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„Odense Adressekontors Efterretninger“ 11. Juni 1773 for
tæller, at Biskop Lodborg ved sin Ankomst til Odense 1718
fandt en sørgelig Tilstand. Der var ingen „Christendoms Sko
ler“ og følgelig en stor Vankundighed. Biskoppen græmmede
sig inderlig over Ungdommens Forsømmelse og klagede sig
blandt andre ogsaa for Professor Erik Mule, som imidlertid
trøstede den gode Biskop med, at hans Fætter Kammerraad
Rasmus Mule havde stillet til hans Raadighed 3000 Rdl., som
han havde bestemt til Ungdommens Opdragelse.
Disse to Mænd hørte til en velhavende og meget anset
Slægt,*) hvoraf adskillige havde indtaget fremragende Stillinger;
flere havde været Borgmestre i Odense, Professorer osv. og
ikke faa af dem havde skænket store Gaver til Universitetet,
Latinskolen og de fattige. Rasmus Mule, der havde været
„Hans kgl. Majestæts Krigssekretær“, havde forladt sit Fædre
land, som han dog ikke glemte, og var bleven „fyrstelig wiirtembergsk Kammerraad“. Hans yngre Fætter Erik Mule (f. 21.
Apr. 1669)**) blev 1693 Konrektor og 1700 Professor ved Gym
nasiet i Odense; 1726 fik han Titel af Assessor i Højesteret.
Han var en velbegavet Mand og kunde have gjort Karriere i
Statstjenesten, men foretrak den mere beskedne Gerning som
Ungdommens Opdrager. Ilan var sikkert ogsaa en Mand, der
havde Hjertet paa det rette Sted og et sundt Blik paa Opdra
gelse og Skolegerning.
Ifølge Rasmus Mules Testamente, der fik kongelig Stad
fæstelse d. 7. Juni 1720,***) legeredes adskillige Kapitaler til
„gudelig Brug i hans Fædreneland, og det her i Byen“:
Familien Mule skal efter et Sagn nedstamme fra Esbern Snares
Datter; dens Stamtavle gaar tilbage til Knud Mule, der var Borg
mester i Odense og døde 1439; hans Søn Borgmester Hans Mule,
der døde 1459, blov adlet 1440 af Christoffer af Baiern paa Grund af
„troskap og villig tæniste“ og fik til Vaabon et Skjold, hvori en
halv hvid Ulv i rødt Felt, og en Hjelm, hvorpan en halv hvid Ulv
(En Gengivelse af Vaabenet, hugget i Sandsten, findes over Skolens
ene Indgangsdør). 6 Medlemmer af Familien have været Borgmestre
i Odense, 1 Dr. med., 1 Raadmand, 7 Præster osv.
**) Dansk biografisk Leksikon.
*’*) Hofmans Fundatser V. 197—20S.
*)

- 4 1) Hans Broderdatter Pernille Mule, gift med Professor Nau,
skulde have Fiilstrup Gaard. Døde hun barnløs, skulde Gaarden
gives til gudeligt Brug ligesom 1500 Rdl., hvoraf hun maatte
nyde Renten.
2) 2000 Rdl. gaves til Erik Mules Son Mogens; men døde
han før Faderen, skulde ogsaa disse anvendes ad pios usus
(i fromme Øjemed), fornemmelig Ungdommens Tugt og Op
dragelse.
3) Endelig skænkedes 3000 Rdl. ad pios usus, hvortil Per
nille Mules 1500 Rdl. skulde lægges, ligesom hun selv skulde
give 500 Rdl., saa der i alt blev 5000 Rdl., hvoraf Renten til
faldt en, der studerede Medicin og især Kemi.

