
BIDRAG TIL 
SLAGELSE LATINSKOLES HISTORIE 

Af 

Niels Nøjgaard. 

l lagelse Latinskoles Oprindelse og dermed og
saa Spørgsmaalet om, hvor den først havde 
til Huse, er det næppe muligt at opklare med 

fuld Sikkerhed. 
Skolen er opstaaet paa Reformationstiden i Over

ensstemmelse med Recessen fra 1536, hvorefter det 
gøres til Kongens Pligt at sørge for, at der "ophol
des Scholer, ther wnge Personer læris og institueris 
i Latine oc andre Tongemaall, saa att Riiget kand 
haffue leerde Mendt." Skolen er saaledes en Skab
ning af Reformationens Aand; alligevel kan der træk
kes Forbindelseslinjer bagud til den katholske Tid. 
Den Gang blev Undervisningen af "lærde Mænd" 
varetaget af Klostrene, ikke saaledes at forstaa, at 
ethvert Kloster var en højere Skole, men i nogle 
Klostre havde man Brødre, som viede deres Tid til 
at oplære unge Mennesker i boglig Syssel. En saa
dan Klosterskole har uden Tvivl bestaaet ved Antvor
skov Johanniterkloster lige udenfor Slagelse1). Over-

1) Friis: Antvorskov, S. 8, fastslaai· uden videre: "Klostret havde 
en Skole". 
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Slagelse Latinskoles Historie. 9 

leveringen fortæller jo, at Hans Tavsen var "Læse
mester" ved Klostret. Dette Kloster bestod endnu en 
Aarrække efter Reformationen, idet det først blev 
sækulariseret i 1580, da Kongen inddrog Klostergodset 
under Kronen og lod Bygningerne indrette til et kon
geligt Slot. Ved den Lejlighed bestemte Kongen, at 
12 Skoledisciple skulde underholdes paa Klostret i 
Slagelse, og i et Brev af 10. Juni 1587 skriver Kon
gen, at der paa Slottet "en Tid lang udi henfarne 
Lensmænds Tid haver været holdet fire Skoleperso
ner paa Kost" (Glarbo, 68). Dette tyder paa, at der 
har været en Skoletradition at vedligeholde i Antvor
skov, og at den er blevet vedligeholdt. Det maa be
mærkes, at Slagelse Latinskoles Personale indtil 1616, 
da det blev forøget med een Mand, netop bestod af 
fire "Skolepersoner": Rektor ("Simlemesteren") og tre 
Lærere ("Hørerne"). Dette fremgaar af Christian den 
fjerdes Forordning fra 1616, som senere skal blive 
aftrykt. 

Alting tyder paa, at Antvorskov Klosterskole lidt 
efter lidt er blevet til Slagelse Latinskole. Om og 
hvor længe denne har haft til Huse paa selve Klo
stret, er ikke til at sige helt bestemt. Dog synes det 
usandsynligt, at alle Lærerne skulde have boet paa 
Antvorskov, hvis Skolens Lokaler var i Byen. Ifølge 
Han drap (S. 1) bringer Hatting: Bergens Præste
historie Meddelelse om, at der omkring 1570 omtales 
en Anders Foss 1) som Leder af Skolen paa Antvor
skov. Er dette korrekt, har vi altsaa et direkte Vid-

1) Formentlig drejer det sig om Niels Andersen Foss, som iflg. 
Friis: Antvorskov, S. 18, var Prior fra 1538 til sin Død 26. 
Januar 1568. 
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10 Niels Nøjgaard: 

nesbyrd om, at der efter Reformationstiden er blevet 
holdt Skole paa Antvorskov Kloster. 

Det maa imidlertid bemærkes, at i 1570 maa Pri
oren have været "forhenværende" Skoleleder paa Ant
vorskov, eftersom Skolen paa det Tidspunkt forlængst 
var paabegyndt inde i Slagelse By - og man kan 
vel næppe tænke sig, at der ved Siden af Latinskolen 
i Slagelse fortsat har været drevet Skolevirksomhed 
paa Antvorskov? 

Sagen er i hvert Fald den, at 1585 ikke - som 
nogle vistnok har forestillet sig - er det tidligste 
Tidspunkt for en Omtale af Slagelse Latinskole, nem
lig i Fundatsen for Slagelse Hospital, hvor der tales 
om "Schollen udi wor Kiøbstedt Slauelse" (se Holm
gaard, S. 118). Der findes betydelig tidligere Vidnes
byrd om Latinskolens Eksistens i Slagelse. Ved en 
Bestemmelse fra 1551 har Christian III henlagt Hej
ninge Sogns Kongetiende til Skolemesteren i Slagelse 
(Qvistgaard, 45). Paa det Tidspunkt har der altsaa 
været en Rektor i Slagelse, eller ogsaa er hans Stil
ling blevet oprettet det Aar. - 14. Juli samme Aar, 
altsaa 1551, tillod Kongen, at den øde Kirke, Vor 
Frue i Slagelse, blev nedbrudt og Stenene brugt bl. 
a. til Skolens Bygninger (Olarbo, 67). Dette viser os 
atter, at der 1551 har været en Latinskole i Slagelse, 
eller at den har været under Opførelse i dette Aar. 
- Som et sidste og vigtigt Vidnesbyrd i denne Sag 
maa den Oplysning fra Qvistgaard (S. 10) nævnes, 
at Slagelse Latinskoles ældste Bygning i en Stolpe 
over Døren bar Aarstallet I 554, antagelig Husets Op
førelsesaar. Det er fristende at tænke sig, at I 554 er 
en Fejllæsning for I 551, saaledes at vi paa et tre
dobbelt Vidnesbyrd kunde antage, at Slagelse Latin-
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skole begyndte sin Virksomhed 1551, 16 Aar efter 
Reformationens Indførelse. Det maa i hvert Fald be
tegnes som ejendommeligt, at der anvises Bygge
midler - og Midler til Rektor-Lønning - tre Aar 
før Bygningen staar f~rdig, men hvorledes det end 
forholder sig med dette, kan det fastslaas, at senest 
1551 blev der truffet afgørende Forberedelser til Op
rettelsen af en Latinskole i Slagelse By, og senest 
1554 har denne Skole haft sin egen Bygning. 

Den Bygning, det drejer sig om, er den saakaldte 
"Skoleresidens", et Hus liggende lige op til Set. 
Mikkels Kirkegaard (Qvistgaard, 9 og ffondrup, 3), 
ved dennes nordre Side (Glarbo, 71). Ifølge Amskov: 
Bogen om Slagelse, 226, laa Skoleresidensen paa det 
nuværende Matr. Nr. 262 (Høyers Ejendom, Piske
torvet 3). S. 113 har Arnskov en noget anden Op
lysning, idet han angiver Matr. Nr. 261 som den før
ste Latinskoles Plads, hvor der "over Døren fandtes 
indhugget i Hammeren Aarstallet 1554", medens 
Bagermester Høyers Ejendom skulde være Hørernes 
Bolig. Der er al Grund til at antage, at Arnskovs 
først nævnte Oplysning er den rette. Hørernes Bolig 
skulde (se S. 14) nedrives 1738. Naar derfor Arn
skov S. 113 skriver, at i Hørernes Bolig i Bager
mester Høyers senere Ejendom boede til 1806 Ma
gister og Conrektor Boreh, hvorefter hans Datter holdt 
Skole der til 1822, da hun solgte Huset til Bager
mester Georg Høyer, maa det bero paa en Forveks
ling af Hørernes og Rektors Bolig. 

