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I. Udsigt

over

Freqventsen, især i de sidste hundrede Aar,

samt om Classeantallet.



Trivialskoler var oprindelig det almindelige Navn for

de latinske Skoler, som efter Reformationen bleve indrettede

een i hver Kjøbstad, efterat Munkeskolerne vare ophævede.

Under dette fælles Navn (der, som bekjendt, skriver sig fra

Middelalderens Inddeling af de syv frie Kunster i Trivium

og Cuadrivium) omtales de i de antvorskovske Synodal¬

decreter fra 1546 (s. Nyerup de lat. Skolers Hist. S. 14);

men hvad der allerede var antydet i Kirkeordinantsen af

1537, fremhævedes i disse Synodaldecreter stærkere, nemlig

Forskjellen imellem de mindre Skoler i Smaabyerne med

een eller to Hørere foruden Skolemesteren, altsaa med to

eller tre Lectier (Classer), og de større Skoler i Cathe¬

dral= eller Capitelstæderne samt i enkelte andre anseelige

Stæder, med fem eller, hvor Disciplenes Antal var meget

stort, sex Classer og tilsvarende Lærerpersonale. Denne

Adskillelse havde ret snart til Følge, at de store Skoler, i

hvilke det hele Lærdoms=Trivium kunde fuldføres, udeluk¬

kende bleve kaldte Trivialskoler i Modsætning til de smaa

Skoler eller „Børneskolerne“ i hvilke man ikke kunde vente

at naae det Maal og den Modenhed, som Universitets¬

studierne fordrede. Det er muligt, at Modsætningen endog

strax fra Begyndelsen af gjorde sig gjeldende i Talebrugen;

almindelig og rodfæstet sees den at være i Slutningen af
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det 16de Aarhundrede og forekommer ofte i Documenter

fra Christian d. 4des Tid1)

Det er bekjendt, at overhovedet de latinske Skoler og

navnlig de større have været stærkt besøgte i det første Aar¬

hundrede efter Reformationen. Ogsaa Odense Trivialskole,

som var opstaaet ved en Forening af de tre gamle Munke¬

skoler har vistnok fra Begyndelsen af havt en meget an¬

seelig Freqvents, og efter enkelte Antydninger at dømme

synes Disciplenes Antal jævnt at være tiltaget i Løbet af

1) F. Ex. i Skolcreformatsen af 1604 (Rietz Skanske Skolvä¬

sendets Historia S. 615) og i Skolcreglementet 1632 (s. St.

S. 652, 653). Præsten Anders Pedersen Perlestikker

der fra 1593 til 1613 var Discipel i begge Arter af Skoler,

charakteriserer dem i sine Optegnelser, hvoraf Uddrag meddeles

i N. hist. Tidsskrift V. 1 saaledes S. 156: „Forst skal Ung¬

dommen lære adskillige smaa Bøger udi de smaa Skoler,

efter deres ingenium eller Forstand hvor der behøves gode

Skolemestere eller Tugtemestere, der kan med Underviisning,

Riis og Ave lære Ungdommen de første Elementer. Siden

skulle de begive sig til de store Skoler, som kaldes trivialske

Skoler, udi hvilke læres fornemmeligen grammatica, dialec¬

tica og rhetorica, og udi samme Skoler ere de ogsaa under¬

givne Ferle og Riis, naar de forbryder sig o. s. v.“ — Det

er besynderligt, at en med vort Skolevæsens Historie saa for¬

trolig Mand som afd. Prof. P. N. Thorup, i sine historiske

Efterretninger om Ribe Cathedralskole S. 59 har kunnet falde

paa den Formodning, at naar Rector Hans Mikkelsen

Ravn i sin omtr. 1650 skrevne admonitio de scholis bene

constituendis (Nyerup S. 114 ff.) taler om, at Disciplene,

naar de have lagt en god Grundvold i en af de mindre Sko¬

ler fordærves eller forsømmes i de større Skoler eller ved

Universitetet, han da ved de „større Skoler“ forstaaer de af

Christian d. 4de oprettede Gymnasier. I Christian d. 4des

Love (Forordn. af 27 Marts 1629, 2 Post § 4 og den store

Reces I. 1. 4 S. 352 Rosenv.) gjøres udtrykkelig Forskjel

imellem Gymnasia og de største Skoler hvilken Super¬

lativ betegner, ligesom Comparativ og Positiv de samme

Trivialskoler.
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Aarhundredet. I Christian den Tredies Skrivelse til

Prior i St. Knuds Kloster Christen Povelsen dat. Ny¬

borg Tirsd. efter St. Andreæ Ap. Dag 1554 hedder det,

at Kongen har erfaret, „at Skolerne her i Landet, Gud

være lovet, meget formeres med Peblinge og andre unge

Personer, som studere, saa at Skolerne i Nyborg og Odense

ikke ere store nok til de Peblinge, der ere“; derfor er det

Kongens Villic, „at Prioren med det allerførste tiltænker

at lade forlænge den Skole der udi Odense, saa at Peblinge

kunde der have noksom Rum at sidde udi“ (Danske Maga¬

zin II S. 74). Denne kongelige Befaling er udgaaet,

imedens Mag. Lauritz Colding var Odense Skoles Rec¬

tor (1553=1558), om hvem Elias Naur i den Afskeds¬

tale, han holdt, da han 1694 nedlagde Rectoratet1), siger

(p. 18), „at Disciple Skareviis strømmede sammen til ham.

Hvad der især i den sidste Halvdeel af det 16de Aarh. kan

have bidraget til baade at hæve Skolens Anseelse og forøge

Tilstrømningen til den, er deels den betydelige Understøt¬

telse, som ved Frederik d. Andens Fundats af 5 Marts

1571 (el. 1572) om 30 Disciples Bespiisning i Graabrø¬

dre Hospital sikkredes dens Disciple, hvem ogsaa andre ikke

ubetydelige Beneficia vare tillagte eller i samme Tidsrum

bleve tillagte, deels den Omstændighed, at det i de odenseske

Synodalforhandlinger under Aar 1590 udtrykkelig fastsat¬

tes, at Rectorerne i de mindre fyenske Skoler ikke havde

Tilladelse til at dimittere til Universitetet: hvilken Ret ene

forbeholdtes Odense Skole (Nyerup S. 52). Saaledes

bliver det da forklarligt, at der allerede i Slutningen af

1) Eliæ Naurii oratio valedictoria de clarissimis et beatissimis

scholæ Otheniensis Rectoribus, habita in auditorio schol.

Othen. die IX Maii MDCXCIV. Hafniæ 1699. 8.



Aarhundredet maatte indrettes et nyt eller dog aldeles om¬

bygget og udvidet Skolehuus1). Denne Fornyelse og Ud¬

videlse af Bygningen er noget nær det Eneste, som Biskop

Jacob Madsen (1588=1606) har fundet værd at berette

om Odense Skole i sin Visitatsbog, imedens han deri har

meddeelt mange Oplysninger om de andre fyenske Byers

Skoler paa den Tid, og navnlig næsten altid har angivet,

hvormange Disciple han forefandt, hvergang han visiterede

en Skole. Imidlertid ere endog disse Antegnelser om de

andre Skoler ikke ganske uden Interesse for vort Æmne;

vi see nemlig, at selv af disse saakaldte smaa Skoler med

to eller tre Lærere de fleste vare saa stærkt besøgte som i

vore Dage de bedst freqventerede lærde Skoler2), og vi kunne

) Der er i første Hefte af disse Bidrag til Skolens Historie,

som udkom i Anledning af det nuværende Locales Indvielse

1846, yttret Tvivl om at en saadan total Ombygning af det

ældre, som den gamle Grundtegning over Odense viser ret

anseelige toetages Skolehuus har fundet Sted i Aaret 1596.

Men enhver Tvivl maa vige for Biskop Jacob Madsens

Vidnesbyrd i hans Visitatsbog (udg. af Pastor Crone 1853)

S. 26: „Bygde Christoffer Walkendorff oc lod forlenge Ottenße

Schole 12 Alne Ao. 1596 paa sin egen Bekostning vndtagen

1½ hundr. Daler, hannem beuilget aff Vor Frue Sogne

Kirke der til aff Arild Huitfeldt, som da haffde Jus patronatus

til Vor F. Sogen“

I en kongelig Skrivelse af 19 Juli 1578 klages over, at disse

mindre fyenske Skoler „ikke holdes ved lige og Magt, som det

sig burde, af den Aarsag, at Skolemester og Hørere ikke have

den Løn og Underholdning de dem behjælpe med kunde, hvor¬

over en Part af Skolerne blive saa godt som aldeles øde“

(Nyerup S. 51). Ogsaa i Jacob Madsens Tid var Løn¬

nen ussel nok (Bogense=Rectors aarlige Indtægt var imellem

45 og 46 Rdl.); Biskoppen forefandt da i de fleste Skoler

uduelige eller dog meget maadelige Lærere, men Disciple var

der nok af: saaledes i Nyborg Skole med Rector og een

Hører 1597, 94 og senere 106 Disciple, i Kjerteminde med



allerede heraf gjøre os en Forestilling om Hovedskolens stærke

Freqvents paa den Tid. Men flere mere directe Data tyde

hen paa det Samme, og overhovedet kan man vel antage,

at fra Slutningen af det 16de Aarh. indtil noget over Mid¬

ten af det følgende Odense Skole har havt sit største Di¬

scipelantal. I Aaret 1608, da Anders P. Perlestikker,

efterat have gaaet 15 Aar i Svendborg Skole, optoges i

Odense Skoles femte eller næstøverste Classe, var der alene

i denne Classe 49 Disciple (N. hist. T. V. 1 S. 149), og

noget senere høre vi, at Skolen var „formeret og tiltaget“

saaledes, at det var nødvendigt at ansætte en sjette Hører,

hvis Løn Kongen under 12te October 1629 nærmere be¬

stemmer (Fundationsbrevet findes i Bispearchivet ibl. Sko¬

lens Documenter No. 29). Otte Aar forinden var der

ved Siden af Skolen blevet oprettet et Gymnasium, der

dannede ligesom en Overgangsclasse fra Skolen til Univer¬

sitetet, og dette Gymnasium, som ene af alle de af Chri¬

stian d. Fjerde ved Stiftsskolerne funderede lignende saa¬

kaldte Cathedralcollegier kom til nogen ordentlig og vedva¬

rende Virksomhed, havde, efterat det 1639 var blevet fuld¬

stændig organiseret, en saa betydelig Tilgang, at man fandt

een Hører foruden Rector 1588, 85 og 1592, 90 Børn, hvilket

Antal var for stort til Rummet, saa at somme sad paa Gul¬

vet (S. 139); i Svendborg med Rector og 2 Lærere i 1594

og de to følgende Aar imellem 101 og 105; i Assens med

ligesaa mange Lærere 1598, 103 Børn. Slettest besøgte vare

Faaborg og Bogense Skole, hvor Rector ingen Medlærere

havde; imidlertid havde den første Skole ikke blot i Aaret 1589,

men endog 1604 lige efter en især for Børn ødelæggende Epi¬

demie (af denne „Pest“ døde i Nyborg 50 Skolebørn) 60, og

den sidste i Aaret 1595, 56 Disciple. I Aaret 1617, da A. P.

