
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


33 c r c t n i it ß 
fra 

JhitycktMcn ncö ^kolcnæfcnft 
for Slarct 18s+/85.

S3 ørnetal l et i .fiommunenS ©foler nar ben Ifte Snni 1884: 
2,324, forbelte i 73 ÄlaSfer, eller i ©jenuemfnit 31,8 pr. Äla^fe. 3 
Äalenberaaret 1884 er 33ørnctallet ftcget fra 2,235 til 2,423, mebenS 
SomnutnenS bele SIntal af Q3ørn i ffolepligtig Sliber i famine Tib 
efter Ubbrag af be Stolelifter, fom lebfage WanbtalSlifterne, er fteget 
fra 4,287 til 4,613, af Quilte 857 fif UnberviSning i fjøbenljavnfle 
©foler, 1,233 i private ©foler paa greberifsberg og Dieften i ©ogne= 
ffolerne eder i hjemmet. ®fter Snbffrivningen i ^oraaret 1885 tælle 
©folerne 2,608 éørn (i 84 ^laSfer), altfaa 2'84 S3ørn flere enb veb 
famme Tibspnnft forrige Siar, bviltet er ben Hørfte Tilvceyt, ©folerne 
nogenfinbe bane bavt i et Siar. gorøgelfen falber ifær paa ©folerne 
i ben veftlige ®el af kommunen (^alvbagSffolerne og ©folen paa 
©obtljaabSvej), i [jvilfet kvarter ber er opført en ætængbe nye 33yg= 
ninger meb ©maalejligbeber.

®et vopénbe børnetal I;ar frembeleS framet Slnvenbelfen af flere 
©fole ft ner. Ta ben nye ©folebygning paa §ug(evang§vej ifte blev 
færbig til at tunne tages i 33rug veb ©fteraarSinbffrivningen 1884, 
maatte man miblertibig paa ejtraorbincer SD'aabe ffaffe IßlabS i be to 
celbre ^elbagSffoler til be nyinbftrevne SSørn veb at foranbre ©fole= 
tiben for nogle ÄlaSfer og anbringe et langt ftørre Sørnetal enb 
normeret i et lp ar gorberebelfeSflaSfer. 3 $alvbag§ftolerne var ber 
tilftræffelig $labs til be inbffrevne S3ørn. fyra fDcaj 1885 blev Sfo= 
len paa guglevangsvej tagen i 33rug. goruben S3eboelfeSlejtigbeb til 
Overlærer og ©folebetjent famt £ærer= og Scererinbeværelfe, fiontor, 
SlrrenbfelSrum og Segefjælbere inbeljolber benne bygning 21 ©tole=

a ■ . ■■■■. jC;. j ■ ’..ei*--mulling 
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ftuer og (Siymnaftiflotale. Tet tit benne Stole inbfjobte Srunbftyfte 
er faa ftort, at ber IjaveS ©yggegrunb til en eventuel ny Stole, font 
bog maa faa ScgeplabS og UbenomSbefvemmelig^eber fælleS meb ben 
nu opførte. Til Stolen paa yitglevangSvej IjenvifteS Sprit fra be to 
^elbagSftoler paa ÜlielS SbbefenS 21 ej og SobtljaabSvej, og bet ifte 
blot jaabanne, jom boebe i ben nye Stoles umibbelbare ^ctrlieb, men 
ogfaa en Tel fjærrere boenbe for beroeb i længere Tib at tilvejebringe 
■jllabS for Tilgangen til be to ælbre ^elbagsffoler. Som golge Ijeraf 
opøørte Stolen paa ©obtljaabSvej at benytte filialen i be (SlaSfenffe 
boliger; men IjviS ben ftærfe IVbyggelfe i benne SfoleS kvarter veb= 
bliver, vil ber fnart paany blive biSpoueret over bens lebige Sotaler. 
Ogjaa be ælore Stoler veb ^altonerallee og Sampevej, ber i flere 
Slår Ijave Ijolbt fig omtrent veb famine børnetal, ere voyebe faa flærtt, 
at ber fjer tun er ringe fßlabS tilovers.

3lf be 2,608 ®ørn, jom ben ifte 3uni 1885 fanbteS i kommunens

854
Stoler, unbervifteS

i ^alvbagSftolen i galtoneralleen .... 413
i — paa Sampevej ............. 441
i iQelbagSffolen paa fRieté ©bbejenS ®ej 669 .
i — „ ©obtljaabSvej . ... 665 [ 1,754
i — „ gnglevangSvej . . . 420 i

Timetallet i StolerneS famtlige filaSjer ubgjor 2,346 (nemlig 
-14 SlaSjer ä 24 Timer, 10 ÄlaSjer ä 27 Timer og 30 filaSfer ii 
34 Timer) eller i Sjennemjnit 27,» Time pr. ÄlaSje.

