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F O R O R D

Institutionen Gl. Bakkehus' arkiv blev i efteråret 
1983 afleveret til Landsarkivet. Forberedelsen af 
hjemtagelsen og registreringen af det omfattende ar
kiv skete i et samarbejde mellem Skolehistorisk In
stitut ved Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædago
giske Bibliotek, repræsenteret ved henholdsvis lek
tor Ingrid Markussen og forskningsbibliotekar Chri
stian. Giens trup, og Landsarkivet. Ordning og registre
ring er foretaget i Landsarkivet af cand.mag. Nete 
Balslev Wingender, der velvilligt stilledes til rå
dighed hertil af Skolehistorisk Institut. Arkivar 
Erik Nørr har ført tilsyn med registreringen.

Gl. Bakkehus-arkivet indeholder et så væsentligt 
materiale for den socialpædagogiske, psykologiske, 
medicinske og arvebiologiske forskning, at Landsarki
vet har fundet grund til at udgive den udarbejdede 
registratur, som indgår i en ny registraturserie: 
Sociale institutioner.

Arkivalierne er tilgængelige efter 50, 80 eller 
100 år afhængig af deres art og indhold.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 

København, august 1984

Sune Dalgård 
landsarkivar, dr.phil.
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I N D L E D N I N G

Om arkivet
1983 modtog Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Born
holm Skolehjemmet Gl. Bakkehus' institutionsarkiv (forstanderens 
arkiv), der efter flytningen af skolehjemmet i 1969/7o var endt 
på Gammelmoseskolen i Lyngby.

Gl. Bakkehus arkivet var mildest talt præget af uorden, da 
Landsarkivet modtog det. Mere bemærkelsesværdigt end dette var dog 
nok, at materialet syntes at ændre karakter fra omkring 193o. Fra 
denne tid ophørte flere væsentlige protokoller, eksempelvis inden
for administrationsområdet, med at blive ført - ihvertfald findes 
de ikke i arkivet. Ligeledes har arkivet fra omkring 193o mistet 
den systematik, der ellers prægede den tidligere periode. Nok er 
der også huller i materialet fra denne periode, men alligevel kan 
det betegnes som temmelig intakt, en betegnelse man ikke kan hæf
te på det materiale, der eksisterer fra omkring 193o og frem til 
flytningen af skolehjemmet.

Gl. Bakkehus arkivet består af flere slags arkivmateriale. Først 
og fremmest af arkivalier, hvoraf de vigtigste grupper er korrespon
dancesagerne, herunder forstanderens kopibøger 1884-1929, journaler 
1872-1927, 193o-34 og journalsager 1883-1926, regnskabsvæsenet med 
regnskabsbøger og hovedbøger fra perioden 1856-1938 samt regnskabs
bøger fra Kontrolleret Familiepleje 1899-1929, arkivalier vedr■ ele
verne, hvor især skal nævnes Hovedprotokollerne 1855-1927 med per
sonalhistoriske oplysninger om hver enkelt elev samt oplysninger om 
deres legemlige og åndelige tilstand. Endvidere Hovedregister over 
anstaltens alumner 1856-1971, lægeprotokoller 1889-19o7, lægejour
naler frem til 1936 m.m. Endelig skal nævnes arkivalier, der bely
ser det pædagogiske miljø herunder forhandlingsprotokoller fra læ
rermøder 1887-1949, vidnesbyrdprotokoller 1876-19o8, hvor hver elev 
blev fulgt skoletiden igennem, meddelelsesbøger fra skolen 1892-1969, 
hvori sygdom blandt lærer og elever, udflugter, diverse forseelser 
og straffe m.m. noteredes og dagligt forelagdes forstanderen, klas
selærerens optegnelsesbøger 19o9-42 med månedlige bemærkninger over 
undervisningens forløb o.a.

Ud over arkivalierne omfatter arkivet en større samling fotogra
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fisk materiale fra gamle glaspladenegativer og nyere negativer 
til lysbilleder og papirbilleder. Fotografierne udgør et væsent
ligt supplement til arkivalierne, idet de ikke alene omfatter 
portrætfotos af elever og ansatte, men også viser dem i forskel
lige dagligdags situationer som ved undervisning, ved havearbejde, 
under leg, ved spisning m.m. Desuden er der fotografier fra ud
flugter, lejrskole- og sommerferieophold, fra fester på anstalten, 
fra de forskellige kolonier og børnehjem, der var tilknyttet Gl. 
Bakkehus m.m. Blandt det fotografiske materiale bør endvidere 
fremhæves seks store ovale guldindrammede portrætter af anstaltens 
forstandere og en samling af clichéer med motiver overvejende fra 
Gl. Bakkehus og Ebberødgaard.

Endelig omfatter arkivet en række båndoptagelser med diverse 
foredrag, eventyrspil samt en radioudsendelse fra Gl. Bakkehus 
nov. 1955.

Gl. Bakkehus arkivet rummer ikke alene arkivmateriale fra selve 
skolehjemmet, men også fra børnehjemmene Ørnehøj og Palleshave, 
fra oplæringskolonier og eksternatskoler samt fra Kontrolleret 
Familiepleje. Dette skyldes skolehjemmets status - eller snarere 
forstanderens status som tilsynsførende for disse forskellige in
sti tutioner.

Oprettelse og udbygning

15. nov. 1855 oprettedes det første danske skolehjem for åndssvage 
børn i Gl. Bakkehus på Rahbeks Allé under navnet "Helbredelsesan
stalt for idiotiske, svagsindige og epileptiske Børn i Kjøbenhavn”. 
Navnet ændredes flere gange - først i 1862 til "Idiotanstalten på Gl. 
Bakkehus", siden i 1892 til "Aandssvageanstalten på Gl. Bakkehus".
I 193o'erne ændredes navnet til "Skolehjemmet på Gl. Bakkehus" og 
endelig sidst i 195o'erne til "Kostskolen på Gl. Bakkehus".

Anstalten bestod af det Rahbekske Hus, indtil man i 1859/6o ud
videde med en hovedbygning. Udbygningen fortsatte i 187o'erne og 
8o ’erne, og anstalten kom således til udover skolehjemmet at rum
me plejehjem for hhv. mænd,kvinder og børn.

189o købte Gl. Bakkehus ejendommen Ebberødgaard, som to år se
nere blev taget i brug som arbejds- og plejehjem. Dermed blev Eb-
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berødgaard en filial til Gl. Bakkehus, der nu udelukkende skulle 
være skolehjem. Den samlede anstalt kom til at hedde Aandssvage- 
anstalten Gl. Bakkehus - Ebberødgaard.

19o1/o2 overtog Aandssvageanstalten Gl. Bakkehus - Ebberød- 
gaard afdelingerne Karens Minde, Lillemosegaard og Gammelmosehus 
fra Den Kellerske Anstalt, der var flyttet til en nyoprettet an
stalt i Brejninge ved Vejle. Karens Minde fortsatte som plejehjem 
for børn og Lillemosegaard og Gammelmosehus som arbejds- og ple
jehjem for hhv. mænd og kvinder. Disse tre afdelinger udgjorde 
sammen med Gl. Bakkehus og Ebberødgaard et samlet kompleks med 
fælles bestyrelse under navnet De Sjællandske Aandssvageanstalter. 
I løbet af de følgende årtier udbyggedes De Sjællandske Aandssva- 
geanstalter med flere afdelinger, og i 1929 ændredes navnet til 
Østifternes Aandssvageanstalt (Ø.A.)

Administration
Gl. Bakkehus oprettedes som en selvejende institution under til
syn af ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet - efter 1924 
af Socialministeriet. Anstalten lededes af en bestyrelse, der valg 
tes ved selvvalg, men valget skulle godkendes af ministeren. Ved 
"Loven om Aandssvageanstalterne" af 19o2 ændredes dette til, at 
valget af bestyrelsesmedlemmerne skulle foretages af ministeren.

Forstanderen på Gl. Bakkehus sad ikke i bestyrelsen, men ind
til 1862 var han tilstede ved bestyrelsesmøderne, hvor han førte 
protokollen og udfærdigede alle skrivelser på bestyrelsens vegne. 
Samtidig med at forstanderen i 1862 ophørte med at deltage i be
styrelsesmøderne, spaltedes anstaltens arkiv i to: bestyrelsens 
og forstanderens.

Indtil 1887 varetog de enkelte bestyrelsesmedlemmer hver sin 
del af anstaltens administration, hvorefter den interne administra 
tion blev overdraget forstanderen alene. I perioder - fra 1864-66, 
1883-87 og igen fra 1941 - var der dog ved siden af forstanderen 
ansat en økonomiinspektør til at tage sig af anstaltens regnskabs
væsen m.m.

Den samlede anstalts centrale administration havde indtil 1936
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til huse i en villa på Gl. Bakkehus's grund, hvorefter den flyt
tede til kontorer i den indre by.

Kontrolleret Familiepleje
1879/8o fik Johan Keller bevilget 1ooo kr. "til Forsøg med Aands
svages Anbringelse i praktisk Virksomhed". Hermed var grunden lagt 
til den forsorgsgren, der fik betegnelsen Kontrolleret Familie
pleje, hvilket vil sige, at elever fra åndssvageanstalterne blev 
udskrevet til anbringelse i pladser hos private familier - ofte 
hos mindre landbrugere - under anstaltens tilsyn. Formålet her
med var forsøg på gradvis at tilpasse eleverne til en tilværelse 
udenfor anstalten.

Efter socialreformens ikrafttræden 1933 blev presset på ånds
svageforsorgen så stort, at man måtte anbringe flere elever hos 
samme familie, således at der opstod egentlig familieplejehjem.

Udover anbringelse i fremmede hjem omfattede familieplejen og
så hjemmeplejen, hvor eleven anbragtes i sit eget hjem eller hos 
en nær slægtning. Ved begge anbringelsesformer ydedes hjemmene 
økonomisk støtte fra staten.

Familieplejens væsentligste arbejde var at føre tilsyn med de 
anbragte elever. Indtil forstanderskiftet i 1948 var det forstan
deren på Gl. Bakkehus, der ledede dette tilsyn.

Kolonier under Gl. Bakkehus I

I begyndelsen af 193o'erne opbyggedes et kolonisystem med det for
mål at give eleverne fra Gl. Bakkehus en praktisk oplæring, dren
gene som oftest i landbrug, pigerne i husvæsen, for derigennem at 
gøre dem egnede til at blive anbragt i pladser under Kontrolleret 
Familiepleje. Kolonierne var privatejede, og ejerne modtog beta
ling for elevernes undervisning og forplejning.

Den første koloni, der oprettedes under Gl. Bakkehus, var på 
Overdrevsgaarden på Enø i 193o (ikke at forveksle med anstaltens 
sommerlejr, der også lå på Enø), hvor omkring 1o drenge fra Gl. 
Bakkehus anbragtes til oplæring i landbrug. I 1954 ophørte Over
drevsgaarden som koloni og blev familieplejehjem under Kontrolle
ret Familiepleje.
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1934 oprettedes endnu en drengekoloni under Gl. Bakkehus,
Vejlby Munkgaard på Fyn.

