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MULERNES LEGATSKOLE

1874-1974



Seglet, der ses på omslaget, er lavet 
på grundlag af mulernes våben.

Slægten blev adlet 1444, da borger
mester Hans Mule af Odense 18. 
aug. (feria tertia infra octavas as
sumptionis beate vir ginis Marie) i 
Kalmar af kong Christoffer for tro
skab og villig tjeneste fik brev på 
frihed og frelse med skjold og hjelm, 
som er »i skiolden en halff hwit 
wlff«. Hans efterkommere, der for
trinsvis var knyttede til Fyn og 
Odense, nåede dog aldrig fast stade 
blandt den egentlige, godsbesidden
de adel, men alligevel blev slægtens 
hovedlinje altid anset for adelig, og 
højesteretsassessor Willum Mule fik 
da også 15. juni 1679 stadfæstelse 
på slægtens adelsbrev og ved sam

me lejlighed våbenet forbedret.
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MULERNES LEGATSKOLE

1874 8. juli 1974

Alle legaters værste fjende er inflationen. Da Muleslægten 172o 
gav sine legater, var renten af Joo rdl. tilstrækkelig til at give 
3 lærere en efter tidens forhold god årsløn på 5° rdl. Nu er selve 
kapitalen ved at være en månedsløn, vel at mærke til en mand.

De syv gårde, som Erik og Anne Mule skænkede til legatet var mere 
værdifaste. Men Erik og Anne var gode mod deres fæstebønder, og de 
fastsatte landgildet "uforanderligt og uryggeligt" til godt og vel 
2 rdl. pr. tønde hartkorn, ialt lo9 rdl. årligt, og dermed var in
flationen indbygget også i denne gave. Bønderne blev velstående og 
legatet fattigt.
loo år senere stod det derfor ret småt til med de 5 skoler. Sko
len ved Set. Knuds kirke var ophørt, i Set. Hans sogn ophørte den, 
da klokkeren blev syg, og tilbage var 
så kun skolen i det nuværende ligkapel 
på Erue kirkegård. Det kateketiske kol
legium, som bestyrede legatet, gik da i 
forhandling med skolekommissionen, og 
de købte i fællesskab Overgade 66, hvor 
en af skolerne fik plads, den tredie 
var nu i klokkerboligen på Gråbrødre 
plads. Aftalen blev så, at skolekommis
sionen skulle overtage lærernes lønning 
og pension, mod at legatets renter med 
undtagelse af landgildet indgik i kom
munens kasse. Landgildepengene brugtes 
til præmier til børnene, i regelen tøj.

Overgade 66
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Således lå landet, da stiftsprovst A. K. Damgaard 1858 indtrådte 
i det kateketiske kollegium. Dog var skolen på Gråbrødre plads 
flyttet til Klingenberg. 1844 og 1858 måtte skolen på Frue Kirke
gård nedlægges, da bygningen skulle bruges til kapel. Det nye med
lem af kollegiet (Biskoppen, sognepræsterne og 4 gode borgere) syn
tes ikke om tingenes tilstand.

Stiftsprovst A. K. Damgaard

Anders Knudsen fødtes 1. november 18o8 på gården Damgaard i nærhe
den af Viborg, og han tog siden navn efter gården.

15 år gammel kom han i Viborg latinskole og blev student derfra 1828. 
Han kom til København og studerede teologi, men da det kneb med pen
gene ,måtte han et par år tage ud som huslærer, så han fik først em
bedseksamen 1854. I nogle år var han så en meget søgt manduktør i 
teologi.
1859 blev han præst i det fattige Borbjerg sogn ved Holstebro, hvor 
han var i 17 år. Fra 185o-55 var han kredsens folketingsmand. Han 
blev provst for Hjerm, Ginding og Hammerum herreder, men fandt det 
på grund af den store udstrækning meget anstrengende og søgte så 
præsteembede i Befsvindinge, hvorfra biskop Engelstoft 1858 hentede 
ham ind til stiftsprovsteembedet ved Set. Knuds kirke.
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Han blev medlem af byrådet, gjorde et stort arbejde i bestyrelsen 
for Lahns Stiftelse og fik som medlem af inspektionen for Gråbrød
re Hospital gennemført bygningen af den store røde fløj ud mod 
Gråbrødre Plads.
Naturligvis var han stærkt interesseret i den store restaurering 
af Set. Knuds Kirke 1868-75. Han var faktisk den første, som tyde
de Gisico-indskriften under nederste tag. Han tog sin afsked 1895, 
men blev boende i byen til sin død 19o6.

Han var ingenlunde tilfreds med, at de 5 Mulerskoler faktisk var 
gledet ind som almindelige almueskoler. Det dækkede ikke testato
rernes ønske om, at deres midler skulle skaffe børnene en uddannelse, 
de ellers ikke ville have fået.

Ministeriet nægtede tilladelse til at forhøje landgildet, men penge 
måtte der skaffes.