Erik Mule, der blev Executor testamenti, bestemte imidler
tid i den hellige Treenigheds Navn, at disse Midler skulde an
vendes til Oprettelse af „3 publique (offentlige) Skoler, hvor
Ungdommen skulde lære at læse, skrive, regne i Dansk og
Tysk og fornemmelig have Kundskab i deres Saligheds Sag
efter Katekismi Maade“.
Foruden den Skole, der alt fandtes ved St. Knuds Kirke,
skulde der være l i St. Knuds, 1 i Frue og 1 i St. lians Sogn.
Andre offentlige Skoler maatte der ikke være i Byen, med
mindre et Par agtværdige Kvinder vilde holde Skole for
Smaabørn.
Vod hver af disse Skoler skulde der være en Skolemester,
der skulde have „disse Requisita: at han lever ot gudfrygtigt,
ædru og stille Levned, er from og ikke barsk, kyndig i Salig
heds Lærdom og mægtig at læro andre, og skriver og regner
vel“. Hvis han ikke var dygtig Skribent og Regnemester,
skulde han holde on dygtig Karl til Regning og Skrivning, og
fattedes han Lærdom, en habil Studiosus.
Do trendo Skolemestre skulde have 50 Rdlr. aarlig; de
skulde være Kateketer*) ved den Kirke, hvortil de hørte, men
dog ikke prædike for ofte eller paatage sig verdslig Syssel,
saa do kunde passe deres Gerning mod alle deres Kræfter.
Erik Mule skulde paa Livstid væro Stipendiernes og Sko
lernes Ephorus og Forstander sammen med et Kollegium,
bestaaende af Biskoppen, samtlige Sognepræster og Med tjenere,
een af Magistraten og 3 af do bedste Borgere i Byen. Erik M.
*) Disse Kateketer vare ikke ordinerede.
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vilde vælge de 4 sidste; senere skulde Kollegiet supplere
sig selv.
Efter hans Død skulde den nærmeste af Testators paa
rørende paa Fyn være Ephorus; uddøde Slægten, skulde en
anden tages til Inspektør. For Skolernes Kapitaler og deres
Sikkerhed sørger dette Kollegium, der ogsaa fik Tilsyn med
Skolen ved St. Knuds Kirke; en af de 4 Borgere skulde føre
Regnskab.
I Skolerne skulde antages Børn, som Forældrene didhen
selv sende for en lille Betaling og efter deres Evne;
hver Skolemester var dog pligtig til at undervise 20 Børn gratis.
Inspektørerne, der skulde være af de 4 Borgere, skulde
besøge Skolerne hver anden Uge, Præsterne en Gang hver
Maaned. Kollegiet skulde samles 2 Gange aarlig.
„Børnene skulle for alle Ting vænnes til skikkelige Sæder,
og da Gudsfrygt er Grunden til alle gode Sæder, skal der Mor
gen og Aften holdes Bøn. Skolemesteren skal ved Eksempel
og Formaning vænne Børnene fra alt, som er ugudeligt, ingen
lunde taale, men straffe dem for Eder og Banden, for utugtig
Snak og Tale, for flovagtige og slemme Ord og Grimasser, for
Skælden og Slagsmaal med hverandre etc., ja saasom udvortes
Skikkelighed følger af den indvortes, og endog legemlig Ren
hed er Gud velbehagelig, saa skal de vænne Børnene til Ren
lighed i døres Adfærd og Klæder og tugte dem, som ere urene,
skidne og sluddervorne; men for alting maa Skolemesteren vise
sig et Eksempel i Gudsfrygt, Andagt, Ædruhed og Skikkelighed,
ikke bande, ikke skælde deres Børn, men tugte dem i Herrens
Frygt og Undervisning“.
„Visdom skal og Skolemestrene lære deres Børn med saadan Visdom, som de kan fatte, langt fra at laste dem, naar de
vil spørge, hvad noget hedder eller er, at de endog skal under
vise dem og sige dem det, ret som en Fader sine Børn.“
„Respekt og Myndighed skal de skalle sig hos Børnene,
men i Kærlighed ved Adstadighed og Skikkelighed, tugte dem
med Mildhed, ikke med Ris og Slag, [som] uden Ord og For
maning intet kan hjælpe. Riset maa maadelig bruges, og ingen
lunde Børnene i Hovedet slaas eller med Ferier, Krabadsker
eller sligt revses.“
Katekismus og Evangelium læses om Formiddagen. „Om
Lørdagen, naar Evangeliet læses, skal Skolemesteren klart og
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tydeligt sige Børnene Evangeliets Indhold, at de kan fatte det,
smaa og store, og hvem der har memoria (god Hukommelse)
kan lære det udenad, de, som ikke have den, er det Synd at
pine dermed, naar dø kan fortælle Indholdet deraf med Andagt.
Saa skal og af Bibelen de Bøger og Kapitler udvælges, som
handler om Guds Kirkes Historie, og læses hver Dag et Stykke
deraf op i Skolen af en af de Disciple, der have bedst Mæle“. —
Skrivning og Regning læres om Eftermiddagen. Børnenes Hæn
der skulle være stærke nok, før de lære at skrive; „thi at be
gynde med alt for spæde Kræfter og løse Hænder bliver gerne
ikke god Skrift af“.
Frem for alt gives Agt paa, at de store Børn ikke glemme
deres Saligheds Lærdom. Latin skulde ikke læses; det vedkom
ikke disse Skoler.
Da det var umuligt for de 3000 Rdl. at oprette en aparte
Skole for Piger, skulde disse separeres fra Drengene i et sær
skilt Kammer, eller hvert Køn paa sin Side i Stuen, og der
skulde ses vel til, at al utugtig Omgang kunde forhindres.
Disse Skolers Stiftelse skulde tage Begyndelse d. 11.
Juni 1720.

I Juli Maanod s. A. afgav Erik Mule en Obligation paa
3000 Rdl. til Biskoppen; men først i Januar 1721 antoges 3
Skolemestre, saa Skolerne kunde komme i Gang.*) Det viste
sig imidlertid vanskeligt at indskrænke Skoleholdet til 3 Skoler,
og Skolemestrene klagede over Nedgang i deres Indtægter,
fordi Børnene søgte til private Skoler.
Til de „tre Danske Skolers bedre Opkomst og
Konservation“ skænkede Erik Mule derfor ved Fundats af
Ude Januar 1740 4 ham tilhørende Bøndergaarde med
tilsammen c. 343/i Td. Hartkorn. Af Gaardene skulde de to i
Udby og Højbjerg hver svare 16 Rdl., I Gaard i Myginde
20 Rdl., og 1 Gaard i Nørre-Aaby 15 Rdl. aarlig. Bønderne,
der vare Arvefæstere, maatte ikke paabebyrdes Ægt eller
Kørsel, og „dette Gods maatte aldrig mageskiftes, sælges eller
abalieneres enten alt eller noget deraf under Guds retfærdige
Straf og Dom til Forbandelse over enhver, som herudi giver
Raad og Samtykke, i hvor fordelagtigt Tilbud, der endog
*) De tvende catechctiskc Skoler i Odense, udg. af Bestyrelsen.

