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Slagelse Borger- og Friskole.
Indtil 1815.

Den gamle Skole.
Om Skoler og Skolehold i Slagelse før Reforma
tionens Indførelse i Landet er der hidtil ikke fundet
nogen paalidelig Efterretning; men det tør dog sikkert
antages, at der i denne By, som i de fleste andre Køb
stæder , i Middelalderen har været saavel Latinskole (af
lavere Grad) som »Dansk Skole», der i Reglen efter sit
fornemste Formaal kaldtes »Skriveskole«, senere ogsaa
»Skrive- og Regneskole« , eller »Læseskole«, stundom
ogsaa »Tysk Skole« (hvis Tysk var Lærefag), og at disse
Skoler ogsaa her bestod som private Betalingsskoler,
der stod aabne for alle, der kunde betale det lille Skole
bidrag. Skoletvang kendtes ikke, Forældre og Værger
kunde lade Børnene undervises eller ikke undervises, som
de fandt for godt, hvorfor Stat eller Kommune ikke
havde noget særligt med Skolerne at gøre. Efter Refor
mationen indtraadte der dog nogen Forandring i dette
Forhold, som det vil ses i Christian d. 3.’s Kirkeordinans
af 14de Juni 1539 x).
Skønt man altsaa begyndte at se lidt hen paa de
»danske Skoler«, var det dog særlig Latinskolerne, man
da havde for Øje, hvilket fremgaar af nedenstaaende Be
stemmelser:
I hver Købstad skal der kun være een Skole
(o: Latinskole). De »Puge-Skoler«, som her og der hol
des, skulle derfor ophæves, og naar der i Byen holdtes
flere (egentlige) Latinskoler (saaledes skal der have været
l) Findes i Børdams: »Gamle danske Kirkelove«.
Vor Ungdom.

1899.
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4 i Odense og 3 i Lund), skulde man nu deraf »gøre en,
medens de andre skulle aflægges«. Saasnart en saadan
Skole var »kommen paa Fode igen«, skulde en »saa
dan Reformats« sendes til Kongen, for at han »kunde
stadfæste den og lægge Rente til, om der ikke fandtes
Ophold nok for dem, som læse skulde«. — Skolerne
skulde »deles i flere adskillede Lectier, at der kunde
gøres Skelnet paa Børnene«, og der skulde i dem »intet
andet læres end Latin (o: intet andetsprog), fordi Latin
skolerne fordærves gerne af de danske og tyske Skoler,
ogsaa søge de mere deres egen Fordel og Forbedring
end Børnenes, som læse Græsk og Hebraisk, som det
vel kender sig selv«. — Superintendenterne (Bisperne)
skulle paa deres Visitatser i Købstæderne »besøge Sko
lerne og med den kgl. Lensmand lægge Vind paa, at
alting maa gaa ret til«. —
I Slagelse blev vistnok en saadan Latinskole »bragt
paa Fode« c. 1550, og den bestod i 300 Aar til 1852,
da den blev nedlagt og erstattet ved den nuværende
Realskolex).
Med disse Antydninger maa det bero for Slagelse
Latinskoles Vedkommende, da det er om den »danske
Skole« eller Almueskolen her skal gives Efterretninger.
Forud for disse maa dog her hensættes følgende al
mindelige Lovbestemmelser, som gjaldt for det
danske Skolevæsen i Købstæderne indtil 1814; de fin
des i foran nævnte Kirkeordinans under Stykket »Hvor
ledes Skolerne skulde have sig«:
»Skriverskolen, som man dennem kalder, for Drenge og
»Piger og andre (!), som ikke due til at lære Latin, maa Øvrig»heden forsørge. Dog skulde Forstanderne til samme Skoler se
»til med, at sand Gudfrygtighed maa samme Børn saa efterhaanden
indgydes og indgrundes af Børnelærdommen.«

Lignende Bestemmelser findes i Chr. 5’s danske Lov
2. Bog 18. Kap., og dertil føjes, at
»Skolemestrene skulle af Sognepræsten overhøres,
»førend dem saadanne Skoler betros«. —

Den sidste Bestemmelse før 1814 findes i Frederik
4’s Forordn, af 24/9 1708:
»Ingen maa i Købstæderne herefter holde Skole, uden at
9 Se Efterr. om Slagelse By og Skole i ældre Tider af Rector
J. Quistgaard i Skoleprogrammer for 1831 og 32; »Kort Til
bageblik paa Slagelse lærde Skoles Hist.« af F. W. Wiehe i
Skoleprogrammet for 1852 o. s. v.
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»han tilforn er examineret af Præsten i Magistratens Nær»værelse, om han er saa grundet i sin Christendom, at han kan
»undervise andre, og tillige kan regne og skrive, saa vidt fornødent
»gøres, og tages dertil fattige Studenter. Og paa det de
»'lesbedre kunne have deres Ophold og informere uden Betaling de
»i de Fattiges Tal indskrevne Børn, skulle de være forskaa»nede for de ordinære Byens Tynge; og skulle do Skole
»mestere, som undervise den fattige Ungdom, intet videre til de
»Fattiges Underholdning paalægges; saa maa og ingen
»anden enten Mands- eller Kvindes-Personer holde Skole end
»han eller de, som af Magistraten samtykkes. — Dog förstaas her»under ikke de, som i Syning og deslige undervise Pigebørn. —
»Gør nogen herimod, skulle baade de, som holde Skole, og de, som
»lade deres Børn gaa deri, straffes med en Mulkt, hvilken af Magi»straten skal inddrives og leveres til Inspektørerne, som dele dem
»mellem Byens Fattige og Skolemesteren, som det angiver.»

Hertil maa føjes følgende Bestemmelser for »Skole
mesterne« og »Inspektørerne« ved de »danske Skoler«,
efter samme Forordnings Punkt 19:
»Hver Søndag Kl. 12 til dot ringer sammen til Aftensang,
»skulle de danske Skolemestere møde i Kirkerne (om der
»er flere end een) Vinter og Sommer og informere Ungdommen
»i Catechismo, da saavel deres egne Discipler som alle
»andre Drenge ogPiger, der ere under 16Aar. Forholder
»der es Husbonder dem der fra, skulle de for hver Gang bøde
»til de Fattiges Kasse 1
Blive Børnene af Modvillig»hed borte, skulle de straffes med Hug af deres Husbonder og
»de Fattiges Børn af deres Skolemestere. Ved Catechisa»tionen skal Sognepræsten eller Capelianen være til Stede at
»høre, om alting ordentlig forrettes, eller, om de have om Aftenen
»Prædiken eller ere i andre lovlige Forfald, skal en anden af In»spektørerne være overværendes. Forsømme de det, naar de
»lovlig ere advarede, skulle de for hver Gang bøde til de Fattiges
»Kasse 1 ^.«

De »andre« Inspektører vare Medlemmer af Byens
Raad.
Endelig var det endogsaa forbudt at lade sine Børn
undervise hjemme »i Latine eller boglige Kunster« uden
af Folk, som vare »i Kongens Universitets Studenters Tal
indskrevne«.
Som det vil ses af foranstaaende, vare de danske
Skoler i Købstæderne temmelig fri og selvstændige, hvad
Læseplan og sligt angaar, og Byens Tilskud kun in
direkte ved Fritagelse for Skatter og Ign., Skolehuse
var der intet Steds Tale om at bygge for Kommunernes
Regning. Men saa kom 1739-40 Nedlæggelsen af
de smaa Latinskoler (24 paa Øerne og 16 i Nørre
jylland), og alle Steder fik den »danske Skole« Latin
skolernes Hus eller, hvor dette var for daarligt, et andet,
39*

584
som Kirken skaffede til Veje; ligeledes gik Rektorens
Degnekald over til Almueskolens Lærer.
Angaaende »den danske Skoles« indre Ordning ved
man ikke meget med Sikkerhed. Den har næppe været
delt i særskilte Klasser, men rimeligvis i bevægelige Hold
efter Elevernes Standpunkt, og disse Hold ere da bievne
underviste enten samtidig, som man bedst kunde, eller
paa forskellige Tider af Dagen. Examiner har næppe
noget Steds været »forordnede«, man har sikkert ind
skrænket sig til den i Chr. 5’s danske Lov paabudte
aarlige Overhøring under Provste-Visitatsen. — Lære
fagene vare vistnok kun den kristelige Børnelærdom,
Læsning, Skrivning og Regning, samt hist og her lidt Tysk.
Skoletvang, Mulkter og sligt fandtes ikke i de Tider,
og Forældre og Værger kunde lade Børnene besøge Sko
len helt, delvis eller slet ikke, som de fandt for godt.
Loven bestemte nok, at Forældrene skulde lade deres
Børn »tilbørligt« oplære, og i Købstæderne var der be
skikkede »Overformyndere«, der skulde føre Tilsyn med
den opvoksende Ungdoms Oplærelse, men det hele var
mest paa Papiret, enhver kunde egentlig i dette Stykke
gøre, hvad han vilde.
Det var kun en meget tarvelig Stilling at være
»Skoleholder«. Han var en Slags kommunal Bestillings
mand, der fra Magistraten fik et Bestillingsbrev, men
ellers intet, og han har sikkert røgtet sin Gerning under
yderst ringe Kaar, naar han da ikke kunde forbedre sin
Stilling lidt ved Bierhverv, f. Eks. som Bedemand, nogen
særlig Næring maatte han dog ikke drive.
Noget bedre var det dog i de Byer, hvor Latin
skolerne bleve nedlagte, da Rektorens Degnekald blev
forbundet med Skoleholderbestillingen, men tarveligt og
smaat har det sikkert været de allerfleste Steder. Pen
sion var der selvfølgelig ikke Tale om fra Kommunernes
Side, maaske har Eftermanden maattet betale lidt, dog
ved man det ikke med Sikkerhed.
Med Hensyn til Skoleholderens egen Uddan
nelse kunde der ikke kræves og behøvedes der ikke
mere end det, som foran er nævnt i Chr. 5’s Lov og
Fred. 4’s Forordn. I Reglen var der kun »een Skole
mester« ved hver dansk Skole, men det kunde dog
hænde, at der af en eller anden Grund blev forelagt
ham for egen Regning at holde »en Karl« til Hjælp!
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Efter at have dvælet lidt ved Almueskolens Stilling
i Almindelighed vende vi os nu til Slagelse Skole i Sær
deleshed. Kilderne, som ere benyttede til disse Efter
retninger, have været dels Byens Raadstue-Arkiv, dels
Kirkebøgerne for St. Mikkels1) og St. Peders Sogn; men
da den ældste Raadstueprotokol2) først er taget i Brug
1694 og Kirkebøgerne henholdsvis 1640 og 45, saa har
der ingen sikre Oplysninger været at faa før fra den
sidste Halvdel af det 17. Aarh., og de ere kun kortfattede
og ufuldstændige. Den udfyldende og forklarende Bag
grund maa da være foranstaaende aim. Oplysninger om
Skolevæsenets Tilstand, der vistnok er et tro Spejlbillede
af Skolen i Slagelse. Naar denne Skole er bleven
til, kan ikke siges med Sikkerhed, dog tør man maaske
antage, at det er c. 1550, samtidig med at Latinskolen
blev »bragt paa Fode«.
Hvis nu dette forholder sig saaledes, har Slagelse
Skole bestaaet næsten uforandret i c. halvtredje hundrede
Aar. for saa i Slutningen af Aaret 1800 at gaa op i den
nye danske Skole. Mest rimeligt er det, at Begyndelsen
har været en helt privat Skole, hvis Bestyrer Byens Raad
har faaet til at overtage den kommunale Skole og lade
sin egen gaa op deri, det kunde jo kun blive til hans
Fordel.
Den første Skoleholder, hvis Navn vi kende, er
Anders Knudsøn, der (if. St. M.s Kirkeb.) 2/5 1658
trolovedes og 6/e viedes til Ingeborg Kjeldsdatter.
(M.) 1678 29 s begærede Axel Madssøn Høfding,
Skoleholder i Slagelse, Trolovelse med Agnete Mortens
datter, Enke her samme Steds.
(M.) 1682 so/4 trolovedes Niels Povlsøn, Ungkarl
og Skoleholder her i Byen, og Enkekvinde Anne Rasmusdatter.
(M.) 1692 16/12 døbtes en Datter af Claus Skole
mester (egentlig Claus Paulsen) og Anne Rasmusdatter.
Til Oplysning om, hvilken ussel Stilling han og maaske
andre »Skolemestre« have haft, skal her efter Skifte
protokollen (N. 1 i R.) tilføjes følgende:
betegnes med M.
2) betegnes med E.
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Liste over deres fattige Indbo i et lille Hus paa Set. Michels
Kirkegaard. Til Deling mellem Anne og hendes to Børn og »til
at fornøje den salig Mands Creditorer med«, var der
Udi Stuen:
R. ¥ Sk.
1 langt Fyrrebord med Krydsfod...................... » 3 8
1 aaben Bænk for Bordenden............................ » > 8
1 lang
do. under Vinduet............................ » » 12
1 mindre do. lukt fortil.................................... « » 12
1 gammel panelet rød Kiste-Bænk.................... « 1 »
1 gammel Fyrrebord med Skab under.............. » 1 »
1 lidet gammelt Skrin......................................... » » 8
Udi en Kurveseng, som tilhørte Karen,
salig Borgmester Jacobsens, fandtes:
1 gammel Underdyne meget bødt...................... » » 12
1 liden hvid, linned Hovedpude........................ » » 8
1 Blaar (lærreds) stribet Hovedpude længere.. » 1 »
1 gammelt Hørgarns Lagen................................ » 1 8
1 gammel Overdyne............................................. » » 8
Udi Køkkenet:
1 Halvtønde........................................................... » » 6
1 Spand................................................................. » » 4
1 Mælkebøtte......................................................... » » 6
1 Sie....................................................................... » « 8
Boets Midler beløbe sig saaledes til... 3 3 2
Derimod skyldes til Forskellige... 11 2 12
Derefter er der altsaa en Mangel paa... 7 3 10

(R.) 1703 nævnes denne Bys danske Skoleholder
Christian Hermandsøn Hjort.
(R.) 1706. Søren Nissen Bruun.
1719 nævnes (i Set. P.s K.) Sr. Jørgen Engel
strup som Skoleholder, han havde en Tid som Hjælper
Peder Thommesen Ungermand, der saa overtog
Skolen efter førstnævnte, anbefalet af Forældrene til
Magistraten. Senere blev der dog klaget over ham for
hans Strænghed mod Børnene og fordi han bagte og
solgte »Grovbrød«. Hvorlænge han var Skoleholder i
Slagelse, vides ikke, men han døde c. 1755, da Be
stallingsbrevet for hans Efterfølger er udstedt 1756. Sam
tidig med Ungermand nævnes 1751 Studiosus Andreas
Branth, som døde 1758.
31. Jan. 1756 beskikkedes Johan Christoffer
Breson til Skoleholder, men han frasagde sig Bestillingen
allerede efter et Aars Forløb, rimeligvis for at forberede
sig til theologisk Attestats. Efter Breson kom Mons.
Niels Jørgen Ringer, der døde 1770, og Rasmus
Ravn, om hvem ingen videre Oplysninger haves.
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I Begyndelsen af Aaret 1786 blev der af Købmand
og Branddirektør i Slagelse Anders Hansen m. fl. ind
givet Ansøgning til Kongen om, at der af Hospitalets og
Latinskolens Midler maatte ydes 100 Rdl. aarlig til Løn
for den danske Skoleholder i Byen, og Andragendet be
vilgedes. 1787 ansattes saa Otto Lütken som Skole
holder, men han fratraadte Bestillingen 1789, hvorfor
vides ikke. Efter ham kom Klokkeren ved Set. Peders
Kirke Stud. Johan Christopher Lund, der udtrykkelig
udnævnes til Skoleholder for Set. Peders Sogn, medens
Rasmus Bisserup (nævnes 1785) var det for Sot.
Mikkels Sogn — Byens tiltagende Folkemængde maa have
gjort denne Deling nødvendig. Med disse to Lærere op
hørte den gamle Ordning for dansk Skole i Slagelse, og
det skal kun bemærkes, at der ikke i Arkiverne findes
Spor af, at private Folk nogensinde har skænket Penge
eller andre Gaver til Bedste for den danske Skole i Byen.

Den nye Skole.
Dens Tilblivelse, Ordning og Virksomhed.

