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Bidrag til Kolding kommunale Skolers 
Historie.

Af Skoleinspecteur, cand. theol. Theodor Siersted.

1. Collins Skoler og den første »danske* Skole. 1772—1805.

Ved Fundats af 14de Maj 1772 skjænkede Christian Collin 
(Forvalter paa Stamhuset Fusingø ved Randers, død 1786) 
adskillige Kapitaler til Bedste for Kolding By; deriblandt 
en ikke ubetydelig Sum til Skolevæsenets Fremme. En Del 
af denne skulde anvendes til Oprettelsen af: 1) en fri Skole, 
i hvilken 40 til 50 Børn af fattige Forældre skulde undervises 
i »Christendora, Læsning, Skrivning, Regning og noget af 
Geometrien«, og 2) en Haandgjerningsskole for fattige Pige
børn, som i et Antal af c. 20 skulde nyde Undervisning i et 
tréaarigt Kursus.

Den første af disse Skoler: »Den Collinske Læseskole« 
eller »Den frie danske Skole«, som den kaldtes, oprettedes i 
Aaret 1777 og styredes nu i mange Aar af Lærer Andreas 
Becker (f. 1753, tiltraadt Embedet 7/8 1777), medens Haand- 
gjerningsskolen først synes at være traadt i Virksomhed 1788.

Det turde være berettiget i disse to Skoler at se den 
første ordnede Begyndelse til Kolding Bys nu saa vel udvik
lede kommunale Skolevæsen, da de tidligere Skoleholderes 
Undervisning nærmest synes at have havt en privat Karakter, 
om den end ingenlunde stod uden Kontrol og Tilsyn fra 
Byens Autoriteter, der meddelte Tilladelsen til at holde Skole. 
Af saadanne »Skoleholdere« og deres »adjuncti« omtaler J. J.
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Pyhn i »Efterretninger om Kjøbstaden Kolding« p. 162. 
Niels Mikkelsen, ansat 1595, Johannes Harboex), Peder Olsen 
omtr. 1756 og hans adjunctus Mads Jensen Wraae. Listen 
kunde vistnok forøges; vi kunde nævne Lorents Bogbinder, 
der paa egen Haand »vovede at bolde Skole«, og som i den 
Anledning blev »anklaget« d. *°/9 1731, og »en afdancket 
Rytter nafnlig Matthias Busk«, hvis Ansøgning om at blive 
Skoleholder 10 Aar senere blev afslaaet. Dot har imidlertid 
efter vort Skjøn kun liden Interesse i dette lille Arbejde at 
fremdrage disse Navne, da den Gjerning, til hvilken de ere 
knyttede, næppe* erfremtraadt under apdre Former i Kolding 
end i de øvrige danske Kjøbstæder2), og da en Fremstilling 
heraf ligger udenfor den specielle Opgave, vi her have stillet os.

Idet vi derfor opgive videre Undersøgelser om Skolerne 
før Collins Tid, skulle vi først vende os til de to, der bære 
hans Navn.

»Læse- Skrive- og Reigneskolen« havde Lokale i Lærer 
Beckers Hus paa Adelgade3). Den gamle, mørke Bindings
værks Gaard med de mange sraaa Vinduer og med frem
springende første Etage stod endnu til 1884, da den nedbrødes 
for at give Plads til en mere tidssvarende Bygning.

Synderlig godt har Lokalet saaledes ikke været, men Da
tiden var i denne Retning ikke forvænt4). Hvad Skolens

’) Ansat 1B/i 1720, død n/2 1763. Th. S.
2) Christian d. 3dies Kirkeordinants af w/e 1539 bestemmer, at »Vdi

huer Kiøbstæd skal vere aleniste een [Latin-]Schole, oc alle hine 
andre puge Scholer, som her oc der holdis, skulle afleggis«; dog skal 
Øvrigheden sørge for »Scriffuere Scholer, som mand dennem kalder 
for Drenge oc Piger oc andre, de der ikke due til at lære Latine«. 
Forbudet mod Pogeskoler gjentages i Christian d. 5tes danske Lov 
2—18—13, og Almueskolen fristede en over al Maade kummerlig 
Tilværelse. Frederik d. 4des og Christian d> 6tes Bestræbelser for 
at hidføre en bedre Tilstand paa dette Omraade kom ikke i nogen 
synderlig Grad Kolding By tilgode, da den som bekjendt ikke hørte 
til de Kjøbstæder, i hvilke Latinskolerne bléve nedlagte og Borger
skoler oprettede.

®) Nr. 230; nu Kjøbmand Ft. Neck elmann s Ejendom.
4) Sognepræst i Kolding 1803—13 P. Raaschou skriver i Anledning af 

en Skolevisitats den 17/i 1805: »Skolelærer Becker har nu henlevet de 
fleste af Dagens Timer i 25 å 26 Aar i denne Skole, hvis Atmosphære 
jeg næppe kunde udholde disse Par Timer; gid han dog snart maatte 
komme til at drage en renere Aande paa en fordelagtigere Post!«
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daglige Arbejde angaar, da er dens Reglement af 24/io ,1780 
desværre gaaet tabt, men en i Kolding Raadstuearkiv opbevaret 
Fortegnelse over Skolens »under Skoleholder Beckers For-; 
variug og Ansvar beroende« Bibliothek gives os, et rqt gpdt 
Indblik i dens Forhold, hvorfor vi her hidsætte Listen. Der, 
fandtes:

»1 dansk Bibel, 1 Atlas med 25 Landkorter i rødt Bipd,.
1 nye do. med 20 Korter og broget Bind, Hubners fuld
stændige Universal Geographie i 4re Tomer, Zophens Universal 
Historie, Hoffmanns Fundatzer i 3 Tomer, Neue Schule Offi
cin, 1 Messing Cirkel, 1 Jærn Papirsax, Supplement til de 
4re jydske Stifters Fundationer, i fransk Bind, Den naturlige 
Theologie og (sic 1) en Indledning til den aabenbarede ved Ove 
Guldberg, P. Fr. Suhms Historie over Danmark og Norge 
samt Holsten i 2 Udtoge, Den almindelige Verdenshistorie 
ved Abraham Kali, Den christelige Religions Hovedlærdomme 
ved Benj. Georg Sporon.« ,