1840.
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herom kunde synes at blive gjort; thi Skolerne og deres For
standere bør og kan være fornøjede med den Gave, jeg af et
godt Hjerte har givet dennem, uden at gøre sig Umage for at
ville forøge den, med mindre de af deres eget selv vilde give
noget dertil.“
Af den aarlige Indtægt skulde hver Skoleholder have
10 Rdl. mod at undervise 6 fattige Børn, Resten uddeles til
Skolernes fattige Børn.
Samme Aar (1740) d. 26. Juli skænkede Erik Mules Søster
Anna Mule, Enke efter Professor Thomas Bircherod, 3Bøndergaarde til de fattige Skoler med tilsammen c. 20l/< Td. Hart
korn. Disse Gaarde (i Vejerslev, Barløse og Indslev) skulde
tilsammen svare 42 Rdl. aarlig, og denne Indtægt fordeles paa
lignende Maade som bestemt i Erik Mules Legat.
Skoleholdernes Løn blev nu forbedret med 12 Rdl., og
man begyndte at uddele „Beneficia“ til fattige Børn, „hvilket
er den mest bevægende Aarsag, hvorved de fleste fattige Folk
opmuntres til at holde deres Børn i Skole, der og lokker Børn
til med Lyst at passe paa Skolen, naar de der kan have Varme
og noget til Klæder.*)
Erik Mules Søn Mogens førte imidlertid et Liv, saa hans
Fader var bange for, at de 2000 Rdl. skulde gaa over Styr.
Faderen søgte da at bevirke, at Kapitalen blev sat fast, saa
Mogens kun fik Renterne; men Mogens klagede til Kongen, og
da han lovede Bod og Bedring, fik han Lov til at beholde den.
1739 blev Erik Mule blind, og i 1749 indtraadte Mogens,
der nu var Kancelliraad, i Bestyrelsen; desuagtet søgte han at
komme i Besiddelse af de 4 Gaarde, hvilket Kollegiet dog for
hindrede.
Erik Mule, hvem Skolerne skyldte saa meget, døde d. 30.
Jan. 1751 og blev begravet paa St. Knuds Kirkegaard ligefor
Katedralskolen i en Kiste, hvorpaa der stod: „Lad de døde
begrave deres døde; følg du mig.“
Tre Aar efter kom Kollegiet i Besiddelse af Anne Mules
3 Gaarde, og i 1756 døde Enke efter Professor Nau, Pernille
Mule, barnløs, saa Kollegiet havde Krav paa 1500 Rdl. og Fiilstrupgaard. Ogsaa denne Gaard vilde Mogens tilegne sig og
han indgav Andragende til Kongen om at maatte beholde den
*)