Perlestikker blev Skolemester i Nakskov var der i denne,

som det synes, kun med to Lærere forsynede Skole 105 Di¬

sciple (N. h. T. V 1 S. 158).
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det fornødent jævnlig at dele dets Disciple i to Partier:

hvilken Kjendsgjerning atter vidner om en stærk Freqvents

i Skolens Mesterlectie, der ene forsynede Gymnasiet med

Disciple. I et af Gymnasiets Professorer forfattet Act¬

stykke fra Begyndelsen af det følgende Aarhundrede anslaaes

Freqventsen i Skolen henved Midten af det 17de Aarh. til

over tre hundrede Disciple 1). Dette klinger noget over¬

drevet, men urimeligt kan det dog ikke siges at være, naar

man seer hen til, at f. Ex. Ribe Skole i Aaret 1592 talte

315 fattigere Disciple („lenuioris sortis almuni“ Ter¬

pager Ripæ Cimbr. p. 506). Hvad der vistnok i Midten

af Aarhundredet bidrog endeel til at forlænge Skolegangen

endnu mere, end ellers allerede var sædvanligt nok, og til

at samle en stor Masse Disciple i de øverste Classer, vare

de Rescripter, som Frederik d. Tredie, i Anledning af

det store Antal Studenter, som dengang laae ved Univer¬

sitetet, lod udgaae under 13 April 1649 og 29 Februar

1656, hvori Rectorerne opfordres til at raade deres Di¬

sciple, „at de sig udi Skolerne forholder, indtil Leilighed

kan gives at de til fri Kost uden for megen lang Ophold

1) I de vidtløftige Forhandlinger imellem Biskop Chr. Muus

og Professorerne ved Gymnasiet, som foranledigedes ved kong.

Rescript af 28 August 1716 om at reglere Alt hvad som an¬

gaaer Læsningen paa Gymnasium efter de daværende Om¬

stændigheder, og som omsider førte til Frederik d. 4des nyce

Fundats af 25 Juni 1718, sige Professorerne: „I de Tider,

der blev læst paa begge Auditoriis, da var her ei alene saadan

en Freqvent5, at der var aarlig 24 Gymnasister, 12 paa hvert

Sted, men endog slige Benesicia til dem, at de 12 havde Kost

i Klosteret og de 12 nød Rente af Legatis, imedens nu her

ikke er den tredie Deel i Skolen imod forrige Tider,

tilmed og Kosten har ophørt for Gymnasisterne siden Fredens

Slutning anno 1660“ (Gymnasiets Documenter i Bispearch.

No. 74).
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kan blive befordret“1). Paa den anden Side synes ikke

længe efter Christian d. 4des Død Freqventsen i det Hele

at være aftagen noget „for besværlige Tiders Skyld“, dog

i de første Decennier langt mindre, end man skulde formode

efter de daværende Forholds Tryk og Understøttelsernes der¬

ved bevirkede Forringelse. Skolen havde fra 1663 til 1687

en dygtig Rector i Mag. Niels Andersen Haels under

hvis Styrelse efter Naurs Vidnesbyrd i Afskedstalen

p. 53, især i hans kraftigere Aar Skolen blomstrede i alle

Retninger, „saa at faa eller ingen af hans Forgængere

have havt en mere besøgt Skole“2). Fra hans Tid have

vi endnu tvende Actstykker der ere af særdeles Interesse

her, forsaavidt som de ere de eneste før 1757, der angive

Discipelantallet for Fleerheden af Classerne eller for samt¬

lige Classer. I Bispearchivet er opbevaret iblandt Sko¬

lens Documenter under No. 27 fra Aar 1665 nogle Metæ

og Lections= eller Timetabeller for fem af Skolens Clas¬

ser tilligemed Navnene paa Disciplene i hver af disse Clas¬

ser; af disse Lister sees da, at Mesterlectiens tvende Afde¬

linger have havt 34, femte 24, fjerde 15, tredie 6 og an¬

den 17 Disciple, altsaa ialt 96: Tabellerne for de to ne¬

derste Classer mangle. Dengang vare altsaa især de lavere

Classer temmelig svagt besatte. Det andet Actstykke der¬

1) Skolens Papirer i Bispearch. No. 12 og 14. En Deel af

Rescriptet fra 1656 findes aftrykt i Engelstofts Univ. og

Skole=Annaler 1809 B. 1 S. 205.

2) Ogsaa Professor ved Gymnasiet Erik Mule bevidner i et

Document, hvori Justitsraad C. C. Bircherod ved forskjellige

Argumenter og Vidnesbyrd søger at afvise Skolens Fordrin¬

ger i Kingo's Bo (Skolens Papirer i Bispearch. No. 86

litt. L.), at der paa de Tider, han gik i Odense Skole (1677¬

1686) „var stor Conflux af Ungdom saavel i Mesterlectien

som i de andre Lectier“
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imod, som findse i Bispearchivet under No. 39 og hvortil

Haels's egen Concept er i Skolens Archiv, giver en langt

gunstigere Forestilling om Skolens Freqvents. Det er en

efter Biskoppens Opfordring afgiven Indberetning om Sko¬

lens Tilstand, uden Datum, men som maa være skreven

efter 1670 da et i dette Aar stiftet Legat nævnes deri.

Derefter havde Skolen i sine 7 Classer resp. 43, 35, 17,

19, 18, 21, 42, ialt 195 Disciple. Fra Haels's senere Em¬

bedstid mangle Efterretninger; imod Forventning findes

heller ikke fra Elias Naurs Rectorat Synderligt, som

angaaer den her behandlede Gjenstand; kun lige i Begyn¬

delsen af den af ham først indrettede „Skolebog“ (d. e.

Regnskabsbog, Skolens ældste Protokol) berettes, at samme

Aar, han blev Vicerector (som saadan fungerede han under

Haels's Svagelighed fra 1684 til 1687) lod Stiftsskriveren

Spiisningen i Klosteret ophøre, hvorefter de Disciple, som

vare Kostgængere, indtil videre fik 3 Mk. ugentlig i Kost¬

penge, og siden, da Kornets Priis steg, 4 Mk., dog saale¬

des, at de, som havde heel Kost, af de høiere Kostpenge

maatte afstaae 1 Mk. hver til de mange fattige Exspee¬

tantes, „at de diß bedre kunde conserveris og ey formedelst

Spiisningens Ophold og de Kloster=smulers Indhold schulde

forlade Scholen“ Syv og tredive Disciple erholdt dengang

Penge ugentlig deels for heel deels for halv Kost, og des¬

uden understøttedes een og tredfindstyve Expectanter (disse

pleiede ellers at faae Levningerne af Klostermaden), „blandt

hvilche de fattigste og nødtørfftigste richtig bekom nu I

Bøgger og Papyr, som bleff kjøbt til dennem, nu I Brød,

som bleff baged til dennem, nu udi Reede Penge ald den

Mult og øfrige deel=Penge som endeelß forsømmelse og

strafværdig uskikkelighed I Kirchen eller Scholen kunde for¬

aarßage, Saa att deris tal bleff fast daglig derud¬
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ofver formeeret i Scholen og iche formedelst spiß¬

ningens ophold formindscheede“ — Naurs Efter¬

mand Thomas Broderus Bircherod (1694=1731) har

i sine Regnskaber for de første fire Aar af sit Rectorat op¬

tegnet Navnene paa samtlige Disciple af de to øverste Clas¬

ser og for de følgende fem Aar blot Mesterlectianernes

Navne, og man seer da, at 1694 vare 41 i Mesterlectien,

30 i V, 1695, 47 og 25, 1696, 55 og 29, 1697, 59 og 40,

1698 og 1700 vare ligeledes 59 i Mesterlectien, 1699, 56,

men 1701 kun 30 og 1702, 27. Disse Angivelser lede til

at antage, at Naur har efterladt sig en talrig Skole, og

at Freqventsen under hans Eftermand i Begyndelsen rime¬

ligviis endog steg, men snart efter dalede igjen. I den føl¬

gende Skoleprotokol, som begynder med Regnskabet for 1704,

findes den omtalte Fortegnelse over de øverste Classer, der

kun har Hensyn til dem, som nøde fri Kost, ikke mere; men

fra 1718 af har man i Distributsprotokollen et Slags

Maalestok for Freqventsen. Dog vover jeg ikke at gaae

saa vidt som Etatsraad Bloch, der i sin Roeskilde Dom¬

skoles Historie H. 3 S. 14 yttrer, at da Beneficierne uden

Tvivl have været udstrakte til alle Skolens Disciple kan

man antage i en saadan Protokol at have en fuldstæn¬

dig Fortegnelse over samtlige Skolens Disciple fra den

Tid af. Thi vel gjelder hvad han s. St. bemærker med

Hensyn til sin Skole, „at Adelens eller andre rige og for¬

nemme Folks Børn, som ikke nøde Beneficier, sees sjælden

at have freqventeret Skolen før langt hen i det 18de Aar¬

hundrede“ i fuldt Maal ogsaa om Odense Skole, hvor faa

formuende Folks Børn gik før de sidste Decennier af det

18de Aarh.; men deels vare Indtægterne ikke eens hvert

Aar og kunde vel ikke altid fordeles saaledes, at alle

Skolebørn fik deraf, deels findes af nederste Classe eller den
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saakaldte Sinkelectie snart ingen snart kun nogle faa an¬

førte iblandt dem, som fik Beneficier deels sees for nogle

enkelte Aar, i hvilke Disciplene ere anførte med Nummere

efter den Plads, de da havde i deres Classe, flere

Nummere at være udeladte, f. Ex. for Aaret 1724 ikke

mindre end 10 af øverste Classe, 1 af V, 4 af IV, 1 af

III, 4 af I; og endda kan man ikke vide, om de, der i Di¬

stributsprotokollen staae som de sidste i hver Classe i dette

Aar, virkelig have været de nederste i Classen, og om der

ikke endnu nedenfor dem har været en og anden, saa doven

eller uskikkelig, at han paa Grund af sine Lyder flet ikke

kunde komme i Betragtning 1). Imidlertid have vi vistnok

i denne Distributsprotokol fra 1718 af en aarlig Forteg¬

nelse over de allerfleste Disciple i Skolen, og fra 1731 kan

man sammenholde disse Lister over Penge= og Kornuddelin¬

ger med en Post, som fra Begyndelsen af Thomas Aa¬

byes Rectorat (1731=1748) er optagen i Regnskaberne og

har holdt sig der indtil Taubers Tid (1781), nemlig,

hvormeget Papir der hvert Aar blev uddeelt til hver Classe

(med Undtagelse af Sinkelectien, der vel kun brugte Tavle

til Skriveøvelser) og til hvor mange Disciple i hver Classe.

Af disse Data kan man slutte, at der mellem 1718 og 1721,

altsaa omtrent paa den Tid, da man ogsaa har et udtrykke¬

ligt Vidnesbyrd om Freqventsens Aftagelse (s. S. 10 Not.)

ikke var synderlig over 100 Disciple i Skolen, men imellem

1722 og 1739 Freqventsen atter har været lidt større, og

at Skolen vel i disse Aar har talt imellem 120 og 140

1) Folk af det Slags anføres ikke i Protokollerne undtagen en

eneste Gang i Naurs Skolebog (fol. 12 vers.), hvor der

gjøres Rede for Uddelingen af Skolens Korn, ved hvilken

Leilighed en Discipel charakteriseres som „forsømmelig Drog“

med 0 i alle Kornsorters Rubriker.
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739
Disciple. I Skoleaaret 17'º0 fik 113 Papir og (lige i

Slutningen af Skoleaaret) 105 Stipendier.

Inden jeg gaaer videre, kunde det være passende her at

indflette nogle Notitser om Classeantallet og hvad dermed

staaer i Forbindelse, i de hidtil behandlede to hundrede Aar.