Sfoleforjømmeljerne, forbelte paa Ijele Spriietallet og be= 
regnebe i iVrocent af be ftolepligtige Tage, [jave været:

i alt efter Jrabrag af Sygbont
^alvbagsffolerne:

^orberebelfestlasferne . . .
2—6. ^lasferne ..........

7,9 p6t. 
^>5 ft

' 0Æ P®t.

0/6 //

ésjelbaggffolen paa SRielS ©bbejenS 58ej:
gorberebeljeétlaSjerne . . . 0,G p6t. 0,s p6t.
§elbag§tla§ferne (2.—4.SI.) 3/8 n 0,7 „
^alvbagStl. (5.—6. fil.) . 4,2 „ 0/7 „

.^elbagSffolen paa ©obtljaabSoej:
gorberebelfeStlaSferne . . . 0,5 „
^elbagStlaSferne (2.—4.fil.) 5,G H 0,3 ,/
^alvbagStl. (5.-6. fil.) . 5/3 ,/ 0/5 /,
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Sigefom be tre foregaaenbe Star Ijave Sfoleforfommelferne attfaa 
(efter ^rabrag af Srjgbom) veb famtlige Stoler været unber 1 p©t.

®er er tun ibømt Sto lebøber for i alt 1 børn§ gorfømmelfer 
til et beløb af 4 Är. 98 Øre. Størsteparten af bisfe bøber falber 
paa et af be i forrige SlarSberetning nævnte børn, ber ubtogeS af en 
af Sognefiolerne uben at fætter i nogen anertjenbt Stole. 3or egenh 
lige Sfoleforfømmelfer ere altfaa tun 3 børn ibømte bøber, ber Ijave 
beløbet fig til 1 Är. 20 Øre.

3 Stolepenge er inbfommet 1,255 Är. 02 øre og i Stolen 
bøber 4 Är. 98 Øre, Ijvilfe Sumnier i ^orbinbelfe meb Stenterne af 
Stoleng færlige ^onb famt en ©el af Steftbeløbet af ben tit forfømte 
og vanføre børn bubgetterebe Sum Ijave været anvenbte til §lib§= 
belønninger for floleføgenbe tøørn. 3 afvigte SlegnftabSaar er ber 
ubbelt belønninger til beløb af 2,172 Är., ^vilfe ere tilbelte 93 af 
237 Äonfirmanber og 48 af 139 trettenaarige børn, fom itte ijave 
benyttet bere§ Siet til at blive ubftrevne ifølge Sov af 2. Sllaj 1855. 
belønningerne bibrage vebvarenbe til gob Stolegang i be øverfte 
ÄlaSfer og ligelebeS til at inbffrænte Ubffrivningen i 13 9lar§ 2llbe= 
ren, Ijvilten i 9larets Søb tun Ijar funbet Steb meb 7 børn.

Sigefom be foregaaenbe Siar Ijar Stolen veb §envenbel|e til be 
forftjellige 3wtbaner§ og ®ampftibe§ beftijrelfer ffaffet børn fra 
Sogneftolerne fri Stejfe paa Ubflugter i Sommerferien, l)vil= 
ten goranftaltning blev bemjttet af 1,010 børn.

Stil be tibligere beftaaenbe tre bogfamlinger for Stolebør= 
nene er nu tommen en fjerbe iSfolen paa ^uglevangSvej. ©ilfammen 
tælle be 1,535 binb. ©er er i afvigte Star ftet 9,393 Ublaan til 
769 børn. Äommunen^ bibrag Ijar ubgjort 575 Är., børnenes bi
brag 43 Är. 32 Øre.

©en Slftenftole for ©egnennberviSning famtllnberviSning 
i Stegning, Stetftrivning og bogljolberi, ber lebeS af en af ©egne= 
lærerne veb Stolevæfenet meb biftanb af 4 anbre Særere, og fom for= 
uben at mobtage ©ilftub af 3nbenrig§minifteriet ftøttes veb bibrag 
fra Äommunen og bet ©laSfenffe gibeitommis, Ijar været beføgt af 
57 ©lever, fornemmelig tonfirmerebe ©renge fra Sogneftolerne. ©n 
mftenftole for UnberviSning i ^uSflib, ber lebe§ af to af 
Stolens Særere og ftøtteS veb bibrag fra Äommunen til SDiaterialier, 
Stebftaber og Særerløn, ljår været beføgt af 23 ©renge fra Sogne-- 
ftolerne. ©nbvibere Ijave Stelerne afvigte Slår ubenfor UnberviSningä= 



tiben afgivet Sofale til Sibeda’Sning, SønbagSffoler, Aftenmøber for 
Særebrenge, Sjenefte; og ff-abrifpiger faint Wber angaaenbe Afljolbeiu 
IjebSfagen.