Odense Adressek. Efterr. 11. 6, 1778.
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paa Livstid for sig og Hustru, men fik Afslag.*} Gaarden solg
tes 1757 for 5060 Rdl., og Kapitalfonden var nu 9700 Rdl.
Indtægterne vare i 1758 i alt 533 Rdl. 3 Mk.; heraf gik 353 Rdl.
til Lønninger, medens Resten anvendtes til Børnene; 5 Drenge
og 5 Piger, de flittigste og fattigste, opklædtes fra Top til Taa.
Men snart viste Pengene sig utilstrækkelige; Uddelingen maatte
indskrænkes og ophørte en lang Tid. Det synes, som om Inter
essen for Skolerne har tabt sig; i en Række af Aar (1769—
1786) afholdtes ingen Møder af Kollegiet; Biskoppen afgjorde
selv alle Sager. Først da Biskop Bloeh 1786 blev Formand,
kom der atter Orden i Pengesagerne, og Aaret efter kunde der
atter finde Uddeling Sted. Drengene, der kaldtes de „kateke
tiske Drenge“, havde Kjole, Vest og Bukser af mørkegrønt
Klæde med kraprode Opslag og Kraver og Tinknapper med
Bogstavet M; Pigerne gik med Trøje af mørkegrønt Hvergarn
med kraprødt Opslag og rødt Bajs Skørt; senere fik de dog
grønne Skørter.
Kapitalen voksede i de følgende Aar og naaede i 1811 til
13222 Rdl.; men Skoleundervisningen var maadelig. Skolen i
St. Knuds Sogn var ophørt, og i de to andre Skoler, hvor Skole
mestrene tillige vare Klokkere, undervistes Børnene af begge
Køn i alle Aldere mellem hverandre. For at faa Midler til at
genoprette Skolen i St. Knuds Sogn ophørte Kollegiet med Præ
mieuddeling; men snart efter døde Skolemesteren i St. Hans
Sogns Skole, og Undervisningen standsede ogsaa der.
Saa kom Skoleloven af 1814, og den nyoprettede Skole
kommission fordrede hele Overskudet af Legaterne; det samme
gjorde en Komité, der skulde udfinde Midler til Kommune
afgifternes Nedsættelse. Kollegiet fandt det da mere stemmende
med Fundatsen, at det overtog en Skole til, foruden den paa
Frue Kirkegaard, og selv sørgede for Udgifterne; det forlangte
St. Knuds gamle Klokkerbolig paa Graabrødretorv til Skole*) Med Mogens Mule, der døde 1760 (? 1759), uddøde den mandlige
Linie af Slægten Mule; dc faa nulevende Descendenter nedstamme fra
Karen Mule, gift med Provst Michael Hansen i Nørrebroby, hvis
Søn, Sønnesøn og Sønnesøns Søn bar Navnet Mule og have været
Præster samme Steds. — Slægten har i Kollegiet været repræsenteret
til forskellige Tider af: Oveiretsprokurator Skeel (til 1830), Kammer
herre Jens Benzon (t 1839), Pastor Mule (Præst i Nørre Lyndelse,
senere i Hundslund, nu boende i Kjøbenhavn) og dennes Svigerfader
Kantor Mumme (i 1885.)
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Lokale, og dette gik man ind paa; Klokkerboligen ombyggedes
i 1822.
Kapitalfonden formindskedes ved Forordningen af 5. Jan.
1813 til 11782 Rdl., og nogle Aar efter gik den bedste Gaard
tabt. Fæsteren i Mygind anlagde nemlig Proces mod Kollegiet,
og den endte med en Højesteretsdom, hvorefter han for 550
Rdl. een Gang for alle fik Ejendomsret over Gaarden.
I 1831 førte Kollegiet Forhandlinger med Skolekommissionen
om en ny Skolebygning i Stedet for den gamle brøstfældige
paa St. Hans Kirkegaard, saa man kunde faa den tredie Skole
genoprettet, og man enedes om i Fællesskab at købe Kammer
raad Opitius’s Gaard skraas for Vor Frue Kirke. Købesummen
var 2000 Rdl. Sølv og 125 Rdl. Sedler. Den øverste Stue
i det ny Lokale betragtedes som den tredie kateketiske
Skole.
En Kancelliskrivelse (af 27. Aug. 1831) resolverede nu, at
Skolerne i Henseende til Børnenes Undervisning samt Lærernes
Antagelse, Afskedigelse og Forhold skulde gaa ind under de
for Almueskolevæsenet i Købstæderne gældende Lovbestem
melser. Navnene kateketisk Skolekollegium og kate
ketiske Skoler bibeholdtes, og Skolerne fik Indskrift med Mu
lernes Navne.*) Kapitalfonden maatte ikke sammenblandes med
Skolevæsenets; men dens Renteoverskud blev at anvende til
Almueskolens Bedste. Landgildepengene af de 6 Gaarde skulde
dog anvendes til Præmier for Børnene i de 3 Skoler. Lærerne
skulde indgive Lister over de flittigste og sædeligste Børn, og
Kollegiet bestemme Præmiernes Antal og Beskaffenhed samt
overrække Børnene dem. De følgende Aar fandt der stadig
Præmieuddeling Sted; Gaverne bestod mest i Klædningsstykker;
Drengene fik Vadmel, Pigerne Lærred, Hør osv.; undertiden
gaves Salmebøger eller ny Testamenter.
For at give Plads for den ny Latinskolebygning (det nu
værende Posthus) flyttedes Skolen paa Graabrødreplads i 1844
til den gamle Latinskole paa St. Knuds Kirkegaard; i 1848
var der i denne Skole 74 Drenge, i Skolen paa Frue Kirke
gaard 107 Drenge, og i Skolen i Overgade 98 Piger.
1 1858 forlod Skolen paa Frue Kirkegaard det gamle Skole
hus, der blev indrettet til Lighus, og Børnene bleve anbragte i
’) De tre Marmorplader findes endnu i Skolebygningen.
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Byens almindelige Skolebygninger, navnlig i de to andre kate
ketiske Skoler.*)
Saaledes stod Sagerne, da Stiftsprovst A. K. Damgaard,
f. 1808, i 1858 indtraadte i Kollegiet, hvis Regnskabsfører han
blev, og hvor han snart blev et virksomt og indflydelsesrigt
Medlem.
Ønsket om at faa Fæstegodset afhændet vaagnede nu. En
af Gaardfæsterne bød 1600 Rdl. for at faa sin Gaard til Eje;
Kollegiet var dog betænkeligt derved; men dette gav dog An
ledning til, at der anstilledes nøjere Undersøgelser af Ejen
dommene; Stiftsprovsten rejste da rundt til Fæsterne for at
gøre sig bekendt med Forholdene, og han tilraadede dem at
købo Gaardene, ligesom han ved Artikler i Fyns Stiftstidende
søgte at vise dem, at det var til deres egen Fordel. I Fæste
brevene stod imidlertid, at Indfæstning og Landgilde aldrig
maatte forhøjes, og Fæsterne mente derfor, at de havde Med
ejendomsret. Kollegiet tilbød da, at Fæsterne kun skulde betale
Halvdelen af Vurderingssummen. Kultusministeriet modsatte
sig imidlertid Handelen paa Grund af Fundatsens Bestemmelse
om, at Godset aldrig maatte skilles fra Skolen. Sagen gik da
til Justitsministeriet, og da Minister Krieger i Henhold til de
senere Love ikke nærede Betænkeligheder, gik den i Orden.
Lidt efter lidt bleve Gaardene saa solgte, saa der indkom
ca. 100000 Kr. Der arbejdedes nu for Oprettelsen af et mere
selvstændigt kateketisk Skolevæsen.
Der var paa den Tid i Odense: to betalende Borgerskoler
med Skolepenge 2 Kr. maanedlig, en for Drenge og en for
Piger, en Friborgerskole, 9 Almueskoler, hvoriblandt de kate
ketiske Skoler, og 3 Forberedelsesskoler; men hele Skolevæsenet
trængte i høj Grad til Reform.**) Efter længere Forhandlinger
enedes man til sidst om at nedlægge den betalende Drenge
borgerskole, og i dens Sted at oprette en ny Skole, der fik
Navnet

