natur l ige
udtryk for barnets virksomhedsdrift. Hvis man vil lade bar-
net skjotte sig selv (...) sA giver man det derved en larer-
mester i vold, der er den dArligste og mest updlidelige af
dem alle, nemlig tillaldet". (Meddelelser 1876177):

"Det fsrste vigtige led i skolens plan"
Evenlyret om det l i l le hus ved Marmorkirken endte i skils-
misse. Erna og Niels udviklede sig vek lra hinanden. Del
ser ud ti l , at Erna har mdttet velge noget andet end smA-
bornspedagogik som grundlag for en egen identitet. Del
blev kvindegymnastik, litteratur og kvindesag. Niels fortsat-
te sin skolevirksomhed og produktion af laereboger.

Sommerskema for Bgrnehaven.

Somren 1902. (Ojebliksfotografi).

Hedevig stdr i midten, til hoye har vi Adolt Langsted.
Den nye skoles program 1902.

Fra 1900 ti l  1904 finder vi ham som larer pA Adolf
Langsteds "Nye skole" pA Vodrolfsvej 50 og 56. Blandt de
ovrige lerere pA denne lor sin tid meget progressive skole
var ogsA en vis .Fru Hedevig Bagger, exam. almuelarer-
inde og institutbestyrerinde: anskuelsesovelse, dansk,
skrive-laseovelser og hjemstedsbeskrivelse". Hedevig
havde .sammenstykkel tjenestelid.. men hendes vigtigste
opgave lA i bornehaven.

"Adoll Langsteds bornehave er ikke at oplatle blot som
en legeskole med det ene lormal at beskaftige smdbarn
og yde dem passende tidslordriv. Den tilsigter lorst og
fremmesl under form al leg at lagge en god grund under
en elementer undervisning ved at lorberede og modlage-
liggore de smAs tanker og danner sdledes det forste vigti-
ge led i skolens plan. Der laegges sarlig vagt pA triluftsleg
og motion. Fagene er: anskuelsessvelse, billedforklaring,
sangleg, sandleg, lerslojd, udsyning, f letning, klodsbyg-
ning og gymnastik. PA forberedelsesholdet t i l l ige: begyn-
delsesgrunde ti l  lasning, skrivning og regning - dans. NB.
Bsrnehaven optager kun born som skal besoge skolen.
Bornehavetiden: 10-2. Boger og rekvisitter som eleverne
har at anskatfe: Bornehaven: et arbejdsforklade, en kva-
dreret tavle, gymnastiksko i pose, madkasse med serviet,
melkeflaske og bager, en lille let spade og rive, helst med
lretender (alt med navn). Skolebetalingen er folgende:
Bornehaven, 6 kr... (Programmer lor "Den nye skole.
1 897-1 903).

' Denne model for bornehaven kommer formodentlig lil at
danne forbillede b6de med hensyn til placering, formAl,
praksis, betingelser og betaling for den .slrom. af borne-
haveklasser, som iser fra '9Oerne synes at myldre lrem i
de private (pige)skoler. Def eventyr er fardigt i 1918, hvor
noglen og halsen drejes om pa de fleste private skoler i
Kobenhavn og omegnskommuner.
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Den danske bornehave. 1 885 af Hedevig og Sofus Bagger.



Klassefoto af en bornehaveklasse anno 1890. Slomanns skole.
Det kgl. bibliotek.

Hedevig havde siden 1879/80 haft skolebornehave pa
sin mands, Sofus Baggers. skole pa skiltende adresser pa
Frederixsberg. | 1904 overiog hun pigeskoieafdelingen ai
Langsteds .Nye skole: bornehave-drengeskole-pigeskole
(ikke fallesskole)" .

Det er pa denne skole, at Hedevig Bagger omdanner sit
. lererindekursus for uddannelse i bornehavegerning"
("for at efterkomme den stigende eftersporgsel fra de pri-
vate skoler") og sit .9-mAneders kursus for unge, usvede
damer. t i l  Frobelseminariel.

| .Den ny forberedelsesskole"s program (1904) har sko-
len folgende klasser: 1. klasse (7-8 ar), overgangsklassen
(6-7 a0 og anskuelses-, beskeftigelses- og legeklassen
(med indledning t i l  lesning og skr ivn ing.  5-6 a0.

