Fynske Årbøger 2014

Fynske Årbøger 2014

TEMA: SKOLE I 200 ÅR

ODENSE KØBSTADS SKOLER
1780-1814

Af Pernille Sonne

29. juli 2014 er det 200 år siden, at Frederik 7. underskrev tre nye skolelove for
kongeriget Danmark: én for skolerne på
landet, én for skolerne i købstæderne og
én for skolerne i København. Forud for
kongens underskrift lå mere end 25 års
forberedelsesarbejde med skolereformer og pædagogiske forsøg. I 1789 nedsattes Den store Skolekommission, der
først fik til opgave at forbedre skolevæsenet på landet – siden voksede opgaven med skolevæsenet i købstæderne.
Danske skolehistorikere har da heller ikke set bort fra de mange forberedelser til 1814-lovene. Alligevel er skolevæsenet i købstæderne ikke særlig velbelyst og især behandlet by for by eller
i egentlige købstadshistorier, hvor undervisning tildeles varierende opmærksomhed. Der er eksempelvis fyldige
afsnit i Odense Bys historie, bind 5-6.1
29. juli 1814 satte Frederik den 6. sin underskrift
under tre skolelove for land, købstad og hovedstad. Her ses kongens underskrift på ”Anordning
for Almueskolevæsenet i Kiøbstæderne i Danmark, Kiøbenhavn undtaget.”
Kilde: Rigsarkivet. Danske Kancelli, Fællesafdeling
for samtlige departementer. Originale forordninger og plakater etc. 1814-1821.
Odense købstads skoler

I

nyere tid er det begreber som inklusion og heldagsskole, der præger debatten om skolevæsenet.
Det er dog ikke kun i nyere tid, at skolen er mål for nye ideer. Også historisk set har skolen været genstand for
diskussion og forandring. Med Odense Købstads skoler som omdrejningspunkt viser Pernille Sonne, hvordan
skolevæsenet var organiseret og blev
omorganiseret frem mod skolelovene
af 1814.

Denne artikel indskriver sig i traditionen med at behandle en enkelt bys skolevæsen, nemlig Odenses, men trækker
også tråde til den brede skolehistorie i
reformperioden fra 1780'erne og op til
1814.
Skoler set med administratorøjne
Under enevælden havde Danske Kancelli det overordnede ansvar for både
kirke og uddannelsesvæsen i kongeriget
Danmark. Rundt omkring i landet havde
kancelliet et netværk af embedsmænd –
præster og biskopper – der havde ansvar
for at kontrollere kvaliteten af undervisningen. Mange af disse var af den opfat-
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telse, at skolevæsenet adskillige steder
var i utilfredsstillende forfatning. Måske
var det derfor, at kancelliet i december
1783 henvendte sig til Danmarks biskopper for at få oplysninger om skolevæsenet
i købstæderne i hvert enkelt stift.2 Kancelliet motiverede ikke sin aktuelle interesse for købstædernes skoleforhold, og
nogen direkte anledning til forespørgslen
kan formentlig ikke findes. Indsamlingen af oplysningerne var ikke rutine, og
det var forbundet med en del besvær at
indhente information om alle landets 66
købstæder. Motivationen skal formentlig
findes i en stigende interesse for undervisningsvæsenet generelt i 1700-tallets
sidste årtier, hvor nye udenlandske tanker om, hvordan undervisning kunne udvikle mennesker og opdrage fremtidens
borgere blev tilpasset og afprøvet i Danmark.
Den fynske biskop svarede blandt
andet kancelliet, at Odense havde tre
kateketiske skoler, en i hvert sogn: St.
Knuds, Vor Frue og St. Hans. Her blev
der undervist i læsning, skrivning og
regning samt naturligvis i skolens vigtigste fag: religion. Skolerne blev finansieret af Mulernes legat, indstiftet i 1720
som testamentarisk gave. De kateketiske skoler havde hver én lærer, der var
udnævnt af biskoppen, og disse var alle
studenter og havde titel af kateket, deraf
betegnelsen kateketiske skoler. Det tyder på, at lærerne var så velbevandrede
i kristendommen, at byens gejstlighed
var tryg ved at lade dem katekisere eleverne, dvs. at benytte den særlige undervisningsteknik baseret på spørgsmål og
svar, som var knyttet til den obligatoriske lærebog Luthers lille Katekismus.
Mange steder var det ellers sognepræsten, der en eftermiddag om ugen kate-