Heller ikke Inventarielisten i Haandgjernjngsskolcn, som 
bestyredes af Jomfru Ane Jacobsen (fra 2/5 1788 til 1215, 1824), 
er uden Interesse. Den omfatter følgende Gjenstande: »1 stort 
sortbrun malet Skab med Laas og Nøgler afdelt i adskillige 
Rum, 6 brunraalede Træ Stole, 2 do. Bænke, 6 Spinderoklæ, 
6 Blaarsprydder, samt Rokkebreve, 2 Hægler og 1 Hæglestaal,
2 Haspetræer og 2 Jærn Haspepinde, 1 Opstander, Garn vinder, 
2 Par fine og 1 Par grove Karter, 1 Slagbord, 5 Fodskamler, 
1 Tøyekurv (hvori den kartede Uld lagdes?), 10 Par Strikke
pinde og 10 Saxe.«

Det ses altsaa, at Undervisningen, for hvilken Planen 
approberedes den 2den Maj 1788, foruden Strikning og Syning 
tillige omfattede Spinden og Karten, hvilke sidste Haand- 
arbejder dog bortfaldt i Begyndelsen af dette Aarhundrede, 
omtrent 1805.

Saavldt det kan skjønnes, have baade Lærer Becker og 
Jfr. Jacobsen troligt gjort deres Pligt, men det er alligevel 
klart, at disse Skoler, som tilmed begge vare bestemte for den 
fattige Befolkning, ikke kunde fyldestgjøre de Krav, som den 
mere velhavende Borgerstand maatte stille til en dansk Skole. 
De Forældre, der ikke kunde eller ikke vilde holde deres 
Børn i Latinskolen, vare henviste til enten at holde privat 
Informator eller at sende dem som betalende Elever til den

37
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Collinske Skole, hvis hele Undervisningsplan har det gammel
dags Præg. Intet Under derfor, at de Klager, som den gamle 
Pastor Bakke (1746—67) havde istemt over Ungdommens 
mangelfulde Oplysning4), vedbleve at lyde, og at Trangen til 
endnu en dansk Skole blev stærkere og stærkere.

For at afhjælpe denne fremkom Kolding Kirke- og Skole
inspektion, der bestod af Sognepræsten Carsten Volquartz 
(1770—1803), Borgmester »Tustitsraad Diechraann samt Raad- 
mændene H. J. Bang og K. Bruun, i Aaret 1792 med et 
Forslag til det kgl. danske Kancelli om, at der foruden »den 
frie Skole« maatte blive oprettet »en dansk Skole« i Kolding 
samt ansat en duelig Lærer ved samme. Skoledirektionen — 
Stiftamtmand Hellfried og Biskop Middelboe — anbefalede 
Sagen, der da ogsaa under 2l/i 1792 opnaaede Kancelliets 
Approbation, efter at den saakaldte »store Skolekommission« 
under 24/3 s. A. havde afgivet sin Betænkning over Forslaget.

Det bifald tes, »at Skolelønnen for ethvert Barn maatte
»bestemmes saaledes:

»a) de, som alene lære at læse, ugentlig .... 2 /?,
»b) de, som tillige lære at skrive................. 4 /?,
»c) de, som lære at regne................................ 6 /?,«

fordi disse Skolepenge »stemmer overens med den Skole Taxt, 
som i Almindelighed finder Sted«. Kancelliet ønsker dog 
oplyst, om disse Skolepenge kunde udgjøre en tilstrækkelig 
Løn for en duelig Lærer, som selv skulde bekoste et Skole
lokale, og slutter med Hensyn hertil saaledes: »Ønskeligt var 
det for Resten, om der uden Bekostning for Læreren kunde 
forskaffes et rummeligt Skolehus eller Stue. Ligesom det 
ogsaa var godt, om der i Byen var en eller anden Kirke
betjent, hvis Embede, om ikke strax saa dog i Tiden, kunde

I Skrivelse af 7/b 1748 til Borgmester og Raad: ». . . jeg kan med 
Sandhed af Hiertet forsikkre, at jeg med Væmodighed og tit med 
grædende Taarer for Herren har beklaget dend ynkværdige og be
klagelige Tilstand, som de mange unge Bom her i Byen findes udi, 
da de fleste aldrig søge nogen Skole, men voxe op som vilde Hed
ninger . . .« Skrivelsen raader lorøvrigt til, at Skoleholder Harboe 
skal »andtage en dygtig og duelig Karl til Hielp« for at der kan 
vedblive at være »een eeneste Hovet Skoele« saaledes som »det stedse 
haver været her fra ældgamle Tider«. (Sammes Brev af 481a 1753; 
smlign. Fyhns Antagelse om to Hovedskoler, anf. Skr. p. 161.)
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forbindos mød Skolelærerens og dennes Vilkaar paa saadan 
Maade forbedres.«

D/ 18. juni publiceredes Kancelliskrivelsen for SkoleJ 
inspektionen, som derpaa under 25. Oktober 1792 udnævnte 
Peder Jurgensen af Maustrup i Haderslev Amt (født llc> 1769) 
til at være »dansk Skole-Lærer her i Oolding« med den For
pligtelse »selv for egen Regning at forskaffe sig et rummeligt 
Skoleværelso paa et beqvemt Sted her i Byen«. <■

Kancelliets Ønske blev saaledes ikke helt opfyldt; Jur
gensen maattø selv skaffe Lokale og fik et saadant i en. G aard 
paa Vestergade, som endnu bærer Navnet »Jurgensens Gaard«. 
Derimod toges Kancelliets anden Henstilling til Følge,; idet 
ved første Vakance — da Klokker L. Wisbech døde d. 3O.; 
Septbr. 1809 — Chordegne- og Klokkerembedet forenedes mej 
Skole! ærerembedet.

