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Indbydelsesskrift

til

Afgangsexamen og Hovedexamen i

Odense Cathedralskole

i Aaret 1864.

Indhold:
I. Bidrag til Skolens Historie, syvende Hefte:
a. Om Latinskolens Tilstand kort før Reformen.

b. Nogle ældre Actstykker, fornemmelig henhørende til Disciplinens

Historie.

II. Skoleefterretninger.

Odense
Fyens Stiftsbogtrykkeri.

I.

Om Latinskolens Tilstand

kort før Reformen.

1.

Odense Latinskole som den var fra 1786 til 1793.
Af afd. Pastor U. C. Mule i Nørrelyndelse.

De følgende Notitser ere optegnede efter min Opfordring
og leverede mig i Aaret 1850 med Tilladelse til at benytte dem

som jeg selv vilde. Jeg har troet, at de vilde have mest In¬

teresse, naar de gjengaves i deres oprindelige Skikkelse, og jeg
har end ikke nænnet at gjøre nogen Forandring i Forfatterens
noget gammeldags Stiil, for ikke at svække det eiendommelige

Præg af disse Fortidens Minder. Som det sædvanlig gaaer,
have Minderne ikke blot staaet levende, men ogsaa i stadseligere
Skikkelse og i større Dimensioner for den gamle Mand, der
havde bevaret Indtrykkene fra Drengeaarene usvækkede, end de

samme Localiteter og Gjenstandene deri viste sig for os andre,
som første Gang saae dem i en moden Alder og kom til dem

med større Fordringer til Rummelighed, Beqvemmelighed og
Skjønhed. Enkelte Oplysninger eller Berigtigelser har jeg til¬

føiet under Texten.
H.

—————* *—

Den temmelig lange og høie Skolebygning bestod af to

Etager med Indgang fra to Sider, en umiddelbart fra St.
Knuds Kirkegaard med Fløidøre, en anden fra Bygningens

til St. Knuds Kirkestræde stødende Gaardsplads med en

almindelig stor enkelt Dør, indenfor hvilken var en Muur¬

steensgulvbelagt Forstue, ved hvis venstre Side fandtes et
rummeligt Værelse, der brugtes til Skolebibliothek og Gjem¬
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mested for Examensstilebøgerne, ogsaa maaskee til Archiv for
Correspondence i Skolens Anliggender, havde man ellers
dengang havt et saadant. Ved Forstuens høire Side laae
Skolelocalet, en lang, bred, høi, lys Sal med Vinduer baade

til Kirkegaarden og Gaardspladsen, og deelt i den øverste

Ende ved et Plankeværk med Fløidøre til den øvrige Skole,
indenfor hvilke en Stue til Mesterlectien var anbragt. Her

fandtes en høi Kakkelovn, en Kasse til Landkort til den

gamle Geographie, en svær Messinglysekrone, nogle i Væggen
indmurede Sandstene med Inscriptioner over Skolens afdøde
Velgjørere ved til den stiftede Legater*), og et høit, anseeligt
Catheder med Himmel over. Omkring Bordene til Høire

og Venstre af Cathedret i Form af en retvinklet Triangel

paa i Gulvet fastslaaede Bænke sad Mesterlectianerne. Lig¬
nende Borde og Bænke for Disciplene vare hensatte i Sko¬
lens i een Sal sig befindende nederste Lectier, til Høire ne¬

denfor Mesterlectie 5te Lectie, til Venstre ligeoverfor den,

4de Lectie, hvorpaa fulgte en bred Tvergang, i hvis Gjen¬
nemsnitsende mod Gaarden stod en stor Kakkelovn, der skulde

hvis Fløidøre
opvarme hele den lange, fra Mesterlectien —
dog altid stode aabne — skilte Skolesal, og ved hver Side
nedenfor Tvergangen vare de 2 Lectier, 3die og 2den, denne

til Venstre, hiin til Høire fra Mesterlectien. Til Hørernes
Stade tjente en meget stor Lænestol af Træ med et saare

høit Bagsmæk — en saadan i hver Lectie.
Fra Skolens Forstue førte en Slags Vindeltrappe op
til øverste Etage, hvori til Høire en lang Gang med

*) Lysekronen var Kingos Gave til Skolen s. nedenfor Nr. 3; Sand¬

stenene ere de Mindetavler over Etatsraad Bagger og Frøken
Ernst, som nu findes indmurede i Skolebygnings nederste Etage

paa begge Sider af Rectors Værelse; Indskrifterne ere forfattede af

Rector Prof. Tanber.
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Vinduer, til Gaarden, til Venstre to Beboelseslei¬
ligheder, hver med 3 lyse, brede og høie Værelser for to

af Hørerne, og i hver Ende af Gangen var anbragt et Lo¬

cale med 2 ligeledes lyse, brede og høie Værelser for de

andre 2 Hørere.
Skolens Underlærerstand bestod saaledes af 4, dens

Overlærerstand af 2 Personer, Rector og Conrector, begge

med Titelen: Professor*). Ingen af disse havde fri Bopæl,
og deres aarlige Lønning, som udredtes af den Skolen til¬
lagte Tiende, kunde vel beløbe sig, Rectors til henved 700,

Conrectors til mellem 5 og 600 Rd., medens hines Gage¬

ring om Aaret vist neppe udgjorde mere end circa 150 Rd.,
dem nok tildeels udbetalte af Skolens accidentelle Indtægter

for Disciplenes Kirketjeneste**).
Rectoren — Skolen havde det Meste af hine Aar Ole

Kraft, forflyttet fra Horsens til Odense og hvis Enke
nylig skal være død — var en ung Mand med Talent, æsthe¬

tisk Smag, Fyrighed, Klogskab og gode Talegaver for Cathe¬

dret og for Prædikestolen, den han ofte besteg. Han var
meget yndet og agtet af Disciplene og i Besiddelse af disses

Tillid. Conrectoren Mag. Sibbern var en gammel, tildeels

svagelig Mand, vist med grundige grammaticalske philologiske
Kundskaber, hvilke han skal have lagt for Dagen ved en af
ham forfattet latinsk Grammatik*), men uden mindste med¬
— — —— — —

*) Denne Titel havde de dog nærmest som Lærere ved Gymnasiet.

**) Disse Gager ere dog vistnok noget for lavt anslaaede, da Rector
og Conrector foruden deres Lønning ved Skolen havde hver Halv¬
delen af linguæ Græcæ (philosophiæ s. Program for 1862 S. 48

f.) Profession, og Hørerne i Slutningen af det 18de Aarh. ogsaa
havde noget større Indtægter ved heldigere Tiendeaccorder; iøvrigt
vare Indtægterne ikke eens hvert Aar, da Capitelstaxten og andre

Omstændigheder havde Indflydelse derpaa.

244)

Her menes hans Accessiones et annotationes exiguæ ad præcepta

grammaticæ latinæ in compendio Severini Anchersen. Othenis
1780.
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født Talent. Hans Priis var hans ærlige, simple Væsen.
Hørerne, der valgtes af Biskoppen og Rectoren, vare i det
Hele høist uduelige Subjecter, uden Kundskaber og blottede

for al Underviisningsgave og =Kunst. Exempel paa, hvor
ringe deres philologiske Kundskaber vare, er ikke mindre

den Omstændighed, at de ved Hjelp af en skreven dansk

Oversættelse, maaskee fuld af Feil, som vel fra Antecessor
gik over til Successor i en Række af Aar, forberedte sig paa

det Pensum, de skulde, som det hedte, tyde for Disciplene i
Læretimerne, ligesom at de benyttede en latinsk Version til

at indstudere hjemme det Græske, de havde latinsk at oversætte

for Skolen, end at de nøiedes med at Discipelen kunde ord¬
ret opramse sin daglige Lectie i Grammatikerne, Historie,
Geographie og Religion. Exempel paa deres forkeerte Un¬

derviisningsmethode er deres Indøvelse eller rettere Ind¬

prygling af Opramselse, især af Grammatikerne, uden at
gjøre Lærlingen bekjendt med Reglerne for Derivationen, der

er saa betydeligt et Lettelsesmiddel til at fæste fornemmelig
den græske Conjugation i Hukommelsen — ikle at tale om
til at skærpe Forstand og Eftertanke. — Men Ingen kan

give mere, end han har, og hine Hørere vidste ikke engang,
hvad Grammatik var. De nøde aldeles ingen Agtelse blandt
Disciplene, som godt afmærkede dem deres Svagheder.
3

Regelen skulde der (Løverdags Eftermiddag undtagen) under¬
vises paa Skolen 7 Timer, fra Kl. 8 — dog de mørke

Dage fra Kl. 9 — til Kl. 12 Formiddag og fra Kl. 2
til 5 Eftermiddag, og Underviisningsgjenstandene vare, som

dengang i alle Latinskoler, indskrænkede til Latin, Græsk,

Hebraisk, Historie, Geographie, Religion, og i sidste Halvaar

før Dimissionen til Universitetet sphærisk Astronomie, fore¬
draget uden mathematiske Bemærkninger af en Lærer, der

selv, som Disciplene let kunde skjønne, havde kun et saare
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dunkelt Begreb om, hvad Astronomie, end sige hvad Mathe¬

matik var. Imidlertid fandt disse syv anordnede daglige
Underviisningstimer næsten aldrig Sted, idet Conrector, der

læste de to første Dage om Ugen, i Regelen gav Tirsdag
Eftermiddag Lov, og Rector, hvem det paalaae at undervise

de fire sidste Ugedage, under et eller andet Paaskud om For¬

fald, sædvanlig mødte kun een Formiddag og een Eftermid¬
dag ugentlig paa Skolen. Lægger man nu hertil Frihed

fra denne, de idelige Møder i Kirkerne eller paa Kirkegaar¬
dene, som Syngen for Liig, for Brudefolk, ved Communion,
ved Kirkegudstjenesten o. s. v. i Forbindelse med Skole¬

ferierne — 4 Uger, ja derover om Sommeren, 14 Dage a
3 Uger ved Juul, Paasken og Pintsen, Markedsdage, Skytte¬

laugsdage, Ferie efter Examen, extraordinaire Kirkedage o.

s. v. — medførte, saa kan man vel sige, at der neppe i
fulde to Maaneder aarlig blev læst paa Skolen.
Auctores, hvorefter man skulde lære de gamle Sprog,

vare i anden eller nederste Lectie i Latin: Eutropius's
korte Udtog af den romerske Historie og Phædri Fablers 2

første Bøger; i tredie Lectie Latin: omtrent Halvdelen af
Justinus's Verdenshistorie og de 3 sidste Bøger af Phædri

Fabler, i Græsk: Johannes's Evangelium; i fjerde Lectie
Latin: sidste Halvdeel af Justinus, Ovids libri ex Ponto

og Terents's Phormio, Andria, Heautontimorumenos, i

Græsk: Matthæi og Lucæ Evangelier; i femte Lectie Latin:
Cicero de ofticiis, Noget af Brutus og Horats's Breve, i

