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Fra rytterskoler til kommuneskoler
En foredragsrække inspireret af rytterskolernes 300-års jubilæum
Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde og generalforsamling
på hotel Skanderborghus i Skanderborg den 1.-3. oktober 2021
Kære medlemmer
I inviteres hermed til at deltage i
DLF’s årsmøde og generalforsamling,
som vi i år forventer at afholde på
Skanderborghus i Skanderborg den
1.-3. oktober, hvor temaet vil være
rytterskoler m.v., da det i år er 300året for rytterskolerne. Vi har kaldt
emnet ”Fra rytterskoler til kommune
skoler. En foredragsrække inspireret
af rytterskolernes 300-års jubilæum”.
I årene 1721-27 oprettede Frederik
4. 240 skoler i landets 12 rytterdi
strikter. Der blev opført grundmure
de skoler efter samme model, og der
blev udstedt instruks om skolegang
for rytterdistriktets børn, og der blev
ansat lærere ved skolerne. Tilsvaren
de oprettede kongens to søskende,
prins Carl og prinsesse Sophie Hede
vig, skoler på deres godser.
Rytterskolerne er et vigtigt led i ud
viklingen af almueskoleundervisnin
gen. En række af skolerne kom til at

fungere i meget lang tid. Enkelte sko
lebygninger er bevaret i dag, andre
steder er der kun bevaret den såkald
te rytterskoletavle, som fandtes på
alle rytterskoler. På udflugten lørdag
formiddag skal vi besøge et par af de
gamle rytterskoler.
Et par af foredragene handler om det
jyske og sjællandske skolevæsen om
kring skolelovene af 1814.

Skole er noget alle har et forhold til
og en mening om. Vi kan præsentere
en række foredragsholdere, der har
beskæftiget sig professionelt med
emnet.
Med venlig hilsen
Aase Windeballe, formand for DLF

OBS
Se bagsiden vedrørende tilmelding
og ikke mindst om corona.
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Årsmøde og generalforsamling 2021

Program
Fredag den 1. oktober
15.00 Indkvartering
16.00 Velkomst
16.30 Rytterskoler som skolehisto
risk milepæl?
18.00 Middag
19.30 Latinskolerne fra reformatio
nen til den store reduktion i
1739
21.00 Aftenhygge

Søndag den 3. oktober
08.00 Morgenmad
09.00 Skolevæsenet i Jylland før og
efter 1814
10.15 Kaffe
10.30 Fra ”danske skoler” til ”borgerskoler”
12.00 Farvel og på gensyn
12.15 Frokost
13.00 Afrejse

Lørdag den 2. oktober
08.00 Morgenmad
09.00 Udflugt til Slotskirken og Hør
ning rytterskole
12.00 Frokost
13.00 Rytterskolerne i Københavns
Amt
14.30 Kaffe
14.45 Prinsesseskolerne og Prins
Carls skoler
16.15 Dansk Lokalhistorisk Forening
holder generalforsamling
19.00 Festmiddag
20.30 Aftenhygge, som indledes
med nordenfjords mord

Sophie Hedevig (1677-1735) prinsesse af
Danmark. Kobberstik af Christian Friedrich Fritzsch.
Det Kgl. Biblioteks billedsamling.
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Årsmøde og generalforsamling 2021
Fredag kl. 16:30

Rytterskoler som skolehistorisk milepæl?
Traditioner, teser og tolkninger gennem næsten 300 år
Lektor, dr.phil. Charlotte Appel, Aarhus Universitet
I ældre skolehistoriske fremstillinger
er Frederik 4.s rytterskoler fra 1721
ofte blevet set som banebrydende og
som begyndelsen på et offentligt sko
levæsen. At der var tale om et nyt og
markant initiativ fra den danske kon
gemagts side, har ingen bestridt, men
der har været mange forskellige bud
på, hvad der lå bag initiativet: Fra pietistisk vækkelse til statsmagtens be
hov for at uddanne lovlydige solda
ter. I de seneste årtier har forsknin

gen også afdækket, at skolegang på
landet var ganske udbredt allerede
forud for oprettelsen af de kongelige
skoler, og at rytterskolerne endda
nogle steder kunne føre til forringel
ser for børnene - i hvert fald, hvis
man skal tro deres protesterende forældre. Foredraget vil diskutere nogle
af de vigtigste nyere tolkninger af
rytterskolernes baggrund og betyd
ning.