Hermed ere Hovedtrækkene givne af Skoleforholdene i 
Kolding i Slutningen af forrige Aarhundredp og i Begyndelsen 
af dette. Do to. danske,Skoler ■ bestode jævnsides, saa omtrent 
med samme Undervisning; og Afstanden mellem dem har 
næppe været synderlig stor; idetmindste sos det af en Skri
velse af 21/o 1805 fra Kolding Kirke- og Skoleinspektion til 
Organisten Rasmussen, at han, »da den latinske Skoles Discip
les Sangopvartning efter kgl. Placat af 22de Marts 1805 op
hører til 1ste October førstk.«, indtil videre »skal paatage sig 
Sangens Bestyrelse med de foreslagne: 15 Subjecter af begge 
danske Skoler«, medens begge Lærerne ugevis skulde føre 
Tilsyn med vedkommende »Subjecters« Opførsel i Kirken.

. Vi afslutte Skildringen af disse Skoleforhold med et Par 
Ord om en aarjig tilbagevendende Mærkedag, som havde en 
vis Betydning for Skolerne, og som endnu vækker fornøjelige 
Minder hos ikke saa faa ældre i Kolding. Det var St. Thomæ- 
dag, den 21. December. Lærernes Løn var kun ringe; Becker 
havde i fast Løn 100 Rdl. Sølv, og Jurgensen lønnedes hoved
sagelig ved de ovenanførte tarvelige Skolepenge1). For at

’) Foruden disse oppebar han 2 {3 ugentlig af ethvert skolepligtigt Barn; 
herfra var dog ifølge den ovenfor citerede Kancelliskrivelse af 21/4 
1792 undtaget de Militære, Latinskolens Elever, Eleverne i Collins 
Skole samt tildels de privat underviste Børn — hvad der unægtelig 
maatte reducere denne Indtægt meget betydeligt !

37*
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hjælpe herpaa sendte Forældrene den nævnte Dag deres Børn 
til Skole med Gaver efter Evne: Penge, Lys eller lign. Til 
Gjengjæld fik Børnene et pynteligt udstyret skriftligt Vidnes
byrd om deres Forhold i Skolen, hvilket pudsigt nok beteg
nedes ved en eller anden Titel eller Rang. Derpaa serveredes 
Mjød og Kage, og under Leg og Lystighed endte Aarets sidste 
Skoledag. Denne Skik holdt sig et godt Stykke ind i vort 
Aarhundrede. (Se mere herom hos Fyhn anf. Skr. p. 164 ff.)

2. Borgerskolens første Decennium 1805—1815.

I August Maaned 1805 gjæstedes Kolding af Præsidenten 
for det kongelige danske Kancelli1), Kammerherre Kaas, der 
dengang vistnok foretog en Slags Inspectionsrejse for at under
søge visse Kjøbstæders Skoleforhold og andre »offentlige Tings 
Tilstand«, som nedenstaaende Skrivelse udtrykker sig. Kort 
Tid iforvejen havde han besøgt Ringkjøbing og dér ladet til
føre Raadstueprotocollen en Opfordring til Skoleinspectionen 
til »uopholdelig at indkomme med Forslag til en ny Skole
bygning« samt udtalt som sin Formening, at Kirkegaarden 
frembød god Plads til dens Opførelse2).

En lignende Anskuelse maa han her have fremsat; thi 
allerede d. 28. August s. A. indsendte Skoleinspectionen i 
Kolding — Pastor Raaschou, Borgmester Diechmann og Raad- 
mand Abeli — til Kirke- og Skoledirectionen i Ribe følgende 
Skrivelse, som vi hidsætte in extenso:

»Længe har det været vores Ønske at kunne see en for- 
»bedret Indretning ved Skolevæsenet tilveiebragt her i Byen 
»og i Forbindelse dermed, som høist nødvendigt, at erholde 
»en Skolebygning, hvorudi Skole-Ungdommen afdeelt i for- 
»skiellige Klasser kunde nyde Underviisning i særskildte Væ- 
»reiser. Denne Hovedmangel i en Kiøbstæd som Golding har 
»ikke undgaaet Herr Kammerherre og Can^Z/t-Præsident Kaas9

J) Det vil erindres, at Skolevæsenet vedblivende sorterede under Kan
celliet, skjondt den under 22. Maj 1789 nedsatte »Commission for 
det danske Skolevæsen« havde foreslaaet Oprettelsen af et General- 
directorat for hele Skolevæsenet. Jvfr. L. Koch: Den danske Landsby
skoles Historie til 1848 p. 61.

9) Dr. P. N. Frost: Beskrivelse over Kjøbstaden Ringkjøbing. 1817. p. 150 f.
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»Opmærksomhed, da han d. 10de d. M. undersøgte Byens 
»offentlige Tings Tilstand, og med os udfandt det Stæd, hvor 
»de fornødne Skole- eller Læse-Værelser, samt Værelser til 
»Underviisning i et eller andet nyttigt Haand Arbejde til Af- 
»vexling med Skole Underviisningen, med nogen Tilbygning 
»heqvemmelig kunne indrettes, nemlig i Golding Kirkes nordre 
»Kapel, som gandske er overflødig til Brug som Kirke, saasom 
»den øvrige Kirke1) er meere end tilstrækkelig for Menig
heden. Skulde Menigheden i Fremtiden faae anseelig Til- 
»vext, vilde der dog, i saa Tilfælde, ved Pulpiturer og andre 
»Indretninger kunne anskaffes det fornødne Rum.