122

kiserede de ældste elever.
I hver af de kateketiske skoler nød
30 børn gratis undervisning, mens andre
børn betalte to til fire skilling om ugen
for skolegangen. Hvor mange betalende
elever, hver skole havde, nævner indberetningen ikke noget om. Eleverne mødte så uregelmæssigt, at to af lærerne ikke
kunne oplyse deres årsløn, mens den
tredje mente, at hans indtægt fra skolepenge beløb sig til ca. 10 rigsdaler på et
år. Tilsyneladende havde denne lærer et
blødt hjerte, for han underviste efter eget
udsagn flere børn gratis, end han var forpligtet til, hvis ellers han var bekendt
med deres fattigdom.3
Uregelmæssig skolegang var et almindeligt fænomen i 1700-tallets skolesystem. I Odense mødte eleverne dagligt
i et stykke tid, og så var de gerne væk i
to til tre uger. Sådan var situationen i
mange andre skoler både i byerne og på
landet, selvom det ikke var alle børn, der
havde lige svingende fremmøde. Årsagerne til hyppigt fravær var mange, men
samlet set handlede det om økonomi. De
fleste børn i skolealderen måtte bidrage
til deres eget underhold ved at arbejde.
I Odense arbejdede børn som tjenestepiger og -drenge i private hjem eller hos
handlende og håndværksmestre som
den trettenårige Ole Andersen, der var
skrædderdreng, eller de var på fabrik
som den elleveårige Johanne Madsdatter, der arbejdede på en klædefabrik og
var datter af en enke.4 På dette tidspunkt
var der kun tale om begrænset mekanisering af fabriksproduktionen, men man
gjorde i større omfang brug af arbejdsdeling, så særlige opgaver blev skilt ud til
børn, der kunne hyres til lavere løn.
Der var også situationer, hvor forældre kunne føle sig for fattige til at sende
Pernille Sonne
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Skolens vigtigste bog, Luthers lille Katakismus, her
i en udgave ved Sjællands biskop N.E. Balle. Balle
blev siden forfatter til Lærebog i den Evangeliskchristelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler, der blev obligatorisk lærestof fra 1791.

børnene i skole, fx hvis de ikke havde
råd til at give barnet nyt tøj eller nye sko.
Nogle skoler havde da også uddeling af
almisser i form af brød og tøj til flittige
og fattige elever som en del af deres virke. Dette blev ikke omtalt i indberetningen om de odenseanske skoler, men Mules legat indeholdt faktisk bestemmelser
om uddeling af klæde til 12 fattige børn
om året.5
Undervisningsformen
I de kateketiske skoler benyttede man
som alle andre steder i landet Luthers
lille katekismus og Erik Pontoppidans
Sandhed til Gudfrygtighed udi en eenfoldig og efter Muelighed kort, dog tilstrækkelig Forklaring, til daglig blot
”Forklaringen”. De havde begge siden
1730’erne været obligatorisk grundlag
for at et barn kunne antages til konfirOdense købstads skoler

