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*) Dm bisfe JBemærtninger gjælber bet Samme, fom om be i for= 
rige program mebbelie æemcerininget om Stenalbexen.

SQaar bet uanffeligt laber fig afgjøre, om ber i SRorge 
nogenfinbe I>ar oæret Ijrab man falber en Stenalber, er 
bet enbnu sanseligere meb iBeftemtljeb at fige, om Sanbet 
^ar næret ftabig beboet enbog tun i entelte Siftritter af 
en 23efolfning, ber lenebe meb SroncealberenS kultur, 
æare Sevningerne fra Stenalberen faa, ere be enbnu færre 
og minbre ubbrebte fra ætoncealberen. æiftnot l;ar man, 
^uab man farnebe for StenalberenS æebtommenbe, ®rao= 
5øie, ber meb SiHcrljeb tunne IjenføreS til ben fjer om= 
Ijanblebe Sliber, men be ere tun ubetgbelige i SIntal og 
næften alle inbftræntebe til et enlelt Steb, Ijt>ab ber og= 
faa ^ar gioet Slnlebning til at betragte bem fom £eunin= 
ger fra tilfælbige SBeføg reb Sanbets ^rjfter og iHe 
fom 3Rinber om faftboenbe §olf. Sligtigljeben ^eraf la= 
ber fig naturligris ifle benife; bet lunbe trertimob meb 
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lige faa megen Sanbfynligheb antaget, at be Sgne, hvori 
Sevningerne finbeg, l;ar næret ftabige Dp'holbgfteber for et 
fremmeb golf, ber ^er Ijar nebfat fig, og mærkeligt not 
er bet næften ubelutfenbe i be famme @gne, nemlig gæ= 
beren og ^yfterne beromtring, at ogfaa be betybeligfte 
gunb fra Stenalberen ere gjorte. <5om bet nebenfor vil 
feeg, finbeg ber tun et fittert Sravfieb længere mob Dlorb, 
men bet er bog at antage, at omhyggeligere Sfterforffninger 
paa SSeftlanbetg Styfter ville bringe enbnu flere for £)agen 
i norbligere Sgne, ialfalb Ijaveg Slebbelelfer om Ub= 
gravninger, ber begværre ere foretagne af utynbige ^æn= 
ber, men fom alene tunne pagfe paa ®rave fra ben fenere 
Sroncealber. 2lt®roncealb er eng kultur er bragt til iRor= 
ben af et fremmeb golf, h»ab enten bet nu erobrenbe §ar 
trængt fig frem eller af ^anbelginteregfer har føgt fjerne 
fremmebe Sanbe, fyneg man at vcere enig om; men om 
bet er etter Straffer, felter etter anbre, fan
man itte eneg om, og en af Slutibeng bcrømtefte 2lntitva= 
rer h«r nylig ubtalt fig berhen, at „hverfen Særbom og 
Sfarpfinbigheb etter bet omhyggeligfte Stubium af ®rav= 
funb i be enfelte Sanbe lybtil har bragt en Søgning, ber 
tan tilfrebgftitte og overbevife", faa at et anbet Ubfagn, 
at „al gorffcrneg Sløic ftranber paa æroncealberen" enbnu 
ftaar veb Slagt, ^un faa meget er vift, at bet broncebru= 
genbe golf har været langt fremffrebet i alle Srigeng og 
grebeng Sygler: bereg æaaben vibne, itte minbre enb 
bereg SJJrybelfer og ^uggeraab, om en l)øit ubbannet 
Smag, om 3ligbom og Supug.*)

*) Slanbt be fenefte fjorføg paa at fotflare SSroncealberen og 
ben§ fiultur fan ^er næoneø et af ben berømte foenfte 2In: 
tilsår S. SlilSfon, beret fommen til følgenbe 9lefultatcr: „1) at 
be ælbfte af oore SBronoeantitoiteter røbe ben ftørfte tetnifle
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®jennemgaar man be i SlicoIapfenS ,/Jiorffe ^ornleøj 
ninger" $ag. 841 opførte Sager fra Sroncealberen, nil 
man finbe, at næften alle nærmte ©raofnnb, Ijooraf bog 
flere turbe nære tninlfomme, finbe§ i 33ergen§ fUtufæum, 
ligefom ogfaa ben ftørfte ©el af fftebflaber og Saa= 
ben ere opbenarebe fammeftebs. fblan nil berfor faa et