1932 oprettedes Hegnet ved Birkerød som oplæringskoloni for 
piger fra Gl. Bakkehus. Året efter blev Hegnet overtaget af Ebbe- 
rødgaard, mens Koelbjerg Gl. Skole på Fyn i stedet oprettedes som 
pigekoloni under Gl. Bakkehus. 1941/42 nedlagdes denne som koloni, 
men fortsatte som familieplejehjem.

Børnehjem med tilknytning til Gl. Bakkehus
Ørnehøj ved Vordingborg overgik i 1935 fra at være ventetidshjem1) 
til at blive en egentlig afdeling under Ø.A. Hjemmet var privat
ejet, men sorterede regnskabsmæssigt og pædagogisk under Gl. Bak
kehus. Ørnehøj modtog børn fra Gl. Bakkehus, der ikke havde væ
ret i stand til at følge undervisningen på Skolehjemmet.

Palleshave ved Ringe, der begyndte sit arbejde inden for ånds
svageforsorgen i 1935, var en selvejende institution med samme be
styrelse som Ø.A. Det pædagogiske tilsyn med hjemmet havde for
standeren på Gl. Bakkehus. Ligesom Ørnehøj modtog Palleshave børn 
fra Gl. Bakkehus, som man på skolehjemmet efter kortere eller læn
gere tid havde opgivet at undervise.

Eksternatskoler
Eksternatskoler var skoler for hjemmeboende børn. Gl. Bakkehus var 
en kombineret internat- og eksternatskole fra den i 1899 modtog 
eksterne elever fra Den Kellerske Anstalt og indtil 1916.

De første eksternatskoler, der oprettedes under Ø.A., var sko
len på Ingemannsvej i København og skolen i "Effata" i Gladsakse - 
begge startet i 1953. I de følgende år skete en kraftig udbygning 
af denne eksterne forsorg.

I modsætning til de jyske eksternatskoler, der sorterede un
der Kontrolleret Familiepleje, havde Ø.A. valgt at lade dem lede
Note:

1) Ventetidshjem var særlige privatejede hjem for åndssvage, der p.
g.a. pladsmangel ikke foreløbig kunne optages på en anstalt. Vente
tidshjemmene oprettedes efter den stærke tilgang til åndssvagefor
sorgen fra 1933, og indtil 1948 lededes tilsynet med disse af for
forstanderen på Gl. Bakkehus.
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både pædagogisk og administrativt fra Gl. Bakkehus. Indtil for
standerskiftet i 1956 var det således forstanderen på Gl. Bak
kehus, der havde det pædagogisk/administrative tilsyn med disse 
skoler.
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Personale og børn fra afdeling B sommeren 1915.
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Gl . Bakkehus M edde le lsesbøger

Meddelelsesbøger

19o3, 19o7 Forstanderens meddelelsesbog til
lærerne 1 bd.
Anm.: Indeholder et cirkulære 
om strafferettens udøvelse samt 
plan og stof for anskuelsesun
dervisningen.

1892-1969 Meddelelsesbøger for skolen 4 pk.
Anm.: Også kaldet skolens dag
bog. Indeholder meddelelser om 
sygdom blandt elever og lærer, 
om udflugter, særlige begiven
heder, forseelser og afstraffel
ser m.m.
Samtlige meddelelsesbøger både 
fra skolen og afdelingerne blev 
daglig forevist forstanderen.
Nemlig:
1892-19o7 1 pk.
Anm.: Indeholder også medde
lelsesbog fra forsøgsskolen 
1898-19o7.
19o7-21 1 p k .

1921-39 1 pk.
1939-69 1 pk.

1887-1944, Meddelelsesbøger for afdeling A. 5 pk.
1968-7o Anm.: Meddelelser i dagbogsform

vedr. de mellemstore piger og 
drenge samt de store piger.
Nemlig:
1887-19o3 1 Pk.
Anm.: Nov.1898-okt.1899 mangler.
19o3-16 1 pk.
1916-28 1 pk.
Anm.: Mar.1926-sept.1926 mangler.
1928-39 1 pk.
1 939-44 , 1 968-7o 1 pk.
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GI. Bakkehus Meddelelsesbøger

1887-1945, Meddelelsesbøger for afdeling B. 3 pk.
1968 69 Anm.: Meddelelser i dagbogs

form vedr. de små piger og 
drenge.
Nemlig:
1887-19o8 1 pk.
Anm.: Maj 1896-jul. 1897, sep.
1898-jan.19oo, nov.19o4-apr.
19o6 mangler.
19o8-25 1 pk.
Anm.: Maj 1914-febr.1915 mangler.
1925-45, 1968-69 1 pk.

1887-1935, Meddelelsesbøger for afdeling C. 4 pk.
195o-69 . . . ,(div år) Anm.: Meddelelser i dagbogs-

‘d form vedr. de store drenge.
Nemlig:
1887-19o7 1 pk.
Anm.: Aug. 1899-maj19oo , mar 19o4- 
apr.19o5 mangler.
1907- 19 1 pk.
Anm.: Apr.19o7-okt.19o7, apr.
1908- nov.19o8 mangler.
1919-29 1 pk.
1929-69 (div.år) 1 pk.
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1887-92, Meddelelsesbøger for afdeling C (19o7-69) 1 pk.
(div år) °9 for afdelin9 D (1887-92).

Anm.: Meddelelser i dagbogsform 
vedr. de store drenge (afd. C) og 
asylisterne (plejeafd. D).
Indhold :
Nattevagtens bøger 1965-66, 1967,
1968, 1969, diverse småbøger omfat
tende bog over rengøringsartikelde
potet 1916-26, over linneddepotet
1918-21, noteringer for telefonsam
taler 1959-63 m.m., krampestatistik



r,l. Bakkehus Forstanderens korrespondance

Forstanderens korrespondance

19o7-25 med fortegnelse over hvem 
af eleverne der fik kramper samt 
dato for krampeanfaldet. Endelig 
meddelelsesbøger fra afd. D. 
1887-92.

1891-1951 Meddelelsesbøger fra sygeafdelingen 1 pk.
Indhold:
1891-95, 19o1-17, 1925-28,
193o-34, 1936-51.
Anm.: Bøgerne indeholder i dagbogsform 
optegnelser over indlæggelser og syg
domme, over udskrivninger og over be
søg til patienterne.

1884-1929 Forstanderens kopibøger 46 bd.
Anm.: Nummereringen af bøgerne er 
de oprindelige betegnelser.
Nemlig:
Sep.1884-sep.1887 1 bd.
sep.1887-mar.1889 nr./ 2 1 bd.
mar.1889-jan.1891 nr./ 1 1 bd.
jan.1891-feb.1892 nr. o 1 bd.
feb.1892-dec.1892 nr. 1 1 bd.
dec.1892-dec.1893 nr. 2 1 bd.
jan.1894-dec.1894 nr. 3 1 bd.
jan.1895-apr.1896 nr. 4 1 bd.
apr.1896-apr.1897 nr. 5 1 bd.
apr.1897-mar.1898 nr. 6 1 bd.
mar.1898-jan.1899 nr. 7 1 bd.
jan.1899-nov.1899 nr. 8 1 bd.
nov.1899-jul.19oo nr. 9 1 bd.
aug.19oo-apr.19ol nr.lo 1 bd.
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Gi. Bakkehus Forstanderens korrespondance

1919-26 Forstanderens kopibog 1 bd.

18

apr.19o1 -jan.19o2 nr.11 1 bd. 
feb.19o2-dec.19o2 nr.12 1 bd. 
jan.19o3-okt.19o3 nr.13 1 bd. 
nov.19o3-sep.19o4 nr.14 1 bd. 
sep.19o4-jul.19o5 nr.15 1 bd. 
jul.19o5-maj 19o6 nr.16 1 bd. 
maj 19o6-mar.19o7 nr.17 1 bd. 
mar.19o7-dec.19o7 nr.18 1 bd. 
dec.19o7-jul.19o8 nr.19 1 bd. 
jul.19o8-maj 19o9 nr.2o 1 bd. 
maj 19o9-feb.191o nr.21 1 bd. 
feb.191o-okt.191o nr.22 1 bd. 
okt.191o-maj 1911 nr.23 1 bd. 
maj 1911-dec. 1911 nr.24 1 bd. 
dec.1911-jul.1912 nr.25 1 bd. 
jul.1912-mar.1913 nr.26 1 bd. 
mar.1913-nov.1913 nr.27 1 bd. 
nov.1913-maj 1914 nr.28 1 bd. 
maj 1914-nov.1914 nr.29 1 bd. 
nov.1914-maj 1915 nr.3o 1 bd. 
maj 1915-dec.1915 nr.31 1 bd. 
dec.1915-aug.1916 nr.32 1 bd. 
aug.1916-apr. 1917 nr.33 1 bd. 
apr.1917-feb.1918 nr.34 1 bd. 
feb.1918-feb.1919 nr.35 1 bd. 
feb.1919-jan.192o nr.36 1 bd. 
jan.192o-nov.192o nr.37 1 bd. 
nov.192o-okt.1921 nr.38 1 bd. 
okt.1921-dec.1922 nr.39 1 bd. 
dec.1922-jul.1924 nr.4o 1 bd. 
jul.1924-dec.1927 nr.41 1 bd. 
jan.1928-mar.1929 1 bd.



GI. Bakkehus ror standerens korrespondance

Anm.: Skrivelse vedr. persona
let - omfatter overvejende an
befalinger.

u.å. Formularbog 1 bd.
Anm.: Indeholder håndskrevne 
standardformularer til brug ved 
officielle skrivelser o.lign.

1872-1927 Journaler 5 bd.
Anm.: Fortegnelse over indgåede 
breve. Bd. !91o-18 og 1918-27 
indeholder desuden breve vedr.
Kontrolleret Familiepleje.
Nemlig:
jan.1872-dec.1889 1 bd.
jan.189o-dec.1899 1 bd.
jan.19oo-dec.19o9 1 bd.
jan.191o-mar.1918 1 bd.
apr.1918-aug.1927 1 bd.

193o-34 Journaler 1 pk.
Anm.: Fortegnelse over ind-og 
udgåede breve, gi. betegnelse:
Brevbog.
Indhold:
jan.193o-maj 193o 
maj 193o-jan.1931 
jan.1931-mar.1931 
apr.1931-feb.1932 
feb.1932-nov.1932 
nov. 193 2-ma j 1933 
maj 1933-jan. 1 934 
jan. 1934-jun. 1934

1896-1925 Bestyrelsens skrivelser til forstanderen 2 pk.
Nemlig :
1894-1912 1 pk.
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GI. Bakkehus Forstanderens korrespondance

1913-25 1 pk.
Anm.: Omfatter 1913, 1915-17 
og 1921-25.