mation, undervisningens endemål. I
alle dele af landet sad drenge og piger
med disse bøger, og fremgangsmåden
og indlæringsrækkefølgen var den samme. Først lærte børnene at ”kende bogstaver” efter en ABC og at læse de korte
tekster, der gerne var i ABC’en. Når børnene læste nogenlunde flydende, sagde
man, at de havde lært at ”læse indenad”,
uanset om de læste inden i sig selv eller
læste højt. Når denne færdighed var på
plads, kunne børnene begynde at ”læse
udenad”, dvs. at recitere bøgernes indhold: Først alle dele af katekismen og
dernæst katekismusforklaringen. Mange
steder brugte børnene også en evangeliebog eller andre religiøse skrifter til videre træning af læsefærdigheden, inden
de kastede sig ud i Pontoppidans store
og temmelig vanskelige forklaring til Luthers lille katekismus.6
Undervisningsformen i skolerne
passede til et uregelmæssigt fremmøde
blandt eleverne. I de kateketiske skoler
var der, som det var ganske almindeligt,
kun én lærer til alle en skoles børn. Niveaudeling eller klassedeling var ikke
særlig udbredt og blev ikke brugt i Odenses skoler. Begyndere og mere øvede elever sad i samme lokale og kløede på med
lærestoffet, hvor de hver især var kommet til. De elever, der var nået til at læse
udenad, læste eller fremsagde deres lektie i munden på hinanden, og dem, der
øvede indenadslæsning har sikkert ofte
også læst højt for at kunne samle sig om
eget stof. Læreren overhørte eleverne
efter tur for at sikre sig en vis fremdrift
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i indlæringen. Hvis alle eleverne i en af
Odenses kateketiske skoler kom i skole
på én gang, har skolelokalet altså været
præget af en vis uro. En kritiker af tidens
undervisningsform, præsten P.C. Steenvinkel, beskrev i en spydig tone undervisningen i landets købstadsskoler sådan
her:
”De [eleverne] ere hinanden virkelig i Veien, og medens een høres spøge
de andre. Der staa sommetider fem, sex
omkring Læreren paa eengang: hvoraf
en skal stave, en anden læse indenad
o.s.v.; imidlertid bliver her Allarm henne i en Krog; her veltes et Blækhorn, hisset har et Par hinanden i Haaret; nu læser en saa høit, som mueligt, for at døve
en andens Skraal, som han nyelig kneb.
Skolemesteren maatte være heel Øie og
Øre, og have ti Mands Kraft, hvis han
i denne Forvirring skulde holde Orden.
Men det kan han ikke: og der bliver altså ingen Orden: Uger gaae til det, som
kunde læres i Timer, sikker Veileedning,
passende Hielp for de Lærende, er en
Umuelighed for ham; og hine have alt
for overflødig Tid til at fordærve hinanden indbyrdes. Feilen er: at Alting
mænges i hinanden og skal giøres paa
eengang”.7
Steenvinkel var en af mange pædagogisk
interesserede præster, der ytrede sig om
skoleforhold. Det temmelig polemiske
citat stammer fra en bog henvendt til
indbyggerne i Assens, hvor han var sognepræst, men undervisningen i byer landet over var tilrettelagt på samme måde.
Fremstillingen må betegnes som karikeret, men med elementer af sandhed, som
en god karikatur nødvendigvis må have
for at fungere. Hans ligemænd – præster
og andre i den pædagogisk interesserede
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elite – har kunnet genkende tidens undervisningsform i den overdrevne fremstilling, og mange har sikkert nikket og
været enige i kritikken.
Som nævnt var det ikke almindeligt,
at alle skolens børn mødte på én gang, så
mange skoletimer forløb i en anden atmosfære, end den Steenvinkel beskrev.
Fordi børnene havde forskellig alder og
erfaring, og fordi de ikke mødte regelmæssigt i skole, var det ikke en reel mulighed at undervise dem i samlet flok. Undervisningen måtte primært få karakter
af individuel vejledning og overhøring.
Det uregelmæssige fremmøde og den individuelle undervisningsform passede til
hinanden, for der var ikke mange fælles
aktiviteter, som alle børn skulle deltage
i på én gang – bøn og sang og eventuelt
lærerens højtlæsning fra biblen ved skoledagens begyndelse og afslutning har i
reglen været eneste fælles virksomhed.
Oven i elevernes skolepenge, der gik
til lærerens løn, kunne lærerne i de kateketiske skoler også lægge en fast indtægt
fra Mulernes legat på hhv. 100 og 82 rigsdaler om året. Lønforskellen skyldtes, at
de to lærere, der tjente 82 rigsdaler, også
var klokkere ved deres sognekirke og
derfor endvidere havde indtægt fra dette
embede. Desuden fik én lærer 20 rigsdaler årligt til huslejehjælp foruden brænde til opvarmning, mens den anden havde fri bolig i skolen og fik enten brænde
eller penge til brænde. Den tredje lærer
boede også gratis i sin skole, men den var
et ”gl. og brøstfældigt Baghus”, og han
fik ikke hjælp til opvarmningen. Disse
lærerlønninger var på niveau med lærerlønninger i København. Til sammenligning tjente en arbejdsmand i Odense 16
skilling pr. vinterdag og 20 skilling pr.
sommerdag – snart faldt sommerlønnen
Pernille Sonne
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1700-tallets religionslærebog, i daglig tale ”Pontoppidans Forklaring”,
var i sit indhold lige så vanskelig
som den lange titel, der fylder det
meste af titelbladet. Eleverne skulle
både læse, forstå og lære indholdet
udenad. Pontoppidans Forklaring”
blev afløst af Balles Lærebog.

dog til vinterniveauet. En murersvends
dagløn var omtrent det dobbelte af en arbejdsmands.8 Med 16 skilling om dagen
havde arbejdsmanden en årsløn på ca.
42 rigsdaler, hvis han havde arbejde 250
dage om året. Lærerne tjente altså bedre
end arbejdsmænd, men var dog ikke ret
højt lønnet. Til gengæld var der tale om
en årsløn, som de kunne være sikre på,
og ikke en usikker dagløn, der afhang af
mulighederne for at få arbejde.
Ud over de kateketiske skoler havde
Odense også en såkaldt ”dansk skole”.
Odense købstads skoler