Øverst tv. rytterskolen i Lundby, derunder
rytterskolen i Lille Heddinge og endelig
herover tavlen fra rytterskolen i Hvidovre.
Alle foto: Morten Fink-Jensen.
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Årsmøde og generalforsamling 2021
Fredag kl. 19:30

Latinskolerne fra reformationen til den store reduktion i 1739
Lektor, ph.d. Morten Fink-Jensen, Københavns Universitet
Med reformationen fik latinskolerne
tildelt en hovedrolle i det dengang
beskedne danske uddannelsessy
stem. Ifølge Kirkeordinansen fra 1537
skulle hver købstad have en latinsko
le, først og fremmest for at sikre en
stabil tilgang af elever fra alle sam
fundslag til Københavns Universitet,
hvor der skulle komme lærde, latin
kyndige sognepræster ud af dem.
Derfor blev resten af 1500-tallet og
1600-tallets første halvdel de knap
100 latinskolers storhedstid. Derefter

satte ændrede forhold i samfundet
latinskolerne under pres, og i 1739
blev deres antal reduceret med to
tredjedele. Mens latinskolerne i de
større købstæder blev bevaret, blev
de i de mindre købstæder omdannet
til kristendomsskoler.

Latinskolen i Skælskør.
Foto: Toxophilus, wikimedia.org.
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Lørdag kl. 9:00

Udflugt til Slotskirken og Hørning rytterskole
Alle rytterskolerne på egnen hørte
under Skanderborg rytterdistrikt. Af
den betydelige middelalderlige kon
geborg er der nu kun Slotskirken til
bage.
Vi mødes uden for kirken kl. 9. Den
ligger ca. 5 minutters gang fra hotel
let. Helge Torm fortæller om kirkens
arkitektur. Indenfor i kirken vil pastor
emeritus Jørgen Lorenzen tage over.
Herefter vil der være tid til at besigti
ge kirken på egen hånd og evt. nyde
den flotte kirkegård og udsigten fra
Thorvaldsens mindesmærke af Frede
rik 6..
Kl. ca. 10 kører vi til Hørning, og un
dervejs fortæller Helge Torm om
rytterskolernes arkitektur.
Slotskirken. Foto: Flemming Bruun.

I Hørning ser vi først den velbevarede
rytterskole ude fra. Vi håber at få ad
gang til huset, som i dag anvendes af Rytterskolen i Hørning 1950.
menighedsrådet.
Foto: Hørning Lokalarkiv.
På vej tilbage til hotellet kommer vi,
hvis tiden tillader det, gennem Illerup
ådal og stedet, hvor Louis Pio starte
de en fraktion af Internationale.
Det er ikke nemt at planlægge i den
ne pandemitid. Men der er andre
perler i Skanderborg, så glipper det
planlagte, har vi også en plan B.
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Årsmøde og generalforsamling 2021
Lørdag kl. 13:00

Rytterskolerne i Københavns Amt - med særligt henblik på
de to nu nedrevne skoler i Gentofte Sogn
Tidligere lektor Niels Ulrik Kampmann Hansen
Danmarks første rytterskole blev pla
ceret på Gentofte Torv i den sydligste
ende af landsbyen. Børnene kom fra
landsbyerne Gentofte og Vangede.
Den blev modelskole for de 239 an
dre, der i løbet af nogle år blev opført
i rytterdistrikterne landet over.
Sognets anden rytterskole blev opført
på Hvidøre Kongsgårds tidligere pla
cering på en pynt ud mod Øresund,

den betjente børnene fra Ordrup
landsby og fra Skovshoved og Tårbæk
fiskerlejer.
Vi skal høre om skolernes udvikling
og om, hvad der skete med deres
bygninger. Også de øvrige skoler i det
tidligere Københavns Amt vil blive
berørt.