1883-1926 Skrivelser til forstanderen 25 pk.
Anm.: Omfatter ikke skrivelser fra 
bestyrelsen. Skrivelserne er numme
reret i overensstemmelse med journa
lerne. Fra 1916/17 ændres nummere
ringen, starter d. 1/4 og slutter 
d. 31/3 året efter.
Nemlig:
1883-88 1 pk.
Indhold:
1883 nr. 25o1-24 (2438-25oo 
mangler), 1884 nr. 2525-2639,
1885 nr. 264o-2733 , 1886 nr. 2734- 
2838, 1887 nr. 2839-3o39, 1888 
nr. 3o4o-41o5
1889-92 1 pk.
Indhold:
1889 nr. 41o6-4335, 1890 nr.
4336-4661, 1892 nr. 437-599 
nr. 1-436 mangler)
1892-93 1 pk.
Indhold:
1892 nr. 6oo-843, 1893 nr.
1-6 24
1894-95 1 pk.
Indhold:
1894 nr. 1-623, 1895 nr.1-561
1896- 97 1 pk.
Indhold:
1896 nr. I-6 0 6 , 1897 nr. 1-199
1897- 98 1 pk.
Indhold:
1897 nr. 2oo-7o5, 1898 nr. 1-199
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1898- 99 1 pk.
Indhold:
1898 nr. 2oo-724, 1899 nr.1-199
1899- 19oo 1 pk.
Indhold:
1899 nr. 2oo-67o, 19oo nr. 1-299
1900- o1 1 pk.
Indhold:
1900 nr. 3oo-725 , 19o1 nr. 1-299
1901- o2 1 pk.
Indhold:
1901 nr. 3oo-524, 19o2 nr. 525- 
1 o83
1903 nr. 1-687 1 pk.
1904 nr. 1-61 1 1 pk.
1905 nr. 1-763 1 pk.
1906 nr. 1-773 1 pk.
1907 nr. 1-7o2 1 pk.
1908 nr. 1-718 1 pk.
1909 nr. 719-877, 1-554 1 pk.
1910 nr. 1-63o ( 73o) 1 pk.
1 911 nr. 1-738 1 pk.
1912 nr. 1-668 1 pk.
1913 nr. 669-1374 1 pk.
1914 nr. 1-699 1 pk.
1914-15
Indhold:
1914 nr. 700-864, 1915 nr. 1-527 
1916-17 1 pk.
Indhold:
1916 nr. 528-587, 1916/17 nr. 1-44o
1917/18-20/21 1 pk.
Indhold:
1917/18 nr. 441-821, 192o/21 
nr. 1-445



GI. Bakkehus Forstanderens korrespondance

1921/22-25/26 1 pk.
Indhold:
1921/22 nr. 1-334, 1923/24 nr.
1-13o, 1924/25 nr. 1-71, 1925/26 
nr. 1-4o

o.193o-7o Diverse love, bekendtgørelser og
cirkulærer 1 pk.
ånm. : Indeholder sagligt ordnede love, 
bekendtgørelser og cirkulærer vedr. 
åndssvageforsorgens ledelses- og per
sonale forhold, vedr. offentlig for
sorg m.ni.

195o-59 Skrivelser vedr. årsberetninger 1 pk.

0.1884-1912 Diverse sager vedr. eleverne 1 pk.
Indhold:
Omfatter bl.a. en politirapport over 
en alumne fra Lillemosegaard 19o2 og 
en elevs regnskabsbilag 1911-12.

1924-7o Diverse sager vedr. eleverne 1 pk.
(div'år) Indhold:

Omfatter sager vedr. elevernes lom
mepenge, kostpenge i ferier m.m.
195o-7o (div.år), vedr. elevernes 
beklædning m.m. 1955-62 samt kost og 
kostundersøgelser 1942-66 (div.år).
Endvidere Regnskabsbog over elevernes 
fodtøj 1924-3o. Lærerinde Erna Madsens 
kladde til elevvidnesbyrd fra o. 1963, 
samt et papir vedr. særlige problemer 
omkring internt anbragte debil-skole 
elever (u.år).
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1877-1921 Ansøgninger til ledige stillinger 3 pk.
(div.ar) Anm.: Indeholder ansøgninger om

stillinger som pædagogiske medar
bejdere, plejepersonale o.a.
Nemlig:
1877-92 1 pk.
1893-19o6 1 pk.
19o8-21 1 pk.

1941-66 Sager vedr. stillingsansættelser 1 pk.
(div.ar) Anm.: Indeholder korrespondance

vedr. ansættelse af personale, 
stillingsansøgninger samt anbe
falinger.

o.1936-7o Sager vedr. personalets løn, arbejds
liv.ar) forhold m.m. 1 pk.

1936-65 Sager vedr. personalets kost og bolig
(div.år) samt arbejdstøj 1 pk.

1925-3o Sager vedr. dagarbejdshjem og Avedøre-
(div-år) lejren 1 pk.

Indhold :
Omfatter skrivelser og forslag vedr. 
omdannelse af Avedørelejren til brug 
for åndssvageforsorgen i stedet for 
GI. Bakkehus 1925-26, samt skrivelser, 
forslag og tegninger fra arkitekten, 
budgetforslag m.m. vedr. planer om op
rettelse af et dagarbejdshjem på GI.
Bakkehus grund 193o.

1933-69 Sager vedr. sommerlejren på Enø 1 pk.
Indhold:
Lejekontrakt mellem ejeren af Over- 
drevsgaarden Enø og Ø.A's bestyrelse
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1933, diverse korrespondancesager 
1933-65, skrivelser vedr. lønning 
af personalet 1956-69 samt tjene
steplaner 1956-63.

193o-57 Sager vedr. kolonierne Overdrevs-
gaarden Enø, Vejlby Munkegaard, Hegnet 
og Koelbjerg, samt familieplejehjemmet 
Jydebjerggaard 1 pk.
Indhold:
Omfatter vedr. drengekolonien Over- 
drevsgaarden Enø, kontrakten i forbin
delse med oprettelse af kolonien 193o 
og diverse korrespondancesager 193o-53.
Vedr. drengekolonien Vejlby Munkegaard 
sager vedr. oprettelsen 1933, korrespon
dancesager 1933-55, intelligensprøver 
1943 samt en inspektionsbog 1948-57.
Vedr. pigekolonien Hegnet sager vedr. 
oprettelsen 1932-33. Vedr. pigekolo
nien Koelbjerg sager vedr. oprettel
sen 1933, diverse korrespondancesager, 
skrivelser vedr. nedlæggelsen af Koel
bjerg som pigekoloni, samt journaler 
over 4 piger ført mens de endnu op
holdt sig på GI. Bakkehus. Endvidere 
sager vedr. undervisning i kolonierne 
og på familieplejehjemmet Jydebjerg
gaard 1 947-51.

1933-48 Sager vedr. Ørnehøj og Palleshave 1 pk.
Indhold:
Omfatter vedr. børnehjemmet Ørnehøj 
skrivelser m.m. vedr. oprettelsen af 
børnehjemmet 1933, diverse korrespon-
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GI. Bakkehus Forstanderens korrespondance

dancesager, notater foretaget af 
forstanderen og inspektøren på GI.
Bakkehus efter inspektion på Ørne
høj 1934-36, samt månedsopgørelser 
over belægningen 1939-43. Endvidere 
korrespondancesager vedr. belægnings
retten m.m. på børnehjemmene Ørnehøj 
og Palleshave 1935-48, samt en liste 
over normeret personale på Pallesha
ve 1946.

1889-197o Diverse korrespondancesager 1 pk.
(div*år) Indhold:

Omfatter korrespondance med KTAS 
1938-65 (div.år) samt korrespondan
ce med De forenede Vagtselskaber 
1934-67 (div.år). Korrespondancesa
ger vedr. begravelser, gravsteder 
på Solbjerg kirkegård m.m. 1941-63 
(div.år). Korrespondance og skrivel
ser vedr. GI. Bakkehus-sagen (prygle- 
sagen m.m.) 1957-59, korrespondance
i forbindelse med besøg fra udlandet 
på GI. Bakkehus 1955-58, forstander 
Poulsens studierejse til Norge - kor
respondance m.m. - 196o, korrespondan
cesager vedr. undervisning af pleje
elever 1937, 1958-61, vedr. undervis
ning af mongolide børn 1951-53 samt 
vedr. undervisningsmateriale 1959-62.
Endvidere korrespondance og skrivelser 
vedr. indbrud på GI. Bakkehus 1969, 
samt diverse korrespondancer 1889-197o 
(div.år).

1957-69 Sager vedr. nedlæggelse af GI. Bakkehus 1 pk.
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Indhold:
Omfatter sager vedr. spørgsmålet om 
flytning eller ombygning af GI. Bak
kehus 1957-65, sager fra skolehjems
udvalget fra 1963-68, forhandlinger 
med Carlsberg Bryggeriet 1966-69, sa
ger vedr. overflytning af elever og 
personale, samt mødereferat og diver
se skrivelser 1969.

1944-63 Vejlauget 1 pk.
(div.år) T . ,Indhold:

Omfatter skrivelser vedr. reparation 
m.m. af Rahbeks Alle.

1888-91 Kommissionen af 15/9 1888 1 pk.
Anm.: Kommissionen nedsattes af 
Ministeriet for Kirke- og Un
dervisningsvæsenet 15/9 1888 for 
at overveje spørgsmålet om stats
foranstaltninger, der skulle frem
me undervisningen af og omsorgen 
for de åndssvage. Etatsråd læge 
Petit, medlem af bestyrelsen for 
GI. Bakkehus, deltog som kommis
sionsmedlem og forstander E.V.
Rolsted sad i det udvalg, kommis
sionen nedsatte for at samle og 
bearbejde materialet om åndssvage
forsorgen.

1924 Udvalget af 23/2 1924 angående ånds
svageforsorgen 1 pk.
Anm.: Udvalget blev efter henstil
ling af undervisningsministeren ned
sat af åndssvageanstalternes bestyrel
ser for at sørge for gennemførelse af 
de forslag, som Sparekommissionen af 
22/1o 1922 havde fremsat. Materialet 
omfatter korrespondance mellem udval
gets formand K.H.Kofoed og forstander 
H. Olsen, udvalgets arbejdsgrundlag, 
referater fra udvalgets møder, kommen
tarer til Sparekommissionens betænkning 
m • m •
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1925-59 Sager vedr. kurser, møder og kongresser 1 pk.
(dlV-år) Indhold:

Omfatter forstander Bonnevis papirer
vedr. bestyrelsesmøder i Ø.A.1925-33 
(div.år), sager vedr. forhandlinger 
mellem repræsentanter for åndssvage
anstalterne 1925-33 (div.år), sager 
vedr. det 8. nordiske særforsorgsmøde 
1931 samt vedr. indkvartering og besøg 
på GI. Bakkehus i forbindelse med dette 
møde. Endvidere forstander Poulsens papi
rer vedr. den 11. nordiske kongres for 
åndssvageforsorgen 1959, samt diverse 
skrivelser m.m. fra det 4. lærerkursus 
for åndssvageskolelærer afholdt på GI.
Bakkehus 1959.