jtunftfærbig^eb, og berfor maa ftri»e fig fra et golt, fom »ar 
i Sefibbelfe af en langt høiere tefniff ©annelfe enb font lan 
tillægges noget ba i bet »eftlige eller norblige ©uropa boenbe 
golf, ber paa bisfe Sliber alle enbnu »are ^al»»ilbe eller 9tos 
måber; og be fprpbelfer, ^»ormeb biSfe ælbfte Sroncefager »are 
fmpttebe, funne forfølges til Siber, font ibetminbfte gaa forub 
for ©rajas galb, faafont »i finbe bent fulbiomntent ubniflebe 
i SItreuSmonumentet i Stpienæ og paa be ælbfte Sempelruiner 
i 2€gppten. §eraf fpneS at følge, at benne bet »eftlige ®uro= 
paS ælbfte Æulturperiobe ntaa gaa op til Sliber, om Ijnilfe »or 
fgiftorie if'fe fan fjaoe bet fRingefte at fortælle. 2) at, nteb 
IBroncen, en egen Solbprfelfe, SaalSbprielfen, er bienen I)ib= 
ført, Ijnoraf ber enbnu finbeS tpbelige Spor, ber lja»e »ebltge= 
fjolbt fig af ben ®runb, at be religiøfe £r ab ilioner altib »eb= 
tigeljolbe fig længere enb be profane. 3) at intet anbetblanbt 
gortibenS golf enb ip^øniferne fjar ftaaet faa ^pit i tefnift 
©annelfe, at be funne frembringe faa fjerlige Slrbeiber fom 
»ore ælbfte Sroncefager, og at fp^øniterne bc»isligt Ija»be 
netop famme SaalSfultuS, fom ben ber tier finbeS Spor af. 
4) at bisfe ^S^øniter fra bet anbet eller trebie Slartufinbe 
før ®f|riftu§ i mere enb tufinbe 3Iar ^ar brenet §anbel paa 
bet »eftlige ®uropag £er og ^yftlanbe." £»ab fRorge angaar, 
»il ^an finbe SRinber om fp^øniferneS Dpljolb fjer baabe i 
StebSnavne, Stifte og golfefefter og antager bet blanbt Slnbet 
for gi»et, at be i Sofoten (jat lm»t en betpbelig §anbelSfotoni. 
(Sfanbinanifte fRorbenS Urinb». 2 S8. fpag. 76 fg., 89 og 90.) 
Signenbe Slnffuelfer ere allerebe tibligere fremfatte af Slubre, 
ber bog iffe Ijar gaaet faa nibt i fine Slutninger, fom JtilSfon. 
— Slf gorføg i anben Sletning fortjener at nænnes Settor 28i= 
ber g S i program for 1866 fra ®efle Stole.
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temmeligt fulbftænbigt Dnerblif fluer, Ijuab ber Ijibtil er 
bragt for ©agen af ©jenftanbe fra 23roncealberen, neb 
nebenfiaaenbe Dnerfigt oner bet Sergenffe ælitfæumS Sam= 
lingcr.

^raofuni).

^'rijttanéfaiibg Stift.
1. Sæberen. $aa©aarbenSole fanbteS i klaret 1834 

og inbfenbteS af ^aftor Sange i Stananger (Urba. 2, 
^ag. 402 famt 3, i£ag. 86 fg.): ©o ©olfe, enSnærb= 
etter ©oltetnap, en &niu (3lo. 906—909) og nogle 
fragmenter af en fibula (Slo. 449), 2llt af ©ronce. 
©en ene ©olt er 9" l. og 1|" br. og ^ar meb fire 
Slagler næret fæftet til ^Qaanbgrebet, ber mangler; 
benanbener6" l. og 1|" br. og $armeb tre Slagler 
næret fæftet til ^aanbgrebet, ber ligelebeS mangler; 
en af Slaglerne fibber igjen i Rullet. — kininen er 
frnm, afbrubt for ©nben, nel 2" l. og br.; lpaanb= 
grebet I;ar form af et ^efteljoneb; SBlabetS Siber og 
3tpø ere ubfmptfebe (afbilbet i Urba). Snærbfnap; 
pen er firefibet meb en forljøining paa SDlibten om= 
ginet af otte minbre figurer, bannebe af 3 toncen= 
trifle Slinge; af enbel af ©rebet, ber er tilbage, fees, 
at bet ^ar næret fnuglet meb omgaaenbe rette Sinier, 
forenebe meb nertiiale og fljæntliggenbe Striber. fi= 
bulaen Ijar næret af famme Slags fom ben i SBorSaaeå 
Slfbilbninger (Ifte Ubg.) unber 3lo. 175 opførte, for= 
ønrigt fanneS alle Oplivninger om ©ranljøienS ©an= 
nelfe og Sammenfatning, og be funbne Sagers ®e= 
liggenfab i Samme.
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2. Sole paa gæberen. Samtibigt meb ovennævnte 
gunb fanbtes i en anben Qøi farømeftebs et Sværb 
af 93ronce (Sio. 1011), ber et fønberbrubt og befeft; 
flabet l)ar været noget inbfnebet ovenfor SRibten, 
meb en breb fonvej: Dpljøining fra S taftet til Spib= 
fen og paa $ver Sibe af benne en finere lignenbe. 
Sammen meb bette angivet at være funben en 9Jte= 
talfnap og nogle anbre. gragmenter af Wtetal. Dm 
benne ©rav finbeS IjeUer iffe nærmere DplpSning.