Maleri af Gjentofte Rytterskole fra 1871.
Malet af Heinrich Buntzen (1803-1892).
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Lørdag kl. 14:45

Prinsesseskolerne og Prins Carls skoler
Professor, dr.philos. Ingrid Markussen, tidligere Danmarks Lærerhøjskole og
Universitetet i Oslo
Oprettelse af rytterskoler var ikke det
eneste kongelige engagement i skole
uddannelse, der fandt sted i årene
omkring 1721. To af Frederik 4.s sø
skende, prins Carl og prinsesse So
phie Hedevig, var på dette tidspunkt
godt i gang med at oprette skoler på
deres godser, de såkaldte prinse- og
prinsesseskoler. På Vemmetofte, Høj
strup og Jægerspris oprettede prins
Carl i alt 9 skoler, medens Sophie
Hedevig oprettede 14 skoler på hen
des godser Dronninglund, Frederiks
dal og Dronninggaard.
I foredraget vurderes ligheder og for
skelle mellem rytterskoler og prinses
seskoler i forhold til det idemæssige
grundlag, den praktiske udformning
og skolernes udvikling frem til 1806.
Det år fik begge skoletyper et afgø
rende nyt lovgrundlag i det såkaldte
Provisoriske Reglement. Reglementet

lagde i de følgende år grunden til et
kommunalt skolevæsen på øerne.
Foredraget vil også give glimt af
1700-tallets mennesker i lokalt foran
krede skolemiljøer i Nordsjælland.

Til venstre: Prins Carls skole i Store Torøje
på Stevns fra historiskatlas.dk.
Til højre: Den eneste bevarede skolebygning, der minder om de oprindelig prinsesseskoler, er dette lille bindingsværkshus, der fra 1782/83 rummede Trørød
skole. Foto: Thomas Børresen, Søllerødbogen 1971.
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Lørdag kl. 16:15

GENERALFORSAMLING
Der afholdes ordinær generalforsam
ling ifølge vedtægterne.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Styrelsens beretning om forenin
gens virksomhed
3. Forelæggelse af revideret regn
skab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for
det kommende år
5. Forelæggelse af budget for det
kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg til styrelsen
På valg er Aase Windeballe og
Slagelse latinskole.
Flemming Bruun, som begge
Foto: Toxophilus, wikimedia.org.
modtager genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter
På valg er Helge Torm og Ole
Rytterskolen i Næsbyhoved-Broby på Fyn
Koefoed Nielsen, som begge
næsten som den så ud, da den blev bygget.
modtager genvalg.
Eneste større ændring er de to vinduer i
9. Valg af 2 revisorer
gavlen. Skolen blev jævnet med jorden i
På valg er Gunhild Olesen Møller 1915, hvor den stod i vejen for fremskridog Lejla Thorslund.
tet. Foto: thorshoj.dk.
10. Valg af revisorsuppleant
På valg er Arne Fogt.
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være sty
relsen i hænde senest 1. august.
Se dansklokalhistoriskforening.dk.
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Årsmøde og generalforsamling 2021
Lørdag kl. 20:00

En drabelig mordsag på skolelæreren og hans søster i
Flade skole 1797, som ender med hjul og stejle
Arkivar Erik S. Christensen, Nordjyllands Kystmuseum
Lørdag aften bliver bloddryppende. Vi
skal stifte bekendtskab med en rovog øksemorder, der endte som dob
beltmorder i den stråtækte skole i
Flade ved Frederikshavn.

Han endte naturligvis på hjul og stejle
og hans lig måtte efterfølgende gå
meget grueligt igennem.
Så tag plastikposer over festtøjet og
medbring servietter til at tude i. Må
ske have en pude til at gemme hove
det i, når det bliver lidt for spænden
de.

En mand, som havde haft en skræk
kelig opvækst, og som alligevel fra
fængslet var i stand til at beskrive sin
situation gennem adskillige strofer i
en form for folkevise.