Kassererens og økonomiinspektørens korrespondance.

1892-19o4 Kassererens korrespondance 1 pk.
(div.år) Anm. : Omfatter bortset fra nogle

enkelte skrivelser fra kassereren 
breve indgået til kassererkontoret.

1956-64 Økonomiinspektørens diverse sager 1 pk.

Regnskabsvæsenet

1856-84 Regnskabsbøger 3 bd.
Anm.: Specificerede kontoopdelte 
månedsregnskaber.
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Nemlig:
1856- 57 1 bd.
1857- 6o 1 bd.
186o-84 1 bd.
Anm.: Indeholder månedsregnska
ber 186o-64, regnskaber for ju
letræsfester 1863-84 samt for
standerens dagbogsoptegnelser 
1863-67.

1887-192o, Månedsregnskaber 2 pk.,
1 923/24 „ 6 bd.Anm.: Specificerede kontoop-

delte månedsregnskaber.
Nemlig:
1887-89 1 pk.
189o-94 1 bd.
1894-98 1 bd.
1898-1902 1 bd.
19o2-o6 1 bd.
19o6-12 1 bd.
1912-2o 1 bd.
1923/24 1 pk.

1925-31 Bikassebøger 3 bd.
Anm.: Specificerede kontoopdel- 
te månedsregnskaber.
Nemlig:
1925-28 1 bd.
1928- 29 1 bd.
1929- 31 1 bd.

1934-38 Specifikationsbog 2 bd.
Anm.: Specificerede kontoopdel- 
te månedsregnskaber.
Nemlig:
1934-36 1 bd.
1936-38 1 bd.
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1897-19o3 Årsregnskaber for GI. Bakkehus, Ebbe-
rødgaard, Karens Minde, Lillemosegaard
med Gammelmosehus 1 pk.
Anm. : Karens Minde og Lillemose- 
gaard med Gammelmosehus indgår med 
særskilt regnskab fra finansåret 
19o2/o3.

Budgetter 1 pk.(div.ar) 3
Anm.: Omfatter også nogle budget
forslag til 0.A.1 s eksternatskoler 
samt til kolonierne.

1899-1929 Regnskabsbøger over .Kontrolleret Fami
liepleje. 4 bd.
Anm.: Indeholder regnskaber over 
indtægter og udgifter vedr. Kon
trolleret Familiepleje, over ud
gifter vedr. inspektionsrejser m.m. 
samt antegnelser og decisioner.
Nemlig:
1899-19o6 1 bd.
19o6-15 1 bd.
Anm.: Indeholder også en med
hjælperskes regnskab 19o8-12.
1915-22 1 bd.
1922-29 1 bd.

19o4-11 Regnskaber over Kontrolleret Familie
pleje 1 pk.
Anm.: Indeholder regnskaber over 
indtægter og udgifter vedr. Kontrol
leret Familiepleje samt specifika
tion af udgifter til inspektions
rejser m.m.

189o-1932 Hovedbøger 3 bd.
Anm.: Indeholder foruden budget og 
regnskaber, antegnelser og besvarel
ser til regnskaberne, decisioner til 
disse samt bagi fortegnelser over be-
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graveiser på anstaltens begra
velsesplads 1892-1923.
Nemlig:
189o-95 1 bd.
1896-1921 1 bd.
1921-32 1 bd.
Anm. : Budgetter, samt regnska
berne 1928-32 mangler.

1892-1931 Kassebøger 5 bd.
Nemlig:
1892-96 1 bd.
1896-19o5 nr. 1 1 bd.
19o5-12 nr. 2 1 bd.
1912-2o nr. 3 1 bd.
192o-31 nr. 4 1 bd.

1944-45 Kassebilag 2 pk.
Nemlig:
okt.-nov.-dec. 1944 1 pk.
jan.-feb.-mar. 1945 1 pk.

19o9-26 Oversigt over udgift pr. patient 1 bd.
Anm.: Statistisk oversigt over 
udgifter pr. patient i samtlige 
åndssvageanstalter i Danmark.
Indlagt er en skrivelse (1919) 
til bestyrelsen fra forstande
ren på GI. Bakkehus, der forkla
rer skolehjemmets regnskab 1919/2o.

1935-41, Prisoversigter 1 pk.
1958-65 _ „ . . .  .Anm. : Sammenligning af priser pa

varer der bruges på særforsorgens 
anstalter.

1889-19o1 Lønningslister 1 pk.

ca. 196o-67 Løn- og pensionsberegninger 1 pk.
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Indhold:
Sager vedr. pensioner, lønsedler 
for timelønnet personale ca. 196o-67.

1895-19o2 Alderdomsforsørgelsesbidrag 1 bd.

1856-87 Skatteopkrævningsbøger for GI. Bakkehus 1 pk.
Indhold:
1856-73, 1873-87

Inventar og bygningsvæsen.

1859-1944 Planer og tegninger 1 mappe
(div-år) Indhold:

Plan og tegninger over GI. Bakkehus 
1859-91 (div.år) og 1919 samt plan og 
tegninger over Ebberødgaard 1917-18.
Plan og tegninger over en påtænkt 
statsanstalt ved Vejle tegnet af arki
tekt Gundtzmann efter anvisning af kom
missionen af 1888. Endvidere grundplan 
over GI. Bakkehus og omgivelser 1944.
Udtaget og placeret i kort- og tegnings
samlingen.

o. 188o Tegninger over GI. Bakkehus's grund og
hovedbygning 1 pk.

1898-197o Inventarbeholdningen 3 bd.
(div'år) Nemlig: 1 pk‘

19o2-13 1 bd.
1923-26 1 bd.
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1925-34 1 bd.
1898, 1912-32, 1962, 197o 1 pk.
Anm.: Indeholder inventar og 
kassationslister.

1911-34 Inventarbeholdningen på skolen 1 pk. 

1961-66 Varebeholdningen 1 pk. 

1925-34 Inventar (portnerens) 1 bd.

1917-69  ̂ J... . . Diverse sager vedr. inventar samt ind-(GIV* 31 )
vendig og udvendig vedligeholdelse m.m. 1 pk.

1895-64 Bygningssager 1 pk.
(div*år) Indhold:

Omfatter overslag over bygningsrepa
rationer 1895-1912, 1921-24 (div.år), 
bygningstilsyn 1952-64 og bygningsat
tester 1937-63. Sager vedr. ombygning 
m.m. 1956-61 samt bygningssynstegnin
ger 1956 over GI. Bakkehus og over 
eksternatskolerne: Skolen på Skarridsø,
Skolen på Rosenhøj, Skolen på Inge- 
mannsvej og Bjerregård - Jerslev skole.

1916-24 Kedel- og maskinsynsbøger 1 pk.
(div.år) T ,, . .Indhold:

1916-62 Maskinsynsbog,
192o-24 Tilsynsbog for dampkedel.

1954-68 Sager vedr. brandsikring, bedriftsværn
(div.år) . , . . .samt evakueringsplaner 1 pk.

19o3-65 Sager vedr. forsikringer 1 pk.
(div.år)
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1921-41 Kontrolbøger 1 pk.
(div.ar) Anm. : Kontrolbøgerne er ført af

nattevagterne for de forskellige 
afdelinger.

Lærermøder og samarbejdsudvalg.

1887-1949 Forhandlingsprotokoller for lærermøder 3 bd.
(div.ar) Anm.: Indeholder referater og

foredrag fra lærermøder.
Nemlig:
1887-96 1 bd.
Anm.: Indeholder bl.a. følgende fore
drag: "Om Anvendelse af legemlig Straf 
i Aandssvageskolen" holdt af forstan
der Rolsted på lærermødet april 1888 og 
"Om Læseundervisningen i Aandssvagesko
len" af M. Damm på lærermødet februar 
189o.
1896-1924 1 bd.
Anm.: Fra 1912-14 og 1922-23 er intet 
refereret.
1929-49 1 bd.

1954-69 Forhandlingsprotokoller for samarbejds
udvalget 1 bd.
„ . . 1 pk.Nemlig:
1954-59 1 bd.
196o-69 1 pk.

Eleverne.

1856-1971 Hovedregister over Anstaltens alumner 1 bd.
Anm.: Alfabetisk opstillet, fort
løbende nummereret. De første 225o 
numre henviser til numrene i Hoved
protokollerne. Udover personlige data 
fås oplysninger om optagelsesdato.
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GI. Bakkehus Eleverne

evt. betalende kommune, samt hvad 
eleven er blevet udskrevet til.

1855-1927 Hovedprotokoller over elever 11 bd.
Anm.: Indeholder oplysninger om 
samtlige elever. Oplysningerne om
fatter personalhistoriske data, for
modede årsager til elevens tilstand, 
dennes tilstand ved optagelsen og 
senere forandringer. Fra omkring år
hundredeskiftet er oplysningerne supp
leret med portrætfotografier af ele
verne (de første fotografier blev ta
get 19o6, hvor både elever optagne om
kring dette tidspunkt og tidligere op
tagne elever blev fotograferet). Hver 
elev er endvidere forsynet med et num
mer - også betegnet som Gl.B. nummer.
Oplysningerne i Hovedprotokollerne 
bygger på oplysningsskemaerne.
Nemlig:
I. 1855-73 nr. 1-191 1 bd.
II. 1873-83 nr. 192-381 1 bd.
III. 1884-92 nr. 382-572 1 bd.
IV. 1892-95 nr. 573-777 1 bd.
V. 1895-99 nr. 778-98o 1 bd.
VI. 1899-19o3 nr. 981-1183 1 bd.
VII. 19o3-o8 nr. 1184-1395 1 bd.
VIII. 19o8-12 nr. 1396-161o 1 bd.
IX. 1912-16 nr. 1611-1831 1 bd.
X. 1916-22 nr. 1832-2o52 1 bd.
XI. 1922-27 nr. 2o53-225o 1 bd.

1873-96 Oplysninger om elever 1 pk.
Anm.: Bygger på oplysningsske
maerne. Indeholder protokol 
1876-77 samt løse blade 1873-96.

1855-1924 Oplysningsskemaer over optagelsessøgende
og optagne elever samt skolesøgende 3 pk.
Anm.: Spørgsmålene i oplysnings
skemaerne ønskedes besvaret af den 
optagelsessøgendes læge eller sjæle-

34



GI. Bakkehus Eleverne

sørger (fra sidst i 187o'erne kun 
af lægen).Af oplysninger ønskedes 
foruden personlige data, oplysnin
ger om familieforhold og sygdomme 
i familien, årsagen til den opta
gelsessøgendes tilstand, hvordan 
denne tilstand viste sig i det 
daglige m.m.
Nemlig :
I. 1 pk.
Indhold :
Oplysninger over optagelsessø
gende elever 1855-61 samt over 
optagne elever 1858-86.
II. 1 pk.
Indhold:
Oplysninger over optagne elever 
1861-89, over skolesøgende 1898—
1922 samt over skolesøgende ud
gået af ventelisten 19o9-24.
III. 1 pk.
Indhold:
Oplysninger over optagelsessø
gende elever o. 1856-76.