»Til Udførelse af den vigtige og nødvendige Forbedring 
»i Colding-Skolevæsen have vi anmodet Herr Byg-Inspecteur 
»(siel) Kreiser at forfatte [vedlagte] Tegning og Overslag til 
»de fornødne Læse- og nyttig Haand-Gjernings-Værelsers Ind- 
»retning i Kirkens nordre Kapel med den dertil behøvende 
»Tilbygning, hvori tillige kan blive et Par Kamre2) for den 
»ene af Lærerne, som maatte boe ved Skolen, for at besørge 
»Skolens Oeconomie og have det nødvendig behøvende Tilsyn 
»med Værelserne, samt efter GtørørøZfø-Præsidentens Ønske 
»anbragt et Bade-Værelse.

»Om den høje Directions høigunstige Biefald til foran
sførtes Udførelse og forniaaende allerunderdanigst Forestilling 
»til allernaadigst Approbation bede vi underdanigst, og at det 
»høigunstigst maatte bevirkes, at den forventende Licitation 
»kunde holdes saa snart mueligt, at Entrepreneuren kunde 
»sættes i Stand til at tilveiebringe Materialierne, førend Skibs- 
»farten ophører, hvilket vilde have een, ikke ubetydelig, Ind- 
»flydelse paa Licitations Summens Nedsættelse.

»Vi ønske Skole-Væsenet organiseret omtrent i Lighed 
»med den Indretning som for Slagelse allernaadigst er appro
beret, og hvorom vi nærmere for den høje Direction skal 
»nedlægge Forslag. Planen for Slagelse, som ved Kongl.

*) I det Udkast til Skrivelsen, som findes i Kolding Raadstuearkiv, er 
her tilføjet i Marginen: »især efter Nutidens Maade at søge Kirken 
paa« — hvilken spydige Bemærkning dog atter er strøgen.

’) Værelserne hieve ganske vist indrettede, men ingen af Lærerne kom 
til at bo der, et af dem blev senere benyttet til Bibliothek, et andet 
til Brændselsrum.
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^Resolution af 20de, September 1799 er alt confijrmeret, findes 
»i Egeria første Aargangs fierde Hæfte :Pag. 3201). Hvad 
»angaaer Tilveiebringelsen af den fornødne Summa til Skole

7 Skoleinspectionens Forslag er vistnok gaafet tabt; i det mindste har 
jeg trodB. al Søgen i Arkiverne ikke kunnet finde det, men dets 
væsentligste Indhold maa — ifølge »Egeria« 1.1. — have været følgende:

Skolen skulde omfatte en »Læseskole« og en »Arbejdsskole«.
I Læseskolen vare Børnene delte i tre Klasser og Undervistes i

Læsning, Skrivning og Regning. Religionsundervisningen opfattes 
som Præstens Embedspligt (anf. Skr, p. 321), og Bifag som Historie 
Geografi og Naturkundskab vare den egentlige Skole uvedkommende. 
Planen, haaber dog, at der kan findes »ædle og menneskekj ærlige 
Mænd«, som uden Betaling ville undervise deri 1 a 2 Timer om 
Ugen udenfor den egentlige Skoletid.

Læseplanen var følgende:
Fra Paaske til Mikkelsdag:

. 71/2^-91/a 3. Kl. Læsning. 2. Kl. Skrivning og Regning.
10l/2—lllA. L Kl. a Læsning. 1. Kl. b Skrivning og Regning. 
l1/2—-3V2 3. Kl. Skrivning og Regning. 2. Kl. Læsning.
4—5 1. Kl. a Skrivning og Regning. 1. Kl. b Læsning.

Fra Mikkelsdag til Paaske samme Plan, kun laa Timerne hen
holdsvis saaledes: 872—1072, 11—12, 1—3, 3—4. Onsdag og Lørdag 
Eftm. holdtes ingen Skole. Der behøvedes saaledes kun 2 Klasse
værelser og 2 Lærere: en til at undervise i »Læsning«, hvormed 
forbandtes Øvelser i at gjengive det læste, som Eleverne grundigt 
maatte tilegne sig, samt en Skrive- og Regnelærer. Under Skrivning 
hørte dengang tillige Retskrivning, og i Regning var Reguladetri 
med Brøk Skolens Maal.

Arbejdsskolen skulde være en Haandgjerningsskoje ikke bjot for 
Piger, men ogsaa for Drenge, der skulde beskjæftiges l.Time daglig 
i smaa Værksteder (jvfr. Rektor Bergs Bestræbelser i samme Ret
ning i vore Dage), ja, Planen for Slagelse har endog en PaSsttS om 
en almindelig offentlig Arbejdsstue, hvor ikke blot Børn, men ogsaa 
andre kunde ty hen og finde »Varme, Materialier og Redskaber for 
ved Spinderi og andet passende Arbejde at fortjene saa meget til 
deres Underholdning, som deres Legeniskræfter tillade« (Egeria p. 
337 f.) — altsaa et Nationalværksted en miniature og det 50 Aar 
for Louis Blåne!

Jeg betvivler dog meget, at man har optaget Arbejdsskolen i 
denne Udstrækning i det koldingensiske Forslag; man havde jo den 
Collinske Haandgjerningsskole, og man har sikkert indskrænket sig 
til at sørge for det til en saadan Undervisning fornødne Lokale for 
det Tilfældes Skyld, at Tiden engang skulde fordre den.

Forøvrigt har hele denne Plan — om den overhovedet er bleven 
benyttet — kun havt en meget kort Levetid, thi allerede % 1811 
fremkommer en ny.
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»Værelsernes Indretning og Opførelse, da vil samme kunne 
»tilveiebringes deels ved frivilligt Sammenskud, deels ved Laan 
»af offentlige Midler med successiv Afbetaling. I Henseende 
»til de aarlige Lønninger og Udgivter, da vil alt det, som 
»ikke paa anden Maade kan tilveiebringes, lignes paa Ind- 
»vaanerne efter enhvers Tilstand og Leiligbed, saaledes som 
»Reglementet af 5te Julii 1803 fastsetter i Henseende til de 
»Udgivter, som Fattigvæsenet kræver, om hvilket alt vi lige- 
»ledes skal fremkomme med vores underdanige Indstilling til 
»den høie Direction, men har derefter ikke vildet udsætte 
»denne vores underdanige Forestilling angaaende Skolebygning 
»af foranførte Aarsag.

