
FOLKESKOLER OG LÆRERE I ODENSE 
I BEGYNDELSEN A V DET 18. AARHUNDREDE 

A v Hans H . F11ssiny 

Medens der fra reformationstiden og op · til 1740 fandtes latin
skoler i saa godt som alle danske kØbstæder, selv om en del af 
disse ofte var tarvelige nok, stod det kun smaat til med andre 
skoler. Det var i hvert fald tilfældet i Odense i begyndelsen aY 
det attende aarhundrede, da der kun fandtes een nogenlunde 
ordentlig skole, knyttet til St. Knuds kirke. Det var derfor et me
get betydeligt fremskridt, da der paa grundlag av Rasmus Mules 

tore testamentariske gave i 1720 oprettedes en "catechetisk" 
skole i hvert av byens tre sogne. Hovedvæglen lagdes her paa 
undervisning i kristendom, men der undervisles desuden i læs
n ing, skrivning, regning, dansk og tysk, eller rettere sagt, det 
skulde der unelenises i, og gennem hele aarhundredet gav disse 
tre skoler i forbinde lse med latinskolen og den ovennævnte dan
ske skole i St. Knuds sogn den eneste ordentlige undervisning, 
der ydedes Odenses drenge og piger. 

I 1840 udsendte bestyrelsen for de muleske legater, ,,det kale
chetiske Skole-Collegium", en lille redegØrelse kaldet: "De trende 
k alechetiske Skoler i Odense", og 1899 skrev elaværende over
lærer ved Mulernes legatskole Th. Herte! en anden lille pjece : "De 
t re kateketiske Skoler og Mulernes Legatskol e", der fører frem
stillingen op til hans egen tid, og til disse to smaabøger henvises 
den, der Ønsker besl<ed om de tre skolers opslaaen og senere 
skæbne. 

Paa enkelte punkter kan man vel nok supplere disse fremstil
linger ved hjælp av de bevarede akter fra skolernes arkiv, der 
dog er noget hullet, men mere kan fortælles om lærerne og især 
om deres forhold til de mer eller mindre slette uautoriserede sko
le r og deres skoleholdere, der trods regeringsforbud og magistra
tens indgriben vedblev at trives i Odense. Vi staar her over for et 
karakteristisk træk i det attende aarhundredes historie: alle er
hYerY var mer eller mindre lavsniæssigt organiserede og for
synede med privilegier og rettigheder, men desu agtet maatte de 
næsten alle fØre en baardnakket kamp mod "bØnhaser" og uauto
ri serede personer, der søgte at trænge sig ind i deres næring og 
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ofte med held formaaede at skabe sig en existens paa trods av 
love og paabud. Strænge regler fra oven naaede aldrig at blive 
fuldstændig gennemført, takket være ØllebrØdsbarmhjærtighed og 
seen gennem fingre hos lavere embedsmænd, og vi skal nu se, 
hvorledes det vrimlede med tarvelige skoler og uvidende lærere . 
Paa dette punkt staar vi over for et fænomen, der osse kendes i 
vore dage, hvor enhver ignorant jo kan oprette en skole. 

Fundatsen for de kateketiske skoler fik kongelig konfirmation 
den 7. juni 1720, og, i januar 1721 er skolerne traadt ud i livet 
ved ansættelsen av tre læ rere eller kateketer, hvis lØn fØrste gang 
ses at være udbetalt med 50 rdl. til hver i 1722, idet Elias Chri
stian Grubner den 26 . juli, Je lle Frøberg den 2. August og P eter 
Brandt den 27 . Oktober 1721 fik udbetalt deres lØn. De var da 
ansal ved skolerne i henholdsvis St. Hans, Vor Frue og St. Knuds 
sogne, men deres arbejde her har ikke været av lang varighed, 
for allerede 29 . oktober 1726 fik J elle FrØberg "formedelst een og 
anden besYærlighed" bevilget sin avsked og avløstes samme dag 
av studiosus Frederik J(iihl, og senest 1727 var Nicolaj J(anne
worff" kateket Yed St. Hans, for 8. januar 1728 søgte han om til
lige at maatte blive klokker ved samme kirke. Det bevilgedes 
ham, da han som katek et havde væ ret "skikkelig og flittig" , og 
klokkerstillingen kunde ikke alene fØde nogen mand. Han var 
desuden fattig og havde mange bØrn, og han h avde ikke som de 
andre kateketer frit "husvæ relse", men dette skulde dog ikke 
skabe noget præcedens for hans efterfØlgere, og han skulde sørge 
for at passe skolen ordentligt og skaffe sig god medhjælp til sko
lens "opvar tning". 

Fra 1744 ( 10/8) findes et inventar over St. Knuds skolehus's 
behave; der fandtes da tre borde, sex bænke og en jærnkakkelovn 
med tromle og en lang, tud, der gik gennem forstuen og ind ri 
skolestuen, saa ovnen formodentl ig har staaet i skolemesterens 
stue, og der er ikke blevet megen varme til overs til Børnene! 
Aaret efter fortælles, at ovnen stod paa murede fØdder og den 
lange tud gik gennem to vægge, saa ovnen har været haardt 
spændt for, hvis den skulde yde en blot nogenlunde tilfredsstil
lende fjærn opvarmning. St. Hans sogns skole var dog ·endnu rin
gere stillet, for 1747 udbetaltes der kateketen, der havde en selv
ejerkakkelovn, een rigsdaler i aarlig leje af denne, og det skulde 
blive Yed, indtil skolen fik raad til selv at skaffe sig en ovn. Regn-
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skaberne oplyser i øvrigt kun, at der fra tid til anden er blevet 
foretaget smaareparationer paa skolebygningernes tag og vinduer 
og lignende.1 

SkolebØgerne indkØbtes av direktionen til lærerens og bØrnenes 
brug. 1737 blev der til hver skole anskaffet en indbunden bibel av 
den edition, som findes i St. Knuds kirkes sakristi,2 og ned gen
nem aarene indkØbtes der stadig nye bibler og andre bØger. I 
hvert fald i St. Knuds skole opbevaredes de i et bogskab, og dette 
indeholdt 1739 en bibel in quarto, tolv nye testamenter, tolv kate
kismi forklaringer, fire salmebØger, sexten exemplarer av Luthers 
forklaringer, lige saa mange "A. B. C.ter" og sex smaa evangelie
bØger.3 Disse forholdsvis faa bØger kunde dog nok strække til, da 
der det aar kun gik syv drenge og fem piger i skolen om vinteren, 
resten manqverecle paa grund av skolehusets ubekvemmelighed! 
To aar senere dukkede to regnetavler og to regnebØger op, og der 
indkØbtes 10 bØger skrivepapir, saa der er aabenbart virkelig 
blevet undervist i regning og skriYning ved siden av timerne i 
kristendom. De andre skolers bogforsyning var av samme karak
ter, og bestanden maatte stadig fornys . De elever, der betalte 
skolepenge, maatte holde sig selv med bØger, mens de bØrn, der 
gik frit i skole, laante de her næYnte bøger, hvis indkØb ikke be
kostedes av skolens almindelige budget, men indkØbtes for penge, 
der kom ind ved en kollekt, som holdtes hvert aar ved St. Mor
tensdag. Skolekollegiet var, som rimeligt er, noget bange for, at 
bØrnene simide Ødelægge bØgerne, og de fire brave borgere, der 
fØrte tilsyn med skolerne, Hans Peter Dreyer, L . Hyllerop, Chri
::; lian Husehen og Eduard .Jensen bestemte derfor: " ... og paa det 
de bØger, som ved dend goede guds faderlige forsiun heel møy
sommeligen ere samlede, skal icke enten ved bØrnenes uagtsom
hed eller skarnaglighed forkommes eller forødes, da skal bØrnen 
under cateelleternes tilsiun smugt ordentlig hver aften legge deris 
bøger i bog-skabene, hvor af trende, eet nemlig i hver skoeJe med 
la as og lucke ... ". Det kunde synes saare gaynligt at lade bØrnene 
beholde bØgerne, naar de kom i lære, for at de . . . "hos ærlige og 
guuclfrygtige lmus fædre kunde repetere og igientage det, de for
hen hafde læst . . . ", men det maa kun de bØrn gøre, der fa ar et 
absolut godt skudsmaal av skolen, . .. "paa det icke eet eller an~ 
det uskickeligt barn skulle lielerlig sælge og forøde bemelte bØ
ger og saal edes af ungdorns daarlighed icke alleeneste svarlig 
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forsynde sig, men endog skille andre fatt ige bØrn den·ed ... ". De 
gode bØrn maa faa bØger og papir at øve sig paa med en hoben 
formaninge r om at lære husandagt, tænke over det nye testa
mente og mØde til katekisation.4 

Antallet av elever kendes fo r St. Knuds skoles vedkommende 
for aarene 1752- 69 inclusive, men de her gengivne tal er kun de 
bØrn, der har modtaget klæder og gaaet gratis i skole. De be
talende bØrns antal kendes kun fra nogle faa aar i 50'erne og var 
da en lill e snes drenge, men kun to piger. I disse 18 aar besøgtes 
skolen gennemsnitlig av 18 drenge og 11 piger, der her fik gratis 
skolegang og bØger. Indtil 1757 blev der desuden uddelt 280 rdl. 
om aaret i direkte understøttelse til bØrnene, men f ra 1758 levere
des der dem klæder i stedet. Oprindelig skulde de fem flinkeste 
drenge og de fem flinkeste piger klædes paa fra inderst til yderst, 
men antallet svingede efter regnskaberne at dØmme noget efter 
legatkassens tilstand. Da klæderne uddeltes 1759, fik kateketerne 
besked paa " .. . at de alYorligen har indseende med, at bØrnene 
gaar flittig i skole og tilkiendegiYe deres forældre, saavelsom bØr
nene, at dersom de forsømmer skolen, efter at de har faaet klæ
der, da bliver klæderne dem frataget og bØrnene indsatte i tugt
huset". Ved samme lejlighed faar man i Øvrigt lidt at vide om 
undervisningsformen, idet kateketerne faar ordre til, hvis der 
sendes dem bØrn paa 6 aar eller derover, som endnu ikke kender 
bogstaverne eller kan læse i bØger, saa skal de dog have adgang 
til skolen og lære at læse, og kateketerne faar da loY til at an
vende de ældre bØrn til dette arbejde, dog saaledes at de større 
bØrn ikke den·ed for meget hindres fra deres egen læsning.5 

.\ar St. Knud Vor Frue St. Hans 
dr·engc piger drenge pige r ctrengc pige r 

1739 H ~J 17 ·' 
1752 10 7 20 (j 

1753 16 10 HJ 7 22 ;) 

175-! 21 9 Hl 11 17 u 
17;)5 19 11 Hl 11 li 13 
1756 20 10 20 10 1:-l F> 
1757 20 10 22 8 17 H 
1758 18 12 24 {j 21 H 
1759 19 11 21 9 1!-l 11 
1760 H 1!i 17 li"> 2U 10 
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A ar St. Knud Vor Frue St. Hans 
drenge piger drenge pigf'r drenge piger 

1761 12 18 16 Li 20 lO 
1762 18 12 18 13 2f 9 
1763 18 12 19 11 19 11 
1764 21 9 21 10 17 13 
1765 20 10 20 10 20 10 
1766 22 8 20 10 17 13 
1767 18 12 20 10 15 15 
1768 15 15 19 11 13 17 
1769 16 12.) 20 11 15 15 
1770 20 10 16 14 
1771 19 10 16 14 
1772 19 11 15 16 
1773 19 11 18 12 
1774 19 11 18 12 
1775 17 13 20 10 

De ti flinke bØrn, der skulde opklædes, blev taget ud av det 
samlede antal bØrn i alle tre skoler, men i de to andre skoler 
gØres der i intet av de aar, fra hvilke man kan finde elevtallet, 
dær forskel paa betalende og ikke betalende bØrn som i St. Knuds. 
Fra Vor Frue sogns skole kendes elevtallet fra 24 aar, nemlig fra 
1739 og 1753- 75, og der gik gennemsnitlig 19 drenge og 12 piger 
i skole her. Fra St. Hans sogns skole kendes tallet yderligere fra 
1752 og her gik i gennemsnit 18 drenge og 12 piger til undervis
ning. Som det fremgaar av hosstaaende skema var elevtallet nær
mest konstant, men maaske med en svagt stigende tendens, og 
mere end 30 elever i alt synes hver skole ikke at have kunnet rum
me. Av ovensiaaende bemærkninger om de bØrn, der endnu ikke 
kan læse, naar de kommer i skolen, synes at fremgaa, at det har 
været reglen, at den allermest elementære undervisning havde 
bØrnene faaet, naar de kom i skolen, hvadenten denne nu havde 
fundet sted i hjemmet eller i en av de av kateketerne saa forag
tede smaa pogeskoler, hvorom mere i det fØlgende . 