Om Antallet af Lectier eller Classer i Odense strax efter

Skolens nye Ordning ifølge Kirkeordinantsen haves ingen

Underretning 1). I Begyndelsen af Frederik d. Andens

Fundats om Bespiisningen i Klosteret nævnes som Sko¬

lens Lærere Rector og fire Hørere; men deraf kan man

ikke saa lige slutte at der 1571 kun var 5 Classer, da,

skjøndt i Regelen hver Lærer havde sin Classe, dog den¬

gang og senere een Lærer ikke sjælden havde to Classer at

passe2), og vel endnu hyppigere i de større Skoler de ne¬

) I Kirkeordinantsen bestemmes i Almindelighed, at „hvor som

ere 3 Forstandere (moderatores) til Skolen, der skulle Lectierne

være fire, men hvor som ikke er uden to, der skulle Lectierne

ikke være uden tre“. Dog angives her og i de antvorskovske

Synodaldecreter Underviisningsgjenstandene ogsaa for en 5te

Classe og i Ordinantsen hedder det henimod Slutningen af

Afsnittet om Skolerne: „At Vinu saahave beskikket Skoler i smaa

Stæder, med Skolemester og een Hører eller to, dermed ville

Vi ikke have udi de store Kjøbsteder aflagt eller forværrede de

Skoler, som noget bedre ere, som pleie at have en Skolemester

og fire eller fem Hørere. Thi hvad var det for en Skik2 o. s. v“

Svendborg Skole, en af de smaa Skoler, havde i Slutningen

af det 16de Aarh. endog syv Classer, men disse Classer vare

det mere af Navn end af Gavn og svarede omtrent til de 3

eller 4 nederste i de større Skoler; den første var Abcet=Lec¬

tien, den anden Skrivelectien, den tredie Donatlectien, den

fjerde Tye=Lectien, den femte en anden Skrivelectie paa den

venstre Side, den sjætte kaldtes anden Lectie og den syvende

Skolemesterlectie (Mesterlectie, Rectors Classe). Til disse 7

Classer var der kun 3 Lærere, Rector og 2 Hørere, af hvilke

den øverste læste i 6te (2den), men tillige „forhørte“ Donati¬
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derste Classers „Peblinger“ undervistes af de ældste „Degne“

eller Disciple. I Odense Skole var der i Biskop Niels

Jespersens Tid (1560=1587) foruden 5 Classer en Af¬

deling Begyndere, hvem Hørerne selv, rimeligen skifteviis,

skulde examinere 1 Time om Formiddagen og 1 Time om

Eftermiddagen, men som ellers skulde undervises af Di¬

sciple af de øverste Classer1). I den Tid A. P. Perle¬

stikker gik i Odense Skole (1608=1613) var denne Skole

deelt i sex Classer (han kalder dem Octuriæ); den første

var Sinkelectien, den anden første Lectie eller Tye=Lectie,

tredie og fjerde kaldtes anden og tredie, femte, øverste

Hørers eller fjerde Lectie den sjette og ypperste Me¬

sterlectien (S. 149). Sinkelectien (insima) synes at

have indbefattet baade Abedarii og Donatistæ, men den har

i alle Tider af dens Tilværelse været aldeles ringeagtet, saa

at selv i officielle Documenter sjælden en anden Betegnelse

af Classerne bruges end den af A. P. Perlestikker an¬

givne, hvorved 2den Classe kaldes 1ste o. s. v., uden at

„Sinken“ blev regnet med i Rækken af Classerne. Men,

hvad der er værre, Sinkelectien var saa godt som altid og¬

saa behandlet som Stedbarn med Hensyn til Lærere, idet

dens Hører i Almindelighed „blev tagen af Skolen“, d. e.

var en Discipel af de øverste Classer, rimeligviis en af de

ældste i Mesterlectien, skjøndt der allerede i Slutningen af

sterne og havde Skriveclasserne under sig; nederste Hører

havde Tye=Lectien, men „forhørte ogsaa Abedarios“ (N. h.

Tidsskr. V 1 S. 142 f.).

1) Ratio exercitiorum in usum iuventutis scholæ Otthonianæ in¬

stituta a Nicol. Caspa. Wibergio Dioces. Fion. Epo. Denne

hidtil utrykte Læseplan, af hvilken jeg ved Hr. Dr. P. W.

Bechers Godhed besidder en Afskrift efter et Haandskrift, han

har fundet i Sverrig, skal jeg ved en anden Leilighed nær¬

mere omtale.
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det 16de Aarh. var henlagt nogen Løn til en femte Hører.

Denne Skjebne at have en Discipel til Hører deelte i det

16de Aarh. som oftest Tye=Lectien, ja af og til endog 2den

Lectie med Sinkelectien. Det var vel i de Tider vanske¬

ligt at faae en ældre Studerende til at gaae ind paa de

saare ringe Vilkaar, der selv i den større Skole tilbødes

de yngste Hørere (de 3 øverste Hørere vare Degne i Byens

3 Kirker), imedens det var almindeligt, at en Mester¬

lectianer, efterat han i 2 eller 3 Aar havde lært, hvad der

kunde læres i Mesterlectien, forblev i Skolen, hvor han

havde Livs Ophold, indtil han fik nogenlunde rimelig Ud¬

sigt til ikke at komme til at sulte ved Universitetet. Saa¬

danne bleve da tagne til Lærere for de laveste Classer og

havde, i det mindste i de første Tider nogle aparte Emo¬

lumenter derfor; men i Begyndelsen af det 17de Aarh.

(efter 1614) blev det, som A. P. Perlestikker siger,

„aflagt“ i al Fald for første og anden Classe (S. 151).

Christian d. Fjerde, hvis store og utrættelige Nidkjær¬

hed for at forbedre Skolerne er noksom bekjendt, og som i

sine Skrivelser og Anordninger fra Begyndelsen af sin Re¬

gjering indtil sine sidste Aar idelig i stærkere og stærkere

Udtryk lægger Bisperne paa Hjerte at fjerne uduelige

Skoletjenere 1), har vel gjort en Ende paa denne Uskik

eller dog af Nødvendighed kun taalt den i nederste Classe.

Under hans Regjering blev Skolen paa Grund af sin

Størrelse forøget med een Classe ved Ansættelsen af en

1) Saaledes i Skrivelse til samtlige Superintendenter af 8 April

1594 (Rietz S. 85 f. Not.), aabent Brev af 22 October 1604

(s. St. S. 614 ff.), Recesserne af 1615 og 1643 (Rosenvinge

G. D. Love IV S. 314 og 360), Skrivelse til Biskopperne af

7 Dec. 1630 (Rietz S. 88 Not.).

2



18

sjette Hører, hvorom ovenfor er talt 1); men til denne nu

nederste Lærerpost var der kun henlagt saa ringe Indtæg¬

ter, at Sinkelectien, saalænge den bestod, i det Hele kun i

tyve Aar havde andre end Disciple til Hørere. Herom

har Naur foran i Skolebogen efterladt følgende Oplys¬

ning: „Sincheleitze=Hører pleyer aff gammel Tid at være

en fattig gammel Discipel aff Mesterleitze, som for sin

flid kunde forfremmiß till et Degne=Kald; hafde imidlertid

en Discipels Kost og derforuden Lunde Sogen, indtil Aar

1669, da en studiosus ved naun Lucas Morthensen kom i

Sincheleitzen; menß spißed ved Disciplernis Bord og hafte

Lunde Sogen til Løn: Siden haffver der aldt været stu¬

diosi i Sinche=Leitzen, indtil Aar 1689, da Leitzen bleff le¬

dig effter Christen Jacobsen UIdis, og siden dend Tid har

en Discipel af Mesterleitzen2) tilligemed Custode af 5te

1) S. 9. Til denne Hørers aarlige Løn var bestemt 30 Rdl.

af St. Knuds Klosters Indkomster og extraordinair Kost

blandt Disciplene i Hospitalet. Pengene sees ikke at være

blevne erlagte til vedkommende Lærer hvorimod han havde

Lunde Sogn foruden Kosten, der besparedes, naar Høreren

var Discipel og derfor siden fik en anden Anvendelse. Det i

Aaret 1617 her oprettede Conrectorat derimod har ingen Ind¬

flydelse havt paa Classeantallet, om der end maaskee oprinde¬

lig, da man fattede Planen om slige Skoleembeders Oprettelse

ved de større Skoler, var paatænkt en Deling af Mesterlec¬

tiens to Partier. Dog dette er det ikke her Stedet at drøfte

nøiere

Som saadan nævnes 1692 Andreas Jensen „Pædagogus in

insima“ (fol. 19) og følgende Aar den Samme, „som Sincherne

informerer“; han var fra 1791 tillige Løbedegn i Davinde.

Uldis (Ullitz) underskriver, skjøndt han er Student, ikke i

Protokollen blandt Hørerne, førend han 1689 er avanceret fra

Sinkelectien til Hører i første Lectie. Om den betroede Di¬

scipel af en af de høiere Classer, der kaldes Custos s. Afh.

om Skoletugten S. 16 Not.
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Leitze informeret de smaa Sincher, dog under første Leitze

Hørerß continuerlig opagt og inspection, som og svarer till

begge Leitzer, saalenge han niuder begge Leitzerß indkomster,

undertagen Kost=Kornet, som Anno 1690 blef lagt til Con¬

Rectoris Løn“. Dette Sidste maa dengang være skeet efter

en foreløbig Bestemmelse af Biskoppen og under hans An¬

svar. Først under 4 Juni 1701 udstededes det kongelige

Rescript, hvorved „til Conrectors Løns Forbedring hen¬

lægges den nederste eller sjette Lectie=Hørers bevilgede Kost¬

korn, naar Classen lovlig ledig vorder hvorimod Conrec¬

tor skal være forpligtet til samme Classe med en dygtig

Discipel af Mesterlectien at lade forsyne som det udi

Rectoris scholæ saavelsom Biskoppens Overhøring og Visi¬

tats forsvarlig kan eragtes“ 1)

I Skoleforordningen af 17 April 1739 § 16 hedder det:

„I de latinske Skoler maa herefter ingen Discipel antages,

førend han haver allerede tilforn vel lært sin danske Cate¬

chismum og derforuden ei alene er færdig i at læse Dansk,

baade Prent og Skrift, men endogsaa nogenledes kan skrive,

paa det at baade for Lærerne og Disciplene kan spares den

Tid, som paa disse første Begyndelser er hengaaet

i de førsteellersaakaldte Sinke=Lectier“ Ved disse

større Fordringer til Begyndere bortfaldt altsaa den gamle

Sinkelectie eller Insima, og fornemmelig derved, ligesom og¬

saa ved nogle i § 17 og 19 indeholdte strengere Bestem¬

) Hofmans Fundatser V S. 73. Fra samme Tid af eller maa¬

skee ligeledes allerede fra 1690 vare vel Lunde Sogns Degne¬

indtægter henlagte til første Lectiehørers Løns Forbedring;

iblandt hans Indkomster findes Lunde Sogn anført i Opteg¬

nelserne foran den 1704 begyndte Regnskabsprotokol.

2*
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melser om ikke at optage eller lade forblive fattige Børn

i Skolen, med mindre de ere med besynderlig gode Ingeniis

derhos med stor Lyst og Beqvemhed begavede“ foraarsage¬

des allerede 1740 en ikke ubetydelig Formindskelse i Disci¬

pelantallet, hvilket ogsaa kan sees af Papiruddelingen til

98 og Stipendieuddelingen til 89 Disciple, og paa dette

Punkt imellem 100 og 80 Disciple holdt Freqventsen sig i

Almindelighed indtil 1757; ringest synes den at have været

1745, da Papir blev givet til 69 og Stipendier til 66.

At iøvrigt hvad der i den nævnte Skoleforordning var

bestemt om Betingelserne for fattige Disciples Optagelse er

blevet heelt maadeligt overholdt, vides baade af andre Vid¬

nesbyrd (Nyerup S. 229 ff.) og sees af Indledningen til

Forordningen af 23 Juli 1756 „angaaende fattige Børns

Antagelse i publiqve latinske Skoler o. s. v.“ i hvilken

Forordnings § 1, foruden Andet til større Betryggelse imod

daarlige Subjecters Optagelse i Skolen, ogsaa fordres af

dem, som ville antages, nogen Kundskab i Latin. Og

hedder det videre „da det er at formode, at i de Sko¬

ler, hvor der ere fem eller flere Classer, den nederste Classe

paa denne Maade med Tiden kan undværes og de øvrige

mest trængende og slettest aflagte Skolelæreres Løn derved

blive noget forbedret, saa have Biskopperne ved forefaldende

Vacance at overlægge med vedkommende Rectorer, hvad der

i den Henseende maatte eragtes at være Skolen mest tjen¬

ligt og derom til Os at gjøre allerunderdanigst Forestilling“

Ligeledes befales i § 3, at de Benesiciarii, som efter afholdt

ingeniorum Prøve og efter Lærernes Dom befindes at være

af slet intet Haab, bør strax hjemvises fra Skolen for

at hensættes til anden ærlig Haandtering; det Barn, som

har faaet Charakteren af lidet Haab, kan endnu behol¬
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des eet Aar i Skolen paa Prøve indtil næste Examen,

saafremt det har Hørernes Vidnesbyrd om dets Flid og

Lærvillighed, og det ikke er over 12 eller i det høieste 13

Aar. Det Barn, som har faaet Charakteer af temmelig

godt Haab kan efter dets Alder beholdes 2 Aar eller

længere, ifald det kan synes at forbedres, men førend nogen

saadan Stipendiarius kan admitteres i Mesterlectien, maa

han kunne fortjene Charakteer af stort Haab1). Isamme

Forordnings § 4 er det paalagt Rectorerne at holde Pro¬

tokol over alle Skolens Disciple, hvori aarlig skal indføres

Oplysninger om enhver Discipel under visse foreskrevne

Rubriker. Først fra den Tid af har man altsaa aarlige

Fortegnelser over samtlige i Skolen værende Disciple, og

efter disse Protokoller meddeles her en Oversigt over Di¬

scipelantallet fra 1757 til 1857.