3. griftab, Slep paa gæberen. Sværb af ®ronce 
(Sio. 1010). plingen omtr. 17" l. af gorm omtrent 
fom fornævnte, tun fmallere og langs SOtibten blot 
en og mere ffarp Dpljøining. ^aanbgrebet mangler 
og I)ar været fæftet til klingen meb to Slagler, hvoraf 
en er tilbage. Sicermere DplpSninger mangle.

4. Slob^eien paa barmøen. Sppbblab af SBronce 
(Sio. 999) 9|" l. og lf"br. blabbannetmeb en $ul cplin= 
berformet Dpfiøining langs Wlibten fra SfaftljuHetneb 
til Spibfen; langs kanten tre paratteUøbenbe Striber. 
SBeb StaftljuIIet fmpffet afveylenbe meb Striber, iper= 
lelinier og fiffafformebe famt Ijalvcirfelbannebe Sinier. 
S)et blev i 1838 funben i en ©rav^øi. gorreftenin= 
gen DplpSninger.)*

5. Sip f pite (Sio. 1009, ab), Sfeie i Sanbeib. Sværb 
af æonce. klingen tnap 22" l., 1|" br. oventil, 

*) goruben be nævnte Sravfunb paa bisfe Kanter omtales flere 
gunb fra Sroncealberen, pvoraf to finbeS i Kriftiania Samlin= 
ger, nogle ffuUe oære bragte til Sergens SJlufæum. Sif bisfe 
finbeS ilte bet gunb, ber var gjort i 1828, og beftob i Stplier 
af et Sværb og af en Spænbe, famt en ftor vreben ©tilbring 
og enbel ipnbt ubljamret ®ulb. ©ravlamretvar 72—78" langt 
og 32—36" br. (tfr. æcolapfenS 91. gornl. ?Pag. 346 fg.).
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længere nebe inbfnebet, Ijoorpaa bet igjen uboiber fig 
mob SRibten og atter jæont aftager mob Spibfen: 
fonoert op^øiet fra Spibfen, meb en lignenbe Dp= 
Ijøining paa ^oer Sibe. ^aanbgrebet mangler og 
^ar oæret fæftet til klingen meb 3 Skagler, tjooraf 
en er tilbage. — knappen til famme er firefibet meb 
afrunbebe kanter; paa SRibten en Dpliøining omgi= 
gioet af 8 btjbe £uHer (til Qnbfatning ?); unber9Ran= 
ben inbffaarne kaffer. Stal oære funben i et Srao^ 
fammer, ^oi§ SSægge beftobe af Æampeftene meb 
$eHer for Snberne og en ftor ©æf^eHe.

Sergenå Stift.
1. IRølbal, Sæim. ®elt af Wonce (9Ro. 1006) 4" l.; 

men fanbfpnligoté afbrubt, If" br. for @ggen. S)en 
$ar forreften l)aot gom og llbfeenbe fom ben neben  
for beftreone Selt 3lo. 1009. ©en er fnnben i en 
©raoljøi omtring 1841.

*

2. ©ønbfjorb, Soanø ^ooebgaarb: gibula af æronce (3Ro. 
448); af famme gorm fom ben i ®raol)øienpaaSole 
fnnbne SRo. 449 og lig ben i SBoråaaeå Slfbilbn. -Ro. 
175 afbilbebe. ©en bleo i 1842 funben i en liben 
^eUefifte i en ®raol)øi. 3 ©raofammeret laa om= 
trent 50 SRuUeftenei),  tjooraf 5 finbe§ i 3Rufæet. 33eb 
gibulaen Ijang Seoninger af Ulbtøi.

*

*) ®e ere ilte af 2Rarmor og ^eUerilfe ægbannebe (Ifr. 9ticotag= 
fen§ fR. gornl. SJJag. 490 og 824).

*♦) SKaafte fan til ©raofunb ogfaa regnes bet nebenfor omtalte fra 
©»ennæS i SalberS, og et i SlarSberetningen fra fjor. t. 31. 
fjert. 18. 1856 beffreoet fjunb fra 3lennebo i Sønbre Sronb= 
§jem§ Slmt.

©isfe ere faaoibt oibe§ be enefte ©raofunb fra 
æroncealberen**),  lioorom man l)ar nogen, om enb be3= 
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værre tun meget ufulbftænbig Oplosning. @t $ar Seret= 
lunger, fom Ijentpbe til gunb af famme Sliber omtales i 
SlicolapfenS gornl. S£ag. 507 og 666, ligefom ber ogfaa, 
fom ovenfor antpbet, i^aveS anbre ælebbelelfer, ber gaa i 
famme Sletning, men fom itfe tunne liave nogen Setpb= 
ning uben forfaavibt be tunne tjene fom Seilebning. for 
fremtibige Ubgravninger. — ©e øvrige Sroitcefager fom 
opbevares i Sergens SJlufæum ere følgenbe:

§amaré Stift.
1. S i g b (5lo. 910) næften 7" l., brebeft onentil 1|". 