Skoleresidensen, som efter det angivne Sted hos 
Arnskov aabenbart bestod af mindst to forskellige 
Huse, tilhørte Set. Mikkels Kirke, som meget natur
ligt stillede Lokaler til Raadighed for Skolen, hvis 
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12 Niels Nøjgaard; 

Gerning opfattedes som en Side af Kirkens samlede 
Gerning. Hvorledes Skoleresidensen har set ud, har 
vi ingen nærmere Efterretninger om. Muligt er det 
dog, at vedføjede Modelfotografi af Høyers Ejendom 
i dens oprindelige Skikkelse viser os Skoleresidensen, 
som den saa ud efter først at være blevet restau
reret af Pastor Ørsted, senere af Bagermester Georg 
Høyer. 

Paa Tegningen af Slagelse By i Resens Atlas fi
gurerer et noget større Hus som "Skolemesters Resi
dentz" (idet, som vi straks skal se, selve Skolen 1616 
blev overladt Rektor til Bolig), og to mindre, sam
menbyggede Huse ved Siden af betegnes som "Hø
rernis Kammerser", men dels er Tegningen meget 
skitsemæssig· og gør næppe Krav paa Virkeligheds
troskab i Detaillerne, dels er Bygningerne omkring 
Set. Mikkels Kirke anbragt helt forkert (Raadhuset, 
der iflg. Frederik Vs Atlas 1750 skal ligge Syd for 
Kirken, ved Gl. Torv, er anbragt mod Nord, medens 
Kirkeladen - den daværende Latinskole - ligger 
Syd for Kirken, medens den jo i Virkeligheden ligger 
Nordvest for denne). 

Skoleresidensen viste sig i Aarenes Løb utilstræk
kelig til Skolens Brug, hvorfor denne i 1616 fik nye 
Lokaler. De gamle Bygninger blev nu overladt Læ
rerne til Boliger; iflg Arnskov (226) boede Rektor i 
Forhuset, medens Hørerne benyttede et Hus længere 
tilbage paa Kirkegaarden. Som Lærerbolig bibehold
tes Skoleresidensen indtil 1738, hvor dens Brøstfæl
dighed var blevet saa stor, at Skolefolkene rømmede 
den 1) og i Stedet fik en aarlig Huslejegodtgørelse af 

1) Lærer Fritz Jacobsen meddeler mig, at Grundtaksten for 
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14 Niels Nøjgaard: 

Kirken. 23. December 1738 afholdtes 3. Auktion over 
Rektors og Hørernes Bolig ved Set. Mikkels Kirke. 
Køber blev Kirkens Sognepræst Chr. Ørsted, Købe
summen var 91 Rbdlr. 2) Ifølge Konditionerne skulde 
Hørernes Bolig nedrives, hvorimod Rektors Hus til 
Gaden samt Baghusene skulde sættes i skikkelig 
Stand (Arnskov, 228)3); nu er dog ogsaa disse Huse 
forlængst forsvundne. 

Ved et Kongebrev af 11. September 1616 blev 
Set. Mikkels gamle Kirkelade overladt Skolen til Lo
kale, Bygningen ligger endnu paa sin Plads tæt ved 
Set. Mikkels Kirke, lige i den gamle nu nedlagte Kir
kegaards Skel. 

Kirkeladerne blev i Middelalderen brugt til at op
bevare Kirkernes Tiendekorn i. De indeholdt vel 
gerne eet enkelt Rum, dog kunde der findes en lille 
Beboelse deri tillige (se Mackeprang i "Architekten" 
1912, 397), hvilket dog næppe har været Tilfælde"t i 
Slagelse, idet der formentlig intet Loft har været i 
Laden, jfr. Resens i det følgende optrykte Brev Punkt 
1, 2 og 3, hvoraf fremgaar, at der maatte laves en 
Trappe op til Loftet og lægges nye Bjælker, ligesom 
der ingen Skorsten fandtes i Huset. 

Kirkeladen i Slagelse er en anselig Murstens-

Slagelse By 1682 udviser, at Rektor og i hvert Fald en af 
Hørerne buede andetsteds end paa "Residensen", hvilket 
tyder paa, at Lærerne allerede tidligt har været utilfredse 
med Boligen. 

2) Iflg. Grundtaksten af 1682 var Rektors og de 3 Høreres Re
sidenser vurderet til 60 Rdlr. og gav i aarlig Jordskyld til 
Set. Mikkels Kirke 2 Mark og 4 Sk. 

3) Efter Arnskovs tidligere nævnte Oplysning maa Conrekior 
Borch senere have erhvervet Bygningen og have benyttet 
den til Bolig. 
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Skitsen er (af Lærer Fritz Jacobsen) tegnet efter Resens Brev, hvis Bestemmelser 
dog næppe alle blev gennemført. 
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16 Niels Nøjgaard: 

bygning med smukke - nu ret skamferede - Blæn
dingsgavle. Efter Resens Brev at skønne har den i 
1616 kun haft 2 Aabninger: en Dør eller Port mod 
Øst, og et Vindue mod Vest. Man ved ikke, hvor
naar Bygningen er opført, men efter Blændingerne 
at dømme er det sket saa sent som omkring 1500. 
Det vil ses af Kongebrevet, som nu aftrykkes, at 
Kirkeladen i længere Tid havde staaet ubenyttet hen 
i 1616, det var da saa lige til at lade dette solide og 
rummelige Hus indrette til Skolebygning. 

Forordningen "om Skolens Bygning udi Slagelse" 
i det nævnte Kongebrev gengives her efter en Af
skrift i Slagelse Bys Arkiv (nu opbevaret i Lands
arkivet): 

Christlanus Quartus 
giøre alle vitterligt, att eftersom vij naadigst komme 
udi Forfaring, at scholehuset der udi vor Kiøbsted 
Slagelse, schall verre heil meget ubeqvem til! at holde 
Schole udi, saa haffue vi aff vor synderlig Gunst og 
Naade unt, bevilget och thilladt, och med dette vor 
obne breff unde, bevilge och tillade, att den murede 
Kirkelade paa St. Michels Kirkegaard, som haffuer 
standit udi langsommelig Tid øde, schall altid herefter 
verre Scholehuset, och efterdi at forn.1111 St. Michels 
Kirke saavelsom ochsaa Siugstuffven der sammesteds 
ere ved god Formue, daa schall Kirkevergenn til 
form Kirke contribuere threhundrede Daller til! at 
forferdige for~ Kirkelade med baade til! Vinduer och 
femb Lectier som til! for~ Schole vil fornøden giøris; 
Schall och udi ligemaade Siugstuffen hielpe til! for~ 
Scholes Forberedelse efter hendes formuffve och som 
Nødtørften udkreff udi det gamle Scholehuss. Sam-
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Slagelse Latinskoles Historie. 17 

meledes haffuer vij och naadigst bevilget, at Schole
mesteren och de tre øffuerste Hørere schulle herefter 
haffue deris Boelig udi det gamle Scholehuss, och 
den fierde HØrer, som nu fornøden giøris och till 
Scholenn schall forordnis, haffue sinn Bolig offuen 
paa denn nye thillforordnede Schole hos det Kammer, 
som Disciplerne schall musicere udi och sin Kaast 
lige med den tredie Hører udi Siugstuffvenn udi Sta
den for en Pebling. Thi forbiude vi vore Fougder, 
Embitzmænd och alle andre fornn Slagelse Schole 
hermed, eftersom forschreffuet staaer at hindre eller 
i nogen Maade Forfang at giøre under vor Hyllest 
och Naade. Saa och bedendes och biudendes Kirke
vergerne til! fornn St. Michels Kirke udi fornn vor 
Kiøbsted Slagels, saa vel! som och Forstanderne for 
Siugstuffven der sammesteds, at de til! forll_l_1 Slagelse 
Schole contribuerer och udgiffuer ligesom forschref
fuet staaer. Ladendes & c. 