Græsk af N. T. Marcus og Brevet til Romerne, af

profane Auctorer: Epictets Haandbog, i Hebraisk første
Capitel af Genesis; i Mesterlectien (med Fordeling paa

begge dens Parter) i Latin: Horats's Oders 3 første Bø¬

ger og ars poetica, Resten af Brutus, Virgils Æneide 1ste,

2den og 6te Bog, i Græsk Apostlernes samtlige Breve,
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Homers Iliade 1ste Bog, Herodots Euterpe, i Hebraisk
Genesis. Enkelte Disciple læste Noget af Livius, som de

gik op med til Artium istedetfor med Hebraisk, men læste det
paa egen Haand. Grammatikerne, som da brugtes paa Sko¬
len, vare i Latin Badens i Græsken Munthes, i He¬
braisk Dantii; Lærebøgerne i Historien vare Kalls almin¬
delige Verdenshistorie, og Suhms Danmarks; Geographie
lærte man efter Sommerfelds, Religion efter Guld¬

bergs Galtens og Balles Lærebøger. Ved de mange

Skoleferier var det Lærerne umuligt at gjennemgaae alle

hine Auctorer for Disciplene (man lærte paa Skolen kun at

tyde første Capitel af Genesis 100 eller 200 Vers af
Iliaden og et Par Capitler af Euterpe), og maatte de derfor

overlade til disses Privatflid hjemme nogenlunde at afhjelpe

Forsømmelserne, Skolen havde gjort sig skyldig i. Dette

skete da ved Hjelp af skrevne Oversættelser, som den ene
Discipel laante den anden, og ved en Veiledning, nogle Lit¬
terati — mest Studenter fra tydske Universiteter — der da

som Informatorer opholdt sig hos adskillige adelige Familier
i Odense, velvilligen meddeelte den saa sørgelig forsømte
Skolediscipel. Blandt Odense Litterati mindes jeg var da en

talentfuld, i den romerske æsthetiste Litteratur, fornemmelig i
Seneca's Sørgespil vel bevandret Skuespiller, Carnier,
der havde studeret i Jena og Halle og siden blev Instructeur

ved det kongelige Theater i Berlin, og en Sprogmester fra
Slesvig i det Tydske, Johansen, en dygtig Regnemester

med gode Indsigter i Mathematiken overhovedet (i Skolen
lærte man hverken at regne eller at skrive, og Mangen blev

dimitteret herfra uden at kunne de 4 Species eller skrive et Brev

orthographisk rigtigt). Uden nævnte Privatflid, understøttet

af fremmed Hjelp vilde vist de fleste af Odense Latinskoles
Dimittender dengang være blevne rejicerede ved Examen
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artium, hvad imidlertid sjælden indtraf, dog i eet Aar med

to. Nogle af disse Dimittender vandt endog siden et hæder¬

ligt Navn, som f. Ex. Etatsraad Rector Bloch i Roeskilde,
Dr. Sognepræst i Skjelskjør Limkilde, berømt af sin
Oversættelse af nogle af Seneca's philosophiske Afhandlinger

og Breve, en Splet, en dybsindig philosophisk Gransker fra
den Kantiske Periode, Cancellieraad Hempel, bekjendt som

Fyens Stiftstidendes mangeaarige Redacteur og Udgiver,

som en af Odense drift= og fortjenstfuldeste Borgere i flere
Retninger, som Stænderdeputeret o. s. v., en Løbner

Oberstlieutenant i Artilleriet, mangeaarig Commandant paa

Færøerne, Ridder etc. De fleste af Disciplene bleve Præster
eller Degne, ikke mange gik det ulykkeligt.
Kun een Gang om Aaret afholdtes en saakaldet Skole¬
examen, hvorved da Rector og Conrector deelte Arbeidet i

Disciplenes Overhøring imellem sig. Paa denne Examen

fulgte en latinsk Stiiløvelse efter et Dictat med større eller
mindre Afdelinger i Forhold til Lectiernes Grader. Den

anstilledes paa Skolen med alle Lectierne paa eengang uden

synderligt Opsyn derved, saa at den ene Discipel med Lethed
kunde hjelpe den anden*). Men kan og en Blind vise en

anden Blind Veienl Der bleve sikkert saare faa feilfrie
Stile afleverede, hvad intet Under var, da vist ikke een af
Lærerne, naar Rector og Conrector undtages, kunde skrive

en Sætning rigtig paa Latin og derfor sjældent og ugjerne
befattede sig med at øve Disciplene i Stiiludarbeidelser.

Skjøndt Skolen dengang kunde aarlig sende imellem

15 og 20, ja stundom nogle og tyve af sine Besøgende til
Universitetet, saa beløb sig dog Discipelantallet, hvoriblandt

vare adskillige paa 20 Aar og derover, til over de Hundrede

*) Ifr. nedenfor Nr. 2.
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om Aaret. Hvad der bragte det hertil, var vistnok for de

Fleste mindre Lyst til at modtage Indvielsen i Minerva¬
templet, end Visheden om ved Skolen at finde Midler til

det daglige Livs Fornødenheders Afhjelpning. Disse Midler

fandt man i de saakaldte Kostpenge, i fri Bespiisning Middag
og Aften hos Familier i Byen, i Oplagspengene og i Sti¬

pendier ved Dimissionen til Universitetet. Kostpengene traadte
istedetfor den frie Kost, som Disciplene i Forening med

Hørerne før nød i Klosteret —en Sal i Odense Hospital
og bleve uddeelte paa Skolen maanedlig med sparsommere

eller rigere Haand efter Lectien, man var i, mindes jeg ret,

til hver Discipel i 2den (nederste) Lectie maanedlig 4 Mk.,
i 3die 6 Mk., i 4de 8 Mk., i 5te 10 Mk., i Mesterlectien

paa nederste Part 2 Rd., paa øverste 2 Rd. 2 Mk. Alle
Disciple, forstaaer sig, havde fri Skolegang. Man skulde

have flere Kostpenge, end de maanedlig uddeelte; men hvad
der manglede heri, blev henlagt og under Navn af Oplags¬

penge udbetalt Dimittenden i Forening med de Skolelegater,
han fandtes værdig til at oppebære, iblandt hvilke Legater
Frøken Ernstes og Baggers (det store) vare de betydeligste,

hiint, husker jeg ret, paa 50 Rd. eengang for alle. Ingen
Discipel undsaae sig ved at gaae omkring i Byen og bede
om en Dags Frikost Middag og Aften ugentlig, og ingen
Borger afslog ham hans Bøn, ja man gav ham endog stun¬

dom to Dages.
Nogle Extrafortjenester kunde Skolen (dog alene dens

femte= og Mesterlectie) undertiden have i Liigbæringen og
Lysbæringen for Liig. Saadanne Fortjenester forefaldt da

kun ved Liigbegængelser i fornemme og velhavende Huse. For
Liigbæringen fik af den Dødes Paarørende hver Discipel

mindst 8 Mk., undertiden 2 à 3 Rd. eller derover, og for

Processionen med Lysene, hvori kun to af de Høieste og
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Smukkeste blandt Mester= eller Femtelectianerne kunde deel¬

tage, erholdt hver 3 à 4 Rd. og stundom mere, ikke at tale

om, at baade Liig= og Lysbærerne bleve i Sørgehuset vel og
overflødig beværtede med Kager, Liqueurer og Vine. Visse

Aar kunde, idet ikke faa adelige velhavende Familier fra
Landet opholdt sig i Odense til ud paa Foraaret, flere saa¬

danne Liigbegængelser eller Bisættelser finde Sted, og
Disciplene paa denne Maade tjene ikke saa Lidet. Her maa

jeg bemærke som et charakteristisk Træk for Skolen, at ved
omtalte Leiligheder fandt aldrig nogen Uorden Sted imellem

de tjenstgjørende Disciple, skjøndt de ingen Foresat havde med

sig. Ædruelighed og Maadehold iagttoges, og skulde En eller
Anden glemme, hvad han skyldte Ære og Sømmelighed, blev

han ved et strengt Blik eller en alvorlig Tiltale af en Med¬
discipel, han havde Respect for, erindret om sin Glemsomhed

med langt mere Frugt, end hvis Erindringen var kommen

fra en Hørers Mund eller Øie. Her endnu et Exempel
paa den Æresfølelse, som da viste sig hos Disciplene. Ved
en adelig og rig Mands Jordefærd — Liget var i tre Ki¬

ster, altsaa Bæringen et ikke kort Stykke Vei til Kirken be¬

sværlig — bød man hver Discipel, der havde baaret, 4 Mk.,
da han dog efter Skik og Brug havde ventet sig mindst 2

Rd., og i Hast bleve alle Bærere enige om at afslaae det
tilbudte Honorars Modtagelse. Vedkommende klagede til

Rectoren og Biskoppen over denne saakaldte Drengestolthed,
men uden Nytte; begge gave smilende Disciplene Medhold
med de Ord (som man fortalte): „Sagen vedkommer ikke

os, vi kunne ikke tvinge Nogen til at modtage de Penge, han
ikke vil have.“ En lille Bemærkning endvidere ved dette

Sted. Det var et høitideligt Syn ved Liigbegjængelserne i
Kirkerne i hiin Tid at sce Disciplene uniformerede i sorte
Klæder, opstillede i Choret til Sangen i døbbelte Rækker paa
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begge Sider ligeoverfor hverandre med Kisten i Midten,

hvorimod Børnene fra Almueskolerne nu kun gjøre et pro¬

saisk Indtryk, ligesom at see Lysbærerne, eensklædte i Sort,

i ungdommelig Kraft og Fylde at staae med de antændte Lys
i Armen ved Kistens øverste Ende stille og ubevægelige som

Marmorstøtter, en Tanke, der opkom hos mig, da jeg for
en Række af Aar siden saae i St. Knuds Kirke i slige Lys¬

bærere gamle, affældige, til begge Sider vaklende, forskjellig
Dragt iførte Mænd. Dette Syn havde noget Stødende for

den æsthetiste Sands.
Med Skolen stod Gymnasiet i Forbindelse, forsaavidt som
det fik sine Alumner fra Skolen, og Rector og Conrector

skulde læse visse Timer om Ugen der, hvortil iøvrigt to
Professorer, en i Philosophie, en i Mathematik vare be¬

skikkede*). Til Bygningens flisebelagte Forstue, hvortil man
steg op ad en meget høi, bred med Rækværk forsynet Steen¬
trappe, stødte to rummelige Auditorier, eet paa hver Side,
begge med lange, malede, løststaaende, ved Rygstød og Skrive¬

pult beqvemgjorte Bænke og med et høit, smukt Catheder.
Auditoriet til Høire brugtes egentlig kun til Tale= og
Musiksal paa Kongens Fødselsdag; i det til Venstre læste

Professorerne sædvanligst. Gymnasiets øverste Etage tjente
til Gjemmested for et Bibliothek og nogle mathematiske og
astronomiske Redskaber. Kun Faa besøgte omtalte Læreanstalt
i min Tid, uagtet man der fik flere Kostpenge og et større
Oplag ved Dimissionen. Blandt de Besøgende var et ungt,

talentfuldt Menneske, Drejer, der allerede som Skoledi¬

scipel skrev for de fyenske Aviser undertiden Vers, der bleve
modtagne med Bifald, og som Præst i Jylland siden vandt

*) Professor i Philosophien og Græsk Chr. G. Seydlitz var i sin

sidste Levetid (1782—1796) tillige Lector theologiæ og Profesor
linguæ hebrææ.
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et Digternavn ved Udgivelsen af en Samling af sine mest
elegiske og religiense Sange, men som især er bleven bekjendt

ved en af sine Sønner, der som Naturforsker, fornemmelig

Botaniker, gjennemreiste for ikke mange Aar siden en Deel
af Africa til Naturvidenskabens Berigelse og døde i Kjø¬

benhavn noget efter sin Hjemkomst til et Tab for Videnskaben,

som Biskop Mynster i sin Gravtale over ham hentyder til.
Ved Slutningen af Gymnasiets Bestaaen blev det kun besøgt,

og det i tre fulde Aar, af et eneste Individ, der hverken
havde Lyst eller indvortes Kald til Studering, for Resten et

skikkeligt Menneske, der vedblev at være saa blottet for al
grundig Kundskab, at Professorerne ikke vovede at dimittere

ham til Universitetet, hvorhen han da uden Dimission gik,
for at lade sig privat indskrive og kort efter at ægte en gam¬
mel Degneenke og med hende at faae et af Fyens bedste
Kirkesanger= og Skolelærerembeder. Enken levede mod