Her skulle alle elever betale skolepenge
for undervisningen. Pengene gik til lærerens løn, men han tjente også fast seks
rigsdaler om året, som blev udbetalt
fra byens kæmnerkasse, og havde indtægt fra et legat til fordel fra skolen på
37 rigsdaler.9 Læreren blev beskikket af
bystyret, magistraten, og eksamineret af
sognepræsten – eksaminationen skulle
sikre, at læreren havde de fornødne
kundskaber til sit job, men hidtil havde
man kun haft en ”ustuderet Person” til
at bestride embedet.10 Det hang muligvis
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sammen med lønforholdene – læreren
var ifølge indberetningen ”ikkun ringe
aflagt”,11 dvs. i vanskelige økonomiske
omstændigheder. Hans indtægtsgrundlag var da også betydeligt mere usikkert
end hans kolleger i de kateketiske skoler.
I 1780'erne fungerede den danske
skole som forskole til de kateketiske
skoler, og det var kun små børn, der gik
der. Den danske skole havde sit navn
efter undervisningssproget – andre typer skoler kunne være latinskole, hvor
undervisningen koncentrerede sig om
klassisk lærdom som forberedelse til
universitetet, eller tysk skole, hvor undervisningssproget var tysk. Tyske skoler var meget almindelige i danske købstæder, for landet var tosproget, og tysk
var dels elitens sprog, dels det vigtigste
sprog for samhandel med udlandet. Ofte
var undervisningen i en tysk skole både
mere omfattende og på højere niveau
end i en dansk skole. Men der var ikke
nogen tysk skole i Odense, selvom det
var landets største købstad med 5.782
indbyggere ifølge folketællingen af 1801.
Desuden fandtes tre-fire af de såkaldte pogeskoler, hvor små børn kunne
lære alfabetet, begynderlæsning og de
kristne basistekster.12 Pogeskoler havde
i reglen til huse i lærerens hjem, ofte en
gammel mand eller kone, der ikke havde
så mange andre og mere indbringende
erhvervsmuligheder. I en vis forstand
kan pogeskolerne også opfattes som en
art børnehaver, for nogle af Odenses
forældre satte ifølge indberetningen hovedsageligt deres børn i pogeskole for
at vide, hvor børnene var, mens de selv
var på arbejde. Dertil var der også små
private skoler med ganske få elever for
de velbeslåede familier, ligesom det at
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holde privatlærer var udbredt blandt de
privilligerede.13
Odenses skolevæsen omkring 1800
Indberetningen fra 1784 nævnte ikke
yderligere om skolernes størrelse eller
antallet af skolebørn i byen. Men i 1800
var købstædernes skoleforhold igen af
interesse for københavnske embedsmænd, og forholdene i Odense skulle
atter indberettes. Nu var det Den store
Skolekommission af 1789, der ønskede
oplysningerne. Biskoppen satte atter
sognepræsterne til at indsamle oplysningerne. De var tættest på byens indbyggere, og de havde hverdagens gejstlige opsyn med undervisningen. Billedet så nogenlunde ud som i 1780'erne: Præsterne
talte sig frem til tre kateketiske skoler
med hver 30 elever, der nød fri undervisning. Skolen i Vor Frue sogn havde desuden 15 elever, der betalte skolepenge.
Til gengæld tilbød den danske skole
nu undervisning i at ”læse og skrive ordentlig og vel dansk, samt grundig at regne og at læse og forstå tysk”.14 Den havde
69 elever. Der fandtes også en latinskole
i byen, men den blev ikke omtalt i indberetningen, der koncentrerede sig om de
egentlige børne- eller begynderskoler. I
latinskolen, der efter en reform nu hed
katedralskolen, optoges kun drenge fra
10-årsalderen, som allerede kunne læse,
skrive og regne, og som havde styr på
de obligatoriske religionslærebøger som
katekismen og Balles lærebog, der havde
afløst Pontoppidans Forklaring.
En anden skole, der blev udeladt
af præsternes indberetning, var Garnisonsskolen. Den var beregnet for børn
af underofficerer, der var garnisoneret i
byen, men optog også civiles børn mod
betaling. Denne skole fik i 1803 besøg
Pernille Sonne

Fynske Årbøger 2014

ABC'en var mange børns første møde med en skolebog. De ældste ABC'er indeholdt foruden alfabetet
også små kristne tekster som Fadervor og De ti Bud. Fra sltningen af 1700-tallet fik nogle ABC'er små
vers om dyr eller andre emner, der skulle interessere de unge læsere.