1) Da Kongens Fødselsdag d. 31 Marts 1757 blev høitidelig¬

holdt med Tale og Sang paa det nylig ombyggede Gymna¬

sium, der med det Samme indviedes blev der i Anledning

af denne dobbelte Fest afsunget en Cantate „indsendt fra den

bekjendte Danske Poét Ambrosius Stub“ (som det hedder

i Originaludgaven af Cantaten, der findes i Skolens Bi¬

bliothek), i hvilken Digteren, Skolens og Gymnasiets Fo¬

stersøn, ved følgende Linier (Barfods Udg. S. 121) vistnok

alluderer til de ovenfor anførte Bestemmelser af den Aaret i

Forveien emanerede Forordning:

Uskikkedel op, op fra Skole=Bænkel

At nøle der maae ingen tænke,

Der voxer op i Sinkerie.

Bort, bort, ulærde, sløve Sjæle,

Som søger uden Sands og Mæle

Vort Kjøbenhavns Academie:
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Til denne Liste vil jeg knytte nogle orienterende Be¬

mærkninger. Den i sidstnævnte Forordnings Indledning ud¬

talte Forventning om nederste Classes snarlige Undværlig¬

hed blev allerede Aaret efter opfyldt. Man erfarer nem¬

lig af et kongeligt Rescript af 10 Juni 1757, at da i samme

Aar efter afholdt Examen ved ingeniorum Prøve endeel

Disciple i den nederste Lectie vare befundne ubeqvemme til

Studeringer, hvilke efter bemeldte Forordning vare blevne

hjemviste fra Skolen, saa havde Biskoppen (Chr. Ramus),

efter derom fra Skolens Rector Professor Søren An¬

chersen indkommet Forslag, overveiet og med ham eragtet

det for bedst, at den nederste Lectie, som herefter ikke vilde

være til nogen Nytte for Skolen, blev reduceret, og at der

altsaa ikke behøvedes mere end 4 Lectier og 4 Hørere for¬

uden den øverste Lectie. Efter dette Forslag blev da ved

samme Rescript resolveret, at den nederste (1ste) Lectie ved

Odense Skole herefter skulde afgaae eller bortfalde 1). Ved

denne Indskrænkning af Skolens Classer og ved den første

Udrensning af uduelige Subjecter sank Discipelantallet

temmelig betydeligt, og skjøndt man siden ikke var synderlig

nøieregnende med Prøvetiden for Personer af „intet“ eller

„lidet Haab“ og taalte mange af forargelig Opførsel, hæ¬

vede Freqventsen sig dog først lidt i de sidste Aar af An¬

chersens Rectorat (1748=1781), mest under daværende

Hører Sibberns Vicariat. J. H. Taubers (1781=1787)

og Ole Krafts (1788=1793) Ry som Skolemænd trak

flere Disciple til Skolen2); men under det fireaarige In¬

1) Delingen af nederste Lectiehørers Løn imellem de andre Lærere

blev først bestemt ved Cancellieskrivelse af 2 Januar 1777.

2) Skoleprotokollen er ført skjødesløst især af Kraft, i hvis Tid

blot Navnene paa Disciplene i Begyndelsen af hvert Skoleaar
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terregnum efter Krafts Død gik det nedad, og da Publi¬

kum var i Uvished om, naar den bebudede Reform vilde

komme og om den ikke vilde bringe en Realskole istedetfor

en latinsk Skole, er det ikke at undres over, at Freqvent¬

sen vedblev at aftage endog efterat Skolen i Slutningen

af forrige Aarhundrede i Ludvig Heiberg (1797=1818)

havde faaet en anseet og kraftig Styrer 1). I Aaret 1800

var der 41 i Mesterlectien, men kun 6 i V. 4 i IV 4 i

III og 2 i II; i det følgende Aar 24 i Mesterlectien, 6 i

V 4 i IV 7 i III, men 21 i II.

Ved Reformen ifølge Reglement og Anordning

for Cathedralskolen i Odense af 6 October 1802

indskrænkedes Classernes Antal til fire, dog saaledes, at der

samtidig med, at Fordringerne til dem, som vilde optages i

nederste Classe, sattes betydeligt under hvad der var for¬

langt i Forordn. af 11 Mai 1775 § 20 indtil videre

endnu føiedes dertil en Forberedelsesclasse for Børn af 9

Aars Alderen, der ikke besad de til Optagelse i nederste

Classe fornødne Forkundskaber. Denne Classe, i hvilken

der ikke maatte være over 12 Disciple, bortfaldt efter 4

Aars Forløb men den reglementerede Inddeling i fire to¬

aarige Classer bibeholdtes i omtrent 40 Aar. Til at un¬

ere angivne uden Udfyldning af de andre foreskrevne Rubri¬

ker og uden at der i Slutningen af Aaret er angivet, hvem

der har forladt Skolen foruden Dimittenderne; jeg har derfor

maattet udfinde dette ved Sammenligning af det ene Aar med

det andet. Heller ikke af Heiberg er Protokollen ført med

synderlig Nøiagtighed før Reformen.

)Odense Skoles Freqvents var dog anseelig i Sammenligning

med andre Skolers i den Tid: saaledes var i Ribe i L. Han¬

sens Rectorat (1782=1818) den største Freqvents 39 og umid¬

delbar før Reformen var Disciplenes Antal sunket til 10

(Thorups Program f. 1830 S. 44).
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dervise disse fire Classer blev der ansat et uforholdsmæssigt

Antal Lærere, nemlig Rector, Conrector og tre Overlærere

samt 5 Adjuncter hvilke skulde staae under Overlærernes

specielle Control med Hensyn til Underviisningen; men

denne Control bortfaldt senere, ligesom ogsaa Overlærer¬

nes Antal aftog og sLærernes Tal indskrænkedes til det

Nødvendige. Ved Reformen bleve endeel ubrugbare Di¬

sciple fjernede og da der tillige foretoges en Indskrænk¬

ning af Beneficierne og Skolen fra en Friskole blev en Be¬

talingsskole, var der i de første Aar efter Reformen ikke

mange Disciple i nogen Classe eller overhovedet synderlig

mange Disciple i Skolen, hvilket heller ikke ønskedes eller

var tilsigtet ved Reformen 1). I ovennævnte Reglement

§ 22 sættes det høieste Antal af Disciple, som paa eengang

kunne optages og undervises i Skolen, indtil Skolens Re¬

form er i fuldkommen Gang, til 75, og der tilføies, at

over 100 maa det heller ikke i Fremtiden gaae. Jeg min¬

des oftere paa min tidligere Skolebane at have hørt, at

der efter Reformens Indførelse i Landets samtlige Skoler

blev givet en Bestemmelse om, at der i Provindsskolerne

ikke maatte være over 70 i Metropolitanskolen ikke over

100 Disciple. Jeg har ingensteds kunnet finde nogen saa¬

1) Den Uovereensstemmelse, som finder Sted imellem den foran¬

førte af Skoleprotokollerne uddragne Oversigt og den i En¬

gelstofts Univ. og Skole=Annaler for 1809 B. 2, S. 279

af Skolens daværende Rector meddeelt Udsigt over Freqvent¬

sen fra 1802=1809, har sin Grund i, at af Heiberg Antallet

er angivet som det var ved Foraard= og Efteraars=Examen,

saa at baade de mangle, som ere udgaaede inden den første,

og de ere medtagne, som ere udgaaede efter den anden Examen

inden det nye Skoleaars Begyndelse. Jøvrigt ere i de oven¬

for angivne Tal for Begyndelsen af Aaret ogsaa indbefattede

de Disciple, som indkom i Løbet af Skoleaaret.
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dan Bestemmelse; men, hvad enten Traditionen har Hjem¬

mel eller ikke, er det Sidste, saavidt muligt, factisk fastholdt

i Etatsraad Nissens Tid for Metropolitanskolens Ved¬

kommende, skjøndt denne Skoles Locale dengang var gun¬

stigere for Optagelse af et større Antal end de fleste andre

Skolers; af Provindsskolerne var i de første 40 Aar af

dette Aarhundrede sjælden nogen i det Tilfælde, at der

kunde blive Tale om en Grændse for Optagelse af Aspi¬

ranter. Odense Skole har i Løbet af samme Tidsrum kun

i Prof. Saxtorphs to første Embedsaar havt over hun¬

drede Disciple, og dengang vare flere af Classerne over¬

fyldte, da ingen Deling fandt Sted 1); men jævnlig har

den havt over 70 og har overhovedet hørt til de, efter

Tidens Maalestok, stærkest besøgte Provindsskoler. Da der

hundrede Aar efter den første Reduction af latinske Skoler

atter foretoges en betydelig Reduction, skulde man have

troet, at Nedlæggelsen af Nyborg lærde Skole havde bragt

Provindsens nu eneste lærde Skole en kjendelig Tilgang;

men det var aldeles ikke Tilfældet: Erfaringen fra 1740

gjentog sig, skjøndt nu som da den reducerede Skoles Sti¬

pendier bleve henlagte til Odense Skole. Overhovedet er

det en Kjendsgjerning, som dog her maa berøres, at Sko¬

len i det Hele har været meget lidet besøgt af Børn fra de

andre Byer, og denne Erfaring gjentager sig endnu den

Dag idag, at Fyens øvrige Kjøbstæder sende yderst faa Di¬

sciple til Cathedralskolen; af 398 i min Embedstid optagne

Disciple have kun 30 været fra de andre Byer.

1) I 1818 havde IV 24, III 29, II 32, 1 21 Disciple, 1819 IV 26,

III 32, II 30; men ogsaa i de følgende Aar vare enkelte Clas¬

ser meget stærkt besøgte, saaledes i 1820 IV af 30, II af 29,

1821 IV af 28, III af 29, II af 28, 1 derimod kun af 8.
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Endnu vil jeg for Fuldstændighedens Skyld tilføie, at

SSkolen i Aaret 1840 fik en 5te Classe ved Deling af 3die

Classe i to eenaarige Classer, og ved min Tiltrædelse 1843

sex Classer, alle eenaarige paa øverste Classe nær; hertil

er siden endnu kommen en 7de foruden at en eller anden

af Mellemclasserne af og til, formedelst et for stort Disci¬

peltal eller af anden Grund har været deelt i to sideord¬

nede Afdelinger. At den i de sidste Aar saa stærkt tilta¬

gende Freqvents er foranlediget ved Oprettelsen af tre

Realclasser, er noksom bekjendt.





II. Bibliotheket.





Dr. Dr. Chr. H. Kalkar har, imedens han var Over¬

lærer ved Odense Cathedralskole, i Aaret 1836 udgivet en

lille Bog, der indeholder Efterretninger om Odense

Byes Bibliotheker, iblandt disse naturligviis ogsaa om

Cathedralskolens, hvis Bibliothekar han dengang var. Dette

lille Arbeide har fundet fortjent Paaskjønnelse og har bi¬

draget meget til at henlede Opmærksomheden paa de her i

Byen værende ret anseelige offentlige og halvt offentlige

Bogsamlinger, iblandt hvilke især Karen Brahes indehol¬

der ikke faa litteraire Skatte. Dog ere disse Efterretnin¬

ger temmelig korte, navnlig for Skolebibliothekets Vedkom¬

mende. Bogens Plan tillod ikke at yde hvert Bibliothek

en udtømmende Beskrivelse eller at dvæle ved Enkeltheder:

hvorfor ogsaa Bibliothekets ældre Historie knap er berørt.