Forventning i mange Aar og ved hendes Død giftede han

sig med en smuk, ung Bondepige, der endnu overlever ham.
For Gymnasisterne maatte Disciplene i Skolen, selv
Mesterlectianerne, tage Hatten af, en Æresbeviisning, Di¬

sciplene i Skolens lavere Classer ogsaa maatte iagttage mod
de i dens høiere lige fra anden Lectie opad. Glemte Nogen
dette, stod han i Fare for at faae sin Hat slaaet sig af Hove¬

det og ligge i Rendestenen. Jøvrigt herskede paa hiin Tid
en vis esprit de corps i Skolen, hvoraf fulgte en tro

Sammenhæng imellem Disciplene, især imellem dem, der

hørte til en og samme Lectie, saa at den ene aldrig ustraffet
af sine Kammerater forraadte en Forseelse for Lærerne, be¬

gaaet af den anden endog mod ham selv, vis paa, at var
han uskyldig, vilde den blive hevnet om ikke af hans Med¬

skolarer i Almindelighed, saa af Custos, en Discipel af de
høiere Lectier, som skiftede ugentlig i bestemt Følge med en
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anden i at holde Orden paa Skolen, før Rector eller Con¬

rector med Hørerne — stundom seent — kom, i at forsyne

disse med Riis (i Mesterlectien fik man dog ingen Slag),
i om Morgenen tidlig at opvarme Kakkelovnene o. s. v. For
Custos, der besad et Slags absolut Herredømme over Skolen
i Rectors og Conrectors Fraværelse, havde man megen Re¬

spect, langt mere end for Hørerne.
Tobaksrygen var saare sjælden mellem Disciplene i hine

Aar, og aldrig saae man dem paa noget offentligt Sted, det

skulde da være i en Billardstue, som en fra Odense Theater
afgaaet Skuespiller (der havde studeret paa adskillige tydske

Universiteter — hvoriblandt Mannheim og Heidelberg

var en Discipel af den i sin Tid meget bekjendte Barth,
altid livlig og munter, en sand Lykkeridder og godt kunde

snakke for sig) havde anlagt som den første offentlige Bil¬
lardstue i Odense. Deres Recreationer bestode i Legemsøvel¬

ser med Boldspil paa Nonnebanken, med Spadseertoure til
Hunderup Kohauge, til Tolderlund, til Skibhusene, med Bad¬

ning i Stranden her eller i Aaen strax udenfor Vesterport

eller i det nu saakaldte Fruens Bøge. Ikke Mange af
Skolen bleve dengang syge, og de, der bleve det, havde fri

Læge i Stadschirurgen, som fik en aarlig Sum af Skole¬
kassen for sine Curer paa Disciplene. Tre af disse døde i

hine Aar, blandt dem een af indslaaet Hudsygdom — Fnat,
som var da saa gængse i Skolen, at saare Faa af dens
Ungdom gik fri for Smitten — og en anden druknede i

Aaen nedenfor Frøkenklosteret, (en Andenmarkedsdag, husker

jeg ret), idet han ene imellem en Hob ørkesløse, forsagte
Tilskuere modigen vovede sig ud paa Isen for at frelse et

Menneskes Liv, en Haandværksdrengs, som var falden igjen¬
nem og blev i Vandet tilligemed den, der vilde være hans

Frelser. Denne Sidste fik en meget høitidelig Jordefærd i
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den nu nedbrudte Graabrødrekirke; hele Skolen fulgte med

langt Flor om Hatten Liget, som blev begravet i Choret,

og en af Hørerne, en vist aandfuld Mand med æsthetisk
Sands og Studium, som man maa beklage var saa hypochon¬
drisk og menneskesky, at han i hele tre Aar holdt sig sta¬

digen indesluttet i sine Værelser paa Skolen og lod der med
Rectorens og Biskoppens haabende Overbærelse med hans

ulykkelige Sindstilstand Disciplene komme op til Læsning
hos sig — denne Mand*) satte hiin modige, sig selv op¬
offrende Yngling et smukt Eftermæle paa Vers i Aviserne,
Vers, der længe efter bleve sungne med Følelse af Disciplene

og Andre. Indholdet var den kjække, menneskekjærlige Daads

Priis.

Til Slutning een Bemærkning: Indvielsen i Mester¬
lectien. Denne gamle raae, da endnu herskende Skik bestod
i, at de deri Nyopflyttede bleve første Gang, de skulde tage
Sæde indenfor Fløidørene, paa en Tid, da Lærerne endnu

ei vare komne paa Skolen, af de gamle Mesterlectianere

slæbte hen over Landkortkassen og der afpryglede enten med
flade Hænder eller og — saadanne, man undte det vel —
med flade Kakkelovns=Brændestykker. En Indvielse af sidste

Art, erindrer jeg, faldt i en stor stærk, nogle og tyveaarig,
fordum Møllersvends Lod, som Disciplene, fordi han altid

gik i en lang blaa Kofte og gule Skindbuxer, kaldte Sven¬

skeren eller svenske Hansen, og der for Resten ikke duede stort.
Det var et komisk Syn at see denne kraftfulde Karl, greben

af nogle haandfaste Mesterlectianere ude paa Kirkegaarden,

*) Han blev omsider vanvittig og døde i Daarekisten. M. Om denne

„skrøbelige“ Hører Karups Afskedigelse blev der af Rector allerede

skrevet til Biskoppen 1789, men han gik først af 1792, da der ikke

før kunde findes nogen Form, hvorunder man kunde lade ham be¬
holde en Deel af hans Indtægter.
2
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hvor han pleiede at oppebie Professoren, for bag efter ham

at liste sig ind paa Skolen, føres under Jublen i et Slags

Triumph igjennem hele Skolen med forbistrede Miner,

bidende og sparkende afmægtig omkring sig, og lagt over
Kassen for at modtage hiin Indvielse in primo gradu — med
Brændestykkerne saa eftertrykkelig, at han i lang Tid ikke

kunde sidde uden at ømme sig. Dette som et Exempel paa,
af hvad Slags Folk der dengang ogsaa gik i Skolen, som

modtog Enhver uden Hensyn til hans Alder og forrige Stil¬
ling. Bemeldtes kjæreste Lecture var Hexebøger og eventyr¬

lige Skrifter om Urters Virkning; især var der en Urt, han
talte meget om, som kun lod sig see en eneste Gang om

Aaret, nemlig i Midnatsstunden St. Hans=Dags Nat, og

denne Urt kunde efter hans Paastand helbrede alle Sygdomme.
Han maa have tilbragt mangen St. Hans=Nat i Skovene

for at faae fat paa denne Urt; thi som Discipel befattede
han sig endeel med Qvaksalveri. Han blev iøvrigt aldrig
Student (det skulde da have været Stuestudent) og ernærede

sig en Tidlang med at holde en Pugeskole udenfor Vesterport,
som han maatte lukke ved Indførelsen af en ny Reform i
Almueskolevæsenet i Odense. Der var ogsaa dengang en

Graveur i Skolen, et Slags Genie i Kunsten, som udstak

godt Signeter i Staal og skal have fortjent ikke Lidet derved;
han udstak blot efter et Lakaftryk; saavidt jeg mindes, har

han udstukket det, jeg endnu dagligen bruger.

Som Tillag til min meddeelte Udsigt over Latinskolens
Tilstand fra 1786—93 føier jeg endnu dette, at Disciplenes

Forhold i Skolen og Kirken, naar Lærerne vare der tilstede,
kan sammenlignes med Soldaternes Forhold under Gevær

— Subordination mod vore Foresatte, hvor mange Prygl
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de end uskyldigen uddeelte blandt os, og Rolighed indbyrdes.

Dog vilde vi stundom hemmelig fortrædige Lærerne ved
Støi, naar de vendte os Ryggen, hvorover det ikke sjælden
hændte sig, at hine, naar de ikke kunde opdage den eller de

Skyldige, toge Tampen og pryglede dygtig løs paa øs hele
Classen igjennem fra den Øverste til den Nederste. Imid¬

lertid fortrædigede vi aldrig den hypochondriske, ulykkelige

omtalte 4de Lectiehører Karup — naturliqviis heller ikke
Rectoren, hvorimod Conrectoren ikke altid gik fri.

2.

Om Stileprøverne.

P. M.

„Da der paa Stileøvelsen her i Skolen anvendes saa
megen Tid og Umage, denne altsaa ved Examen burde komme
i fortrinlig Betragtning, saa holder jeg det ikke af Veyen

her uforgribeligen at foreslaae, hvorledes en strængere, sikkrere
og nøjagtigere Prøve mere hensigtsmæssig end hidindtil

kunde lade sig iværksætte.

5Hidindtil har, som bekjendt, Rector dicteret hver Klasse
en Stiil, paa hvis Udarbeydelse Disciplene have anvendt en

Formiddag. Men derved har man ingenlunde kunnet fore¬
bygge de Uleyligheder, som deraf flyde: Disciplene sidde tæt

pakkede paa hinanden i for stor Mængde til nøje at kunne

paapasses; den Dueligere gjør, eller i det ringeste retter den
Svageres Stiil, og sætter maaskee, for at Knebet ey skal

mærkes, en eller anden Feyl deri. Andre bede sig Forlov til
at gaae udenfor (hvilket man af physiske Aarsager ey kan
2*
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nægte unge Mennesker en ganske halv Dag igiennem), og hvad

andet, end at man finder et heelt Stileværksted i Gangen
og paa Trappen. Er der heldigviis nogen Student i Byen,

som menes at kunne skrive nogenlunde Latin, da maae han
være i Nærheden for at hielpe paa sine forrige Meddisciple.