Flade gamle skole lå som nabo til den nu
nedrevne fattiggård i Flade ved Frederikshavn.
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Søndag kl. 9:00

Skolevæsenet i Jylland før og efter 1814
Erik Nørr, dr.phil., tidligere arkivar og seniorforsker ved Landsarkivet i
København og Rigsarkivet
De kendte skoleanordninger fra 1814
for landet og for købstæderne var i
virkeligheden jyske skoleordninger,
da skolevæsenet på Øerne allerede
blev reformeret i 1806. Foredraget vil
med udgangspunkt i indberetninger
fra Østhimmerland indsendt til Den
Store Skolekommission i 1789 og i
visitatsberetninger fortælle om skole
væsenets stade i jyske landsogne før
gennemførelsen af skoleanordninger
ne af 1814: Blandt emnerne er antal
let af skoler, lærernes uddannelse

eller mangel på samme, børnenes
sommerskolegang, og hvilke skolebø
ger de havde. De beskedne jyske
landsbyskoler stod i skærende kon
trast til de schimmelmannske skoler
på Lindenborg gods, som var blandt
de første reformerede skoler. Blev
forholdene så bedre efter 1814?
Dette spørgsmål forsøges besvaret
med eksempler både fra landsogne i
Østhimmerland og fra Aalborg Køb
stad.
C. Dalsgaard: En Faaredreng paa Heden.
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Søndag kl. 10:30

Fra ”danske skoler” til ”borgerskoler”
- sjællandske købstæders skolevæsen omkring 1800
Seniorforsker, ph.d. Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet
Mange købstæder fik i løbet af 151600-tallet mindst én grundskole,
hvor eleverne kunne få basale kund
skaber med hensyn til læsning, skriv
ning, regning og kristendom. Disse
skoler blev ofte benævnt som
”danske skoler” som modsætning til
latinskolerne, der havde en bredere
kreds af fag. I slutningen af 1700tallet blev der mange steder taget
initiativ til en langt mere ambitiøs
dansk grundskole. Én af foregangsby
erne var Slagelse, hvor pastor Frede
rik Plum var den udfarende kraft. Fo
redraget lægger derfor særligt vægt
på tankerne bag hans ”borgerskole”,
men der inddrages også tilsvarende Frederik Plum, provst i Slagelse og skolereskoler i andre sjællandske købstæder. formator, senere biskop i Odense.
Det Kgl. Biblioteks billedsamling.
Borgerskolen i
Svendborg fra 1831
kort før nedrivningen i 1875. Denne
skolebygning svarede ikke til de små
skolebygninger for
købstæderne i henhold til skoleanordningen af 1814.
Foto: svendborghistorie.dk.
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Tilmelding og praktiske oplysninger vedrørende årsmøde 2021
Mødested

Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg .
Tlf.: 86 52 09 55.

Pris

1.300 kr. for medlemmer (800 kr. for ét døgn), 1.900 kr.
for ikke-medlemmer (1.300 kr. for ét døgn).
Deltagelse alene i generalforsamlingen er gratis.

Tilmelding

Sker skriftlig til foreningens kasserer Flemming Bruun til
e-mail flemming.bruun@gmail.com. Ved tilmelding oply
ses foreningens navn samt navnene på deltagerne. Anfør
enkelt- eller dobbeltværelse.
Der kan deltage fire personer fra hver forening. Hvis flere
end fire, kan man komme på venteliste. Tilmelding senest
8. august 2021.

Betaling

Sker ved overførsel til reg.nr. 2316 kto.nr. 5820 002 021.
Husk at anføre tydelig afsender. Betaling senest 1. sep
tember.

Kursusansvarlig Erik Christensen, e-mail ech@kystmuseet.dk.
Foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuniversite
tet i Odder.
Corona

Nu tror vi på, at det kan lade sig gøre at afvikle årsmødet
til oktober, men er selvfølgelig hele tiden opmærksom på
udviklingen.
Vi vil gøre vores bedste for at være fleksible i forhold til
afbud og tilbagebetaling af deltagergebyr.
Eventuelle ændringer i forbindelse med årsmødet med
deles selvfølgelig straks.

NB!

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
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