Et par gange har brave borgere givet klæder til skolebørnene, 
saaledes skænkede sognepræsten ved Vor Frue Salomon von Ha
ven (1711- 76) engang klæder til fire børn. 

Vender vi os nu fra bØrnene til lærerne, da kan lidt oplyses om 

·) Om to piger bemærkes det, at de kommer saa sjældent, at de ikke fortjener at 
gaa i slwle! Tallen e fra St. J{nuds sogns skole mangler for d e følgende aar. 
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nogle av dem. Ved Vor Frue skole sad fra 1726 til 1775 Frederik 
Kiihl, begravet 15. november 1775 i sit 76. aar, altsaa praktisk 
tall gennem hele den her omhandlede pe1~iod e, men ved de andre 
skoler skiftede lærerne. Nicolai J(annewor{f havde som nævnt 
forenet skolemesterembedet med klokkerens bestilling ved St. 
Hans kirke 1728. Han var gift med Sofia Amalia Vleghorst, og de 
havde i hvert fald fØlgende fem bØrn, der alle overlevede deres 
forældre : J ohan Wilhelm Kannewor{f, Matthias Jacob, Andreas 
Jesper, Heinrich Rudolph og Christina Catharina. Nicolai Kanne
worff dØde 17 . december 1731, 45 aar gammel, og d. 8. Maj 1732 
ægtede hans enke efterfØlgeren i embedet Niels Ovesen Wamberg . 
Hun dØde 9. februar 1748, og i dette ægteskab var vistnok kun een 
søn. Familien sad smaat i det, for boet efter hende opgjordes kun 
til 24 rdl., der udl agdes enkemanden for begravelsen. W amberg 
overlevede hende længe, idet han fØrst dØde 16. februar 1783, men 
allerede fØr hendes dØd havde han tænkt paa sin efterfØlger, for 
23. januar 174 7 fik han efter ansøgning bevilget, at hans stifsØn 
Andreas Jesper J(annewor{f maatte succedere ham som skole
mester. 

Listen over skolemestrene ved den kateketiske skole i St. Knuds 
sogn er noget vanskeligere at opstille, idet det ikke altid av ak
terne fremgaar, om der ved skolemesteren der i sognet menes 
ham fra den kateketiske skole eller hans kollega fra den gamle 
.,danske skole", der jo osse laa i St. Knuds sogn, men kateket
rækken synes at se saadan ud: 

Peder Jensen Brandt,6 der var dimitteret fra Odense skole 1715 
22 aar gammel, blev 1719 kateket ved St. Knuds kirke, altsaa fØr 
oprettelsen av den kateketiske skole, hvorved han blev ansat 
1722, og 31. oktober 1724 blev han tillige klokker ved samme 
l'irke. Samtidig med sin fØrste ansættelse havde han 29 . august 
1719 ægtet Birgitte J.ltlaJ·grethe Blang.sted, dØbt 29. oktober 1693, 
datter av urtegaardsmand Hans Thomsen Blangsted, og de havde 
i hvert fald en søn Christian foruden den nedennævnte J ens 
Brandt. Han dØde 21. februar 1749 og efterfulgtes senest 1735 av 
Lauritz Krag, der, da han 8. marts 1749 opnaaede den langt bedre 
avlagte still ing som klokker ved domkirken, nedlagde sin skole
mesterstilling. Da han dØde 19 . maj 1770, var han en ganske vel
stillet mand, idet boets overskud var 579 rdl. 4 mk., som tilfaldt 
enl<en Ellen Hansdatter, der dØde 10. juni 1775 . Forældrene over-
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Jendes av to dØtre Christine Krag, der 14. maj 1762 var blevet 
gift med sognepræst Andreas Rhoed til Assens og Kærum, senere 
til Seden og Aasurn (1728- 1819), og hun havde til sit udstyr -
19. marts 1764 - faaet 612 rdl. "og andet mere", medens søste
ren Marie Cathrine Krag havde faaet "jævned", a: at hun havde 
fa aet et lignende belØb av faderen, saa de intet arvede efter fade
ren. Om Lauritz Krags forhold til skolen faar man en del at vide, 
dels gennem de nedennævnte stridigheder med pogeskolerne, dels 
gennem et par andragender til magistraten om forbedring av 
h ans og skolens kaar. Han søgte 1740 om et bedre skolehus, da 
det nuværende, som var i det gamle domhus i en ende av Idaste
ret "paa en sid og fugtig grund, som giver megen kulde fra sig" 
og ikke har nogen kakkelovn, var ubekvemt og skadeligt for 
lærer og bØrn, saa det gaar daarligt med undervisningen, og der 
forvoldes baade ham og de fattige skolebørn megen ulejlighed 
og sygdom av frost og kulde. Biskop Ramus tog sig av den arme 
skoleholder, idet han indstillede til kongen, at da det nuværende 
skolehus var uegnet, skulde magistraten træde sammen med 
direkt ionen for de kateketiske skoler og overlægge om et nyt 
skolehus, og en kongelig ordre herom udgik da os se 7. september 
1740.7 En tid boede kateketen hos kapellanen ved St. Knuds kirke 
hr. Niels Sass, og i 1743 bestemte en kongelig resolution fØrst, at 
magistraten av kirkens midler skulde betale kapellanen hans 
husleje, og da skoledirektionen klagede d. 4. maj samme aar over, 
at den ikke kunde skaffe kateketen, der i forvejen havde meget 
ringe lØn, nogen fribolig, bestemtes det efter en del forhandlinger 
og skriverier mellem magistraten, stiftsøvrigheden og caneelliet 
d. 31. maj, at der av kirkens midler skulde betales ham 20 rdl. i 
huslejegodtgørelse, mod at kirken slap for en gammel avgift paa 
8 rdl. til alterlys i ryttergodsets kirker. ,l\fan havde fØrst forsøgt 
a t indsamle i hvert fald en del av pengene ved kollekt i menig
heden, men det mislykkedes ganske, og den brave biskop Ramus 
betalte saa av sin egen lomme huslejen for 21 aar.8 Resultatet 
blev, at Krag fik anvist den tomme kapellanresidens, der var 
bedre egnet "til at holde den rasende ungdom i tømme i", men 
osse her led man under kulden, idet der stadig manglede en 
kakkelovn. Herover klagede Krag 16. september 1749, idet han 
sagde, at paa grund av kulden truede arbejdet med helt at gaa 
i staa om vinteren. Samtidig var det imidlertid galt paa et andet 
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punkt. I de 16 aar, skolen havde været holdt paa klosteret, havde 
skolemesteren været fri for skatter, men nu var han blevet sat i 
vand- og vægterskaL Krag bemærkede spydigt, at han ikke var 
klar over, om det kun var ham, der skulde betale skatten, eller 
om osse de tyve fattige skolebØrn skulde yde noget, men det var 
saa meget mere urimeligt, som kapellanen hr. Niels Sass oppebar 
lejen av residensen. Magistraten havde d. 4. september ladet pante 
hos ham og taget fire tinfade til en værdi av 4- 5 rdl. av "mit 
fattige og ringe kØkken", saa han maatte tro, at han osse simide 
betale for skolebØrnene. Mens kapellanen havde indtægter at be
tale av," var hans egen lØn og accidenser saa ringe, at han ikke 
engang kunde holde en tjenestepige. Den brØstfældige residens 
var blevet ham overladt til skole, men indeholdt 1 øvrigt mange 
ham 'ganske unyttige værelser, og ban bad derfor om at maatte 
slippe for skatten og faa sine tinfade igen. Desuden mente han, 
at han i sin egenskab av kateket ligesom andre gejstlige var fri
taget for skatter, og henviste t il den kongelige forordning om 
skoleholderes skattefritagelse i København. ( 1713 12. juni. art. 
19.) 9 Desværre mangler vi magistratens svar, men som vi har 
set, kom Lauritz Krag dog Økonomisk paa benene senere. 

Om hans efterfØlger Jens Pedersen Brandt, der var søn av hans 
forgænger, kan en hel del familieoplysninger gives. Han blev 26. 
august 1750 viet til Christiane Dorothea Riber, der fØdte ham 
datteren Sara Margrete, men dØde allerede 20. marts 1752. Et 
halvt aars tid efter, 18. oktober samme aar, ægtede han [{aren 
Frederiksdatter Holm, med hvem han Hk sønnen Peder, dØbt 16. 
juli 1753, men osse hun dØde efter faa aars ægteskab 3. februar 
1756. Endelig giftede han sig tredie gang 20. juli 1757 med 
Johanne Margrete Sibbern, der overlevede ham og ægtede hans 
efterfØlger. I ægteskabet med Jens Brandt havde hun bØrnene 
JØrgine M arie, dØbt 17. oktober 17 58, Johannes Sibbern, dØbt 12. 
september 1760, og Christian, dØbt 22. april 1763 . .J ens Brandt 
dØde 15. december 1765, og hans bo opgjordes til 250 rdl. 

Morten Frederiksen [{ isbye blev 1765 kateket og klokker ved 
St. Knud og ægtede 13. august 1766 formandens enke, der dØde 
30. september 1798 efter at have fØdt sin anden mand fire bØrn, 
hvorav den eneste søn meget pieteisfuldt var opkaldt efter den 
første. Jens Brandt H.isb~]e blev han dØbt 2. april 1774. DØtrene 
var Helena Ambrosia, dØbt 18. november 1767, Friderica Kirstine, 
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dpbt 23. maj 1769, og senere gift med den bekendte bogtrykker 
Søren Hempel, og Ane Cathrine, dØbt 16. april 1771. 