"Bornehaven har efterhAnden udviklet sig ti l  at blive et
led i  de pr ivate skolers underv isningsplan ( . . . )  For  at  gore
overgangen mellem bornehave og skole sa javn som mu-
ligt, indskyder den frobelske retning en sakaldt "over-
gangsklasse., for born i ca. 6 ars alderen. Her modes
bornehavens beskeftigelse med den lsrste skoleundervis-
ning, der allerede er forberedt gennem lydovelse og teg-
ning". (1905). Og hun fortsatter (nesten med venlig hil-
sen ti l  os!): "Forberedelsesskolen bliver sAledes en umid-
delbar fortsettelse af den vejledning som er givet i borne-
haven og overgangsklassen. Nutidens skole harden opga-
ve at fsre Frsbels grundleggende tanker: selwirksomhed,
iagttagelse, anskuelighed bestandig hojbre op i skolens
undervisning.., menle Hedevig Bagger i 1905.

"De larer aldeles ingen skolefag<
Danmarks fsrste bornehave blev oprettet i 1871 i det vel-
sti l lede Bredgadekvarter i Kobenhavn. Men selv om Erna
og Niels Juel-Hansen sagde, at den var "for alle born",
lremgir det klart af bornehavens form, indhold og belig-

genhed, at de med "alle. mente borgere i Bredgade og
lignende kvarterer, som matte have behov og forstdelse for
en bomehaves nodvendighed.

Det kneb med lorslaelsen, bornehaven kom i strid mod-
vind. ForstAelsen og behovet var solidt nok ti l  at bere
o'eres bornehave og skole frem tii succes. Men cjer kom
frem ti l arhundredeskitlet kun meget fA bornehaver som
serskilte institutioner. Maske var det netop koblingen mel-
lem skole og bornehave pa de megel specielle kobenhavn-
ske og frederiksbergske betingelser, der var lorudsatnin-
gen for, at bornehaven overhovedet fik "fodfaste" blot i
nogen udstrakning.

Slomanns skole. 1885. Bornehaven lylder
g ru ndplanen. Skole prog ram 1 885.

halvdelen al )
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Anna Wulffs bornehave i Hellerup i 1909. born. padagoger og
studerende. Hun selv siddende til venstre. Gentofte lokalhist.
samilg.

Og her hjalp clet pa sagen, at denne kobling var en clel af
frobelpaedagogikkens grundlag. Opdragelse og uddannel-
se var to sider af samme sag. Bornehaven skulle vere
udviklende og skolen skulle vare opdragende, og der skul-
le vare sammenhang i processen fra barndom ti l ung-
dom. Det handlede ikke blot om (social) pasning eller
(traditionel) undervisning. eller om institutioner, som (ind-
holdsmassigt) var adskilt f ra hinanden. Altsa det system vi
kender fra 1 . verdenskrig frem ti l i  dag.

Bornehaven introduceres i Kobenhavn og omegn af for-
skell ige grunde forst og lremmest i de private (pige)skoler:

"Forfatteren og skolemanden Adolf Langsted har i kort t id
ti lvejebragt et si smukt resullat med sin nye skole og
bornehave, at dermed er ti lstrakkeligt pdvist det umotive-
rede i pdstanden om, at bsrnehaven ikke egner sig for
danske forhold. Jo, vi vi l gerne have bornehaver, hvorvore
smd born kan udvikles og glede sig, nar bornehaverne er,
hvad de bor vare, ndr de har frisk luft og legeplads, og ndr

Frknr. Schou og Trolles
hojere Pigeskole og Bs.rnehave.

Fortsattelseskunsus for unge Piger. ilusikskols.
Hel lerupveJ Nr.  l t .

Prognnr lrn rfheots pu Slolen og bc Er. Bogtrndler

Schmidt, Smndrej.

Et publikum soges. Vejviseren. Gentofte 1900.

skolen giver tidssvarende og anskuelig undervisning."
(Skolebladet  1897).

I de to sidste Artier af Arhundredet tager udviklingen af
bornehaver/bsrnehaveklasS€r "fart" (fra 1 i 70'erne til ca.
20 i 90'erne). En af dem er pA SlomannS skole hos Emil
Slomann - en af t idens mest centrale skolepolit iske og
pedagogiske personer. Han er (indti l videre) den forste
som bruger ordet bornehaveklasse:

. ( . . . )  der  v i l  idet  kommende dr  b l ive opret tet  en ny
klasse af  ser l ig  ar t .  neml ig en BORNEHAVEKLASSE ( . . . )
I bornehaveklassen vil bornene udelukkende blive syssel-
satte med leg. legemsovelser og praktisk arbejde, lagt t i l
re t te ef ter  deres a lder .  Bornene optages her  i4  t i l  5  Ars
alderen. og meningen er da ikke at lade dem i denne tidlige
alder lere noget skolefag.- (Program 1887).