I øvrigt sammenskrive (thi udarbeyde kan man ey kalde det)
eller og rette de højere Klassers Disciple Stilene for de

lavere endskjønt dette Arbeyde som oftest er heel maadeligt.
Mangen Stakkel narres endog ofte derved, at han, i den
Tillid, at en Mesterlectianer endeligen maae gjøre god Stiil,
lader sig forlede til at indskrive noget elendigt Tøy, som han

maaskee kunde have giort langt bedre selv. Hid henhører og
at kunne forebygge alle de behændige Kneb, hvorved Stilene
enten kastes i Papirskugler hen paa en anden, eller under

Skin af at laane et Lexicon lægges inden i Bogen og saa¬

ledes transporteres over til Stymperen o. fl. Jeg erindrer

meget vel, at i min Skoletid kostede en Examensstiil, fabri¬
keret af en Candidat paa øverste Part af Mesterlectien, efter

Torvepriis 2 Rd., Mesteren sørgede da tillige for at trans¬
portere Stilen over til den anden, hvilket eftersom det var
meget let gik saare umærkeligt og behændigt. Om Prisen

eller Transporten er stegen siden, skal jeg ey kunne sige;
nok er det, jeg veed at Negotien varer ved. Man vilde
kalde den Vægter særdeles unyttig, for hvis Dyne Tyvene

brøde ind rundt omkring ham; saaledes maae og Skolens
Lærere dræbe Tiden som unyttige Vægtere, som pro torma

maae passe paa en Sværm, der saa let undgaaer endog det
opmærksomme Øye. Den daglige Flid i Skolen vil derfor

kun udrette lidet, saa længe Disciplen kan stole paa at frem¬

hjelpes ved Underfundighed til Examen, hvorved dog den
Redelige, der selv anvender sin Flid som oftest lider, da

hans Stiil ofte er slettere end dens, der har ladet sin smedde.
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Til at forebygge slig en fordærvelig Uorden finder jeg altsaa

følgende Maader:
1. Man kunde lade de Disciple, man havde mistænkt,

gjøre en ny Stiil privatim hos een af Lærerne. Men denne
Plan maae jeg selv forkaste fordi a) den strængeste Retfær¬

dighed ey derved kan iagttages, da man maaskee ey altid

kunde mistænke de Skyldige; b) det vilde blive en unyttig
Byrde for Lærerne især da e) meere end 2 Tredie Deele af
Skolen vilde komme til privatim at gjøre Stilen om igjen;
thi jeg maae reent ud tilstaae, at jeg har meer end ⅖ Deele

af Disciplene mistænkte for Kneb i den Anledning. Man

forebygger altsaa intet ved den Methode.
2. Man kunde lade al Stileprøve fare til Examen og

lade hver Lærer give en Bedømmelse over hver Discipels
Færdighed i denne Øvelse. Men denne Methode er ligesaa

falsk. Thi a) Maalestokken, hvorefter alle Stile da bedømtes,
vilde blive saare ulige, da hver Lærer ey var lige stræng i
sin Dom; b) en sikker samvittighedsfuld Bedømmelse kunde
man ey give over enhver, da man saa ofte kan bedrages og
ey fuldkommen kiende den store Mængdes Evner i Stile¬

øvelsen; altsaa vilde jeg (og formodentlig ogsaa de andre
Lærere) undslaae os for heri at fælde nogen deciderende

Dom. Desuden e) maatte vel alt hvad der er arbitrært,

saa meget muligt undgaaes.
3. Intet troer jeg derfor mere beqvemt til i alle Deele

at forebygge al Bedrageri end følgende Forslag, hvorimod

jeg selv intet kan finde at indvende. Et mindre Antal Di¬
sciple ad Gangen kunde man bedre oversee; desuden naar de

skiltes fra hinanden, fik fleere Bevogtere og Stilen ey blev

længere end at de i 2, høyst 3 Timer kunde faae den færdig
og indskreven, saa ere i mine Tanker alle Kneb forebyggede.

Det kunde da gaae an paa følgende Maade:
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Den første Formiddag tog Hr. Professor Sibbern

Mesterlectiens øverste Part, som bestaaer af 21 Disciple,
og pladserede dem i Mesterlectien 10 ved det ene og 11 ved

ved det andet Bord den ene Discipel saa langt fra den
anden, at intet Hvisken, Bøger= Papir= eller Penne=Laan

kunde finde Sted, og at den ene ey kunde see ind i den
andens Papirer. Disse dicterede Hr. Professoren da en

Extemporal=Stiil.
Paa samme Tid deeledes Mesterlectiens nederste

Part, som bestaaer af 19 udi 4re Deele, hvoraf de 5
øverste sattes ved 5te Lextie=Bordet under Hr. Høybergs

Opsyn, de 5 næstfølgende ved 4de Lextiebordet under mit; de

5 næste igjen ved 3die Lexties Bord under Hr. Christen=
sens, og de 4 sidste paa 2den Lexties Plads under Hr.
Trøyels. Disse maatte sidde, den ene saa langt fra den
anden som Rummet tillod, saa at de ingen Hjelp kunde faae

fra hinanden. De fik da en dansk Materie til Stiil, som

Hr. Prof. Sibbern enten kunde levere til de 4re Hørere

eller og selv dictere inden han begyndte med Extemporalen
for øverste Part. Nu var da Mesterlextien færdig med disse

3 Timer.
Samme Dags Eftermiddag gik man frem paa

samme Maade med de Øvrige. Nemlig: der toges 5te Lextie

(som bestaaer af 14) tilligemed de 10 øverste af 4de Lextie

(ialt 24) og fordeeltes saaledes: 8 (d. e. 4 ved hvert Bord)
i Mesterlextien under Hr. Høybergs Opsyn; de næste 8
(4 ved hvert Bord) i 4de og 5te Lexties Pladse under mit

Tilsyn; 4 i 3die Lextie under Hr. Christensen og de sidste
4 i 2den Lextie under Hr. Trøyel. Det var altsaa de 3

Eftermiddags=Timer.
Næste Formiddag foretoges de øvrige 23 af 4de
Lextie paa samme Maade: nemlig de 8 øverste i Mester¬
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lextien under Hr. Høyberg; de næste 8 i 4de og 5te Lextie
under mig; de næste 4 i 3die Lextie under Hr. Chri¬
stensen og de sidste 3 i anden Lextie under Hr. Trøyel;

endeligen:
Samme Dags Eftermiddag tilfaldt Raden 3die
Lextie (som bestaaer af 20) tilligemed 2den Lextie (hvis
Antal er 7). Disse fordeeltes ligeledes 8 i Mesterlectie, 8

i 5te og 4de Lextie, 6 i 3die og 6 i 2den Lextie ligeledes

under Hørernes Inspection.
De 3 sidste halve Dage kunde Rector Hr. Professor
Sibbern da komme efter Leylighed og have en Slags

General=Inspection.
Jeg har fordeelt Disciplene omkring ved Bordene, lige¬

som Bordenes Størrelse er til f. E. anden Lexties Bord er
det mindste, har derfor og det mindste Antal.
Men herved ere endnu forskjellige Ting at iagttage:
a) Der udfordres 5 forskjellige Stile 1) een

Extemporal for øverste Part. 2) een Dansk Materie for
nederste Part. 3) een ligeledes for 5te og 10 af 4de Lextie.

4) een for de øvrige af 4de Lextie. 5) een for 3die og 2den
Lextie. Hvor to Lextier paa engang giøre Stilen, der kunde

vel een og samme Dansk bruges, men de øverste faae noget

mere end den nedre Klasse, ligesom hidindtil er skeet f. E.
at 3die Lextie faaer et længere Stykke end 2den.

b) Denne Stiil maatte ey være længere end at de

got kunde udarbeide og indskrive den i Stilebogen i 2, eller
i det høyeste inden 3 Timer; thi længere kan man ey holde

dem fra at gaae ud. Dog maae den ikke heller være

for let, men saadan, at man derefter kan bedømme deres

ingenium, judicium, Kundskaber og Evner.

c) Stile=Censuren maatte anstilles saa skarpt, at
2 grammaticalske Feyl (ligemeget enten af Skiødesløshed
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eller Uvidenhed) maatte støde fra laudabili til haud illau¬

dabilem; 6 Feyl til non contemnendum og en Stiil med

10 Feyl og derover reent ud have 0. Udmærkelses=Tegn

burde ey gives uden hvor Latinen ikke allene var frie for

Feyl, men endog udmærket fortrinlig. Honores bør man
holde i stor Hævd. Denne Strænghed kunde være stor nok
dette Aar for ikke at giøre alting med eet. Men nu da der

i alle Lextier arbeydes med stor Flid ogsaa i Stiiløvelsen, saa

kan man gierne ved Examen næste Aar forfare saa skarpt,
at een Feyl støder til haud ill., 3 til non cont. og 5 til 0.

Uden der bruges saadan Strænghed nytter ald Bestræbelse
kun lidet.

d) Enhver Discipel bør medbringe sin egen Grammatik,

sit eget Lexicon, ligeledes Penne, Papir Blæk, Pennekniv
o. s. v. hvad han behøver, saa at al Paaskud til at tale

sammen og nærme sig hinanden bliver forgjæves.
e) Ingen Discipel maatte under noget Paaskud faae

Tilladelse til at gaae ud.
f) Ingen Lærer maatte efter at Dansken var dicteret

sige Disciplene et eneste Ord som kunde tiene til Oplysning,
men ganske overlade dem til deres Grammatik, Lexicon og

egen Forstand.
g) Ingen af Lærerne som have Opsyn maatte vige fra

Pletten.
h) Skulde man uagtet al denne Forsigtighed dog fatte

Mistanke at een eller anden ey selv var Autor til sin Stiil,

kunde man endda forfare efter det under Nr. 1 foreslagne
Middel at lade dem privatim gjøre en ny Stiil om igien.

Saaledes troer jeg, at nogle uanstændige Uordener, som
ifior mærkedes, ogsaa kunde undgaaes. Da jeg er over¬

beviist om, at Stiiløvelsen, som er kommen paa slette Fødder
i vor Skole, ikke kan, uagtet ald den daglige Flid i Skolen,
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reyse sig uden den alvorligste Strænghed til Examen, saa

anbefaler jeg dette mit Forslag til Hr. Professoren med den

Begiæring, at De, hvor de monne finde noget at erindre,
ville behage at ledsage det med Deres Betænkning, og saa¬
ledes anbefale det til Hs. Høyærv. Biskoppens Approbation.“

Odense d. 18 Aug. 1795.

ærbødigst

Bloch.
(I Bispearchivet: Pakken, som indeholder Odense Gymnasiums og
Stiftets latinske Skolers Correspondence fra 1765—1802.)

Dette Forslag — hvis Forfatter er den bekjendte Skole¬

mand, afd. Etatsraad, Prof. S. N. J. Bloch, der dengang

var 4de Lecties Hører med Titel af Subrector — havde til
Hensigt at forebygge de Misligheder, der foranledigedes ved
den Maade, hvorpaa den Bestemmelse i Skoleforordningen

af 11te Mai 1775 § 60, „naar Examen er til Ende, skulle

alle Disciple i hele Skolen paa een Dag gjøre en Prøvestiil“
blev forstaaet og anvendt i Skolerne. Forslaget, som var

stilet til den daværende constituerede Rector, Prof. Conrector

Hans Sibbern, blev af denne under 29de s. M. indsendt
med anbefalende Erklæring, hvori dog indeholdtes nogle Mo¬

dificationer med Hensyn til Mødetiden for hver Afdeling af
Mesterlectien og med Hensyn til Censuren, der foresloges

skærpet. Forandringen bifaldtes af Biskoppen ved Resolution
af 1ste September s. A. med de af Rector foreslaaede Mo¬
dificationer, saaledes at nederste Part af Mesterlectien skulde

møde den første Formiddag Kl. 8 og øverste Part Kl. 9,

samt at 1) for Mesterlectiens „Overpart“ 2 grammaticalske

Feil burde nedsætte Charakteren fra laud. til h. ill., 4 fra
h. iII. til n. c. og 6 tegnes med 0; 2) for „Nederparten“
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skulde iagttages lige Forhold med 3, 5 og 8 Feil; og 3) for
5te og 4de Lectie skulde følges samme Regel, da deres Stiil

var kortere og lettere.

—

3.

Til Belysningens Historie.