©eu gjennem fleve Slat fortfatte SefpiSning af fattige Stolebørn 
meb SliibbagSmab paa Stolen for frivillig tilvejebragte SJiibler 
Ijar ogfaa funbet Steb i afvigte Sinter to @ange ugentlig og frem= 
beles bibraget til at ftøtte ftabig Stolegang.

Stolens ®abiting og Svømning blev i afvigte Slat ^entagt 
fra Sabeanftalten Selvebere til SefterbroS Søbabeanftalt, l)vor ber 
til Afbenyttelfe for Stolebørnene opførtes et nyt SabeljuS. Seb 
benne f^oranbring ^ar man opnaaet bebre Sanb og berljoS fjernet 
ben Anlebning til Uorben, fom tunbe fremtomme berveb, at Stolens 
tibtigere Sabeanftalt ogfaa blev benyttet af Søm fra Æjøbenljavns 
offentlige Stoler. Sabeanftalten er i afvigte Sommer bleven benyttet 
af 503 Siger, ber toge 3,223 Sabe. Strengenes SvømmeunberviSning 
og Sabning føgteS af 701 Stenge meb 5,342 Sabe.

S)et i forrige SlarSberetning nævnte fyorflag fra Äommnnalbe= 
ftyrelfe og StolefommiSfion om Anfættelfe af en S fo lein | pe 11 ø r 
for Stommunen® Stolevæfen erljolbt unber 8be januar 3)linifteriets 
Approbation, tjvorpaa ^nfpettørplabfen opflogeS vafant og blev i 
DvevenSftemmelfe meb StolefommiSfionenS ^nbftilling befat af Äom= 
munalbeftyrelfen fra Ifte fblaj 1885 meb [jibtilværenbe Overlærer veb 
Stolen paa SlielS SbbefenS Sej ^oafim Sarfen.

Særerperf onalet, fom veb afvigte Sfoleaars Segynbelfe talte 
66 ^ßerfoner, beftaar nu af 71, ^voraf 52 Ijave faft Anjcettelfe (14 i 
førfte, 8 i anben og 30 i trebje SønningStlaSfe). 1 S^bS i førfte og 
3 fßlabfer i trebje SønningStlaSfe ere for Siben vatante, og 2 Sinte; 
læverplaofer bejørgeS foreløbig veb Sitarer. UnberviSningen beførgeå 
af 36 Særere og 37 Særerinber. Se fibfte beførge 1,172 af famtlige 
UnberviSningStimer, mebeiiS Sæterne beførge 1,174.
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Ten Ifte Suit 1885 beftob Særerperjonalet of fpbjenbe:

Ifte KennfnßgflaSie.
llnbcrbifl beb 
Stolen fibcn

ftaft ^iiy<vttelfc 
veb Stole* 
bafenet fra

Staret i benne 
ninijSf laöf c 

fiben
£»erlærer $. $eSfen.................. '% 68 '4 7o • '4 70

— ft. ®orpb.................. >4 77 'A 77 Vs 77
— ®. Utpnne.................. Vs 77 7, 77 '4 78
— ®. ^ogel^ørgenfen . . Vs 73 Vs 75 V.2 77
— ft. ^acobfen .... 'A 77 7& 78 Vs 80

Veer« St. triefe....................... .... Vo 70 'A 70 'A 74
— 5>. öaiiien............................ ’A 70 % 72 7.0 74
— 3- iberfliiiann ................... ’A 73 'A 75 Vs 77
— .ff. Dlabfens'ttenSiiaarb • • ’7.0 74 1 6 76 7s 78
— S. ffriftenfen....................... 14 77 Vs 78 Vs 80
— 31. (scbinbler....................... 7.0 77 >4 80 Vs 82
— 31. Stnberjen....................... V* 79 Vs 80 7; 83
— V. meterfen....................... 1A 77 Vs 80 V. 84
— 2. lövibberg .................. 'Ao 77 Vs 80 V. 84

2bcn gonninggflaSfe.
Varerinbe 3'ib Ö- Stein .... 7.0 63 b/in . 'A 70

— „ '.Ul. Dlouiing . . . Vs 68 '4 70 1/, 74
— „ ö. Ulrich .... 'A 70 7, 70 Vs 76
— Atu -Ul- ®iefe .... 7.. 70 Vs 72 7. 77
— (yrt. 'B. sjanfen . . . Vs 71 '4 73 7n 78
— „ ff. Steenltrup . . Vo 74 % 74 >4 82
— „ 31. Uiprop ....
— «ru ö. .ffnubfcn . . .