I 1770 overlod Kisbye skolemestervirksomheden til den 28-
::ta rige Christian Ballum, der dØde ugift og, blev begravet 16. maj 
1774. Hans eneste arving var faderen Rasmus Christensen Bal
lum, der efter sin sØn arvede lØsØre, hvoriblandt Johannes 
E walds: Den lykkelige Prøve, til en samlet værdi aY 108 rdl. Den 
sidste kateket i denne periode var Peder WaidtlØw. 

Inden der gØres rede for de forskellige skolestridigheder blot 
et pa r ord om skoleholderen Søren Bruun ved den elanske skole, 
der var hovedaktØren i striden, og om hans forgænger Mikkel 
Rude. Mikkel Nielsen Rude dØde som en gammel mand uden ar
vinger 1716, da han paa grund av avfælclighecl havde maattet 
opgive sin skolevirksomhed. Han havde været gift med Ane Til
berg, fØdt i Luche i Liineburg, der var dØd umiddelbart fØr 19 . 
m arts 1691, da der opt<?ges registrering over hendes bo, som for
øvrigt udleveredes til m anelen som eneste arving. 

Om SØren Nissen Bmuns familieforhold kan adskilligt mere 
oplyses. Han selv var, da han i 1745 opgav sin alder til 67 aar, 
fØdt ca. 1678, uvist hvor. Hans fØrste kone hed Øllegaard Asmus
datter Rebsdorph, og med hende fik han, mens de boede i Nyborg, 
mindst sex bØrn, i alt fik de 11. En sØn, hvis navn ikke kendes, 
blev begravet 6. juli 1708, samme aar 8. juni dØbtes Mette Marie, 
og 9.maj 1710 Nicolaj, der dØde 22 . august 1712, hvorfor den 
næste søn opkaldtes efter ham, da han bleY dØbt Nicolaj 
25. januar 1713. Endelig fik ægteparret 1715 tvillinger, der 27. 
februar dØbtes Christian Frederik og Marie. Døtrene voldte imid
lertid forældrene sorg, for Mette Marie, der 1734 havde ægtet 
bendrejer Abraham Olufsen Schou, fik, mens manelen 1739 var 
paa rejse til Kina, en søn, til hvilken Jochum Debert blev udlagt 
som barnefader. Tre aar senere indlod den ugifte datter Marie 
Elisabeth sig i Flensborg med en grenader i engelsk tjeneste 
Adam Balman og fik 1742 en datter Øllegaarcl . Deres mor var 
imidlertid dØd 9. juni 1739, og boet var insolvent, men søren 
Bruun lovede at betale gælden mod at faa boets effekter udlagt, 
hvilket skete. Han giftede sig senere med Anna Dorothea Pille
gaaJ·d, der overlevede ham. Da han dØde, boede han i et 9 fags 
hus bag skolen og ejede desuden nogle vaaninger, men ved skifte
samlingen 12. april 1762 viste det sig, at der var et underskud 
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paa ca. 200 rdl. Svigersønnen paastod imidlertid, at enken havde 
lavet kunstig gæld, men meget smaat har Søren Bruun nu siddet 
i det, for han fik hver 14. dag l mk . 8 sk. av de fattiges penge 
udbetalt paa raadstuen, maaske som en slags pension . 

Paa baggrund av disse vanskelige kaar og families orger for
staar man bedre den kraft, hvormed Søren Bruun førte sin kamp 
mod de ulovlige pogeskoler, der gik ham i næringen. Ved en 
enkelt lejlighed opkastedes der tvivl om hans hæderlighed, men 
den ser dog ud til at have været ubegrundet. Degnen Jen s Schi
wes enke Sofie Dorothea N ielsdatler Sylva, for hYem SØren Bruun 
havde været lavværge, dØde 30. september 1746, og han ordnede 
rla forskellige forhold vedrØrende boet. Imidlertid havde han efter 
eget sigende kØbt hendes hus av hende 13. juni samme aar, men 
hendes arvinger paastod, at dette ikke var blevet betalt. Skifte
retten tog dog hans forklaring for gode varer og godkendte skØ
rlet, saa det har formodentlig været i orden.10 

Søren Bruun havde i ca. 13 aa r været dansk skoleholder i Ny
borg, da han 12. februar 1716 sØgte Odense magistrat om at maatte 
faa stillingen ved den danske skole, der stod under magistratens 
tilsyn. FØr han blev udnævnt, søgtes der 16. januar oplysninger 
om ham hos Nyborgs magistrat, der dels meddelte, at han havde 
søgt sin avsked til fØrstkommende paaske for at "sØge sin fortun 
i Othense, hvor han menes bedre at kunne subsistere", da skole
mesterstillingen der var bedre avlagt, dels blev han recomman
deret paa det bedste. Bestallingen for ham blev udstedt 18. marts 
1716, og heri bestemtes dels, at han skulde have samme lØn som 
Mikkel Rude, uden at dens størrelse nævnes, og at han skulde 
nyde den beskikkede residens, som byen skulde holde ved lige 
og forsyne med skoleborde og bænke, dels forpligtede magistraten 
sig til helt at avskaffe "alle som holde skole her ibidem og lærer 
bØrn, drenge og piger, i at læse, skrive og regne, tysk og dansk, 
særdeles ungdommen som er over sex a ar", saa han kunde blive 
den eneste skolemester. Selv skulde han som "en kristelig, retsin
dig, ædru og skikkelig skoleholder sig at forholde, ungdommen i 
skolen med læsen, skriven og regnen flittig, vindskibelig at oplære 
og undervise for billig betaling" .H Denne betaling, der altsaa til
faldt læreren, ikke magistraten, maa vistnok have været hans 
væsentligste lØn, og den synes at have været 2- 6 sk . om ugen 
for hvert barn. 
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:.Ied denne bestalling i lommen begyndte Søren Bruun saa sin 
\ irksomhed efter paasken, og et hal v t a ars tid efter tog han fat 
paa sin lange og sejge, men saa temmelig resultatløse kamp mod 
pogeskolerne P Han stævnede 26. november samme aar Anders 
.Yielsen Møller, Hans Nielsen i Hans Jensensstræde og Peder Erik
sen Klint paa SortebrØdretorv for Odense byting paa grund av 
deres uloYlige skolehold. Mens Hans Nielsen dØde under proces-
en og intet har kunnet findes om ham, kan lidt oplyses om de 

to andre. Anders MØller mistede 1694 sin kone Karen Lauritz
datter, der i et tidligere ægteskab havde faaet datteren Ellen Jør
gensdatler, mens hun ingen bØrn efterlod sig fra sit andet ægte
skab. Boets registrering 29. juni viste et meget beskedent lØsØre, 
hvorav gangklæderne udJagdes datteren, resten manden . Han blev 
senere gift med /{irsten Carstensdatler, der ved sin dØd var enke 
og boede i Dansestræde, og hendes 25. december 1744 registre
rede bo dækkede kun begravelsen. Peder Eriksen boede 1689 paa 
SortebrØdre kirkegaard, da hans kone Maren Madsdatter dØde. 
Ægteskabet var barnlØst, og boet balancerede lige akkurat. 

I det fØrste retsmøde 2. november nedlagde Bruun paastand 
om, at de tiltalte skulde standse deres virksomhed, dække hans 
omkostninger og betale en mulkt. De skulde besvare nogle spØrgs
maal om, hvem der havde konstitueret dem som skoleholdere, 
om de ikke kendte vilkam·ene for Bruuns ansættelse, om de ikke 
underviste bØrn over sex aar, og hvad de læ rte dem. Foruden til 
sin i retten fremlagte bestalling henviste Bruun til den kongelige 
forordning om betleri av 24. september 1708 prgf. 20 . 

De ·indstævntes procurator Hans [{ier13 fremlagde 23 . novem
ber sit indlæg, hvori han aldeles ikke gik ind paa det reelle i an
klagen elle r paa det privilegium, som fandtes i Bruuns bestalling, 
men anstillede en række sentimentale betragtninger om, at det 
Yar urimeligt, at denne nyankomne skolemester søgte at hindre 
de tre gamle mænd i at læse og skrive lidt med bØrnene, da de 
havde holdt skole i over fyrretyve aar. Flere av deres elever var 
blevet brave borgere, de havde intet andet at leve av, og den for
rige skolemester havde ikke forhindret dem i deres arbejde. 
Bruun kunde ikke overkomme at læse med alle byens bØrn, og 
desuden var der utilfredshed med ham. Her gik procm·atoren 
over til modangreb, idet han fremlagde en erklæring fra tre 
mænd, der var utilfredse med Bruuns skole og klagede over 
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skolepengenes hØjde. De tre borgere var Søren Peder::;en Guld
::;med, Jacob Hansen Væver og Meinhart Papelmand, der fØrst 
havde haft bØrn i skole hos andre og derefter hos Bruun, "mens 
som vi der for hver ugentlig maatte give 6 sk. som er udsædvan
lig, og vi befandt bØrnene meere ved skrifningen at forargis end 
forbedris, som deres skrifvebøger kan d udviise ... ", saa sendte de 
deres bØrn til de gamle skoler, hvor de syntes, de blev bedre oplært. 

Paa dette indlæg svarede Bruun 30. november, at skoleholderne 
kunde ikke faa hævd paa deres virksomhed, da den var mod for 
ordningerne, og hvad de tre mænds e rklæ ring angik, saa inde
holdt den en beskyldning, som maatte forfØlges ad lovlig vej, 
men ikke kom sagen ved. Med direkte adresse til en bemærkning 
i Kiers indlæg sagde han, at bØrn godt kunde blive brave borgere 
uden læreres hjælp! Hvad nu de nævnte bØrn angik, saa kunde 
overhovedet ingen av dem skrive, da de kom i skolen, undtagen 
guldsmeclens sØn, der kunde skrive lidt, men ikke efter for
skrift .. . ", hvorfor jeg efter gammel skoleskik og faderens vilje 
lod ham fange an fra bogstaven ret at drage og saa fremdeles, 
indtil han temmelig vel kunde eftertegne min forskrift, og be
sværede faderen sig al den tid ikke, som var en 12 ugers tid, enten 
over skolelønnen eller min forretning ". De andre bØrn havde 
ingen skrivebøger, men lærte i den korte tid, de gik hos ham, at 
læse og gav kun 2 sk. om ugen i skolepenge. 

Om betalingen er iØvrigt at sige, at den næppe har svaret til 
mere end en krones penge i vor mønt, saa det var jo dog en 
meget beskeden betaling. 