Slomann havde ogsA i 1887 et bud pd et forhold, som jo
siden har skabt en del misforslAelser og ufred mellem
skole og bornehave og mellem lerere, padagoger - og
foreldre:

"Det saerlige (er) at (bornehaven) her sti l les i umiddelbar
organisk forbindelse med skolen, sA at denne direkte so-
ger nytte af den fordannelse, der er sket i bornehaven. NAr
man ikke gor det, kommer man ti l  at gore bornehaven uret
oA to mdder. Det vil let komme ti l at se ud som borneha-
vens arbejde (det egentlig frobelske) har bragt ringe resul-
tater, idet bornehavens elever (...) vi l synes at stA pA
samme 6ndelige standpunkt som de, der ikke har gAet i
bornehave. Og som folge heraf driver man sa - den anden
uret - let bornehaverne ind pa at meddele egentlig under-

. visning (...) derved Iarer de over lor foreldrene bevis for,
at de virkelig larer bornene noget. Vi har troet, at det
bedste forhold mellem bornehave og skole vil le fremkom-
me, nAr skolen selv tog ledelsen al bornehavearbejdet i sin
h d n d  ( . . . ) . . 1

>Den trang ti l  leg og virksomhed"
Slomann var jo sko/e-mand (som man ser). OgsA Erna
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Juel-Hansen og Hedevig Bagger var skolemennesKer
(bl.a.). De var begge laereruddannet og havde begge insti-
tutbestyrer(skoleleder)eksamen. Det siges, at Erna selv
uddannede bornehavelarerinder i det l i l le hus ved Mar-
morkirken(?), men vi ved for sikkert, at Hedevig siden .t 985
uddannede piger ved sit etarige larerindekursus i borne-
haven/skolen - l igesom der f.eks. var etArige larerindeud-
dannelser ved Osterbros hojere pigeskole og Vil lakvarte-
rets Dotreskole i bornehavegerning.

Dorothea Stahlschmidt, samtidig og jevnaldrende bor-
nehavepioner, oprettede i slutningen al 1g70erne den
forste egentlige bornehavelarerindeuddannelse (vi ved
af), men den fik ingen lang levetid. Efter sigende kunne
man ogsa blive bornehavepedagog pA korte 2-3 mdne-
ders kurser (hvor og hvor mange og hvordan ved vi ikke) -
altsi en peedagogisk medhjalperuddannelse !

For da tog man, som Erna og Hedevig, t i l  Tyskland, hvis
man vil le uddannes og studere bornehavepedagogik.

Det har givetvis haft betydning for bornehaveklassehi-
storiens forlob, at de damer havde en faglig-padagogisk
forudsetning inden for skolen. Lige som det har haft betyd-
ning, at de kom fra et borgerligt embedslag (lege og
landmaler). Men det betod ikke, at de slet og ret var .bur-
gojsere,,, i hvert fald var de "borgerlige" pA meget forskel-
l ig mAde, l ige som frobelpedagogikken ikke blot kan af-
fardiges med etiketten "borgerlig pedagogik" (hvad det
sa er for noget?).

Det samme gelder ogsd lor Anna Wulff (laderen tobaks-
fabrikant; der var ingen arbejderkvinder blandt ptonerer-
ne). Hun ti lhorte naste generation - da Erna i 'g3 lukkede
sin bornehave efter 12 Ars arbejde, og Hedevig havde
varet i gang pd Frederiksberg i tre dr, var Anna 9 Ar.

Anna Wulff havde gAet pA Zahles pigeskole. Hun var

Bomehaven. Laura Engethardts skole 1g06. Der var drenge i

Bornehaveklassen. Ingrid Jespersens skote. 1 gt 7. Skolens arkiv.

ikke lereruddannet, hun var blevet bornehavelererinde
gennem en 1-drig seminarieuddannelse i Dresden. 23 ir
gammel, i 1897, dbnede hun en bornehaveklaff;e og et
laererindekursus i frkn. Schou og Trolles pigeskole i Helle-
rup: D(...) bornehavens opgave er al vere foraldrene
behjalpelig med de smas opdragelse, idet den ved at un-
derholde bornene nogle timer dagligt med Frobels beskef-
tigelsesmidler soger at t i l fredssti l le den trang ti l  leg og
virksomhed, som findes i ethvert barn. Til l ige opdrager den
barnet fra den tidlige alder ti l  lydighed og tjenstvil l ighed og
lerer det kaerlighed til naturen og glade ved alt skont og
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godt, idet bornehaven venner barnet t i l  orden og regel-
massighed, forbereder den det t i l  skolen, smabsrn, der
ikke have soskende, lere ved omgangen med jevnaldren-
de kammerater at veere venlige og omgangelige. Alt dette
sker pd en fuldstandig tvanglos made som i barnekamme-
ret eller i familiekredsen, da bsrnehaven ma betragtes som
en udvidelse ai disse. ( ..) Bornehaven varer hver dag fra
kl. 10-2 og modtager smapiger og smddrenge lra 3-4 Ars
alderen. Hvert barn bedes forsynet med en madkasse og
en klemme ti l galocher, samt et par lette sko ti l  at benytte
inden dore.  ( . . . )  Beta l ingen er  4 kr .  m6nedl ig  for  hver  1 e lev
og 6 kr. for 2 soskende. Brandselspenge 2 kr. irlig for
hver elev. lndskrivningspenge 2 kr. for hvert 636." (Pro-
gram 1897).