Mulernes Legatskole.
Ifølge den ny Skoleplan, der approberedes d. 22 Febr. 1873,
skulde Kommunens og Kollegiets Sameje af Gaarden Nr. 66 i
*)

**)

Se Engelstoft: Odense Bys Historie 2 Udg. 1880 og Bidrag til Odense
Bys Historie, H. P. Mumme, 1857.
Joh. Møller: Forslag til Odense Skolevæsens Omordning 1871.
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Overgade bevares; men Gaarden overdrages til Skolen til frem
tidig udelukkende Benyttelse. Forhuset indrettedes til Bolig
for to Lærere og Portneren; Baghuset nedreves og en ny
Bygning samt Gymnastikhus med Façade mod Pjentedamsgade
opførtes. I Skolebygningen var der seks rummelige, lyse Klasse
værelser og et Værelse til Undervisning i Naturfagene. Disse
Byggeforetagender bekostedes af Byen og Legatet med Halv
delen hver. Af Formuen, der i 1873 udgjorde 55,336 Rdl., skulde
50,000 Rdl. bevares som en fast urørlig Grundfond, og til den
henlægges, hvad der maatte indkomme ved Salget af den sidste
Fæstegaard.*)
Skolen blev alene for Drenge. De Forældre, der ikke formaa at betale fuldt Vederlag for den Undervisning, der kan
opnaas i Betalingsskoler, skulde her have Adgang til for en
ringe Betaling at skaffe deres Sønner en saadan videregaaende
Dannelse; dog skulde Skolen arbejde i nærmeste Tilslutning
til den almindelige Borgerskole, og Børnene i Regelen optages
fra-denne eller dog være i Besiddelse af de Kundskaber, som
den meddelte Børn til det fyldte 9de Aar.
Undervisningsfagene bleve de almindelige Realskolefag,
dog ikke Fransk. Der oprettedes 6 Klasser, med indtil 35
Elever i hver, hvoraf 6. Klasse var toaarig; i denne Klasse
kunde ogsaa udenbys Drenge optages mod forhøjet Skole
betaling, en Bestemmelse, der dog kun meget sjældent er bleven
benyttet og senere er hævet.
Skolepengene bleve satte til 1 Rdl. maanedlig; men i
6. Klasse blev Undervisningen fri for de Elever, der oprykkedes
fra de lavere Klasser; af Eleverne i disse kunde indtil en
Fjerdedel faa Friplads. En Sum saa stor som den, der svaredes
i Landgilde af de 7 Fæstegaarde, 174 Rdl. 2 Mk. 62/5 Sk., skulde
aarlig kunne anvendes til Præmier, væsentlig til Skolebøger, til
fattige Børn, der udmærkede sig ved Flid og god Opførsel.
Der skulde ansættes o faste Lærere, hvoraf een foruden
Overlæreren skulde have videnskabelig Dannelse; den mang
lende Lærerkraft tilvejebringes ved Timelærere.
Skolen skulde udgøre et Led af Byens offentlige
Skolevæsen, hvorfor den kom til at staa under samme Til♦)

Salget af Gaarden i Højbjerg, der svarede 34 Kr. 35 Øre i Landgilde,
kom dog først i Stand i 1889. Skolens Kapital var i 1898 116,100
Kr. 15 Øre.
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syn som anordnet ved dette, og Lærerne pensioneredes og
kaldedes efter samme Regler. Overlæreren, der udnævnes af
Kongen, skulde have Tilsyn med Undervisningens ordnede og
regelmæssige Gang og i Forening med Skolekommissionen gøre
Indstilling til Kollegiet om Bortgivelse af Fripladser, Præmier,
Undervisningsplan m. m.
Der skulde ikke være Skoletvang med Mulktering, men
gentagen ulovlig Forsømmelse medføre Udelukkelse af Skolen.
Kommunen skulde udrede den Del af Udgifterne, der ikke
dækkedes af Legatets Renter og Elevernes Skolepenge, og Bi
draget mindst være 725 Rdl. (Tredjelærerens Løn). Det kate
ketiske Kollegium skulde vedblivende forvalte Formuen, uddele
Fripladser og Præmier, have Ret til at deltage i Censuren ved
Aarsprøven, der afholdes før Sommerferien, og godkende Un
dervisningsplanen, ligesom det aarlige Overslag og Regnskab
skulde forelægges det saa vel som Byraadet til Approbation.
De daværende Medlemmer af Kollegiet vare: Biskop Engels
toft, Stiftsprovst A. Damgaard, Kantor Mumme, Præsterne J. Jo
hansen, L. Ilelveg, Th. Steenbuch, Købmand C. C. B. Fogtmann,
Farver M. K. Brandt, Grosserer E. Gædecken, Byfoged G. Koch
og Raadmand Urban Hansen.
Efterat Undervisningsplanen var udarbejdet, traadte Skolen
i Virksomhed
Onsdag d. 8. Juli 1874