9tpggen£"br. ©en ene Sibe af Slab et glat; paa ben 
anben Sibe en bpb §ure mellem op^iøiebe fRanbe; i 
ben brebe @nbe en ©ap til at faft^olbe ^aanbgrebet.

2. Sppbblab (5lo. 911) llj" l. og li" br.; bet er 
uben ^rpbelfer og ^ar et Stagle^ul i Staft^uttet, ber 
gaar ligeub i Spibfen.

Segge bisfe ffuUe være funbne i en StenbpSfe 
(©ravljøi?) i en Siger paa ©aarben SvennceS i 
Siur bals ^ræftegjelb i SalberS (ffr. SQicolapfenS 
51. $ag. Hl). SammeftebS fanbteS i et 
Sunbt (?) 20—30 Sppbblabe af Sronce, blanbt ^vilfe 

3. Sppbblab (5lo. 913) vel 12" l. og 1|" brebeft; ^ar 
paa Slabet langS Giggen to Striber og er fmptfet 
meb rette og fitfafbannebe omløbenbe Sinier nebe veb 
StaftljuHet, ber gaar ^elt ub i Spibfen og ^ar to 
SlagleljuHer, et paa ^ver Sibe. SJertil l)ører rime= 
ligvis ogfaa

4. Sppbblab (Silo. 1000) 11|" l. og Ij" br.; meb tun 
en Stribe langs Giggen og færre Sirater om Staft= 
Rullet.
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^riftianéfanbé (Stift.
1. Sværb.- (3(lo. 1007) klingen Kæften 20" I., oventil 

brebeft 1|", jævnt aftagenbemob Spibfen er ftærft fon= 
vept paa ærebfiberne; ben egentlige ®g banner af en 
meget fmal Sant paa beggeSiber, faa at bens ®jennem= 
fnit Ijar omtrent IjoSftaaenbe Ubfeenbe -Q-. ^aanb= 
taget ber er 4£" l. fra klingen af, omflutter benne, 
til (milten bet er fæftet meb 2 Slagler; bet egentlige 
@reb er fnapt 2|" l. og ottefibet, og enber oventil 
i en flab ©Hipfoibe af 2<" og 1|" ©iameter, ^vor= 
paa finbeg en aflang flab Snap meb Spor af Sling= 
og Stribefirater. — gunbenpaa SJlalle i iWlleSogn 
veb Stavanger.

2. spaalftav (Slo. 1001) omtrent5" l., for@ggen, ^vor 
ben er ubvibet og afrunbet omtrent 1|" br. omtrent 
1" fra @ggenf" tpf. S en Slfftanb af 2|" paa begge 
glabfiber en ftærf Dpljøining, ber banner llnbertanten 
af en temmelig ftærf fyorbpbning til Sfaftet. Doer 
Øp'bøiningen er ben 1" tpt og omtrent 1" br. ©en 
fpneS itfe at være ganffe færbig, bq Støberanbene 
fibbe paa. ©en er funben i en ©orvempr paa ®aar= 
ben ©uv i Slep Sogn paa Sæberen.

3. Svær bf nap (? Slo. 1846) firefibet 1|" br. gun= 
ben paa ®aarben ©veiten, en ©begaarb unber ^e= 
gelftab i SirfremS Sogn, 1866.

Sergené Stift.
1. Sværb (Slo. 1825), afbrubt paa SJlibten, Spibfen 

borte: Straffernes fiængbe 15"; veb ^aanbgrebet Slin= 
gen 1|" br. jævnt aftagenbe mob Spibfen. Sra ©i®5 
bet nebab SJiibten en ftærft opf)øiet oval Slanb af 
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SJrebbe og paa Ijver Sibe af benne en meget fin 
SRanb. Slf ^aanbgrebet tilbage et 1|" l. ©tpESe; bet 
omflutter klingen ^alvmaaneformet; forønberne inb= 
fiaarne Sirater, knappen firefibet, meb afrunbebe 
hjørner, 1|" og lf" i ©iameter, forfiret meb bpbe 
Striber og runbe puller eller 3Hnge. — ©et flal for 
lang ©ib fiben være funbet reb ^løining paa ®aar= 
ben &aalanb paa Storøen.

2. Sværb (Sto. 1008) klingen omtrent 25" l., oventil, 
^vor ber paa Ijver Sibe er etQnbfnit 1|" br. berfra 
libt inbabgaaenbe til fienimob SJlibten, livor ben igjen 
ubviber fig, og berpaa atter jævnt aftager til Jjen= 
imob 1|" fra Spibfen, livor ben er ffarpt af ff aar et mob 
©nben. Sangs Wlibten fonvept op^øiet meb tre pa= 
raUeltløbenbe Striber paa liver Sibe. ^aanbtaget 
liar været fæftet meb to Slagler, ber enbnu ftaa i og 
I; ar omgivet ©rebtungen, ber ubgjør et Stplte meb 
klingen og er over 6" l., flab, bog libt lonvep meb 
et $ul i SRibten, paa Siberne bølgeformet og en= 
benbe i en SpibS. funben i en Stenur i en gjelbli 
paa Selve i Ulvil i ^arbanger.

