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Hvad vil vi finde 
 
Der er to helt forskellige interesseområder vi 
kan interessere os for. Det ene kan være selve 
skolens, lærernes og undervisningens historie. 
Noget andet er den enkelte elev, altså skolepro-
tokollerne med karaktergivning m.m. 
 
Desværre har skolerne ikke afleveringspligt af 
deres materiale. Men det er ikke ens betydning 
med at vi ikke kan finde noget.  
 
En del lokalarkiver har både skolebilleder og 
skoleprotokoller over de enkelte elever. 
 
På landsarkiverne har vi også mulighed for at 
finde oplysninger om de enkelte skoler i bispe-, 
provste– og præstearkiver. De enkelte landsarki-
ver har lavet beskrivelser af hvordan man finder 
den enkelte skole i de forskellige arkivalier.  



Side. 3 



Side. 4 

Et par eksempler på 
skoleprotokoller 

Min Farfar Martin Rasmussen gik i Vrold skole i åre-
ne 1880 – 1886. 
Eleverne blev skrevet i protokol hver dag, Martin var 
til eksamen 2 gange om året. 
Vi ser på hans eksamens karakterer det første år 1882 
og det år før han flyttes en klasse op. Endelig kan vi 
se på karakteren i den nye store klasse. 
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Martins mor, min oldemor gik i samme skole 
som Martin, men en generation tidligere. Olde-
mor blev indskrevet i 1861 7 år gammel sam-
men med sin 2 år ældre søster.  
Oldemor Ane Mette og hendes mor boede i fat-
tighuset 
Flere steder i skoleprotokollerne står det at Ane 
Mettes mor er fattiglem. 
Ane Mette får en dårlige start. I sommeren 1862 
er hun sygemeldt uden grund i hele maj, Juni og 
juli. Hun er sygemeldt i hele august, september 
og halvdelen af oktober, hvor hun registreres 
som værende syg. 
I vinteren 1862-63 er hun kun i skole i 18 dage. 
Syg i 12 dage, lovlig fravær i 6 dage og er bare 
blevet væk i 6 dage. 
Ane Mette’s skole lærer gav hende gode karak-
terer i flid og opførsel. Han vidste godt hvorfor 
Ane Mette ikke kom i skole. Fattiglemmerne 
skulle jo ud og arbejde for gårdmændene. 
Det går op og ned med Ane Mette. 
I 1863 overhaler hun sin storesøster. 
I 1865 er hun klassens anden dygtigste pige. 
I 1867 går det galt, hun ryger ned på en sidste-
plads, nr. 19 af pigerne. Hvorfor, jo nu var hun 
blevet en god arbejdskraft for gårdmændene. 
Ane Mette’s mor havde lært hende at sy, medens 
hun var på fatighuset og nu arbejdede hun som 
sypige på gårdene. 
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John Rasmussen 

Skolen i Vrold som den så ud både da min farfar og min oldemor gik i skole der. 

Her er oldemors 
skolelære. 