Sagen udsattes i nogen tid, men 8. marts 1717 mødte Kier op 
med et par for hans klienter meget gunstige erklæringer fra 
sognepræsterne J ørgen Karstens ved St. Knud og Frederik von 
Haven ved Vor Frue. Den fØrste viser sig i denne erklæring som 
den iltre og uforbederlige kværulant, han havde været overfor 
Thomas Kingo, idet han ikke blot, som procuratoren havde øn
sket det, udtalte sig om Anders MØllers kvalificationer, men gik 
lØs paa Bruun m ed beskyldninger og insinuationer. Først med
delte han, at han for rum tid siden efter kongelig ordre havde 
cxamineret byens skoleholdcre, hvoriblandt 1\IØI!er, befundet dem 
duelige og approberet dem, men derefter udtalte han, at han ikke 
begreb, at Bruun kunde forlange de gamle lærere avskaffet, da 
han ikke Karstens bekendt havde noget privil ~gium, saa stifts-
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IHovsten har altsaa ikke engang kendt Bruuns bestalling. Der
næst sagde han om Bruun, at han ikke var bleYet examineret av 
ham, at han var stærblind og ikke kunde lære bØrnene at skrive, 
og at "ved folk at fortælle, at han sidder i kroerne om dagen ... ", 
saa adskillige folk havde taget deres bØrn ud av skolen. Endelig 
fandt Karstens det urimeligt, at bØrn paa 6- 7 aar skulde gaa 
helt fra Nørreport til St. Knuds kirkeskole og 0111 sØndagen ikke 
gaa med deres egen skolemester i kirke. Den hele erklæring er el 
rent prokuratorindlæg, og bysladderen tager sig meget ilde ud i 
s tiftsprovstens mund. v. Havens erklæring gaar reelt tid paa del 
·amme, men virker langt stærkere, fordi den er upaaklagelig i • 
sin form. Han sagde, at Klint havde i mange aar holdt forsvarlig 
og upaaklagelig skole der i sognet, at del var ubilligt, at bØrnene 
skulde have saa lang skolevej, og at der burde findes en dansk 
skole i Vor Frue sogn. 

SØren Bruun svarede paa dette med el langt indlæg dateret 
22. marts. Heri skriver han fØrst, at hans sagsanlæg nu osse maa 
omfatte Hans Nielsens arvinger, idet de fortsatte hans skole; der
næst fastslaar han, at sagens realiteter har han selv oplyst, mens 
Kier er begyndt at "henfalde til personelle beskyldninger", og 
mod disse og von Havens indlæg argumenterer han dernæst med, 
at det, at han ikke skulde kunne undervise bØrn, modbevises av 
hans gerninger, "og skulde hver præstemand eller andre, som 
har svage Øjen, beskæmmes og kastes fra brØdet, var jo stor 
synd, hvorfor gud belØnne slige mennesker. .. . Eller at jeg 
skulde sidde enten til Hans Henningsens eller Johan Detlefsens 
eller ud i noget krohus enten dag eller nat til nogen uskikkelig
hecl eller mine ticler a t spilde, med mindre jeg har mine lovlige 
og ærl ige forretninger , og 0111 jeg lod mig finde udi en eller anclen 
<erlig mands hus, som kan have Øl eller anclet at sælge, og det 
kunde hænde, jeg drak en krus Øl for at passere den tid, som jeg 
intet har i skolen at forrette, uden drukkenskab og liderlighed, 
fØlger det derfor paa, at jeg mere er en Øldranker, end den der 
gaar paa vinhus er en vindranker, eller at derfor skal giYes pris 
haade over min renomee og næring." ... Efter disse noget uklare 
bemærkninger, hvorav det dog fremgaar, at den gode Bruun 
baade har haft et svagt syn og en naturlig kærlighed til Øl, gaa r 
han over til sin mere haanclgribelige argumentation, at det ik'kc 
kan godtgøres, at der fØr har været mere end een priYil ige rel 
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skole i Odense, al Anders Pedersen boer saa nær den rette skole, 
at han i hvert fald ikke kan tage sig Carstens bemærkninger om 
skolevej og kirkegang til indtægt, at selv om Carstens har exami
neret nogle skoleholdere, siger han intet om, hvorvidt det er efter 
kongelig forordning, eller om de her indstævnede har været mel
lem examin anderne, og at de indstævnede ikke har kunnet frem
lægge lovlig bestalling. Endelig erklærer han sig villig til at lade 
sig examinere paa raadstuen ay Carstens, hvis denne stadig be
tvivler hans duelighed, naar han har set den vedlagte attest fra 
den elaværende sognepræst i Nyborg Hans Wandal (1666- 1714). 
I vVan dals erklæring, der er dateret 22. december 1708, staar, at 
skØn t SØren Bruun er udvalgt til skoleholder av magistraten i 
Nyborg og ikke av præsten, harvVandal examineret ham og ,.be
funden ham saa dygtig og grundet i vor kristendoms fØrste ele
menter, at han kan betjene den elanske skole". Wanda! vil appro
bere ham, hvis han fremdeles beviser sin flid. 

Odense bytings dom faldt 5. april 1717, og den gik ud paa, at 
slwleholderne uanfægtet og upaaklaget med sognepræsternes bil
ligelse havde holdt skole i 30- 40 aar og oven i kØbet var exami
neret . Bruun havde ikke i overensstemmelse med sin bestalling 
søgt at avskaffe dem gennem magistraten, der jo efter forordnin
gerne sammen med sognepræsterne skulde bestemme skolernes 
antal, derfor burde de indstævnede have lov vedblivende at un
dervise, og Søren Bruun, der ikke var gaaet magistratsvejen, men 
Yed proces havde paaført "disse gamle mænd" udgifter, skulde 
godtgøre dem deres omkostninger med 2 rdl.14 · 

Det var et nederlag! Trods den u tvivlsomme ret, som hans 
bestalling gav ham til at være eneste skoleholder, maatte Bruun 
finde sig i, at hans konkurrenter fortsatte med at gaa ham i næ
ringen, og han skulde oven i kØbet betale dem penge, og det til
syneladende blot av sentimentale grunde. To reelle ting synes dog 
n t fremgaa av processen: Bruun var ikke sin stilling voxen, og 
een skole Yar ikke nok til at besørge undervisningen aY alle 
byens lærelystne bØrn. 

Efter denne eklatante fiasko holdt Bruun sig i ro i en aarrække, 
men han sØgte til gengæld omend med ringe held at forbedre 
skolebygningen, over hvis elendige tilstand han klagede til magi
straten i 1720. Den hØje øvrighed svarede imidlertid 10. august 
1720, at vel nu den elanske og tyske skrive- og r egneskole brøst-
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fældig, men byen h avrle ikke raad til at reparere den "i henseende 
til disse besværlige tider". Dog havde man paa Bruuns ansøg
ning lavet en bog, som han maatte gaa rundt med for at tigge 
penge sammen "til guds ære og ungelommens bedste", saadan at 
gaverne til kontrol indfØrtes i bogen. Desværre findes der intet 
spor av, at denne subskription har bidraget til guds ære og skole
Yæsenets fremgang . 

Da nu de kateketiske skoler blev oprettet i 1720, blev det endnu 
Yanskeligere for Bruun at leve av sin skolevirksomhed, og han 
søgte sig derfor et nyt arbejdsfelt, idet han til stiftamtmanden 
Christian Sehesledt indsendte nedenstaaencle ansØgning 4. juni 
1727.1 5 

"Deres excellence. 

Som jeg underscluefne nu [ for ] over ll.ve aar fra Nyborg 
danske skoeJe (den jeg en 13 aar haver forrestanden) til Otthense 
danske skoeJe blev kaldet at være enne skoeleholcler, saa blev 
dog strax derefter 3de cateelletiske skoeJer der oprettede. Des 
aarsage og særdelis for de mange skoelemestere, som ved min 
ankomst vare der, og mange andre sig siden anmasset haver, ey 
bleve afschaffede, har jeg med fattig hustru (som gud har given 
8te gange live bØrn) [sic] mott lide derunder, saaledes at vi udi 
tørste pauvrete ere geraadne, at jeg i saa maade kan soubsistere. 

Hvorfor jeg udi dybeste underdanighed bØnsØger og beder 
Deris excellence vilde naadigst behage at tillade mig effter hans 
kongl. maj.ts allernaadigste lov og forordninger som procUI·ator 
at motte betienne gotfolch, som mig, ville begiere til deris sager 
at udfØre til underretterne udi kiØbstæderne og paa landet i 
Fyhns stifit, hvor jeg kunde mig bedste ernære. 

Saadan Deris exeellencis store naades velgierning mod mig 
fattig mand vil og skal jeg samt kone og bØrn uafladelig (og saa 
længe pen kanel røre) bede at gud derfore ville Eders excellence 
med vedvarig heldbred og sun clhecl i hØj al der naadelig velsigne 
clesligeste velbaarne naadige fru geheimeraadinden rhed den 
gandske hØye adelige familie. Derpaa tilbeder jeg mig naadigst 
bØnhØring og med dybeste underdanighed er Deris excellences 
hØyædle og velbaarne herris 

underdnnigste og alll'I" ydm~'geste tienere 

Otthense .t jun _Y 1727. S. Bruw1. 
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Trods den ydmyge og rørende tone, der dog mere er tidens end 
SØren Bruuns, lykkedes det ham ikke at opnaa den attraaede 
prokuratorbestalling, og hans hidtidige optræden i en proces 
synes heller ikke at vise, at han var særlig egnet til den bestil
ling. Naar han fortæller, at hans hustru har faaet 88 bØrn, er del 
dog næppe et bevidst forsøg paa at røre stiftsamtmanden, men 
blot en fejlskrift for i otte gange 11 bØrn, altsaa tre gange tvil
linger, men som tidligere bemærket er det kun lykkedes at finde 
de sex av hans avkom. 

Det var nu ikke alene Søren Bruun, der var utilfreds med de 
mange vinkelskoler, for 7. januar 1733 forelaa der i de kateke
tiske skolers direktions mØde en klage fra kateketerne over de 
mange skoler, der var mod fundatsen og kateketerne til fOI·nær
melse. Raadmand Grubbe lovede, at hvis der indkom en skriftlig 
klage til magistraten fra direktionen, skulde denne nok forsvare 
de lovlige skoler, men der ses ikke denne gang at være kommel 
noget ud av sagen . Ved samme lejlighed, hvor kateketerne aaben
bart har været tilkaldt til mØdet, blev disse spurgt om skolernes 
fremgang, og de svarede, at de saa nogenlunde kunde tvinge bØr
nene til at møde i skolerne, men de var meget forsømmelige med 
katekisationen i kirkerne, saa lærerne havde saamænd vanske
ligheder nok at kæmpe mod, og det ser ud, som om det er f01·· 
ældrene, der har staaet bag, yed bØrnenes vægring ved at komme 
til katekisation, som det vil ses av det fØlgende. Katekisation aY 
bØrnene i kirken om sØndagen var nu ikke noget specielt for de 
kateketiske skoler, men den fandt sted alle vegne og var ud
trykkelig fastsiaaet i den kongelige forordning om betlere i Dan
mark av 1708 24. september, hvori det i post l, nr . 19 hedder: 
"Hver sØndag ... skal skolemestere mØde i kirkerne ... og 
informere ungdommen i deres catechismo . .. Blive bØrnene a l" 
modvillighed borte, skal de straffes med hug af deres hosbonder 
og de fattige bØrn af deres skolemestere." Der var saaledes basis 
nok for kateketernes optræden og klager, men del ses tydeligt, 
at lov var eet, praxis noget andet! 