3. Smalmeifel (Slo. 1012). Slabet omtrent 2f" l. 
og for Sggen, livor bet er libt ubbuget c. br. 

tpf, oventil ubbuget i en SpibS til begge Siber, 
^vorpaa ben enber i en næften 3" l. og runb ®reb= 
tunge, funben i 1832 unber en meget ftor Sten i 
en Siger paa ® aar ben ©øving i SRorbbalen paa 
Sønbmøre.

©ronbbfemé (Stift.
1. ^aalftav (Sto. 1005) 5|" l.; for@ggen, ber er no= 

get ubbuget og afrunbet, lf"br.; af lignenbe ©iameter
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fom Slo. 1001 fra 'Sno, Smalfiberne ere aftunbebe, 
lang§ SRibten af gorftben er runbagtig gotbpbning. 
Doer Dpljøiningeu f" tpf og breb. gra Dtterø i 
Slgerø.

2. Selt (SRo. 1406) fepfibet, for Kggen, ber er noget af« 
runbet, fnapt If" br. omtrent 2|" L, men fønes at 
nære afbrubt neb StafttmUet, ber er 1" og l|"n 
diameter. g-unben i 1861 t en Siger paa Sftøbftab= 
gaarbene paa Ørlanbet.

SeSuben finbeS i SJlufceetS Samlinger to Kelter: 
en fepfibet, 3lo. 1003 og en anben Sto. 1004 meb paaftaa= 
enbe Støberanbe, ubfmpffet paa Srebfiberne meb to fpm= 
metrifle gorbpbninger, ber paa (Smalfiberne løbe fammen 
i en ^alncirtel: biSfeS ginbefteber ere ubetjenbte.

Kfter ginbefteb og SBeflaffen^eb niUe famtlige §unb, 
Ijnori inbbefatteS be i ÆrifiianiaS og ^ronb^jemS <5am= 
linger opbenarebe ©jenftanbe, blive at forbele i følgenbe 
Dverfigt:



8. Sergen. S^. ©ijriftiania. Sr. Xronb^jem.

§ So
ær

b.
 i

»4 
o 
s ©

Sr
ift

ia
ni

a 
St

ift
.

®omne3, §ole i Sufierub  
■KeltemjStoer, 9it>gge i Stnaalenene . .
Sjølfunb, bo. bo. . .
Sjprneftab, $b, bo. . .
2iKe Sogn, Seftre Sifer, Slfersljits . .

1 6^.

Jp
am

ar
 

St
ift

. Steinerub, Uffern, §ebemarfen . . .
?. ^ebemarfen...................

Soennæb, Rorbre Slitrbal, æctlbers . . 3 S. 3.©

| 
Sr

ift
ia

ng
fa

nb
g S

tif
t.

Solte, Sanbe, SratSberg...............  
fip Sogn, Staoanger.......................  
griftab, filep, bo. ...................  
i£uv, illep bo..........................

? itlep bo. ...................
Saafunb, Sole, bo..........................
Solegaarb, bo. bo.   

bo. bo. bo. ...............
Mie, bo...........................
Sfeie, Sanbeib, bo..........................
Slnbertjon, bo...........................
æorre, Slugoalbonæb, bo...................  
ælobfjeien, bo. bo. ...................

bo. bo. bo. .............  
bo. bo. bo. .............  
bo. bo. bo.....................  

§egelftab, Sitfrem, bo......................

s.

®&. (u)
S.
s.
s.

*(br.)
(S)
S.

S. (br.)
©§. (u)

S.

S. 
s. 
s.*

(S)

S?

SS. 2.

39.

1 Sergen
s 

St
ift

.

Stimmereib, gitie...........................
Saalanb, Storpen..........................
Sæim, Rplbal...............................
Sefoe, Uloif..................................
Soanø, Sinn..................................
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^erneb ffal bemærfeS, at ber til bet unber ipoft 5 op= 
førte Sibrag af Staten Ijører noget oner 200 Spb. af be 
250 Spb., ber ere benilgebe af Stortinget til Stolens SU 
bliotlpef faml SønningStiUceg til nogle af Særerne, i førfte 
jfnartal, fra Ijnilfeu Slib bet npe ©agereglemcut traabte 
i Æraft. Ubgifterne til Sps og Srænbe Ijar nift fig at 
nære falfuleret alt for lånt, naar be ere anfattc til 70 
Spb.; faanibt nogen Erfaring berom fan IjaneS nu, før= 
enb Sfolen enbnu Ijar faaet fin fulbe Ubnifling, antages 
bet iffe, at man nil funne fjjelpe fig meb minbre enb 130— 
150 Spb. aarlig. ©runben til at bette Seløb betijbeligt 
er onerfteget iaar er næfentlig ben, at man nar nøbfaget 
til i Stonember SRaaueb at optjøbe en ftørre Se^olbning, 
ber imiblertib er fommen inbencerenbe Uar tilgobe. Unber 
forffjellige Ubgifter er optaget et til gattigfaSfen tilbage; 
betalt £aan af 200 Spb. gorønrigt I)ar StatSfaSfen re= 
funberet kommunen 377 Spb. 24 fj, meb fjnilfet Seløb 
Ubgifterne Ijar onerfteget be kommunen paaljnileube g'or= 
pligtelfer.