De første Bestræbelser for at faa en kommunal
»Dansk Skole« opretteti Slagelse sattes i Gang af den da
værende (siden 1788) res. Kapellan ved St. Michaels Menighed
Eiler Hammond, der forfattede en Plan og i August
1796 indbød sine Medinspektører for Skolevæsenet Dr.
Plum, Sognepræst ved St. Mikkels, og Pastor Lund,
Sognepr. ved St. Peders Kirke, konst. Borgmester Ron
nenberg og Raadmand Henneberg til et Møde hos
sig, ved hvilket han vilde gøre dem bekendt med denne
Plan og høre deres Mening derom. Som Grund til dette
Skridt anfører han i sin Skrivelse til de nævnte Mænd
følgende: »Det har i lang Tid været almindelig
erkendt, at en offentlig, vel indrettet, saa kaldet Dansk
Skole var en af Slagelse Bys væsentligste Mangler, og
det har derfor ogsaa været et næsten almindeligt
Ønske, at en saadan Skole maatte blive indrettet hos os.«
Alle de nævnte Mænd efterkom Indbydelsen og efter
at have afholdt et Par Møder besluttede de at indbyde
andre 4 Mænd til at være med. Blandt dem, som de
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henvendte sig til, fulgte pens. Amtmand, Conferentsraad
Fleischer og Hospitalsforstander Erik Christensen
Opfordringen, og 29. Sept. 1796 sendte Hammond dem
Planen til fornyet Gennemsyn, men da H. forflyttedes
til Brøndbyøster og -vester i Decbr. s. A ., døde Sagen
hen et Par Aar. I Oktober 1798 opfordrede Dr. Plum
Sognepræst Lund, res. Kap. Eiler, Borgmester Mandix,
Raadmand Bagger, Conf. Fleischer og Hospitalsfor
stander E. Christensen til sammen med ham atter at
optage Forhandlingerne om Hammonds Plan, som han
sendte dem til fornyet Gennemsyn. De vare alle meget
villige dertil, og ved flere Møder fra den 19. Novbr. s. A.
blev Hammonds Plan vedtagen med Ændringer i enkelte
Retninger, ligesom man ogsaa besluttede i Forbindelse
med Læseskolen at sætte en Haa nd gerningskole (for
Børn af begge Køn) og til denne at føje en Arbejds
anstalt for fattige Folk i Byen, da man af »det Reiersenske Fond« havde faaet Tilsagn’ om Understøttelse til
denne Side af Skolens Virksomhed. Ved Forhandlingerne
om de to sidstnævnte Anstalter vare Byens »eligerede
Mænd« til Stede, ligesom ogsaa ved Mødet paa Raadhuset den 23. Novbr. s. A. Kammerraad With og Older
manden for Væverlavet i København Kø hier som Afsendinge fra det »Reiersenske Fond«.
Den 6. Januar 1799 blev saa Skoleplanen vedtagen
og underskreven af de forved nævnte 7 Mænd og Kom
missionen, som derpaa den 16. Januar s. A. holdt et
Møde paa Raadstuen med det indkaldte Borgerskab. Ved
dette Møde blev hele Planen oplæst og de til Stede
værende Borgere — omtr. 30 — tilspurgte, om de billigede
den, samt om de vilde give deres Minde til, at der aarlig
maatte ydes de i Planen opførte 60 Rdlr. af Kæmnerkassen til Skolen. Borgerne gave enstemmigt deres Bifald
saavel til Planen som til den nævnte Udgift, dette dog
saaledes, at Afgiften fra Kæmnerkassen beregnedes efter
Grundtaksten, hvorunder Borgerskabet formodede, at Hos
pitalets Grundtakst ogsaa inddroges.
Afskriften af Planen i Forhandlingsprotokollen om
fatter 2 7 Foliosider og indeholder Bestemmelser om
følgende Æmner: 1) Læseskolens Hensigt; 2) Undervisningsmaaden i Skolen; 3) Klasserne, Lærerne og Væ
relserne i Læseskolen; 4) Børnenes Antagelse i Læse
skolen; 5) Læseskolens Hus; 6) Læseskolens Lærere;
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7) Skoledisciplinen; 8) Arbejdsskolen; 9) Læse- og Arbejdsskolens Oeconomi; 10) Læse- og Arbejdsskolens Be
styrelse og 11) Arbejdsskolens (eller Arbejdsanstaltens)
Forhold til Byens Fattigvæsen.
Den 10. Febr. blev en Genpart af Planen indsendt
til Stiftamtmanden og Biskoppen.
Det vil være aldeles umuligt blot delvis at fremsætte
Skoleplanen her, kun de allervigtigste Punkter kunne
medtages, men det vil dog deraf ses, at Planen var et
udmærket Arbejde for sin Tid, og at Nutiden kan faa
mange gode, nyttige Vink deraf.
1) Læseskolens Hensigt. Skolen skal være »en
simpel Elementær-Skole«, hvori Ungdommen paa en for
nuftig Maade kunde undervises i de til almindelig Oplys
ning nødvendigste forberedende Kundskaber: Læsning,
Skrivning og Regning. Men hermed »kunde og forbindes
Undervisning i nyttige Videnskaber, der tjene til sand
Oplysnings Fremme, hvis der maatte findes ædle, men
neskekærlige Mænd, der uden Betaling vilde paatage
sig at undervise Ungdommen deri 1—2 eller flere Timer
om Ugen«. »Religionsundervisningen paaligger det Præ
sten som Embedspligt at give«, —■ man indsaa dog, at
Skolen helst burde »indrettes uafhængig af saadanne
overordentlige Undervisninger«.
2) Undervisningsmaaden i Læseskolen. Un
dervisningens Hensigt skulde være »at opvække Tænk
somhed, skærpe Forstanden, berigtige Sproget, forædle
Hjertet og danne Sæderne«. »Det bør nøje fastsættes,
naar, hvad og hvorledes Børnene skulle lære udenad, at
ikke Hukommelsen skærpes paa Forstandens Bekostning.«
»Intet Barn bør være i Skolen blot for at være der eller
sidde uden at være beskæftiget.« »Paa en og samme
Tid bør heller ikke i et og samme Værelse behandles
mere end end en og samme Ting.«
3) Klasserne, Lærerne og Værelserne i
Læseskolen. Der skulde være 3 rækkeordnede Klas
ser. Drenge og Piger undervises sammen i alle Klasser.
Da hver af disse Klasser bør undervises særskilt, maa
Skolen have 2 Lærere, en til Skrivning og Regning
og en til Forstandsøvelse og Læsning, ligeledes 2 Skole
stuer, en til Skrivning og Regning og en til de øvrige
Øvelser. Ordningen af Skoletiden og Undervis
ningen betemtes saaledes: »Fra Paaske til Mik
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kelsdag møde 2den og 3dje Klasse Kl. 7^ Morgen,
2 d en Kl. har Skrive- og Regneøvelser, 3 dje Kl. Samtaler,
Læseøvelser o. s. v. til KL 9y2, da disse Klasser gaa
hjem. Kl. lO1^ møder saa 1ste KL, som deles i to
sideordnede Hold, hvoraf det ene undervises i Skrive
stuen, det andet i Læsestuen til Kl. IP/g. Klassen gaar,
og Formiddagsundervisningen er til Ende. Kl.
mø
der igen 2den og 3dje Klasse, som undervises til Kl.
KL 4 indfinder 1ste Kl. sig igen og undervises til KL 5.
Fra Mikkelsdag til Paaske læser 2den og 3dje Kl.
fra KL 8J/2—lO1^ og fra 1—3, 1ste KL fra 11—12
og 3—4 i samme Orden som Sommer-Halvaaret. »Skulde
nu ædle Mennesker melde sig som overordentlige
Lærere til at holde Forelæsninger i en eller anden Viden
skab for dem af 3dje Klasse, som maatte være skik
kede til at modtage saadan Undervisning, kan denne hol
des om Form, fra 9%—10y2 i Sommer-Halvaaret og fra
lO1^—11i Vinter-Halvaaret, om Efterm. henholdsvis
fra 3^2—4^ og fra 3—4 i den Tid, da Skolens ordent
lige Lærere ere sysselsatte med de smaa Børn af 1ste Klasse.
Til disse Forelæsninger maa da i Skolen være et tredje
Værelse, der tillige kan være Skolekommissionens For
samlingsstue. I disse overordentlige Undervisninger kunne
ogsaa andre unge Mennesker fra Byen tage Del, endskønt
de ikke henhøre til den øvrige Skoleungdom.«
4) Børnenes Antagelse i Skolen bør i Reglen
kun ske to Gange om Aaret, og intet Barn maa antages,
før det har naaet en Alder af 5—6 Aar. Disse 2 Gange
om Aaret maa tillige holdes en offentlig Examen i Sko
len i Overværelse af Skolekommissionen og saa mange af
Børnenes Forældre eller Værger, som ville bivaane den.
Efter disse Examina bør saa Opflytningen fra de lavere
til de højere Klasser foretages.
5) Læseskolens Hus. Man maatte sørge for at
faa et Hus til Købs eller til Leje, da Skolen ikke bør
holdes i Lærerens egen Bolig. Foruden de nødvendige
Rum til Brænde o. s. v. maa der være de ovennævnte
tre Værelser, »der skulle være rummelige, lyse og nette
og forsynes med de nødvendige Møbler, nemlig malede
Borde, Bænke og Hylder, en stor, sort Tavle og en Læse
pult«. I Kommissionsstuen skulde der ogsaa findes Stole.
Hvert Værelse skulde have sin særegne Indgang og Kom
missionsstuen skulde ligge i Midten.
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6) Læseskolens Lærere. Lærerne bør antages
af Skolekommissionen og lønnes af Skolekassen. »De
bør af Kommissionen meddeles en ordentlig Instruction,
hvori der nøjagtigst muligt fastsættes den Fremgangsmaade for Undervisningen i enhver Videnskab, den Or
den, Tugt og Omgang med Børnene, som de have at
iagttage, hvilken Instruction de ufravigelig have at følge.«
7) Skoledisciplinen. Foruden den i Punkt 6
nævnte Instruks, skulde der ogsaa forfattes en Skolelov,
der skulde »gemmes paa Skolen paa et sikkert Sted« og
ved visse fastsatte Tider forelæses og indskærpes for Bør
nene og det skulde »være Skolekommissionens hellige Pligt
at paase, at denne Skolelov i enhver af dens Punkter
stedse nøje iagttages«.
De vigtigste af dens 6 Punkter ere:
a) Undervisningstimerne fastsættes som anført i
Post 3. Onsdag og Lørdag Efterm. gives ingen Under
visning, »paa det at Lærerne kunne have denne Tid til
eget Brug«. Ferierne ere: Alle Helligdage, 8 Dage ved
hver af de store Højtider og de første 8 Dage i August
Maaned. (I disse Ferier blev der dog Indskrænkning
ved den kgl. Godkendelse af Planen.) Hverken Lærerne
eller Forældrene maatte give Børnene »Forlov af Skolen«;
skete det alligevel, paalaa det Kommissionen »at raade
Bod paa saadan Uorden«.
b) Lærerne afvexle med hinanden i at være til Stede
i Skolen 1 Kvarter før det til Undervisningen fastsatte
Klokkeslet. Saa snart Børnene komme, skulle de frem
stille sig for Læreren, at han kan se om de ere »sømme
lig klædte, toede og kæmmede«. — Undervisningen be
gynder med en kort højtidelig Bøn og Afsyngelsen af et
Salmevers, ligesaa ved Undervisningens Slutning.
c) Ved Undervisningen maa herske den største Bo
lighed og Stilhed. »Omtrent i Midten af Skoletiden
giver Læreren Børnene et Kvarter Frihed til at gaa ud i
Gaarden, først Drengene og siden Pigerne, men ikke
hægge Køn paa en Gang.«
d) Straffe: De maa være retfærdige, naturlige (o: pas
sende til Forseelsens Natur og Straffens Hensigt) og følelige,
mere for Sjælen end for Legemet. De maa fornemmelig
bestaa i de ubehagelige Følger, som Forseelsen naturligen burde medføre, og altsaa i en aabenbar Berøvelse
af de Fordele, som ere forbundne med Fortjenester og et
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godt Forhold. Skældsord bør aldeles ikke bruges. Legem
lig Straf eller Hug tvinger i det højeste kun onde Til
bøjeligheder saaledes, at de ikke udbryder i Gerning,
men forbedre ikke, og »de maa aldrig uddeles af Læreren
uden med et af Skolekommissionens Medlemmers Samtykke
og i hans Overværelse« ’). De mere passende Straffe
kunne være følgende: Advarsel og Irettesættelse af Læ
reren, Udelukkelse fra Deltagelse i Skolens Øvelser o. Ign.
En særegen Maade at belønne godt Forhold og Flid
paa var de saakaldte Belønningssedler, der anvendtes
sammen med de ugentlige og maanedlige Karakterer. '» Hver
Lærer bærer stedse hos sig en Mængde smaa Sedler af
en Kvadrattommes Størrelse, hvorpaa staar skrevet »vel«,
og det Barn. hvis Forhold i Henseende til Renlighed,
Orden, Sædelighed, Agtsomhed m. v. har været som det
bør, tildeles ved dets Bortgang fra Skolen en saadan Be
lønningsseddel af Læreren. Har Barnets Forhold i alle
Henseender været udmærket godt, belønnes det med 2,
ja vel endog med 3 saadanne Sedler. Det Barn, hvis
Forhold i nogen Maade har været utilbørligt, nægtes en
saadan Seddel. Disse Sedler tage Børnene hjem med
sig til Underretning for Forældrene og gemme dem om
hyggelig til om Lørdagen, da de bringe disse for en hel
Uge samlede Sedler med sig i Skolen og ved Slutningen
af Læsetimen overlevere dem til Læreren. Denne tæller
nu enhvers Sedler og bestemmer efter deres større eller
mindre Antal ethvert Barns Karakter til »meget vel«,
»vel«, »maadelig«, »slet«. Disse Karakterer opføres i en
ugentlig Liste over Børnenes Forhold, som indlægges i
Skolekommissionens Forsamlingsstue til dens Gennemsyn.
Efter disse Uge-Karakterer bestemmes en Maaneds-Karakter, der indføres i en dertil indrettet Protokol, som
stedse forbliver i Skolen. Disse Maaneds-Karakterer efter
ses ved hvert halve Aars Eksamen og tilvejebringe de
paagældende offentlig Ros eller Dadel.«
e) »Vistnok plejer man i Skolerne ikke i Alminde
lighed at bekymre sig om Børnenes Forhold uden
for Skolen, hjemme og paa Gaden, men lige saa
vist er det, at man i Skolen burde saa meget som mu
ligt bekymre sig derom. Lærerne og Skolekommissionen
’) Denne Bestemmelse forandredes senere efter Lærernes ind
stændige Anmodninger.
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bør det derfor paaligge at have et vaagent Øje med Skole
børnenes Forhold udenfor Skolen, at erkyndige sig ved
Lejlighed hos Forældrene derom, anmelde, hvad utilbør
ligt de se eller erfare, til det af Kommissionens Med
lemmer, som har det specielle Opsyn for den Uge, og
opmuntre Forældrene til at gøre det samme. Dette Med
lem modtager saadanne Klager, undersøger dem og be
sørger de skyldige straffede i Overensstemmelse med det
antagne Straffesystem. Den haardeste Straf maa være
ganske at forvises Skolen, hvilken dog ikke bør finde Sted
uden med hele Kommissionens Vidende og de fleste Stem
mers Samtykke.«
8) Arbejdsskolen. »For at kunne give Ungdom
men Lejlighed til passende Legemsbevægelse udenfor de
egentlige Læretimer og derved gøre den tidlig bekendt
med Haandgreb og forskaffe den de forberedende Kund
skaber, der ere saa nødvendige for den til Legemsarbejde
isærbestemte Menneske-Klasse, maa der med Læseskolens
Bygning forbindes fornøden Plads til en Arbejdsanstalt
af følgende Indretning:«
a) 1 Værelse til Pigerne til Spinderi, Strikning og
Skræddersyning og i samme Stue Plads for Drengene til
at lave Æsker, Pibehytter, Blyantspenne o. ]gn.
b) 1 Værelse til fattige Børn, Almisselemmer o. a.,
som her kunde faa Husly og Varme og tjene lidt til
Livets Ophold ved Spinderi og andet Arbejde. Materialier
og Redskaber fik de frit.
c) Nogle smaa Værksteder, hvor Drengene kunde øve
sig i Tømrer-, Snedker-, Hjulmager-, Bødker-, Drejer-,
Rebslager- og Smedearbejde, Tegning og Malerarbejde,
saa de, naar de kom i Lære, ikke behøvede »at spilde
de første Læreaar ved at passe Mesterens Husdyr og løbe
Ærinder«.
d) 1 Værelse med Køkken og Materialkammer for en
Spindemester og hans Hustru.
e) En Have, hvor Spindemesteren nogle Timer om
Ugen kunde vejlede Børnene i Havevæsen og smaat Haandarbejde i den frie Luft.
f) Hvis det var muligt, burde der ogsaa paa Skolen
holdes Forelæsninger over de anførte Kunster og Haandværker samt Havedyrkning; »i det mindste bør nogle
Bøger og Modeller til denne Hensigt anskaffes«.
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9) Læse- og Arbej dsskolen s Oekonomi.
a) »Ikkun faa Embedsmænd i Staten kunne fortjene
deres Løn bedre end retskafne og duelige Skolelærere«:
Til Lærerløn (foreløbig til bedre Tider komme)
(2 å 200)................................................................. 400 Rdlr.
Til Afdrag, Renter og Ign. for Skolebygningen
og Inventar ........................................................... 196 —
Brændsel.........................................................................
84—
Bøger til fattige Børn.................................................
20 —
Til Arbej dsskolen 9................................................ 110 —
Præmier til Haandværkere, som give Undervisning 20 —
Udgift i alt.... 830 Rdlr. aarl.

