
 

 

Et fantastisk jubilæum 

Det er ikke tilfældigt, at dette nummer af Dyhrs Nyt udgives den 1. 
april. I dag fylder Dyhrs Skole 140 år, og derfor er dette nummer 

tilegnet denne runde fødselsdag, som vi desværre først vil kunne 
fejre i løbet af det kommende år – men fejret vil den blive. 

Der var engang…  
Historien bag Dyhrs Skoles oprindelse, beståen og fortsatte virke 

kan passende sammenlignes med et godt gammelt eventyr. Her er 
alle ingredienserne til eventyret: Dristighed og resignation, 
velstand og trange kår, op- og nedture, som de forskellige 

rollehavere har været ude for gennem årenes løb. Ikke mindst den 
fine milepæl som her efter 140 års virke synes at have bragt skolen 

i en position, der lover godt for fremtiden. 
 
…..men altså, der var engang i slutningen af 1800tallet en kreds af 

Slagelses borgere, som var fast besluttet på at sikre deres døtres 
opdragelse og skoleuddannelse.  

Disse borgere var villige til at yde en vis betaling for 
undervisningen.  
I foråret 1881 startede søstrene Marie og Louise Branner en 

pigeskole i Sct. Peders præstegård. Frøknerne Branners far var 
præst ved Sct. Peders kirke.  

Få år senere flyttede skolen til en helt ny skolebygning i Fruegade 
13, som en gruppe af byens borgere havde ladet opføre. Men 
allerede i 1900 var pladsen for trang, og man påbegyndte derfor 

opførelsen af en ny stor skolebygning her i Frederiksgade – den 
bygning, der i dag stadig rummer halvdelen af skolens 

klasselokaler.  
Marie Branner nåede dog ikke at opleve, at den nye skolebygning 
blev taget i brug. Marie Branner døde i februar 1900 kun 39 år 

gammel, og det blev derfor Louise Branner, der alene kom til at 
lede skolen i den nye bygning. Det gjorde hun med stor dygtighed 

og kærlighed, og ”Frk. Branners Skole” nød derfor stor anseelse i 
byen.  
 

Fra skoleåret 1907-08 ændrede skolen sig. Hidtil havde det været 
en ren pigeskole, men fra 1907 optog man også drenge. Det var 

omtrent samtidig med, at cand. Theol. Callisen Dyhr blev 
skoleleder, og det er efter ham, at skolen i 1979 fik sit navn, Dyhrs 
Skole, efter i mange år at have heddet Slagelse Private Realskole – 

det navn, som I den dag i dag vil kunne se broderet på den gamle 
fane, der bæres ind ved åbningen af skolefesterne. 

Siden har skolen udvidet med mange bygninger på begge sider af 
Frederiksgade og ned ad Absalonsgade, og på Valdemarsgade 

købte skolen det gamle Afholdshotel – de lokaler, hvor 9. og 10. 
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Den gamle skoleklokke på hovedbygningen 

bruges hvert år, til at markere starten på et 

nyt skoleår.   

årgang i dag holder til. Valdemarssalen var på daværende 

tidspunkt festsal for hotellet. 
Seneste byggeri er skolens hal, der som bekendt blev færdig på 

skolens fødselsdag for et år siden.  
 
Skolen havde i 1897 107 elever og har i dag 685.  

 

Kig i gamle årsskrifter… 

Vi har heldigvis et meget stort arkiv og de tidligste årsskrifter går 
tilbage til skolens 10 års jubilæum.  

Jeg har plukket lidt i de mange, mange årsskrifter (og været tro 

mod skrivemåden fra før -å blev opfundet😊). 

 
1891 

Når der i en Familie, som har skolesøgende Børn, udbryder en 
smitsom Sygdom, maa Skolen forlange strax at modtage 
meddelelse herom.  