Der var i maj 97 syv og ved skole6rets slutning 18 born i
bsrnehaven. Ugeskemaet ("tidsinddelingen for sA vidt en
sadan overhovedel kan overholdes med smA born, har
varet ordnet pa nedenstAende made.) kan sammenlig-
nes med Hedevig Bagger. "De store: frabelske gaver" er
{ .eks.  bold.  k lodser .  f lader ,  o inde m.v. :

Bornehaveklassen. Marie Kruses skole 1949. Anskuelsesmale-
rierne pa vaggene er enestaende ogsa i international sammen-
heno. Skolens arkiv.

l"l'*i'..", -

Om juster ing af  h is tor iebi l leder
FormAlet med denne korte fremstil l ing af bornehavehistori-
ens fsrste 45-50 ar gennem uddrag og eksempler fra det
indsamlede kildemateriale har veeret at pege pa nogle
forhold i periodens smabornspedagogik, som bryder med
vores tilvante lorestillinger. Miske fordi vores forestillinger
ikke blot hviler pa nogen facls eller senere beskrivelser -
men fordi nutidige motiver helt ubevidst affoder et behov
for bestemte .bil leder. (og sommetider fjendebil leder) af
historien, sa den .passer ti l  vores formal".

Hvad blev der af .den padagogiske 1/2-dagsbornehave
for borgerskabet" og "folkebornehaven for samfundets
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allerfattigste.? De var der skam ogsir - men rhaterialet
sandsynliggor, at de var der i langt mindre omfang end det
lorekom i de private (pige)skoler i denne periode. Og vi
venter spandt pa (flere) undersogelser af hvor, hvornAr,
hvordan og hvorfor (asylet) 1lz-dagsbsrnehaven og folke-
bornehaven var som de var.

Hvad kan man (f.eks. bsrnehaveklasselederne) bruge
denne historie ti l? IKKE ti l f.eks. at havde, at det er borne-
havens natur og vesen kun atverei skolen. Men nok ti l
med solid grund i kendsgerningerne at havde, at bsrneha-
ven bAde i sin historiske oprindelse, sit formAl og sin funk-
tion altid har haft og altid vil have (hovsa!) en vasenilig
rolle at spille rnden for skolen. Problemet er, hvad man
laver i den og hvortor - ikke at den er der.

NAr Anna Wultf i en af de beskrivelser af historien, vi har
lor os, siger: "(fordi) bsrnehaver modtog (...) ganske unge
piger ti l  "uddannelse,., d.v.s. lod dem deltage i arbejdet
med bsrnene i 1-2 eller 3 maneder, hojest 1/2 Ar (og)
ti legne sig de rent ydre, mekaniske fardigheder (...) uden
det fjerneste kendskab til de pedagogiske tanker, der lA til
grund (for arbejdet) var det intet under, (...) at selv de
skolebestyrere, der oprettede bsrnehaver ved deres den-
gang privatskoler, betragtede bsrnehaven som et nsdven-
digt onde. hvis eneste berettigelse var, at den bidrog til at
t i l fore skolen elever ti l  de laveste klasser*. (Frsbelhsisko-
len gennem 25 Ar, 1931). - sA har hun fat i et rigtigt toinotO
omkring skolebsrnehaven, mens andre forhold forbliver
ufortalt, fordi det ikke langere har interesse for hende (hun
forlod skolen i Hellerup i 191 5 og begyndte sit forebyggen-
de forsorgsarbejde pd religiost grundlag pA Christians-
havn).