„I Følge S. T. Directionens Skrivelse af 29de Septbr.

har ieg hos Giørtler Bondo Pedersen Bager foran¬

staltet hosfølgende Overslag paa 3 Lyse=Kroner og 6 Lyse
Arme, tienlige til Skolens 2de Læse=Stuer. Nøiagtig at
bestemme Prisen, sagde han, var ham ikke mueligt, da saa¬
dant Arbeide betales Pundeviis og nogle faa Pund mere
eller mindre kunde ikke beregnes før Støbningen. Den
Lyse=Krone, vi imidlertid have fundet meest passende til

saadant Brug, hænger paa nærværende Tid paa Skomagernes
Laugs=Huus, hvilken vi have veyet og efter samme er Over¬

slaget forfattet af Giørtleren. Efter hans Beregning vil de
3 Lyse Kroner og 6 Lyse Arme komme til at veye omtrent
7 L5 og naar & beregnes til 4 Mk. 8 ß., udgiør dette
tilsammen 84 Rdl. — Af Skolens gamle Lyse=Krone findes

endeel Stykker, om alt, kunde Giørtleren ved Eftersynet ikke
bestemme, i Skolens Bibliothek=Stue, men denne erklærede

han aldeles ubrugbar og ikkun tienlig til Omstøbning, og
efter hans Beregning i Overslaget vilde der indkomme ved

dens Salg omtrent 8 Rdl., hvorved Bekostningen fra Giørt¬

leren vilde altsaa blive paa de ny ca. = 76 Rdl. Foruden
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dette vilde der endnu udfordres Jern=Lænker og Kramper
til at hænge Lyse=Kronerne i, Jern=Spigere til at slaae ind

i Muren for Lyse Armene, en Trappe=Stige, en Stok til
at antænde Lysene med, nogle Lyse Saxe til Lyse=Armene,
en Kasse til at giemme Lysene i, hvilket alt ieg tilligemed
Arbeids=Lønnen for at ophænge Lyse Kronerne og fastgiøre
Armene ikke troer kan anslaaes ringere end 14 Rdl., og føl¬

gelig vil den første Udgift herved blive omtrent 90 Rdl.
foruden det, som ved Salget af den gamle Lyse Krone kan
indkomme.
I Henseende til Bekostningen med Lysene har ieg troet,

at man omtrent kunde giøre følgende Beregning: Enhver

Aften behøves 26 Lys: antager man, at et hvidt Vox Lys

af 6 paa et I kan brænde 12 Timer, og dette troer ieg
skal være rigtigt, og endelig, at man hele Vinteren igiennem
i det allerhøieste ikkun behøver at læse 84 Timer ved Lys

saa vil man finde, at Lyse Kronerne og Armene 7 Gange

hele Vinteren igiennem behøve friske Lys, og at hertil altsaa
vil forbruges ca. 31 &: beregner man Pundet til 4 Mk.

4 ß., saa udgiør dette 21 Rdl. 5 Mk. 12 ß. At jeg ikke

foreslaaer gule Vox Lys er deels fordi disse ere mere udrøie,

end de hvide, og stal dog kun være 2 ß. + lettere i Prisen,
men især fordi de ikke give saa god og klar en Lysning,

som de hvide.
At ieg ei, som Directionen i sin Pro Memoria har
behaget at anmærke, har kundet troe Skolen tient med

den af hans Høiærværdighed Biskop Bloch vist nok spar¬

sommeligere foreslagne Indretning til at forskaffe Skolen den
fornødne Lysning med at anbringe Blik Lyse=Plader i Skole¬
Bordene og dertil at bruge Tælge Lys, grunder sig paa den

Formening, som ieg er overbeviist om, Directionen og Hans
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Høiærværdighed selv in specie ikke vil forkaste, at man bør

forekomme og ikke give Anledning til Uordener. Det er
umueligt for Lærerne i en Skole, hvor Classerne ere saa
talrige, som her, under Forretningerne bestandig at agte paa
enhver enkelt Discipels Handlinger, og særdeles sædeligt
maatte man forudsætte ethvert enkelt Individ af henimod

100 unge Mennesker at være, naar ingen iblandt dem skulde

misbruge den nær Anledning, som gaves dem til Uordener.

Det er ikke uhørt, end ikke fra Professorernes Collegier, at

unge Mennesker snart have anbragt Sværmere i Lysene,
snart fyldt Lyse=Saxene med Krudt, snart oversmurt hver¬
andre med Lyse Tanne, og begaaet mange flere saadanne
Uskikke, som man ikke tænker sig iblandt voxne og sædelige

Folk. Og naar endelig noget saadant indtraf paa Skolen,

saae Lærerne sig satte i den ubehagelige Nødvendighed, enten

stiltiende at lade sig prostituere, eller tyrannisere over unge
Mennesker for hvad man burde have forudseet og afværget.

I mine Tanker hellere ingen Lys end Lys paa denne Maade.

Mueligt endog ved den af mig foreslagne Indretning Uor¬
dener kan møde, men de ere i det mindste vanskeligere at

anbringe og længere borte. Jeg er mig selv bevidst ikke at

have skrevet noget i mit første Forslag uden efter det meest
upartiske Overlæg og den nøieste Eftertanke, og at ieg ogsaa

i denne Post har skreven efter min beste Skiønsomhed, vil
Directionen gunstigst kunde erfare saavel af disse mine Grunde

for den af mig foreslagne Indretning, som og af Overeens¬
stemmelsen imellem de i mit første Forslag anførte formodede
Bekostninger, og de i nærværende Svar nøiere detaillerede.
At der desuagtet i mit Forslag, som i ethvert menneskeligt

Arbeide, kan findes Feil, tvivler ieg aldeles ikke paa, og
intet skal være mig kiærere, end saavel i mine Forslag som
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øvrige Foretagender at kunne ombytte disse med det Rigtige

eller dog mindre Feilende. Odense den 2den Octbr. 1798.“

Heiberg.
Til S. T. Directionen for Odense

latinske Skole.
(I Bispearchivet: Pakken Odense Gymnasiums og de latinske Sko¬
lers Correspondence pro 1765—1802.)

Før 1798 brugtes slet ikke Lys i Underviisningstimerne,
og af Belysningsapparater eiede Skolen kun den 1688 af

Biskop Kingo forærede Lysekrone til Lys paa Helligaftener,

og fra 1731 af desuden et stort Messingskjold, der tjente
baade til Mindetavle over et af Th. B. Bircherod stiftet
Legat og som Lampet (s. Bidrag til O. C. Historie 1ste H.

S. 20 f.); og dog var Skoletiden i gamle Dage ikke lempet
saaledes, at Belysning syntes at kunne undværes. Allerede

i Kirkeordinantsen hedder det, at Underviisningen skal begynde
Klokken sex om Morgenen „uden saa meget at fra Sancti
Simon og Judædag og indtil Kyndelmisse maae Børnene

komme til Skole til syv Slet om Morgenen og gaae hiem,
naar fire slaaer om Aftenen“ og af nogle Timetabeller fra

Slutningen af 17de Aarhundrede, som opbevares i Skolens
Archiv, sees at ogsaa dengang Underviisningen begyndte Kl.

6 om Morgenen og om Eftermiddagen varede til Kl. 5.

Hvorledes man i ældre Tider bar sig ad om Vinteren
i de Skoletimer, hvori man ikke havde Dagslyset, er ikke

let at begribe; senere begyndte man Læsningen sildigere om

Morgenen, men blev dog ved om Vinteren uden Lys til Kl.
5. Rector Heiberg søgte strax efter sin Ansættelse at be¬

virke en Forandring heri; Tiden syntes just ikke at være

gunstig til deslige Reformer, men alligevel satte han ved Ud¬
holdenhed sin Villie igjennem. Allerede af den pirrelige
Stemning, som ovenstaaende Skrivelse røber ligesaa vel som
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af enkelte Yttringer deri kan man slutte, at der foran det
Forslag, som indeholdes i Skrivelsen, er gaaet flere og det

for den nye Rector fortrædelige Forhandlinger, og hvilke disse
have været, kan ogsaa paavises. Et mindre i det Enkelte
gaaende Forslag af lignende Indhold som det ovenfor anførte
maa han have indgivet umiddelbart efterat han var bleven

indsat i sit Embede i en af de første Maaneder af 1798,
men uden heldigt Resultat; thi i en Skrivelse fra Skolens
Direction (Stiftsøvrigheden) af 21de April s. A., som inde¬

holder Approbation paa adskillige andre Andragender, til¬

føies i Slutningen: „Hvad derimod angaaer Hr. Rectors
Forslag om 3 Lysekroner og 6 Lysearme at anskaffe til at
oplyse samtlige Lectierne i de korte og Vinter=Dagene med

dertil udforderlige Voxlys, der efter Hr. Rectors Formodning
vilde medtage strax 100 Rdl. og siden en aarlig Udgift af

20 Rdl. eller Renten af Capital 500 Rdl., da, som efter
hvad det Kongelige Danske Cancellie har tilkjendegivet, Odense
Latine Skole forestaaer maaskee snart en Forandring, saa

troe Vi, at med disse Bekostninger bør for Tiden tages Hen¬

stand, helst som det vil være en let Sag mod Vinteren, i
Fald Forandringen med Skolen ei forinden foregaaer, at
kunne anbringe den udforderlige Lysning for Lærerne og Lær¬

linger i de faa Uger, at Dagens Lys ikke udholder de be¬

stemte Læsetimer.“Rimeligviis har samme Gjenstand for¬
anlediget flere mundtlige Debatter imellem Biskoppen og
Rector, hvori den sidste har holdt fast ved sit Forlangende

og yttret sig utilfreds med den midlertidige Hjelp, som Bi¬

skoppen havde udtænkt; men hvad der vel har forøget hans
Pirrelighed, er den noget spydige Tone i en Skrivelse af

29de September s. A. fra Directionen til Rector, saaledes

lydende: „Da deres Vælædelhed skal staae i den Formening,
at Odense Latine Skole, naar den efter Deres Forslag, for
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ei at afbryde Læsetimerne, skal i de mørke Vinter=Eftermid¬
dage oplyses, ikke kan være tjent med nogen Indretning af

Blik= eller andet Slags Lyseplader samt Tælge=Lys (som

jeg Biskop Bloch for at skaane Bekostninger har for¬
meent tilstrækkeligt), men derimod er af den Formening,
at slig Lysning blot kan faaes ved 3 Lysekroner samt
6 Lyse=Arme med dertil alene brugende Voxlys, saa maatte

det behage Deres Velædelhed at meddele os den anlovede

nærmere Detail tilligemed et specificeret Overslag over Be¬
kostningerne saavel af de tvende Lysekroner og de 6 til Læ¬

rerne udforderlige Lyse=Arme, som og over den formeentlige
aarlige Bekostning og de dertil brugende Voxlys: hvorhos
maatte indmeldes hvor2 samt i hvad Tilstand“ den i Me¬

sterlectie før værende Lysekrone maatte befindesø samt om9
og med hvad Bekostning“ Samme maatte kunne gjøres brug¬

bar igjen“ Alt til vor nærmere Resolution“ Efter at

have modtaget Heibergs ovenfor meddeelte detaillerede For¬

slag forlangte Directionen under 6te October s. A. Skolens
Inspecteurers eller Forstanderes Betænkning over Rectors

Forslag og Oplysning om den gamle Lysekrone og en Lyse¬

arm, og denne Betænkning afgaves under 30te October af
Borgemesteren og Sognepræsten (Seidelin ved Frue Kirke
i Stiftsprovstiets Vacance), hvori de understøtte Rectors