Hvad Forfatteren mest fremhæver for at charakterisere denne

Bogsamling, er deels Haandskrifterne og Palæotyperne, deels

de vigtigste philologiske Værker, især Udgaver af Classikerne.

Men ogsaa andre Retninger af Litteratur og Videnskab ere

ret vel repræsenterede i dette Bibliothek, der desuden i de

mere end tyve Aar som ere forløbne siden, har modtaget

en Forøgelse af Skrifter næsten til det døbbelte Antal af

hvad det dengang indeholdt. Dog om Bibliothekets Be¬

skaffenhed og Indhold vil Publikum bedst komme til Kund¬
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skab ved den trykte Fortegnelse, der ret snart vil udkomme;

men idet jeg saaledes med Glæde bebuder et vigtigt Hjelpe¬

middel til dets Benyttelse, finder jeg det passende tillige no¬

get udførligere, end det har kunnet skee i det omtalte Skrift,

at berette om dets Oprindelse og Fremvæxt; og jeg føler

mig desto mere opfordret til just iaar blandt Bidragene til

Skolens Historie at behandle denne Gjenstand som dette

Aar er Bibliothekets Jubelaar.

Det er just nu hundrede Aar siden Gymnasiets Bi¬

bliothek, der udgjør Skolebibliothekets ældste Stamme,

blev aabnet. Efterat Gymnasiebygningen imellem 1755

og 1757 var bleven aldeles ombygget 1), blev den indviet

paa Kongens Fødselsdag d. 31 Marts 1757 med megen

Stads og en Tale af Professor eloquentiæ ved Gymnasiet

og Rector scholæ Søren Anchersen, hvilken Tale hand¬

lede om „Kongen som den bedste Opbygger“ Man synes

at have været yderst fornøiet med denne Ombygning,

hvorved dog Gymnasiet, der før havde bestaaet af to fuld¬

stændige Etager, af den øverste Etage kun beholdt tilbage

*—

) At den Hovedreparation, der udførligere er omtalt i 1ste

Hefte af Bidrag til Cathedralsk. Hist. (1846) S. 41, i Virke¬

ligheden snarere kan betragtes som Opførelse af en ny

Bygning, kan deels skjønnes af den dertil medgaaede Sum,

næsten 3000 Rdl., deels af Samtidiges Vidnesbyrd. Conrec¬

tor P. Holm, som har skrevet Programmet til Indvielses¬

festen, lader Musen Euterpe, som af sine Søstre har faaet det

Hverv at agere Prologus, forkynde det glade Budskab, „at

hendes og hendes Søstres Bolig, Gymnasium Othinianum,

solo pæne æquatum, ut nitidius appareat ædificatum, igjen

skal aabnes d. 31 Marts“Over Gymnasiets Dør staaer:

uAnno 1755 renovatæ et fere de novo erstructæ sunt

hæ ædes etc.“ og det Samme bevidner baade Pontoppi¬

dan Danske Atlas T. III S. 452 og Hofman Fundats.

T. V S. 8.
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en Qvist med tre Kamre. Disse Kamre, som af Mangel

paa Skorsteen ikke mere vare tjenlige til Beboelse, bleve

bestemte til Bevaringssted for videnskabelige Apparater, og

Anchersen satte sig nu i Spidsen for Udførelsen af en i

disse Aar fattet Plan, nemlig at grunde et Slags offent¬

ligt Bibliothek, saaledes at de Bøger, man vilde samle i

Gymnasiet, ikke blot skulde være til Nytte for Gymnasiets

Personale, men ogsaa for andre „brave Folk“ i Provindsen.

Anchersen viste en meget priisværdig Iver for denne Sag,

hvorved han uden Tilskud af Gymnasiets eller andre offent¬

lige Stiftelsers Midler fremmede den i kort Tid. Allerede

i Efteraaret 1757 havdes samlede og opstillede 152 Bind,

og under 18 November s. A. lod han udgaae en Rundskri¬

velse (hvortil Concepten er bevaret i Skolens Archiv) til

Stiftets Provster om at gjøre Herredernes Præster bekjendte

med denne Foranstaltning og opfordre dem til at under¬

støtte den ved Bidrag af Bøger. Denne Opfordring var

ikke uden Frugt; endskjøndt flere Præster i deres Paaskrift

paa Circulairet tilstode, at de ikke vare saa lykkelige at

kunne anskaffe sig endog de Bøger, som de behøvede „til

den tørre Nødtørft“ indkom dog allerede i Begyndelsen

af det følgende Aar ikke faa Bidrag især fra Geistligheden

i Bjerge=Herred i Fyen og fra Søndre=Herred paa Lange¬

land. To af Kamrene paa Qvisten bleve indrettede til Bi¬

bliothekslocale, det tredie bestemt til mathematiske, physiske

og geographiske Apparater, som deels allerede havdes, deels

efterhaanden skulde anskaffes 1). Allerede i Gymnasiets

1) Heraf havde man dengang neppe synderlig Andet endtostore Him¬

mel= og Jordglober, hvilke, som Gymnasiets Regnskab for17°⅓

udviser, i Løbet af dette Aar vare indkjøbte i England for 189 Rd.

Mk. DisseGlober, hvilke Skolen endnu har, omtaltes dengangved

enhver Leilighed med Velbehag somen stor Prydelse for Gymnasiet.

3
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Regnskab fra 1 Mai 1757 til 1 Mai 1758 findes da den

nye Post: „Claviger (en af Gymnasisterne) for at lukke op

og i og hans Umage ved Bibliotheket 3 Rd.“ Paa

Kongens Fødselsdag d. 31te Marts 1758 blev det nye Bi¬

bliothek høitidelig indviet ved en Tale af Anchersen,

hvori han atter lagde Tilhørerne Bibliothekets Betydning

og det Ønskelige i, at det blev førøget ved Gaver, paa Hjerte;

og det Samme gjorde Forfatteren til det Program, hvor¬

ved der indbødes til Festen, Conrector Holm 1). Under

2den Januar s. A. var af Biskoppen bleven autoriseret en

Protokol, hvori skulde indføres alle de Bøger, som til Bi¬

bliotheket enten vare eller herefter bleve anskaffede. Foran

denne Protokol er indført en „Instrux for Bibliotheeario

ved Gymnasium i Odense“ saaledes lydende:

„1. Hvo af Collegio, som Bøgerne blive betrøede,

skal med dem have nøie Tilsyn, saa ikke een eneste af dem,

som nu ere eller herefter kunde tillægges, forkommes eller

bliver beskadiget, og skal han og hans Arvinger derfor være

ansvarlige, som for andre publique Midler og Fonds.

2. Udi den af Hans Høiærværdighed Biskoppen gjen¬

nemtrukne og forseglede Bog, af 230 numererede Blade,

skal Bøgerne efter deres Format rigtig indføres, efterat der

i enhver Bog er bleven tegnet, hvo der har givet dem,

eller og om den kunde være dertil kjøbt.

3. To Gange om Aaret i det ringeste skal den, som fore¬

staaer Bibliothequet, lade Bøgerne udtage, afstøve og afbanke,

saa at de ei af Støv og Orm fordærves, hvortil kan bruges

tvende af de skikkeligste Discipler paa Gymnasio in feriis.

1) Anchersens Tale havde til Titel: Rex stator Musnrum in

Arcto, qua simul dedicata est Gymnasii Othiniensis bibliotheca;

den er ikke trykt (Giessings Jubellærere II. 1 S. 263).

Holms ret pudseerlige Program findes i Skolebibliotheket¬
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4. Han maa vel see til, om der nogensteds skulde regne

ned, at Bøgerne deraf ei blive beskadigede, og derom betids

advare Vedkommende, at derpaa kunde raades Bod.

5. Tvende Gange om Aaret, ved Paaske og Michels¬

dags=Tider, naar det maatte behage Collegium at samles paa

Bibliothequets Sal for at eftersee Bøgerne, skal han være

pligtig til at fremlægge for dem benævnte Bog (§ 2) og

lade fremvise for dem hvad Bog de derefter kunde forlange

til Eftersyn.

6. Og paa det Bibliothequet kan være til desto større

Nytte, skal det være ham tilladt at udlaane til brave Folk

hvad Bog de kunde begjere, imod at de derfor give ham

deres Haandskrift, som paa Bibliothequet bevares til at frem¬

vises for Collegium, om Bogen ei skulde være bleven ind¬

leveret, naar de der blive forsamlede.

7. Og kan Bøgerne udlaanes paa nogle Uger, et Fjer¬

ding= eller halvt Aar i det høieste, da de ubeskadigede maae

tilbageleveres; hvilket den, som de ere betroede, haver at

besørge, hvis han ei siden selv derfor vil staae til Ansvar.

8. Det kan og være til Nytte at han af og til paa

en halv Times Tid eller længere for de skikkeligste af Gym¬

nasisterne efter Læsetimerne gjennemgaaer de Bøgers Ind¬

hold, som ere dem for nærværende Tid meest fornødne at

vide nogen Underretning om.

9. Hvis det i Fremtiden skulde skee, at der enten maatte

kunne opfindes eller og blive givet en Capital til Bibliothe¬

quets Forøgning og Forbedring, skal for den aarlige Rente

deraf kjøbes Bøger efter samtlige Collegii Godtbefindende.

10. Og paa det han, som haver Bøgerne under Hæn¬

der, kan om dem være des vissere forsikkret, og derfor staae

des bedre til Ansvar, skal han og ingen anden have Nøglen

til Bibliothequet, men derimod lade det aabne ugentligen

3*
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tvende Gange, saasom Mandags og Tirsdags Eftermiddag

Kl. 4 ved en Person, som han det kan betroe om han ei

selv da kan være tilstede, og ifald en eller anden udenbyes

fra skulde paa andre Tider forlange Bibliothequet aabnet,

bør han ei heller dertil findes uvillig.

11. Over det, som findes paa Salen udenfor Bibliothe¬

quet, skal der forfattes et rigtigt Inventarium paa nogle

Blade bag i meerbemeldte Bog § 2, hvormed og han, som

staaer for Bøgerne, ogsaa maa have Tilsyn, at det ei kom¬

mer til Skade ved dem, som han paa Bibliothequet opfører.

NB. For Ild og Lys maa han og vel iagttage Bibliothe¬

quet, om det der skulde behøves, hvilket dog ikke maa skee

uden høistfornødne Tilfælde“

Bogfortegnelsen selv er først begyndt d. 1ste September

1761, og dengang bestod Samlingen af 176 Folianter, 314

Qvarter, 248 Octaver og 8 Bøger i mindre Format, alt¬

saa tilsammen 746 Bind. Det er mærkeligt nok, at der

i hele de følgende 41 Aar indtil Gymnasiets Nedlæggelse

eller Sammensmeltning med Skolen kun er kommet hertil

10 Bind af Suhms historiske Værker forærede af For¬

fatteren, der ogsaa forærede 6oldnordiske Skrifter, og des¬

uden har Bibliotheket erhvervet 13 andre Qvartbind samt

9 Exemplarer af Logarithmi Briggiani, kjøbte 178º, som

Inventarium til Brug for Gymnasisterne 1).

Noget yngre end Gymnasiets er Skolens Bibliothek.