legaterne. Uf SegaterneS Stenter ^ar fire af Sfo= 
len§ Elener næret tilftaaet fri Stolegang: en af bem l;ar, 
ligefom forrige Uar, faaet Unberftøttelfe tilSnbfjøb af be for= 
nøbne Sfolebøger. ®er l;ar imiblertib iffe nift fig ©rang 
til Unuenbelfe af bet Ijele Stentebeløb, Ijnorfor en ftor ©el 
af Stenterne af Si. StønnebergS og ^uftrueS Segat er ble= 
neu aunenbt til Sebfte for Sibliotljefet i DnerenSftcmmelfe 
meb § 7 af SegatetS Statuter, af 16be Quli 1866, fonfir; 
merebe 12te September f. 21. ©isfe Statuter ere faalp= 
benbe:

StaSmuS StønnebergS og ^uftrucS Segat.
Unbertegnebe StaSmuS Serljarb Stønneberg og $uftru 

Unne SDtargarete ^olmboe erflære ^erneb og nitterliggjøre: 
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Sit vi af vore fDtibler fjave ftjæntet fom et ftebfevarenbe 
Stipenbiefonb for SlalefunbS lærbe og Stealffole en Sum 
af 2000 — to Xufinbe — SpecieSbaler, Ijvilten Sum af 
og unber 7be Slngnft og 22be September f. 31. er inbbetalt 
tit Stolens gorftanberftab.

gor bette Stipenbiefonb faftfætte vi fjerveb nnber 
forventenbeS naabigft approbation følgenbe nærmere iBe= 
ftemmelfer:

§ I-
kapitalen bliver fortrinsvis at ublaane til SlalefunbS 

kommune mob faaban Sifterljeb, fom ben maatte fe fig 
iftanb til at [titte, og mob at fvare faaban Stente, fom 
alminbelig er gjelbenbe for offentlige Stiftelfer.

§ 2.
§viS SlalefunbS kommune itte maatte ønfte ^tapita^ 

len, bliver benne at forfiltre og i bet §ele at beljanble 
paa ben for offentlige StiftelferS Sftibler foreftrevne Sllaabe. 
Som Saantagere foretræfteS ©ienbomsbefibbere i Slalefunb, 
og beraf igjen be, fom nebftamme fra oS.

§ 3.
Stenterne af kapitalen bliver inben fjvert SfoleaarS 

^egpnbelfe at anvenbe til betaling af Slolepenge for 
trængenbe og værbige Sifciple af enljver af Stolens 2tf= 
helinger. £Bi fornbfætte bog, at bet i Steglen vil finbeS 
minbre fornøbent etter ^enfigtSmæSfigt, at ©lever af §æl= 
leSafbelingen faalebeS unberftøtteS. gorøvrigt ville vi 
itte begrænbfe SUbgangen for gonbets ©eftprelfe (§ 4) til 
at forbele Stipenbierne faalebeS, fom bet til enhver Slib 
maatte finbeS IjenfigtSmæSfigt.

§ 4.
Stolens gorftanberftab Ijar at beftemme Stipenbier^ 

neS Størrelfe og forbele bem faalebeS fom Samme finber 
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paSfenbe, efter at ^ace inbljentet SieftorS og HJleblcerereS 
Setænfuing.

§ 5.
Stipenbierne blive fortrinsvis at tilftaa faabanne 

©lever, font iffe ellers vilbe funne freiventere Stolen, bog 
felvfølgelig fun forfaavibt fom bereS ©oner og Opførfel 
maatte finbeS at fortjene en faaban llnberftøttelfe.

§ 6.
Unber eUerS lige Dmftænbigljeber ffuUe ©lever, ber 

maatte nebftamme fra os, tomme i fortrinlig Setragtning 
veb StipenbierneS Ubbelelfe.

§ 7.
Stulbe ber for et tortere eller længere ©ibSrum itte 

IjaveS Slnvenbelfe for bet ^ele Stipenbiefonb paa ben am 
givne SDlaabe, bliver ben itte benpttebe ©el at anvenbe 
til gorøgelfe af Stolens Sibliottjet eller benS Samlinger.