Schanderborg, dend 4 Sept. anno 1616. 

Om det nye Skolebus' Indretning giver et udfør
ligt Brev fra Biskop Hans Poulsen Resen Besked. 
Det er udateret, men er aabenbart udfærdiget kort 
efter den ovenfor gengivne kongelige Forordning. 
Brevet lyder ifølge Qvistgaard, 4 f., saaledes: 

Bete11c/millg om den 11y Skole i Slagelsse 
Effter Kong. Maytts. 11aadigste Bevilling. 

I) Att dett gandske hus der neden bliffuer all
sammen til! Skolien, till dj 5 Lectier, der Udj alleniste, 
saa att dørren bliffuer ved den nørre ende mod østen, 
og en Vendeltrappe der tuert imod op till Lofftedt, 
ved den vestre Side, og en Gang op mitt i Skolenn 

2 
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18 Niels Nøjgaard: 

4 Aline viid, mellem dj 4 Lectier, Indtil! den 5, som 
skall verre Skoliemesterens tuertt offuer alt fra den 
syndre Ende. 

2) Skulle Iegg·iss XI ny bjellcker 18 Allne offuer 
allt paa ny murleider, och to biellcker til Wnderslag, 
saa viidt til den vestre Side, at Gangen kand verre fri 
for Opstanderne og Hammeren. 

3) Skulle bliffue der offuen paa 2 quiste, en ved 
den nørre ende och en ved den syndre, begge Wd 
mod Kirkegaarden mod Østen, Saa en Hører Kand 
haffue sin Bolig i den nørre ende, afdeelltt i tu Kam
mer med en Skorsten dertil! op af Grund ochsaa der 
neden i Skolen, saa end Kackeloun kan settiss der 
optill, och der kand verre ett Kammer til at Musicere 
Wdi i dend syndre ende afskilledt med deller. 

4) Att Tagedt bliffuer saa vell forvaredt, enten 
med dj gamle vellskellnede hulesteen, saa vidt som 
dj kunde slo till, eller andre ny Vingesteen, om saa 
aldeliss behoff giøriss i steden igenn. 

5) Att der giøriss to store Vinduer paa den 
vestre Side, foruden dett, som er allerede i Muren, 
och lige to paa den Østre for uden dett, som kand 
bliffue i den gamle dør, alle med .Jern Wdi, saa dj 
Kunde verre obne om Sommeren. 

6) Skulle giøriss stocke1) til! dj 5 Lectier runden 
omkring med 4 Stole til! at side paa til dj 4 Hører 
og en dobbelltt stoell til! Skolemesteren i den Søndre 
ende. 

7) Anden nødtørfftighed till Loffte, Kamre, buer, 
vinduer, Jern, dørre, losse2) etc., giffuer sig sellff saa 

1) Faste Bænke. 
2) Laase. 
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som det fornøden er, at der offuer snarligst kand 
giøriss forslag, att mand Kunde begynde derpaa 
strax i foraaritt, med den gunstige Lensmands gode 
Befordring och gott follckis hiellp, som vell behoff 
giøriss Gud till erre och Wngdommen til beste. 

Johannes Paul. Resen. 

Det ses, at der har været et betydeligt Arbejde 
og en ikke ringe Bekostning forbundet med Kirke
ladens Indretning til Latinskole. Lensmanden paa 
Antvorskov skulde aabenbart overvaage Arbejdet, 
men Set. Mikkels Kirke skulde betale 300 Daler til 
dets Udførelse, og saa var Biskoppen endda klar 
over, at man maatte paakalde Godtfolks velvillige 
Hjælp for at gennemføre Sagen; men saa fik Slagelse 
lærde Skole ogsaa, som Qvistgaard (S. 6) siger, "et 
fast Undervisningslocale, hvis omhyggelige, ja endog 
for hiin Tid paa en Maade splendide Indretning er 
et Vidnesbyrd iblandt saa mange 0111 Kong Christian 
den Fjerdes detaillerede Blik over de Anliggender, 
der geraadede under hans Behandling". 

Efter Forandringen stod Huset med tre Vinduer i 
hver Langside, idet Indgangen var flyttet fra Østsiden 
til Nordgavlen, medens Sydgavlen, hvor nu Hoved
indgangen findes, fremdeles stod uden Dør- eller 
Vinduesaabninger baade i første og anden Etage. 

I Bygningens Stueetage kom man fra Nord først 
ind i en lang Gang med to Rum paa hver Side og 
et, det største, for Enden. Saaledes fremkom de fire 
Klasseværelser, et til Iwer af de fire Høreres Lectier 
(Klasser) samt et stort Rum til Rektors Klasse, Mester
lektien, som gik tværs gennem Husets søndre Ende 
og var forsynet med to Vinduer, et mod Vest og et 

?,* 
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20 Niels Nøjgaard: 

mod Øst, medens de andre Lectier maatte nøjes med 
et enkelt Vindue hver. Eleverne havde Bænke langs 
Væggene, medens Lærerne havde hver et Katheder, 
Rektors aabenbart af særlig tronstolagtig Art. 

Naar jeg taler om Væggene, forudsætter det, at 
Lectierne har været adskilte ved Mure. Dette er dog 
ingenlunde sikkert, omend man af Omtalen af den 
fire Alen brede Gang midt op gennem Huset unæg
teligt naturligt faar Indtryk af Skillerum mellem Klasse
værelserne. Imidlertid maa det bemærkes, at saafremt 
der har været Mure mellem Lektierne, har Slagelse 
Skole aabenbart været forud for sin Tid. V. Bang 
meddeler nemlig (S. 9), at i de gamle Latinskoler ud
gjorde hele Bygningen eet stort Rum, hvor alle Lek
tier undervistes samtidig! Først i 1805 befaledes det, 
at hver Klasse skulde have sit eget, af Skillerum be
grænsede Værelse. 

Til øverste Etage naaede man op ad en Vindel
trappe ved Indgangsdøren. Om den var udvendig 
eller indvendig fremgaar ikke med Sikkerhed af Re
sens Brev, men da Nordgavlens Blændinger ikke 
synes nogensinde at have været gennembrudt af 
nogen Døraabning, maa Trappen være ført op inde 
i Huset (dog ikke midt i dette, som Glarbo, 72, fejl
agtigt angiver). 