I 1735 allierede de to skoleholdere Søren Bruun og Lauritz 
Kragh sig nemlig og indsendte hver en klage til biskop Ramus.16 

Kragh skrev 22. oktober, at som bispen selv havde set, kom 
der kun faa bØrn til katekisation, og aarsagen var dels, at bØr
nene fra sognets sex andre pogeskoler ikke mØdte, dels at hans 
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egne bØrn ofte fortalte, at de ikke maatte for deres forældre, og 
hvis de blev tvunget av ham, vilde de blive flyttet til andre skoler, 
og saa mistede han indtægten av deres skolepenge, ja nogle av 
bØrnene var kun kommet paa den udtrykkelige betingelse, at de 
ikke skulde l:c-cse prædiken om sØndagen. Men han havde mere 
at klage over, og gav det en bestemt adresse: "1 blandt andet har 
og en rytter ved navn Hans Kj Øge under major Lindorps (u: Lin
stow) compagnie nedsat sig paa GraabrØdre kirkegaard ved hr. 
Jens' rist at holde skole for rytter- og borgerbØrn, i mellem hvilke 
og mine ympes daglig strid og klammeri, som begyndte sidst af
Yigte d. 19. october, da adskillige skolebørn om eftermiddagen 
samlede sig paa kirkegaarden og gjorde gewalt med stenkast paa 
fornævnte Hans Kjøges vinduer for at have hans skolebørn ud 
at slaas med dem, og har han alt draget borgerbØrn af min skole 
til sig ." 

Naar forældrene viste saa stor despekt for skolens orden og 
arbejde, at de forbØd bØrnene at deltage i den katekisation, der 
var et fast led i skolegangen, kan man ikke undre sig over, at 
bØrnene blev saa uvorne, at de optraadte som rudeknusere. Hans 
Kjøge var kyrasser ved 2. fynske regiment og dØde som avtakket 
rytter og pensionist i Middelfart, hvor han blev begravet 8. okto
ber 1762, men hans meget beskedne bo blev behandlet av skifte
retten i Odense 16. november samme aar. Om de andre skolehol
dere hØrer man i SØren Bruuns klage. 

Denne begynder med at fastslaa, at efter den kongelige for
ordning maatte der kun være fire skoler i Odense, de tre kateke
tiske og hans egen, men til hans største skade fandtes der des
uagtet mange andre, saa han "med suck har undertiden maattet 
desaarsage forsømme det ene, nemlig skoleembedet, for at er
hverve det andet, nemlig nØdtØrftig ophold ved andet, nemlig 
pennen" . SkØnt han "klageligen og væmodeligen" har andraget 
hos gejstlig og verdslig øvrighed, findes der endnu 7 pogeskoler 
der i sognet, nemlig Cathrine Eggerts, Johans, Anna Schonings, 
Kirsten Anderses, en glarmester som er og væver, hans kones, 
.l/aren Skrædders og Hans KjØges, skØnt denne dog har sin sol
daterlØn at lew av. I Vor Frue sogn findes to andre, een drives 
av en avtakket rytter ved navn Meybom og en anden av raadstue
budet Eduarl Rieber, som vel kunde leve av sin bestilling. Endelig 
er der to i St. Hans sogn, nemlig Peder Hopman eller Hofmans 
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og den som drives av "en saa kaldet von der Bautzen, som 2 a 3 
gange har rejst fra og til byen". Værst er det, at der "mellem 
slige puge skoeJers og den danske skoeJes discipler er efterfalden 
rencon tre, hug og slag, truclsel og skielderi ... ", især d. 19. okto
ber. For at undgaa saadan strid beder han bispen, at "al poge
skolehold maatte aldelis dæmpes og afskaffes", saa han kan "med 
lyst foruden suck forrette skoleembedet til guds ære i og uden 
kirken og fremstille saadanne frugtbringende discipler, som i sin 
tid kunde vorde piller i kirken og gærde i menigheden". 

Om et par av de nævnte skoleholdere kan en smule oplyses. 
Johan Meibarn i St. .Jørgens port mistede 17. nov. 1747 sin hustru 
Jllaren Laursdatter. Hun havde tidligere været gift med Peder 
Rasmussen Smit og havde i dette ægteskab to dØtre, der over
levede hende, i anclet ægteskab en 18-aarig sØn Hans . Boet var 
insolvent. Peder Hofman var dØd fØr 1754, da hans enke Inger 
J ensdatter dØde i Vindegade. Boet var insolvent, og de eneste 
"arvinger" var sØnnesønnerne Rasmus, der var skoleholder i 
Snestrup, og Peder, der gik i latinskolen. Muligvis er den her 
nævnte Maren Skrædders identisk med en av samme navn, der 
nØd hospitalshjælp og dØde i GraabrØdrestræde 1759. 

Biskop Ramus videresendte 26 . oktober de to klager til magi
straten, idet han bemærkede, at han selv havde konstateret, at 
kun 6- 7 bØrn mØdte til katekisation i kirken om sØndagen, men 
at han med hensyn til de ulovlige pogeskoler kun kendte sagen 
fra disse klager. Ingen av delene kunde han ordne uden magi
stratens bistand, saa han bad om, at det maatte blive foreholdt 
borgerskabet, at de skulde sende deres bØrn til kirken, og at 
klagen over pogeskolerne maatte blive undersøgt, saa man kunde 
sØrge for, at de kongelige forordninger blev overholdt og de pri
vilegerede skoler beholdt deres rettigheder ubeskaaret. Hvis 
nogen klagede over disse skoler, skulde han nok seJy tage sig 
av sagen. 

Desværre er der her et hul i aktrækken, idet magistratens svar 
kun kendes fra den omtale, det er genstand for i et brev fra 
biskop og amtmand til magistraten 6. oktober 1736, hvori det 
hedder, at da det av magistratens skrivelse fremgaar, at klagen 
over de ulovlige skoler er berettiget, skal byens Øvrighed sørge 
for, at de ved kongelig benaadning constituerede skoleholdere 
ikke fornærmes ved utilladeligt skolehold. Hvis disse ikke passer 
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deres embede ordentligt, skal de irettesættes eller klage over dem 
i nelseneles til stiftsØvrigheden. 

Igen fik altsaa de privilegerede skoler formelt ret i deres klager, 
men som vi skal se, hjalp det ikke stort, og man synes at kunne 
læse mellem linjerne, at borgerne ikke var tilfredse med søren 
Bruun og hans colleger. Man ser osse med nogen undren, at magi
straten har været et aarstid om at svare paa bispens henvendelse, 
saa man maa vel nok formode, at bystyret har foretrukket de 
avelankede ryttere og skrædderenken for kateketerne, der dog 
havde nogle forudsætninger for at undervise. Det var nu stadig 
galt med katekisationerne, for i 1744 klagede byens præst er til 
bispen over, at de maatte holde onsdagskatekisationer for tomme 
bænke, og biskop Rasmus paatalte da osse dette forhold over for 
skoleholderne. Det var især galt ved St. Knuds kirke, hvor hver
ken lærer eller bØrn mØdte. Han skrev derfor 6. maj til provsten 
Jens Hee (1679- 1747, sognepræst til GraabrØdre hospital og Paa
rup), at han skulde alvorligt foreholde skoleholderne at mØde, 
da de ellers vilde miste deres embede .17 

Man kan vel nok til skoleholdernes forsvar fremføre, at der 
var ikke megen mening i, at de skulde mØde til katekisation, naar 
forældrene holdt bØrnene borte! 

* * * 
Sulmændene hØrte i det attende aarhundrede til de saakaldte 

,. uærlige folk", der skyedes som pesten av det gode borgerskab, 
og i 17 45 opstod der en konflikt om natmandsbørnenes skole
gang, hvor bispens frisind fØrte en haard, men vistnok forgæves 
kamp mod skoleholdernes og borgernes fordomme; natmands
bØrnene ses i al fald ikke at være kommet i de privilegerede 
skoler.18 Bispen var her i nØje overensstemmelse med regeringen, 
der stadig søgte at lette disse saa nyttige og nØdvendige medbor
geres vanskelige stilling i det bornerte samfund. Sagen kan paa 
grund av huller i aktrækkerne ikke helt oplyses, men den fore
kommer saa tidstypisk, at de bevarede skrivelser her vil blive 
trykt praktisk talt in extenso. De viser forØvrigt osse, at Søren 
Bruun og Lauritz Kragh stadig fØrte deres sejge kamp mod poge
skolerne. 

Natmanden søgte ofte at pynte paa sin foragtede stilling ved 
at antage et klingende navn, og det var da osse tilfældet her, hvor 
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vi t'aar al gØre med familien Dyrendal, og vi ser ligeledes, at stil
lingen, som det var reglen, gik i arv inden for slægten, om hvil
ken fØlgend e kan oplyses: Ole Hansen Dy rendal var natmand og 
skorstensfejer, da han blev begravet 11. august 1753. Han var 
gift tre gange og havde en del børn. 

1 ° Malene Mortensdatter , dØd 1737, boet registreret 6. decem
ber og udlagt enkemanden for begravelsen, men han var i 
øvrigt insolvent. 
Børn : Hans, f. ca. 1712. 

Morten, f. ca. 1715 (se nedenfor). 
Anna, f. l. februar 1729. 
Christopher, f. ?. februar 1731. 
Valentin, f. 20 . januar 1733. 
:\Iagdalene, f. 15. januar 1734. 
Oluf, f. 15. august 1736. 

2 ° /(aren Nielsdatter, begravet 22. maj 1745. Gift l 0 med 
Christen . . .. 
Børn: Niels, f.? . februar 1740. 

:\'lette Malene, f. c a. 17 42. 

3 ° An ne Frederiksdatter. 
Barn : Hans, dbt . 13. januar 1749. 

Morten Olsen Durendal boede paa "byens heed", da han dØde 
1753. Begravet l. marts . Gift med Ingeborg Engel Jacobsdatter, 
begravet 17. januar 1760. 
Børn: Morten, f. 30. oktober 1748. 

Lene Margrete, g. m. natmanden Bondeyie eller Bolvig 
Pedersen. 

Ingeborg Engel, dbt . 14. januar 1741 , g . m. Heinholdt 
Olsen i Ribe . 

Anna Elisabeth, L c a. 17 47. 

Dette er de optrædende personer, og det er karakteristisk for 
deres kaar, at samtlige kendte boer var insolvente, omend pas
siverne saavel som aktiverne var meget beskedne, en 20- 30 rdl. 

Som andre gode kristne vilde natmændene naturligvis gerne 
have deres bØrn i skole, men da skoleholderne fortsat vægrede 
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sig ved at modtage dem, klagede de derover til bispen, og 3. no
vember 1745 udstedte biskop Ramus da fØlgende ordre: 

.,Odense byes danske skoeJeholder SØren Bruun haver til un
derviisning i læsning og oplysning i guds kundskab imod billig 
betaling i skoelen at antage natmanden Oluf Hansens søn navnlig 
Christopher Olufsen og hans søns, Oluf Mortensens, datter Inge
borg Engel." 

lØvrigt kan man av skoleholdernes indlæg slutte, at de andre 
natmandsbørn, der var i den alder, at de skulde gaa i skole, drog 
til Lauritz Kragh udrustet med en lignende ordre, men begge 
steder blev de avvist , og faa dage efter modtog bispen nedensiaa
ende klager fra de to skolemestre.19 

"HØyædle, hØyærværdige og velb. hr. biskop Ramus, 
hØygunstige patron . 