»Med den forhaabende allerhøieste Resolution forvente vi 
»os den vedlagte Tegning med Overslag tilbagesendt.

*Colding Kirke- og Skole-JTttjgrøliøtt
»den 28de August 1805.«

Efter den omtalte Tegning skulde Kapellet lukkes ind 
mod Kirken ved en Mur, som skulde opføres i en Afstand af 
15 Alen fra dets nordre Gavl. Det herved indvundne Rum, 
der altsaa var 15 Alen langt, havde en Bredde af hen ved 11 
Alen og en Højde, fra Gulvet til Foden af det hvælvede Loft, 
af c. 93/4 Alen. Gulvet laa imidlertid saa dybt under den 
Kapellet omgivende Kirkegaards Niveau, at det blev nødven
digt at hæve det ved Fyld. For nu alligevel at kunne fast
holde en Højde af c. 5 Alen i hver af de to Etager, der 
skulde indrettes, foreslog Bygmester Stobberup, da han det 
følgende Aar kritisk gjennemgik Kreiser’s Tegning, at beholde 
Hvælvingen selv som Loft, i Stedet for at afspærre den ved 
et fladt Bræddeloft som først paatænkt.

Nederste Etage deltes i to ligestore Klasseværelser adskilte 
ved en Mur gjennem Rummets hele Længde, medens øverste 
Etage udgjorde et stort, hvælvet Rum. Adgangen fandt Sted 
gjennem den omtalte Tilbygning, fra hvilken Døre førte ind 
gjennem Kapellets Gavl. Tilbygningen, i hvilken foruden 
Trappen de i Skoleinspectionens Skrivelse omtalte Kamre fik 
Plads, skulde have samme Murhøjde som Kapellet, men ikke 
saa højt Tag, ej heller saa stor Udstrækning i Længde og 
Bredde.

Overslaget lød paa 2323 Rdl.
Allerede d. 31. August indsendte Directionen Skrivelsen
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til Kancelliet, men Svaret kom ikke »førend Skibsfarten op
hører«. Først d. 7de Juni næste Aar faldt Kancelliets Reso
lution, som under 14/6 1806 meddeltes Inspectionen: Man havde 
intet at erindre mod den hele Plan, og et offentligt Laan 
kunde stiftes mod Tilbagebetaling i 28 Aar med 6 °/o p. a.

I Ventetiden havde Inspectionen (under 21/s 1805) til
skrevet executores testamenti i det Collinske Bo, Etatsraad de 
Thvgesen til Bygholm og Forvalter Damgaard, for at erhverve 
deres Samtykke til Fusionen af de to bestaaende Skoler under 
Navnet »Kolding almindelige og Oollins frie Skole«; senere 
— 17$:1807 — foreslaaes Navnet »Kolding og Collins forenede 
Skoler«; intet af disse Navne blev dog almindeligt. Den nye 
Skole blev kaldt Borgerskolen og kaldes i Almindelighed saa 
endnu, skjøndt det ikke længere er dens officielle Navn.

Vel var Sagen saaledes sikkret ved Kancelliets Resolution, 
men alligevel havde Skoleinspectionen paa Byens Vegne ad
skillige Bryderier, inden den naaede at faa Bygningen ind
rettet — Bryderier, som vi ikke kunne undlade at dvæle lidt 
nærmere ved, da de forekomme os at kaste et ret karakteri
stisk Lys over Datidens Forhold.

Den første Licitationsforretning afholdtes d. 28. August 
1806 paa Kolding Raadhus, hvor Snedkermestrene N. Becker 
og Søren Hansen samt Murmestrene Jens Poulsen og Jacob 
Pedersen gjorde det laveste Bud: 2050 Rdl. Dette vilde Di
rectionen imidlertid ikke alitage, men ønskede i Skrivelse af 
10/y ny Licitation. En saadan bekjendtgj ørdes da ogsaa meget 
omhyggeligt baade i Fredericia og Vejle foruden i Ribe og 
Kolding, men gav, da den afholdtes d. 24. Septbr., det ube
hagelige Resultat, at det laveste Bud nu blev 310 Rdl. højere 
end forrige Gang, — hvad Inspectionen ikke undlod strax at 
tilmælde sine høje Foresatte.

I denne Knibe henvendte Directionen sig til Bygmester 
Stobberup, som under 12. December afgav sin ovenfor omtalte 
Betænkning over den Kreiserske Tegning og tilbød selv at 
overtage Arbejdet for en Sum af 2000 Rdl. Med denne 
Trumf paa Haanden lykkedes det endelig Directionen at for- 
maa ovennævnte Haandværksmestre til at overtage Arbejdet 
for 2000 Rdl., hvorom Erklæring afgaves d. 27. December 
T806 med den Forpligtelse, at Bygningen skulde være fterdig 
»til Michelii Tiid 1807«.
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Næppe var dette i Orden, før Pengesorger indfandt sig; 
man stolede i Henhold til Kancelliets Resolution paa et Laan 
af offentlige Midler og henvendte sig d. 17/i 1807 til Skole- 
directidnen for af Ribe Stiftsmidler at laane en Kapital af 
1500 Rdl. førstkommende Snapsting. Directionen svarede 
imidlertid d. 21/b at man ikke til den Tid havde nogen dis
ponibel Kapital og tilføjede, at Inspectionen ikke engang havde 
kunnet faa Laanet, om den endog havde andraget derom »til 
den rette Tid, nemlig sidstafvigte Ilte December« — end sige 
da nu en hel Maaned for sent I Man henviste Laansøgeme 
til Kolding Kirke »som den nærmeste til at udrede den til 
Skolen behøvende Kapital«.

