
Ernst Tinggaard er blandt de pensionerede lærere , der har
stablet skolemuseets to nye udstillinger benene. Billedet er
taget i det "sløjdlokale",  som udgør  en del af fagudstillingen.
(Foto: Lars Juul)

Hver søndag mellem Id. 14 og 17 holder skolekammeraterne« døren åben  til Skolemuseet, Allégade  4 i Horsens. Margrethe og Ernst
Tinggaard er blandt de pensionerede lærere , der har gjort dette muligt og desuden også  været med til at skabe museets to nye
udstillinger.

Åhh disse minder
fra skoletiden

Skolemuseet i Horsens vokser - Bag arbejdet står  en kreds af pensionerede lærere
Tekst: Birte Kongshaug
Foto: Lars Juul

En tur gennem skole-
museet er som et langt til-
bageblik pa skoletiden.
Lugten, den sorte tavle,
bøgerne - ja selv en forhadt
matematikbog kan blive et
kært minde, når den står
på et museum.

Og det gør den blandt meget
andet på Skolemuseet i Hor-
sens, som siden februar 1990
har haft til huse i den tidligere
Allégades Skole.

Dengang for et par år siden
indrettede man "Den gamle
skolestue",  som siden er ble-
vet flittigt besøgt at nutidens
skolebørn. Og nu er museet
udvidet med to nye udstillin-ger.

En der fortæller  om dati-
dens fysikundervisning, og en
anden der viser glimt af faglo-
kalerne, og hvordan eleverne
dengang lærte sløjd, husger-
ning, håndarbejde  og for-
ming.

Udstillingerne blev åbnet i
lørdags, og bag dem står "sko-
lekammeraterne", der er en
gruppe pensionerede lærere i
Horsens, som bruger en del af
deres tid på at samle og vedli-
geholde de ting, der kan for-
tælle om skolens historie.

I skole igen -
mange år efter

Hånden på hjertet så er det

ikke altid lige morsomt at bli-
ve mindet om skoletiden, lek-
tierne, lussingerne og alt det,
man har glemt nogensinde at
have hørt om.

Men det er nu alligevel me-
get sjovt at klemme sig ned
bag pultene og tænke på den-
gang, det kostede en tur i kro-
gen, fordi »Flugten til Ameri-
ka« ikke var så nem at lære
udenad.

Eller lade fingrene glide hen
over det sirlige broderi på sy-
posen i erindring om ens egne
katastrofer i håndgerningsti-
merne.

Eller "næsten" som lige-
mand spørge den pensionere-

de lærer, hvad den eller den
tingest bruges til.

Jo, det er helt sikkert en rar
fornemmelse at besøge skolen
- så mange år efter.

Hvad vi ikke vidste
Dengang tænkte man jo ik-

ke på, at formålet med de tre
ugentlige timers husgerning
bl.a. var "en lærer i renlighed,
sparsommelighed og orden".

Eller at det var for at udvik-
le "praktisk sans, nøjagtighed
og tænksomhed", man i årevis
nørklede med strikkeriet og
en alt for lang systråd.

Drengene vidste garanteret

heller ikke, at sløjdtimens
Amagerhylder blev lavet, for
"at give dem kendskab og ag-
telse for håndens arbejde«.

Fysikkens mysterie
Det og meget mere fortæller

udstillingerne på skolemuseet
om.

Og mere fortælles der især
om fysikundervisningen, der
garanteret er spændende for
dem, som på et tidspunkt har
fundet ud af, at fysik ikke er
det rene mysterium.

Den store fysiksamling, der
nu er indrettet pa museets
førstesal, stammer fortrinsvis
fra Borgerskolen. Og den viser
bl.a., hvordan eleverne den-
gang blev præsenteret for el-
og lyslæren.

Åbent hver søndag
Samtidig med, at museet

har udvidet sin udstilling, har
man også indført en fast åb-
ningstid hver søndag mellem
kl. 14 og 17.
I de timer vil alle kunne tage

en tur tilbage til skoletiden og
enten sørge eller fornøje sig
over, at den nu er endt på et
museum.
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