Paa Loftet fandtes dels en 2-V ærelsers Lejlighed 
til 4. Hører (mod Nord), dels en Musikstue (mod Syd). 
Begge Steder kom Lyset ind gennem Kviste mod 
Øst. I Lærerboligen skulde der opsættes en Kakkel
ovn ved en nyopført Skorsten. Selvom Resen befa
ler, at denne skal opføres fra Grunden "ogsaa der 
neden i Skolen", betyder dette næppe, at man ogsaa 
dernede har tænkt sig at opsætte en Kakkelovn (i saa 
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22 Niels Nøjgaard: 

Nogenlunde i den skildrede Skikkelse1) har Skolen 
været i Brug indtil den i 1743 gennemgik en haardt 
tiltrængt Hovedreparation, hvorom Hojjmanns Fun
dationes VIII, 160, beretter: "Slagelse Latinske Skoles 
Huus er en gammel Grund-muuret Bygning paa St. 
Michels Kirke-Gaard, som for en 30 Aar siden har 
været meget forfalden, men nu er kiøn repareret, 
siden den fik en Hoved-Reparation, hvorom een af 
Rector Borch forfærdigede Inscription i Rectors Ca
thedra bevidner". Derefter meddeles følgende, ogsaa 
hos Qvistgaard (S. 6) aftrykte Indskrift: "Ao. 1743 
Aug. Rege Christiano Sexto, Prætore D. Johanno 
Ludovico v. Holstein, Præsule I. Christierne Worm, 
opera Mag. Johannis Barscheri, Past. Loci Jani 
Lassen, Consulis, Olai Coldingii & Samuelis Jahn 
Senatorurn, non rnodo e præcipiti ruina feliciter 
emersit Schola hæc nostra, sed splendidior surgit, 
proinde benefactoribus debet, per Nicol. Borch, Sch. 
Reet." Vi erfarer altsaa her, at det var i Christian 

1) Om Resens Byggeplan er blevet gennemført i Enkeltheder, 
er ikke til at sige bestem!. 
De Oplysninger, som foreligger fra 1811, og som senere 
skal blive gengivet, tillader visse Formodninger i saa Hen
seende, omend sikre Slutninger ikke kan drages. 
Det ser saaledes ud til, at Indgangsdøren godt nok har 
været i Nordgavlen, men midt i denne, ikke i dens østre 
Side, som af Resen forordnet. Bruunskovs Tegning af 1811 
tyder ogsaa paa, at Trappen har været ført op ikke Vest 
(Resen), men Øst for Indgangsdøren. 
Angaaende Spørgsmaalet om Sllillevægge mellem Rummene 
taler Dokumenterne fra 1811 afgjort til Fordel for den Op
fattelse, at der ingen har været, ligesom det direkte siges, 
at der ingen Slwrsten findes; her er Resens Plan enten sat 
helt til Side (det sandsynligste) eller ogsaa er Skorstenen 
ikke ført til Bunds i Bygningen. 
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Fald er det givet, at der ingen Skillerum kan have 
været mellem Skolestuerne, da de jo ellers ikke alle 
har kunnet faa Gavn af Varmen). V. Bang fortæller 
nemlig (S. 14), at indtil Midten af det 18. Aarhun
drede var Kakkelovne næsten ukendte i Skolerne. 
Til Københavns Skole skænkede en Velgører 1562 en 
Pyrpande (Calefactorium), at Disciplene dermed kunde 
"varme deres Fingre"; og i Sorø Skole - som ogsaa 
havde et fornemmere Præg; den var nærmest bestemt 
for adelige Drenge - har man Bestemmelser fra 1586 
om Kakkelovne. Men dette er sjældne Undtagelser. 
Om Slagelse har sluttet sig til disse eller ej, kan 
altsaa ikke med Sikkerhed afgøres. Roskilde Skole 
fik første Gang Kakkelovne 1775, Odense 1786, paa 
hvilket Tidspunkt Ribe Skole endnu ingen havde, og 
i Randers synes Latinskolen først at have faaet Kak
kelovn i det I 9. Aarhundrede. 

Musikstuen til Sangundervisning er der særlig 
Grund til at bemærke, idet Slagelse Latinskoledrenge 
var særlig anerkendte for deres Sang. Resen (her 
anført efter Pontoppidans Atlas III, 20) siger, "at 
Skole-Disciplerne i Slagelse, fra lang Tid af, have 
været anseete for deres Øvelse i Vocal-Musik", og 
V. Bang (S. 66) oplyser, at man plejede at sætte 
Slagelse Skole højest af alle med Hensyn til Sang, 
og nævner som Eksempel, at da Enkedronning Sofias 
Lig 1631 skulde føres fra Falster til Roskilde, fik de 
"Slagelse-Degne" Ordre til at møde i Vordingborg 
for sammen med Skolens Personale der at synge 
Ligkantaten; man har nok ikke ret turdet løbe an 
paa de vordingborgske Sangeres Sikkerlied. 
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Vis Regeringstid, medens Johan Ludvig Holstein var 
Amtmand og Chr. Worm Biskop, at Skolen paa Ini
tiativ af Sognepræsten Hans Barscher, Borgmesteren 
Jens Lassen og Raadmændene Ole Colding og Sa
muel Jahn ikke alene blev reddet fra truende Forfald, 
men ogsaa opstod i en herligere Skikkelse end før. 
At Rektor Borch føler sig i Taknemmelighedsgæld 
til sin Skoles Velgørere i denne Anledning, er let 
forstaaeligt. 

En lille Antydning af, hvilke Forbedringer Restau
reringen førte med sig, faar vi gennem Rektor Wøl
dike (1777-1811), der iflg. Arnskov (S. 227) skriver, 
at Skolen er 24 1/ 2 Alen lang og 131/ 2 Alen bred (i 
Skødet fra 1811, som senere skal blive anført, op
gives de udvendige Maal som 24 Alen 6 Tommer X 

12 Alen 4 Tommer). I Længden gaar et Stykke fra, 
hvoraf Halvdelen er Indgang og Opgang til Loftet, 
den anden Halvdel Rum til Skolens Bogsamling, saa 
Skolen kun er 193/ 4 Alen lang, hvoraf øverste Klasse 
er 73/ 4 Alen lang. Maaske var det lille Biblioteks
værelse ved Indgangen et af Resultaterne fra 1743. 

Bruunskovs Tegning fra 1811 giver ogsaa Anled
ning til at opstille Formodninger. Hans Tegning ud
viser saaledes 5 Vinduer mod Vest, hvor Resen kun 
forordner 3. I Syd er der ved den østre Side ogsaa 
angivet et Vindue, som ikke fandtes i Resens Plan. 
Tegningens Farver lader forstaa, at disse Aabninger 
skal opfattes som værende til Stede fra ældre Tid i 
181 I. Var det maaske i I 743, at de tre nye Vindues
aabninger blev brudt? 

Ved Begyndelsen af forrige Aarhundrede gjorde 
den nye Skolereform det nødvendigt at søge nye 
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Lokaler for Slagelse lærde Skole, den gamle Kirke
lade strakte ikke længere til til Formaalet. Man er
hvervede da for Hospitalets og Skolens Penge en 
Bygning paa Bredegade, Matr. Nr. 175 & 176, over
for den nuværende Bank; her gik Undervisningen 
sin Gang fra 1809 til Skolens Ophævelse i 1852. 
Bygningen paa Bredegade er forlængst nedrevet og 
stod hverken i historisk eller kunstnerisk Værdi paa 
Højde med den tidligere Kirkelade. 

Denne blev i 1809 overtaget af Set. Mikkels Kirke, 
som lejede den ud til 3 Borgere, men derefter af
hændede den til Byen for en Købesum af 800 Rigs
daler. Salget blev approberet under 25. Oktober 1810 
af Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler. 
Købesummen blev staaencie i Ejendommen som 1. 
Prioritet, men blev i Henhold til Forordningen af 5. 
Jan. 1813 nedskrevet til 280 Rigsbankdaler Sølvværdi. 
I 1873 (23. Juni) blev Obligationen udslettet, hvor
efter Set. Mikkels Kirke ikke mere har noget Krav 
paa sin gamle Ladebygning. 

Skødet, hvorved Handelen fandt Sted, er dateret 
3. April 1811 og har følgende Ordlyd (det opbevares 
i Landsarkivet blandt Byens Papirer): 

Skiøde . 