Allerede tre Dage efter kommer Inspectionens Svar paa 
denne »højgunstige« Skrivelse: Ansøgningen om Laanet havde 
man ikke kunnet indsende, før dettes Størrelse var blevet 
bestemt ved Directionens Approbation paa »den sidst passerede 
Licitations Forretning«, og den udfærdigedes først den 3/i 1807. 
Efter saaledes at have retfærdiggjort sig i dette Spørgsmaal, 
meddelte Inspectionen, at Kolding Kirke heller ikke havde 
disponibel Kapital til førstkommende Snapsting og »beder 
underdanigst, at den høje Direktion ved dens formaaende For
anstaltning af offentlige Midler [vil] tilvejebringe et interimistisk 
Laan af 1500 Rdl.«, som Kolding Kirke saa skal tilbagebetale 
til Snapstinget næste Aar.

Heller ikke herpaa kunde Directionen indlade sig; den 
»formener, at den respective Skoleinspection burde, inden den 
foranstaltede Licitation over den nye Skolebygning blev af
holdt, have forvisset sig om, at ogsaa den til Bygningen be
høvende Pengesum til rette Tid kunde erholdes«. Man moti
verer yderligere, hvorfor Stiftsmidlerne ikke kunne afse Pengene 

Ribe Skole skal istandsættes og Veerst Præstegaard bygges 
op —, man vedlægger endog en Erklæring fra Stiftskassereren 
og — Skrivelsen er dateret 31/i — henholder sig forøvrigt
»til vor Skrivelse af 21de hujus«.

Heldigvis er der i Kolding Raadstuearkiv opbevaret nogle 
gamle Kladder og Kopier, der give Oplysning om, hvorledes 
den virksomme og ufortrødne Skoleinspection fandt ud af 
denne vanskelige Stilling, i hvilken alle Døre syntes at lukke 
sig for den. Man laante af Kæmnerkassen, hvad denne kunde
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afse »indtil Snapstinget 1808«, og det var 542 Rdl. 4 $ 6 ß *); 
de øvrige fornødne Pengesummer udbetalte Justitsraad Diech- 
mann af sin egen Lomme forskudsvis til samme Termin, og 
endelig traadte Borgerskabet, det være sagt til dets Ære, til 
med frivillige Gaver, som tilsidst løb op til 1000 Rdl. 1 en 
efter Byens Forhold og Pengenes Værdi meget betydelig Sum.

Arbejdet paa Bygningen begyndte derefter i Foraaret 
1807. De i Kapellets aabne Begravelser2) henstaaende Kister 
ble ve ifølge kgl. Forordning af 22/« 1805 nedsatte i Kirke- 
gaarden; Skillemuren mellem Skolen og Kirken opførtes og 
Døbefonten flyttedes hen foran den. Arbejdet skred rask 
fremad og fuldendtes mod Slutningen af Aaret til den i Kon
trakten fastsatte Tid.

Som naturligt var, ønskede Inspectionen at indvie den 
Bygning, som havde kostet den saa megen Besvær, paa høj
tidelig Maade med Tale og Sang. Den tilskrev derfor d. 18/ii 
den residerende Kapellan Garnæs3) saaledes:

»Med Erkjendtlighed og Taknemmelighed erindre vi D. 
V.’s Godhed ved den særdeles hældigen forfattede Sang i 
Anledning af den nye Kirkegaards4) Indvielse i forrige Aar. 
Nu da den nye Skolebygning i næste Maaned skal indvies, 
hvorved vi haabe at se Stiftets Øvrighed nærværende, tiltage 
vi os den Frihed atter allertjenstskyldigst at anmode D. V. 
at ville bevise os den Godhed at forfatte 2de Kantater til 
dette Emne, nemlig een før og een efter Talen — o. s. v.«

Han efterkom Ønsket og Borgmesteren sonder »vor Gar-

‘) I Kongerigets Arkiv kar jeg fundet følgende Oplysninger om, hvor
ledes det gik med denne Gjæld. Obligationen blev udstedt d. 27/o 
1807. Beløbet skulde tilbagebetales af »Skolekassen«, som først blev 
oprettet i Juni 1816. D. 13/i2 1817 gjorde man Forslag om at til
bagebetale Summen i Løbet af 5 Aar, hvad der under 21/« 1818 
approberedes af Kancelliet. Da man imidlertid heller ikke nu saa 
sig istand til at betale, bortfaldt endelig Gj ælden ved Kancelliets Re
solution af 23/e 1821.

2) Ifølge Fyhn anf. Skr. p. 73 tilhørte disse Begravelser Familierne 
Bamer, Laugesen og From.

3) Jens Johan Garnæs, f. i Bergen 28/a 1772; residerende Kapellan i 
Kolding 13A 1804—16/7 1813; derefter Sognepræst sammesteds til sin 
Død 14/2 1817.

*) Den nye Kirkegaard, der anlagdes efter kgl. Forordn, af M/i 1806, 
indviedes d. 26. Septbr. 1806.
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næs’ skiønne Sang« til sine Kolleger i Inspectionen med den 
Bemærkning: »den fortjener at trykkes og uddeles blandt 
Menigheden« fy

Højtideligheden skulde finde Sted d. 28. December Kl. 7 
Eftm., og den 9/12 indbød man Skoledirectionen til at over
være den; Inspectionen udtalte sin Frygt for, at Aarstiden 
skulde hindre Biskop Middelboe2) i at møde, men haabede 
vist at nyde Æren af Stiftsbefalingsmandens høje Nærværelse, 
»da Session her i Byen samme Dag skal holdes, hvorved Herr 
Kammerherren er overværende«. Man sendte Kantaten og 
indstillede »om Indgangsbillederne (benved 150 i Tallet) 
maatte uddeles til Skolens Bedste, saaledes at de betaltes med 
2 # eller hvad mere enhver ville give«. Directionen finder 
Sangen »meget skiøn«, og takker, men »hvad den paa Bil
letterne til denne Højtidelighed ansatte Pris angaaer, formene 
vi det mindre passende, at derfor betales noget, da de ventelig 
kun kjøbes af honoratiores^ som altid pleje have frie Adgang 
til slige Højtideligheder — ellers kunde det staae til enhver, 
som modtager Billet, om han vil og hvor meget han derfor 
ville give, naar Billetten tilstilles Dem [ham]«.