§ 8.
forfaavibt nogen ©levS ©vner og flib maatte være 

af en faa fremragenbc Seffaffenljeb, at Ijan maatte egne 
fig til en færlig llnberftøttelfe, ffal ber 3ntet være til &im 
ber for, at ber, forfaavibt fom bertil ^aveS Slibler i Sti= 
penbiefonbets aarlige Ubbijtte, tilftaaeS Ijam itte alene 
Stolepenge, men ogfaa unber tilbørligt ^enføn til be be= 
rettigebe ^rav, fom anbre ©lever maatte ^ave til at l)jel= 
peS, ben pberligere llnberftøttelfe til Søger m. m., fom 
^an iffe paa anben SDlaabe maatte funne ftaffe fig.

§ 9-
kapitalen maa i intet ©ilfcelbe angribes. Stulbe 

ben veb ftebfunbet ©ab tomme til at libe nogen ^orminb= 
ftelfe, bør ber faavibt muligt veb ^nbftræntuing af Sti= 
penbierne virteS tjen til, at bet libte ©ab fan blive er= 
ftattet.
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§ 10.
gonbet bærer Ravn af RaSmuå RønnebergS og £u= 

ftrueå Segat.

©ette vort ©avebrev, Reftemmelfer forventes 
famvittigbebSfulbt overbolbte, befræfte »i berveb meb vore 
^ænberS Unberffrifter.

Ralefunb ben 16be ^uli 1866.
Rasmus fjerfjarb Rønneberg. Anna 31iargarete Rønneberg.

©følebpgniiigcn. ©en i forrige program omtalte 
Reparation af Sfoleværelferne, ber vcefentlig gjalbt Rin= 
buer og ©øre, blev ubført i Sommerferierne, ber af ben 
©runb maatte forlænges noget ub over ben alminbelige 
©ib. ©a bet imiblertib fenere vifte fig, at ©leverne paa 
©runb af ^laSferneS ©alrigljeb, tilbels maatte anvifeS 
ipiabs unber minbre Ijelbige Dmftænbigbeber, bels for 
nær Rinbuer, hvorfra ber frembeleS ftob ftært ©ræf og 
Snlbe, bels for nær veb Ovnene, fanbt gorftanberffabet 
efter ReftorS ^Jorftag, fig beføiet til at anbrage paa 3nb= 
fcettelfen af bobbelte Rinbuer og Rnftaffelfe af paSfenbe 
DvnSffjærme. ©et Sibfte bevilgebeS ftra? af kommunen, 
^vorimob bet førfte ^orlangenbe negtebeS inbvilget. ©f= 
ter fornpet £envenbelfe fra Rettor, gjennem Sunbljeb^ 
fommiSfionen, bar kommunen fenere funbet fig foranlebb 
get til at inbgaa ogfaa paa bet førfte gorlangenbe. S 
benne ^enfeenbe bør bet bemærfeS, at Stoleværelferne, ber 
ere inbrettebe til at rumme et Rlapimum af 76 ©lever, 
tilbeU ere vel fmaa. gra SfoleaaretS Regpnbelfe var 
bet nøbvenbigt at tage I>ele anben ©tage i Rrug for 
Særb= og Realffolen, og Rigeftolen, fom man frembeleS 
bar anfeet bet for rigtigt at anvife Sofale i Sfolebpgnin= 
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gen, maatte faalebcs flirte neb i unberfte ©tage, ©et 
blen berveb nøbvenbigt, for at ffaffe benne bet fornøbne 
Ilbrum, at tilfafte ben Srøttb, fom ©folen ^ibtil Ijavbe 
^avt paa SaarbSplabfen, ber viftnof itte Ijavbe inbe^olbt 
bet bebfte, men bog til abffilligt 29rug anvenbeligt SBanb, 
fom Stolen faalebeS tom til at favne. SRan Ijenvenbte fig 
berfor til kommunen meb goreftilling om, at ber maatte 
blive førget for Snblæg i Sugningen af SJpenS æanbleb= 
ning, og ertjvervebe i bet Øiemeb ^alfule af StabSinge= 
niøren og benneS ©rflæring for, at ber fra SBanbvertetS 
Sibe intet funbe være til ^inber for, at bet nævnte §or= 
langenbe blev imøbefommet. ©fter gientaget SUnbragenbe 
blev Sagenbeljanblet i ^ormanbffabet og foretaget i Wbe 
af fRepræfentanterne ben 26be 3iovember men ubfat. 3 
2Røbe Ifte SRai b. 21. gjenoptogeS Sagen uben goranleb= 
ning fra Stolen og 2lnbragenbet blev ba inbvilget.*).  
— ©abet ifte er ufanbfpnligt, at Stolen fnart vil tomme 
til at tiltrænge be æærelfer, fom nu benpttes af $igeffo= 
len, er kommunens Øpmærffomfieb gjentagenbe bleven 
^envenbt paa fRøbvenbig^eben af itibe at være betænft 
paa et anbet Sofale for $igeffolen.