. Vi underskrevne Inspecteurer og Forstandere for 
Slagelse St: Mikkels Kirke og Latinskole, Sognepræst 
Niels Studsgaard Fuglsang og Borgemester, Capitain 
Echard Beck, giøre vitterligt: at vi i Overensstem
melse med Stifts-Øvrighedens Skrivelse til os af 27cte 
Octbr. 1810, her vedheftet i verificeret Gienpart, have 
solgt, ligesom vi herved sælger, skjøder og afhænder 
til Slagelse Bye og dens nærværende Foresatte den 
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forhenværende Latinskoles Bygning, beliggende paa 
St: Mikkels Kirkegaard ved Udgangen fra Kirke
gaarden til Rosengaden, bestaaende af 26 Alen 6 Tom
mer i Længde og 12 Alen 4 Tommer i Bredde ud
vendig Maal, grundmuret og teglhængt med al den 
Rettighed, hvormed Kirken og Skolen hidtil har ejet 
samme efter Kong Christian den !Vdes Forordning om 
samme Bygning dat. Skanderborg d: 4de Septbr. 1616 
og her vedhæftet i verificeret Copia Copiæ. 

Skolebygningen tages strax af Byen i Besiddelse, 
saaledes som den nu er og· befindes, dog at Dhrr. 
Kammerjunker v. d. Osten, Prokurator Baadh og 
Auditør Fleisscher, som sidst have havt Bygningen i 
Leje, een for alle og alle for een ere pligtige ved Af
leveringen af Bygningen at sætte samme i den Stand, 
den var, førend de modtage samme, alt efter bemeldte 
Herrers Brev til os af 13. Januar 1810, hvilket 
Instrument med dette Skjøde overleveres til Byens 
Foresatte, hvis Sag det altsaa bliver at tilholde be
meldte Herrer ved Afleveringen at opfylde deres For
pligtelse nu til Byen, som er indtraadt i Kirkens og 
Skolens Rettigheder. 

Byen overtager og afholder alle Afgivter og Skat
ter af Bygningen fra tste Januar dette Aar at regne, 
fra hvilken Dag Bygningen staar for Byens Regning, 
hvorimod Byen i ulykkeligt Tilfælde af Ildebrand 
modtager den tilfaldende Brand-Erstatning efter den 
Summa Bygningen nu er assureret for, nem!: 1800 
Rdlr. efter Forsikrings M 237. 

Endelig. Da Byen nu haver betalt den accorde
rede Kjøbesum = 800 Rigsdaler, og for samme Sum 
haver udstædt dens lovlige Obligation med tste Prio
ritets Panteret i Bygningen, saa give vi herved Qvit-
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tering for meldte 800 Rigsdaler og erklære paa Kir
kens og Skolens Vegne: at vi ingen videre Lod eller 
Dee! have i bemeldte Bygning, men overleverer her
ved nærværende Skjøde med de deri anførte Docu
m en ter. 

Under vore Hænder og Segl. 

Slagelse d. 3die April 1811. 

(sign.) N. S. Fuglsang. E. Beck. 

Byens Plan var at indrette Latinskolen til Militær
sygehus, men man fik en Del Besværligheder med 
Bygningens Lejere, som trak det ud med at aflevere 
den i pligtmæssig Stand. Lejerne var Direktørerne 
for Slagelse dramatiske Selskab, først og fremmest 
Prokurator Baadh. De havde, som det hedder i en 
Notarialakt (i Landsarkivet) fra Juni 1811, af den 
latinske Skoles Inspektion lejet den forrige Latin
skoles Bygning til Brug som Teater, og af samme 
Dokument fremgaar det, at Latinskolen faktisk har 
været brugt til Teater. Hvilke Forandringer dette 
mulig har medført i Bygningens Indretning, foreligger 
der ingen Oplysninger om. Lejernes Brev af 13. Ja
nuar 1810 har vel indeholdt saadanne Oplysninger, 
men det findes desværre ikke mere. Kun saa meget 
staar fast, at det voldte stort Besvær at faa Byg
ningen afleveret i synsforsvarlig Stand, saa stort 
Besvær, at Borgmesteren til sidst maatte lade de 
Herrer stævne af Notarius publicus. I Notarialakten 
betitles Selskabet "Slagelse forrige dramatiske Sel
skab". Det har da formodentlig været i Likvidation 
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i 1811 og haft vanskeligt ved at klare sine økono
miske Forpligtelser1). 

Men hvilke Forandringer Jod Byen foretage med 
Bygningen for at faa den "beqvem" til "Sygehus for 
de Militaire"? 

Desværre kan der ikke siges meget derom, men 
det, som kan siges, vil fremgaa af det Stykke Lokal
historie, som nu skal fortælles, og som ikke er uden 
baade spændende og komiske Momenter. 

Dels i Slagelse Bys, dels i Sorø Amts Arkiv fra 
1811 (nu i Landsarkivet) findes en Del Dokumenter, 
som ret udførligt belyser Begivenhederne ved Latin
skolens Overgang til militært Sygehus. 

Det fremgaar af Cancelliets Skrivelse af 23. Febr. 
181 i til Amtmanden, hvorved Byens Køb af Latin
skolen bifaldes, at denne Sag har været regnet for 
saa vigtig, at der har været afholdt et almindeligt 
Borgermøde for at drøfte den. Forslaget til Købet 
af Latinskolen siges at stamme fra Raadmændene 
(de eligerede Borgere), og det er blevet godkendt af 
Byens Borgere ved et Raadstuemøde. 

Af en Skrivelse fra de eligerede Borgere (Faber, 
Strande, Schov og Smahl) til Amtmanden af 23. Maj 
181 I fremgaar det, at Borgmesteren den 18. Januar 
har besigtiget Bygningen sammen med "Regiments 
Felskiær Possel, Adjutant Hebroe, Doctor Frankenau 

1) Arnskov (S. 368) siger, at Slagelse dramatiske Selskab til 
første Direktion havde Dampe, Kierulff og Baadh og holdt 
sin første Forestilling paa det nyoprettede "Privatteater" 31. 
Januar 1815. Dette er alisaa for saa vidt urigtigt, som der 
allerede før 1815 havde eksisteret et dramatisk Selskab i 
Slagelse. 
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og Distrikts-Chirurg Hundrup". Ved denne Lejlighed 
Jod Regimentslægen til ikke at være utilbøjelig til at 
antage Skolen, saaledes som den var, til Sygehus. 
Han vilde dog først tale med General Bassewitz 
derom. 

Efter at Købet var gaaet i Orden og Skødet ud
stedt (hvormed det trak ud, fordi Amtmandens Skri
velse til Borgmesteren om Cancelliets Approbation 
øjensynlig var gaaet tabt undervejs), meddeler Borg
mesteren 18. Maj Amtmanden, at "Den af Byen til 
Sygehuus kiøbte og indrettede forrige Latinske Sko
les Bygning er nu fuldkommen istandgjort og ved 
Samling i Gaar med de eligerede Mænd og Syge
stueinspectionen afleveret til denne for fremtidigen at 
afbenyttes som Sygehuus til de her i Byen og Egnen 
Cantonnerede Militaire", men - Inspektionen har næg
tet at modtage dette! 

Dens Begrundelse fremgaar af en Skrivelse af 
samme Dato fra "Commissionen for Sygehuuset" (Regi
ments Chirurg Posselt og Inspektionsofficer Heboe) 
til Borgmesteren. Man har meget at udsætte paa 
Bygningen: Dens Beliggenhed ved Kirkegaarden er 
uheldig for syge Mennesker. Den er kold, men 
maaske ikke fugtig. Der er for smaa og for faa Vin
duer, hvorfor der kan tales om "den ubehagelige 
melankolske Mørkhed, som hersker". Uheldigt findes 
det, at Gulvet er af Sten; at belægge dette med 
Straamaatter - som af Borgmesteren tilbudt - kan 
kun være en midlertidig, og af Hensyn til Rengøringen 
uheldig Ordning. 