Inspectionen greb med Glæde den saaledes anviste Udvej, 
og Juleaften omsendtes i Byen en Liste med følgendo Paa
tegn ing :

»Herved give vi os den Ære at tilstille Dhrr. Honora
tiores [sicl] og Skolens Velgjørere Indgangsbilletter til Skolens 
højtidelige Indvielse d. 28de d. M. om Aftenen Kl. 7, hvor
ved enhver behagelig ville antegne om og hvad de goddædigen 
ved denne højtidelige Anledning vil give til Skolens Bedste.«

»Dhrr. Honoratiores og Velgjørere« tegnede sig pligt
skyldigst, og der indkom paa denne Maade 90 Rdl. 5 # 4 $.

’) Den blev ogsaa trykt! I sit tidt anførte Skrift (Suppl. pag. 10) 
aftrykker Fyhn en Sang, som han antager for den her omhandlede 
Kantate. Den er muligvis nok af Garnæs, den er baade »skien« og 
»hældigen forfattet«, men det er næppe den ved Indvielsen afsungne. 
.Derimod har jeg liggende for mig en Kantate i to Afdelinger, som 
bærer Titlen »Sange ved den nye danske Skolebygnings Indvielse i 
Kolding 1807«, og som utvivlsomt er den rette. Den røber flittigt 
Studium af Datidens til Borgerheld sigtende Poesi, men er forøvrigt 
uden Interesse.

2) Han var født d. 22/o 1731 og altsaa 76 Aar gi., han døde Vu 1811.
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Ved Indvielsen holdtes Taler af Pastor Raaschou og Borg
mester Diechinann, og Latinskolens Disciple udførte Sangenel).

Det lader sig ikke betvivle, at Talerne bare Præget af 
festlig Glæde — og dog blandede der sig i Pestens Harmoni 
forstyrrende Toner; de kom fra Bygningens Entrepreneurer, 
der klagede saaledes:

»S. T. Høj Gunstige Hrr. Inspecteurer
for Kolding Kirke og Skole 1

Det er bekjendt, at der i Overslaget paa den ny Skole- 
tilbygning findes kun ansadt 350 Tagsteen, og dertil er med- 
gaaet 900 Tagsteen mere å 15 # er .... 22 Rdl. 3 
hvilket Synsmændene og tilkjendegav i deres Forretning, at 
vise sig tydelig, foruden Kalk til underskillen og Arbejde; 
og da Kiøbmanden affordrer os Betaling, af fornævnte Summa, 
med Ret, saa bør vi ikke derfra undslaae os. Men da vi har 
stræbt efter at fortjene lidet til os, Familie og Folk at nære, 
saa er dog samme saare liden, især skulle vi nu tabe dette 
til, gaae vi mere tilbage end frem, og kommer nærmere til 
Armod. Vi bede Gunstige Hrr. Inspecteurer, ved Deres for- 
maaende Bistand, at forhielpe os til den anførte Sum 22 Rdl. 
3 allerhelst forud ikke kunde skjønnes eller sees, at saa- 
mange Tagsteen ville medgaae, og haabe gunstig Resolution 
til Bønhørelse.

Kolding den 11. December 1807.
Ærbødigst

(de 4 Navne).
Skjøndt Synsmændene — to af Byens Murmestre — ved

lagde deres Erklæring og til Evidens godtgjorde, at der virke
lig laa »et qvantum af 1200 stykker Tagsteen« paa Skolens 
Tag, lukkede dog den forsigtige Inspection for Byens Penge
kasse og vilde ikke anbefale Sagen til Directionen, hvorfor 
Mestrene næppe have faaet de 22 Rdl. 3

Medens Bygningen var under Opførelse, havde Inspec- 
tionen imidlertid ikke ligget paa den lade Side. Et detailleret 
Overslag over Skolens ordinære aarlige Driftsomkostninger 
samt Forslag om Bestemmelsen af de dertil nødvendige Ind
tægtskilder var allerede under u/» 1807 indsendt til kgl. 
Approbation, ligesom ogsaa en Liste over det fornødne Inven-

s) Fyhn anf. Skr. pag. 162.
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tar omhyggeligt var udarbejdet. Vi skulle se lidt nærmere
paa dette Skolens første Budget.

Udgiften var følgende:
Lønninger til 2 Over- og 1 Underlærer. 750 Rdl.
Forrentning af Laan...................................... 60 —
Brændsel og Lys............................................. 50 —
Anskaffelser af Bøger.................... ...................... 20 —
Skrivematerialier m. m.................................... 20 —
Rengjøring og Inventariets Vedligeholdelse .... 20 —

ialt 920 Rdl.

Hvad Indtægten angaar, da havde man i fast Indtægt
af det Collinske Legat............ ............................ 100 Rdl.
af Kirken................................................................ 20 —
af Helts og Pelts Legat....................................... 5 —

De øvrige 795 Rdl. foreslaas udredede saaledes:
Paalignet Skoleskat............................................... 200 Rdl.
Kæmnerkassen i aarligt Bidrag........................... 40 —
Fattigkassen........................................................... 40 —
Kirken (foruden ovenanførte)............................... 20 —
Grundtaxten............................................................ 45 —

samt af det nedlagte Præsteembede ved Hospitalet1), eller af 
Fonden ad pios usus 450 Rdl., fra hvilken Sum der dog ved 
den gamle Klokkers Død vilde blive at drage hans Embeds
indtægt, stor 250 Rdl.