1887-19oo Oplysningsskemaer over udskrevne elever 1 pk.

196o-66 Rapporter over eksterne og interne
elever 1 pk.
Anm.: En form for journalkort.

189o-1929 Fortegnelse over elever 7 bd.
Anm.: Omfatter personlige data, 
oplysning om optagelsesdato samt 
af hvem opholdet betales. Endvide
re findes en rubrik til anmærknin
ger, hvor overvejende overførsler, 
udskrivninger m.m. noteres. Fra 
1916 oplyses elevens Gl.B. nummer, 
der henviser til Hovedprotokollerne,
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fra 1928 også bestyrelsesnummeret. 

Nemlig:
Nr. I 189o, 1894-97 , 1899 og

19o 1 1 bd.
Anm. : Fortegnelsen 189o er delt 
i en mandlig og en kvindelig 
elevfortegnelse og omfatter pe
rioden til 1893.
Nr. II 1898, 19oo 1 bd.
Anm.: Omfatter også en forteg
nelse over skolesøgende år 19oo.
Nr. III 19o2-1o (lige år) 1 bd.
Nr. IV 19o3-11 (ulige år) 1 bd.
Nr. V 1912-22 (lige år) 1 bd.
Nr. VI 1913-21 (ulige år) 1 bd.
Nr. VII 1928/29 1 bd.

1924-36 Fortegnelse over elever 1 bd.
Anm.: Eleverne er alfabetisk op
stillet. Oplysningerne omfatter 
elevens navn og optagelsesdato, 
samt elevens numre: GI. Bakkehus 
nummer, bestyrelsesnummer samt 
løbenumrene for perioden 1924-36.
GI. Bakkehus nummeret svarer til 
nummeret i Hovedprotokollerne.

19o5-39 Fortegnelse over ekspektanter 1 bd.
Anm.: Indeholder alene ekspek
tanter til internatet. Omfatter 
korte personlige data, oplys
ninger om af hvem der søges og 
hvem der vil betale for opholdet 
samt en rubrik med yderligere op
lysninger .

o. 1946, Elevfortegnelser 1 pk.
1 962-65(div.år) Indhold.

Omfatter en bog fra o. 1946, der sy
nes at være en lærers fortegnelse over
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sine elever. Eleverne er alfabe
tisk opstillet og bogen indeholder 
oplysninger om deres navn og fød
selsdato (midt i 193o'erne). Over 
en enkelt elev er der lavet et 
vidnesbyrd.
Endvidere findes en fortegnelse over 
elever, der i 1965 var hjemmeboende 
i Forsorgscenter II (Frederiksborg 
området/ Ebberødgaard), en forteg
nelse over konfirmander 1964-66 samt 
en fortegnelse over elever fra Fær
øerne, der i perioden 1855-1964 har 
boet på Skolehjemmet.

u.å. Adressebog over elever 1 bd.
Anm.: Adressebogen har tilhørt 
lærerinde Erna Madsen og må an
tages at være fra o. 196o.

1894-1928 Protokol over gaver til eleverne 1 bd.
Anm.: Omfatter oplysninger over gaver 
eleverne fik fra deres pårørende.

194o-68 Elevernes indestående i bank 1 bd.

Personale

1879-98 Protokol over elev- og personaleantal 2 bd.
Nemlig:
1879-86 1 bd.
Anm. : Indeholder også en fortegnel
se over elever og plejenydende med 
fødselsdato og optagelsesdato.
1886-98 1 bd.
Anm.: Indeholder også en oversigt 
over forbrug af belysning- og ren
gøringsartikler.
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GI. Bakkehus Personale

Den daglige u

1917-26 Fortegnelse over personale 1 bd.
Anm. : Alfabetisk opstillet 
anlagt 1917.

ndervi sning

19o9-42 Klasselærerens optegnelsesbøger 5 pk.
Anm.: Hver bog er opdelt i skole
år og følger en eller flere klas
ser gennem et eller flere skole
år. For hvert skoleår er der en 
fortegnelse over klassernes elever, 
over time- fag fordelingen, over 
lærerpersonalet fordelt på klas
sernes fag samt den enkelte læ
rers månedlige redegørelse over 
undervisningens forløb. I enkel
te bøger findes bagest en elev
fortegnelse med forældres navn, 
stilling og adresse.
Skolen er opdelt i 3 afdelinger: 
en forsøgsskole, hvor eleverne 
starter for siden at komme i en
ten læseskolen eller arbejdssko- 
len alt efter deres evner.
Nemlig :
1909- 24 Forsøgsskolen 1 pk.
Anm.: Indeholder også opteg
nelser over enkelte læsesko- 
leklasser fordelt over perio
den 19o5-27.
1910- 32 Arbejdsskolen (piger).
19o6-28, 1937-43 Arbejdsskolen
(drenge) 1 pk.
Anm. : Indeholder også optegnel
ser over en forsøgsskoleklasse 
1 9o5-o6.
19o9-24 Læseskolen 1 pk.
Anm.: Indeholder også optegnelser 
over enkelte forsøgsskoleklasser
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GI. Bakkehus Den daglige undervisning

i perioden 1911-16
1919-33 Læseskolen 1 pk.
Anm.: Indeholder også optegnel
ser over enkelte forsøgsskole
klasser i perioden 192o-28.
1926-43 Læseskolen 1 pk.
Anm.: Indeholder også optegnel
ser over enkelte forsøgsskole
klasser i perioden 1928-34.

19o5-o8 Ekstratimer i religion 1 bd.
Anm.: Fortegnelse over hvilke ele
ver, der fik ekstra religionsun
dervisning, og hvad de undervistes 
i.

1964, 1966, Vejledning i undervisnings- og skole-
1969 forhold 1 pk.

Anm. : Indeholder også en oversigt 
fra nov. 1964 over undervisnings- 
og beskæftigelsesarbejdet med hjem
meboende børn.

19oo-26 Forsømmelsesprotokol (div.klasser) 1 bd.
Anm.: Eleverne er ikke opført 
klassevis.

1963-69 Klasseforsømmelsesprotokol (div.klasser) 2 pk.
Anm.: 1 protokol pr. klasse pr. år.
Nemlig:
1963-64, 1964-65, 1965-66 1 pk.
1966-67, 1967-68, 1968-69 1 pk.

192o-68 Sager vedr. den daglige undervisning 1 pk.
(div'år) Indhold:

Omfatter meddelelser til lærerper
sonalet 192o-69 (div.år),skemaer, 
fagplaner, elevfordelinger samt læ
rerønsker for perioden 1962-68.
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GI. Bakkehus Den daglige undervisning

Sager vedr. skolekøkken 1944-62 
(div.år) samt sager vedr. under
visningen 1938-39 og o. 196o-65.

189o-19o9 Plan for årsprøverne 1 pk.
(div.ar) Anm.: Indeholder i skemaform

oplysninger om hvor og hvor
når de enkelte klasser skulle 
til prøve og i hvilke fag.
Indhold:
189o, 1891, 1894, 1896-98,
19o3, 19o5 , 19o9

1926-47 Årsprøver 13 pk.
Anm.: Skriftlige prøver i dansk 
og regning.
Nemlig:
1926-3o 1 pk.
1931-33 1 pk.
1934-36 1 pk.
1937-38 1 pk.
1939 1 pk.
1940 1 pk.
1941 1 pk.
1942 1 pk.
1943 1 pk.
1944 1 pk.
1945 1 pk.
1946 1 pk.
1947 1 pk.

1925-64 Elevarbejder 1 pk.
( d i v . å r )

Anm.: Indeholder skriftlige ar
bejder, tegninger og udklip, samt 
9 små siluetter klippet af en 
elev i 1925.

o. 1965 Elevoplysninger 2 pk.
Anm.: Skemaform. Indeholder person-
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GI. Bakkehus Undervi sningsmidler

Undervisni

lige data, samt oplysninger om 
elevens arbejdsmåde, særundervis
ning og undervisningsmateriale. 
Klasserne: 1-1o, forskolen, B- 
klassen, erhvervsklassen samt 
skemaer over eksterne elever og 
ikke-skolebørn.

ngsmidler.

u.å. Vejledning i undervisning af åndssvage
og stammende 1 bd.
Anm.: Afskrift af Carl Bartholds bog 
om undervisning af åndssvage(1881)og 
bagest af Dr. Berquands undervisnings
metode for stammende.
Bogen har tilhørt lærerinde Louise 
Hastrup, ansat 1893-1934.

1892 Vejledning i undervisning af åndssvage 1 bd.
Anm.: Afskrift af Carl Bartholds 
bog om undervisning af åndssvage 
(1881). I bogen er der en del sene
re rettelser.

1898 Anskuelsesbilleder 1 pk.
Anm.: Danmarks Historie i billeder 
tavle 1-49 (enkelte mangler) format 
42x33 cm. Billederne er lavede på 
Alfred Jacobsens litografiske for
lag 1898.

u.å. A B C og læsebog i blindskrift 3 bd.
Nemlig:
1. del 1 bd.
2. del 1 bd.
3. del 1 bd.
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u.å. A B C  eller børnebog i blindskrift 3 bd.
Nemlig:
1 del 1 bd.
2. del 1 bd.
3. del 1 bd.

u.å. Diverse undervisningsmateriale 1 pk.
Anm.: Indeholder et håndskrevet hefte:
Den første Retskrivning af M.Damm samt 
diverse materialer sandsynligvis fra 
195o'erne og 6o'erne.

Håndarbejde (systuen, vævestuen, sløjd)

1897-1913 Lagerbog for systuen 1 bd.

1897-1913 Register til lagerbog 1 bd.

19o5-43 Regnskabsbog over garnindkøb 1 bd.

1933-34 Fabrikationsprotokol 1 bd.
Anm.: Indeholder løbende opgø
relse over beholdningen af hånd
arbejder.

19oo-19 Arbejder leverede fra skolen til
afdelingerne 1 bd.

19o9-14 Bortgivne arbejder 1 bd.

19oo-13 Regnskabsbog over salg fra skolen 1 bd.

1889-19oo Regnskabsbog over solgte håndarbejder 1 bd.
Anm.: Omfatter udover en fortegnelse 
over løbende solgte arbejder og ar
bejder solgte ved eksamen også en

Undervi sningsmidler
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GI. Bakkehus Vidnesbyrd

fortegnelse over arbejder leveret 
til plejeafdelingen 1894-19oo, 
bortgivne arbejder 1894-19o6 samt 
en liste over indkøbte varer 1896— 
1 9oo.

1928-41 Salg fra vævestue 1 bd.

1928-45 Arbejder leveret fra væve- til systue 1 bd
Anm.: Indeholder en fortegnelse 
over leverandører.

1918-34 Rekvisitionsbog til sløjdskolen 1 bd.