Er Sygdommen Skarlagensfeber, Difteritis eller anden farligere 
Sygdom, vil det ubetinget være nødvendigt at forbyde alle Elever 

fra Hjem, hvor der findes Patienter med disse Sygdomme, Adgang 
til Skolen, indtil al Fare for Smitte er forbi. 
1896 

Også i 1896 opfordrede skolen til, at eleverne ikke blev fritaget fra 
undervisning uden tvingende grund. Således stod skrevet: 

 
Vi tillader os at advare imod at lade Eleverne forsømme enkelte 

Dage eller Timer, fordi der er Fremmede eller Fødselsdag i 
Hjemmet eller af saadanne Grunde, som at en kjole skal prøves 
eller lignende. Disse Forsømmelser virke i høj Grad forstyrrende på 

Undervisningen. 
1915 (under 1. verdenskrig) 

Krigen har bevirket, at de i de tidligere Aar afholdte forældremøder 
i Aar er blevet strøget. 
1919 

Aaret har været præget af ”Den spanske Syge”. Først blev 
sommerferien forlænget til 1. september; dernæst var Skolen 

lukket fra 25/10-7/12. 
 
(Situationen er desværre velkendt her i 2020-21) 

1920 
Uagtet Skolen heldigvis ikke i Aar – som i Fjor – har maattet lukke 

paa Grund af Epidemi, har der dog været mange Forsømmelser, 
navnlig i Februar Maaned, da paa én Gang Spansk Syge, 
Faaresyge, Mæslinger og Skarlangensfeber hærgede blandt 

Børnene. 
Det paatænkte Skolebal blev opgivet paa Grund af Spansk Syge. 

Så tre gange i skolens historie er skolefester aflyst – i 1920, 2020 
og 2021, mens de gennemførtes under begge verdenskrige. 
1935 

I Spisefrikvarteret kan Eleverne hos Pedellen købe 1/5 Liter Mælk i 
Flaske, frit eleveret i isafkølet Stand fra Slagelse Mælkeforsyning 

for 5 Øre pr. flaske. 
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1941 

Elevbiblioteket. For at faa Elevbiblioteket forøget, stiftedes den 23. 
september af Elever og Lærere ved Skolen en Biblioteksforening, 
hvor Kontingentet er sat til 1,20 Kr. aarlig (10 øre maanedlig).  

Der er Bogudlaan i alle Klasser 2 Gange ugentligt. Bogsamlingen er 
i Aarets Løb forøget med 47 Bind. Den bestaar nu af 1211 Bind. 

 
I 1941 skabtes altså et solidt grundlag for skolens nuværende  
Studiecenter/bibliotek. Vi har i dag mere end 20.500 bøger til en 

værdi af over 4 mio.kr. og udlåner godt 45.000 bøger om året.   
1958 

Med god tilslutning (ca. 50 elever) er der i år optaget 
svømmeundervisning på Gerlev Idrætsskole. 

1964 
2. december praktiserede vi som noget nyt på den førsteskoledag i 
det nye kirkeår at samle hele skolen til en særlig 

adventsgudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke, hvor skolens 
tilsynsførende, pastor Bjergved, talte, og der blev en stemningsfuld 

optakt til adventstiden, hvor der hver morgen tændes lys i skolens 
adventskrans. 
 

Adventsgudstjenesten har været en fast tradition lige siden – også i 
2020 under de usædvanlige forhold, der fik os til at indrette Dyhrs 

Hallen som kirkerum for en stund. 
 

Uartige elever 
Også under krigen var der alle afskygninger af elevadfærd – lige 
som i dag.  

En pige i 2. mellem kommer for sent i skole og bliver afkrævet en 
forklaring på sin fadæse, hvortil hun forlegen og sønderknust 

svarer: ” Der var tyske patruljer, som skød i gaden, så jeg gemte 
mig inde hos slagter Petersen!” 
Og der var drengen, som fandt, at skoledagen trængte til lidt 

humør, og som inden timen i skønskrift tilsatte samtlige blækhuse 
nogle dråber symaskineolie – med det resultat, at blækket løb af 

pennene, da øvelserne i den vanskelige kalligrafi skulle 
påbegyndes.  
Skolebestyreren afregnede på stedet - og dengang var der ingen 

Børnekonvention eller forbud mod fysisk afstraffelse. 