Det maa ickun incommodere hans hØyærværdigheds øren at 
høre meere fra mig om natmændenes bØrns skolegang, men siden 
det er praxis og maneer her i byen, at naar natmændene har liig 
at begrave, da fØlger baade byfogeden 20 og e en av magistraten 
med tillige med alle laugsoldermænd, ja, naar deris hustruer be
hØver jordemoder, da betiener icke een dem men alle her i byen. 
Saa er ieg og her ved allerydmygst bØnfaldende hans hØyærvær
dighed, at de quindeskoleholdersker, som effter fundatzen er til
ladelige, og de andre, som af egen tiltagen frihed holder skole 
heri byen (hvorpaa findes en liste in margine), maa fØrst tage 
imod natmændenes bØrn til at lære dennem at læse A. B. C.den, 
saa vil ieg med største hØrsommelighed gierne effterleve hans 
hØyærværdigheds ordre og befaling med at tage min deel tillige 
med de andre cateelleter til vidre information og oplysning om 
gud, thi skal quinde- og pugeskoleholderne være gandske forskaa
nede for til forn nævnte bØrn, saa stabiliseris de og ieg ruineris, 
hvorfore ieg icke kanel eff"terleve hanels hØyærværdigheds ordre 
af 3. november, u den der skeer fØrst en retmæssig anstalt. Jeg 
nest ald guddommelig velsignelsis erønskning i dybeste sub.mis
sion forbliver 

Deris høyædle høyærværdigheds allerydmygeste 
og ringeste tiener og hos gucl troe forbeder 

Odense d. ute nov . uo. 174ii. /,auritz Krag/1. 
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Listen oYer skoleholderne findes i marginen av brevet og Olll 

fa tter fØlgende: E vart Ribers enke, en soldat enke ved nafn 
Skiærnings i Staalstrædet, Hans Assmanns enke, Povel Rosen
gaard, Hans KiØge, Broholm og, Peder Hoffman, hvorav flere jo 
er gamle bekendte. Hiere Broholm dØde 1755 efterladende sig 
enken Jill ette Cathrine Sørensdatter, der blev begravet 18. marts 
1781, 81 aar gammel, og bØrnene Jacob f. ca. 1747 - dØd fØr mo
deren - , Ide Margrete f. ca. 1734 og Sofie Amalie f. ca. 1740. Hans 
Thom sen Assmann dØde som forhenværende vejer og maaler 
1734, hans enke hed Malene Elisabeth Wulff, og de havde bØr
nene Hans og Sofie g. m. Niels Ibsen L Øye. Hans bo havde et be
tydeligt overskud, 803 rdl. 

Naar byfogeden og magistratens personer og deres hustruer 
deltog i natmændenes begravelser og barselfærd, var det en ord
ning, der var truffet for overboyeeJet at gØre det muligt for nat
mændene og deres familie at leve i det lille samfund. Naar saa 
hØje standspersoner alle deltog i familiebegivenheclerne, mistede 
det at omgaas natmænd noget aY sit odiØse skær, og da alle, der 
betød noget, havde været med, haYde den ene i hvert fald intet 
at lade den anden hØre. Hele denne skik haYde det været nØd
vendigt at indskærpe ved et kongeligt rescript av 12. marts 1698, 
hvor der henvises til, at da øvrighedspersonerne og deres hustruer 
ikke vilde komme til begravelse og barsel hos natmændene i kØb
stæderne, paabydes det, at de ikke maa vægre sig, lige saa lidt 
som jordemØdrene maa undlade at komme, naar der bliver sendt 
bud efter dem. Det vil fØre for vidt her at komme ind paa hele 
de "uærlige" natmandsfolks stilling, men denne affære viser, at 
modviljen ikke blot gjaldt dem selv, men osse deres bØrn. 

Imidlertid fik bispen et saalydende brev fra SØren Bruun: 

"HØiædle, hØiærværdige og hØilærde allerhØistæredc 
hr. biskop Ramus. 

Natmanden har tilstillet mig Deres hØiærværdigheds respective 
ordre .... Hvorimod ... mine cenfoldige og billige tanker endnu 
er : dersom pugeskoeleholderne skal tolereres her i byen (som 
directe er imod Deres kongelige majestets allernaadigste villie, 
særdeles kongelig confirmert fundatz og forordningen af dato 
24. september 1708, der aarligen af St. Knuds p rædicke stoel læ-
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ses) og maa lære bØrnene, saa maa de og tage mod natmænde
nes, og jeg for dem forskaanes. Thi skulde j eg endelig tvinges til 
at tage imod dem fremfor dem og catecheterne, saa gaaer mine 
faae bØrn af skoelen, og jeg derover maa endelig crepere, som har 
ingen visse lØn eller andet aarligen at leve af paa min gl. alder 
over 67 aar. Det jeg ej haaber Deres hØiærværdighed eller nogen 
anden skulde behage. Og ifald jeg imod forhaabning skal antage 
den part, som mig pro qvotæ kunde lodde af natmændenes bØrn, 
saa kunde jeg icke tilkomme neppelig eet, hvilket barn (som udi 
andre tilfælde ved natmændene fo refaldende barsler og dØds
fald) burde af Helkommende geistl ig og værdslig øvrighed intro
duceres og foran læses i skoelen og stæd og sæde anviises med 
videre loubillige foranstaltning. Urørt, at de som nyelig begynder 
at læse, lærer j eg ikke gierne, helst nu paa min alderdom. Jeg vil 
da vente Deres hØiærværdighed naadigst considererer disse mine 
ringe tanker, saaledes at jeg for natmandens bØrn at antage for
skaanes, og at de henviises til andre. Til den ende jeg Deres hØi
ærværdigheds gunstige ordre herhos fra mig leverer. M,ed allerær
bØdigst devotion hendØer, hØjædle, hØiærværdige, allerhØistærede 
hr. hiscopen 

Deres allerærbødigste og dybydm~'geste tienerc 

S. Bruun. 
Ottense d. 7. november . 1745. 

Og dermed fik bispen sin ordre i hovedet igen! Det var en op
lagt ulydighed og grov fornærmelse, saa man forstaar, at søren 
Bruun maatte svøbe den ind i selv fo r datiden overordentlig fint 
ciselerede kruseduller og titulaturer. Logikken i brevet er imid
lertid uangribelig: enten maa man fØlge loven og avskaffe poge
skolerne, eller osse maa de ulovlige, men faktisk tolererede skole
holdere hære deres del av besværet ved at have natmandsbØrnene. 
Hvordan Bruun imidlertid kunde tænke sig, at hans kvotadel av 
natmandsbØrn var mindre end een, er dog en gaade! 

Den i brevet nævnte kongelige forordning, hvortil der iØvrigt 
har været hentydet under de tidligere sammenstØd med pogesko
lerne, er klar nok . I dens paragraf 20 hedder det: " Ingen maa 
herefter holde skole, uden han tilforn er examineret af præsten 
i magistratens nærværelse, om han er saa grundet i sin christen-
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dom, at han kan unelervise andre og tillige kan regne og skri ,·e, 
saa vidt fornøden gøres, og tages dertil fattige studenter. Og . . . 
skal de være forskaauede for de ordinaire byens tynge .... Saa 
maae og ingen anden .. . holde skole end han eller de, som efter 
byens storlighed af sognepræsten og magistraten samtykkes. Dog 
forstaaes herunder ikke de, de r i syen eller deslige undervise 
pigebørn." 

Av bispens nedenstaaende skrivelse faar man et levende ind
tryk av, hvor magteslØs han i virkeligheden stod overfor den 
modvilje, der fandtes mod natmændene hos borgerskabet i al
mindelighed og skoleholderne i særdeleshed. lØviigt rekapitul erer 
bispen hele sagen, saa man faar oplysninger om de indledende 
skærmydsler, der desværre ikke har sat sig andre aktmæssige 
spor. Bispen maatte nemlig henvende sig til stiftamtmanden grev 
Christian Rantzau om hjælp og skrev 13 . november til ham et 
langt brev, der skal refereres fyldigt: 

Natmændene har syv bØrn i den alder, at de burde gaa i skole 
og undervises "i deres saligheds kundskab", hvad forældrene osse 
gerne vil have og har forsøgt, men de er blevet avvist. Da de har 
klaget herover til præsterne og søgt bispens hjælp, har han til
skrevet provsten hr. J ens Hee, at han skuld e fordele bØrnene paa 
de fire privilegerede slwleholdere, "hvilket jeg formeener at være 
det retteste og beqvemmeste middel for at betage den meenige 
almue den daarlige opinion, ey at ville lade deres bØrn gaa i 
skoeJe med natmandens bØrn," ... og denne ordning stillede jo 
alle skoleholderne lige. Herimod "opiniatrerede" disse sig imid
lertid med at ytre frygt for, at deres skoler skulde staa bØrne
tomme og søgte at skyde natmandsbørnene fra sig over paa de 
andre, "sampt andre urinunelige og lalterlige projecter". Efter 
sit embeds myndighed fordelte bispen derpaa de syv bØrn paa 
skolerne og gav dem en skriftlig anvisning med, men derimod 
protesterede Kragh og Bruun, ja den sidste returnerede endda an
visningen, skØnt natmanden boer i deres sogn, men i øvrigt hen
Yises stiftamtmanden paa dette punkt til de to vedlagte klager, 
der er trykt ovenfor. Bispen har tidligere baade mundtlig og 
skriftlig klaget til magistraten over pogeskolerne, men den har 
intet gjort ved sagen. "Thi vil jeg nu underdanigst have Deres 
excellence ombedet at De ville befale magistraten, at de ufortøvet 
!<alder de 2de skoeJeholdere for sig tillige med de . .. 7 ulovlige 
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skoleholdere .. . og tilholder . . . (dem) at nedlægge det utillade
lige og imod fundatzen stridige skoeJehold ... ", hvorefter para
graf 3 i fundatsen for de kateketiske skoler citeres. Dernæst 
skulde magistraten "tilholde borgerskabet, at de ikke maa tage 
nogen af deres bØrn af de publiqve skoeler, fordi natmændenes 
bØrn og blive i samme skoele .underviiste, og til slutning alvorlig 
til rette sætte skoeJeholderen Søren Bruun, som af magistraten 
dependerer, effterdi hans skoeJe bestaar under magistratens di
rection og skoeJeholderne der til af dem antages og beskikkes, for 
hans opsætsighed og befaler ham under vedbØrlig straf til under
viisning i skoelen at antage de 2de anviiste natmændenes børn:· 
Kragh, der er kateket, skal bispen "nok selv se bragt til lydig
hed", naar magistraten fjerner det ulovlige skolehol d. "Jeg ud
beder mig da her udi underdanigst Deres excellences krafTtige 
assistance, paa det at denne i sig selv ringe sag ikke skal give 
anledning til større bevægelser, som man har hafft exempel paa 
andre stæder." 21 

Det kan ikke ses, hvad bispen hentydede til med sin sidste be
mærkning, men han fik den ønskede støtte hos stiftamtmanden, 
der 17. november sendte magistraten en kraftig skrivelse i nØje 
overensstemmelse med de av bispen angivne linjer. Heri hedder 
det blandt andet, at magistraten paa den forn uftigste maade skal 
faa borgerskabet til at indse, at modviljen mod natmændene "be
staar i en bloclt indbildning og befrygteligen i ticlen kunde med
fØre tvang", nemlig mod dem, der sideler paabuclet overhØrig. 
Bruun skal magistraten give en særlig omgang.22 

Som saa ofte naar man beskæftiger sig med fortidens sager, 
staar vi her overfor det kedelige, at vi ikke kan se, hvorelan sagen 
reelt endte. SpØrgsmaalet: kom natmændenes bØrn saa i skole? 
kan ikke besvares . Derimod kan man se, hvilket forhold natman
den i sin haandtering havde til det hØjere skolevæsen, idet der 
fineles en ordre til ham fra magistraten av l O. september 1751 2a 

saalydencle: 
"Herved beordres natmanden, at han aarlig om nattetide haver 

at rense seeretterne bag den latine skoeJe og det 3de gange om 
sommeren og 2cle gange om vinteren, eller saa tit og ofte det nØ
dig eragtes. Til den ende nØglen herved fØlger til den store dØr, 
hvor sædet kanel oplades for der under at forrette sit arbeide, 
lllCn derhos erindres, at hand dernæst lader sædet neecl igien, 
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feyer og giØr rent, som det sig bØr, at ingen klagemaal derover 
skal indlØbe." 