Disse Udgifter bestrides af følgende Kilder:
Af Slagelse Hospital ydes alt efter kgl. Reskr.
af 24/s 1786 100 Rdlr., men forhaabentlig vil der
fra endnu kunne faas 100 Rdlr., altsaa aarlig ... 200 Rdlr.
Fra begge Kirker menes at kunne faas..............
90 —
Af Byens Fattigkasse ligeledes.......................... 100 —
Den latinske Skole »kunde godt række den dan
ske Skole en hjælpende Haand ved at yde et aarligt Bidrag af«.......................................................... 100 —
Skolepenge. (I Læseskolen 6 Rdlr. aarlig for
hvert Barn, Moderation for Søskende, i Arbejdsskolen fra 4 $ til 8
aarlig for hvert Barn, de
fattige intet)................................................ ■......... 180 —
Kæmnerkassen..........................................................
60 —
Ved de Tavler, der ombæres i Kirkerne, til
Bøger og Skrivematerialier......................................
20 —
Fra det Reiersenske Fond (foruden Spindemesterens
Løn).....................................................................
90 —
Indtægt i alt.... 840 Rdlr.2)

Efter dette Overslag vilde altsaa Indtægt og Udgift
omtrent balancere. — Der tilføjes saa hertil: »Desuden
maa det være Skolekommissionen forbeholdt at kunne
anvende velgørende og formuende Indvaaneres frivillige
Gaver til Institutets Fordel efter den Anledning, som
Tid og Omstændigheder maatte frembyde.« (Hverken
den Gang eller senere er dog disse »frivillige Gaver«
bievne ydede til Skolen af private Folk.)
10) Læse- og Arbejdsskolens Bestyrelse.
Læseskolen bestyres af Skolekommissionen, hvis
Medlemmer ikke alene maa være de, hvilke Loven paa') Spindemesteren fik Løn af det Reiersenske Fond, u: 2 Skill, for
hver Streng Garn, der forsvarlig spindes, og 2 Rdlr. for hvert
Barn, + 5 °/o af Spindelønnens Beløb.
2) 1 Rdlr. »dansk Courant« var = 3 Kr. 20 Øre.
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lægger dette Arbejde, nemlig Byens Sognepræster
og Magistrat, men foruden disse bør den res. Ka
pellan ved St. Michels Kirke og 4 af Byens for
standige, sindige og agtede Borgere indbydes til
at bivaane den som ordentlige Medlemmer; thi »Byens
Vel vil sikrest fremmes, naar dens forstandige Borgere
af alle Klasser selv tage virksom Del i dens offentlige,
nyttige Indretninger og ikke blot staa under Embedsmændenes Formynderskab«. »Ogsaa er det nødvendigt,
at Antallet af Kommissionens Medlemmer ikke maa være
for lidet, at det ugentlige Opsyn ej skal blive hvert af
dem for byrdefuldt. De 4 Mænd af Borgerskabet væl
ges af Kommissionens faste Medlemmer og indbydes
skriftlig.« —
»Det daglige Opsyn med Skoleøvelserne dele
Kommissionens Medlemmer saaledes imellem sig, at hver
paatager sig det i sin Uge, i hvilken han hver Dag paa
ubestemt Tid indfinder sig i Skolen for at paase, at »Instructionerne« iagttages, og at alt gaar ordentlig. I en
dertil indrettet Protokol antegner han, saavel at han har
været der, som hvorledes han har forefundet alt. Men
endskønt dette særdeles Opsyn fornemmelig paaligger det
Medlem af Kommissionen, hvis Inspektions-Uge det er.
saa har dog ethvert af de øvrige Medlemmer Ret til at
komme i Skolen, naar han vil, for at paase dens Øvelser
og Orden.« Den første Mandag i hver Maaned skulde
der holdes ordinært Kommissionsmøde. Hvert
Halvaar skulde Kommissionen holde Examen paa Sko
len og foretage Opflytninger og Indskrivninger af nye
Elever.
Forøvrigt »underkastes Læse- og Arbejdsskolen Stif
tets Øvrighed, Stiftamtmanden og Biskoppen«.
11) Arbejdsanstaltens Forhold til Byens
Fattigvæsen og Fattigkasse. I denne Afdeling af
Planen handles om, at arbejdsføre Fattige, som ikke vilde
benytte den ved Skolens Arbejdsstue givne Lejlighed til
Fortjeneste, skulde miste deres Almisse af Fattigkassen;
at Betlere ikke mere burde taales i Byen, og hvilke For
holdsregler der skulde tages derimod fra Indvaanernes og
Øvrighedens Side; at Skolekommissionen forbeholder sig
paa et Sted udenfor Arbejdsskolens Bygning at lade ind
rette et Værelse, hvor Betlere kunde hensættes til Arbejde;
og tilsidst — efter en Del Bestemmelser vedrørende uden
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bys Betleres Afstraffelse og deres Ophold, Transport
m. m. —. at naar Byens Borgere efter Reskr. af 5/3
1734 ansættes til Skat eller Bidrag til de fattige, skal
denne Ansættelse ske af Skolekommissionen.

Den 20de Septbr. 1799 stadfæstede Kongen, at Pla
nen maatte være gældende, »indtil en aim. Anordning
fastsættes, hvorledes Købstadskolerne bør indrettes,« dog
under folgende nærmere Bestemmelser:
a) »At det overlades til Skoleinspektørerne selv at
gøre de Forandringer i Planen, som fra oeconomisk Side
maatte lindes nødvendige i Tilfælde af, at de opgivne
Indtægter ikke skulde blive tilstrækkelige saavel til Læse
som til Arbejdsskolens Indretning og Vedligeholdelse«;
b) »at til Undervisningen i Religionen bør bruges
den aim. anordn. Lærebog, og den in extenso gennemgaas i Skolens 3dje Klasse«;
c) »at de i Planens § 7 foreslaaede Ferier ind
skrænkes til Søn- og Helligdagene, samt Onsdag og Lør
dag Eftermiddage«;
d) »at Stiftamtmanden og Biskoppen tillægges samme
Del i denne Skoles Bestyrelse, som i Henseende til de
øvrige Købstadskoler finder Sted, saa at den paa samme
Maade som disse hører under benævnte Embedsmænd«;
e) »at Planens § 11, der angaar Fattigvæsenet, al
deles udgaar, som det egentlige Skolevæsen uvedkom
mende« ; og
f) »at de 100 Rbdr., som af Slagelse latinske Skole
skulde udredes, indtil videre bortfalder«.1)
Skolekommissionen vedtog saa den ændrede Plan den
5te Nov. 1799 og bestemte tillige, at de til Skolen be
stemte Indtægter skulde tilflyde dens Kasse allerede fra
1ste Jan. 1800, for at man snarest mulig kunde faa Sa
gen i Gang, helst saa Skolen kunde begynde i Sept. 1800.
Man besluttede at købe en paa Skovsøgade liggende Gaard,
der var tilfals for 2700 Rdlr. Den var opført af Bin’) Planen ei ved Dr. Plum indrykket fuldstændig (dog med
Udeladelse af Kap. 11) i Tidsskriftet Egeria 1. Aarg. 2. Bind
S. 320-54.
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dingsværk, kun paa 1 Etage og var gammel men stor,
saa der kunde blive Plads til alle Lokaler og Rum, man
behøvede. Forhuset bestod nemlig af 39, Bag- og Side
huset af 46 Fag med Gaardsrum og en ikke lille Have
ved, — til Gaarden (Matr.-Nr. 70) hørte og medfulgte i
Købet Nabohuset (Nr. 69) med Baghus og en Grund,
der næsten var halv saa stor som Gaardens. Udstræk
ningen af hele Ejendommen var i Længden fra det nu
værende »Hotel Postgaarden« til »Fruegade« og i Breden
fra »Skovsøgade« til »Postgaardens« Have. Til Gaarden
hørte ogsaa en saa stor »Græsningsret« i Byens Mark, at
den ved Udleje gav i Reglen Skolen en aarlig Indtægt
af 40—50 Rdlr. og ved Udskiftningen i Aaret 1816 blev
til en »Grundlod« for Skolen paa omtr. 11 Tdr. Land i
den Del af Slagelse Mark, som kaldtes »Byskoven«.
Købet afsluttedes 2den Decbr. 1799 1).
Nu skulde man se at faa det nødvendige Lærer
personale. Skoleholder Bisserup (i Slagelse) erklærede
sig villig til at overtage Undervisningen, særlig i Skriv
ning og Regning, og Holsteneren Seminarist J. H. A.
Torlitz, uddannet paa Blaagaards Seminarium, Lærer
ved Petri Pigeskole og Past. Christianis Institut, (Borg
mester Mandix havde under et Ophold i København faaet
Anvisning paa ham) valgtes til 2den Lærer.
Til Spindemester og Lærerinde ved Arbejdsskolen
valgtes en Gadebetjent Skoudsgaard og Hustru. Efter
April Flyttedag blev der taget fat paa Bygningens Om
dannelse og Indretning. Dr. Plum fremlagde en udfør
lig Indstilling om Læseskolens Inventarium og sligt, den
var meget vel gennemtænkt og langt forud for sin Tid
i mange Retninger. Som Kuriosum kan nævnes, at han
foreslog at anlægge to Keglebaner i Skolegaarden for
Drengene, „da Keglespillet er et ypperligt Middel til at
styrke Legemet og øve Øjet, ligeledes er det et nyttigt
Hjælpemiddel til Øvelse i praktisk Regning og Tælling«.
Kommissionen gik ind paa alle Dr. Plums Forslag, und
tagen dette.
J) Købesummen for Ejendommen var 2700 Rdlr. + Omk. = 126
Rdlr. 48 Sk. altsaa i det hele 2826 Rdlr. 48 Sk. = 9044 Kr.
80 Øre. 1805 solgtes Matr.-Nr. 69 for 580 Rdlr. til Raadstuetjener L. P. Kofod og 1806 solgtes 19 Eag af den store Gaard
(Matr. 70 b) for 1200 Rdlr. 1855 solgtes Grundlodden for
8000 Rdlr. = 16000 Kr.
Vor Ungdom. 1899.
40
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Gaarden deltes saa i 2 helt adskilte Huse hvert med
sin Indkørselsport, Gaardsplads og Udhus saaledes, at de
20 Fag af Forhuset nærmest »Postgaarden« med tilh.
Baghus, Gaardsplads og Have skulde være Skolegaard
(Matr.-Nr. 70 a), medens det øvrige ned til Hjørnet af
Fruegade blev Lejeboliger. Af Personalet fik kun Spinde
mesteren Bolig paa Skolen.
Dr. Plum udarbejdede ogsaa en meget udførlig Under
visningsplan for Læseskolen, som er aftrykt i hans »Haandbog for Lærere og Opsynsmænd ved Borger- og Almue
skolerne« med yderligere Udviklinger og Bemærkninger.
Fagene for hver Klasse vare
1ste Klasse.
Forstandsøvelse, Læsning, Staveøvelser, Regning,
Skriveøvelser (Skønskrivning, Afskrift efter Bog).
2den Klasse.
Forstandsøvelse, Læsning, Hukommelsesøvelse, Reli
gion, sokratisk-kateketiske Samtaler, Regning, Skrivning.

3dje Klasse.
Forstandsøvelse, fortsat Undervisning i Modersmaalet
(Taleøvelser, Læseøvelser, Retskrivningsøvelser, Stilop
gaver), Skrivning, almennyttige Naturkundskaber (Naturhist., Naturlære, lidt Astronomi, Antropologi, Sundheds
lære og empirisk Psychologi), Geografi, Historie (baade
Fædrelandets og Verdenshist. i store Træk, Underv. om
Landets Love), Geometri, Religion, Hukommelsesøvelser,
Sang. —
Planen for 3dje Klasse udarbejdedes først 1801, da
denne Klasse oprettedes 1 Aar efter de andre to. Dens
Timeplan var indrettet for 14 Dage, de andres for 8.

1ste Okt. 1800 vare Skolelokalerne færdige til Brug;
men da man gerne vilde have Murværket gennemtørt og
tilendebragt Indskrivningen af Børnene, udsattes] Ind
vielsen til November Maaned. Der blev nu indskrevet
55 Børn, 39 Drenge og 16 Piger fra alle Samfunds
klasser i Alder fra 6—14 Aar.
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Da alt var bragt i Orden, »blev den nye Skole høj
tidelig indviet Søndagen den 9de Nov. 1800 om
Aftenen ved Taler af Dr. Plum og Lærer Torlitz, samt
ved Vokal- og Instrumentalmusik i Overværelse af en
talrig Forsamling, som dertil var indbuden«. — Den
13de Nov. Kl. 8 Morgen tog Undervisningen sin Be
gyndelse i Overværelse af hele Skolekommissionen, og
alt gik saa sin jævne Gang Aaret ud.
1802 16de Maj visiterede Biskop Balle Skolen og
udtalte sig meget anerkendende om den. Han omtaler
i Inspektionsprotokollen ogsaa et Borgerbibliothek,
der fandtes paa Skolen »ogsaa til Udlaan blandt Borger
skabet«.1)
31. Maj samme Aar havde Skolen Besøg af Pastor
Winther fra Fensmark, Digteren Chr. Winthers Fader,
der var født i Slagelse 1759, hvor hans Fader igen var
4de Lectie-Hører. Han kom for »at gøre sig bekendt
med dens Indretning«. Skolen har da vistnok allerede
faaet det Ry for Fremskridt, som den senere har beholdt.
Af andre Rejsende, der samme Aar ønskede at se Sko
len, var foruden nogle fornemme Damer »Professor Baggesen fra Paris«.
Man var imidlertid misfornøjet med Spindemesterinden Mdme Skoudsgaard og fik nu en Student Thygesen med Hustru i Stedet; han skulde tillige være Vikar
for Torlitz, der »for kongelig Regning« skulde gøre en
Rejse til Burgdorf i Schweiz for sammen med Seminarie
lærer Strøm at gøre sig bekendt med Pestalozzis Læremethode.
I Følge kongl. Reskript af 28/10 1803 henlagdes
Degneembederne ved Set. Michaels og Set. Peders Kirker
*) Det var oprettet 1796 (uvist af hvem). 1803 bestod det af 480
Bind, Bidrag for Laantagerne var 1 Rdlr. aarlig. 1803—8 be
styredes det udmærket af Adjunkt Jens Møller (den senere be
kendte theologiske Professor). Saa blev det hensat i Set. Mi
chaels Præstegaard hos Pastor Fuglsang. Efter hans Død kom
det til Kateket Nielsen i hans Bolig, men det var allerede den
Gang defect. 1838 overdroges det helt til Borgerskolen, dog
saaledes, at hver Borger, der betalte 3 $ aarlig, kunde faa Ad
gang dertil, og det skulde hedde »Slagelse Borger- og SkoleBibliothek«. 1850 blev det lagt op paa Skolens Loft til den nye
Skole blev bygget, og da var Resten meget ødelagt af Regn
og Sne. De Bøger, der vare i nogenlunde brugelig Stand, blev
indlemmede i den nye Skoles Bibliothek, hvor de endnu findes.
40*
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til Lærerembederne ved Skolen, hvilket medførte nogle
Forandringer, særlig med Hensyn til Lønningerne. En
3dje Lærer blev ogsaa ansat af samme Grund, Stud.
Beyer, der skulde læse 6 Timer daglig og forestaa San
gen i Set. Peders Kirke, hvorfor han skulde have 100
Rdlr. aarlig af Skolens Kasse og Indkomsterne af Degne
embedet »uden at gøre Regnskab for dem«. Stud. Thygesen blev ansat ved Sot. Michaels Kirke som Vikar for
Torlitz.
Ved Begyndelsen af 1804 fratraadte Pastor Bast
holm som frivillig Lærer ved Skolen og blev Undervis
ningsinspektør. Pastor Fuglsang blev Formand for Skole
kommissionen i Febr. 1804. Aftenskolen hævedes dette
Aar af Mangel paa Tilslutning, men derimod gjorde Pa
stor Kierulff Begyndelse med en Søndagsskole, dog
ikke i Nutidens Betydning af Ordet, men i Lighed med
de Massmanske Søndagsskoler for Haandværkslærlinge,
hver Søndag fra 4—6. Fagene vare Regning og Skriv
ning.
Student Thygesen havde imidlertid faaet Ansættelse
i Stubbekøbing, og man fik saa midlertidig en Student
Smith til Lærer og Mdme Skoudsgaard igen til Spindemesterinde.
I Aaret 1805 indtraadte der en fuldstændig For
nyelse af Lærerpersonalet.
Til 1ste Marts fratraadte
Lærer Beyer, da han vilde fortsætte sine Studier, og man
enedes saa om tillige at afskedige Lærer Smith og i deres
Sted at ansætte Lærer Bisserups Søn Student Jens
Bisserup og Seminarist Abraham Henriksen Vium
(Lærer i Holmstrup), som tillige skulde være Kordegn
ved Set. Michaels Kirke. 22de Maj døde Skolens første
Lærer, Rasmus Bisserup, men først i Juli antog man
Seminarist J. Chr, Schierbeck til Lærer i hans Sted.
Han overtog Bisserups Timer, men maatte tillige 1 Time
daglig give Undervisning i Tegning for »dem af Byens
Ungdom, som Kommissionen tilsteder Adgang til samme«.
Lærer Torlitz fratraadte helt sin Stilling i Septbr., og
samme Maaned forflyttedes Lærer Vium til Set. Jørgensbjerg ved Roskilde. I hans Sted valgtes Stud. Hans
Schou, som ogsaa blev Kordegn ved Set. Peders Kirke,
Stud. J. Bisserup blev Kordegn ved Set. Michaels Kirke,
da Schierbeck ikke turde paatage sig det. 1ste Oktbr.
fratraadte Mdme Skoudsgaard sin Plads efter Ansøgning,
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og i hendes Sted valgtes en Mdme Jansen, gift med
Parykmager J.
Natten mellem 24de og 25de Novbr. opstod der
Brand i Nabogaarden hos Gæstgiver Goos, og den for
plantede sig til Skolens Bag- og Sidehus, som næsten
helt nedbrændte, saa Arbejdsskolen maatte standse indtil
videre. Godtgørelsen for Branden var 2460 Rdlr. Sko
len trængte imidlertid stadig til Indtægter, saa at man
endog i Oktbr. Maaneder lejede Legepladsen ud til en
Kunstberider Chiarini for 8 Rdlr., »da Skolen trængte
til alle mulige Indtægter«. Skolens Loft lejedes ud for
12 Rdlr. til Kornoplag. Det var smaat i de Tider!
1806. Med Hensyn til Kommissionens Tilsyn med Sko
len skete nu den Forandring, at det blev de tre Præster,
der skulde have hver sin Uge og sine specielle Fag at
inspicere, de andre Medlemmer kom saa, naar de havde
Tid og Lejlighed, det er jo meget forstaaeligt, at det har
taget dem for megen Tid daglig at møde paa Skolen.
Lærer Schierbeck tog sin Afsked fra Skolen i Febr. paa
Grund af anden Ansættelse, og i hans Sted valgtes Se
minarist Johannes Jensen Visbye, om hvem man
antog, at han kunde undervise i Tegning, hvilket laa
Kommissionen meget paa Sinde. Han begyndte ogsaa
derpaa, men det viste sig inden ret lang Tid, at han ikke
havde Evner og Dygtighed dertil, og Tegneundervisningen
hørte saa op indtil videre. I Løbet af Sommeren blev
Skolens Udhuse genopbyggede, men da Arbejdsanstalten
for fattige imidlertid var bleven ophævet, behøvede man
ikke saa stor Plads som før, og de nye Huse kostede kun
1660 Rdlr., hvorved Skolen tik en Ekstra-Indtægt af
800 Rdlr.
Den udskilte Del af Hovedgaarden
Mtr.-Nr. 70 b, der hidtil havde været udlejet i 2 Lejlig
heder, blev i Marts solgt med Gaardsplads, Have og det
nye Baghus, som opførtes i denne for 1200 Rdlr. til
Brændevinsbrænder Hans Abelin Schou, som efter
Akkord havde paataget sig at opføre det nye Sidehus og
Udhus. Efter at dette var færdigt, blev der ved Pro
kurator Grüner anlagt Sag mod Skolekommis
sionen, fordi Huset ikke havde faaet grundmurede
Brandgavle, var kommet 1 Tomme (!) for nær til Bag
huset i Nr. 69 og dets Opførelse ikke var anmeldt for
Brandkommissionen. Skolekommissionen tabte Sagen og
maatte udrede 10 Rdlr. til Fattigkassen, 15 Rdlr. 3 $
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til Grüner, samt tilpligtet at lade Gavlene opføre af
Grundmur. Dette maatte dog den nye Ejer paatage sig.
Aaret gik derefter til Ende uden nogen nævneværdig
Forandring. Saa kom 1807 og dermed en Del Forstyr
relse i Anledning af Krigen. Det kan have Interesse at
følge Pastor Fuglsangs Optegnelser i Inspektionsproto
kollen :
»Mandag d. 17de Aug. vare Lærerne vel paa Skolen, men
formedelst de i disse Dage udbrudte Krigsuroligheder var hole Byen
i Forventning, ingen Børn mødte, og ingen havde Sans til at gøre
noget, følgelig blev Ferien forlænget til 20de Aug. — Torsdag d.
20de Aug. vare alle ved Lærerne tilsagte at møde og at med
bringe fra deres Forældre hvad gammelt Linned de havde, til deraf
at plukke Cbarpie. Børnene plukkede Charpie under Lærernes Op
sigt denne hele Uge ialt ’/2 L®. som ved mig (Fuglsang) tilstilledes
Amtmand Stemann igennem Borgmester Mandix Contoir. — Lør
dag d. 29de Aug. I denne Uge har man vel læst paa Skolen,
men formedelst Krigsurolighederne og den forestaaende Høst, da
det meste Mandskab var borte, og Børnene, som kunde gøre noget,
brugtes af deres Forældre, har næsten ingen Børn mødt, ligesom
man da ogsaa adskillige Dage maatte derfor give Lov. Ej heller
havde noget Menneske mange Dage Samling til at gøre noget al
vorligt. — Lørdag d. 5te Septbr. Ogsaa i denne Uge har det
været umuligt at samle Børnene til stadig Skolegang, da næsten
alle have været spændte med Opmærksomhed paa den almindelige
Fare, som Landet svævede i, og alle de Anstalter, der daglig gjor
des til Landets Forsvar og Armeens Pleje, samt den indfaldende
Høst, da alle Hænder, som kunde bruges, maatte anvendes, og frem
mede Troppers Oennemmarch og Indlægning. — Lørdag d. 12te
Septbr. Ogsaa i denne Uge have de samme Aarsager hindret
Skolegangen, hvortil kom de fjendtlige Troppers Indkvartering i
Byen, hvorved enhver i Førstningen var frygtsom for at lade deres
Børn komme ud. — Mandag d. 14de Septbr. blev vel Skolen
fortsat, men endnu savnedes mange Børn. Skolens Bud blev om
sendt til Forældrene med Anmodning om igen at lade deres Børn
besøge Skolen. — Lørdag d. 19de Septbr. Skolegangen be
gyndte at komme lidt i Orden, hvorfor jeg ogsaa Onsdag d. 16de,
da jeg katekiserede med 3dje Klasse, tilsagde til næste Torsdag
Eksamen hos Hr. Visby og bad ham derpaa at præparere Børnene.
— Mandag d. 5te Oktbr. Eftersom Magistraten i Gaar d. 5te
Oktbr. ved at et stort Antal engelske Tropper bleve her indkvar
terede, sendte en Billet, at ufortøvet et Par Stuer paa Skolen maatte
udryddes for at bruges til Sygestuer for de indkvarterede Tropper,
maatte Borde og Bænke indflyttes i andre Stuer, og Skolegangen
maatte altsaa ophøre, og Frihed blev for det første given til den
8de Oktbr. Denne Eftermiddag kom imidlertid Rekvisition af nok
en Stue til Sygestue for Artilleri-Choret; altsaa maatte Skolegangen
udsættes indtil videre. — Torsdag d. 15de Oktbr. forlod den
engelske Besætning Slagelse, men de syge Hannoveraners havde
hæsligt spyttet op paa Væggene; den Stue, hvori de havde ligget,
maatte derfor først hvidtes, hvilket ved Kammerraad Christensen
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blev foranstaltet, saa at Skolegangen paa Mandag d. 19de Oktbr.
igen begynder.»