Bornehaven lik en vesenflig rolle at spille i den private
(pige)skole som "bornehaveklasse" (som Slomann og
senere Zahle kaldte den), bAde fordi den frobelske smA-
bsrnspedagogik i Juel-Hansensk, Baggersk og Wulifsk
udgave passede som fod i hose til den padagogiske ny-
tankning, den private skole var nodt til at udfolde lor at
honorere middelklassens og borgerskabets behov for en
endret opdragelse og uddannelse af deres bsrn - men
derfor ogsA som et argument i den interne konkurrence
imellem foraldrebetalle skoler.

Bornehavelarerinderne vatgte ikkeskolen fremfor noget
andet, de havde ikke noget valg. Det objektive behov og
den kulturelle og politiske forsl&else kom lra den private
skole - ikke fra det offentliges uddannelses- eller socialpo-
lit ik.

ldet lange lsb kunne den private skole ikke klare konkur-
rencen med den offentlige skole pA grund af andringer i
befolkningens sociale sammensatning, effektiv sliole-
tvang og ogede ressourcer i den offentlige skole og mid-
delklassens stigende skonomiske problemer: en dyr privat
skole eller en forbedret offentlig skole?

| 1918 overtog det offentlige efter de private skolers eget
onske (de havde heller ikke noget valg) langt de fleste
skoler, og skolerne blev splittet op: grundskolen blev over-
fsrt t i l  de kommunale skoler, overbygningen blev ti l  sar-
skilte gymnasier. Og bornehaverne? Nogle levede videre i
lortsat private forberedelsesskoler (til de gamle modersko-
ler). Farre forblev bornehaver i private s[oler f.eks. Ingrid
Jespersens skole. Andre blev lukket.

Den private skole havde udspil let sin rolle som socialise-
rings- og kvalificeringsform for tidligere halvdelen af de
skolesogende born. Og tiden var sA smit ved at blive
politisk moden til at begynde en m-e-g-e-t langsom udvik-
ling af bornehaven som en del af en forebyggende forsorgs-
politik; altsA den side af sagen som Anna Wulff havde
kastet sig hovedkulds ud i i 1915 pA et t idspunK, hvor hun

+ Esrnehqoe +
prengesksle + Figeskole

(ille Jc[csflote).

Bestvrer: Adolf Langsted.

"Bornehaven et aftse nu en kendsgerning, idet en storre skole er
grundlagt pd den". Hedevig Bagger. Nutids barneopdragelse og
skolegang 1899.

ikke selv troede, at "sagen havde nogen fremtid for sig*;
og som Sofus Bagger havde peget pA allerede omkring
1900 i et forslag til en bred vifte af socialpedagogiske
reformer (SSP 2/86).

Bsrnehaven blev udelukkende et socialpolitisk instru-
ment; den var ikke lengere (ogsA) en (ud)dannelsespoli-
t isk institution.

Sofus Bagger havde pudsigt nok allerede i 1900 forenet
de to synspunkter: "Man vil le vistnok imsdekomme et al-
mindeligt snske hos foraldre af arbejderklassen ved at
oprette sidanne klasser for 6 Ars born med 1g-22 timer.
Her kunne leg, hAndarbejde, tegning, sang og gymnastik
forenes med de forste begyndelsesgrunde i lasning, skriv-
ning og regning. (...) Skolen optager allerede nu i Ksben-
havn en stor del 6 Ars bsrn efter foraldrenes onsKe, men
undervisningen er ikke rigtigt lagt t i l  rette for dem (...)".

Apropos .historie". Den historie, jeg i korte rids har
tegnet her, er kun samme histories "forteppe* d.v.s. hi-
storien sAdan som pionererne og andre onskede den set
og husket af samtiden og eftertiden, af dig og mig. Hvad
med bsrnene? foraldrene? modstanderne, den daglige
pedagogiske trummerum o.s.v.; hvordan var delegentlig?

_ :1r't 

mig - hvorfor netop p/be-skoter?

Den undersogelse af bornehavernes tidl. historie, som her er refe-
reret, er kommet i stand som et samarbejde mellem koordineren-
de kursusleder Karin Vilien, DLH, og inst. for dansk skolehistorie
v. Vagn Skovgaard-Petersen og udfort af undertegnede i 1 997.

t e k s t e n  h a r  v a r e t  b r a o t  i Sko le rnes  SmSbarns-Padagoger  2 /Bg
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' " d e t .  l i l l e  h u s  p &  M a r m o r p l a d s e n "

Den ves t l ige  gav l  p& Erna og  N ie1s  Jue l -Hansens bc t rne-

have sk imtes  bag den te t te ,  skeggede mand med hat  t i l

h a j r e  i  b i l l e d e t .

Marmork i rken ca  1874-75 R i ise  Kbhs bvmuseum
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