med 178 Elever, der overflyttedes fra den betalende Borgerskole.
Skolen havde det Held i cand. theol. Gorm Hansen at faa
en dygtig og nidkær Overlærer, ligesom den lik et dygtigt
Lærerpersonale, der arbejdede med Iver og Lyst paa deres
Opgave; herved kom den ny Skole i god Gænge, og der lag
des god Grund for det fremtidige Arbejde.
Aaret efter indsendte Overlæreren et Forslag om Ændring
af Skolens Undervisningsplan, for at Realafgangsprøven af lavere
Grad kunde blive indført; uden en Afgangsprøve vilde Skolens
øverste toaarige Klasse, der i Begyndelsen talte meget faa
Elever, ikke kunne faa Betydning. Efter at Skolen var bleven
undersøgt af Undervisningsinspektør Simesen og Stiftsprovst
Damgaard, der begge siden stedse vare beskikkede Censorer,
fik den Ret til at afholde denne Eksamen. 1 Juli 1877 afholdtes
den første Gang, og der indstillede sig 2 Elever, hvoraf den
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ene fik Udmærkelse. I Aarene 1877—83 underkastede i alt 41
Elever sig denne Prove, deraf 15 mod Udmærkelse.
Elevantallet i den toaarige 6te Klasse voksede imidlertid
stærkt og naaede i Aug. 1882 30. Det blev derved vanskeligere
at undervise de to Hold samlede, og en Deling af Klassen var
i høj Grad ønskelig. Dertil kom, at Realafgangsprøven af lavere
Grad afskafledes, og saavel Forældre som Lærere ønskede, at
Skolen vedblivende maatte have et Maal at arbejde efter. Man
bestemte sig da til at søge den nyindrettede „almindelige For
beredelseseksamen“ indført. Da Skolen allerede tidligere havde
meddelt Undervisning i videre Omfang, end der krævedes til
don mindre Eksamen, behøvede Læseplanen ikke store Æn
dringer, naar kun 6te Klasse kunde blive delt i 2 Klasser. Byraadet erklærede sig imidlertid villigt til at afholde de forøgede
Udgifter, naar Undervisningen i de lavere Klasser ikke kom til
at lide ved den ny Eksamens Indførelse; dog blev det bestemt,
at øverste Klasse efter Delingen skulde betale Skolepenge i
Lighed med de lavere Klasser.*) Samtidig blev det, særlig af
Hensyn til Borgerskolen, hvorfra de fleste Elever optoges, be
stemt, at Aarsprøven skulde forlægges til April Maaned. I Sep
tember 1882 bleve de to Hold i 6. Kl. saa adskilte i de fleste
Fag; en Del af det forøgede Antal Undervisningstimer over
toges af en Timelærer, Resten af Skolens faste Lærere. Læse
planen blev noget ændret, saa Undervisningen blev lidt fyldigere
i de lavere Klasser, og den blev særligt anlagt med en Afslut
ning for dem, der udgik efter Konfirmationen, for Øje. Den 21.
Juni 1883 approberede Ministeriet disse Æmdringer, og efter at
Skolen i November var bleven undersøgt af Undervisningsin
spektionens Medlemmer, Professorerne A. Steen og Holm, fik
don d. 8. Decbr. s. A. Ret til at afholde almindelig Forberedel
seseksamen i 3 Aar, en Ret, der senere er bleven fornyet hvert
3dio Aar. Denne Eksamen er saa bleven afholdt hvert Aar
siden den Tid; i alt har der indstillet sig 176, gennemsnitlig 11
om Aaret; alle have bestaaet Prøven, 14 med Udmærkelse.
Væsentlig som Følgo af Byens stærke Udvidelse, men ogsaa af voksende Trang hos den mindre bemidlede Borgerstand
til at skalle deres Børn fyldigere Skoleuddannelse steg Begæret
efter at komme ind i Skolen stærkt i Firserne; medens der i
*)

Hertil cg til det følgende: „Odense Byraads Forhandlinger“.