I gamle Dage blev til de fattige Børn i de nederste Clas¬

——

1) Særskilt er bag i Protokollen med Prof. Sibberns Haand

indført som „lnrentarium ved Gymnasium“ et samme Aar

anskaffet Astrolabium og fuldstændigt Landmaaler=Apparat,

samt en Kasse med „meget net skaarne Figurer af Valnødde¬

træ, som vise alle corpora solida og seclionem conj“
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ser kjøbt de fornødne Læsebøger paa Skolens Bekostning 1),

ligeledes anskaffedes latinske og græske Ordbøger saavelsom he¬

braiske og mathematiske Bøger, som skulde perpetuere ved Sko¬

len (Naurs Skolebog fol. 11); men til at anlægge ordentlige

Bogsamlinger var her som i Landets andre Skoler neppe

Plads eller Raad, og mulig føltes ikke engang Trang der¬

til. En saadan Trang blev først kjendelig i det attende

Aarhundrede, i Løbet af hvilket adskillige Skolebibliotheker

stiftedes omtrent paa samme Maade som Gymnasiets, ved

enkelte Mænds Nidkjærhed og ved private Bidrag2). I

Odense derimod og vel i de fleste af Landets Skoler gaves

først Impulsen dertil af det Offentlige ved Forordningen

af 11te Mai 1775, af hvis Bestemmelser angaaende dette

Punkt (§ 42—48 Fogtman S. 548 f.) de vigtigste ere,

at der i hver latinsk Skole hvert Aar skal anskaffes nogle

Bøger til et Skolebibliothek hvortil fornden de ved Sko¬

lerne faldende Bøder (for mange Forseelser af Rectorer,

Lærere, Privatdimissorer, Ungdommens Forførere o. A.)

1) „Scholebøger som ere udgifne til Fattige, paa det de iche

schulde forsømme sig formedelst Mangel af Bøger, bestaaende

af Aurora, Donat, Cateches: gloße Bøger, Esopi tab: Gram¬

matica, Epist. Ciceronis, Dialogis og Andet, som brugis i de

nederste Lectier. — Noch foruden historiæ passionis Græc. Lat.

bestaaende af hundrede Exemplar:“ (Bircherods Regnsk. i

Naurs Skoleb. fol. 53 og 64).

I Ribe stifteded allerede 1720 ved Rector Chr. Falsters

Iver og Biskop L. Thuras varme Understøttelse et Skole¬

bibliothek (Thorup bl. Efterr. ang. Ribe Cath. 5te Forts.

1828 S. 7 ff.). I Roeskilde lagdes Grundvolden til et Bi¬

bliothek i Aaret 1764 (Bloch Bidr. til R. Domskoles Hist.

II S. 66 og III S. 33), og til dette samt to andre sjellandske

Skolers Bibliotheker tillodes det ved k. Rescript af 17 Marts

1774 at anvende 50 Rd. aarlig af disse Skolers Midler

(Fogtmans Rescr. ang. Geistl. S. 548).
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eller overordentlige Indkomster skal anvendes en liden Sum

af Skolens Midler; Bøgerne skulle være deels Skolebøger

især Autores Classici, deels andre, som tjene til Studerin¬

gers Forfremmelse; Bogsamlingen skal i Særdeleshed være

til Brug for Skolens Lærere og Disciple, men naar den

tiltager,, saa at der findes Bøger i allehaande Videnskaber,

maae Andre af geistlig og verdslig Stand laane en og an¬

den Bog mod Forsikkring, at den til en bestemt Tid uskadt

tilbageleveres; der skal i Skolen indrettes Skabe eller Væ¬

relser til Bøgerne, og Rector skal i en Protokol indføre de

Bøger, som kjøbes eller gives, samt i alle Maader være an¬

svarlig for deres Bevarelse; ligeledes skulle Rectores paa¬

minde Disciplene ved deres Bortgang fra Skolen og siden,

naar nogen faaer Embede eller Velstand, at betænke Sko¬

lens Bibliothek, hvorfra de ere dimitterede med en Bog,

hvori Giveren kan tegne sit Navn.

I de første Aar herefter spores ingen Iver for at sætte

Forordningens Bestemmelser i Værk; der blev anskaffet

yderst faa Bøger. I Aaret 1781, da Sibbern, imedens

han var Rectors Vicarius, indrettede en Catalog, bestod

Bibliothekets overveiende Masse af eet Værk, nemlig Allge¬

meine Welthistorie 47 Bind, og samtlige øvrige Bøger ud¬

gjorde kun 26 Bind; saa at Tauber (i Besvarelsen af

Antegnelser til Skolens Regnskab f. 17874 i Bispearch.)

med Føie kan erklære „Anlæggelsen af Bibliotheket og dets

Henflyttelse paa det Sted, hvor det nu staaer“ for sit Værk.

„Bibliothekstuen“ var før Reformen det Værelse i Skolens

nederste Etage, som stødte op til den Gaard der dengang

tilhørte Grev Trampe og senest har været Realskolens Lo¬

cale, men nu er nedreven. Bibliotheksstuen var allerede

i Taubers Tid endog forsynet med et i de Tider sjældent

Inventarium, en Kakkelovn, der var foræret af femte
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Lectie=Hører Høyer; endvidere fandtes dengang deri, efter

en Inventarieliste foran Catalogen, en Reol, Trappe og et

stort Bogskab med en Paaskrift paa (vel en Arvepart fra

ældre Tider) samt de tvende mindre Glober som Skolen

endnu har og som vare kjøbte i Sverrig for 24 Rdl. I

Taubers Rectorat anskaffedes en heel Deel Bøger, og

nogle erhvervedes ved Gave; men i de følgende 10 Aar

var der en fuldstændig Stilstand, og først efterat Rector

Heiberg i Begyndelsen af 1798 havde gjort Biskoppen

opmærksom herpaa samt paa, at Bibliotheket høiligen trængte

til gode Udgaver af de almindeligst bekjendte græske og la¬

tinske Forfattere samt til gode historiske Skrifter og nogle

Journaler, fik han Tilladelse til at anvende de imidlertid

samlede Bibliothekspenge til Indkjøb af saadanne Bøger.

Dog var Skolens Bibliothek i Slutningen af 1802, da

Gymnasiet med Alt, hvad der tilhørte det, gik ind under

Skolen, ikke voxet til mere end 785 Bind.

Med Reformen 1802 begynder Bibliothekets planmæs¬

sige Forøgelse og dets Flor. Allerede ved kong. Resolution

af 21 Mai 1802 var det blevet paalagt Commissionen for

Universitetet og de lærde Skoler „at afhjelpe Mangelen paa

litteraire Hjelpekilder og videnskabeligt Apparat, med stadigt

Hensyn paa Lærernes og Lærlingernes Fornødenheder, og

lægge Grundvold til et udsøgt Skolebibliothek og skaffe

Plads til samme enten i Skolens eller Gymnasiums Byg¬

ning (Nyerup de lat. Skolers Hist. S. 323). I Regle¬

ment og Anordning for Cathedralskolen i Odense

af 6 October 1802 § 39 bestemtes til Skolebibliothekets og

det mathematiske, physiske og naturhistoriske Apparats Ved¬

ligeholdelse og Forøgelse en aarlig Sum af 600 Rdl. Som

Bilag 7 udstededes et i § 39 paaberaabt Reglement for

Bibliotheket, der dog ligesaa lidt som de fleste andre
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Bilag til denne Anordning er udkommet i Trykken, men

hvoraf Skolens Archiv eier et skrevet Exemplar tilligemed

et af Hertugen af Augustenborg gjennemseet og paa flere

Steder med egen Haand forandret Udkast dertil, rimeligviis

en Afskrift af Reglementet for Christiania eller Kjøbenhavns

Skoles Bibliothek. Dette vidtløftige Bilag indeholder i 10

Paragrapher Forskrifter om hvilken Plan der skal følges i

Bøgernes Anskaffelse, hvorledes der skal forholdes med Ind¬

kjøb, hvem der skal have Tilsyn med Bibliotheket og de ma¬

thematisk=physiske og naturhistoriske Apparater, endvidere

Bestemmelser om Bibliothekarens Forretninger Frem¬

gangsmaaden ved Udlaan til Lærere og Disciple samt hvad

disse Laanere have at iagttage; om Udlaan til andre Per¬

soner er der slet ikke Tale i dette Reglement.

Begge omtrent lige store Bibliothekers Bøger udgjorde

i 1802 sammenlagte efter min Optælling 1569 Bind. Til

denne Stamme sluttede sig efter Prof. Saxtorphs (Progr.

f. 1841 S. 57) og Dr. Kalkars Beretning (i Archivet

har jeg Intet kunnet finde derom) en ved den daværende

Overdirection modtagen Gave af omtrent 1000 Bind. Pro¬

fessor Heibergs Incrementcatalog, som gaaer fra Begyn¬

delsen af Aaret 1804 indtil 1818, udviser for dette Tidsrum

en Tilvæxt af 1878 Bind, hvoraf nogle ere erholdte ved

Gave, men de allerfleste ere indkjøbte deels i Bogladerne

deels paa Auctioner, af hvilke dog ingen enkelt gav noget

stort Udbytte. At Antallet af Bøger ikke steg høiere i det

nævnte Tidsrum, ligger deels i Pengevæsenets fleeraarige

slette Tilstand deels i den Omstændighed, at dengang bety¬

delig Mindre, end der var normeret, virkelig blev anvendt

til Bøger: hvoraf man dog ikke maa slutte, at de andre i

Anordningen omtalte Underviisningsapparater have slugt
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det Øvrige1). Fra 1819 til 1821 ere kun de paa Auc¬

tioner kjøbte Bøger indførte i Inerementprotokollen, og

efter dette Aar savnes særskilte Fortegnelser over nye Bø¬

ger indtil 1841; men efter Dr. Kalkars Angivelse ere fra

Slutningen af 1818 til 1835 tilkomne omtrent 4500 Bind,

hvoraf en stor Deel erhvervedes paa de betydelige Auctioner,

som forefaldt i det nævnte Tidsrum, deels i Fyen deels i

Kjøbenhavn, efter Prof. Heiberg, Landsdommer Baden,

Kammerjunker Heinen til Fraugdegaard, Stiftamtmand

Kofod, Conferentsraad MoldenhawerAdjunkterne

Krag, Krejdal, Overlærer Brohm o. A. Desuagtet

blev ogsaa imellem 1823 og 1835 i Gjennemsnit knap den

tredie Deel af den oprindelig normerede Sum forbrugt.

Paa den anden Side er i Løbet af dette Aarhundredes

første Halvdeel Bibliothekets Masse to Gange bleven for¬

mindsket ved Salg af Doubletter, første Gang i August

1807 (333 Bind) ved en særskilt Auction i Rectorboligen,

anden Gang 1835 paa Auctionen efter Overl. Brohm.

Fra Udgangen af 1835 indtil Midten af 1841 var efter

Prof. Saxtorphs Optegnelse (Progr. f. 1841 S. 58)