Afbrydelsen paa Grund af Krigen var dog ikke gan
ske forbi endnu. Cancelliet udstedte nemlig, i Henhold
til Sundhedskollegiets Forestilling, under I9/10 Befaling
om, at alle de Værelser, der havde været brugte som
Sygestuer eller Hospitaler for de engelske Tropper, skulde
»for at forhindre Udbredelsen af den blandt disse her
skende smitsomme Øjensygdom, vel udluftes, afvaskes,
gennemrøges med Saltsyre og kalkes, samt derefter bebørigen tørres, forinden de igen tages i Brug«. Skolen
maatte paa Grund af denne Desinfection atter hæves fra
26de Oktbr. til 2den Novbr. — Uden Afbrydelser fort
sattes derefter Skolen Aaret ud. Men næste Aar 1808
bragte endnu flere Forstyrrelser end det foregaaende.
Megen Sygdom var der blandt Lærerpersonalet, og Skole
stuerne bleve benyttede, dels til Oplagsplads for Seng
klæder, dels til Lazareth for de gennemmarcherende Trop
per, i Septbr. lod Magistraten de »spanske Tropper spise
deri«. Der kunde saaledes ikke blive Tale om nogen
regelmæssig Undervisning, Haandgerningsskolen var helt
lukket største Delen af Aaret, da Mdme Jansen døde, og
Stuen brugtes til Magazin. For at bøde paa Lærernes
knappe Lønninger blev Klokkerembederne ved Kirkerne
forenede med Lærerembederne, som derved fik et højst
fornødent Tillæg. I Aaret 1809 skete intet mærkeligt
og fra og med 1810 ophører ganske Kommissionsmed
lemmernes Optegnelse i Inspektionsprotokollen, saa der
er ingen Oplysninger mere om Skolens daglige Gang.
1812 ophørte Tegneskolen og 1813 Haandgerningsskolen
eller »Spindeskolen« for Pigebørn. Den 31te Marts 1813
meddelte Bestyrelsen for det Reiersenske Fond, at »da
flere Aars Erfaring havde vist, at det Reiersenske Fonds
Spindeskolers Vedligeholdelse ikke svarede til Hensigten
og de dermed forbundne Udgifter«, saa havde man set
sig nødt til at gøre en Forandring deri, og man vilde
derfor underrette Bestyrelsen for Spindeskolen i Slagelse
om, at denne ikke kunde vedblive for Fondets Regning
længere end til Udgangen af September, og at Huslejen
for Skolens Stuer kun vilde blive godtgjort til Michaels
Flyttedag, »til hvilken Tid det Hele for Fondets Reg
ning ophørte«. — I Oktbr. 1813 blev Lærer Bisserup
forflyttet til Sorterup, og Embedet blev foreløbig ikke
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besat, thi med de Vilkaar, Skolen da kunde byde, »kunde
man ikke vente at faa et dueligt Subjekt«. Endelig kom
da den længe ventede og ønskede Anordning om
Skolevæsenet i Købstæderne udstedt den 29de
Juli 1814. For at faa Skolen ordnet i Overensstem
melse dermed, holdt Kommissionen en Række Møder og
dens »Betænkninger« og Forslag desangaaende indsendtes
til Direktionen, som sendte et imødekommende Svar derpaa d. 30te Novbr. Dermed er saa det første større Af
snit af Skolens Historie endt.
Joh. Hoffmann.

Slagelse Borger- og Friskole.
Efter 1815.

A.

1815 — 1840.

Den nye Anordning kom rigtignok 1814, men først
efter 10 Aars Forhandlinger kom Skolen endelig i fast
Gang i Overensstemmelse med Anordningens Fordringer.
Skolen indviedes derefter igen den 12te Jan. 1825 Kl. 11
Form. Til Stede vare Skoledirektionen: Amtmand Stemann og Amtsprovst Mønster, Skolekommissionen, Læ
rerne og Børnene, samt Borgere fra Byen, til hvem der
var fremsat Indbydelse fra Prædikestolen og gennem Avi
serne. Pastor Fuglsang skriver derom i Forhandlings
protokollen :
Først intimerede Pastor Fuglsang Højtideligheden for For
samlingen med en kort Udsigt over Skolens Bestemmelse ved den
foregaaende Indvielse 1800, og hvorfor den ikke nu kunde vedblive
efter den Indretning; han sluttede med en Bøn til Gud om hans
Aands Bistand og Velsignelse for Jesu Kristi Skyld for nærværende
Handling og denne Stiftelses Bestemmelse, hvorefter han opfordrede
de i Stuen værende Børn til at afsynge Psalmen Nr. 135 (I Jesu
Navn), som de da afsang. Hvorefter Hans Højærværdighed, Hr.
Amtsprovst, R. af D. og Dmd. P. H. Mønster holdt en Tale over
en Sentens af Dr. Morten Luther, indviede Skolen og overleverede
Lærerne deres Kaldsbreve, Hr. Østrup som Kateket. Hr, Visby som
1ste Underlærer og Hr. Schow som 2den Underlærer, og sluttede
med en Velsignelse over Stiftelsen. Pastor Fuglsang besteg derefter
igen Talerstolen og formanede Skoleungdommen, alle Forældre og
Husbonder, samt Lærerne med Pauli Formaning til de Epheser 5. Kap.
2. V. til at takke Gud i Jesu Navn for meddelte Velgerninger i denne
Stiftelse, hvorefter han opfordrede den tilstedeværende Skoleungdom
til at slutte Højtideligheden med at afsynge Psalmen Nr. 193 (Jesus,
Herre! lad dit Rige); hvormed alt endtes.

Beretningen slutter med Ønsket: »Gud give Held
og Velsignelse til denne Stiftelse«, og er derefter underVor Ungdom.

1899.
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tegnet af alle Skolekommissionens Medlemmer: Fuglsang,
Bastholm, Birch, Bagger og Ebbesen. Skolen bestod der
efter under denne Ordning med enkelte mindre Udvidel
ser til Slutn. af 1840.
I Aaret 1826 oprettedes endelig den meget omtalte
Haandgerningsskole for Pigebørn. En Mdme
Schow ansattes til Lærerinde, hendes Løn var fri Bolig
og 20 Rdl. Sølv aarlig. Hun rejste saa til København
for at sætte sig ind i den indbyrdes Undervisningsmethode ved Sølvgadens Kaserneskole. Herfra kom hun
tilbage med udmærkede Vidnesbyrd, og d. 24de Maj be
gyndte Skolen med 24 Elever, som hver Formiddag fik
Undervisning i Spind, Strikning og Syning. Denne Sko
les Regnskab førtes uafhængig af den anden Skoles, og
man maatte se at skaffe sig Indtægter ved Salg af det
udførte Arbejde. Børnene medbragte ogsaa undertiden
selv Materiale, som de forarbejdede, men da de næsten
alle vare af »den uformuende Folkeklasse«, saa blev det
kun lidt, navnlig skortede det paa det fornødne Lærred
til Syning1).
Nu gik alt som sædvanlig i Skolen til Maj 1830,
da Kateket Østrup forflyttedes, og Lærer Visby blev saa
svag, at han maatte ansøge om at holde Hjælpelærer.
Det bevilgedes ham, han fik 50 Rdl. af Skolelærerhjælpe
kassen til Hjælp og Seminarist C. F. Frandsen valgtes
1830. I Stedet for Pastor Østrup valgtes cand, theol.
P. F. Nielsen til Kateket d. 18de Aug., blev indsat
d. 24. Okt. og begyndte straks sin Gerning. Frandsen
skulde tillige paatage sig at undervise i Gymnastik og
Sang, i hvilke Fag han underviste i Skolen en Række
af Aar.
’) Skolen blev saa drevet ved Siden af »den danske Skole« til
1840, og derefter ved Siden af Friskolen. 11854 maatte Haandgerningsstuen og Lærerindens Lejlighed tages i Brug til Skole
stuer for Friskolen. Undervisning i Spind ophørte nu, da man
i det nye Lokale ikke havde Plads til Rokkene, men Syning og
Strikning fortsattes. 1856, da den nye Skole toges i Brug,
flyttedes Haandgerningsskolen derhen, men det var kun de
ældre Piger, der deltoge deri uden for Skoletiden, senere i
1868 blev Undervisningen udvidet til de yngre Børn, og
Timerne bleve lagte ind mellem de andre Undervisningstimer.
Len betragtes dog endnu som en særstillet Afdeling af Fri
skolen, til hvilken der fra Sorø Amts Skolefond aarlig gives
Tilskud.
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I Aaret 1829 blev der gjort Begyndelse til en
Tegneskole, om hvilken der her skal gives en kort
Oversigt. Omtrent midt paa Sommeren kom til Slagelse
en pens. Major Pedersen fra Bornholm. Han havde med
Held indrettet en Tegneskole i Rønne for Haandværkere
efter en af ham udfundet geometrisk Læremethode. Det
var hans Agt at gøre Forsøg paa at oprette en lignende
i Slagelse, og til en Begyndelse tilbød han, at han frit
vilde undervise en Del unge Mennesker i Tegning efter
sin Methode, naar Skolekommissionen dertil vilde over
lade ham et Par Stuer paa Borgerskolen udenfor Skole
tiden. Dette indrømmede man ham, og han begyndte
saa med nogle unge Mennesker, som havde meldt sig
dertil. Efter at have undervist dem i 75 Timer indbød
han en Del Mænd til at tage Elevernes Arbejder i Øje
syn. De indbudne vare: Justitsraad, Borgmester Birch,
Consistorialraad Fuglsang, Rektor Qvistgaard, Forligelseskommissær Hansen, Cancelli-Assessor, Byfoged Gude,
Murmester A. Petersen, Smedemester N. Øland, Mur
mester J. Øland, Snedkermester J. Korfitsen og Maler
mester Neuhaus. Han tilbød da, at naar disse Mænd
vilde danne en Komité og udvirke Tilladelse til, at han
fremdeles kunde benytte et Par Stuer paa Skolen, vilde
han selv give Undervisning frit den første Sommer, indtil
Skolen var kommen godt i Gang og kunde fortsættes.
Alle de tilstedeværende toge med Tak mod Tilbudet og
lovede at støtte Sagen, naar Pedersen kun kunde skaffe
nogen Understøttelse fra det offentlige. Han rejste saa
bort, medtagende alle Prøvetegningerne, og lovede at give
nærmere Underretning om, paa hvilken Maade og til
hvilken Tid Skolen kunde sættes i Gang. Den 10de Nov.
sendte han saa til de nævnte Mænd af den vordende
Comité en Skrivelse, af hvilken det bl. a. fremgik, at det
Reiersenske Fond ikke alene vilde tilstaa 300 Rdlr. til
Skolens første Indretning med Borde, Skabe, Instrumen
ter o. s. v., men ogsaa til Majoren selv 200 Rdlr., hvis
han i 5 Maaneder af det næste Aar 1830 vilde give Un
dervisning dels i Skolen, dels til en Mand, som siden
kunde overtage Undervisningen. Direktionen og Skole
kommissionen toge med Glæde mod Tilbudet, og d. 1ste
Maj 1830 begyndte Skolen. Major Pedersen forlod Byen
omtrent ved Oktober Maaned, og Comiteen antog saa to
Lærere, Snedkersvend P. L. Stephansen og Malersvend
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F. L. Neuhaus, med hvis Flid og Undervisning Comiteen havde al Grund til at være tilfreds. Imidlertid var
Skolen stadig i Pengeforlegenhed, allerede i Marts 1831
udviste Regnskabet et Deficit af 11 Rdl. 4
Sedler og
»Tegn«, hvilket Beløb Comité-Medlemmerne enedes om
at dække. Undervisningstiden indskrænkedes for at spare,
og Lærernes Løn formindskedes i Forhold dertil. Senere
gav Skolekassen aarlig et Tilskud mod at et vist Antal
Drenge fra Borgerskolen gratis fik Undervisning i Tegne
skolen. Man vedblev saa med Besvær at holde Liv i
Skolen, indtil den ved den nye Ordning af 1840 ind
lemmedes i Borgerskolen.
Om Tilstanden i Skolen, da Kateket Nielsen
havde tiltraadt sit Embede, vidner følgende Skrivelse af
15de Nov. 1830 fra ham til Skolekommissionen:
Ærbødigst Promemoria! Jeg kan ej undlade at tilskrive den
ærede Kommission i følgende Anledning. Ved min Tiltrædelse til
Slagelse Borgerskole har jeg fundet samme i en sørgelig Forfatning
■— en naturlig Følge af, at de to øverste Klasser saa at sige ingen
Lærere have haft i en Række af 4 Maaneder. Temmelig indskræn
kede ere Børnenes Kundskaber, men endnu maadeligere staar det
til med Disciplinen, som er aldeles forfalden, og der er desværre
kun daarlige Udsigter for Fremtiden, da den Seminarist1), hvoraf
den anden Lærer har betjent sig i den senere Tid, aldeles ikke
synes at være sin Post voxen. Med Sorg ser jeg, at dersom ikke
en Forandring sker snarest muligt, vil selv den største Anstrengelse
fra min Side ikke være tilstrækkelig til at vedligeholde den Orden,
der bør finde Sted ved enhver Læreanstalt, selv af den aller laveste
Slags. Saaledes som det er nu, nedrives mere i een Time, end der
ved Orden kan opbygges i tvende, og vi staa altsaa i Fare for at
gaa tilbage i Stedet for at gaa frem. Ja, i Sandhed, jeg skammer
mig ved at være Lærer ved en Skole, hvor der i den anden Lærers
Klasse og Timer finde saadanne Uordner Sted, som kunne høres over
den halve By, hvorfor jeg ej kan andet end anmode Kommissionen
om at tage i den Henseende kraftige og hurtige Forholdsregler,
dersom ej Skolen skal blive til en Skandale for Byen og til Skam
for Kommissionen og mig. — Vel maa jeg, desværre! Dag for Dag
mere og mere erkende, at Skolen bærer et urigtigt Navn, da den
ikke er en Borgerskole, men en Fattigskole for Byens laveste og
ringeste Folkeklasse, og sørgelige ere ogsaa i saa Henseende Ud
sigterne, da en kendelig Degradation spores; thi i 3dje Klasse ere
dog nogle anstændige Borgerbørn, men i 2den næsten ikke et ene
ste; de fleste ere derimod skidne og pjaltede, mange have fast ikke
Klæder paa Kroppen, og dog bærer Skolen Navn af Borgerskole!
At heri en Forandring burde ske, kan vel næppe nogen af Kommis
sionens Medlemmer nægte, og jeg indser ikke, hvorfor den ej kunde
’) En Seminarist Venzel, som vikarierede en kort Tid for C. F.
F randsen.