Odense købstads skoler
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af en lærer fra Slagelse ved navn Johan H.A. Torlitz, der var på studierejse
til Tyskland for at studere pædagogiske
metoder. Undervejs beså han også skoler i Danmark, blandt andet Garnisonsskolen i Odense. Den havde han ikke
mange kønne ord til overs for: ”Hverken
Militair Skolens eller Lærerens udvortes Anførelse var anbefalende; men næsten afskrækkende. Værelserne ere ikke
rummelige og lyse; Borde og Bænke var
grove, og staae hist og her i Stuen ofte
paa et Steed; Læreren Nielsen, den første Sem: (seminarist, dvs. seminarieuddannet lærer) der blev demitteret fra
Blaagaard [Seminarium], er i Skabning
og Klædedragt en hæsselig mand, med
en skrigende og bydende Stemme, men
efter Majorens Sigende, en utrættelig
flittig Mand, hvilket ogsaa Børnenes
Færdighed i Geographi og Retskrivning
… syntes at bekræfte”.15
Garnisonsskolen havde også læsning
og kristendom på programmet, og formentlig regning, men det sidste nævnte gæsten intet om i sin rejseberetning.
Desuden fandtes på skolen ifølge Torlitz
dyr støbt af tin til brug for undervisning
i naturhistorie. En vis tegneundervisning
fandt sted i geografitimerne, hvor børnene tegnede kort efter lærerens anvisninger, og pigerne lærte ifølge skolen at sy
og strikke – men Torlitz så nu kun strikkeundervisningen, som lærerens kone
forrettede i lærerparrets eget værelse.
Skolen havde 40 børn af soldater og 60
civile. Om byens øvrige skoler blev han
fortalt, at de ”alle skal være maadelige”,
dvs. under middel, og at enhver havde
lov til at holde skole på egen hånd.16
Til det samlede billede af Odenses
skolevæsen kom også tugthusskolen,
hvor indsatte børn og ukonfirmerede
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voksne kunne undervises i børnelærdommen, dvs. læsning og kristendom
som forudsætning for konfirmation.17
Dog var der kun ét tugthusbarn i Odense
i 1801 ifølge folketællingen – en dreng
på 17. Om han var konfirmeret eller gik
i tugthusskolen vides dog ikke.
Skolevæsenet i Odense var ret typisk for en dansk købstad omkring 1800.
Der var et begrænset antal skoler, og de
henvendte sig, når man ser bort fra latinskolen, fortrinsvis til fattige børn eller
børn af middelindkomstfamilier, bortset måske fra Garnisonsskolen, der med
sine underofficersbørn og sit lidt bredere
fagudbud formentlig har tiltrukket elever, der kunne afse flere af ugens timer
til skolegang end de fleste. Det samlede
elevtal på byens fem hovedskoler lå på
omkring 260, hvilket måske ikke synes af
meget for en by med næsten 6.000 indbyggere. Det var dog ikke usædvanligt.
Et lignende billede gjorde sig gældende
i Aalborg, Jyllands største købstad med
omtrent 5.000 indbyggere.18
Det skal dog ikke opfattes sådan, at
resten af Odenses børn gik aldeles uvidende om. Børn fra byens elite – præsternes, borgmesterens, de rigeste købmænds og fabrikanters børn – har haft
huslærer, ligesom det var tilfældet i overklassefamilier over alt i landet, eller de
gik en privat mikroskole med ganske få
elever, som ikke blev medregnet i opgørelsen. En del af drengene gik på latinskolen, der 1801-1802 havde et elevtal
på omkring 40 – hvilket var lavt; i 1790
havde skolen ca. 100 disciple.19 Det lave
elevtal skyldes formentlig, at skolen netop i disse år blev reformeret og fik nye
”reale” fag, bl.a. moderne fremmedsprog.
Atter andre børn af mere beskeden bagPernille Sonne
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Jens Birkholms maleri ”Frikvarter i Borgerskolen”. (1910). Elevernes påklædning havde ændret sig i
forhold til 100 år før, men den standsdelte skole, der skelnede mellem borger- og almuebørn bestod
endnu. Kilde: Faaborg Museum

grund havde allerede været indskrevet i
en af de fem ordinære skoler og forladt
dem igen, eller de kom der senere i barndommen, så betydeligt flere end 260
børn har gået et par år i skolerne. Skolegang var på dette tidspunkt ikke noget,
der fyldte i mange børns liv, men majoriteten fik undervisning i en eller anden
form. Uden kristendoms- og læsekundskaber kunne man ikke konfirmeres. Det
hørte til sjældenhederne, at en voksen
ikke var blevet konfirmeret, for det var
påbudt ved lov og en forudsætning for
at tage del i samfundslivet. En ukonfirmeret person kunne ikke komme i lære,
blive gift eller gå til alters.
Reform af købstadens skolevæsen
1700-tallet havde på mange måder været en blomstringstid for Danmark.
Odense købstads skoler