Herfor skal han have 3 rdl. om aaret, det Yil sige ca. et halYt 
hundrede kroner i vore penge, et beskedent honorar. Selvom 
latinskolens elevantal dengang næppe naaedc de hundrede, maa 
man alligevel haabe, at det er blevet eragtct nØdig at hid-

- kalde natmanden noget hyppigere end de stipulerede fem gange 
om aaret. 

Søren B11uun var nu omkring de halvfjerds og Yistnok svag av 
baade syn og hØrelse, men endnu engang drog han til felts mod 
pogeskoleholderne og endelig yandt han sejr. Ved prokurator 
A nders Hansen 24 udtog han 22. Juli 1748 stævning mod Jochum 
Frederik Lund, Chrislian Bendix Høy eller H~l)gh og Hiere Bro
holm, der "ukaldede, uexaminerede og uapproberede" holdt skole, 
ham til "største præjuditz og brØds betagelse". Anders Hansen 
henviste til D. L. 2- 18- 13, forordningen av 24. september 1708 
og fundatsen for de kateketiske skoler, altsaa de samme steder, 
som saa ofte fØr, og krævede skolerne ophævede under dagsmulkt 
og skoleholderne idØmt en bØde paa 2- 3 rdl. (29. Juli.) Broholm 
mØdte i retten 29. Juli og udtrykte sig mere kraftigt end klart ved 
at sige om stævnemaalet, "at det til dels hensigter til chicaner, 
importune og grove beskyldninger og dernæst at vil fiscalisere 
(sic) over de ting, som er ham uvedkommende som incompe
tent!" Han var saa grov mod Anders Hansen, at retten maattc 
paatale det og raade ham til "at aggere sin sag ruden vidtlØftighed 
og expressioner", hvis han vilde undgaa en bØde for sin optræden 
i retten. Broholm "trøstede sig derv.ed, at ober-retten er til, der
næst takker han, i fald han dertil er obligeret, for gode advarsler, 
det han og ærbØdigt vil lade sig være efterretteligt", men iØvrigt 
paastod han, at ingen kunde bevise, at han havde holdt skole, og 
protesterede mod, at prokuratoren havde paastaaet, at han var 
blevet udjaget av Vor Frue menighed av sognepræsten magister 
Lauritz BrØndlund ( 1700- 1750) . 

Jochum Frederik Lund mente, at han som gammel rytter havde 
lov til at undervise de soldaterbØrn, for hvilke han havde holdt 
skole, og desuden havde han kun læst med nogle borgerbørn, der 
var utilfredse med Søren Bruuns undervisning, men som efter 
hans egen paatale var vendt tilbage til deres gamle skole. 

Høgh mødte rikke, og sagen blev udsat nogen tid til 26 . August, 
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da Anders Hansen fremlagde tingsvidne av otte personer om, at 
de tre indstævnede, der tidligere var blevet formanet av magi
straten, formodentlig som fØlge av bispens aktion det foregaa
ende aar, alle tre holdt skole for 2- 3- 4 sk. per barn. Naar de 
nægtede, lØj de altsaa, og nu "ansees de som spiifugle, som ej 
kan hindres fra at spii, men lettelig kan bortjages og gemcnligen 
efter hundedagenes endelse faar og ende". 

Christian HØghs indlæg gik ud paa, at han havde solgt sit sted 
uden for Nørreport og var flyttet ind til Odense, hvor han havde 
faaet borgerskab og havde betalt skat. Nu havde han for at leve 
maattet "gribe til dette lidet skoleholderi " mest for udenbys 
bØrn, hvoraf ingen var Søren Bruuns, og Bruun havde i længere 
tid vidst, at han holdt skole, ja havde besøgt ham og da kun 
spurgt, om han virkelig kunde leve av saa faa Børn. Da han var 
gi ft og ellers ikke havde noget at leve av, haahede han, at "hans 
gode ven" Søren Bruun ikke vilde gØre noget ved sagen, eller at 
han vilde bliYe frifundet! 

Lund indrØmmede i et indlæg av 4. september Yel, at han holdt 
skole, men forsvarede sig med, at det hele var en meget beskeden 
og ubetydelig virksomhed. Han var fØ rst kommet til Odense fra 
Ejby efter Paaske og havde kun unden·ist soldaterbØrn og to 
borgerbørn, "som formedelst at de ere spæde og smaa, er jeg, som 
boer i nærværelsen Yed deres forældre, formaaet til at tage dem 
i op si un og derved øve eller vise dem at kende en bogstave udi 
aheheedte", og desuden har han haft to gratister av medynk med 
fo rældrene. l\Iens han boede i Ejby, bad forældrene ham under
Yise smaabØrn, der var for spæde til at gaa til Hunderup skole, 
og forresten sagde en del forældre om SØren Bruun, "at han for
medelst hans h Øje alder og deraf flyende siuns og hØrelses for
mindskning, mente at han ej var tjenstdygtig desligeste smaa 
bØrn at informere", og i det hele taget kunde undervisningen av 
disse spæde smaabørn ikke genere Bruun. 

Bruun holder sig i sit svar herpaa (16. september) til det lov
lige grundlag for skolevirksomhed, som ingen av de tre skole
holdere havde kunnet bevise, at de var i besiddelse av. Broholm 
havde nu sat sig ganske udenfor al diskussion, da han jo havde 
,.i og uden retten brugt sine naturelle - ærlige folk uanstændige 
- ex pressioner". Bruun vilde overhovedet ikke diskutere med de 
inclstæYnede, der ikke havde andet at fremfØre end ..Iænkehundne 
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hund e kunde, der vel kan bietl'e ad maanen etc., mens ikke kan 
h ide den, fordi den sidder dem for hØj t! " 

Broholm havde nemlig i et indlæg av 2. september igen været 
grov, og han "tilbØd sig at ville aflægge sin corporlige ed og det 
saa strænge paa justitiens vegne, som retten ham det behager at 
forel ægge" , paa, at han ikke i aar og dag havde holdt skole, og 
paa, at han havde standet i hans kongelige majestæts krigstjene
ste i over fjorten aar. Derimod frabad han sig under henvisning 
til D. L. 1- 13- 16, at hans kone blev indkaldt som vidne. Retten 
tvivlede formentlig ikke om, al en saaclan gammel hugaf kunde 
servere en strænge ed med saft og kraft, men da hans skolehold 
jo var vidnefast, og det næppe havde nogen betydning for sagen 
at faa opklaret, hvor længe han havde "staaet uneler malicen", 
fik han dog ingen lejlighed til at svæ rge i retten . Derimod har 
h an nok svovlet stygt, da han hØrte dommen, som, efter at der 
var uclvexlet forskellig e nu tabte indlæg, faldt 25. november 1748. 

Dommen henviste fØrst til de av Anclers Hansen paaberaabte 
lovsteder og fastslog, at de tre indstævnedes skolehold var bevist, 
og at loven og forordningerne ikke kendte forskel paa bØrn fra 
land og by. De beskikkede skoleholderes kvalifikationer var det 
i k k e de indstævn edes, men øv righedens sag at bedømme. De tre 
skoleholdere dØmtes derfor til at ophØre m ed deres virksomhed, 
og overtraadte de dette forbud mod skoleholcl, sku lde de bØde et 
lod sølv. Hver av dem skulde betale SØren Bruun 2 rcll. i sags
omkostninger, og endelig skulde Broholm for sine "grove og i 
rettergang utilbØrlige, strafværelige expressioner" bØde et lod søh: 
til St. Hans kirke og lige saa meget til justitskassen .25 

Endelig havd e SØren Bruun neellagt sine modstandere, men nu 
var han gammel og, træt, og som sejrherre kunde han være ædel
modig. Christen HØgh s bemærknin g i hans ovenfor citerede, spag
færdige indl ~-cg, at Bruun var hans ven, vi ste sig at være rigtig, 
for han blev hans hjælper i skolen' Men som et sidste dokument 
er det vist rimeligt at optrykke h ele Søren Bruuns avskeclsbega:· 
ring , som han sendte magistraten 6. Oktober 1749.26 

"Siden jeg underskrevne, nu over 71 aa r g l. mand, ved det be
sva'riige skoleembede her over 33 ~ aar, udi Nyborg og andre ste
der over 21 aar, h a r til sat legemets kræfterne og for at see mig 
udi denne tilstand noget assisteret, haver antagen Christen HØgh . 
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:\len som vi ey begge kan erhværve brØdet derved for de ukaldede 
personer, som os samme betager, saa sueher jeg hiertelig efter 
forlØsning, ja og desaarsage bØnsøger og beder Deres velædel
hecler, at De ville være mig gamle skoeJe mester saa gunstige og 
som min antecessur unde og give mig noget ugenlig til livets op
hold, som efter stillede nativit udregning skulle være kort tid. 
Da vil jeg villig afstaae skoeJe embedet i haab at nyde roe til en 
salig, ende herfra, og dersom det gunstigst maatte behage Dem at 
unde min søn Nicolaj Bruun, som er skuelemester udi Horsens, 
der er student og færdig kand skrive og regne, tysk og dansk etc., 
skoeleembedet, hvorom jeg allerydmygst beder Deres velædle 
velbyrdigheder og venter til sagn, saa vil og kanel jeg med hØj
agtelse, hiertens taksigelse og stØrste berØmmelse glæde mig i 
livet og i dØden, og skal derfor Ønske Dem guds rige og runde 
belØnning. Endelig beder jeg og, at mit gunstig øvrighed De ville 
give kæmneren ordre, at hand som sædvanlig betaler til mig min 
liden aarlige lØn, hvorfor, saa vel som for ald Deres gunst, jeg 
med allerydmygste og ærbØcligste respect og æstime er forblivende 

P. S. Den brøstlidende skoele 

Velædle og velbyrdig, velædle og velvise 
herrer borgmestere og raad 

Deres 
allerydmygste client 

S. Bruun . 

bønsøger Dem om helmrede reparation. 

Othense danske skoele 
den 6te october Ao. 1748. 