- 14 —

1880 kun havde meldt sig 46 Ansøgere, hvoraf der optoges 32,
var Tallet i 1885 naaet til 87 og kom i 1889 endog op til 145.
Om end adskillige af Ansøgerne vare for unge og umodne, og
et ikke ringe Antal af dom mødte for 2den eller 3die Gang,
var det dog en betydelig Skare Drenge, der hvert Aar maatte
afvises, skønt do kunde tilfredsstille Fordringerne for Optagelsen.
Dette førte til, at der i 1889 afholdtes et stærkt besøgt Borger
møde, hvor man enedes om at indgaa til Byraadet med et An
dragende om, at dor onten maatte blive oprettet en betalende
Borgerskole, eller Mulernes Legatskole udvides. Efter Forhand
linger mellem Kollegiet og Byraadet blev det omsider vodtaget,
at Legatskolen skulde udvides, og da det var vanskeligt at op
føre en Tilbygning til den gamlo Skolebygning, som der des
uden var god Brug for vod dot almindelige Skolevæsen, be
stemte man sig til Opførelsen af en ny større Bygning.
Ifølge den ændrede Skoleplan, der blev approberet af Mi
nisteriet d. 31. Decbr. 1892, skulde Kollegiet afhænde sin Andel
i den gamle Bygning til Kommunen og indskyde den Sum, der
gaves for Afslaaelsen, i det ny Byggeforetagende mod at faa
Medejendomsret i den ny Bygning svarende til det indskudte
Beløb. Dé fem nedersto Klasser skulde ofterhaanden fordobles,
saa hver fik to sidoordnede Afdelinger. Skolepengene bleve
forhøjede, saa 1ste Kl. kom til at give 2 Kr., 2.—5. Kl. 3 Kr.,
og 6.—7. Kl. 4 Kr. maanedlig; dog skulde Børn, der optoges
fra Privatskoler i do højere Klasser (fra 3die Kl.) betale dob
belt. Fripladsernes Antal indskrænkedes til ’/* af Elevantallet;
et lignende Antal kunde faa Nedsættelse i Skolebetalingen med
1 Kr. maanedlig. Foruden Overlæreren skulde der være 9 fast
ansatte Lærere. Undervisningsplanen forblev ¡øvrigt uforandret.
Til Byggeplads udsaas on Kommunen tilhørende Grund i
„Munke Mose“ vod Ilunderupvejen, og her opførtes da i 1893
en ny velindrettet og tidssvarende Skolebygning, forsynet med
Centralvarmeapparat og indeholdende foruden 12 Klasseværelser
en Sal til Undervisning i Sang og Naturfagene, on Togneklasso,
et Værelse til Disc.ipelbogsamlingen og Samlingerne, ot Lærer
værelse samt Lejlighed til Portneren og Baderum i Kælderen,
desuden et Gymnastikhus og on Overlærerbolig.
Arbejdet, der lededes af Arkitekt Monberg, var færdigt i
Efteraaret 1893, saaledos at Skolen kunde flytte ind d. 1ste No
vember. Ved on Højtidelighed d. 2. Novbr. indviedes den ny
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Skolebygning. Efter at Borgmester (nu Konferensraad) Koch
havde lagt Forældre og Elever paa Sinde at modtage den ny
Skole med Skønsomhed og bruge den med Forstand og over
givet den paa Byraadets Vegne til Kollegiet, udviklede dettes
Formand, Biskop Stein, Skolens Maal og foretog den højtidelige
Indvielse, hvorefter Stiftsprovst Damgaard bragte Skolen gode
Ønsker og fortalte interessante Træk af dens Historie. En Tak
blev af Overlæreren paa Skolens Vegne bragt Byraadet og
Kollegiet, særlig Stiftsprovst Damgaard, hvem Skolen i saa væ
sentlig Grad skylder sin Tilblivelse.
I Foraaret 1894 oprettedes saa ny Afdelinger af 1ste og
2den Klasse, og hvert af de følgende Aar en ny Klasse, saa
Skolen i 1897 havde 12 Klasser. Elevantallet or derved efterhaanden vokset; det udgjorde i Maj 1899 355, medens det i den
gamle Skolebygning sjældent oversteg 200.
Opførelsen af Skolen kostede 112,872 Kr. Kommunens
aarlige Tilskud, der i Aårene 1889—1893 gennemsnitlig havde
været 7,200 Kr., har i de sidste 5 Aar udgjort c. 10,500 Kr.
men hertil kommer Renter og Amortisation af det Beløb,
Byen har indskudt i Byggeforetagendet. . Regnes Elevan
tallet til 350, koster hver Elev Kommunen c. 40 Kr. om Aaret,
omtrent som i den ubetalende Borgerskole, hvorfra den i de
senere Aar har modtaget c. % af sine Elever.
Det kateketiske Kollegium bestaar f. T. af:
Stiftsprovst Balslev, R*, Provst J. A. Heiberg, R*, Pastor Grove Ras
mussen, R*, Pastor E. Koch, R*, Borgmester Simony, R* og DM., Over
lærer K. Schmidt, R* p. p , Grosserer Gædecken og Vekselerer S. Hansen.

Skolens Lærerpersonale bestod ved dens Oprettelse i 1874 af:
1) Overlærer cand. theol. A. Gorm Hansen, f.
1846. 2) Andenlærer
Marius Schmidth, f. n,/10 1824, forhen Lærer vod den betalende Drenge
borgerskole, 3) Tredjelærer, Lærer med udvidet Eksamen Knud P. K. Chri
stensen, f. '/|0 1846, 4) Fjerdelærer, Lærer m. udv. Eks. Jens Andersen,
f. !781848, 5) Fomtelærer Axel V. H. Nielsen, f. ,T/» 1846, tillige Sanglærer.—
Lærer v. Borgerskolen Translatør J. Lauritsen, DM. og FM., f. 2/1() 1824,
blev Gymnastiklærer, og Tegnelærer H. O. V. A. Jensen, f. 2/R 1840, over
log de fleste Tegnetimer.
D. «/m 1878 blev Fjerdelærer J. Andersen kaldet til Seminarielærer i
Ranum, han døde her 275 1894. Lærer Axel V. H. Nielsen blev derefter
Fjerdelærer, og som Femtelærer kaldedes under 2,/n 1878 Lærer, senere
Translatør, Povl Klavsen, f. G/10 1851.
D. '712 1878 blev Overlærer Gorm Hansen kaldet til Kapellan p. 1. i
Storehedinge, siden 1893 Sognepræst til Vemmetofte. Hans Eftermand blev
cand. theol. M. Th. N. Hertel, født :,,/7 1849, kaldet ”/9 1879.
D. ’/i« 1883 fratraadte Hr. Axel V. H. Nielsen sit Embede for at blive