Økonomien og befolkningen voksede,
og slutningen af århundredet var rig på
reformer, der skulle gøre landet stærkt
og befolkningen lykkelig. Alligevel steg
antallet af fattige. I købstæderne kunne
cirka 6,25 % af indbyggerne ikke klare sig selv omkring år 1800, og nøden i
dette befolkningslag var stor. I 1799 og
1803 undergik fattigvæsnet i hhv. København og resten af landet en reform
med det formål at forebygge forarmelse
og at få bedre kontrol med de fattige. Alle
sogne fik en lokal fattigkommission, der
blev tildelt stor magt over almissemodtagerne. Disse fik til gengæld et retskrav
på bedre hjælp end tidligere, herunder
gratis skolegang til børnene fra de fyldte seks-syv år. Samtidig fik børn af fattiglemmer pligt til at gå i skole og lære
kristendom, læsning, regning, skrivning
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”o.s.v.” – som der stod i fattigforordningen for købstæderne.20
Dette ”osv.” dækkede nogle steder
over fag som geografi, fædrelandshistorie, sang og drengegymnastik, men det
har varieret fra by til by. Det bredere
fagudbud vidner om en nyorientering i
formålet med skolegangen. Religionen
var stadig helt central, men kunne ikke
længere stå alene. Den oplysningsinspirerede pædagogik filantropismen, der
fik stor indflydelse i Danmark fra slutningen af 1700-tallet, så formålet med
skolegangen at uddanne lykkelige mennesker – ikke blot gode kristne.21 Københavns fattigvæsens skoler havde op
til fattigreformen fungeret som en art
pædagogisk laboratorium, hvor filantropiske principper i form af en bred fagvifte, klassedeling og brug af metoderne
anskuelsesundervisning og forstandsøvelser var blevet testet. Anskuelsesundervisning tog udgangspunkt i børnenes
sanser og forsøgte at gøre det abstrakte
konkret, og forstandsøvelser var beregnet på at skærpe tænkningens grundelementer, altså børnenes iagttagelsesevne,
hukommelse, evnen til at forstå kategorier og årsags-virkningssammenhæng.
Da fattigforordningerne trådte i
kraft, kunne fattigkommissionen skride
ind over for fattige forældre, hvis disse holdt børnene fra skole uden gyldig
grund, fx sygdom, og eksempelvis fjerne børnene fra hjemmet og sætte dem i
pleje hos andre. Samtidig blev der skåret
i familiens fattighjælp. Fattigkommissionen havde altså meget stor magt over
fattiglemmerne, og fattigforordningerne
indførte i praksis en egentlig skolepligt
for børnene i disse familier.
Det nyorganiserede fattigvæsen gav
sammen med fundatsen for de tre ka-
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teketiske skoler håb for oplysningen
i Odense. Det mente i hvert fald stiftamtmanden og biskoppen i Fyns Stift i
1803.22 Alligevel var der brug for en ”forbedret skoleindretning” for både fattige
og formuendes børn, for byens ungdom
var talrig. De eksisterende skoler – de
kateketiske, den danske og Garnisonsskolen – foruden den nye skole under
det reformerede fattigvæsen med 100
børn, slog slet ikke til, heller ikke selvom
byen desuden lige havde fået endnu en
ny skole for 70 fattige børn, finansieret
af den nys afdøde rigmand Johan Mathias Lahn.23 Derfor skrev de to embedsmænd til kongen og bad majestæten om
at befale nedsættelse af en kommission
til at afhjælpe manglerne. Kommissionen skulle have 12 medlemmer og bestå
af stiftamtmanden og biskoppen selv,
byens tre sognepræster, politimester
Lindved, stiftets fysikus (embedslæge),
en officer fra garnisonen, en borger fra
hvert sogn og endelig stiftsrevisoren, der
skulle fungere som sekretær.24 Det var
byens betydningsfulde folk, der blev sat
sammen her.
Kongen gav den ønskede befaling, og
Borgerskolernes undersøgelses- og organisationskommission i Odense kunne
derfor holde sit første møde kl. 16 den
5. november 1804 i rådstuen. Kommissionen opgjorde nu antallet af børn mellem seks og femten år til omtrent 700.
Af disse regnede man med, at cirka halvdelen kunne betale for egen skolegang,
mens resten skulle gå i gratis skole.25 En
del af disse hørte allerede under fattigvæsnet eller var optaget i den såkaldte
Lahnske stiftelse. Størstedelen var dog
blot fra den almindelige byalmue, der
lige netop kunne klare sig selv, men ikke
nødvendigvis betale for skolegang. ForPernille Sonne
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Et nyt fag: Købstadsskoleanordningen af 1814 indførte blandt andet gymnastikundervisning for drenge. Ved skoler over hele landet blev der efterhånden anlagt gymnastikpladser som den her viste fra
Gjerrild Skole. Gymnastikpladserne blev alle steder anlagt efter samme grundmodel, som var taget direkte fra den tyske gymnastikpædagog J.C.F GutsMuths lærebog. Der blev også udgivet en autoriseret
lærebog i gymnastik: ”Lærebog i gymnastik for Almue- og Borger-Skolerne i Danmark” af Franz Nachtegall. Gymnastik for piger blev introduceret i 1850'erne af Natalie Zahle, men pigernes legemsøvelser
involverede hverken klavreapparater eller eksercits, som beskrevet i Nachtegalls bog.
Kilde: Rigsarkivet. Danske Kancelli, 1. departement. Registrantsag 1826/560.