691
ske og det til sandt Gavn og Nytte for Byen. Tør jeg slutte fra,
hvad jeg har hørt under mit korte Ophold her paa Stedet, da maa
Trangen til en Borgerskole, der svarede til sit Navn, være over
ordentlig stor og altsaa Trangen til en gennemgribende Forandring
ved den nu bestaaende, der tillige er saa overfyldt med Børn1), at
kun saare lidet kan udrettes, forudsat at den skal staa dog noget
over don allersimplesto og laveste Almueskole. Jeg haaber, at den
ærede Kommission vil anse Ovenstaaende som sagt, ej for at kriti
sere den bestaaende Indretning og dens nærværende Forfatning,
men være overbevist om, at jeg har fremsat det, fordi jeg nødvendigen maa nære den for mig saare trykkende og nedslaaende Tanke
og Overbevisning, at dersom Omstændighederne ej forandres, tør
jeg ikke haabe at virke til synderlig Nytte i den Stilling, hvori jeg
er kommen, ej at tale om, at min Forventning at skulle undervise
honette Borgerbørn ganske og aldeles er skuffet, og jeg, som oven
for er sagt, har fundet Daglejer- og Tiggerbørn, som jeg endog
udon overdreven Delicatesse mangen Gang maa frygte for at nærme
mig.
Dersom jeg skulde være saa heldig at henvende den ærede
Kommissions Opmærksomhed paa en Genstand, som efter mine Tan
ker er af Vigtighed, vilde det være mig kært.
Ærbødigst P. F. Nielsen,
ordn. Kateket.

I Anledning af dette Brev fra Nielsen sendte Kom
missionen ham den 19de Nov. en Skrivelse, i hvilken
den oplyser, at den allerede var bekendt med de nævnte
Uordener i 2den Klasse under Hjælpelærer Venzel, og at
den derfor ogsaa havde paalagt Visby at søge en anden
Medhjælper samt havde gjort Indberetning derom til
Direktionen. Kommissionen anmodede derhos Nielsen
om vekselvis at undervise i 2den og 3dje Klasse, indtil
Direktionens Bestemmelse kunde komme. Med Hensyn
til Forandring i Skolens Ordning vovede Kommissionen
ikke at fremkomme med nogen Indstilling derom, da
Anordningen selv og de i den tilføjede Instrukser vise,
hvad Regeringen forstaar ved Borgerskoler og den Klas
sifikation af nødvendige Skoler i Købstæderne, den an
tager, nemlig Borgerskoler og Realskoler. Kommissionen
vedlagde derhos et Expl. af samme Anordning til Kate
ketens nærmere Underretning.
Der var ogsaa Knøse og Piger i en Alder af indtil
20 Aar som Lærlinger i Skolen, og da Skolegangen
naturligvis for dem var en ulidelig Ting, er det en
*) 1ste (øverste) Kl. havde 77 Elever.
2den
— 56
—
3dje
— 88
—
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Selvfølge, at disse ikke bidroge til at fremme god Aand
og Orden i Skolen. Misfornøjelsen med Skolen var al
mindelig i Byen blandt de bedrestillede Borgere, som
gerne vilde have en Mellemting mellem Latinskolen og
Almueskolen, og det bar derfor mere og mere henimod
den Adskillelse af Borger- og Friskolen, som fandt Sted
1840.
Det synes dog, som nogen Bedring i Forholdene paa
Skolen allerede fandt Sted i 1831, man tænkte ogsaa paa
at oprette en Slags Realklasse for Drenge, men det blev
foreløbig ved Tanken. Aarets store Begivenhed var Kong
Frederik d. 6tes Besøg den 6. Juni, og det hedder der
om i Forhandlingsprotokollen:
1831 den 6te Juni nød Slagelse Borgerskole med andre offent
lige Indretninger den Lykke at beæres med Hans kongelige Maje
stæts Nærværelse. Hans Majestæt havde i Forvejen gennem Amtet
frabedet sig alle offentlige Hyldinger og Ærefrygts Beviser, der
kunde sætte Borgerne og Stifteiserne i Omkostning, da han vilde
se sig om i Byen. Alle Embedsmænd vare tilsagte at møde paa
Postgaarden, hvor han vilde aftræde, for der at modtage hans Ordre:
Hvad han vilde se, og i hvad Orden han vilde vælge. — Efter Af
tale mellem Byens civile og gejstlige Øvrighed blev han paa Post
gaarden paa samtlige Byens Embedsmænds og Borgeres Vegne med
et Par undersaatlige Hyldingsord ved en af Byens Embedsmænd
modtagen, hvorefter han, efter en kort Cour, begav sig først paa
Raadstuen og derefter paa Borgerskolen, hvor Børnene vare mødte,
enhver i sin Klasse, med deres Lærere. Ogsaa Tegneskolens Elever
vare tilstede i Commissions-Stuen, hvor en af Tegne-Comiteens
Medlemmer var tilstede for at give Oplysninger, om fordredes, ogsaa
Tegnelærerne vare tilstede. Det behagede Hans Majestæt at gaa
ind i enhver Klasse og at lad® Læreren examinero enkelte af Bør
nene. I Skrivestuen lod han sig forevise Skrivebøgerne og hørte i
Hovedregning enkelte Børn i Reg. d. tr.-Stykker. I IndbyrdesUndervisning gik han selv omkring ved Læsc-Tabellerne og prøvede
enkelte i at stave udenad. I Tegneskolen saa han nogle af Ele
vernes fremlagte Tegninger og lod enkelte Børn prøve i geometrisk
Tegning paa den sorte Tavle. Han lod saa Drengebørnene foretage
nogle gymnastiske Øvelser og gik derpaa i Pigernes HaandarbejdsSkole. Han opholdt sig saaledes omtrent 3/4 Time paa Borgerskolen.
— Denne Dag være i varig højtidelig Ihukommelse for os Alle,
Børn og Foresatte!
N. S. Fuglsang.

Næste Aar d. 20de Juni besøgte Biskop P. E. Müller
Skolen. Han skriver derom i Forhandlingsprotokollen:
Den 20de Juni visiterede jeg Slagelse Bys Borgerskole, hvis
øverste Klasse mødte i Kirken efter Kirkevisitatsen. Formedelst
Kateket Nielsens Sygdom katekiserede Hr. Frandsen for mig. Bør-
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nene svarede nogenlunde, men deres Fremgang forekom mig i det
Hele ikke at være saadan, som man kunde vente af en større Køb
stads Borgerskole, som har trende Lærere. Saaledes viste anden
Klasses Skrivebøger alt for mange, som endnu kun skreve Bog
staver. Imidlertid indrømmer jeg, at Skolelærernes Sygelighed (Vis
bys) kan have været en midlertidig Hindring, ligesom ogsaa det
indskrænkede Lokale lægger endnu større Vanskeligheder i Vejen
for Skolevæsenets Fremme. Derfor kan heller ikke den indbyrdes
Undervisning, uagtet Læreren forstaar den, drives aldeles efter Be
stemmelserne. Gymnastikken var endnu i sin Barndom.

Naar Biskoppen derefter tilføjer: »Lille Valdby Skole
fandt jeg udmærket og roser den meget duelige Lærer,«
saa kastes herved et Lys paa Slagelse Skole, som viser,
at dens Standpunkt da ligesom tidligere kun har været
middelmaadigt.
En omtrent enslydende Bedømmelse af Skolen giver
Herredsprovst Oirik d. 5te Dec. 1832; han tilskriver
Skolens mindre gode Tilstand væsentligst de mange For
sømmelser og indskærper Skolekommissionen at drage
Forældre og Værger til Ansvar ved Mulkter efter Anordn,
af 27/, 1814 § 24.
Man indsaa mere og mere, at der maatte gøres noget
for at skille de gamle, daarlige og forsømte Børn ud fra
de andre, og man oprettede da for dem en »Aftenskole«,
hvori de kunde bringes saa vidt i Læsning og »Kristen
domskundskab«, at de kunde konfirmeres »med Dispen
sation for de øvrige Discipliner«. I Dec. 1833 oprettedes
denne »Særklasse« med 43 Elever, alle over 13 Aar, som
undervistes 2 å 3 Timer hver Aften, men allerede næste
Aar efter Sommerferien toges Kommissionsstuen i Brug
til denne »Subsidiær-Klasse«, der fra nu af fik Under
visning om Formiddagen; da man havde antaget en ny
Lærer, Stud. K. P. Hagenstrøm, havde man Lærerkraft
nok dertil. Historie og Geografi optoges fra nu af som
Fag i øverste Klasse, og paa Grund af disse forskellige
Forandringer udarbejdede man en ny Læseplan i 1835.
Dens Hovedtræk er følgende: Drengene undervistes om
Formiddagen, Pigerne om Eftermiddagen; Fredag Form,
og Lørdag Efterm. vare fri. Timefordelingen var saa
ledes :
1. Klasse (nederste Kl.) med indb. Underv.
Kl. 8—9 Læsning for alle og Religion for de dertil forber. Elever.
— 9—10 Skrivning.
— 10—11 Regning med Forstandsøvelse i 20 Minutter.
Fra Kl. 2—3, 3—4 og 4—5 det samme.
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2. Klasse.
Skoletid fra Kl. 8 — 11 samt de 3 Dage Sang fra 11 — 12,
Igl. fra 2—5 og de 3 Dage Sang fra 5—6.
Fag: Religion, Læsning med Sproglære, Skrivning, Skriftlæsning
med Retskrivning og Regning.

3. Klasse.
Skoletid hver Dag Form. 8—12 og Efterm. 2—5. Sang 3 Dage
fra 5—6.
Lærefag: Religion, Læsning med Sproglære, Skrivning, Retskrivning
(2 T.), Regning, Geografi og Historie (samlede i 2 Timer).

I Formiddagstimerne er ogsaa indbefattet 3 Timer i
Sang sammen med Hovedregning (!). Gymnastik
rimeligvis Kl. 7—8 Morgen, dog kun om Sommeren.
Særklassen havde kun Religion. Læsning, Skrivning og
Regning. Det synes, som om den nye Ordning og den
nye Lærer har gavnet Skolen meget, i al Fald skriver
Provst Olrik efter sin Visitats i 1835:
Det var mig iøvrigt en stor Glæde at so, hvor betydelige
Fremskridt denne Borgerskole i de sidste Aar har gjort, og det or
udenfor al Tvivl, at Sognepræsten, Hr. Salicaths’) samvittigheds
fulde og omhyggelige Tilsyn i Særdeleshed har bevirket, at en
bedre Aand or vaagnet i Skolen og at en fuldstændigere Undervis
ning meddeles, der ved Lærernes fortsatte Flid og Bestræbelser
ikke vil blive uden Velsignelse, men bære herlige Frugter.
Chr. Olrik.

1837 skete den Forandring i Lærerpersonalet, at
Kateket Nielsen blev kaldet til Præst for Jellinge og
Hover Menigheder, og cand, theol. Thorvald Leaning2)
udnævntes til hans Efterfølger med en Løn af 300 Rdl.,
fri Bolig og 6 Fv. Brænde »til Skolens og eget Brug«,
Højtidsoffer og som Aftensangspræst 43 Rdl. aarlig.
Samme Aar blev Særklassen nedlagt og den længe øn
skede Realklasse oprettedes. Der skrives herom i
Forhandlingsprotokollen: »Da Antallet af Lærlinger i
Extraklassen betydelig er aftaget, og de tilbageværende
for en Del kunne gaa over i de faste Klasser, blev
det andraget (o: foreslaaet af Formanden), at efter den
Lærerkraft, som Skolen for Tiden er i Besiddelse af, en
egen Klasse for Drengebørn kunde oprettes, hvor
’) Sognepræst ved Set. Michaels Kirke efter Pastor Fuglsangs
Død 1832.
2) Senere Sognepræst i Skørpinge ved Slagelse, død i København.
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de kunde erholde en hel Dags Undervisning og gaa
videre frem i Historie, Geografi, Regning, Grammatik,
Mathematik og Tydsk. Kommissionen, som herved vilde
møde et almindeligt Ønske hos mange Forældre i Bor
gerstanden, som havde beklaget, at deres Børn maatte
søge Undervisning andet Steds, ifald disse ej skulde over
lades til Lediggang den halve Dag, bifaldt Forslaget, hvis
nærmere Udførelse efter den afholdte Efteraars-Eksamen
skulde fremmes.« — I Nov. kom Klassen i Gang under
Lærer Hagenstrøms Ledelse. Undervisningen var gratis,
kun skulde der betales for Bøger og Skrivematerialier,
men dog meldte der sig kun 7 Drenge1), saa Trangen
til udvidet Undervisning maa næppe have været meget
stor. Den var nærmest en Eftermiddagsklasse til Skolens
øverste Klasse. Undervisningstiden var hver Dag — Lør
dag undtagen — fra Kl. 2—5, og Tiden var saaledes
fordelt paa Lærefagene: Dansk Grammatik 2, Retskriv
ning 3, Tysk 4, Arithmetik 2, Geometri 2 og Verdens
historie 2 Timer ugentlig.
Henimod Aarets Slutning besøgte Provst Olrik igen
Skolen og slutter sin Indberetning om Skolens Tilstand
saaledes: »Ihvorvel der saaledes i Slagelse Borgerskole
forefindes adskillige Mangler, som jeg ovenfor har ud
hævet, er det udenfor al Tvivl, at denne Skole gaar
fremad til det Bedre med stadige Skridt, og ved de an
satte duelige Læreres fortsatte Flid og Omhu haaber jeg,
at denne Skole, under Skolekommissionens omhyggelige
Tilsyn, snart vil svare til sit Øjemed, forsaavidt dette ved
den nuværende Organisation kan opnaas.«
Begyndelsen til Fortsættelse af Underhandlingerne
om en Omordning af den danske Skole, hvilke førte til
Vedtagelsen af en Plan derfor, der blev godkendt af Kon
gen og sat i Værk i 1840, var den nedenfor anførte fra
Cancelliet under 10/2 1838 til Skoledirektionen rettede
Skrivelse, meddelt Skolekommissionen den 14/2:
De raadgivende Provindsialstænder for Sjællands med flere
Stifter have underdanigst indstillet:
»At det maatte behage Hans Majestæt Kongen gennem Can
celliet at lade indhente vedkommende Autoriteters Betænkning om,
hvorledes Borgerskolernes Afsondring fra Almue- eller Fattigskolerne
i Købstæderne muligst kunde befordres.«
*) Næste A ar kun 4.
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Efter at dette Collegium dernæst, efter Hans Majestæts aller
højeste Befaling, havde indhentet Betænkninger fra samtlige de
Skoledirektioner, til hvis Embedskreds der hører nogen Købstad,
samt vedlagt allerunderdanigst Betænkning om Iværksætteligheden
af den ommeldte Afsondring, har det behaget Allerhøjstsamme under
17de f. M. allernaadigst at resolvere saaledes:
»Vi ville med særdeles Velbehag anse det, naar der i Købstæ
derne gøres Udveje til, ved Siden af de almindelige Borgerskoler,
hvori der fremdeles, som hidtil, bør være Adgang for alle Indvaanere til uden Betaling at faa deres Børn underviste i de for Alle
fornødne Kundskaber og Færdigheder, i Overensstemmelse med, hvad
der for disse Skoler er befalet, at indrette højere Borgerskoler, i
hvilke en mere udvidet Undervisning gives for Børn af begge
Køn, mod at de derfor erlægge saadanne Skolepenge, at derved den
forøgede Udgift dækkes, som en saadan Skole vil medføre fremfor
dem, der vilde være forbundne med, at disse Børn nøde Undervis
ning i den almindelige Borgerskole. — Forinden nogen saadan Skole
maa indrettes, bliver der af Skolekommissionen at udarbejde en ud
førlig motiveret Plan, der med Skoledirektionens Betænkning bliver
at indsende til Cancelliets Approbation. —
Ligesom denne Plan nøjagtigen bør bestemme, i hvilke af de
i Anordningen for Købstæderne af 29de Juli 1814 § 74 nævnte
Lærefag der efter Indvaanernes Tarv og de Midler, hvorpaa der
kan gøres Regning, bør gives Undervisning, og hvorledes denne
hensigtsmæssigt kan besørges, enten ved Hjælp af de ved den almin
delige Borgerskole ansatte Lærere eller ved andre særlig dertil an
tagne, saaledes bør den og være ledsaget af en med muligste Nøj
agtighed affattet Forklaring over alle de Bekostninger, som det kan
ventes, at den foreslaaede højere Borgerskole kan foraarsage, og den
Indtægt, der kan ventes af de i Forslag bragte Skolepenge.
For saa vidt det i enkelte Byer, paa Grund af særdeles Om
stændigheder, maatte være gørligt at afsondre de Børn, der kunde
behøve en mere udvidet Undervisning, fra simple Almuesbørn i sær
skilte Skoler, uden at der i nogen af disse betales Skolepenge, kan
ogsaa en saadan Afsondring med Vort Cancellis Approbation iværk
sættes, dog saaledes, at hverken de sidstnævnte Børns anordnings
mæssige Undervisning derved lider, eller at saadanne Udgifter foraarsages, at derved vilde fremkomme Ubillighed mod en Del af
Indvaanerne, der ikke kunne benytte den fortrinligere Skole.«

Da Skolekommissionen fandt, at Sagen var af stor
Vigtighed for Byens opvoksende Ungdom, vedtog den ved
et Møde d. 31te Jan. 1838, at den skulde udgaa til
skriftlig Forhandling mellem Kommissionens Medlemmer
og derefter udarbejdes til et af dens Møder. Først den
16de Nov. s. A. kom Sagen til mundtlig Forhandling i
et Møde, og der skrives derom i Forhandlingsprotokollen:
»De mundtlige Forhandlinger over Planen til Skolevæse
nets forandrede Organisation, i Følge det kgl. danske
Cancellis Opfordring, bleve fortsatte, og blev i denne
Anledning fremlagt en Skrivelse fra Mag. Rector Fiber-
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ling (da Skolekommissionen havde forespurgt, om der ved
Latinskolen kunde ventes oprettet en Realklasse), i hvil
ken han ytrer, at der for Tiden ej var paatænkt nogen
saadan, ligesom han ogsaa tvivlede om Hensigtsmæssig
heden af en saadans Oprettelse, da en saa langt fuldkomnere var indrettet i Sorø, og den dobbelte og delte
Undervisning af Skolens Lærere let vilde medføre Ulej
ligheder, men i Fald en saadan Klasse skulde vorde be
falet, maatte den sandsynligen bestaa ved egne Midler;
og Betalingen for hvert enkelt Barn maatte antagelig
blive 30 Rdl. aarlig.«
Kommissionen mente dog, at en Adskillelse af Sko
len var nødvendig, saa Almuens Børn bleve underviste
for sig. og Borgerstandens for sig i de Fag, som kunde
være dem til Gavn senere hen i Livet. Denne Adskil
lelse fordrede jo en større Udgift, idet et nyt Lokale og
en ny Lærer med videre maatte erhverves; man antog
dog, at Byen indtil videre maatte være villig til at an
vise et saadant Lokale, og at en Betaling for de Børn,
som søgte Borgerskolen, af indtil 6 Rdl. for hvert, vilde
dække Lærerens Løn og Udgiften til UndervisningsApparaterne.
Antallet af de skolesøgende Børn var den Gang
saaledes:
1. Kl. ..
2. Kl. . .
3. Kl. ..
Extrakl,
Ialt..