1882-19o4 Udleveringsbog 1 bd.
Anm.: Indeholder opgørelse over 
udleveringer fra varelageret til 
afdelingerne.

1876-19o8 Vidnesbyrdprotokoller 43 bd.
Anm.: Hver elevs vidnesbyrd star
ter med oplysning om personlige 
data samt om tilstanden ved opta
gelsen. Derefter oplyses om ele
vens fremgang indenfor de enkelte 
fag skoletiden igennem. Vidnes
byrdet gives generelt 1 gang år
ligt - af og til 2 gange årligt.
Årstallene på protokollerne hen
viser til elevernes optagelsesår.
Nemlig:
1876-85 1 bd.
1886-89 1 bd.
1889- 9o 1 bd.
189o 1 bd.
1890- 91 1 bd.
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GI. Bakkehus Vidnesbyrd
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1891 1 bd.
1891- 92 1 bd.
1892 a 1 bd.
1892 b 1 bd.
1892 c 1 bd.
1892- 93 1 bd.
1893 a 1 bd.
1893 b l bd.
1893- 94 1 bd.
1894 a 1 bd.
1894 b 1 bd.
1895 1 bd.
1895-96 1 bd.
1896 1 bd.
1897 1 bd.
1898 a 1 bd.
1898 b 1 bd.
1898- 99 1 bd.
1899 1 bd.
1899- 19oo 1 bd.
1900 a 1 bd.
1900 b 1 bd.
1900- ol 1 bd.
1901 a 1 bd.
1 9o 1 b 1 bd.
1902 a 1 bd.
1902 b 1 bd.
1903 1 bd.
19o3-o4 1 bd.
1904 1 bd.
1905 1 bd.
19o5-o6 a 1 bd.
19o5-o6 b 1 bd.
1906 1 bd.
1907 a 1 bd.
1907 b 1 bd.
1908 a 1 bd.
19o8 b 1 bd.



Tavle 5

Funktionærer ved GI. Bakkehus. 1910.

Skriveundervisning o .19o 5
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T a v l e  n

Elever fra afd.B får strikkeundervisning 
i haven 19 o8

Elever fra øverste klasse i skolehaven 
sammen med forstander Damm 1916



GI. Bakkehus Bogsamlinger

1893-94, Vidnesbyrdprotokol 1 bd.
1896 19o3 Anm.: Omfatter vidnesbyrd for

to elever, disses personlige 
data og tilstand ved optagel
sen .

1914-69 Intelligensprøveprotokoller 3 bd.
Anm.: Indeholder navn, fødsels- og 
optagelsesdato, dato for prøven 
samt dens resultat.
Nemlig :
1914-59 1 bd.
Anm.: Eleverne er opstillet efter 
løbenummer.
1955-65 1 bd.
Anm. : Eleverne er opstillet efter 
løbenummer.
1955-69 1 bd.
Anm.: Eleverne er alfabetisk op
stillet.

1962-66 Undersøgelse af elevklientellet 1 pk.
Anm. : Omfatter undersøgelser over 
elevernes intelligensforhold og 
forskellige handicaps samt en rap
port om undersøgelse af elever un
der Statens Åndssvageforsorg 1965-66.

ca. 1865 Fortegnelse over GI. Bakkehus' bog
samling 1 bd.

o. 1917 Bogfortegnelser 1 pk.
Anm.: Omfatter to hefter, hvor bøger
ne er alfabetisk opstillet. Et af hef
terne omfatter udover bogfortegnelsen 
et par sider med en elevs skriveøvelser.
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31. Bakkehus Bogsamlinger

1891-ca.1953 Fortegnelse over GI. Bakkehus' bog
samling 1 bd.
Anm.: Fortegnelsen er anlagt i 1891.
Bøgerne er fortløbende nummereret 
og fortegnelsen omfatter 1o1o numre.

1896-1916 Fortegnelse over bøger fremlagt på
afd. A's lærerværelse 1 bd.

1915-17, Bogudlånsprotokoller 2 bd.
1924-34 Anm. : Indeholder de enkelte ele

vers boglån.
Nemlig:
1915-17 1 bd.
1924-34 1 bd.

Forplejningen.

1919-46 Kostbøger 1 pk.
(div.ar) Anm.: Bøgerne er ført afdelings

vis og indeholder oplysninger om 
antal tilstedeværende samt kost
ønsker.

Lægen og sygeafdelingen.

19o2-35 Stambøger over alumner fra Den Sjæl
landske Åndssvageanstalt 2 bd.
Anm.: Bøgerne har tilhørt Carl Riis, 
læge på Karens Minde, Lillemosegaard 
og Gammelmosehus fra 19o2, på GI. Bak
kehus fra 19o7. Carl Riis var anstalts
læge indtil 1935.
Nemlig :
19o2-14 1 bd.
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GI. Bakkehus Lægen og sygeafdelingen

Anm.:Indeholder en fortegnelse over 
alumner på de 4 anstalter med navn, 
fødselsdato, dato for optagelse, lø
benummer og særlige anmærkninger. For
tegnelsen over alumner optaget inden 
19o2/o3- for GI. Bakkehus vedkommen
de inden 19o7 - synes at være ført på 
de enkelte anstalter inden bogen er 
overdraget Carl Riis. Oprindelig synes 
bogen at have tilhørt en afdeling un
der De Kellerske Anstalter, idet der 
bagest i bogen under rubrikken anmærk
ning er noteret, hvortil de enkelte alum
ner er blevet overflyttet ved Den Keller
ske Anstalts udflytning 1898~19oo.
1915-35 1 bd.
Anm.: Udover korte personlige data 
over patienter fra de 4 anstalter om
fatter bogen nogle avisnotitser fast
gjort til omslagets inderside samt læ
gens personlige notater nedskrevet sam
mesteds. Endelig er der bagest i bogen 
samlet diverse skrivelser 1916-29.

1889-19o7 Lægeprotokoller over eleverne 3 bd.
Anm.: Årstallene henviser til 
elevernes optagelsesår. Indehol
der lægens vurdering af den en
kelte elevs fysiske tilstand.
Nemlig:
1889-95 1 bd.
Anm. : Indlagt i protokoller fin
des medicinske og pædagogiske op
lysninger over elever optaget 
1881-83 samt en oversigt - i ske
maform - over eleverne i 188.5, om
fattende personlige data, deres 
tilstand og formodede årsager til 
denne.
1895-19o3 1 bd.
1 9o3-o7 1 bd.

indtil 1936 Lægejournaler 4 pk.
Anm.: Omfatter også journaler 
over børn fra Karens Minde og
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Lægen og sygeafdelingendl. Bakkehus

Lillemosegård med Gammel
mosehus.
Indhold:
Udskrevne piger indtil 1936 A-M 1 pk.
Udskrevne piger indtil 1936 N-0, 
udskrevne drenge indtil 1936 A-H 1 pk.
Udskrevne drenge indtil 1936 K-0 1 pk.
Udskrevne piger og drenge
1936-37, døde piger og drenge
19oo-36 1 pk.
Anm.: Omfatter ikke børn døde 
på GI. Bakkehus.
Diverse.
Lægejournaler over funktionærer og
elever 1 pk.
Anm.: Omfatter funktionærer, der 
er bortrejste eller døde, samt døde 
drenge og piger. Endvidere optagel
ses- og udskrivningssedler udstedt 
til lægen 1932-34.

1919-36 Protokol over udskreven medicin 1 bd.
Anm.: Tilhører lægen.

1936-48 Udleveringsbog over medicin til afde
linger og funktionærer 1 pk.

1887-1934 Vægtbøger over elever og personale 1 pk.
(div.år)

1936-65 Sager vedr. udgifter ved sygdom, tand-
(div.år) lægebesøg m.m. 1 pk.

Anm. : Omfatter både elever og perso
nale. Indeholder endvidere oplysninger 
over forbrug af sygehusartikler.

1941-5o Konsultationsbøger 1 pk.
Anm. : Indeholder opgørelse over an
tal konsultationer, undersøgelser 
samt sengeliggende.
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GI. Bakkehus Skoleliv og scrapbøger

19oo-3o Sygejournaler 2 pk.
Anm.: Indeholder patientens navn 
og afdeling, navnet på sygdommen 
samt dato for indlæggelse og ud
skrivning (eller overførsel/død).
Nemlig:
okt. 19oo - 1 pk.
jan. 19o1 - maj 1923 1 pk.
Anm.: Indeholder de samme oplys
ninger som sygejournalerne for 
perioden okt. 19oo - mar. 193o, 
men er i modsætning til disse be
regnet for bestyrelsen for GI. Bak
kehus og Ebberødgård med filialer, 
senere for den Sjællandske Åndssva
geanstalt (ifølge notat på sygejour
nalen fra sept. 19o8 - jun. 1918).

1939-47 Protokoller for ambulant behandling
på sygeafdelingen 1 pk.

Se også Meddelelsesbøger fra sygeafdelingen 1891-1951 
placeret under "Meddelelsesbøger". Se side 17

Skoleliv og scrapbøger m.m.

1888-1977 Gæstebøger 1 pk.
2 bd.

Nemlig:
1888-1969 1 pk.
1955-77 1 bd.
1937-61 1 bd.
Anm.: Gæstebog for Sommerlej
ren Enø.

1932-68 Sager vedr. diverse bazarer, fester m.m. 1 pk.
Indhold:
Omfatter sager vedr. bazarerne 
1932, 1934, 1937 og decemberudsalg
o. 195o, sager vedr. diverse fester 
og arrangementer 1946-68 (div.år), 
vedr. personalefester 1959-68 (div.år)
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GI. Bakkehus Skoleliv og scrapbøger

samt vedr. spejderliv 1961.

1859-1955 Sager vedr. jubilæer m.m. 1 pk.
(div*år) Indhold:

Omfatter diverse jubilæumssange 
m.m. fra 1859 og 188o samt pro
gram, taler, avisudklip m.m. fra 
loo års jubilæet 1955. Endvidere 
oplysninger om Dr. J.R.Hiibertz 
tilsendt forstander Bonnevie i 
1933 sammen med et brev fra Hii- 
bertz til pastor Gamborg, Bedsted 
ved Thisted 1854.

1932 Sager vedr. indsamling til profes
sor Chr. Keller 1 pk.
Anm.: Indeholder korrespondance
sager, indsamlingslister, avisud
klip m.m.

o. 1954-72 Diverse foredrag, filmmanuskript m.m.
vedr. åndssvageforsorgen 1 pk.
Anm. : Omfatter foruden diverse fore
drag fra perioden ca. 1956-69, ind
læg fra et møde i Socialpolitisk For
ening 1954 om åndssvageforsorgen, et 
manuskript til filmen:"Ikke som os 
andre -?" fra 196o samt et referat fra 
TV-udsendelsen "Verdens bedste åndssva
geforsorg - eller ?" fra 1972.