uden de 700 skolebørn var der et mindre antal soldaterbørn, som hidtil havde
gået i Garnisonsskolen. Den skulle nu
inddrages under byens fælles skolevæsen sammen med de øvrige skoler. Alle
andre skoler skulle forbydes, og ingen
privatperson måtte gives tilladelse til at
holde skole, når først byens skolevæsen
var blevet ”fast organiseret”.26 Det var
nemlig vigtigt at inddrage alle skoler under statens tilsyn, så man kunne sikre
kvaliteten.
Selvom skolevæsenet i Odense nød
Odense købstads skoler

godt af både Mules og Lahns legater,
manglede der midler til forbedring. Kommissionen fik nedlagt to kapellan-stillinger (en kapellan er en hjælpepræst), og
størstedelen af lønningerne blev overført
til skolevæsnet. Desuden blev noget af
kirkens jord solgt for at skaffe indtægter,
og kommissionen optog et lån på 8.000
rigsdaler fra statskassen. Kommissionen
bad desuden byens eligerede borgere (en
slags byråd) om bidrag til skolevæsenet
i form af noget af byens eller borgernes
egen jord, men det blev pure afvist. Hel-
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ler ikke kirken var villig til at afstå mere
end højst nødvendigt til skolevæsnet.
Kommissionen ønskede at overtage en
gammel skolebygning på Frue Sogns kirkegård for at benytte den til lærerbolig,
men kirkeværgen ønskede at beholde
huset for at bruge det til opbevaring af
forskellige materialer.
En vigtig ambition for skolekommissionen var etablering af en borgerskole,
dvs. en skole med bedre undervisning for
bedre folks børn. Her skulle lærerne undervise i seks daglige lektioner i en fælles, stor skolebygning til 120 drenge og
piger i fire klasser fordelt på to klassetrin. De to køn skulle undervises adskilt,
fordi der var forskel på deres fremtidige
bestemmelse og dermed på deres behov
for undervisning. De mest grundlæggende fag: læsning, skrivning, regning og religion skulle både drenge og piger have.
Begge køn lærte også fædrelandshistorie, geografi og naturlære; pigerne dog
kun ”efter passende udtog”, dvs. som
korte uddrag af lærebøger. Drengene
skulle desuden lære tysk, matematik og
tegning, mens pigerne fik en bred indføring i syning og strikning og andre ”Fruentimmer-Metoder og Færdigheder”.27
Stiftamtmandens og biskoppens formål med at iværksætte en forbedring af
Odenses skolevæsen blev begrundet med
byens talrige ungdom. Indbyggertallet
var da også vokset med næsten 8 % fra
folketællingen i 1787 til den i 1801. Men
selvom der var mange børn i Odense,
var deres antal nu ikke noget, der overraskede myndighederne. Skolereformen
i Odense skyldtes snarere, at den generelle interesse for undervisning og oplysning, der var udbredt blandt myndighedspersoner i hele landet, også gjorde
sig gældende her. Mange andre købstæ-

132

der iværksatte skolereformer både før og
efter reformen i Odense.
Den nye borgerskole skulle give en
mere omfattende undervisning, end det
tidligere var tilfældet i nogen offentlig
skole i Odense. Oprindeligt havde det
været planen at skabe en egentlig realskole med undervisning på højt niveau
i lighed med skoler som Borgerdydsskolen og Efterslægtselskabets Skole i København. Disse realskoler gav undervisning til det bedre borgerskabs sønner i
fag, som latinskolerne ikke tilbød, såsom
fremmedsprog, handelsregning eller
navigation. Den odenseanske realskole
blev dog ikke realiseret, da det viste sig
at være for dyrt, men ambitionsniveauet for borgerskolen blev hævet i stedet.
Imidlertid trak det ud med at få skolen i
drift – det lykkedes først i 1812.
Købstadsskoleloven af 1814
Odenses skolekommission kunne ikke
hvile på laurbærrene, efter at reformarbejdet med købstadens skoler var nogenlunde gennemført. 29. juli 1814 underskrev Frederik den Sjette tre nye danske
skolelove, herunder en lov om købstadsskolevæsnet, og dermed blev der nu stillet nye krav fra centralt hold, hvor skolekommissionen tidligere selv havde været den udfarende kraft. Det første, der
måtte gøres, var at omorganisere skolekommissionen, så dens sammensætning
passede til kravet i den nye lov. Det betød, at stiftsprovsten måtte træde ud og
overgå til amtsskoledirektionen, der nu
blev overordnet myndighed for alle amtets skolekommissioner. Desuden måtte
man atter tælle børn i skolealderen, der
med den nye lov blev defineret fra det
fyldte 7. år til konfirmationen. Det var
nemlig ikke sådan, at alle børn allerede
Pernille Sonne
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Odense fattigskole. Billedet
er taget i 1920. i 1804 indrettedes fattigskole i fattiggården i Påskestræde (Her gik
H.C. Andersen).
Kilde: Odense Bys Museer