92, derafBorgernes Børn 29, Almuens Børn 63.
68,
—
21,
—
37.
63,
—
38,
—
26.
30,_______ —__________ 4,
—
26,
243, derafBorgernes Børn 92, AlmuensBørn 151.

»Nødvendigheden og Nytten af den foreslaaede Ad
skillelse maatte være mere evident ved at betragte dette
Forhold, idet 151 Almuebørn vare indlemmede i en Skole,
hvori 92 Børn af Borgerstanden vare optagne. Naar nu
dette sidste Antal maatte antages at være betalende, og
de Børn, som i de private Skoler udenfor Byens Skole
hente Lærdom, kom hertil, formentes den behøvende
Sum at kunne vorde tilvejebragt. Disse foreløbige For
handlinger blive at optage i den udkastede Plan til Sko
lens fremtidige Indretning.«
Man naaede saaledes i Aaret 1838 kun til at blive enig
indenfor Kommissionens Kreds om Planens Grundtræk,
men i Løbet af 1839 lykkedes det at føre Sagen igennem.
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Skolen havde i dette Aar Besøg af Biskop Mynster.
Han har derom skrevet i Forhandlingsprotokollen:
1839 den 29de Juli visiterede jeg Slagelse Borgerskole. Med
Glæde fandt jeg denne talrige Skole saa vel organiseret, som det
kan ske, saalænge Fattigskolen ikke er adskilt fra Borgerskolen, og
Undervisningens Fremgang saa tilfredsstillende, at den vist med
Hensyn til Omstændighederne fortjener at kaldes udmærket god.
Det er mig en kær Pligt at bevidne saa vel Skolens første, særdeles
fortrinlige Lærer, ordineret Kateket Hr. Leuning, som Skolens øvrige
duelige og flittige Lærere min Agtelse og Tak.
Dr. J. P. Mynster.

I Jan. 1839 udarbejdede Skolekommissionen et Ud
kast til en Skoleplan, der billigedes af Borgerrepræsenta
tionen og i Marts s. A. afgaves til Direktionen. Her
kan kun fremsættes det vigtigste af Planen, men det vil
dog give et ret fyldigt Billede af Kommissionens Interesse
for og Indsigt i Skolesager, som vist var større end al
mindelig paa den Tid.
Skolen skulde deles i en Almue- eller Friskole
og en Borgerskole.
Friskolen skulde optage Børn af de Borgere, der
ej vilde eller kunde betale Skolepenge, samt de Børn,
hvis Opførsel, Mangel paa Renlighed eller ordentlig Paaklædning var Grunden til, at de bleve henviste dertil
fra Borgerskolen. Genstandene for Undervisningen skulde
være Religionskundskab, Læsning og Stiløvelse, Skrivning,
Regning, nogen Geografi og Fædrelandshistorie, Sang og
Gymnastik. I den nederste Klasse maatte indbyrdes
Undervisning anvendes, I denne Skole skulde ingen Be
taling gives, kun den anordnede Godtgørelse for Skrivematerialier. Skoletiden skulde være Heldagsundervisning,
3 Dage ugentlig for Drenge og 3 Dage for Pigerne. Der
til kom en Haandgerningsskole for disse.
»Borgerskolen antages at skulle modtage Børn af
de Forældre, der staa i Embeds- eller Borgerstand, og
som ville for den fuldstændigere Undervisning erlægge
den Betaling, der nærmere vil blive fastsat. For Drengene
bestemtes 6 Timer daglig til Undervisning, og de deles i
3 Klasser efter deres Alder og Standpunkt. 1ste Klasse
bliver for dem, der ej kunne læse rent, skrive Bogstaver
og Tal eller have gennemgaaet Luthers lille Katekismus
og de vigtigste bibelske Historier. 2den Kl. fortsætter
den begyndte Undervisning og leder til en klarere og
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sikrere Kundskab i Modersmaalet med Begyndelsesgrun
dene af Grammatik og Retskrivning, i Kristendommens
Lærdomme, praktisk Regning paa Tavle og i Hovedet,
Fædrelandshistorie og Geografi, lidt Tysk og Geometri.
3dje Kl. samler det forud læste til muligste Fuldkom
menhed og forbinder dermed Arithmetik, elementær Geo
metri, Naturlære. Verdenshist., Tysk og geometrisk Teg
ning. Desuden for alle Drenge Gymnastik.
For Pigerne i ovenanførte Borgerklasse aabner Bor
gerskolen om Eftermidddagen 2 Undervsningsk la s ser, efterdi de antages om Formiddagen at burde,
dels hjemme, dels i Haandgerningsskoler, øves til de for
skellige kvindelige Arbejder og Færdigheder, som de behøve
for deres Køn og tilkommende Livsstilling. Skolen tilbyder
dem da Vejledning i Læsning, Skrivning, Retskrivning,
Regning, Religion, Historie, Geografi og Tysk.
Skoleforsømmelserne antages at burde blive under
anordningsmæssig Tvang.
Til Borgerskolen findes der tilstrækkelige Lokaler i
den nuværende Skolebygning, men for Friskolen maa Lo
kaler skaffes andet Steds.«
Den forøgede aarlige Udgift vilde blive til
Lokale og Brændsel samt Inventariets Vedligeholdelse for
Friskolen, Løn paa 300 Rdlr. til en ny Lærer, et Ekstratillæg til Skolens tredje Lærer, da han slet ingen Løn
har af Skolen og ved Undervisningens Udvidelse rimelig
vis kommer til at opgive Bønholdertjenesten i Hospitalet,
og endelig Løn til Tegnelærerne. Betalingen i Bor
gerskolen formenes at burde være i Skolepenge 6 Rdlr.
aarlig og 1 Rdlr. aarlig til Bøger og Apparater for 1
Dreng og henholdsvis 5 Rdlr. og 4
for 1 Pige.
Udkastet slutter saaledes: »Idet vi saaledes indstille
denne Sag til højere og bedre Bedømmelse som til vore
Medborgeres kærlige og kraftige Understøttelse, er det
vor faste Overbevisning, at Skolevæsenet i Slagelse, der
hidtil har staaet under mange trykkende Vilkaar i det Indre, maa ved en Organisation efter de
her udkastede Grundlinier vinde en hensigtsmæssigere og
efter Tidernes Fordringer bedre Indretning og under sam
vittighedsfulde Lærere og et omhyggeligt Tilsyn vorde
mere tilfredsstillende for Kongens landsfaderlige Omsorg,
Forældre, Børn og Skolevæsenets Venner.«
Den 7. Marts s. A. sendte Magistraten og Borger
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repræsentationen Forslaget tilbage med en Skrivelse, hvori
det meddeles, at der ikke fra deres Side var noget at er
indre mod den foreslaaede Forandring, som maatte anses
ogsaa af dem for at blive meget gavnlig for Købstadens
Skolevæsen. Desuden var man villig til af Kæmnerkassen at give 100 Rdlr. aarlig til Friskolen og 100 Rdlr.
een Gang for alle til Inventarium til denne Skole, lige
ledes 100 Rdlr. i det første Aar til en midlertidig Lærer
ved Borgerskolen, da man først vilde se, hvorledes det
hele gik, førend man ansatte en fast Lærer.
Forslaget sendtes saa til Direktionen, der først havde
en Del Indvendinger at gøre, som bleve imødegaaede af
Provst Salicath; og saa endelig den 27de April 1840 kom
Forslaget tilbage med en Skrivelse fra Direktionen, hvori
meddeltes, at Cancelliet under 18de April havde resolveret,
»at det indsendte Forslag bifaldtes, og at Sko
len derfor kunde ordnes indtil videre derefter«.
Man maatte nu se sig om efter en Bygning til Fri
skolen og tænkte først paa den gamle Latinskole ved Set.
Mikkels Kirke, men Byen kunde ikke undvære den til
Sygehus. Saa var der en Murmester Picco, der havde
købt en Gaard paa Hjørnet af Slotsgade og Rytterstald
stræde, i Baghuset der tilbød han at indrette 2 Skole
stuer hver paa c. 300 Kubikalen mod en aarlig Leje af
100 Rdlr. og 100 Rdlr. i Bygningshjælp. Det gik man
ind paa, og ligeoverfor paa den anden Side af Gaden
blev indrettet Lege- og Gymnastikplads. Sem. C. C.
Carlsen, der havde et privat Institut i Byen, blev under
29de Oktbr. ansat som midlertidig Timelærer ved Skolen,
med en mudi. Løn af 25 Rdl.
Ved et Møde i Skolekommissionen d. 21de Aug. be
sluttede man at indrykke en Redegørelse for Skolevæse
nets Ordning i Byens Avis, »for at alle Borgerne kunde
blive rigtig bekendte med Skolernes Deling og Vilkaarene
for Adgangen til samme«.
Bekendtgørelse.
Ved det kgl. Danske Cancellis Skrivelse under 18de April
d. A. er en ny Organisation af Slagelse Skolevæsen indtil videre
approberet. Ifølge heraf vil den hidtil værende Danske Skole
her i Byen i anstundende Oktober Maaned vorde adskilt i tvende
Hovedafdelinger, af hvilke den ene vil bære Navnet: Borgerskole,
den anden: Friskole. Den første vil i den nærværende Skolebyg
ning modtage i 3 Klasser til hel Dags Skolegang de Forældres
Drengebørn, for hvilke en fuldstændigere Undervisning, end der
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hidtil har kunnet være givet, maatte attraas. Skolen aabner om
Eftermiddagen 2 Klasser for Piger for at meddele disse en for dem
passende boglig Undervisning, efterdi do antages om Formiddagen
at burde, dels hjemme, dels i Haandgerningsskoler, øves til kvinde
lige Arbejder og Færdigheder. I denne Skole er Betalingen fastsat
i Almindelighed til 7 Rdl. aarlig for Drenge og 5 Rdlr. 4
for
Piger. Det nærmere i Undervisningsplanen vil kunne erfares hos
Skolekommissionens Medlemmer.
I Friskolen, der vil finde Lokale paa Slotsgaden, og hvor
ingen Betaling ydes for Undervisningen, undtagen den sæd
vanlige aarlige Godtgørelse for Skrivematerialier, modtages de For
ældres Børn, for hvilke der ikke attraas en fuldstændigere Under
visning end den, Almueskolen efter Anordningens Forskrifter bør
at meddele; her bliver indtil videre en hel Dags Skolegang hver
anden Dag for hver af Skolens tvende Klasser, og vil med denne
Haandgerningsskolen for Piger vorde forenet.
I det vi bringe Foranførte til almindelig Kundskab for de
respektive Forældre og Foresatte, haabe vi at møde et her i Byen
længe næret Ønske om en Forandring i Skoleundervisningens Plan,
Omfang og den hidtil bestaaende Forbindelse, ligesom vi vente at
finde den kærlige og kraftige Understøttelse, der kan fremme Op
lysningens Sag og herved Borgersamfundets Vel.
Efter at fore[foran?]staaende Plan til Forandring i Skolevæsenets
Anordninger er approberet, vil ifølge Skoledirektionens Skrivelse til
os under 28de August d. A. Vedbli velsen af de mange forTiden
i Slagelse bestaaende Læreanstalter ej kunne finde Sted,
uden at der for hver enkelt af disse vindes Autorisation, hvorfor
Skolekommissionen herved maa opfordre Enhver, der attraar at op
rette eller holde privat Institut, til, i Overensstemmelse med det
kgl. danske Cancellis Skrivelse af 17de Juni 1829, at indgive An
søgning derom, ledsaget med alle fornødne Bevisligheder, hvorefter
det vil vorde afgjort, hvorvidt Adkomst og Tilladelse til at oprette
eller fortsætte offentligt Skolehold kan meddeles de Ansøgende.
Slagelse Skolekommission, d. 2den Sept. 1840.
(Efter Vestsjællands Avis.)

Mandagen den 2den Novbr. 1840 begyndte »Borger
skolen« med 102 Elever, den danske Skole var fra den
Dag af delt i 2 særstillede, men dog sideordnede Af
delinger, Borgerskolen og Friskolen.
Borgerskolen havde 3 Klasser for Drenge med Hel
dagsundervisning, og 2 Klasser for Piger med Halvdags
(Efterm.)-Undervisning. Borgerskolen benyttede som be
stemt Lokalet paa Skovsøgade, der havde 4 Skolestuer
og Kateketbolig, Friskolen fik Rum i Hjørnegaarden ved
Rytterstaldstræde. Den blev indrettet som en alminde
lig Landsbyskole med 2 Klasser, fælles for Drenge og
Piger, med Skolegang hveranden Dag. Øverste Klasse
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begyndte med c. 60 Elever, nederste med c. 90. I de
tre Dage, Pigerne ikke vare i Skole, fik de Undervisning
i Haandarbejde.
Skolens Lærerpersonale var: Kateket Leuning, 1ste
Lærer Hagenstrøm, 2den Lærer C. F. Frandsen, 3dje
Lærer Koenig og 4de Lærer C. C. Carlsen (ansat ved
Omordningen 1840), Tegnelærer, Maler F. L. Neuhaus
og Haand arbejdslærerinde Mdme Schow.
B.

1840 — 1868.