1956-61 Udklip vedr. åndssvageforsorgen 3 pk.
Anm.: Omfatter udklip vedr. hele 
åndssvageforsorgen og som sådan 
ikke GI. Bakkehus specielt.
Nemlig:
1956- 58 1 pk.
1957- 59 1 pk.
1959-61 1 pk.
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GI. Bakkehus Diverse

186o, 1885, Udklip vedr. Østifternes åndssvage-
1939-59 anstalt 1 pk.

Anni. : Omfatter bl.a. pryglesagen 
fra GI. Bakkehus 1957-58.

o• 1917-66 Diverse avisudklip 1 pk.
(div.år) Anm.: Omfatter avisudklip og sær

tryk vedr.sterilisationsloven 1933—
35, avisudklip vedr. 1oo-års jubi
læet 1955, vedr. eksternatskoler 
og vedr. tidligere elever. Nekro
loger over forstander Floris 1956, 
avisudklip med kritik af Ebberød- 
gaard - Lillemosegaard m.m.

193o-32 Forstander Bonnevies scrapbog 1 bd.
Anm. : Indeholder udklip af litte
ratur, anmeldelser og kronikker.

Foreninger med tilknytning til GI. Bakkehus.

19o8-15 Sager vedr. Foreningen af funktio
nærer ved GI. Bakkehus 1 pk.
Anm.: Indeholder foreningens proto
kol med foreningens love og refera
ter fra generalforsamlinger 19o9-15, 
korrespondancesager, stemmesedler m.m.

1871-19o1 Skattebog for Jens Nielsen Raunsnæs 1 bd.
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GI. Bakkehus Billeder

u.å. Clichéer 1 pk.
Anm.: Omfatter motiver fra GI. Bak
kehus, Ebberødgaard, Gammelmosehus 
og Karens Minde samt portrætter af 
anstaltens tidligste bestyrelses
medlemmer, forstander m.m.. Cliché
erne er i forskellige formater.

o. 19oo-2o Glaspladenegativer af GI. Bakkehus, Ebbe-
rødgaard, Karens Minde og Gammelmosehus 1 pk.
Anm.: Negativernes format er 12 x 16.
Medens der fra Ebberødgaard, Karens 
Minde og Gammelmosehus kun findes et 
eller to negativer , er GI. Bakkehus' 
bygninger og have grundigt fotografe
ret fra forskellige vinkler. Indehol
der endvidere diverse uidentificerede 
glaspladenegativer.

1855-1956 Portrætter af forstanderne 7 stk.
Anm.: Omfatter 6 portrætter der op
rindelig sad i brede ovale guldram
mer format 4o x 28 cm, incl. rammen 
5o x 38 cm, samt et portræt der op
rindelig sad i en smal sort firkan
tet træramme, format 4o x 29, incl. 
ramme 43 x 32. Udtaget og anbragt 
i kort- og billedsamlingen.
Nemlig:
1. Dr.med. Jens Rasmussen Hflbertz 

forstander 15/11 1855 - 1/12 1855
2. Cand.theol. prof. H.P.Duurloo 

forstander 1855-87
3. Lærer E.V.Rolsted, forstander 

1887-1915
4. Lærer Marius Damm, forstander 

1915-22
5. Lærer Henry Olsen, forstander

1922-29
6. Axel G. Bonnevie, forstander 

1929-47
7. Erik F. Floris, forstander 

1948-56.

55



GI. Bakkehus Billeder

1855- 1911, Fotoalbum med funktionærportrætter 1 bd.
1926 Anm.: Omfatter portrætter af samt

lige funktionærgrupper ansat i pe
rioden 1855-1911, en enkelt ansat 
1926. Under hvert portræt er angi
vet navn, stilling og ansættelses
tiden.
Portrætterne sidder i et stort rødt 
album af gedeskind med forgyldt på
skrift.

1856- 98, Elevfotografier 7 pk.
1900 Anm.: Omfatter fotografier af ele

ver optaget i anstalten i perioden 
1856-98, samt en enkelt optaget 
19oo. Fotografierne er taget i pe
rioden 1888-99, et enkelt i 19o1.
På fotografierne er angivet elevens 
navn, fødselsdato, dato for opta
gelse i anstalten samt dato for fo
tograferingen.
Indhold:
Anm.: Årstallene angiver elevernes 
optagelse i anstalten.
1856-79 1 pk. 
188o-85 1 pk. 
1 886-jun.189o 1 pk. 
jul.189o-sep.1892 1 pk. 
okt.1892-jul.1894 1 pk. 
aug.1894-1896 1 pk.
1897-98, 19oo 1 pk.

19o6-19 Elevportrætter på glaspladenegativer 4 pk.
Anm.: Glaspladenegativer med for
matet 9 x 12 cm. På negativernes 
omslag er noteret elevens navn, 
fra 1911 også årstallet for foto
graferingen. Fra 1912 er i stedet 
for dette angivet tidspunktet for 
elevens optagelse i anstalten. De 
fotograferede elever er optaget i 
anstalten i tiden 1881-1919. Glas
pladenegativerne ligger i æsker 
nummereret fra 1-43. På æskerne er 
endvidere angivet årstallet for 
fotograferingen samt de løbenumre 
1-78o, der er benyttet i "Fortegnel
sen over elevportrætter". Løbenumrene
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Danskundervisning 1955



Tavle 3

Arbejde med selvkontroilerende spil 1955.



bl. Bakkehus Billeder

er ikke identiske med de løbenum
re, der bruges i Hovedprotokoller 
over elever 1855-1927.
På nogle af æskerne står fotografens 
navn: E. Hoffmann. Denne er identisk 
med lærerinde Emilie Hoffmann, ansat 
ved anstalten i perioden 1893-1932 
(se brevet fra Emilie Hoffmann til for
stander Bonnevie 3o/6 193o). Glasplader
ne er benyttet som negativer til por
trætterne af eleverne i Hovedprotokol
lerne.
Indhold:
Anm.: Årstallene angiver året for fo
tograferingen.
o. 19o5-o8 æske nr. 1-1o 1 pk.

19o8-12 æske nr. 11-2o 1 pk.
Anm.: Omfatter også 4 glaspladene
gativer i formatet 12 x 16.

1912-15 æske nr. 21-3o 1 pk.
1915-19 æske nr. 31-43 1 pk.

19o6-19 Fortegnelse over elevportrætter på glas
pladenegativer 1 bd.
Anm. : Giver en fortegnelse over de 
fotograferede elever med navn, lø
benummer (ikke identiske med Hoved
protokollernes løbenumre), dato for 
optagelse i anstalten og tidspunkt 
for fotograferingen. Endvidere er an
givet nummeret på den æske, hvori glas
pladenegativet er bevaret.
På titelbladet er angivet fotografens 
navn: E. Hoffmann, der er identisk med 
lærerinde Emilie Hoffmann ansat 1893- 
1932 på GI. Bakkehus.

1919-46 Elevportrætter på negativer 1 pk.
Anm.: Negativerne, med formatet 6 x 9 ,  
er anbragt i 13 små mapper. Til hvert 
negativ hører der oplysninger om ele
vens navn samt løbenummer. Disse omfat
ter numrene 1945-3218 og er identiske 
med løbenumrene i Hovedprotokoller over 
elever 1855-1927, der omfatter løbenum
re op til 225o.
Negativerne er benyttet til at lave por
trætter af eleverne til Hovedprotokollerne.
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o. 19oo-2o Glaspladenegativer af elever i grupper
i undervisningssituationer m.v. samt
af funktionærer 1 pk.
Anm.: Indeholder glaspladenegati
ver med formatet 12 x 16 (3 i for
matet 9 x 12). Glaspladerne er be
nyttet som negativer til fotogra
fierne i Fotoalbum fra GI. Bakke
hus. Negativernes omslag er forsy
net med forklaring på motivet samt 
for nogles vedkommende med tidspunk
tet for fotograferingen.
Glaspladenegativerne ligger i æsker 
ordnet efter deres motiv.
Indhold:
Gruppebilleder af elever fotograferet 
foran huset og i haven. På nogle af 
billederne ses også personalet sam
men med eleverne.
Eleverne fotograferet i forskellige 
undervisningssituationer: i en skrive-, 
en musik- og en gymnastiktime, ved dan
seundervisning samt ved håndgerning, 
vævning og sløjd.
Eleverne fotograferet ved havearbej
de og leg, under udflugt til Dyrehaven, 
med vasketøj på tørrepladsen samt ved 
spisning i spisesalen.
Gruppebilleder af konfirmander.
Billeder af nogle af de ansatte, af 
forstander E.V.Rolsted samt af forstan
der M. Daram og frue, antal : 8, 3 af dis
se har formatet 9 x 12.

o. 19oo-2o Fotoalbum fra GI. Bakkehus 1 bd.
Anm.: Fotografierne er hverken for
synet med forklarende tekst eller års
tal. Der henvises derfor til medføl
gende fortegnelse der er lavet ved 
hjælp af de glaspladenegativer, der dan
ner forlægget for fotografierne. På om
slaget til negativerne står forklaring
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på motivet, (se Glaspladenegativer af 
elever i grupper, i undervisningssi
tuationer m.v. samt af funktionærer)
Indhold:
1. Forstander Rolsted ved skrivebor

det jun. 191o
2. Rahbeks Hus sept. 1916
3. Rahbeks Hus vinterdag set fra nr. 7 

(klasselokale)
4. Rahbeks Hus den sydlige længe 

maj 1912
5. Rahbeks Hus
6. Rahbeks Hus
7. Rahbeks Hus
8. Indkørsel til køkken- og vaske

ribygning
9. Hovedbygningen set fra Rahbeks Alle
10. Hovedbygningen okt. 191o
11. Hovedbygningen set fra bispinde 

Rørdams lejlighed
12. Hovedbygningen med Steins statue 

"Moderkærligheden"
13. Hovedbygningen»skolegård og legeplads
14. Hovedbygningen, skolegård og legeplads
15. Hovedbygni ngen
16. Hovedbygningen, veranda sept. 19o8
17. Afd. A's legeplads jun. 1917
18. Afd. A's legeplads set fra afd. C
19. Hovedbygningen, spisesalen o. 19o5
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20. Hovedbygningen set fra haven tid
lig formiddag

21. Hovedbygningen - forstanderens have. 
Forstander Damm og frue o. 1916

22. Haven, Magnolia i blomst
23. Haven, Magnolia i blomst
24. Haven, Arancaria
25. Afd. B sydfacade tidlig forår 19o6
26. Afd. B
27. Afd. B, strikning i haven 19o8
28. Afd. B maj 1917
29. Afd. B vævestuen. Elever og læ

rerinderne frk. Gjødesen og fru 
Andersen

3o.Sygeafd. 19o8
31. Afd. C - drenge til havearbejde bag 

afd. B. Plejefader og lærer Senn i 
baggrunden, fotograferet før 191o

32. Afd. A pigerne til gymnastik på 
boldpladsen 1915

33. Friluftsgymnastik 1915,drenge fra 
afd. C, lærer S. Jensen

34. Friluftsgymnastik 1915fdrenge fra 
afd. C, lærer S. Jensen

35. Afd. C nordfacade
36. Afd. C sydfacade fotograferet fra 

Carlsbergs tag
37. Afd. C legegården med en flok af 

drengene parate til at pille sten og 
kviste op i haven

38. Afd. C
39. Afd. C veranda mod legegården, mu

siklærer Larsen og drengene spiller 
musik jun. 1912

40. Hovedbygningen musiksalen 19o5
41. Hovedbygningen skrivetime i nr. 4
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42. Hovedbygningen, håndarbejdstime 
i nr. 7