Så tilbød en af fæsterne 1869 at købe sin gård for 85oo rdl. Kol
legiet vedtog at fremme sagen, og stiftsprovsten rejste rundt til 
alle gårdene for at finde ud af deres værdi.
Ministeriet nægtede tilladelse til at sælge Amagergården, men det 
standsede ikke stiftsprovsten. Kultusministeren havde nægtet, altså 
gik han til indenrigsministeren og justitsministeren for at få un
dersøgt, med hvilken ret kultusministeren havde nægtet tilladelsen. 
Det blev den resolutte justitsminister Krieger, der afgjorde sagen 
og gav tilladelsen, dog under forudsætning af, at man fik looo rdl. 
pr. td. hartkorn.

Det var 1871.
Så gik man i gang med salget af gårdene, og det indbragte c. 44.ooo 
rdl., så kapitalen ialt blev 55.356 rdl.

Den nye skole.

Man fik ophævet fællesskabet med kommunen, dog således, at man sta
dig var fælles om gården i Overgade og den nye skolebygning, der 
skulle bygges ud mod Pjentedamsgade. i marts 1872 indsendtes den nye 
skoleplan til ministeriet, som gav den sin approbation.
Skolen skulle være en drengeskole, der skulle drives af kollegiet.
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Det skulle være en betalingsskole med. lave skolepenge og et antal 
fripladser. Der fandtes i forvejen en betalende drengeskole og en 
tilsvarende pigeskole. Drengeskolen blev nu ophævet og eleverne 
overført til den nye skole den 8. juli 1874-.
Kollegiet havde tænkt sig, at eleverne skulle optages fra lo års
alderen, men byrådet ønskede, at de skulle ind allerede fra 9 års
alderen, og det gik kollegiet ind på på den betingelse, at kommunen 
betalte for den ekstra klasse og dækkede et eventuelt underskud.

Skolen fik så 5 klasser + en toårig sjetteklasse.
Dens første overlærer(skoleinspektør) blev

cand. theol. Gorm Hansen

Allerede året efter foreslog han, at 6. klassen skulle slutte med 
den lille realprøve, og den holdtes første gang 1877 med 2 elever. 
188$ gik man over til Almindelig ForberedelseseksamenCPræliminær- 
eksamen).

Skolebygningen blev snart for lille og 1895 flyttede man til skolen 
på Hunderupvej.

Men dens historie er skrevet andetsteds, her skal blot noteres, at 
skolen gik over til at blive gymnasium 1962, og at den flyttede fra 
Hunderupvej til Gillestedvej 1968.

Og endelig anføres skolens regnskab for det første hele kalenderår 
1875:
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Uddrag af Mulernes Legatskoles regnskab 

for året 1875.

Indtægt:

Beholdning fra 1874- 9,lo
Rente af 99.4oo kr. obligationer 3976,oo
Rente af 6oo kr. aktier 54, oo 4o3o,oo
Landgilde, Højbjerg x) 54,55
Tilskud for yngste klasse 
Skolepenge 321o,oo

145o,oo

minus opkrævning 6o, oo 315o,oo
Skolepenge til lærere 242,3o
Underskud ^22x15

9o92,9o

x) Højbjerggården var endnu ikke solgt.

Udgift:

Lønninger:
Overlæreren 18oo,oo
2.lærer 14oo,oo
3.lærer 14oo,oo
4.lærer 8oo,oo
5.lærer 8oo,oo
Portneren loo,oo 6I00,00
Skolepenge til lærere 242,32
2 timelærere(sang,tegning) 4oo,00
Svømning og gymnastik 34o,00
Skat, vedligeh., renh., renovation 461,o2
Inventar, rekvisitter, belysning 98,71
Brændsel 843,60
Præmie til elever 9o, 00
Huslejehjælp til 3 lærere 4oo,00
Trykning af bekendtgørelse 19,15
Til uforudsete udgifter 98,lo

9o92,9o
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Skulle nogen nu synes, at det er nogle små årslønninger, må det be
mærkes, at overlæreren og 2. læreren har gratis bolig og 2 favne 
bøgebrænde. Desuden fik hver lærer ca. 5° kr. fra elevpengene, med 
hjemmel i de gamle fundatsbestemmelser.

Endelig må det bemærkes, at af byens højeste embedsmand fik kæmneren 
2oo kr., kommunebogholderen 14oo kr og skoleinspektøren 2596 kr. 1 
den anledning bør det måske bemærkes, at Odense dengang var en lille 
by på I7500 indbyggere.

Den ringeste var portneren, der boede med sin kone i to usle kæl
derhummere og for loo kr. + 2 favne bøgebrænde og et læs tørv skulle 
renholde hele skolen og passe 6 kakkelovne. Og så levede folk endda 
lykkeligt dengang.

Og så er de loo år gået. Det lille Odense er blevet til Stor Odense, 
og den lille realskole er ved at blive til et stort gymnasium, og 
det er i sin orden.

Men også i år er der klasser, der samles for at mindes glade og 
mindre glade skoledage i Mulerskolen i deres del af de loo år.

Stiftsprovst Damgaards indsats bar frugt og god frugt.

A. Thierlein

Mulernes Legatskole, Pjentedamsgade
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Skolen på Hunderupvej 1893-1968

Skolen i Vollsmose fra august 1968
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Eksamenshold 1879

Sidste realklasse 1975
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5.b. 1929

Samme klasse sammen med. den tilsvarende a klasse Jo-4-74, 
da de fejrede 5o-året for deres indtræden i Mulernes Le
gatskole .
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