Andragende, erklære den gamle (Kingos) Lysekrone for ubru¬

gelig, tilmed da flere Stykker deraf manglede, men derimod

mene, at den store Messinglampet (Bircherods), som hidtil
havde hængt over Døren ind til Mesterlectien imellem 4de
og 5te Lectie, kunde tillige benyttes til Belysning af Skole¬

localet. Nu fulgte endelig under 7de November 1798 Di¬
rectionens Resolution, hvori approberes 1) „Bekostningen

af trende Lysekroner, een med 6 Arme og tvende med 4 Arme,
hvoraf den 6armede anbringes under Loftet i Mesterlectien
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og de to 4armede den ene i Midten af 5te og 4de, men den

anden i Midten af 3die og 2den Lectie begge ligeledes under

Loftet; 2) Anskaffelsen af 6 enkelte Arme ligeledes af Messing,
hvoraf de tvende anbringes paa begge Sider af Cathedra i

Mesterlectien og af de øvrige 4 derimod een ved hver af
Collegernes Stol, desforuden anbringes den gamle endnu i
Skolen værende Lysearm med Reverbere over Indgangsdøren

til Skolen fra St. Knuds Kirkegaard og maatte desaarsag
forinden nedtages og af Gjørtleren oppudses“ — Ligeledes

approberedes Anskaffelse af hvide Voxlys.
I Begyndelsen af 1799 bleve da endelig de ofte om¬

talte Belysningsapparater anskaffede med en Bekostning af
91 Rdl. 2 Mk. 4 ß., og ved Skolens Ombygning og Ind¬
rettelsen af særskilte Classeværelser i Aaret 1802 fordeeltes

Lysekronerne i disse, saavidt de kunde strække til. Men denne

Maade at belyse Localet paa var kostbar og, hvad der var

værre, uhensigtsmæssig, idet Lysekronerne lyste mere opad og
til Siderne end nedad paa Bordene, og i Tidens Løb blev

det da Skik, at Disciplene med Lærernes Tilladelse toge

Lysene ned og klinede dem paa Bordene for at have Gavn

af dem; senere bleve endeel Blikplader anskaffede til at stikke i

Huller i Bordene; ogsaa bleve efterhaanden som Classerne
eller Antallet af Disciple i enkelte Classer forøgedes, nogle

Væggelamper eller Hængelamper med enkelt Blus anskaffede;
men det Hele afgav en yderst kummerlig Belysning, og de

Misligheder og Uordener som Heiberg kun havde befrygtet
ved Brugen af Tællelys, fandt i ligesaa høi Grad Sted med
Voxlysene. Da jeg derfor ved min Tiltrædelse 1843 baade

ved Lærernes Klager og ved Øiesyn var bleven overbeviist
om Nødvendigheden af en Forandring, ansøgte jeg om og

erholdt Tilladelse til at forsyne Classerne hver med to Hæn¬

gelamper med dobbelt Blus af samme Construction, som de,
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der brugtes i de kjøvenhavnske Skoler, og de samme og lig¬
nende senere anskaffede Apparater bruges endnu, da forskjel¬

lige Hindringer ere traadte i Veien for Skolens Belysning
ved Gasblus; de gamle Lysekroner (Lysearmene fandtes ikke

mere) bleve solgte 1844 og Beløbet anvendt som Bidrag til
Forbedring af Inventariet; Levningerne af Kingos Lyse¬
krone vare allerede blevne solgte 1799, og Bircherods Lam¬

pet, som rigtignok i meget beskadiget Tilstand endnu fore¬

fandtes af mig paa Skolens Loft og hvilken jeg paa Grund
af den derpaa anbragte Indskrift havde ønsket at bevare,

forsvandt, sandsynligviis ved Tyveri, kort efterat den nye
Skolebygning var tagen i Brug.

II.

A ogle ældre Ictstgkker,

fornemmelig henhørende til Disciplinens

Historie.

Forsømmelige Høreres Forpligtelser.
A.

Hanß Nielßøn barnfød i Otthenße Hørrer i Otthenße

schole, Kendis och giør vitterlig for alle at Anno 1600 dend
3 Decemb. da haffde ieg vdi rette steffnitt hederlig og høy¬

lerd mand M. Hanß Pederßøn Scholemester vdi Otthenße
vdi Latin schole, for hand haffde indsatt en Hører i min

sted vdi min frauerelße, huilcket hand giorde aff Bispens och
Consistorii Befalning, fordi ieg først haffde i Sommer

4 vgger verett fra min schole kald, og nu anden gang veret

borte vdi halff femte ogger, och huerken gang haffuer hafft
loff af hannem lenger end otte Dage. Thernest for hand

foruiste mig scholen, som och er skeed aff Bispens och Con¬
sistorii Befalning, effterdi ieg huerken thalde med dennem

eller hannem førend ieg gick i scholen, dog ieg viste en anden

person vaar vdi scholen i min sted indsatt. For dett thridie
haffte ieg steffnet hannem for hand truede mig med verdslig
øffrigheds straff, for min Wlydighed, huilke ieg hannem beuiste

mod min Eed och forplict, jeg haffde giffuet Bispen och

hannem førend ieg bleff indsatt thil hører. Der ieg for¬
nam att min Wlempe er funden vdi deße støcker, och er

mere aff min Wforstandighed end aff ondskab att ieg haffuer
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tagen steffning, och saagerne ville vere mig vnder øyen,

haffuer ieg begerett naade og icke rett, huilcket er mig veder¬
farett for Borgemesters Mogens Hendrichsøns sameledis for
Predikanternis, som den thid thilstede vaar, deris forbøns

skyld, Saa forne M. Hans haffuer effterlatt huis forseelse

sked er aff mig, och offuergiffuett Dommen at thage, dog
med saa skiel, att ieg skal thale hannem alt gott paa och icke

giøre hanem andett end Christeligt och rett er med ord och

gerninger, och vere hanß ven. Och der offuer er mig naadigt
effterlatt, att resigner mitt embede i scholen, och Superinten¬

denten loffde mig att huiß ieg skicker mig vdi Lerdom og
leffnett ærligen och vel, och holder denne min Obligation ieg
hannem giffuett haffner, skal den icke komme mig thil for¬

hindring eller skade, om ieg kand bekomme nogen loulig kald.
Att saa i sandhed er onderskriffr ieg dette mitt obne breff,

med egen haand.
Giffuett i Otthenße 3 Decembris Anno 1600.

Hans Nielßønd.

Egen Haand.
(I Bispearchivet bl. Skolens Documenter i Pakken Nr. 68. Paa
Bagsiden er skrevet med Biskop Jac. Madsens Haand: .Johannis

Nicolai Otthoniani hypodidascali obligatio ob iniuriam Rectori illatam

A. 1600 Decemb. 3.).

B.

A. 1720 d. 13de Maii Blef udi Con-rectoris Magr.
Th. Aabyes, Vice Rectoris Søren Eilers, og Samptl.
Collegarum Nær Værelse Mogens Mørch Collega 2dæ

Classis af Biskoppen sat til rette og admoneret for hans

forsømelse baade i Skolen og Kirchen og lofvede hand da i
Samptl. Vores Nær Værelße forbedring her efter dags,

1) I at blifve her tilstæde om Søndage og flittig tillige med

39

de andre Collegis oppasse Guds Tieniste, og ey uden Supe¬

riorum forlof Sig af Byen begifve. 2) Flittig at oppasse

sine timer i Skolen, og iche nogen time fra læßningen
absentere, uden Superiorum Vidende og dygtig aarsag der
til. 3) Sine Discipler paa Cammeret lige som de andre

Collegæ flittig at informere, og Dennem med Mildhed og
Sagtmodighed begegne, som en ret Lærer anstaar, og iche

tyranish eller utaalmodig med handle, eller ßin Vrede paa

dem at styre. 4) Sine timer paa Communitetet uden for¬

sømelse at oppasse. 5) Med de andre Collegis lige byrde
at bære med Liig og andre oneribus som det maneer Været

hafver. 6) Christelig og ædruelig som en Collega anstaar,

sit lif at anstille, og i fald hand fri Villig mere skulle findis
skyldig i noget af dette, og sit Embede og løfte ey at hafve
effterkomet, kjender hand sig self sit Embede uVærdig, og

uden nogen Videre Lovmaal eller Paamindelse det Vil qvitere,
hvilchet Hand Biskoppen med haand i Samptl. Nær Værelse

bekræffter, Det Vi og med Vore Hænders underskrifft Vil

bekræffte.
Odense ut supra.

Søren Ejlertz.

Thom. Aabye.

Søren Blichfeldt. F. Ostrup. H. J. Zimmer. M. Mørch.

K. Schytte.
(I Skolebogen 1684 i Skolearchivet fol. 86 vers.).

2.

Forordning
Om Dend Studerende ungdom i Skoelerne

Og Deris Lærere.
Vi Christian dend Femte af Guds Naade Konge
Til Danmark og Norge, etc. gjøre alle Vitterligt, At, effter¬
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som Vi komme udi Erfaring, hvorleedis ungdommen udi
Skoelerne paa Eendeel Stæder udi Vore Riger skal være
hengiven til formegen friehed og lade sig forføre i Drick og
Dobbel=Huuse til adskillig usømmelighed hvorfra naar de ved

nogen alvorlig Disciplin kaldis, De da Skolerne skal forløbe,
og sig enten uden Testimonio til andre Skoeler begive eller
Vore Riger undvige og deponere andre stæder eller og lade

sig under Militien antage og Bogen slet forlade; Da paa
det dend Studerende Ungdom i Skoelerne kunde til lydighed

og flittighed bringis, have Vi allernaadigst for got befunden

der om at anordne og befale.
1. At naar Nogen Skoele Discipel her effter findis i

noget Drick og Dobbel=Huus sin tiid unytteligen at bort¬

sætte og sine Studeringer at forsømme, og hand ikke effter
een og anden refselse af sine Lærere enten paa sine bene¬

ficier i Skoelen eller ved anden straf bedrer sig, maa Rector
Scholæ med Biskopens gotbefindende Hannem aldeelis for¬

viise, og maa hand siden for sin motvillighed hvercken af
Nogen anden Rectore Scholarum antagis ey heller paa

universitetet til Deposition approberes, førend Hand sin
bod og bedring, saa vel i Levnet som i Studeringer, Nøiag¬

tigen beviiser; Og paa det hand icke ved nogen list eller paa¬

fund sig til depositzen skulle indsnige, saa skal Rectori
universitatis slige Mærckværdige Personers Nafne fra Skoe¬

lerne Strax tilkiende gives.
2. Hvis Nogen Discipel udi slige eller andre usømme¬

lige tilfælde forvises sin Skoele, eller undviger til nogen

anden Skoele, da Skal dend Rector Scholæ, som Hannem
uden loflig Testimonio haver annammet, bøde til Fattige

Discipler, for hver gang hand skyldig findis tii Rigsdaler,
og hvis Nogen Rector Scholæ overbeviises af fortræd og
uden billig aarsag at have nægtet eller forholdet nogen Di¬
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scipel sin tilbørlig afskeed og Testimonium, naar dend loulig
begiæris da skal dend være samme straf undergiven effter

Biskopens kiendelse.
3. Naar Nogen Discipel undviger voris Riger slet, og
deponerer andenstæds da skal dend samme være udelugt fra

ald geistlig promotion og forfremmelse her i Rigerne i de

første tii Aar, og Naar hand endda søger nogen Befordring,
skal Hand først være alle Academiske Examinibus i alle

maader undergiven og der foruden være pligtig dend sæd¬

vanlige forelagde tiid paa Academiet at opbie.