43. Afd. C - drenge til savning og 
brændehugning uden for den "Gamle 
Gård"

44. Mangler
45. Haven, birketræ set fra afd. C, 

aug. 1917
46.Skovtur, leg på Eremitage Sletten
47. Kastanjetræet ved Rahbeks Hus, læ

rerne hr. Senn og hr. Hansen med 
dennes lille søn

48. Tørrepladsen ved køkkenbygningen

o. 191o- Fotografier fra GI. Bakkehus 2 pk.
196° erne Anm.: Fotografierne er ordnet ef

ter emner. De fleste af dem er steds- 
og tidsbestemt, hvorimod meget få er 
identi ficerede.
Fotografierne ligger i 21 A4 kuverter, 
hvorpå der står nummer og angivelse af 
indhold.
De to pakker med fotografier omfatter 
endvidere en A4 kuvert med korrespon
dance vedr. nogle af fotografierne, 
samt 4 fotografier i formatet 24 x 3o.
Nemlig:
Kuvert 1-11 1 pk.
Indhold :
1. Fotografier af bygningerne GI.

Bakkehus, Ebberødgaard, Lillemo- 
segaard, Gammelmosehus, Karens 
Minde m.m.

Anm.: På nogle af fotografierne ses 
grupper af ansatte og alumner foran 
bygningerne.
2. Fotografier af forstandere og perso

nale o. 1915-54 (div.år)
Anm.: Omfatter også et billede af J. R.
Hiibertz. Billedet er sandsynligvis ta
get ud af en bog.
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3. Elever i forskellige undervis
ningssituationer, under leg m.m. 
o. 191 o

4. Elever i forskellige undervisnings
situationer, under leg m.m. o.193o- 
1948

5. Elever i forskellige undervisnings
situationer, under leg, på udflugt 
m.m. o. 195o- o. 196o
Anm.: Indeholder også enkelte ne
gativer.

5a.Elever o. 196o
Anm.: 4 fotografier format 24 x 3o 
forestillende GI. Bakkehus elever i 
skolehaven, på skrammellegepladsen, 
ved danseundervisning og i svømme
hallen.

6. GI. Bakkehus elevers hjemkomst fra 
Norge o. 19o5
Anm.: Indeholder også negativer.

7. Konfirmander 19o7- o. 1955 (div.år)
8. Spejderliv o. 1955- o. 196o

Anm.: Omfatter billeder af GI. Bak
kehus elever som spejdere.
Drengespejdertroppen oprettedes 
o. 195o, pigespejdertroppen o. 196o.

9. Diverse udaterede fotografier over
vejende af GI. Bakkehus elever
Anm.: Indeholder også enkelte nega
tiver.

10. Udaterede fotografier af drenge i 
hobbyværkstedet, samt af elever i 
fastelavnsdragter

11. Udstillede elevarbejder 194o- 
o. 1955 (div.år)

Kuvert 12-22 1 pk.
Indhold:
12. Enølejren 193o'erne og 4o'erne
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Anni. : Omfatter billeder af byg
ningerne samt af personale og 
elever på sommerferieophold i 
Enølej ren.

13. Palleshave Børnehjem 193o'erne- 
o. 194o, 1955
Anm.: Omfatter billeder og ne
gativer af bygningen samt af 
bestyrerparret, personalet og 
børnene. Endvidere et brev fra 
bestyrer Andersen til forstander 
Bonnevie dateret d. 24/2 194o, 
samt til forstander Floris date
ret d. 13/1o 1955.

14. Ørnehøj Børnehjem 193o'erne
Anm.: Omfatter billeder af byg
ningen samt af personalet og 
børnene.

15. Koelbjerg GI. Skole 193o'erne og
først i 194o'erne
Anm.: Omfatter billeder og ne
gativer af bygningen, af koloni
leder A.J.Sørensen og dennes kone 
samt af eleverne. Med negativerne 
følger et brev fra A.J.Sørensen 
til forstander Bonnevie dateret 
d. 21/2 194o.

16. Vejlby Munkgaard 193o'erne og først 
i 194o'erne
Anm.: Omfatter billeder og nega
tiver af bygningen samt af gård
ejer B.Thagaard, landbrugsmedar
bejdere og elever. Med negativerne 
følger et brev fra B.Thagaard til 
forstander Bonnevie dateret d.
22/2 194o.

17. GI. Bakkehus' stiftelsesdag 15/11 
1943-55 (div.år)
Anm.: Omfatter billeder fra fest
middage, elevkomedier og dans.

18. GI. Bakkehus' stiftelsesdag 15/11.
Festen sidst i 195o'erne
Anm.: Omfatter billeder fra fest
middagen, elevkomedie og dans. Fe
sten foregik i afd. A's dagligstue 
og i gymnastiksalen.
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19. Personalefester o. 196o
20. Kurser, møder og kongresser 

1931-54 (div.år)
21. Fest på GI. Bakkehus efter Nor

disk møde 1956
Anm. : Indeholder også et bil
lede af elevarbejder.

22. Korrespondance 193o-32 i til
knytning til fotografierne
Anm.: Omfatter et brev fra fru 
Henny Olsen til frk. E. Hoffmann, 
dateret d. 19/5.3o. Med brevet 
fulgte billeder af Gammelmosehus, 
Lillemosegaard, Karens Minde og 
Ebberødgaard, af GI. Bakkehus med 
billede af en drengegruppe foto
graferet på en bænk i haven o. 191o, 
af konfirmander 19o7 samt af elevers 
leg i skolegården o. 191o.
Endvidere to breve fra frk. E. Hoff
mann til forstander Bonnevie date
ret d. 3o/6 193o og d. 2/5 1932 samt 
en meddelelse fra forstanderen på 
Lillemosegaard med Gammelmosehus til 
forstander Bonnevie dateret d. 29/1 
1932.

1962 Fotoalbum fra afdansningsbal 1 bd.
Anm.: Fotografierne forestiller 
et afdansningsbal på GI. Bakkehus 
med deltagelse af elever og perso
nale.

o. 1915-4o Lysbilleder til undervisningsbrug af
forstanderne på GI. Bakkehus, samt fra
Enølejren, Overdrevsgaarden, Vejlby Munk-
gaard, Koelbjerg, Palleshave, Ørnehøj m.m. 1 pk.
Anm.: Lysbillerne til undervisnings
brug omfatter en serie på 3o bille
der fra Grønland og 3o fra Schweiz.
De øvrige lysbilleder, der er ældre 
med formatet 8 x 8 ,  omfatter portræt
ter af forstanderne J. R. Hiibertz , H.P.
Duurloo, E.V.Rolsted, M. Damm og H.Olsen 
samt et billede af E.V.Rolsted ved sit 
skrivebord.
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Endvidere 26 billeder fra GI.Bak
kehus: af bygningerne, elever og 
personale foran huset, forstander 
Damm og frue i haven, eleverne i 
leg, ved havearbejde og på udflugt.
12 billeder fra Enølejren fra før 
ombygningen, elevernes leg ved 
stranden og på markerne, deres ture 
med robåd og hestevogn, samt pigerne 
på sovesalen.
13 billeder fra Overdrevsgården med 
drengene ved forskelligt landbrugsar
bejde, samt et kort over området. 6 
billeder fra Vejlby Munkgaard: af går
den og haven samt af drengene ved land
brugsarbejde.
5 billeder fra Ørnehøj: af huset, grup
pebilleder af børnene samt af deres leg 
ved stranden og på legepladsen.
3 billeder fra Palleshave: af huset, 
piger ved håndarbejde i haven samt ar
bejdet med høet ved laden.
1 billede fra Koelbjerg GI. Skole med 
gruppebillede af elever, skolens leder 
og dennes kone.
Endelig omfatter serien 1o uidentifice
rede billeder af forskellige bygninger, 
sandsynligvis er det afdelinger under 
åndssvageforsorgen samt 18 uidentifice
rede billeder af personer i forskellige 
situationer.

u.å. Diverse lysbilleder til undervisningsbrug 1 pk.
Anm.: Lysbillerne, format 8 x 8 ,  har 
motiver fra en række forskellige lan
de herunder Italien, Frankrig og Tysk
land. Billederne blev benyttet i under
visningen. På selve lysbilledet står 
motivet forklaret på engelsk, tysk og 
fransk.

1955-0.1965 Lysbilleder fra lejrskole i Norge, besøg 
af norske børn, konfirmation på GI. Bak
kehus samt fra loo års dagen 1 pk.
Anm.: Omfatter en serie på 148 
billeder fra GI. Bakkehus elevers 
lejrskoleophold på de to norske an
stalter Solheim offentlige Skole og 
Ballangrudt, en vinter og sommer først 
i 196o'erne. De to norske anstalter og

65



GI. Bakkehus Billeder

GI. Bakkehus havde en udleverings
aftale, der kora i stand i 196o. Bil
lederne er uidentificeret. Endvidere 
en serie på 3o billeder fra norske 
børns besøg på GI. Bakkehus 1961. 
Billederne er identificeret ved tekst 
på billedrammen.
En serie på 15 uidentificerede bil
leder fra en konfirmation på GI. Bak
kehus o. 196o. 2 af konfirmanderne er 
færinger i nationaldragt.
En serie på 18 uidentificerede bille
der fra 1oo års dagen, samt diverse 
uidentificerede lysbilleder (24 stk) 
bl.a. med billeder af spejdere.
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o. 1956-58 Båndoptagelser 1 pk.
Anm.: Omfatter 5 store og 3 små spo
ler, hvoraf kun indspilningerne på 
de store spoler er identificeret:
Spole nr. 14: Hans og Grethe, samt 
en radioudsendelse fra GI. Bakkehus 
fra d. 9/11 1955. Spole nr. 17: Sam
fundslære: Eventyr om tandpleje 8/12 
1956, sang og musik fra Ålykkeskolen 
i Kolding 12/1 1957 samt et foredrag
af Bodil Egebjerg: Åndssvag - ikke 
evnesvag. Spole nr. 22: Overlæge Ol
sens radioforedrag 3/1o 1957 samt 
geografi: Besøg på Samsø 9/4 1958.
Spole nr. 27 med et foredrag om epi
leptiske børn. Endelig en spole med 
påskrift Sofie Madsen, Dr. Egesgaard,
Rasmus Jacobsen. Fortsættelse af dis
kussion om loven, Bank-Mikkelsen - 
Dr. Dupont.
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