Inventarielisten frembyder kun liden særlig Interesse; den 
var meget komplet; der mangler hverken Gardiner eller Lyse- 
saxe, hverken Fyrtøj eller Lygter. To »Skambænke« skulde 
anskaffes til Skræk og Advarsel. To Skoleborde »til de Børn, 
som ere befængte med Uslæt« og et »Langt-Kar til Badning 
for usunde Børn« skulde fyldestgjøre Skolehygiejnens Fordringer.

For saa vidt var alt godt, men Inventaret blev foreløbig 
ikke anskaffet, og Skolen traadte foreløbig ikke i Virksomhed, 
— den alvorlige Tid, der med Aaret 1808 oprandt for Byen, 
lagde uoverstigelige Hindringer i Vejen derfor.

I Anledning af Krigserklæringen mod S verig d. 2912 1808 
sendte Napoleon en fransk Hærafdeling, der dog mest bestod

*) Nedlagt efter Pastor J. E. L. Luplaus Forflyttelse til Tostrup og 
Roum d. la/n 1806.
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af Spaniere, under Bernadottes: Kommando op i Danmark. 
Den naaede allerede i Marts Maaned til'Kolding, hvor Berna- 
dotte opslog sit Hovedkvarter paa Slottet. Her stod det dog 
ikke længe; thi de kuldskære Sydboer fyrede for stærkt i 
Kaminerne, og Natten mellem d. 29. og 30. Marts gik Slottet 
op i Flammer. I Travlheden under Redningsarbejdet blev 
ethvert ledigt Rum taget i Brug, saaledes ogsaa den nye Skole, 
der fyldtes med alleslags Sager fra den gamle Kongeborg.

Da den betydelige Indkvartering nu stillede store Krav 
til Borgerne og bl. a. lagde Beslag paa Hospitalets Bygninger, 
paalagde Stiftsøvrigheden i Skrivelse af 9de April 1808 Kirke- 
og Skoleinspectionen »at overlevere Skolebygningens samtlige 
Værelser, saavel i første som anden Etage til Hospitalsfor
stander Smidt, som er beordret at modtage dem og deri at 
etablere Lemmerne, saa længe Colding Bye betiener sig af 
Hospitals Bygningerne sammesteds til Brug for Indquarte- 
ringen o. s. v.«

Kun modstræbende efterkom Inspectionen denne Ordre, 
og det er næsten rørende at se, med hvilken Uvilje den offter 
sin kjære Skole for do Krav, Forholdene stillede. Neden- 
staaende Linier, der ere henkastede paa Foden af nævnte 
Directionsskrivelse, viser dette:

»Lemmerne fik ikke mere end 2den Etage .... i Juni 
»Maaned flyttede de ud i deres lovlige og egne Bolig igjen.«

Men derved kom man af Asken og i Ilden, thi nu 
»fik de Franske Undervær eiserne til deres Oplag af Huder 
»etc.« og »D. 7de September maatte alle Skole værelserne 
»indrømmes til omtrent et Halvhundrede fangne Spanske 
»Officierer med Præster, Doctorer etc., som havde giort et 
»Slags Oprør i Siælland ved Edens Aflæggelse til den nye 
»Spanske Konge Joseph Napoléon.«

»Længere hen ved Jule Tider (1808) blev Skoleværel- 
»serne, oven som neden, fyldte med Magazin-Rug.«

Først i Sommeren 1810 blevo Værelserne ryddeliggjorte; 
til liden Nytte, thi

»I October samme Aar (1810) blev atter lagt Magazin- 
»korn ind i Skolerne. Med hvis Ordre og Foranstaltning 
»blev mig ikke bekiendtgjort.«

»I Efteraaret 1811 reqvirerede Amtsforvalteren Skole- 
»bygningen igjen til Magazin Korn. Jeg gjorde Forestilling
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»derimod, da det var muligt, Skolen kunde tages i Brug 
»Foranret dernæst til sin Bestemmelse, men et Par Post- 
»dage efter kom der Ordre fra Amtmanden til Magistraten, 
»at Bygningen skulde aabnes til Korn-Oplag.«

Under alt dette bleve Tiderne stedse dyrere, og Byen saa 
sig ikke istand til at bekoste Inventar til Skolen. Dette an
gives i en Skrivelse af 25/2 1812 til Directionen udtrykkelig 
som Grunden til, at Skolen endnu ikke var tagen i Brug.

Disse uheldige økonomiske Vilkaar førte højst naturligt 
til, at man slog ind paa den Vej, Kancelliet i sin Tid anbe
falende havde anvist, at forene kirkelige Embeder med Lærer- 
gjerningen 1). D. 6/3 1811 udstedtes et interimistisk Reglement 
for det danske Skolevæsen i Kolding, ifølge hvilket Degne- 
og Klokkerembedet gaves til den ene af Lærerne, og Rescriptet 
af 6/n 1813 paalagde den residerende Kapellan, der tillige var 
Sognepræst i Alminde, at læse 18 Timer ugentlig i Borger
skolen, naar denne begyndte sin Virksomhed2).

l) Det kan vel ikke betvivles, at denne Foranstaltning i sin Tid gjorde 
god Nytte, dels fordi der i Almindelighed tilførtes Skolen en kund
skabsrig Lærer paa en Tid, da særligt uddannede Lærere endnu vare 
sjældne, og dels fordi Lærernes hele sociale og økonomiske Stilling 
nok kunde behøve et saadant Rygstød, men dog vare Skyggesiderne 
herved ikke faa, og den nyere Tid har derfor med fuld Ret atter 
skilt disse Embeder fra Skolen. Jvfr. Anordn. 29/? 1814 f. K. § 10 
og Lov af 8/s 56 § 14.

s) Samtidig hermed fritoges han for Aftensangstjenesten, som hidtil 
havde fundet Sted hver Søndag i Tiden fra Paaske til Mikkelsdag.