4. Hvor Nogen Discipel uden sine forældris for¬
mynderis eller Læreris videnskab udi sine u=myndige Aar sig
til Militien lader antage, eller ved andre der ved forlocke,

da skal saadan Hverving igien paa de vedkommendis ansøg¬
ning strax gaa tilbage og være saasom ugiort, uden ald

refusion eller vederlag til dend hvervende.

5. Og saasom saadan Disciplernis uskickelighed skal
reyse sig en stoer Deel af Skoele Tiennernis og lærernis

Egen forhold og effterladenhed idet De mange stæds ingen
Disciplin skal holde, men leve selv dissolut udi væsen og
Klædedragt, mange stæds beneficere af Skoelernis Midler
de onde saavel som de gode, Boe og Mangestæds for Deris

Plaisir og Mageligheds skyld icke ved Skolerne og Kirckerne,
som de bør, men anden stæds Saa at Skole Børnene

have liden tilsyn, Endog paa de Stæder hvor de til tugt
og skickelighed skal vennis: Saa ville Vi hermed allernaadigst

have anbefalet Skoele=Tienerne overalt, saavel Rectores som
Conrectores og Hørerne, at De under Deris Embedis for¬

brydelse skal være forbundne til baade i Deris Habit og
Klædedragt, Saa og i Deris andre sæder og gandske lif og

lefnet, at foregaa deris ungdom med ald Skickeligheds,

Tarveligheds og Erbarheds Exempler, og have alvorlig
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opsigt med ungdommens Gudsfrygt, flid og Skickelighed,

saavel i Skoelerne som i Kirckerne og Anden Stæds, effter
Loven og Ritualet i alle maader; Til hvilcken Ende de altid

skal boe i deris beskickede Residentzer og Camere ved
Kirckerne og Skoelerne og ingen anden stæds; findes
nogen der udi fortrædelig eller og alt for effterladen i Disci¬

plinen, have sig effter loven lige saa vel en forviisning fra
Skoelen at forvente, som De der straffer utilbørligen eller

udi Disciplinen icke holder maade.

Hvor effter alle og enhver sig allerunderdanigst haver at
rette, og for skade at tage vare; Og byde Vi hermed og be¬
fale Voris Stiffts Befalings Mænd Ambtmænd Præsi¬
denter, Borgemestere og Raad, og andre som Denne Voris

forordning under Voris Cancellie Seigl tilskicket vorder at
De Dend til allis effterretning strax lader læse og forkynde.
Givet paa vort Slot Kjøbenhavn d. 7 April A. 1694

under Vor Kongl. Haand og Signet.
Christian R.

(Efter en gammel Afskrift i Skolens Archiv. Skjøndt denne mærke¬
lige Forordning ikke angaaer Odense Skole mere end de andre Latin¬

skoler, har jeg dog troet at burde give den Plads her, da den er saa
godt som ubekjendt og hverken omtales af Nyerup eller, saavidt jeg
veed, af Andre, som have skrevet om Skolernes Historie).

3.
Instrux angaaende Disciplernis forhold paa Klosteret.

1. En hver, som uden sin Læreres Tilladelse forsømmer

enten Kirken eller Skolen, være sig enten af Mesterleisen eller
de andre Leiser, haver forbrut sin Kost om Middagen, om

Forsømmelsen er skeed Formiddag eller til Afften, om For¬

sømmelsen er skeed Efftermiddag.
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2. Alumni skal med tilbørlig Veneration redspectere
det Stæd, som de oppebærer Kongens Kost paa, og entholde

Sig fra Stimen og Larmen paa Spise Stuen baade for

og effter Maaltid. befindes nogen her imod at handle, skal
Hand førstegang miste een heel Dags Kost; andengang tvende

Dags Kost, 3die gang en ganske Uges: men befindes det, at

Hand ved denne Refselse icke vil forbedre sig, da skal Hand

ganske extruderis, og en anden Skickeligere udi Hans Sted
til Kosten beskickes.
3. Fra de kommer inden Døren til Klostergangen, og
indtil de kommer uden for samme Dør paa Kirkegaarden,

maae de icke tale noget til hinanden indbyrdes uden paa
Latin, og maae da ingen udlees eller bespottes, om nogen

forseer sig lidet imod Grammaticam eller Syntaxin, særdeles

af de nederste Leiser.
4. Under Maaltid skal de anstille sig skickeligen baade

udi Ord og facter og icke kaste eller vælge i Madden, men
tage efter den sædvanlige Orden sin Portion af Fadet; saa

skal og Faddene settes paa Bordet ligesom de kommer op af
Kiøckenet til, og skal den Misbrug være ganske afskaffet at
præsentere Fadene først for de Øverste til at udvælge, hvilket

Fad dem behager, efftersom ingen Forskiel er paa Madden
eller Faddene. Og skal den af Commensalibus, som be¬

findes at kaste eller vælge udi Madden, strax extruderis
fra Bordet samme Maaltid, og en exspectans i Hans
Sted indsettes. Men understaar nogen famulus sig at

sette Faddene paa Bordet udi anden Orden, end de opkom¬
mer, da afsettes Hand, og en anden i Hans Sted beskickes.
5. En hver skal med Høfflighed begegne Spisemesteren

og Hans Folck; befindes nogen med nogen Uhøfflighed enten

i Ord eller Gierning at yttre Sig enten imod Hannem eller

Dennem, da straffes Hand førstegang paa en Dags Kost,
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anden gang paa to Dages, tredie gang forvises han Com¬
munitetet.

6. Befindes nogen motvilligen at absentere sig fra
Skolen eller Kirken, naar de ere blefne multerede paa Ko¬

sten, og icke effter Advarsel fra Lærerne vil indfinde Sig, da
omgaaes med saadan een effter Forordningen som med andre

opsetzige Discipler.
7. Hvo som spilder enten Brød eller Mad, og det

findes paa Jorden effter Maaltid, da straffes den, som sligt
giør, med extrusion fra Bordet de tvende næstfølgende
Maaltider.

8. Intet Mad eller Øll maae udbæres af Spisestuen
uden de Syges Portion, men hvad som lefnes, skal strax,

førend der læses fra Bords, ligeligen uddeeles iblant andre
fattige Skolebørn og paa Stædet fortæres. Til hvilken Ende
Faddet skal effter Sædvane ombæres. Befindes nogen enten
at med sig tage eller selge til andre uden for Spisestuen, da

excluderes den, som sligt giør fra Communitetet første¬
gang een ganske Dag, anden gang to Dage, tredie gang
aldeles.

9. Naar noget paa Spisningen kand være at anke,

skal det forreviises Rectori, Conrectori eller hvilken af Col¬
legis, som er tilstæde paa Spisestuen, til forsvarlig Paa¬

skiønnelse: befindes da at være med Føye paa at anke, skal
det strax gives Spisemesteren tilkiende, at der paa kand raa¬

des Bod. Men eragter Rector, Conrector eller den af
Collegis, som har inspectionen i deres Sted, det som paa

ankes, dog ey at være med billig Skiel og Føye at anke paa,
da skal Alumni sig dermed lade nøye.

10. Naar Rector eller Conrector ey kand være til¬

stæde, skal Alumni hvad Leise de end kan være af, beviise
Collegis saa vel der, som paa alle andre stæder den samme
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Lydighed og respect, som enten Rectori eller Conrectori:

befindes nogen af Alumuis enten udi Ord, Gierning eller
Geberder her imod at handle, da extruderis den skyldige fra

Communitetet.

11. Hvilken exspectans eller tamulus, som forsømmer

enten Froprædiken eller andre Prædickener og tienister i
Kirken uden billig Aarsag, eller sine Læreres Tilladelse,

hand skal have sit jus exspectandi eller famulandi forbrut
den ganske Uge; men forsømmer Hand Skolen, da en Dag

for hver Time, Hand uden Aarsag eller Forlov forsømmer.
12. Det skal være exspectantibus, som har præsteret

præstanda, tilladt selv at indsætte Sig effter deres Orden
paa de vacante Platzer; men kommer der nogen disput
imellem extrudendos og exspectantes, da deciderer den

af Lærerne, som er tilstæde og har inspection strax derudi.

13. Hvo som sætter sig imod exspectantes og dispu¬
terer dem deres Ret, naar Hand effter nogle af disse
Poster har forbrut sin Kost, Hand straffes vedbørlig effter

Sagens Omstændighed.
14. Begiegner nogen Discipel nogen anden enten med

Skields=ord eller Hug og Slag paa Spisestuen, eller inden

Graabrødre Kirkegaards Grendser undervegs fra eller til
Klosteret, Hand haver forbrut sin Kost, om Hand har Kost,

eller er exspectans eller tamulus; Har Hand ingen Kost,
eller er icke exspectans eller famulus, straffes Hand efter

Sagens Beskaffenhed udi Skolen. Hvormed Disciplerne af
Mester=Leisen, som haver Kost paa Klosteret, skifftes til hver

sin Uge at have Tilsiun, saaledes, at Een af dem bliver til¬
bage paa Klosteret, for at see til, at ingen Allarm eller

Slagsmaal skeer ved Disciplernes Nedgang enten i Kloster¬
gangen eller ude paa Kirkegaarden.
15. De som have Kost i Byen om Søndagen, og
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meener derfor at kand forsømme enten Froprædicken eller

de andre Prædickener, mister for hver Prædicken, de forsøm¬

mer uden lofflig Forfald et Maaltid Mad paa Klosteret de

næstfølgende Dage.

Disse Leges, som mig saaledis af Odensee Scholis

Docentibus er presenterede, approberis hermed og rati¬
ficeris. Odensee d. 17 Februarii 1729.

I. Lodberg.

Originalen i Skolens Archiv. — Allerede i Aaret 1689 var det
blevet indrømmet Rector og Conrector at oppebære Kostkorn eller Kost¬

penge istedetfor at have deres Kost paa Klosteret med Disciplene og Hø¬
rerne, og disse sidste erholdt 1711 samme Begunstigelse som de to øverste

Lærere (jfr. Progr. f. 1855 S. 34). At denne Forandring maatte have

skadelig Indflydelse paa Ordenen ved Spiisningen, er begribeligt; vel
var der gjort Aftale om, at Lærerne ugeviis skulde skiftes om at holde

Inspection ved Maaltiderne, men at dette ikke iagttoges nøiagtig, viser
Biskop Lodbergs Skrivelse til Rector og Conrector af 12te October

1726 (i Skolens Archiv), hvori han paa ny ordner Inspectionen saa¬
ledes, at baade en af Hørerne og enten Rector eller Conrector hver

Gang skulde være tilstede. Men desuagtet synes man ikke at have kunnet

faae Bugt med de Uordener, som havde indsneget sig, og da man ikke
fandt de gamle leges mensales (Progr. f. 1859 S. 27) tilstrækkelige
eller hensigtsmæssige nok, forfattede daværende Prorector Th. Aabye den

foranstaaende Instrux, som approberedes af Biskoppen. Bespiisningen af
Disciplerne ophørte først 1763.
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4.

Magistratens Skrivelser om Uordener i St. Knuds

Kirke.

A.
Velædle, Velbyrdige og Høylærde Hr. Protessor og

Rectorl

Hvorledes Sti Knuds Kirkes Chor, forinden det i
Sommer blev taget under Reparation, var tilreed og van¬

ziiret ei allene paa og omkring Skoelens stoele, men endog

paa Alteret, er eenhver noksom bekiendt, og det var icke mue¬
ligt at raade Bod paa den skammelige u=ziir, som Kirken

fra mange Aar af var, og daglig blef tilføyet, der dog for¬
nemmelig deriverede fra Skoelens Discipler, som med utal¬

lige derpaa udskaarne Nafne og andre uforskammede og
Barnagtige Malerier saaledes hafde fordervet alting, at det

meeste deraf maatte casseres, som ellers med ringe Bekost¬
ning hafde været at reparere, førend Kirken nu effter Kongl.