Tilvæxten 1616 Bind, og Bøgernes daværende Antal var

saaledes 9798 Bind foruden Programmer, Leilighedsskrifter,

Taler o. s. v. I det sidstnævnte Tidsrum blev der aarlig

anvendt noget over Halvparten af det normerede Maximum,

undtagen 1838, i hvilket Aar forbrugtes 754 Rd. 12 ß.,

altsaa ikke saa Lidet over Maximum, vel nærmest paa Grund

) De faa physiske Instrumenter, som Skolen fik i de første Aar

efter Reformen (af saadanne findes nævnede i Deliberations¬

protokollen en hydrostatisk Vægt og et Pyrometer med 6 Stæn¬

ger, en Elektriseermaskine, en Reflections=Teleskop, et kunstigt

Die og Øre), erholdtes enten ved Gave eller betaltes extra¬

ordinairt af Communitetets Midler.
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af et betydeligt Indkjøb paa den Brummerske Auction,

hvorved Bibliotheket fik en anseelig Forøgelse især af Vær¬

ker henhørende til de nyere Sprog. I Aaret 1841 ned¬

sattes Budgetsummen til 350 Rd. (hvoraf endda 20 til 30

Rd. i flere Aar henlagdes til Forsynelse af Discipelbibliothe¬

ket) og senere til 270 og 200 Rd., hvilken Indskrænkning

nærmest foranledigedes ved de betydelige Beløb, som An¬

skaffelsen af de naturvidenskabelige Samlinger udkrævede;

men fra 1852 er til Bibliotheket og de naturvidenskabelige

Samlinger samt øvrige Underviisningsapparater henlagt

350 Rd. aarlig, og den normerede Sum er siden 1844 og¬

saa aarlig anvendt efter sin Bestemmelse; hvad der i et en¬

kelt Aar bespares paa Bibliothekscontoen, kan efter Univer¬

sitetsdirectionens Resolution af 10 Juni 1843 komme Bi¬

bliotheket tilgode i det næste Aar uden Afkortning, men

paa den anden Side vil ogsaa Bibliothekskassens eventuelle

Underbalance i et enkelt Aar være at liqvidere i den nor¬

merede Sum for det paafølgende Aar. Især fra 1844 af

er en ikke ringe Deel af den til Bibliotheket normerede

Sum aarlig anvendt til Anskaffelse af Apparater til den

geographiske Underviisning, som Skolen tidligere næsten

ganske havde manglet, endvidere til Tegne= og Sangappa¬

rater; men desuagtet har Bibliotheket faaet en saadan Til¬

væxt siden 1841, at dets nuværende Masse udgjør henved

16,000 Bind, naar Programmer og andre Smaaskrifter

medregnes, men Doubletter fradrages. Af hvad der er til¬

kommet siden Slutningen af 1843 ere endeel Bøger erhver¬

vede til forholdsviis billige Priser paa flere Auctioner, især

efter Prof. Tauber (1847), Pastor Sorterup (1851),

Biskop Mynster (1854) og Stiftsphysicus Aarestrup

(1856), men endnu flere skyldes Gaver deels fra Universi¬

tetsdirectionen og Underviisningsministeriet, deels fra Pri¬
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vate, af hvilke jeg her vil nævne Conferentsraaderne Ve¬

del Simonsen og Wegener, der have foræret Skolen

de af dem udgivne Skrifter Etatsraad Blom, afd. Ju¬

stitsraad Jacobsen, Justitsraad Bølling, Kammerjunker

Oldenburg, Kasserer Hansen, flere Lærere og forhen¬

værende Disciple. En anseelig Samling af Bøger har

Biskop Tetens i Aaret 1849 sendt som Gave til Biblio¬

thekerne i den By, hvori han havde været Stiftsprovst;

af de Bøger, som tilfaldt Skolen, bleve dog adskillige, som

vare Doubletter for vort Bibliothek, efter Ministeriets Be¬

stemmelse igjen overladte til andre lærde Skolers Bogsam¬

linger. Endelig har afd. Pastor Westengaard ved testa¬

mentarisk Disposition i Aaret 1853 tilladt Skolen af hans

efterladte Bøger at udtage nogle, som det kunde være ønske¬

ligt for den at komme til at eie. — Hvis man skal frem¬

hæve nogle Sider af Bibliotheket, som især trængte til at

forøges og i de sidste 15 Aar ogsaa ere blevne betydelig

forøgede, da er det dansk og tydsk Litteratur, de mathema¬

tiske, physiske og naturhistoriske Videnskaber.

Tilsynet med Bibliotheket paaligger Rector, og han

staaer til Ansvar for dets Vedligeholdelse (Forordn. af 11

Mai 1775 § 46, 7 Nov. 1809 § 126). I Begyndelsen

besørgede han ogsaa Udlaanet og Protokolføringen; men

efterhaanden som Skolebibliothekerne ere blevne større, ere

ved de fleste Skoler de specielle Forretninger blevne over¬

dragne en af Lærerne som Underbibliothekar. Her be¬

stemtes det allerede ved kongel. Resolution af 21 Mai

1802, „at af de ansættende Adjuncter den ene skulde

gaae Rector tilhaande ved Skolebibliotheket“ (Nyerup cit.

St.), hvorimod det noget senere approberede Reglement for

Bibliotheket ikke indskrænker denne Post ene til Adjunc¬

terne. Det hedder nemlig i dette Reglements § 5: „Skole¬
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bibliothekets Bibliothekar er bestandig en af de ved Sko¬

len ansatte Lærere og udnævnes af Over=Directionen. Er

han ikke selv Medlem af Skoleraadet, forsyner dette ham

med en Instrux for hans Forretninger og Pligter i Over¬

eensstemmelse med dette Reglement, og saa er han forplig¬

tet at vende sig til Skoleraadet med skriftlige Forestillinger

(4og Forslag i alle Anliggender angaaende Skolebibliotheket“

Sandsynligviis var det oprindelig ikke betænkt at forene

nogen Godtgjørelse med Forretningen, der altsaa betragte¬

des som en Byrde, hvilken ingen af Skoleraadets Medlem¬

mer kunde have Lyst til at bære, og hvilken man derfor

fandt det beqvemmest at skyde over paa. Adjuncterne der

stode udenfor Skoleraadet og vare ganske afhængige af det;

men da der senere blev forenet en liden Løn med denne

Bestilling, vilde man ikke udelukke Conrector og Overlærere

fra Adgang til dette Emolument. Imidlertid have dog de

første Bibliothekarer været Adjuncter, og de senere fik det

lille Embede ikke fordi de vare blevne eller havde Udsigt til

at blive Overlærere men som ældre Lærere der ansaaes

for særdeles skikkede til denne Bestilling og vare villige til

at overtage den. Samtidig med Reformens Indførelse blev

Adjunct Schandorph udnævnt til Underbibliothekar og

da han afgik i det følgende Aar, blev Adjunct (senere Over¬

lærer) Bergenhammer hans Eftermand. Efter dennes

Død valgtes Overlærer Brohm ved Resolution af 9 April

1825 og vedblev at være Bibliothekar indtil sin Død (4

Juli 1834); hans Eftermand baade som Overlærer og

Bibliothekar blev Dr. Kalkar (23 Septbr. 1834), og da

han var bleven befordret til geistligt Embede, fulgte Dr.

Paludan Müller, der allerede havde vicarieret fra Be¬

gyndelsen af 1843, da Kalkar tiltraadte en Udenlandsreise,

men først blev endelig beskikket til Underbibliothekar ved
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Universitetsdirectionens Skrivelse af 21 Mai 1844; endelig

efter Prof. Müllers Befordring beskikkedes under 20 Octo¬

ber 1853 til Bibliothekar Adj. Kragh, der Aaret efter

ogsaa succederede Müller i Overlærerposten. Udnævnelsen

til denne Bestilling skeer endnu ligesom fra først af ved

Overbestyrelsen efter Rectors Forslag. Lønnen bestemtes

i 1802 til 50 Rd. aarlig, og denne Godtgjørelse er forble¬

ven uforandret, uagtet Bibliothekets Omfang efterhaanden

er steget til det Tidobbelte og Forretningerne næsten hvert

Aar ere blevne flere.

Hvad Anskaffelsen af Bøgerne angaaer, da fastsætter

Forordningen af 11 Mai 1775 § 42, at Rector aarlig skal

indsende en Fortegnelse over, hvad for Bøger der for den

lille til Bibliotheket dengang henlagte Sum skulle kjøbes,

til Biskoppen, som udvælger dem, han finder mest fornødne

og nyttige, hvorefter Rectoren maa kjøbe samme til Sko¬

lens Nytte. Derimod forbeholdt efter Reglementet af 1802

§ 3 Overdirectionen sig at disponere over Anvendelsen af

den da normerede Sum til Bøger og Apparater, og til den

skulde Skoleraadet qvartaliter eller oftere indlevere en For¬

tegnelse paa de Bøger, som bragtes i Forslag til at ind¬

kjøbes med tilføiede Priser; ja i Begyndelsen besørgede

Overdirectionen selv ved et af sine Medlemmer (Molden¬

hawer) Indkjøbet. Ved Forordningen af 7 November 1809

er denne Umyndighedstilstand ophævet, og Skolen har nu

indenfor Grændserne af Budgetsummen frit Raaderum til

at anskaffe hvad der skjønnes at være fornødent eller ønske¬

ligt at have. Af de anskaffede Bøger ligge de, som have

en mere almindelig Interesse saavelsom samtlige Journa¬

ler, Programmer og andre Smaaskrifter i en vis Tid til

Eftersyn i Lærernes Aftrædelsesværelse, hvor der ogsaa

er henlagt en Fortegnelse over dem og en Forslagsprotokol.
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I Begyndelsen var ingen bestemt Udlaanstid fastsat;

senere bestemtes den til to Middagstimer hver Uge (i de

senere Aar Tirsdag og Fredag 12=1), dog saaledes, at en

Bog, som der haves øieblikkelig Brug for, ogsaa kan er¬

holdes udenfor disse Tider. Udlaanet er ikke indskrænket

til Skolens Personale, men i lang Tid har enhver læsely¬

sten og paalidelig Person i Provindsen havt Adgang til at

benytte Bibliotheket. Glædeligt har det været at see, hvor

flittigt de ældre Disciple især i de senere Aar have benyt¬

tet Bibliothekets Hjelpemidler ikke blot til det Arbeide,

Skolen medfører, men flere af dem ogsaa til Selvstudium.

Om begge Bibliothekers oprindelige Localer er talt

ovenfor. Overleveringen af Gymnasiets Bogsamling og

andre Apparater til Skolen blev forsinket ved Biskop T.

Blochs Død, og Foreningen af begge Samlinger i eet Lo¬

cale fandt først Sted i Begyndelsen af 1804, efterat Over¬

directionen under 27 December 1803 havde bifaldet Skole¬

directionens (ↄ: Stiftsøvrighedens eller Ephoratets) Ind¬

stilling desangaaende. Den forenede Bogsamling opstilledes

nu i Gymnasiebygningens mindre Auditorium paa venstre

Side af Vestibulen, imedens det større Auditorium paa

høire Side blev Skolens, ligesom det tidligere havde været

Gymnasiets Solennitetssal; senere brugtes det tillige til

Gymnastiklocale. Man tænkte ogsaa dengang paa at op¬

rette en Læsestue ved Bibliotheket enten i Vestibulen eller

i et af Qvistværelserne (Skoleraadets Deliberationsprotok.

16 Aug. 1804); men denne Plan blev ikke udført. Senere

foranledigede Bøgernes betydelige Forøgelse, at man atter

maatte tage det større Qvistværelse i Brug til deri at op¬

stille en Deel af Bibliotheket, og Rummet begyndte endda

tilsidst at blive for knapt, saa at man havde maattet berøve

Stiftsbibliotheket de Samme overladte tvende andre Qvist¬
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værelser (jfr. Kalkar om O. Bibl. S. 39), hvis ikke Sko¬

len i Aaret 1846 havde faaet et nyt opbygget større Locale

med Solennitets= og Gymnastikfal. Der blev da bestemt,

at Bibliotheket skulde forblive i Gymnasiebygningen, der

formedelst sin Beliggenhed ikke godt kunde afhændes til pri¬

vat Brug, og at ogsaa den større Sal skulde benyttes til

Bibliotheksværelse. Men nu foreslog Biskop Faber, der

ønskede ved denne Leilighed at skaffe Stiftsbibliotheket et

eget rummeligere Locale, at Gymnasiet skulde overlades til

dette Bibliothek imod et Vederlag, der var tilstrækkeligt til

derfor at indrette Værelser til Skolens Bogsamling i Skole¬

bygningen selv. Denne for begge Stiftelser særdeles hel¬

dige Plan, hvorved navnlig Skolen sik et Locale, der var

langt mindre bekosteligt at vedligeholde og meget beqvemmere,

erholdt efter Universitetsdirectionens Indstilling kongelig

Approbation (jfr. Bidrag til Skolens Hist. I H. S. 29 og

45 samt Progr. f. 1847 S. 99 ff.); Bibliotheket blev alle¬

rede flyttet i Juleferierne 1846 og opstillet i de to Værel¬

ser i Stueetagen, som oprindelig havde været bestemte til

de naturvidenskabelige Samlinger. Men efter ti Aars For¬

løb maatte Bibliotheket atter skifte Plads, da der ved Sko¬

lens seneste betydelige Udvidelse og Oprettelse af Realclasser

blev Trang til flere Classeværelser. I Midten af forrige

Aar er det da blevet flyttet op paa Loftet og opstillet i de

to store Værelser, som før vare brugte til Opbevaringssted

for de naturvidenskabelige Samlinger, samt i den parallel

dermed paa den anden Side af en Corridor indrettede Sal

af 24 Alens Længde (s. Progr. f. 1857 S. 144 ff.). Dette

nye Locale er smalt og lavt og staaer i Skjønhed langt til¬

bage for det forrige, men iøvrigt er det anstændigt og endda

ret hyggeligt, og tillige har det den Fordeel, at det allerede

i sin nærværende Skikkelse kan rumme flere Bøger end
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det forrige, og, hvis det gjøres fornødent, kan udvides til

begge Sider.