3bje ScnntngbfloSfc.

'A 75
'A. 73

'4 76
Vs 76

7 83

Værer ÜU. meterfen....................... V„ 79 Vs 82 ’A 82
— a. meterfen....................... V.i 80 V3 82 'A 82
— sb. ffernborffAv'sfeu ■ • • 'A 78 'A 82 '/3 82
- (Sbr. bl............................ ..Vn 79 '4 82 's 82
— 3. 3^rnenfen....................... *4. 79 'A 82 Vs 82
— 6. mroberfen....................... "A 81 '4 83 Vs 83
— ß. meterfen....................... 1% 81 71 83 . ’A 83
— V. fianjen........................... V.i 81 V, 83 V4 83
— (S. Aroberg....................... V» 82 Vs 84 'A 84
— 7. Stielfen........................... V4 83 7i 84 V. 84

Vareünbe Art. &• Stiffen .... Vs 76 V- 77 i/7 77
— „ ®. '-brünnicb . . . Vs 77 '4 78 Vs 78
— „ S. Tpbbabl . . . ’A 76 Vs 78 Vs 78
— „ Ul. iltaifter . . . Vs 76 V6 78 Vs 78
— „ 6. TøUner . . . Vn 76 Vs 79 '4 79
— „ 31. Snflbolm . . . Vs 77 Vs 79 '4 79
— „ Cs. Smenfen . . . Vs 77 Vs 79 7. 79
— „ 6. Soenbfen . . . Vs 77 Vn 79 V« 79
- „6. SBeft .... 'A 77 Vn 80. v„ 80
— „ V. Senfen .... Vn 77 Vn 80 V.. 80
— Atu 5Ut. Sanbberg . . V.o 77 Vs 82 Vs 82

Vs 82— ytt. 6. UiiiSager . . . 7.1 77 'A 82
— ., W. meder .... 'A 78 .'A 82 % 82
— „ S. lörenbftruv . . Vs 78 Vs 82 Vs 82
— „ ff- Solftebroe . . Vn 78 'A 82 V3 82
— „ @. Qobanfen . . . 7n 78 Vs 83 Vs 83
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Særerinbe ^rt. K. 'isrebentfen
— „ ä. Sunb .
— „ fö. öolm .
— „ SR. .fiöibbetfl

Uubcvbift beb 
©Solen fiben

tJaft Qlnfffttelfe Stæret i bemte
veb <5fole« SønningSHaefe

bæfenet fiben fiben
Vi, 79 V4 83 Vr 83
% 82 74 83 ’4 83
V- 82 V* 84 ’/t 84
Vn 82 V4 84 74 84

Stmelættte 09 Stmeltmrinber.
Særer 6. &Bibbetß .... 

— 1?. Seterfen .... 
— ■ Sarian .... 
- 3. Sad) '...............  
— fö. Sinbélet? .... 
— S. Seterfen .... 
— S- Stefon...............
— 3. S. Werfen . . . 
— é. 3acobfen ....

®pntnaftitlcerer 31. Snnb . .
— ’S. Street . .
— Ö. Rubbers . .

Srererinbe fyru 3. Sorreßaarb
— Art. K. Saßßer
— „ 3. itopp . .
— „ fö. £>an|en
— „ 3 Sieumann .
— „ x. Sauber . .
— „ fW. todjneeflotl;

81
82
83
83
83
84
84
84
85
81
84
84
78
83
83
83
84
84
84

©Solebetjentene ere:
3. Raufen »eb ©folerne i gnlfoneralleen 03 pan ßampepej (fiben 

]fte Slpril 1877).
9)1. fünfen reb ©folen pan ®obtl)aab§pej (fiben Ifte 9Jlaj 1881).
©. griffen veb ©folen pan 9liel§ @bbefen§ ®ej (fiben ifte 9)lart§ 

1883).
®. Sljriftenfen oeb ©folen pan guglconngSnej (fiben ifte 9)i'nrt§ 

1885).