— 16 Kordegn v. Vor Frue Kirke; dog vedblev han at virke som Timelærer og
leder endnu Sangundervisningen. I hans Sted kom nn/4 1884 Lærer vod Bor
gerskolen Poul Nielsen Skov, f. 2nl0 1847, som Fjerdelærer.
D. w/„ 1887 kaldedes Tredjelærer Knud Christensen til Overlærer i Aar
hus; han efterfulgtes af cand. polyt. J. N. Jacobsen, f. ’/. 1861, kaldet H/2
1888. D. 2,/n 1889 døde Stabssergent M. Abel, DM., der i en Række af Aar
havde haft en Del Gymnastiktimer; disse overtoges d. 2/j 1889 af Stabssergent
N. Nielsen, DM., f. ’"/n 1841, der nu leder Gymnastikundervisningen og til
lige har en Del Skrivetimer. D. 2'l- 1891 døde eand. polyt. J. N. Jacobsen.
Efter ham kaldedes d. 3,lin 1891 cand. mag. N. C. Carlsen, f. ,2/7 1866, som
Tredjelærer.
Da Skolen i 1894 udvidedes, ophørte Benævnelserne Anden-, Tredje-,
Fjerde- og Femtelærer; Lærerne deltes i to Lønningsklasser (4 p. højest, 5
p. lavest Løn); i begge disse gives der efter 5 og 10 Aars Forløb personligt
Tillæg, hver Gang p. 100 Kr. D. '/i 1894 kom Lærer P. Skov paa højest
Løn. D. ’/g 1894 ansattes Lærer cand. phil. Jens Peter Jensen, f.
1866,
efter forinden i c. 4 Aar at have været Vikar og Timelærer ved Skolen, og
Lærer med Aarskursus H. P. Gustav Rosendal, f. 2R/4 1868, som Lærer p.
lavest Løn.
D. ’/s 1895 blev Lærer P. Klavsen Lærer paa højest Løn, og Læ
rer R. N. Romose, f. 27/h 1868, paa lavest. 17/2 1896 døde Gymnastiklærer
Lauritsen; hans Timer overtoges af Sergent P. Nielsen, f. ,5/,0 1865.
D. ’/6 1896 blev cand. phil. Lærer N, H. E. Møller, f. 3O/8 1871 (siden
1/r. 1894 Timelærer ved Skolen) og d. '1:. 1897 Lærer cand. phil. A. Abitz,
f. 2n/s 1872, Lærer p. lavest Løn.
D. 7« 1898 afskedigedes efter Ansøgning Lærer, nu Kammerraad
Marius Schmidth. Lærer cand. phil. J. P. Jensen blev derefter kaldet til
Lærer paa højest Løn n/12 1898; under samme Dato kaldedes Lærer Student
L. Prebensen, f. 4/lt 1873, til Lærer paa lavest Løn.

Skolens Elever. Ialt har Skolen i de 25 Aar været besøgt af 1364
Drenge, hvoraf 8 ere døde, medens de gik i Skolen, og 1005 ero udgaaede. At
følge de Tusinde under deres senere Forhold i Livet har naturligvis været
umuligt. — Kun for de 217, der have taget Afgangsprøve, kan der med
nogenlunde Nøjagtighed angives, hvad Stillinger de ere gaaede over i eller
forberede sig til: Ansatte ved Landvæsen: 2, ved Handel: 77, ved Apoteker:
9, Haand værkero: 13, Maskinister: G, Arkitekt: 1, ved Postvæsenet: 6, ved
Jernbanevæsenet: 21, ved Toldvæsenet: 1; Lærere 13; Kandidater og stude
rende: 6, Polyteknikere: 4, Landmaalere: 1; Sagførero og ansatte ved juri
diske Kontorer: 29; Officerer i Hæren og Flaaden: 6; Gartnere: 2; udvan
drede: 5, ukendt: 5; døde: 10. — Af do øvrige ere mindst 24 døde; det
store Flertal er gaaet til Handel og Haandværk; en Del af de bedst begavede
ero gaaede til Latinskolen, et ikke ringe Antal til Søværnets Underofficers
skole; men iøvrigt ere de komne ind i de forskelligste Livsstillinger. Enkelte
af dem have vel voldt Skolen Sorg; men i det store og hele har den dog
haft Glæde af dem, og mange gode og dygtige Borgere tælles imellem dem.
Gud give, at Skolen i Fremtiden maa opfylde sin Bestem
melse og virke i den Aand, hvori de oprindelige smaa Skoler
ble ve stiftede!

Rettelse.
S. 16, 18. Lin. f. n. tilføjes som Medlem af det kateketiske
Kollegium: Etatsraad, Sparekassedirektør F. Krag, R*, DM.