Af Cataloger har Bibliotheket en heel Deel baade

ældre, fra Slutningen af forrige og Begyndelsen af dette

Aarhundrede, og en nyere, som efter Bergenhammers i

smaa Hefter skrevne Fortegnelse er indført i tre store Pro¬

tokoller og fortsat til seneste Tid; men den Roes, som Dr.

Kalkar S. 20 tildeler denne sidste Catalog, kan jeg ikke

istemme. Den har store Mangler og Ubeqvemmeligheder i

Planen, og disse Mangler ere blevne forøgede med Tiden,

idet den til nye Bøgers Indførelse levnede Plads ikke har

staaet i Forhold til Bibliothekets Tilvæxt; denne Catalog,

som nu vel har tjent i over 30 Aar, er efterhaanden paa

mange Steder bleven saa chaotisk i sit Udseende, at man

neppe kan finde Rede i den. I 1842 havde man fattet den

Beslutning at lade trykke en fuldstændig scientifisk ordnet

Catalog, der skulde udkomme som første Deel af det følgende

Aars Skoleprogram (jfr. Progr. f. 1842 S. 39 f., 1843

S. 17); men de, som tænkte herpaa, havde neppe nogen

klar Forestilling om de Forarbeider og de Pengemidler, som

et saadant Foretagende kræver; kun tre Ark udkom i det

følgende Aars Program, og af flere Grunde stilledes Sa¬

gen derefter i Bero. Siden 1854 er efter Ministeriets

Foranstaltning arbeidet paa at tilveiebringe en ny og hen¬

sigtsmæssigere Catalog, der senere skulde trykkes (s. Progr.

f. 1854 S. 103 f.). Ministeriet var dengang af den Me¬

ning, at Catalogen vilde være helst heelt at aftrykke i det

første Program, der udkom, efterat Arbeidet var tilende¬

bragt; men efter Rectors nærmere Forklaring og Indstilling

har Ministeriet under 16 Mai f. A. bifaldet, at Catalogen

trykkes særskilt, og at der til Afholdelse af Udgiften dermed

i Budgetforslaget for 18º',, foruden det sædvanlige Beløb
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til Prøgræmmer, under denne Conto optages et extræordi¬

nairr Tilskud af 300 Rd., og ligeledes paa Budgetforslaget

for 188ºo et extraordinairt Beløb af den Størrelse, som

kan antages at ville medgaae til Trykningen af Resten af

Catalogen. Seddelcatalogen blev færdig ifjor og Realcata¬

logen er saavidt fuldført, at Trykningen har kunnet be¬

gynde; det hele Arbeide udføres af Bibliothekaren, Over¬

lærer Kragh.

Sluttelig vil jeg endnu tilføie nogle Ord om Forbin¬

delsen eller rettere sagt Mangelen paa Forbindelse imellem

Cathedralskolens og Odense Byes øvrige Bibliotheker. Af

disse Bibliotheker har Dr. Kalkar i sit Skrift omtalt Ka¬

ren Brahes, Fyens Stifts=, Militair= og Borgerbibliothe¬

ket, hvilket sidste dog synes senere at være gaaet ind, hvor¬

imod der er tilkommet Læseforeningens Bogsamling, der

efterhaanden er voxet til en betydelig Størrelse, samt den

paa Odense Slot værende Afdeling af det kongelige Haand¬

bibliothek, der ved allerhøieste Resolution af 31te December

1850 blev skjenket til Fyens Stift. Allerede Dr. Kalkar

har i Fortalen til sit 1836 udkömne ofte nævnte Skrift

gjort opmærksom paa Vigtigheden af, at de i og for sig

indskrænkede Kræfter, over hvilke hvert enkelt af disse Bi¬

bliotheker har at raade ikke spildes, men vinde i Styrke

ved en Forening, samt udtalt sig om det Gavnlige og Ønske¬

lige i, at de forskjellige Bibliothekers Bestyrelser forenede

sig om at kjøbe Bøger efter en fælles Plan og ikke som

hidtil, hvert Bibliothek anskaffede, hvad det troede at være

til sin Tarv, uden at forhøre sig om det ikke allerede var

tilstede i et af de andre, hvorved mangt et kostbart Værk

fandtes i Byen in duplo, og til Gjengjeld mange andre

ligesaa vigtige aldeles savnedes. Ogsaa mig var efterat

jeg var bleven ansat her, den Ødselhed, som viste sig i An¬

4
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skaffelsen af de samme Værker i to Bibliotheker, paafal¬

dende, og jeg tillod mig dengang at fremkomme med det be¬

skedne Ønske, at Bestyrerne eller Bibliothekarerne for

Stifts= og Cathedralskolens Bibliothek maatte, inden de

aarlige Bestillinger af Bøger fandt Sted, conferere deres

Lister med hinanden og forhøre sig, om ikke en Bog, der

ønskedes anskaffet paa det ene Sted, allerede fandtes paa det

andet. Men dette Forslag vandt dengang ikke Bifald.

Et Skridt videre gaaer Forfatteren af en interessant

Artikel: Om et eneste stort offentligt Bibliothek

i Staden Odense, der findes i Hempels (C. Bag¬

gers) Bidrag til Tidshistorien 1838 No. 12 (Forfatteren

er, som man seer af Erslevs Forfatterlexicon, Geheime¬

archivar Conferentsraad Wegener, dengang Lector ved

Sorøe Academie). Han skildrer med levende Farver Ad¬

splittelsens Ulemper og foreslaaer Foreningen af de sex den¬

gang i Odense bestaaende Bogsamlinger (Læseforeningens

medregnet) til eet Bibliothek i eet Locale og under een

Direction, bestaaende af sex Directorer hvoraf hver fore¬

staaer den Section, som før har udgjort et særskilt Bi¬

bliothek, og har en vis Uafhængighed indenfor dens Om¬

fraade, men dog skal arbeide i Samklang med de andre Di¬

rectorer ved Mageskifter imellem Sectionerne og navnlig

ved Indkjøb af Bøger, hvilke sidste skulle afgjøres i en For¬

samling af de 6 Directorer efter fælles Overveielse, dog

saaledes, at hver Director har den afgjørende Stemme for

sin Section og fuld Raadighed over sine Fonds, hans

Colleger derimod kun en raadgivende. Denne Idee, hvilken

Forfatteren i Artikelens Overskrift kalder „en patriotisk

Phantasie for Fyenboere“, indeholder den første Spire til

en senere af Regjeringen i Bevægelse sat Plan til Stiftel¬

sen af et Centralbibliothek for Fyen,
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Ved Skrivelse af 11te Juni 1851 tilkjendegav Ministeriet

for Kirke= og Underviisningsvæsenet Stiftsøvrigheden sit

allerede i længere Tid nærede Ønske, at medvirke til Op¬

rettelsen af et Centralbibliothek i Fyen ved en Forening

af flere i Odense værende offentlige Bibliotheker, og an¬

modede Stiftsøvrigheden om, efter Forhandling med Bi¬

bliothekaren for Slotsbibliotheket, hvilket det ved ovenfor

omtalte kongelige Rescript var tilladt at optage i et saa¬

dant eventuelt Centralbibliothek, at udtale sig om, hvorvidt

Forholdene maatte tilstede en Forening af flere af de i

Odense værende offentlige Bibliotheker, og i bekræftende

Fald at meddele Ministeriet en Plan for Oprettelsen af et

saadant Centralbibliothek, ledsaget af en Beregning over

de Udgifter som dets Oprettelse og Vedligeholdelse vilde

medføre, saavelsom en Oversigt over de Ressourcer, som til

deres Dækning maatte være tilstede. Da Ephoratet, for¬

anlediget ved denne Ministerialskrivelse, ogsaa havde for¬

langt Rectors Erklæring med Hensyn til Skolens Bibliothek,

udviklede Rector i sin under 24de Juni s. A. afgivne Be¬

tænkning Skolebibliothekets særegne Øiemed og Brug, hvor¬

for han fra Skolens Standpunkt og seende hen til dens

Interesse ikke kunde ønske nogen Forandring i Bibliothekets

hidtil værende Stilling, men at han dog paa den anden

Side erkjendte det Ønskelige i, at de hidtil spredte Kræf¬

ter bleve mere samlede, og at den strenge Afsondring og

Uafhængighed af Odense Byes forskjellige Bibliotheker fra

hverandre, hvorved endeel Pengemidler ere blevne spildte,

hævedes, ligesom han ogsaa troede, at Skolens Bibliothek,

uden at tabe væsentlig sin Charakteer og den Nytte, det

hidtil havde stiftet i sin Kreds, kunde indordnes under det

paatænkte Centralbibliothek med fælles Bestyrelse Bi¬

bliothekar, Catalog og Fonds paa visse nærmere

1*
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angivne Vilkaar, hvoraf de vigtigste vare, at det som en

Section af Centralbibliotheket beholdt sin Plads i Cathe¬

dralskolens Bygning med let Adgang for Lærere og Disciple,

samt at der ved Bogkjøb toges særdeles Hensyn til Sko¬

lens Tarv. Efterat Ministeriet ved Stiftsøvrighedens

Skrivelse af 11te September s. A. og de samme vedføiede

Bilag var blevet underrettet om, at de Bibliotheker, med

Hensyn til hvilke der kunde være Spørgsmaal om at lade

en Forening som den omhandlede indtræde, vare Fyens

Stiftsbibliothek, Slotsbibliotheket og Cathedralskolens Bi¬

bliothek, tilkjendegav Samme i Skrivelse af 8de October s. A.,

„at de Betingelser, som af Rector vare bragte i Forslag,

indeholdt efter Ministeriets Formening de laveste Fordrin¬

ger, der fra Skolens Side kunde opstilles for dets Bibliotheks

Indordning under det paatænkte Centralbibliothek; men

selv om man vilde blive staaende derved, vilde der dog kun

tilveiebringes en halv Forbindelse, der ved Forviklinger,

som formeentlig vilde være en uundgaaelig Følge deraf,

ikke vilde kunne være uden en uheldig Indflydelse saavel

for Skolen som for det paatænkte Centralbibliothek. Mi¬

nisteriet maatte derfor være af den Formening, at Skolens

Bibliothek rettest maatte forblive i den samme Stilling som

hidtil, idet Samme dog fra sin Side ikke vilde have Noget

at erindre imod, at der efter nærmere Forslag fandt en

Udvexling Sted imellem det og det paatænkte Centralbi¬

bliothek, saaledes at hiint afgav til dette, hvad der staaer

i fjernere Berørelse med Skoledisciplinerne, og igjen derfor

modtog fra dette, hvad der nærmere angaaer disse“

Det er saaledes kun Stiftsbibliotheket og Slotsbibliotheket,

som ville komme til at danne Centralbibliotheket; men da

det første kun har faa, det sidste ingen Midler til Vedlige¬

holdelse og Forøgelse, og det har nogen Vanskelighed at
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anvise nye Hjelpekilder, have de fortsatte Forhandlinger om

disse tvende Bibliothekers Forening og et Centralbibliotheks

Oprettelse endnu ikke ført til noget endeligt Resultat.

Imidlertid ere Forholdene nu saadanne, at en større Sam¬

virken imellem det eventuelle Centralbibliothek, Cathedral¬

skolens — og vel ogsaa Militairbibliotheket, hvis dette

vedbliver at bestaae — let vil kunne tilveiebringes. Karen

Brahes Bibliothek, der for sin lille aarlige Rente (8 Rd.)

kun anskaffer danske Bøger som ere ældre end 1736, og

Læseforeningens Bibliothek, der nærmest er beregnet paa

underholdende Læsning for Middelstanden, kunne her ikke

komme i Betragtning.
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