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Bygning og klasselokale
Efter skoleanordningen af 1814 skulle der i hver køb
stad oprettes almindelige borgerskoler. Ansvaret for 
deres oprettelse og drift tilkom en skolekommission, 
som bestod af sognepræsten og magistraten samt 2-3 

skoleforstandere. Derfor kan man dels i sognekaldsar

kiver og dels i rådstuearkiver finde et stort og vari

eret materiale om skolevæsenet, byggesager, inventari

er, sager vedr. drift, ansættelse af lærere, undervis
ningsplaner og undervisningsmateriale og meget andet.

Katalog nr. 1:
Skoleanordningen af 29.7.1814 for købstæderne 
6te Capitel §§4.5 - 46
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Z 1845 stillede skolekommissionen i Slagelse forslag 

om opførelse af en ny skolebygning til friskolen. E- 
levantallet var nemlig blevet så stort, 91 børn i ø- 
verste klasse og 130 i nederste, at det ganske hav
de sprængt de fysiske rammer og bevirket, at under

visningen ikke kunne finde sted på tilfredsstillende 
måde. Derfor anså skolekommissionen det for fornødent, 

at friskolen fik sin egen bygning, og i den anledning 
udarbejdedes en række tegninger og overslag over om

kostningerne. Katalog nr. 2 er en af disse.

Katalog nr. 2:
Tegning af Slagelse Friskole. Slagelse Rådstue. Indkom

ne breve vedr. Borger- og Friskolen 1810, 1841-61 (436).

Katalog nr. 3:
Inventarliste 1867. Skolearkiver Slagelse. Listen er 
afskrevet og ophængt på planche 1.

Katalog nr. 4:
Skoleklasse fra 18609erne. Fotografiet er udlånt af 
Danmarks Pædagogiske Bibliotek.
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Forsømmelse og mulkt
I skoleanordningen at 1814 var en række regler, som 
skulle sikre, at børnene fik nytte af deres skolegang, 

og det kunne de kun få, hvis de mødte i skolen. Derfor 
fastsættes der i anordningen nogle foranstaltninger mod 
forældre, værger og husbonder, som uden gyldig grund 
holder børnene fra skolen. Ved gentagne forsømmelser ti

den lovlig grund pålægges der forældrene bøder pr. for
sømmelsesdag, og de forhøjes ved gentagne forsømmelser. 
Bliver de ikke betalt, straffes forældre eller værge 
med fængsel på vand og brød.

Katalog nr. 5:
Bestemmelserne i anordningen om skolegang og forsømmel
ser.

Katalog nr. 6:
Forsømmelsesprotokol for Slagelse Friskole 3. pigeklas
se 1866. Se elev nr. 32, der har forsømt mange dage hver 
måned uden lovlig grund. Mulkten sættes op fra 3 til 6 
°9 til sidst til 12 skilling pr. forsømmelsesdag, men 
det kniber åbenbart med betalingen, for i anmærknings
rubrikken yderst til højre står: "Faderen bliver tilsagt 
at møde for Politimesteren for at faa det fornødne Til
hold under Trusel af Vand og Brød - effektivt. " Pigens 
fravær falder pludseligt fra januar til februar.
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Indbyrdes undervisning

I perioden 1820-60 var den såkaldte indbyrdes undervis
ning den mest anvendte metode i de danske skoler. Meto

dens indførelse blev fremmet af Frederik VI, da han var 
tiltrukket både af det militære islæt, og da den var 
billig. Undervisningen foregik ved hjælp af tabeller, og 

en lærer kunne undervise op til 200 elever samtidig. Klas
sen blev hver dag opdelt i afdelinger under ledelse af e- 
lever som bihjælpere. Lærerens opgave var at give signal 
i fløjten, når de enkelte afdelinger skulle flytte sig 
fra en tabel til en anden.

Katalog nr. 7:
Bestemmelserne om metodens indførelse i undervisningen 
var meget detaillerede. Her er første side af bestemmel
serne samt reglerne for regneskolen (§§ 32 - 37).

Katalog nr. 8:
I Slagelse Rådstuearkiv findes bevaret et komplet sæt 
af regnetabeller for den indbyrdes undervisning. Her er 
udstillet tabel 29 og 53.

Katalog nr. 9:
Håndskåret kugleramme. Bemærk de forskellige værdier af 
de håndskårne trækugler. Udlånt af DPB
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Tegning og håndgerning

Som et supplement til det almindelige skolevæsen opret

tedes i 1830 i Slagelse en tegneskole. Den bestyredes 
af en komité, der aflagde beretning til skolekommissio

nen, og den havde til huse i borgerskolens lokaler. Som 
elever optoges vordende håndværkere i alderen fra 10 til 
14 år, som her kunne lære geometrisk tegning og ornament
tegning. Undervisningen fandt sted om aftenen fra 6 til 
9. Ved slutningen af hvert kvartal blev der afholdt eks
amen, hvor eleven fremlagde sine tegninger til bedømmel

se.

Katalog nr. 10:
Peter Tidemands tegning fra 5. juni 1833.

Katalog nr. 11:
Karakterliste for oktober kvartal. Peder Tidemann lli 
år gammel fik for sine tegninger i dette kvartal mg? 
og for tegning på tavlen mg.
Slagelse Rådstue. Dokumenter vedr. komiteen for Slagel
se tegneskole 1829-1840.