2. mellem i klasselokalet anno 1937. 

Adventsgudstjenesten 

har været en fast 

tradition lige siden. 

Hovedbygningen blev indviet i foråret 1900.  
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Ligestilling mellem kønnene 
Måske var det opnåelsen af stemmeret for kvinder i 1914, der satte 
fokus på ønsket om mere lige løn. I hvert fald skriver 5 kvindelige 
lærere ved Slagelse private Mellem- og Realskole få år efter, den 

21. August 1922, dette brev til skolens bestyrelse: 
 

Undertegnede Lærerinder ved Slagelse private Mellem - og 
Realskole anmoder ved nærværende den ærede Bestyrelse om, 
med tilbagevirkende Kraft fra Skoleaarets Begyndelse, at maatte 

blive lønnet som vore mandlige Kolleger.  
Ved Gennemgang af flere private Realskolers Lønninger erfarer vi 

nemlig, at vi hører til de daarligst lønnede. Vi er saaledes under 
den Gennemsnitsløn, Staten kræver, medens Lærerne er ca. 1000 
Kroner over.  

Dette finder vi, eftersom man heller ikke af Lærerne kræver 
hverken almindelige Lærerkvalifikationer- Lærereksamen eller 

anden Embedseksamen – eller bestemt Alder og Erfaring, at være 
en Klassificering af os og vort Arbejde i Klasse II. Og da vi tror, at 
vor Anseelse som Lærere i det lange Løb vil lide herved, er 

Bevillingen af denne Ansøgning for os i lige saa høj Grad en 
Æressag som et økonomisk Spørgsmaal.  

 
Brevet er underskrevet af de fem lærerinder med et ”Ærbødigst”, 
men høfligheden hjalp ikke ansøgerne meget, for den 4. december 

1922 måtte de nemlig skrive igen: 
 

Til Bestyrelsen. 
Vi tillader os herved i Ærbødighed at minde Bestyrelsen om vor 

Ansøgning (indsendt i August) som det vilde være os kært at 
modtage et Svar paa.  
Ærbødigst Samtlige Lærerinder ved Slagelse private Mellem- og 

Realskole.  
 

Historien fortæller ikke, om bestyrelsen nogensinde svarede 
lærerinderne.  
 

 
Meget har forandret sig på de 140 år, hvor vores skole har været 

en markant del af uddannelseslivet i Slagelse. Men meget af det, 
som søstrene Branner og generationerne efter skabte, lever stadig, 
og vil blive givet videre til kommende generationer af 

medarbejdere og elever på Dyhrs Skole. 
Vi er en del af en 140 år gammel skole med en enestående historie 

og en skole med helt særlige værdier og traditioner, som vi fører 
videre, og som vi hele tiden fornyer og tilpasser til den tid, vi lever 
i. Det er de værdier og traditioner, der gennemsyrer dagligdagen 

på skolen ikke mindst i alle vores aktiviteter uden for den 
traditionelle undervisning. 

 
Tillykke, Dyhrs Skole, med det fine jubilæum. 
Glædelige påskedage til jer alle. 

Venlige hilsener 
Karin Tellerup Have 

Skoleleder 
 
 

 

 

Vi er en del af en 140 år 

gammel skole med en 

enestående historie. 

Skoleleder 

Karin Tellerup Have 

Dyhrs Skole 
Sct. Mikkelsgade 1 
4200 Slagelse 
 
Tlf. 58 52 06 55  
E-mail kontor@dyhrs-skole.dk 
 
Kontoret har normalt åbent 
hverdage fra kl. 8 til kl. 15 
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