Saa er der selve Pladsforholdene, som kun tillader 
Opstilling af 24 Senge ialt, hvilket skønnes for lidt. 
"Det eene lille Værelse, hvori der kun er Plads til 3 
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Sænge, fraregnet, ere de andre to Værelser kun at 
ansee som et Eeneste. Skillerummet imellem dem er 
saa godt som ingen [der tales andetsteds i Skrivel
sen om "de nyeligen opmurede Skillevægge"] og 
deri skulde 21 Sænge placeres", hvilket er uheldigt 
ved mulig indtræffende smitsomme Sygdomme. 

Det "lille Værelse" er aabenbart det gamle Biblio
theksrum i det nordvestre Hjørne, de to andre Rum 
Mesterlektien og de fire andre Lektier tilligemed 
Gangen, og vi synes af Ordene at maatte slutte, at 
der ingen Skillerum har været i Skolens Tid, og at 
de nye, som Byen havde opført, ikke har været ført 
helt op til Loftet. 

"Att der i Sygestuen ingen Oeconomie kan føres, 
at der ikke eengang er en Skorsteen er en anden 
Omstændighed", som maa anses for uheldig. 

Af dette synes at fremgaa, at Resens Plan om 
Opmuring af en Skorsten til fjerde Hørers Kakkelovn 
ikke er blevet realiseret? 

Borgmesteren finder, at "De af lnspectionen for 
Sygehuusets Ikke-Antagelse anførte Grunde synes vir
keligen saa aldeles hentede af Luften, at derpaa ikke 
kan eller bør reflecteres ". Han afviser Indvendingerne 
hver for sig og finder aabenbart flere af dem komiske. 

Hvad særlig Smitte-Patienterne angaar, mener han, 
at de kan henlægges i det mindre Værelse (forment
lig den gamle Mesterlektie), de andre i det større 
(bestaaende af de fire Hørerlektier) eller omvendt. 

Det ses af en Skrivelse af 30. Maj fra Raadmæn
dene til Amtmanden, at disse hele Tiden har ment, 
at Latinskolen kunde blive ret god til Sygehus, naar 
man paa Byens Plads ved Siden af lod indrette Locum 
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og eventuelt lagde Fjællegulv i Stedet for Stengulvet. 
Disse Forandringer anslaas til 900 Rdl. 

Men, erklærer de, de Militære ansaa Pladsen for 
at være for knap og ankede over, at der ikke kunde 
blive Køkken og Bopæl til en Spisevært i Bygningen, 
og vilde ikke tage imod et dertil anvist Sted i Nær
heden. 

Byen var af flere Grunde bragt i en højst ube· 
hagelig Situation. 

Militæret havde haft Sygestue i Brændevinsbræn
der Jens Stampes Gaard paa Smedegade (Mtr. Nr. 
35 og 36, nu Isenkræmmer Galt) i det sidste Aar. 
Stampe havde opsagt sin Lejekontrakt med Byen til 
"sidstafvigte Paaske Flyttedag" (3. Maj 1811) med 
lovlig Frist og - som han oplyser i et Klageskrift 
til Amtmanden af 18. Maj - bortlejet sin Gaard til 
en Spekhøker Schleidecker. 

Paa Flyttedagen vilde Militæret imidlertid ikke 
rykke ud, da det nye Sygehus ikke var færdigt. Borg
mesteren bad da Stampe have et Par Dages Taal
modighed. Stampe gav saa sin nye Lejer Lov til at 
stille sine Møbler i et aabent Rum i Gaarden og ind
rømmede ham "et lidet Værelse af mit indskrænkede 
locale til N atteleie for sig og sine". 

Grunden til, at Byen var saa sent paa det med 
Latinskolens Indretning, var Vanskelighederne med 
dennes tidligere Lejere: Direktørerne ved det forrige 
dramatiske Selskab, som stadig tøvede med at op
fylde deres Pligt og aflevere Bygningen i samme 
Stand som den, de havde modtaget den i. Allerede 
18. Januar havde Borgmesteren ladet Direktørerne 
for Selskabet kalde til Latinskolen, men Huset var 
ikke i Stand og blev det stadig· ikke, hvorfor Byens 
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Raadmænd overfor Amtmanden Gang paa Gang læg
ger Skylden for Forhalingen og Pligten til at betale den
nes økonomiske Følger over paa de dramatiske Di
rektører. Saa sent som 26. Maj meddeler de fire elige
rede Amtmanden, at Prokurator Baadh og Konsorter 
stadig undlader at opfylde deres Pligt, idet der endnu 
er betydelige Mangler ved Bygningen (otte Dage ef
ter at Borgmesteren havde holdt Afleveringssyn med 
Militæret og betegnet Huset overfor Amtmanden som 
"fuldkommen istandgjort"!): Vinduesskodderne er 
gaaet i Stykker eller helt borte, Ruderne er itu eller 
repareret ved Hjælp af smaa Glasstykker; man har 
skaaret Huller i Loftsbrædderne, Trappen er molesteret 
og repareret med uholdbare Brædder, der er slaaet 
Kanter af Vindueskarmene "ved Udkastning af Kam
pesten"(!) m. v. 

Prokurator Baadh har aabenbart været en haard 
Negl. Ikke alene undlod han altsaa trods stadige 
Klager haardnakket at opfylde sin Pligt som opsagt 
Lejer, men vi erfarer af det sidstnævnte Dokument, 
at han har forsøgt at spænde Ben for Borgmesterens 
Bestræbelser for at komme til en Aftale med Mili
tæretangaaende Bygningen, "han har giort sig megen 
Umage for at den ikke skulde blive antaget til det 
Brug"! Maaske har han ment derved at kunne slippe 
udenom at opfylde sin Pligt, maaske faar vi gennem 
dette et Indblik i Byens Intriger. 

I Begyndelsen af Juni maatte Borgmesteren ind
kalde Prokurator Baadh og Kammerjunker v. d. Osten 
paa egne og fraværende Meddirektør Auditør Fleis
schers Vegne for Forligskommissionen, som henviste 
Sagen til Retten (Skrivelse fra Borgmesteren til Amt
manden af 6-Vl-1811). Udfaldet ~f denne Retssag 
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kender jeg ikke, men endnu i en Skrivelse af 17. 
August forespørger H. A. Schov Amtmanden, hvilke 
Forholdsregler der fra Byens Side vil være at fore
tage overfor Baadh for de Mangler ved Bygningen, 
som det endnu paaligger ham at udbedre, og som 
dels paa det paagældende Tidspunkt er ordnet af 
Schov dels endnu er uafhjulpne. 

Ogsaa Sagen med Brændevinsbrænderen endte 
for Retten. 

Den 18. Maj skriver Borgmesteren til Amtmanden: 
"Da Eieren af den Oaard paa Smedegaden, hvor 
Sygestuen hidtil har været anviist, nu ikke længere 
er at formaae til at tillade, at Sygehuset vedbliver at 
være der, hvortil han ei heller er pligtig, da Leietiden 
var ude sidstafvigte 3.e Maj, saa indstilles underdanig, 
om jeg ikke ved en lovlig Udkastelsesforretning af 
Pogden kan lade ham sætte i Besiddelse af sin Eien
dom, og de Militaire derved bringes til at modtage 
det dem anviste Sygehuus". 