Håndgerning

"I Haandgjerningsskolen gives Anviisning og Veiledning 
i at spinde Hør og Uld, karte, sye Linned, stoppe og sye 
Navneklud, og Skolen besøges af 40 - 50 Piger. "
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Indstilling om Slagelse Købstads Skolevæsen 1845. (pk. 

436).

Katalog nr. 12:
Navneklud fra 1845 udlånt af arkivar Jørgen H. Andersen.

Disciplin
Et er skoleanordningens ædle mål, et andet virkeligheden.

Katalog nr. 13:
Anordningens §§ 36 - 40. Spanskrør udlånt af Danmarks 

pædagogiske bibliotek.
Lærerens revselsesret fremgår af Anordningens Bilag A. 
Instruks for læreren §§ 24 - 25.

$♦ «4« ... .-
Stoletarerch. bør føge at beførbre S3ørnene5 gobe tipførfel eg Slib,1 

bee(6 veb at opmuntre be fabelige og flittige,. beelS peb at paalagge bevan* 
artige og cfterlabne en for^olbSnurSfig, og til $orbebrlng ftgtenbé, Straf.
r - ■

$an f?al, veb ben $am .betroebe Stolefagt, vmbpggeligen vogte ftg' 
for $>(irti|tøeb, fiibenffab „og beraf flpbenbe Overiielfe. Sfar maa' ^«h, veb 
en foritgtig:Ubbeling af Opmuntringer og Straffe, forebpgge at Søtnehe ttfe/ 
peb Opmuntringerne, forlc.M- til (Sgennptte <Uer Sorfcrngtlttøeb, og.atbez, 
veb Straffene,* perten forfcarbeS. eller giøreé.mobtefø . ’ v
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2. drengeklasse
De steder, hvor skolearkivet som i Slagelse er omhygge

ligt ført og vel bevaret, er det muligt at følge en be

stemt elev gennem hele skoleforløbet i en række proto
koller og dokumenter, Herved kan man skaffe sig en ræk
ke oplysninger om eleverne - det gælder både de flitti

ge og mindre flittige.

Udstillingen følger eleven Evald Olsen i Slagelse Borger

skole omkr. 1865. Vor interesse for ham blev vakt af en 

bemærkning i dagbogen: ”Evald Olsen stikker sin Sidemand 
med en Knappenaal under Religionsundervisningen." 
Katalog nr. 14-17 fortæller generelt om klassens under
visning i skoleåret 1864/65.

Katalog nr. 14:
Oversigt over undervisningen i de enkelte fag og gennem

gået pensum. Bemærk, at der undervises i Tysk. Evald del
tog dog ikke heri.

Katalog nr. 15:
Nogle af de skolebøger 2. klasse anvendte: J.D.Daugaard: 
Lærebog i den evangelisk-christelige Religion. 1855; 
Funchi Røgind og Warburg: Dansk Læsebog for de lavere 
Klasser. 1859; N. Jensen: Regnebog for Borger- og Almue
skoler. 1853.

Bemærk, at skolen benyttede Daugaards katekismusforkla

ring og ikke den autoriserede af Balslev.
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Bøgerne er ligesom tavle og griffel (Katalog nr. 16) ud

lånt af Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

Katalog nr. 17:
Timeplan for 2. klasse
(Breve til Borger- og Friskolens inspektør 1857-65)

Katalog nr. 18-23 fortæller om eleven Evald Olsens for

hold.

Katalog nr. 18:
Dagbog for 2. drengeklasse 1864/65. Heri kan man på ven

stre side følge, hvad der er undervist i time for time;

og på højre side har lærerne anført bemærkninger om ele
vernes flid og forhold. De viste eksempler er ikke flat
terende for Evald:

d. 9. Maj "Evald Olsen har sjusket med sine Sager, der
efter forsøgt at være uforskammet mod sin Læ
rer - det gik ikke!" (Katalog nr. 18)

d. 23. Feb.

d. 31. Maj

"E. Olsen forener med sin dovenskab ogsaa

Dvaskhed og Uopmærksomhed i Timen" (Katalog
nr. 19)

"Evald Olsen stikker sin Sidemand med en Knap- 
penaal under Religionsundervisningen; har 
glemt Meddelelsesbog" (Katalog nr. 19)

Kotolog nr. 20 og 21:
Eksempler fra protokollen over de vidnesbyrd, der hvert 
kvartal tildeltes eleverne i borgerskolens 2. drengeklas
se. -12- 



På planchen til højre findes vidnesbyrdene om Evald Ol
sen i skoleåret 1365/66 i fagene Dansk, Historie, Reli

gion samt Opførsel.

Nederst til højre i montren: De tilsvarende bemærknin

ger for skoleåret 1866/67. Protokollen for dette år er 

indrettet således, at hver elev har en dobbeltside. 
Det fremgår, at Evalds kundskaber lider under hans do
venskab og skarnsstreger. I skoleåret 1866/67 er han 

dog flittigere end tidligere.

Katalog nr. 22:
Karakterliste for 2. drengeklasse. Evald Olsen er op
ført i listen som nr. 13 fra neden.

Katalog nr. 23:
Evald Olsen fortsatte ikke i Slagelse Borgerskole til 
konfirmationen. Han blev i 1868 taget ud af skolen for 
at blive overført til byens privatskole, som attesten 
af 28.5.1868 viser, Denne foranstaltning medførte for
modentlig, at Evald blev mere flittig i skolen. I hvert 
fald blev han konfirmeret til normal tid i 1869. Ifølge 
Skt. Mikkels kirkebog gav præsten Evald karakteren mg 
for både kundskaber og opførsel.
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