Den nye Ordning af Skolen maa vistnok have vakt
Opsigt i videre Kredse, thi der indkom fra »et Udvalg
angaaende Skolevæsenets Ordning i Nykøbing paa Fal
ster« en Skrivelse (dat. 13/12 41) til Kommissionen, hvori
denne anmodedes om at give Oplysning om en Del Punk
ter i den nye Ordning af Skolevæsenet i Slagelse, »hvis
Fortrinlighed i mange Henseender maa indrømmes, særlig
med Hensyn til Borgerskolen«.
Allerede 1843 var Børneantallet steget saameget i
Borgerskolen, at man maatte oprette en Drengeklasse til,
og en Seminarist Olsen ansattes som Timelærer med en
maanedlig Løn af 15 Rdlr. og et Værelse paa Skolen.
Skolepengene forhøjedes ogsaa til 1 Rdlr. 3 y for en
Dreng og 3
8 ß maanedlig for en Pige med Modera
tion af 7s og Ve for Sødskende. Friskolen trængte og
saa til en Udvidelse og man ansatte da cand, theol. G-.
C. J. Schleppegrell til Lærer ved denne Skole, en Mand,
hvis Liv frembyder adskilligt af Interesse O- 1843 maatte
’) G. C. J. Sehleppegrell fødtes i Slagelse 17. Nov. 1811, Søn af
Major S. Han havde fra Dreng' Lyst til at blive Officer, men
Faderen, som vist var bleven tilsidesat i Hæren, ønskede, at
han skulde studere. 1822 kom han i Slagelse Latinskole, hvor
fra han dimitteredes 1832; han har saaledes fra 1823—26 været
Skolekammerat med H. C. Andersen. 1833 blev han cand. phil.
og 1842 cand, theol. 1843 blev han ansat ved Slagelse Fri
skole, hvor han virkede til April 1848, da han, skønt gift og
med temmelig stor Familie, af Kærlighed til den danske Sag
og opmuntret af sin Hustru gik frivillig med i Krigen som
Menig ved Bdje Jægerkorps, men allerede '/g 1848 udnævntes
han til Sekondløjtnant og 19/a 49 til Premierløjtnant i Krigs
reserven. Den a/9 49 blev han R. af Dbg. Han var med i Sla
get ved Bov og senere i flere Træfninger, hvor han har ud
mærket sig. Midt under Krigen udnævntes han til Præst paa
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han overtage flere Timer, da nederste Klasse i Friskolen,
som havde 140 Børn, nødvendigvis maatte deles. I det
hele steg Børnetallet temmelig hurtig i Friskolen, men
tog af i Borgerskolen, dels paa Grund af Skolepengenes
Forhøjelse, dels fordi man ikke var rigtig fornøjet med
Ordenen og Undervisningen paa den Tid.
Vaagø (Færøerne), men han vilde hellere blive i Hæren, hvorfra
han efter Fredsslutningen 1850 fik sin Afsked som Kaptajn.
Han levede saa et Par Aar med sin Familie i Kbhvn., indtil
han 1852 blev udnævnt til Diaeonus i Broager. De fleste Folk
dernede var dansktalende, men tysksindede, og den slesvigholstenske Aand søgte at vise sig, hvor den kunde. S., som
var en modig og djærv Forkæmper for den danske Sag, slog
den tysksindede Aand ned, hvor han kunde komme til. Et ret
betegnende Træk er følgende: I 1862 havde Hjemmetyskerne
i Broager faaet en Ringridningsfest i Stand, og de bestræbte
sig for, at den kunde faa et rigtig tysk Præg. Der var dog
ogsaa dansksindede Folk til Stede, deriblandt Pastor S. og hans
Døtre. Ved Festmaaltidet, der holdtes i et stort Telt, rejste
den mest fremragende af de tysksindede sig og udbragte paa
Tysk et »Leve for Landsherren«, men da S. straks forstod Me
ningen, slog han et kraftigt Slag i Bordet og sagde bydende:
»Bliv siddende!« Ikke een rejste sig, men alle tømte Glassene
i Stilhed. Saa rejste S. sig og udbragte paa Dansk et »Leve
Kongen!« Nu vovede ingen at blive siddende, og Skaalen blev
drukken paa passende Maade. Udenfor Teltet havde samlet sig
en Del unge Mennesker, der havde været S.s Elever og Konfir
mander og derfor, paavirkede af ham, vare meget dansksindede;
de istemte for hver tysk Sang en dansk, men forholdt sig ellers
rolige, da S. indstændig havde bedt dem afholde sig fra enhver
Demonstration. Han indgød saaledes altid de tysksindede Re
spekt og de danske Kærlighed og Agtelse. Da Preusserne i
1864 rykkede frem for at belejre Dybbøl, tog de S. til Fange,
da de var bange for, han skulde blive farlig som Spion, og førte
ham til Flensborg; men kort Tid efter lod de ham dog rejse
hjem igen, da de intet mistænkeligt kunde opdage hos ham.
De holdt dog stadig Øje med ham og alle Strandvagter havde
hans Signalement, saa det var umuligt for ham at undslippe ad
Søvejen. Da han imidlertid mærkede, at Preusserne vilde op
kaste Skanser paa Broagerland for dermed at beskyde Dybbøl,
følte S., det var hans Pligt at underrette Kommandanten paa
Als derom. Det lykkedes ham at komme gennem Fjendens For
poster og naa over Graasten til Flensborg og derfra med Jærnbane til Lübeck, hvorfra han med Dampskib kom til København,
men da var det desværre for sent. Han maatte da blive i Kø
benhavn og levede paa Vartpenge indtil 1865, da han blev Lærer
ved Hindegades Friskole. 1869 blev han valgt ind i Folke
tinget for Maribo Amts 4. Kreds og indtog sin Plads til sin
Død den 24/7 1872. I 1834 havde han ægtet Louise Siemsen,
Datter af Landinspektør S. i Slagelse.
Vor Ungdom.

1899.
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Da Børnetallet stadig steg, bleve de gamle Lokaler
særlig for Friskolen mere og mere uhensigtsmæssige og
flere G-ange i Løbet af de følgende Aar taltes der om en
ny Bygning for Friskolen alene, men det blev fore
løbig stillet i Bero. 1848 kom jo Krigen, og Lærer
Schl. gik frivillig med; hans Timer besørgedes i nogle
Maaneder af hans. Kammerater, men da det ikke kunde
blive ved, opslog man hans Embede vacant og valgte til
hans Efterfølger Sem. J. H. E. Hoffmann1), der vir
kede ved Skolen i c. 42 Aar.
Skolen gik nu sin jævne Gang nogle Aar, men sta
dig kom Tanken igen hos Skolens ledende Mænd og
Byens Borgere om at faa en Bygning til Skolen, sær
lig for Friskolen, hvis Lokaler vare daarlige, men Tiden
gik og forskellige Omstændigheder gjorde, at Sagen først
kom til Udførelse omtr. 1854. I denne Mellemtid afgik
Skolens mangeaarige Tegnelærer, Maler Neuhaus, ved
Døden, og i hans Sted blev ansat daværende Tegnelærer
ved Latinskolen, Maler og Fotograf Just Hansen2),
x) Han var født den 27. Dec. 1828 i Vindinge ved Roskilde, hvor
hans Fader var Skolelærer. I sin Barndom fik han Undervis
ning dels i Byens Skole, dels privat af Faderen, som ogsaa
lærte ham Klaverspil og Guitar. Senere, i sit 12te Aar, kom
han til at spille baade Orgel og Klaver med »gamle« MatthisonHansen ved Roskilde Domkirke og gjorde udmærkede Fremskridt.
Tegning havde han ogsaa megen Lyst til og stort Anlæg for, han
havde øvet sig meget som Barn paa egen Haand, mon fik saa
Undervisning i Roskilde. Han tænkte lidt paa at gaa Kunstner
vejen, men opgav det og forberedte sig til at blive optagen paa
Jonstrup Seminarium, hvilket ogsaa lykkedes ham saa godt, at
han sprang nederste Klasse over og blev optagen i 2. Kl. som
Nr. 1. 1848 fik han Examen mød en høj 1ste Karakter og
allerede i Sept, samme Aar blev han ansat ved Slagelse Borgerog Friskole. 1864 blev han Inspektør og Overlærer, hvilken
Stilling han beklædte til 1. Maj 1890, da han tog sin Afsked
paa Grund af Svaghed. Han flyttede saa til København, hvor
hans Tid optoges mest af det store Arbejde om Slagelse Skoles
Historie, hvilket han ogsaa naaede at fuldende. Han døde den
4. April 1898 og begravedes paa Vestre Kirkegaard.
U. A.
2) »Gamle Hansen«, som han almindelig kaldtes i Byen, var født
i Næstved den 25. Aug. 1812. Hans Fader var Konditor, og
J. H. var den 5te af 12 Søskende. Han havde tidlig megen
Lyst til Tegning og øvede sig tidlig og silde. Grev HolsteinHolsteinborg blev gjort opmærksom paa Drengen, og i 1827,
da Prins Christian var paa Besøg hos ham, forelagde Greven
hans Tegninger for Prinsen, der besluttede at hjælpe ham, men
mente, at han burde i rigtig Malerlære, samtidig med, at han
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som virkede ved Skolen fra 1846—86 mod en Betaling
af 24 Skill, pr. Time. Næste Aar 1847 ansattes Semina
rist P. A. Ve del1) som Lærer med en Løn af 300 Rdl.
og Bolig i den gamle Kateketbolig; han maatte nøjes
med en lille Stue og et Køkken, som han brugte til
Sovekammer.
Den 22. Sept. 1849 visiterede Biskop Mynster for
2den og sidste Gang Skolerne, han »glædede sig over
den Tilstand, hvori de befandt sig« (Forhandlingsproto
kollen).
15. Dec. 1850 blev Kateket Leuning udnævnt til
Sognepræst for Skørpinge og Faardrup ved Slagelse, og
fra flere Borgere med Bogbinder M. Hansen i Spidsen
blev der til Kommissionen indbragt et Forslag om, at
den nye Kateket maatte blive ansat som Inspektør ved
Borgerskolen, og en anden af Skolens Lærere i
skulde gaa paa Akademiet. I 1827 kom han til København og
blev Svend 3 Aar efter. Han opgav nu Haandværket for helt
at blive Kunstner og arbejdede særlig under Prof. Lunds Vej
ledning. Denne følte stor Velvilje for H. og lod ham kopiere
flere Portræter, deriblandt Grev Reventlows og Sophie Amalies,
der skulde til et tysk Hof. Men hans Understøttelse var nu
hørt op, og H. maatte selv sørge for sit Udkomme, hvilket var
svært for ham mange Gange. Han fik nogle Billeder paa Ud
stillingen paa Charlottenborg 1834, men da han nu var bleven
forlovet, maatte han se sig om efter en bedre Stilling. 1833
kom han saa til Slagelse som Portrætmaler og Tegnelærer.
1837 blev han Tegnelærer ved Latinskolen og efter dens Ned
læggelse ved Realskolen, hvor han virkede til 1887. Malerpro
fessionen drev han tillige ved Hjælp af en Svend, og senere
lagde han sig efter Fotografering, først Daguerreotypien, som
han havde Tilladelse til at øve i Skolegaarden efter Skoletid.
— Han tegnede et stort Billede af Slagelse set fra Taarnet af
Set. Poders Kirke og et af Sorø Akademi set fra den modsatte
Side af Søen, begge bleve litograferede. Ligeledes forsynede
han Skolerne og Fru Lassens Asyl med mange Billeder, som
han malede paa Væggene paa Gangene og i Værelserne. H. blev
Dannebrogsmand 1870 og fik Titel af Kammerraad 1888. 20. Juni
1887 fejrede han sit Guldbryllup og modtog mange Beviser paa
venligt Hjertelag fra Folk i Byen. Under et længere Ophold
hos sin Søn i Slagelse døde han den 13. Juli 1891.
*) Vedel, Anders Peter August, cand. phil. og Sem., var af An
ders Sørensen Vedels Slægt og blev født i Skaarup paa Fyn
den 5. April 1809, Søn af Sognepræst, Dr. Peter August Vedel,
der fik Seminariet i Skaarup oprettet. 1831 blev V. Student
og Aaret efter cand. phil. Saa vidt vides var han en Tid
Landmand og tog saa Skolelærereksamen, senest 1847, hvorefter
han saa blev ansat i Slagelse og virkede her til sin Død 1872.
47*
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samme Egenskab ved Friskolen, — et Vidnesbyrd om, at
man i Byen mente, den daglige Skolegerning trængte til
Ledelse og Tilsyn, og at dette var med god Grund, kan
Samleren af disse Efterretninger bevidne. Kommissionen
havde indset det samme og besluttede at opslaa det nye
Embede ledigt som »Kateket- og Inspektørembede«. 1851
valgtes saa, til Held for Skolen paa mange Maader, Pastor
C. P. A. Kofoed1). Han udarbejdede (efter Kommis
sionens Opfordring) en Skoleplan, der var affattet med
stor Nøjagtighed og Klarhed, hvorfor Kommissionen ogsaa
var ham Tak skyldig og ønskede ham Held til at kunne
fremme Undervisningen overensstemmende dermed; af
flere forskellige Grunde vare Resultaterne dog ikke saa
store og gode, som man havde ventet.
1853 opsagdes Friskolen til Fraflytning 1854, og
man maatte nu for Alvor tænke paa den nye Skole
bygning, som allerede flere Gange havde været paa
Tale. Til at foranstalte udarbejdet den fornødne Bygge
plan og dertil hørende Overslag nedsattes en Komité, bestaaende af 2 Medlemmer af Skolekommissionen (Køb
mændene Kierulff og Lund) og 2 af Byraadet. Disse
Mænd vare færdige med deres Arbejde midt i Aaret 1854.
Ved Mødet den 12. Juli fremlagdes Komitéens Betænk
ning ang. den nye Skolebygning med Tegninger og Over
slag over Udgifterne til et Beløb af 17,817 Rdl. Skole
kommissionen erklærede sig enstemmig for den fremlagte
Tegning og den indsendtes saa til Autoriteternes Appro
bation. Kultusministeriet billigede ligeledes det hele, og
Comitéen skulde nu arbejde videre paa de fornødne For
arbejder til Bygningens Opførelse.
Til Byggeplads var allerede tidligere udset den gamle
Frue Kirkegaard paa Hjørnet af Skovsø- og Fruegade.
Den havde i lang Tid særlig været benyttet til at jorde
fattige Folks Lig i, hvorfor den ogsaa kaldtes Fattigkirkegaarden, men var bleven nedlagt som Kirkegaard 1833,
efter at den nuværende Kirkegaard var tagen i Brug, og
henlaa siden, omgiven af et lavt Stengærde, urøgtet og
’) Født i København 1.
aandskirken, Dr. theol.
ved forskellige Skoler,
Sognepræst for Veerst
præst for Todbjerg og
31. Maj 1881.

Aug. 1814. Søn af Præst ved HelligK. Blev cand, theol. 1840, var Lærer
inden han kom til Slagelse 1851. 1856
og Bekke i Ribe Stift, og 1867 Sogne
Mejlby i Aarhus Stift, hvor han døde
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ufredet med sammenfaldne, næsten ukendelige Grave, hist
og her med et Gravminde fra ældre Tider. Skolebyg
ningen skulde lægges med Forsiden til Fruegade, men
da Pladsen ikke var lang nok, maatte man købe et Stykke
Jord af den dertil stødende Have og lægge dette til.
Opførelsen af Skolebygningen og dens Ud
huse m. m. blev efter Licitation overtaget af en i Byen
anset Mand, Glarmester Nielsen, paa de en Gang fast
satte Betingelser, og Begyndelsen skulde ske 1855. Inden
det kom saa vidt, var imidlertid Lærer Carlsen, som den
Gang var Borgerrepræsentant, bleven opmærksom paa,
at Skolebygningen vilde, naar den blev opført efter den
vedtagne Tegning, komme til at lide af følelige Mangler
paa enkelte Punkter, Gangene vare saaledes alt for smalle,
og han undlod ikke straks indtrængende at paavise for
Vedkommende Nødvendigheden af, at der blev foretaget
saadanne Forandringer i Planen for Bygningen, at disse
Ulemper kunde afhjælpes. Da man indsaa, at Carlsen
havde Ret, og tillige antog, at det ikke vilde være hel
digt at lade Tegningen omarbejde af den samme, som
havde lavet den saa utilfredsstillende, henvendte man sig
til en Arkitekt (eller Ingeniør) Carlé, som den Gang
var ansat ved det nye Jærnbaneanlæg, med Anmodning
om at forandre Tegningen med Hensyn til de paapegede
Mangler, eller lave en helt ny. Han paatog sig Arbejdet,
og Skolebygningen blev saa opført efter hans Tegning,
hvorved den ikke alene blev indrettet paa en hensigts
mæssigere Maade, men ogsaa kom til at fremstaa i den
ydre Skikkelse som den nu har. — Skolen kom under
Tag i Slutningen af Sommeren 1855 og blev saa gjort
færdig i Løbet af Efteraaret og Vinteren.
Ved Skolekommissionsmødet den 28de Febr. 1855
blev der affattet Auctionsconditioner for Salget af den
gamle Skolegaard (med tilhørende Jordlod), hvilke Con
ditioner derefter skulde forelægges Byraadet og efter
dettes Billigelse sendes til Skoledirektionen. Ved Auctionen blev Gaarden købt af den forved nævnte Glar
mester Nielsen, der saa atter solgte Grunden, delt i 2
ulige store Dele, til 2 Mænd i Byen. Disse opførte saa
hver sin Bygning derpaa, paa den større Grund op til
»Postgaarden« kom til at staa en toetages Gaard, og paa
den anden Del, til hvilken det gamle Sidehus hørte, der
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fik Lov til at blive stauende og staar endnu, et enetages
Hus med Kvist.
1856 var den nye Skolebygning fuldt færdig, saa
den kunde tages i Brug. Dette skete da ogsaa, efter at
den ved en Højtidelighed, der afholdtes i den største
Skolestue i nederste Etage, var ble ven indviet om
Formiddagen d. 28de Marts ved en Tale af Skole
kommissionens Formand, Pastor Branner. Til Stede vare
Skoledirektionen, Byraadet og Skolekommissionen, Haandværkerne, der havde arbejdet paa Bygningen, samt en
Del indbudne fra Byen, men ingen af Børnene. Pastor
B. fremhævede med Salomons Ord: »Oplær den unge
om hans Vej, at, naar han bliver gammel, han ikke skal
vige derfra,« som Udgangspunkt, Skolegerningens Væsen,
Betydning, Sætning og Ansvar, ønskede derpaa Skolens
Lærere i Almindelighed og dens Førstelærer og Tilsyns
mand i Særdeleshed, »Visdoms og Forstands, Baads og
Styrkes, Kundskabs og Gudsfrygts Aand, at deres Gerning
maatte blive dem selv til Glæde og den dem betroede
Ungdom til Velsignelse«, erklærede derpaa Bygningen
indviet til sin Bestemmelse og takkede tilsidst alle dem,
der paa nogen Maade havde været medvirkende ved Op
førelsen og Udstyrelsen af denne Bygning, »der vilde være
et stort og værdigt Minde om den nuværende Slægts
Iver og Omhu for Ungdommens Undervisning«.
I den nye Bygning fik Skolen saa gode, rummelige
og hensigtsmæssige Lokaler, som man efter den Tids
Fordringer kunde ønske sig, tillige med en rummelig
Legeplads, der ved et Plankeværk var delt i to Dele, en
for Friskolen og en for Borgerskolen. 1861 blev den
beplantet med unge Lindetræer.
Henimod Slutningen af 1856 blev Pastor Kofoed kal
det til Sognepræst i Ribe Stift, og d. 27de Feb. 57 blev
Pastor Jonas Christian Richter udnævnt til Kate
ket og Inspektør ved Skolen. 0
’) J. C. Richter var født den 20/12 1818 i Vindekilde ved Dragsholm. Faderen var kgl. Godsinspektør Etatsraad Einar R.—
J. C. R. blev Student fra Slagelse Skole 1838, cand. theo). 1844.
Var derefter Huslærer i nogle Aar og rejste som saadan i Eng
land, Frankrig og Italien; blev 1852 kaldet til Kateket i Lem
vig, 1857 i Slagelse. 1862 udnævntes R. til res. Kap. ved
St. Mikkels Kirke og Sognepr. til Heininge og 1874 til Sogne
præst til Boeslunde, hvor han levede indtil 1892, da han tog
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I Begyndelsen af 1859 blev der fra Skoledirektionen
meldt, at Overskoledirektøren Biskop Monrad vilde
visitere Skolen Torsd. d. 17de Febr. Denne Visitats gav
Anledning til, at en herskende Misfornøjelse med »Bor
gerskolens« Virksomhed og det Udbytte, den bragte,
kom frem, samt, at der paa Grund deraf blev foretaget
Forandring i Skolens Undervisningsplan. Begyndelsen
skete med en Skrivelse (af 25de Febr. 1859) fra Købm.
C. G. Kierulø (paa Borgerrepræsentationens Vegne) til
Skolekommissionen, hvori han udtalte, »at det var Biskop
Monrads bestemt udtalte Dom, at Borgerskolens Maal var
sat saa højt, at Børnene paa Grund heraf slet intet lærte
ordentligt, man skulde indskrænke sig til at lade dem
lære: Dansk og Dansk Stil, Bagning, Skrivning, Historie,
Geographi og i det højeste 2 Timer Tydsk i øverste
Drengekl.; Timetallet for denne Klasse burde være højst
27 Timer ugentlig, for de andre 2 24 Timer. Friskolen,
ytrede Biskoppen, var forholdsvis bedre end Borgersko
len.« Skrivelsen slutter saaledes: »Da det er af megen
Vigtighed, at denne Forandring kunde træde i Kraft til
April, naar det nye Skoleaar begynder, var det Borger
repræsentationen meget magtpaaliggende, at den ærede
Skolekommission saa vidt mulig vilde tage Sagen i sin
Haand, og naar Reglerne og Grundridsene ere. fastsatte,
da overdrage til Pastor Richter at lægge Planen.«
I »Dagbladet« for Ilte Marts 1859 findes indrykket
en Artikkel, »Borgerskolen i Slagelse«, undertegnet »en
Skoleven», hvori der drages temmelig skrapt og ogsaa
noget flot til Felts mod Skolen og dens Mænd, særlig et
Par af de yngre Lærere. Indsenderen støtter sig til »det
uhyggelige Rygte«, der verserede i Byen om, at Biskop
Monrad skulde »været meget utilfreds med den her værende
Borgerskole«, og opfordrer indtrængende Autoriteterne til
i Byens Avis at offentliggøre Biskoppens Udtalelser.
Monrad gav Pastor Branner Tilladelse dertil, og i »Sorø
Amtstidende« for 19. Marts 59 findes indrykket følgende:
Skolekommissionen for Slagelse undlader ikke her
ved efter dertil indhentet Tilladelse at bekendtgøre,
at ihvorvel Biskop Monrad ved sin Nærværelse i
Slagelse yttrede Tvivl, om ikke Borgerskolen efter
sin Afsked. 1897 7/3 døde B. paa Frederiksberg efter faa Dages
Sygeleje.
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den Maade, livorpaa hele Undervisningen i Slagelse
er ordnet, satte sit Maal noget for højt, saa kunde
han dog i det Hele ikke andet end være tilfreds
med Børnenes Fremgang, der vidnede om at Borger
skolen har duelige og nidkære Lærere.
Slagelse d. 18. Marts 1859.