Imidlertid maa Stampe selv allerede have taget 
Sagen i sin Haand, men forgæves, thi i sit Brev til 
Amtmanden af samme Dato erklærer han, at da der 
var hengaaet 14 Dage efter den lovlige Prist, uden 
at Løfterne til ham blev opfyldt, hvorimod Spækhø
kerens Stilling blev mere og mere fortvivlet, og da 
Pogden nægtede at sætte Militæret ud og Lejeren 
ind, henvender han sig til Amtmanden om Hjælp, 
efter at altsaa den lokale Øvrighed har svigtet ham. 

30. Maj meddeler Borgmesteren Amtmanden, at 
han har set sig nødsaget til at lade Sygestuen for
blive i Jens Stampes Oaard, hvorfor denne har ind
stævnet ham for Porligskomrnissionen, hvor han be
gærede ~pagen for Ryddeliggøreisen af Stampes Væ-
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relser udsat til 5. Juni. 6. Juni meddeler han imid
lertid, at Stampe nu ,,privatim har sagsøgt mig". 
10. Juni indstiller Forligskommissionen, at Stampe faar 
fri Sag mod Borgmesteren, hvilket bevilges ham ved 
kgl. Brev af 5. Juli. 

Hvorledes Sagen endte, er mig ubekendt, men det 
er indlysende, at der maatte tilkomme Brændevins
brænderen Erstatning, og det er vel sandsynligt, at 
D'Hrr. Direktører for Slagelse forrige dramatiske Sel
skab har maattet bide i det sure Æble og betale Gildet. 
Dette er saa meget mere sandsynligt, som Amtmanden 
aabenbart i denne Sag havde faaet et godt Øje til 
dem. 15. Juli henstiller han til Borgmesteren at sørge 
for ikke at give det Udseende af, at man stiltiende 
opgiver Kravet paa de forrige Lejere. 

Under alt dette gik den primære Sag, Mellem
værendet mellem Byen og Militæret om det nye Syge
hus, sin Gang. 

Det er tydeligt, at Amtmand Stemann fra Begyn
delsen har staaet paa Byens Side. I en Skrivelse af 
20. Maj - lige efter at Posselt og Heboe har kas
seret Latinskolebygningen - omtaler han paa en 
Maade, som ikke er til at tage Pejl af, Huset som 
det til "Sygestuer for de Militaire med højere Appro
bation !døbte Locale" og finder de militære Herrers 
Indvendinger overdrevne, ja erklærer det direkte som 
sin Mening, at det "vilde være meget at ønske, at 
der til de militaire Sygestuer i Cantonnementsqvar
tererne overalt kunne skaffes et saavel skikket Locale 
som dette"! Han beder Borgmester Bech søge Sagen 
ordnet i Mindelighed. 

At Borgmesteren har gjort sig hæderlige Anstren
gelser i saa Henseende bevidner Byraadsmedlernmerne 

3 
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overfor Amtmanden 26. Maj, men det var foreløbig 
forgæves. Militæret stod haardt paa sit Standpunkt. 
Regimentschefen, General Bassewitz, meddeler 27. 
Maj Borgmesteren, at en af ham nedsat Undersøgelses
kommission bestaaende af Oberstløjtnant v. Simonsen, 
Major v. Leschly, Kaptajn v. Hench og Ritmester v. 
Castenschiold samt Regimentsfeldskær Posselt og til
traadt af Dr. Prankenau som Læge enstemmigt har 
erklæret, at Bygningen ifølge de Borgmesteren vel
bekendte Mangler ikke kvalificerede sig til Sygehus, 
hvorfor Generalen til sin Beklagelse anser det for sin 
Pligt at nægte at modtage Sygehuset, og indtil Magi
straten anviser et antageligt Locale i Byen at for
blive i de hidtidige Sygestuer. 

Borgmester Bech har nok fra Begyndelsen været 
klar over, at der ikke var noget at stille op. I An
ledning af, at de militære Herrer har ladet sig for
lyde med, at det eneste andet Sted i Byen, de kunde 
tænke sig at antage til Sygestuer, var Traktør Kyhns 
Gaard paa Bredegade, som kunde faas for en aarlig 
Leje af 500 Rdl" bider Bech dog fra sig og erklæ
rer overfor Amtmanden, at Kyhns Oaard rigtignok 
kan faas, men Prisen er urimelig høj, og Byen har 
jo købt og anvist et Lokale til Sygehus! 

Imidlertid maatte man jo en Vej ud, og allerede 
før Generalens Erklæring forelaa, har Bech i Sam
raad med de kaarne Mænd ladet Murermester Bruun
skov udarbejde Forslag til større Forandringer ved 
Latinskolebygningen. Tegning og Overslag (udvi
sende en Bekostning paa 3625 Rdl.) fremsendes til 
Amtmanden 23. Maj. Borgmesteren er aabenbart paa 
ingen Maade varm for Planen, og de fire eligerede 
Borgere kvier sig ogsaa ved at gaa ind for den, de 
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Bruunskovs Projekt 1811. 
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skyder Afgørelse og Ansvar ganske fra sig, idet de 
30. Maj henstiller til Amtmandens Afgørelse, om 
denne for Byen meget bekostelige Plan - man hører 
deres Hjertesuk! - bør gennemføres. 

Planen gaar simpelthen ud paa at bryde Husets 
Gavle ned og sætte en ny Etage paa ! I underste 
Etage skulde der saa - ifølge Tegningen, som viser 
den første mig bekendte Grundplan af Huset, alle 
tidligere Tegninger synes at være gaaet tabt - ind
rettes et Køkken midt i Bygningen ud mod Kirke
gaarden (mod Øst). Den gamle Indgang mod Nord 
omdannes til et Vindue og en ny aabnes i Østsiden 
længst til Nord. Køkkenets aabne Ildsted føres som 
Skorsten op gennem anden Etage, der betaar af to 
større og et lille Beboelsesrum foruden Trappegangen, 
medens den underste Etage desuden har Køkken og 
endnu et lille Rum. 

Saafremt Murer Bruunskovs Plan var blevet rea
liseret havde den gamle Kirkelade været ødelagt for 
bestandig, men det skete heldigvis ikke. 

Sagen blev nu Amtmanden for broget. Han tog 
i egen høje Person til Slagelse for at faa en Ende 
paa det. Der blev foranstaltet "en Forsamling paa 
Aastedet" den 4. Juni, som vi erfarer af et Brev fra 
Bech af 6. Juni. Nogen Beretning om, hvad der 
skete ved denne Lejlighed foreligger ikke, men det 
fremgaar af de følgende Begivenheder, at Bruunskovs 
Plan gled ud, og at Militæret maatte gaa ind paa et 
ret magert Forlig, hvorved Byen blev tilpligtet at 
gøre visse Forandringer ved Huset. 