var blevet indskrevet i en af byens officielle skoler. Og hvor mange ”uprivilligerede” skoler, der stadig eksisterede trods
ambitionen om at afskaffe dem, ønskede
skolekommissionen også at få rede på.28
Den nye børnetælling gav et tal på
op mod 1.000 børn i skolealderen, men
herfra skulle man trække 200, der gik i
katedralskolen.29 Da den kun optog større drenge, har der været en overvægt af
piger og af mindre børn blandt de resterende. For at få plads til de cirka 800 elever, måtte borgerskolen udvides. Antallet af elever og skoleklasser blev fordobOdense købstads skoler

let således, at fire drengeklasser på hver
30 drenge blev undervist om formiddagen, og fire pigeklasser på samme størrelse om eftermiddagen.30 Skolen havde
fortsat to klassetrin, men eleverne skulle
gå mere end et år i hver klasse. Så kunne
der være to drengeskoler og en pigeskole
med hver 60 elever i hhv. den gamle danske skole og to af de kateketiske skolers
bygninger. Disse skoler var beregnet for
de børn, der ikke skulle gå i borgerskolen. Den lahnske stiftelse drev allerede
en skole for 60 uformuende piger, ligesom fattigvæsnet drev tre skoler, og her
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kunne man udvide med endnu én, så det
samlede elevtal nåede op på 240 piger og
drenge. Endelig fandtes der i byen fem
aftenskoler for større børn, der ikke kunne søge dagskolerne på grund af arbejde.
De havde tilsammen 100 elever, og hvis
disse skoler blot fortsatte, nåede antallet
af pladser i byens skole op på 820.
I den kongelige anordning om købstadsskoler hed det udtrykkeligt i § 4: ”I
de Kiøbstæder, hvor der allerede findes
gode Skoleindretninger og funderede
Skoler, der i det Væsentlige kunne opfylde Øiemedet af den tilsigtede Skoleforbedring, bør disse ikke gandske forandres, men ikkun efterhaanden modificeres efter den almindelige Plan”.31
Skolekommissionen havde da også nok
at se til, når der skulle drives skole for
800 børn. Finansieringen var fortsat en
blanding af offentlige og private midler.
Anordningen påbød nemlig, at der skulle udskrives skoleskat blandt alle byens
indbyggere, men også at legater såsom
Mules og Lahns, der hidtil havde finansieret skoledrift, fortsat skulle anvendes
således. Nok skulle skolerne forbedres,
men det skulle ikke koste hverken statskassen eller skatteyderne mere end højst
nødvendigt.
Afslutning
Udviklingen i Odenses skolevæsen er
meget typisk for en større, dansk provinsby. Lokale myndigheder havde ambitioner om at forbedre skolerne, men
havde samtidig vanskeligt ved at favne
alle potentielle elever. Dels var selve børnetallet stigende, dels voksede også massen af potentielle elever til at omfatte
samtlige børn. Oveni var det ønsket at
indføre nye metoder og en mere intensiv
undervisning, og det gav ligeledes kapa-
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citetsproblemer. De nævnte aftenskoler,
hvor børn med dagsarbejde kunne suge
kundskaber til sig efter arbejdsdagen,
blev betragtet som en nødløsning, der
blev nødvendiggjort af mangel på lokaler og lærere. En lignende situation var
længe gældende i København, og det er
ikke overraskende, at kongerigets næststørste by baksede med tilsvarende problemer.
Borgerskolernes undersøgelses- og
organisationskommission repræsenterede byens elite bredt, men selvom den
bestod af indflydelsesrige mænd, stødte den på modstand fra andre af byens
”spidser” i de eligerede borgere og Frue
sogns kirkeværge. Uddannelse kunne
være meget godt, men ikke alle havde
lyst til at yde økonomiske ofre. Hvad byens skolelærere og elever og elevernes
forældre mente, bekymrede myndighederne sig slet ikke om.
Kommissionen ønskede ikke bare
at etablere en borgerskole, men havde
egentlig også villet grundlægge en realskole med højere undervisningsmål. Sådanne realskoler blev også omtalt i skoleanordningen, men de hårde tider efter
statsbankerotten i 1813 og den barske
afslutning på napoleonskrigene i 1814
betød mange steder, at realskoler ikke
blev til noget i første omgang, således
heller ikke i Odense, hvor en offentlig realskole først blev realiseret i slutningen
af 1830erne,32 omtrent samtidig med en
privat realskole.33 Kommissionen havde
også haft ambition om at afskaffe alle
private skoler, men det lykkedes ikke.
Odense havde længe en meget stor privat skolesektor – i 1845 gik 44 % af drengene og 40 % af pigerne i privat skole.34
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