Allernaadigste Befalling skulle sættes i ziirligere og fuldkom¬

nere stand, da Mand haabede: at den øyensynlige Bekostning

derpaa blef anvendt, skulle saa meget meere giøre baade

større og smaae een impression om at have tilbørlig Vene¬
fration for Guds Huus og holde dem fra at berøve det sin

Ziir og prydelse, som for dets Revenuer og Midler blef
bekostet. Men Vi maae beklage, at onde Mennisker icke

have kundet taale at see dends istandsettelse eller oppebie Ar¬
beidets fuldførelse, førend de af forsætlig ondskab, ligesom

har vildet nedbryde det Mand opbyggede, i det de sidstleden

Markets Dag ei alleene have begyndt paa nye at skiære
Huller paa Listerne, hvormed Paneelværket for Skoelens nye

Støele er prydet, men det, som endnu er værre, benyttet sig
Malerens paa Alteret henlagte Pensler og farver til at over¬
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stryge og forderve de forgyldte Bogstaver, hvormed Indstif¬
telsens ord til det høyværdige Nadverens Sacramente der¬

paa ere skrevne, fornden at Alterets forgylding og Maling

paa mange stæder med ureene føder var bleven besudlet og
ilde tilreed; hvilket icke kand være giort uden af een rett

ugudelig Krop, der er forhærdet i sit ondskab, og hverken

agter Gud eller Mennisken. Nu har Mand vel icke til

Datum kundet komme i erfaring om, af hvem denne skam¬

melige og forargelige Gierning er begaaet, icke desto mindre

vil Graveren og Andre, som i Kirken har at forrette, forsikre:
At der bemeldte sidste Marketsdag ei har været andre i

Choret end Skolens Discipler som holte Bøn, og følgelig
maae Mand billig have dennem frem for Andre mistænkte

allerhelst deres daglige uanstændige forhold i og under Bøn¬
nen, Os saaledes af Haandværks Folckene og andre troevær¬
dige Folck er beskrevet: At de meget hellere maatte blive ude

end holde Bedestund paa den maade det, de fleeste tiider
efter berettning, skeer, da de meere skal bruge stiimen, Lar¬

men, spøg og Slagsmaal, end holde sømmelig Andagt sær¬
deles under Bønnens oplæsning af Versiculario; Altsaa

anlediges Vi, saavel af den gamle u=orden, som dette nye

skammelige forretagende, Ærbødigst og tjenstligst at anmode
Hr. Protessor, som Skoelens Rector: at ei alleene Discip¬
lerne, som sidste Markets uge have været tilstæde ved Bøn¬
nen her i Kirken, maae vorde nøye examinerede om den

insolence og det vold som da er giort paa Kirkens nye
Stoele og Alteret, til Velfortient straf for den eller de, der

ere skyldige udi saa forargelig og skarnagtig een gierning,
men Skolens Discipler, alvorlig og offentlig advarede om
at entholde sig fra saadan og andet utilbørlig forretagende,

i den tid de af nødvendighed bør være i Kirken for at for¬
rette og bievaane Sangen og Guds tienniste, og paa andre
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tider aldeeles at være af Kirken, naar de der intet have at

forrette, siden Os er sagt: At de imellem Skoele timerne
iidelig skal have deres gang i Kirken og imidlertid forretage

sig mange uanstændige ting med støyen, Larmen og springen
paa Kirkens Stoele og Pulpiturer, ia at de ydermeere udi

den tiid Arbeids Folkene ere hjemme at spiise, skal lade sig
indelucke i Kirken for der at have deres usømmelige frihed

og exercere adskilligt til Kirkens ruin og u=ziir, hvilket

n=muelig effterdags kand tolereres; thi saafremt nogen af
Skoelens Discipler eller andre Privatister paa saadanne

tiider effterdags skulle blive attraperede i Kirken, anseer

Mand dem, som de der enten virkelig har forøvet eller vil

forøve onde gierninger til at Spolere og vanziire Kirken.
Og skulle nogen betrædes ved saadanne gierninger, kand de

vente, derfor at blive tilbørlig afstraffede andre til exempel
og Afskye, enten som aabenbare Volds=Mænd der berøve

Kirken sin prydelse, eller, som u=regierlig ungdom med at

staae i Gabestokken og anden tilbørlig straf effter Giernin¬
gens Beskaffenhed og Personernes Alder, alt i conformité
af Hans Mayts. Lov og Forordninger; Til hvilken ende Vi,

som Kirkens Forsvar erbyder Os at give den eller de een
Discretion af 1 til 4 Rdl., som oplyser af hvem dette sidste

for bemelte skammelige Arveide er forøvet, eller de, der eff¬
terdags maatte forretage sig noget til Kirkens skade og Van¬

ziirelse, være sig Discipler eller andre uden forskjæl af stand
eller Alder; hvilket Vi i alt Ærbødigst og tjenstligst bede at
lade publicere for hver Lecties Discipler i særdeleshed,

paa det eenhver kand vide at vogte sig for uleilighed og paa¬

følgende straf naar de hereffter paa u=sædvanlige tiider eller

i usømmelige forretagende i Kirken betrædes. Vi forsikre
Os herudinden om Hr. Protessors gode Assistence og

justice scavel til den forregaaende onde Giernings Mands
4
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opdagelse og Afstraffelse, som til saadanne og andre insolen¬

cers mueligste forrebyggelse, saavit Skoelens Discipler be¬
treffer og med ald Consideration forblive

Velædle, Velbyrdige og Høylærde
Hr. Professor og Rector
Deres

Ærbødige og Tienstskyldigste
tiennere.

B. Simonsen. A. Martfelt. C. Erichsen.

Christian
I. S. Grube.

Nøragger.
Odense
den 14de Oct. 1749.

Velædle, Velbyrdige og Høylærde Søren Anchersen
Professor ved Gymnasium og Rector Scholæ.

B.

Velædle, Velbyrdige og Høylærde
Høystærede Hr. Professor og Rectorl
Da Sti Knuds Kirke nu med saa megen Bekostning og

umage er sat i den stand: at Guds Tienniste der igien først¬
kommende Søndag som er den første i Advent til Høy¬

messe skal begyndes og siden continuere; Saa have vi, paa
Kirkens veigne, som dends Forsvar herved tienstligst skullet

anmode Hr. Professor som Skoelens Rector: At samtlige
Discipler af den Latine Skoele offentlig og alvorlig maa
blive advarede om at entholde sig fra alt det som kand for¬
aarsage Kirken nogen u=Ziir paa sine Stoele og Ornamenter
være sig enten ved at udskiære Navne eller andet derpaa eller

ved at springe omkring i og paa Stoelene og hvad som i
almindelighed kand foraarsage Kirken skade, u=Ziir og ny
Bekostning, til hvilket saameget bedre at forrekomme det

behagelig effter aftale med Hans Høyærværdighed Hr. Bi¬

skoppen og Deres Velbyrdighed maatte foranstaltes og befales:
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1. At ingen af Skoelens Discipler imellem de tiider
og timer, udi hvilke Guds Tienniste i Kirken forrettes, under
nogen slags prætext maa understaae sig at komme i Kirken

der at have Gang og passage mindre at forretage sig noget

enten udi Taarnet, paa orgel værket, Pulpiturerne eller
neden i Kirken hvorved den i mindste maader kand tage skade

eller med stimen, støyen og løben at giøre opstyr og foraarsage

ureenhed i Kirken.
2. At Disciplerne under Prædiken blive staaende i
Choret paa deres stæder, og icke, som forhen er skeed, til¬

lades at gaae hen i Gangene, under paaskud, at høre Præ¬

dikenen, hvilket giver Anledning til adskillig u-orden og ud¬

gang af Kirken, og da Choret nu ved forværkets forandring

saaledes er indrettet: at de gierne der kand høre Prædiken,

saa er den forhen brugte needgang ei alleene unødvendig, men
endog Kirken til præjudice, siden de korte Stoele, hvorudi
Skoelens Discipler pleje at sidde under Prædiken, til Menig¬

hedens afbetienning behøves og altsaa dertil distineres.
3. Da det er formodentlig, at der ved den Daglige

Bøn i Kirken, samt Løverdags= og Froe=Prædikerne for¬

nemmelig gives Lejlighed til at øve et og andet utilbørligt og
uanstændigt i Kirken, naar visse Lectier eller nogle faa

Discipler der indfinde sig for at Synge, saa var det at ynske:

at der alletider maatte være en Lærere tilstæde paa det
Disciplerne kunde være under fornøden opsyn saavel berørte
tiider som Søn= og Fredagene imedens Guds Tienniste for¬

rettes effter Forordningen af 17de Aprilis 1739.
4. Maatte Skoelens Discipler advares: at enholde sig

fra at kaste med Steene, Bolde eller andet paa Kirkens Tag
og Muure, hvorved Taget og Vindverne offte ere blevne be¬

skadigede, samt og fra at tage Steene af Granene paa Kirke¬
gaarden, og der med Steene at kaste efter hverandre. Endelig
4*
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5. Maatte de i almindelighed tilholdes: at vogte sig

fra at forretage noget enten i Kirken eller paa Kirkegaarden,
hvorved den kand tage skade og vanziires alt under ved¬
børlig straf naar nogen betrades eller overbeviises at sette den
advarsel som dem nu gives tilside og derimod at handle.

Vi forsee Os herudinden til Hr Professors gode for¬
anstaltning og forhaabe: at herover siden alvorlig bliver holdt,

Med ald Consideration forblivende

Velædle, Velbyrdige og Høylærde
Høystærede Hr. Professor og Rectors

tjenstskyldigste

tjennere
A. Martselt. C. Erichsen.

C. Noragger.

J. Nielsen.

1. S. Grube.

Odense d. 23de Nov. 1754.

Velædle, Velbyrdige og Høylærde

Hr. Søren Anchersen
Professor eloquentiæ ved Odense Cymnasium

og Rector Scholæ sammesteds.

(Originalerne i Skolens Archiv, hvor ogsan findes et Udkast af
Anchersen til et Reglement, overeensstemmende med de foranførte

Punkter i Ma istratens sidste Skrivelse. Vrd samme Lrilighed blev det

indskærpet, at efter Fororen. af 17de April 173. § 36 vare Lærerne

forbundne til at følne med Disciplen=; men hvor mange Uordener og
forargelige Løier der ogsaa senere af Mangel paa Tilsyn foregik i Kirken
under eller istedetfor den daglige Bons Holdelse, veed Sagner endnu at

fortælle om. Først ved Cancellie=Strivetse af 15re Marts 1783 blev
det efter Rector Taubers Inostilling tilladt, at „Chors eller Bøns

Holdelse For= og Eftermiddag mua ophore, saasom det blev forestillet,
at saadan Chors og Bøns Holdetse har været Disciplene til Adspredelse

og ingen til Nytte eller Ophyggetse, da ingen indfan.t sig i Ki kerne at

bivaane denne Forretninn; dog saale es, at Skolens Rector paaseer, at

saadanne Chors og Bønners Holdelse paa Skrifte= og Communions¬
Dagene med al mulig Sømmelighed og anstændig Andagt bliver forrettet“).