Tegninger og Overslag blev, efter at de paa Amt
mandens Forlangende havde faaet "tilført Locums og 
Brændeskuurs Indretninger", godkendt 15. Juni 1811. 
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Ved Licitationen blev en af Byraaderne, H. A. Schov, 
den lavestbydende og fik Arbejdet overdraget som 
Entreprenør. Schovs Regning blev paa 1370 Ddl., 
man slap altsaa næsten med en Trediedel af, hvad 
Gennemførelsen af Bruunskovs Plan vilde have kostet. 
Det Overslag og den Tegning, Schov arbejdede efter, 
er desværre gaaet tabt1), saa det kan ikke siges, 
hvori Forbedringerne bestod. Men 17. August skri
ver Schov til Amtmanden, at Arbejdet er fuldført, 
og han beder Amtmanden besigtige det, før det af
leveres. 5. September melder Borgmesteren Byg
ningen færdig og rengjort, saa den kan afleveres til 

de Militære i forsvarlig Stand, og endelig foreligger 
den 28. September Militærets Godkendelse i Form af 
følgende Skrivelse til Oberstløjtnant v. Simonsen fra 
Zachariae, Castenschiold, Posselt og Heboe: 

"Efter Befaling sammentraadte vi undertegnede 
idag for at bedømme, hvorvidt det af Slagelse Bye 
anviste paa Kirkegaarden beliggende nye Sygehuus 
kunde være tienligt til samme Øjemeed ". Vi bemær
ker den omhyggelige, men ikke ganske korrekte 
Fremhævelse af, at Huset ligger paa I<irkegaarden I 
Ogsaa i det følgende er den vrangvillige og syrlige 
Tone umiskendelig: 

"Trods de Mangler vi fand ved samme, og som 
især angaaer den førende Oeconomie, ere vi dog af 
den Formening, at bemeldte Sygehuus kan modtages, 
og tage vi ved at erklære dette meer Hensyn paa 
Byen og Vedkommendes Tarv end paa det anviiste 

1) Overlæge, Dr. med. H. A. Schou har velvilligt meddeli mig, 
at heller ikke Familiearkivet for Familien Schou gemmer de 
paagældende Papirer. 
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Steds og sammes Indretningers Bequemlled til Syge
lmus." Det er aabenbart en besk Pille at maatte 
gøre Tilbagetog fra de tidligere skarpe Krav; det 
kan kun ske under helt hastemt Betoning af den der
ved udviste Selvforglemmelse. Rigtignok bliver der 
ogsaa stadig Mangler tilbage, som det er uomgæn
geligt nødvendigt at afhjælpe: 

1. De to til Sygestuer indrettede Stuer er passende, 
men der mangler et Lokale til de med Fnat befængte, 
hvilket Amtmanden havde lovet. Der maa da frem
skaffes et Værelse i Nærheden med Plads til 4 å 6 
Senge, indtil der paa Sygehusets Loft - som man 
har lovet - kan blive indrettet "et bequemt Locale, 
hvorved tillige bør tages Hensyn til den halsbræk
kende Trappes mageligere Indretning". 

2. "Indretningerne for Oeconomien ere meget ind
skrænkede: Kiøkken og Scorsteen for liden, Plads 
for Kiøkkenredskaber utilstrækkelig, men da Madam 
Kikibusch desuagtet har lovet at paatage sig Oeco
nomien, saa ville vi ikke videre paaanke disse Mang
ler", dog maa der anskaffes et Bord, et Skab, en 
Tinrække og nogle Hylder, og 

3. Madam Kikibusch maa binde sig for mindst et 
Aar, da den Dame, man ellers havde haft til at staa 
for Køkkenet "formedelst disse saa indskrænkede 
oeconomiske Indretninger har frasagt sig Oecono
mien ", og i Løbet af et Aar maa der træffes saa
danne Foranstaltninger, at hele Sygehusets Økonomi 
kan føres i samme. 

Den tidligere Økonoma skulde vel ikke være en 
af Brikkerne i Spillet? Det var jo meget virknings
fuldt at kunne hævde, at ingen dygtig Kvinde vilde 
finde sig i de Køkkenforhold, man bød. Men By-
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raadet har vel saa vidst at finde Madam Kikibusch 
at spille ud som Modtræk. 

4. "Byen bør paalægges at anvise Compagnie 
Chirurg Bahrs Qvarteer i Nærheden af Sygehuset." 

Latinskolen 1869. 
Tegning (paa Nationalmuseet) af Storck. 

1. Oktober 181 I indberetter Byskriver Stabell til 
Amtmanden, at der. i Løverdags har fundet et Møde 
Sted, hvorved de militære og civile Myndigheder be
sigtigede Sygehuset. Alle de citerede Mangler meldes 
for største Delen(!) afhjulpne. Madam K. tager Ki
rurgen i Kvarter, og der bliver sørget for det for
mentlig manglende Værelse til Fnatpatienter. Syge
huset kan saaledes overleveres de Militære til Afbe
nyttelse, saa snart Amtmandens Ordre foreligger. 
Den har antagelig foreligget omgaaende ! 
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Saaledes endte Krigen om Latinskolens Omdan
nelse til Militærsygehus. 

I 1866 ophørte Slagelse (indtil 1913) at være 
Garnisonsby, hvorved den gamle Latinskolebygning 
atter blev ledig. Ifølge Arnskov (S. 239) blev den en 
Tid brugt til Aftenskole og Sessionslokale, men fra 
1879 til nu har den tjent som Byens Politistation. 

Ifølge Sorø Amtstidende for 4/ 7 , 18/ 7 og 3./8 1879 
var der langvarige Forhandlinger i Byraadet, inden 
man bestemte sig for Latinskolen som Politistation, 
man frygtede for store Bekostninger ved dens Istand
sættelse; en Taler var imod at anvende væsentlige 
Midler paa "den gamle vederstyggelige Latinskole, 
den burde nedrives". Sluttelig vedtog man dog et 
Forslag og Tilbud fra Mnrermester E. Larsen, hvor
ved Udgiften blev holdt nede paa 1150 Kr. Murer
mester Larsens Tegninger findes desværre ikke mere, 
Byraadsarkivet indeholder kun et udetailleret Regn
skab for de 1150 Kr. og nogle mindre Overskridelser 
samt et Par Tilbud fra Mureren om Levering af 5 
Vinduer til et Beløb af 176 Kr. (disse Oplysninger 
skylder jeg Hr. Kontorchef Frederiksen, Slagelse). 
Kun saa meget fremgaar af Amtstidendes Referat af 
Byraadsmøderne, at Bygningen skulde indrettes med 
fem Lokaler: en Vagtstue for Politimandskabet og et 
privat Værelse for samme i den østre Side, medens der 
i den vestre skulde være Detentionslokale samt et of
fentligt og et privat Kontor for Politiassistenten; i Gav
len skulde der sættes en ny Indgang og et nyt Vindue 
ind. Med den saaledes skitserede Indretning har Byg
ningen henstaaet indtil nu uden væsentlige Ændringer. 

Slagelse gamle Latinskole er nu saa utilstrækkelig 
som Politistation, at der inden længe maa findes 
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andre Lokaler til Politiet. Naar dette er sket, staar 
Bygningen atter ledig, og der skal paa ny tages Be
stemmelse om dens Anvendelse. Den udgør i Virke
ligheden en af Byens Seværdigheder. Det Skønheds
indtryk, man modtager, naar man fra Bredegade be
giver sig hen ad Rosengade og ser Latinskolen med 
det ejendommelige Farvespil i dens røde Murværk 
ligge bag den grønne Skraaning op mod Set. Mik
kels Kirke, er overordentligt. Bygningen bør bevares 
til et Brug, som kan være dens Historie og Byen 
værdigt. Den trænger i høj Grad til at blive istand
sat. Nationalmuseet burde formaas til at lade en 
kyndig Arkitekt oprnaale Latinskolen og give Forslag 
til en gennemgribende Restaurering. Til Brug for et 
saaclant Arbejde er her formentlig samlet de væsent
lige bygningshistoriske Oplysninger, som kan frem
skaffes. Der er endnu kun at tilføje, at Tegningerne 
fra Anton Frederiksens Opmaaling af Bygningen 1912 
findes paa Planche 9 i Ældre nordisk Architektur V S" 
4. R. 
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