Pastor Richter opfordredes saa af Skolekommissionen
til at gøre Udkast til en ny Undervisningsplan, og alle
rede næste Dag indsendte han følgende Udkast:
Friskolen.

Drengekl.
Dansk ...
Religion .
Historie .
Geografi .
Tysk ....
Skrivning
Regning .
Sang ....
Ialt ...

Tils....

II
6
3
2
2
*
3
4

III
6
3
2
2
S
3
4

1
6
3
»
»
»
4
5

I

II
5
3
2
2

111
5
3
2
2
9
3
3

2
22

Borgerskolen.

Pigekl.

18

20

I
5
2
»
4
4

»

3
3

'1

2
22

Drengekl.

20

117 ugentl. Timer.

15

Pigekl.

I
7
3
»

II
4
3
i;
3
3

2

»
4
4
2

27 1 26

22

20

IH
6
3
3
3
2
3
3

II
6
3
2
2
2
4
4

I
4
3
2
»
3
3

2
17

112 ugentl. Timer.

Ved Sammendragning
i Sang fragaar 4- 4
Igl. —
4
dereft. i Frisk.
113
i Borgersk.
108
i hele Skolen 221 ugentl. Timer.

Det ugentlige Timetal bliver saa for Richter 24,
Hagenstrøm 32, og for hver af de andre Lærere, Frandsen,
Koenig, Carlsen, Vedel og Hoffmann hver 33, tilsammen
221 Timer.
Dertil maa føjes, at Undervisningen i Haandgerning
baade paa Borgerskolen, hvor den tildels var stillet som
et privat Foretagende, og paa Friskolen var uden for de
egentlige Undervisningstimer.
Gymnastik havde Drengene kun i Sommerhalv-
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aaret. Tegning omtaltes ikke i Udkastet, men Meningen
var, at den skulde bibeholdes for Drengene.
Efter forskellige Ændringer af Direktionen og Skole
kommissionen kom Planen, som iværksattes 1ste Juni 59,
til at se saadan ud:
Friskolen.

Borgerskolen

3Dkl 2Dkl IDkl 2 Pkl IPkl 3Dkl 2Dkl IDkl 3 Pkl 2 Pkl IPkl

Dansk........ 6
Religion... 3
Historie ... 3
Geografi... 3
Tysk.......... 2
Skrivning . ‘ 3
Hegning .. 5
Tegning... 2
Sang..........
2
Ialt........

29

5
3
2
2
2
3
5
2

6
3

4
3

3
3

»

F
2
3
3
2

»
3
3

5
6
2

26

22

B

6
3
2
2
»
3
4
2

2
20

6
3
2
2
»
3
4
»

24

pj
pj
00
d
B
CD

22

5
3
2
2
3
3
3
3

5
3
2
2
3
3
B

P

2
16

?

18

s

2
20

p- .

20

15

Ialt
Tim.
Richter ...
Hagenstrøm
Frandsen ..
Koenig ....
Carlsen....
Vedel........
Hoffmann..
Hansen....

7
8

3
»

3
9
«
8
2

3
12

6

5
6

3

3
3

4(2) 13
2

2
2

3
5
3
9

a
(2)
S

3
16
»
3

»
14
(2)
3
3

»
»

2

B

3

3
»
(2)
12

B

»

3
3
B

3
14
B
B

18

B

5

3

»
3

»

B

24
31
30
33
33
15-33
33
8

Undervisningen gik nu efter denne Plan indtil Juli
1860, da Lærer Hagenstrøm tog sin Afsked. Man tænkte
ved denne Lejlighed først paa at inddrage Borgerskolens
Pigeklasser, som havde saa ringe Tilslutning, og derved
spare en Del Penge, men enedes saa senere om at an
sætte en Lærerinde i boglige Fag, hvilken kunde faas
billigere. I de Maaneder, der hengik med disse Overvej
elser, vikarierede bl. a. cand. phil. Sophus Schandorph ved
Skolen, han opholdt sig netop i den Tid hos sin Onkel
Pastor Branner. I Lærer Hagenstrøms Sted udnævntes
Lærer C. C. Carlsen til 1ste Underlærer samt Klokker og
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Graver ved St. Michels Kirke fra 20/w 1860 at regne og
d. 16. Novbr. s. A. begyndte Frk. Julie Treschow1) sin
Gerning som Skolens første Lærerinde i de boglige Fag
for Borgerskolens Piger. 1863 blev Pastor Richter udnævnt
til residerende Kapellan ved St. Michels Kirke og Sogne
præst til Heininge, han maatte derfor fratræde sin Stil
ling som Skolens Overlærer og Inspektør, medens han
vedblev at være Timelærer, saa længe han var i Byen.
Lærer Johan Hoffmann blev saa konstitueret som Over
lærer i hans Sted, og efter at forskellige Ting vare bragte
i Orden med Hensyn til hans Stilling, udnævntes han
3/12 1864 af Kongen til Overlærer og Inspektør ved
Skolen.
I de nærmest følgende Aar gik Skolen sin jævne
Gang indtil den store Forandring 1868; kun enkelte For
andringer i Lærerpersonalet maa omtales. Lærer Carlsen
afgik ved Døden 13/j 1865 og hans Embede var vacant
et helt Aar. Hans Timer besørgedes af cand. phil. G.
J. L. Feilberg og hans Klokkerembede af Korsanger
Frandsen. (Samme Aar afskaffedes efter Overlærerens
Indstilling Karaktergivningen i Borgerskolen og fjerdingaarlige Vidnesbyrd indførtes.) Til Lærer ved Skolen
valgtes 25/n 65 Sem. H. F. E. Smith, som dog kun
var her i 2 Aar; da han kaldtes til Lærer i Jordløse
1866, udvalgtes forhv. Vagtmester ved 4 Dragonregiment
J. v. Hemm2) til Gymnastiklærer ved Skolen, hvor han
har virket indtil nu. Da Lærer C. Smith forflyttedes
1867, udnævntes 1 Novbr. 1867 cand, theol. O. A. Hillig søe3) til hans Efterfølger. 1ste Jan. 1868 ansattes Frk.
J. T. fødtes i Kbhvn 13/6 1816. Hendes Fader var ChatolSekretair hos Frederik 6tes Dronning. Efter i et Par Aar at
have undervist sine mange Søskende i Hjemmet, blev hun 1840
—43 Lærerinde paa Stamhuset Benzon. 1843 oprettede hun en
Pigeskole i Holbæk til 1847, da hun blev Lærerinde hos Proku
rator Kraft. 1850 oprettede hun en Pigeskole i Løgstør, hvor
hun var til 1858, da hun overtog Lærer Carlsens Pigeskole i
Slagelse. 1860 fik hun Pladsen ved Borgerskolen, hvor hun
virkede til sin Død d. 26/i2 1870.
a) J. v. H. var født i Kolding 2!/12 31. 15 Aar gammel traadte
han ind i Hæren som Underofficersaspirant, og 1865 udtraadte
han som Vagtmester af Hæren. 1866 blev han Gymnastiklærer
ved Borgerskolen, 1868 ved Friskolen og 1877 tillige ved Real
skolen.
’) Otto Anders H. er født i Aalborg 21/6 31. Blev Student 1849,
cand theol. 1859. Blev Huslærer hos Godsforvalter Schertiger
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Elise Engelsted som Haandarbejdslærerinde for Borger
skolens nederste Klasse, medens Frk. Johanne Krumhar1), som alt havde været ved Skolen siden 1853, fik
fast Ansættelse.
1868 var i flere Henseender et betydningsfuldt Aar
for Skolen. Allerede 1867 havde det store Elevantal i
Friskolens nederste Klasser givet Anledning til Overvej
elser i Skolekommissionen, og man mente da, at en
Skole paa Slagelse Mark vilde hjælpe betydeligt,
men efter en Tids Forhandlinger udsattes Sagen, da man
ikke var paa det rene med, om ikke en Udvidelse af
Friskolen var bedre og billigere. Overlæreren indgav i
1868 til Skolekommissionen et Forslag om Skolens Ud
videlse, hvilket ogsaa vedtoges at skulle træde i Kraft
efter Sommerferien. Friskolen fik herefter 6 Klasser for
Drenge og 5 Klasser for Piger, Borgerskolen 4 Klasser
for Drenge og 2 for Piger. De fornødne Lokaler til
vejebragtes ved, at Frk. Treschows og Skolebetjentens
Lejligheder bleve indrettede til Skolestuer og en meget
stor Stue paa 1ste Sal, som før havde været Gymnastik
sal, ogsaa blev Klasseværelse. I den nordre Ende af
Skolegaarden blev der saa bygget et Hus med Bolig for
Skolebetjenten og Gymnastiksal.
Timefordelingen blev saaledes for Skolen (se Tabellen
næste Side).
Skolens daværende Lærerkraft var ikke tilstrækkelig
til at besørge disse Timer og man oprettede da to nye
Lærerindeembeder, hvert paa 36 Timer, som den 25de
Oktober besattes med Frkn. E. O. Lauritzen2) og
Vilh. Beck3).
paa Erederikslund, hvor ban var i 8'/2 Aar, indtil han 1867
modtog Embedet ved Slagelse Skole, hvilket han beklædte til
1899, da han paa Grund af Svaghed tog sin Afsked.
') Joh. K. er født i Slagelse I4/3 1826 og virkede ved Slagelse
Skole fra 1853—1891.
ä) Emilie Octavia Lauritzen var født i Odense 30/4 1831. I sin
Ungdom underviste hun en Del i «Lahns Stiftelse», hvor hen
des Fader var Lærer. Hun virkede først ved Slagelse Skole
fra 1868—1879, da hun paa Grund af Svaghed maatte søge sin
Afsked, og døde samme Aar, ls/8 1879.
3) Jakobine Vilhelmine Beck blev født paa Hovedgaarden Rosendal
i Faxe Sogn I6/, 1821. V. B. gik paa Annestine Beyers Kursus
i Kbhvn. og tog Institutbestyrerindeexamen 1862. Et Par Aar
var hun Lærerinde i Bandholm, derefter havde hun Pigeskole i

B. Borgerskolen

A. Friskolen
Lærefag

Drengeklasser

Pigeklasser

Drengeklasser

Pigekl.

Ugenti. Time
tal for hvert
Fag

2
7
3

01 « a

2

»

22

22

15

r - I 04
04

22

2
6
3
»
2
2
1
2
2

£
1
1
»
1
om
(2)
5>
»

04 04

2
»

*

Gymnastik ..
Tysk............
Haandarbejde

CO

2
6
3
a
2
2
1
2
2

O

Religion ....
Dansk..........
Regning ....
Mathematik .
Historie ....
Geografi ....
Naturkundsk.
Tegning ....
Sang............

04
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6 Kl. 5 Kl. 4 Kl. 3 Kl. 2 Kl. 1K1. 5 Kl. 4 Kl. 3 Kl. 2 Kl. 1 Kl. 4 Kl. 3 Kl. 2 Kl. 1K1. i2KL 1K1.
2
2
7
8
3
4
»
»
y
»
1
y
1
»
»
1
1
3omm eren
(2) (2)

2
5
2
»
2
1
1
9
2

15

15

2
7
3
2
2
2
2
2
2

2
8
4
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
9

2
9

2
»

9

2
3
y

5

30

28

26

2
7
3

2
1
1
9
1

»
1
1
»
1

»
y
5

Ü
y
y

9

5

>
5

15

15

15

15

»

»

2
10
4

2
6
3
3
2
2
3
2
2

2
6
2

ß

2
5
2
»
2
1
1
8
2

2
8
4
»
»

y
«

1

»

2

24

2
6
2
*
2
2
2
2
1

2
6
2
1>
2
1
2
2
1

34
114
50
5
22
21
22
18
26

*
3
8

»

10

14
8
33

30

28
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I Skolekommissionens Sammensætning skete ingen
Forandring i Aarets Løb, den bestod af følgende Med
lemmer: Sognepræst Pastor C. Branner Formand, Sogne
præst Dr. phil. Viborg, Borgmester Benz on, Købmd.
Vilh. Lauritzen, Købmand Bachmann, forhv. Bog
handler Lindberg, res. Kapellan Past. Richter og
Købmand C. Werner, men det var det sidste Aar,
i hvilket Skolekommissionen var sammensat og havde
Ledelsen af Skolens Anliggender paa samme Maade som
tidligere. I Følge den nye Kommunallov af 26de Maj 1868
blev Skolekommissionens Virksomhed indskrænket til alt,
hvad der hørte ind under Skolens Tugt, Orden og Under
visning, medens alt andet kom ind under Byraadet. —
Med Aarets Udgang afgik da alle Medlemmer med Und
tagelse af de to Sognepræster, der vare selvskrevne, 2
af Medlemmerne, Vilh. Lauritzen og Werner, bleve gen
valgte, medens de øvrige sidste Gang vare til Stede d.
7de September 1868.

C. 1869—1890.
De første Aar af dette Tidsafsnit bragte ikke Skolen
væsentlige Forandringer i dens jævne daglige Gang, kun
enkelte Forandringer i Lærerpersonalet.
Borgerpigeskolen var imidlertid taget til i en saa
betydelig Grad, at man ikke længer havde Plads til nye
Elever, hvorfor Overlærer Hoffmann henstillede til Autori
teternes Overvejelse, om det ikke var rigtigt, snarest mu
lig at udvide den med en Klasse til. Det skete, og efter
Aarsprøven 1872 havde saa denne Afdeling af Skolen 3
rækkeordnede Klasser.
Friskolen tog ogsaa stadig til i Elevantal, og fra
Skoleaaret 1885 udvidedes den saaledes, at den fik 6
fortløbende Klasser for Drenge og 6 for Piger samt en
fælles Forberedelsesklasse for de helt uforberedte. Næste
Aar vedtoges en lignende Udvidelse af Borgerskolen, saa
den fik 6 Klasser for Drenge og 5 for Piger.
Overlærer Hoffmann havde imidlertid efter et heftigt
Influenzaanfald følt sig saa svag, at han blev nødt til at
Maribo, til hun 1868 blev ansat ved Slagelse Skole, hvor hun
arbejdede til 1883, da hun paa Grund af Svaghed tog sin Af
sked, og har siden boet i Kbhvn.
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søge sin Afsked; den bevilgedes ham fra 1ste Maj 1890
at regne, og til hans Eftermand udnævntes Førstelærer i
Nyborg Gertz.
Skolen er stadig i de sidste Tiaar gaaet stærkt fremad
i Elevantal, en naturlig Følge af Byens stærke Vækst, og
man har derfor set sig nødt til atter at lade Borgerskolen
og Friskolen faa hver sit Hus, idet en ny Bygning til
til Brug for Friskolen er opført øst for den gamle Hoved
bygning. Disse 2 Bygninger vil da ved Skolens 100aarige Fødselsdag staa som et talende Bevis paa dens
Levekraft og Trivsel i det svundne Aarhundrede, ved
hvis Begyndelse den kun var en lille Spire, der langsomt,
men sikkert vokste sig stor og stærk.
Joh. Hoffmann.