Trods sejren aaret fØr var det altsaa ikke lykkedes helt at ud
rydde det ulovlige skoleholcl, men det er ganske rørende, at Søren 
Bruuns sidste handling som skolemester er at bede om hjælp til 
den forfaldne skolebygning. Bag paa ansØgningen er skrevet en 
ordre fra magistraten til kæmneren om at udbetale Bruun hans 
lØn for dette aar og at sØrge for, at den lovede reparation blev 
udfØrt. Desuden staar der, at naar Nicolaj Bruun forelægger en 
attest for sit nuværende embede og liv og levned samt en prØve 
paa hans Ilaandskrift i cancellifraktur og latinsk skrift, kan sø
ren Bruun vente at se ham udnævnt til sin efterfØlger. 
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Ganske Yist kan man ikke paa grundlag aY de her behandlede 
sager faa et helt billede av Odenses danske skolevæsen i den fØr
ste halvdel av det attende aarhundrede, men alligevel faar man 
et siaaende indtryk av, at mens opofrende medlemmer av den 
~Iul eske slægt og bisperne var interesserede i en hØjnelse av 
skoleYæsnet, viste magistraten og borgerne en i betragtning av, at 
skolerne jo dog var til for del'es bØrns skyld, rent ud forblØffende 
ligegyldighed, ja vrangvilje over fo r skolerne. Kan være, at de 
autoriserede skolemestre ikke a lle var lige dygtige eller tiltalende, 
men de havde dog i al fald mere beg reb om undervisning end den 
llok ignoranter med de avelankede ryttere i spidsen, som borgerne 
beskyttede mod baade kateketer og embedsmænd, ja mod selve 
de kongelige forordninger . Dernæst faar man et billede av, hvor 
Yanskeligt det kan være at kæmpe mod gammel fordom , og hvor 
svært det har været for samfundets daarligst stillede at opnaa del 
i de goder, som borgerskabet dog ikke selv synes at have vur
deret altfor hØjt, siden det var saa uhyre vanskeligt, ja næsten 
umuligt a t faa penge til blot nogenlunde sømmelige skolebygnin
ger. Endelig ser man, at paa dette som paa saa mange andre om
raader var vejen fra cancelliet og den kongelige forordning til 
gennemførelsen av regeringens paabud uendelig lang. 

* * 
* 

Odense har sikkert ri den her skildrede periode været bedre stil
let med hensyn til skoler end de fleste andre byer, i hvert fald 
end de mindre kØbstæder. Kampen mellem de autoriserede skole
holdere og ,.bØnhaserne" fandtes overalt, og at det i alle tilfælde 
foregik i Nyborg, kan ses av det fØ lgende. Skolekrigen i Nyborg 
falder vel lidt uden for denne artikels egentlige emne, men da 
den danner et naturligt supplement til det foregaaende, vil den 
alligevel blive medtaget her. Gennem denne sag faar man osse 
at se, at SØren Bruuns klager over sit lange og slidsomme skole
liv havde grund i fo rhold, der laa forud for hans ophold i Odense. 
Før han kom til Nyborg, har han i en syv- otte aar været skole
holder, men det kan ikke ses, hvor han har drevet sin virksom
hed. I Nyborg har han ca. 1703 faaet en autorisation som eneste 
skoleholder av magistraten, men her ligesaaHdt som i Odense 
overhol dt myndighederne den kontrakt, de havde indgaaet med 
ham, men magistraten gav ham dog en anbefaling med paa vejen, 
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da han i 1716 søgte til Odense. Maaske fik han den netop, for at 
magistraten kunde blive av med ham og beholde sin protege, som 
han stredes med. 

Bysluiveren i Nyborg, Arnl Simonsen,- dØde 1707 og blev be
gravet 28 . november. Han efterlod sig en enke Johanne Mads 
dalter og i det mindste sex smaa bØrn paa et tril tolv aar27 , og hun 
gav sig nu til at undervise and re smaabØrn, men det vilde den av 
magistraten antagne skolemester Søren Bruun ikke finde sig i, 
og han klagede derfor 19. maj 1714 over hende til stiftamtman
den Frederik Gjedde. Han vedlagde en liste over de BØrn, som 
gik i skole hos .T ohanne Byskrivers, ,j alt elve drenge og piger. 
De var bØrn dels av nogle skippere og haandværkere, dels av 
mere fremtrædende borgere i den lill e by nemlig kæmneren, 
kirkeskriver Maithias Fibiger, toldinspektØr Jørgen Bruun og 
byfogeden Oluf Rafn. Den sidste tog skoleholdersken under sine 
beskyttende vinger, idet han 14. september skrev tril stiftamt
manden og bad ham hjælpe den forfulgte enke. Da sagen, hvis 
avgørelse desværre ikke kendes, gik til stiftamtmanden, skØnt 
det var en oplagt magistratssag, kan man vist gaa ud fra, at 
SØren Bruun fØrst forgæves har søgt ,at formaa magistraten til 
at skaffe ham den ret, som hans skoleholderprivilegium gav ham 
til at være eneste skoleholder i byen, og naar man ser byfogedens 
nedens taaende skPivelse, forstaar man, at magistraten hellere 
har Yillet beskytte byskriverens enke i hendes ulovlige erhverv 
en d opretholde den kontrak t, den havde indgaaet med søren 
Bruun. 

Oluf Rafn skriver om sagen, at "nu er der adskillige smukke 
folk her i byen, som har nogle smaa vrimplinger·) av pigc
og drengebØrn, de fleste paa 2, 3 a 4, som næppe ved at gØre for
skel paa hØjre og venstre haand eller endnu engang kan tale ret, 
hvilke forældrene, mere for at holde dem i lidet tvang hos frem
mede og de selv kan have ro for dem i hjemmet og vide, de er i 
god o pagt (D: opsigt), end for at betage Søren Nissen noget a' 
sit skolehold, lader dem g,aa hen til denne stakkels enke .. . Disse 
smaa bØrn er det, som der gØres saa meget væsen om, og, om det 
end blev denne fattige enke forment, de ej maatte gaa til hende, 
saa bliver han dog ej værdig at faa nogen av dem under sin infor
mat ion, thi at saadanne smaa umyndige bØrn av saadan alder 

·) 11rimp. fynsk onl for en lille dreng. 
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endelig skulde forbindes til at gaa i en publique skole iblandt en 
del uartige og vurislØse*) drenge, hvor de muligt ikke lærte 
meget andet end udyd og intet godt", dette kan stiftamtmanden 
næppe finde billigt. Desuden har byfogeden hØrt, at man i andre 
kØbstæder ikke "staar saa stricte paa sligt". Han mener iØvrigt, 
at den virkelige grund er den, at nogle foræl·dre har ladet sig 
overtale av Søren Bruun til at give ham en vis sum om aaret for 
at undervise deres bØrn, "hvilket han og vil tvinge andre til, om 
de ej havde bedre forstand, og om han kunde naa det, saa muligt 
han var tilfreds, at bØrnene enten aldrig kom i skole hos ham 
eller andre" .28 

Oluf Rafn er jo ikke netop venlig mod slwleholderen, og hans 
omsorg for den arme enke med de mange J?Ørn kan lyde meget 
tiltalende, men en gennemgang av Nyborg kirkebog har imidler
tid vist, at hans paastand om, at det drej ede sig om 2- 4 aars 
bØrn nu ikke holder stile Hans egen datter Berte lVIarie var dØbt 
4. juli 1709, altsaa 5 aar, og toldinspektØr Bruun havde sex 
drenge i alderen sex til to aar, saa et par av disse kan jo nok 
have været i den anførte alder, men de øvrige otte bØrn var i 
alderen fem til ti aar, saa rene pattebørn var de da ikke. I hvert 
fald kan man ikke sige, at de fleste var smaa "Yrimplinger" paa 
et par a ar !29 

De skolepenge, Søren Bruun kunde inddrive i Nyborg, gav ham 
under disse forhold næppe noget fedt levebrØd, saa man forstaar, 
at han søgte til Odense for at faa et bedre udkomme. Som del 
foregaaende har vist blev det ham dog en sØrgelig skuffelse baade 
med hensyn til solid Økonomi og rolige arbejdsforhold. 

·J v urisl Øs , d . e. li gl'gyldig, u a rti g . 
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KILDER OG HENVISNINGER 

De her citerede og anvendte aktstykker findes alle i landsarkivet 

Odense. Gengivelserne er ordrette, men der er intet hensyn taget til den 

planløse og ofte meningsforstyrrende brug av tegn og store bogstaver. 

For god hjælp ved fremdragelsen av materialet bringer jeg herved 

landsarkivarerne H. Knudsen og H.Hatt, arkivar Seesten og arkivbetjent 

Pedersen min bedste tak . 

1. De kateketiske skolers protokol, især 12. Oktober 1740, 30. April 
1743, 23. Januar 174 7. - 2. ibd. 14. November 1737. - 3. i bd. 30. No
vember 1739. - 4. ibd. 30. November 1739. - 5. ibd. 29. Januar 1759. 
6. Christian Brandts selvbiografi paa det kongelige bibliotek. -- 7. Bi
spens copibog 1740. f. 207 b. - 8. ibd. 1743-45 f. 85. Magistratens copi
bog 1734- 43 f. 329. - 9. Magistratens copibog nævnte dage. - 10. 
Odense provstis skifteprotokol. 1746. - 11.Magistratens copibog nævnte 
dage. - 12. Odense bytintls conceptdombog nr. 90, nævnte dage. - 13, 
Var prokurator uden kongelig bevilling, boede i Odense i hvert fald 
1710- 25, se Hjorth-Nielsen : Danmarks Prokuratorer. - 14. Odense by
tings conceptdombog, nævnte dage. - 15. Odense amtsarkiv. Breve fra 
Odense by. Pakke 197 6/295. - 16. Oden se magistrats copibog 1734--
43 f. 61. Bispens copibog nævnte dage. - 17. Bispens copibog 1743- 45 
f. 236. - 18. At natmændene osse andre steder havde vanskeligheder 
ved at faa deres børn i skole ses bl. a. av H. P . Hansen: Natmandsfolk 
og Kjeltringer i Vestjylland s. Hi f. - 19. Odense amts arkiv. Breve fra 
biskoppen 1745. - 20. Kongeligt rescript. 13. Marts 1698. - 21. Odense 
amts arkiv. Breve fra biskoppen 1747. - 22. Odense amts arkiv . Copi
bogen nævnte dag. - 23. Odense magistrats copibog 1748- 57 nr. 45. 
24. Fik 24. januar 1722 bevilling som over- og underretsprokurator i 
Fyns stift, og den udvidedes efter ansøgning til at omfatte hele landet 
28. September 1731. Synes at have haft en meget stor praxis. Døde i 
Odense 16. September 1748. Se Hjorth-Nielsens ovf. nævnte værk. -
25. Odense byfogeds arkiv. Dokumenter til tingprotokollen 1748, Il, 
53/ 1748. - 26. Odense magistrats arkiv. Indkomne breve 1748/49, 
nr. 94/1749. - - 27. Nyborg skifteprotolwl. - 28. Odense amts arkh·. 
Breve fra Nyborg 1700- 1717. Nr. 1/182 og breve fra amtmænd m . il. 
1714 1716. - 29. Nyborg kirkebog. 
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