*) vil iffe ringe lltempe for Stolen af^jetpeg; tRettor er 
nemlig, ligefom ipigef£oten§ SSeftyrerinbe, anoift æotig i trebie 
©tage, og til benne er ber Everten egen Dpgnng etter egen 
^jøtfennebgang.

æibliotefet er i bet forløbne 2lar betpbelig forøget, 
bels veb SfolenS Slnnuum, men fornemmelig veb bet af 
Stortinget bevilgebe 23ibrag af 250 Spb. og Stenter af 
31. DlønnebergS og ^uftrueS Segat, ligefom ogfaa enbel 
©aver ere mobtagne; bet tæller 4—500 ®inb tilbels me= 
get foftbare æerfer, fom man Ijar været faa ^elbig at faa, 
paa anben §aanb, langt unber SSoglabepriiS. datalog
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»il fenere blioe offentliggjort. — SQaturaliefamlingen Ijar 
faaet nogen om fun ringe gorøgelfe. 9logle faa antitna* 
riffe ©jenftanbe er ©folen ogfaa fommen i Qkfibbelfe af, 
og bet er atljaabe, at ben beliggenbe mibt i et rigt antifoa= 
riff geft meb Sliben »il funne fe ogfaa benne SDel af fine 
Samlinger noye i en for æibenffabcn betpbelig Ubftrcefning.

3nbrt CrganifatioiL

KmOebsmæni) og betjente.

Sfolenå Særerperfonale er bet famme fom før. SScb 
Sfolcaaretå Segpubelfe oar 3leftor fraværenbe be førfte 
Uger fom Senfor oeb Examen artium; Ijanå gag beførgebeS 
»æfentlig af Slbj. SBaflem, ber fiffige Ijaobe onertaget 
©folenå æeftprelfe. Unber en miblertibig æafance tæfte 
belå Rafter S8ud) Religion, belå ^anb. 8ull forffjellige 
gag. 33eb Oprettelfe af trebie SatinflaSfe oil i£erfonalet 
blioe forøget oeb æefættelfen af ben ^ibtil ubefatte Doer= 
lærerpoft; ben ene Slimelærerpoft, ber fiibtil Ijar næret 
ooerbraget £øitn. æleljr, oil blioe uboibet til at omfatte 
minbft 24 Slimer og fom gølge beraf ©agen blioe forkølet 
til bet faftfatte SJlajimum af 300 Spb. gra SJiibten af 
SJlartå ^ar timelærer SJhilbffrebbal Ijaøt ipermiåfion for 
at optjolbe fig i nogen Slib oeb ©torøem? Seminarium.
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^anS g$oft er miblertibig bienen beførget af Seminarift 
S. få. Sjørnø. ^ra Wtibten af SDlai blev bet atter nøb= 
venbigt, at Søitn. Sleljr, ber var inbtalbt til militær 
SEjenefte, erftattebeS af en SSitarius. — Sønnen for Stolens 
IJSebel er fra Iftc b. 21. forøget til bet i iøubgettet 
opførte æeløb 60 Spb., paa ©runb af bet forøgebe 2Ir= 
beibe, Stolens Ubvibelfe l;ar frævet.

SrlQsfeinbhcnng og Sffcipfenes JIntaL

2Seb fibfte StoleaarS Slutning vare ©leverne for= 
belte i 5 ^laSfer, af hvilte 2ben SatintlaSfe ba enbnu tun 
beftob af førfte 2lfbeling. ©levernes SIntal 79 forøgebeS 
til 96, hvoraf en, ©arl Sarftab, Søn af Sagfører Sarftab, 
en elftelig og fiaabefulb ®ut, afgit veb S)øben før Sfo= 
lenS æegpnbelfe; 6 ubmelbteS i 2IaretS Søb: 2 af 2ben 
Satinti., 3 af Ifte Satinti., og 1 af 2ben fyæKeStlaSje, be 
fem faavibt vibes for at blive fåanbelSmcenb, ben fjette 
farmaceut, ©leverne vare faalebeS forbelte:

Sa teriS: 85

1 fyorberebelfeStlaSfeS a 10 
b 10. . . 20

1 gælleStlaSfe a 12
b iO. . . 22

2 fyælleStlaSfe a 13
b 11. . . 24

1 SatiutlaSfe a 12
b 7. . . 19



2 SatinflaSfe
©ranSport: 85
a 4
b 7. . . 11

96

©a ber til Dptagelfe i Stolen fra næfte SfoleaarS 
Segpmbelfc ^ibtil tun er inbmelbt nogle faa ©lever, og 
ber, faavibt befjenbt, itte finbeS Sprit i ben Sliber eller 
unber faabannc gortjolb, at be tunne antages iaar at blive 
inbfatte i £ærb= og Slealffolen, nil Stolen formentlig tomme 
til at tceUe omtrent bet famme SXntal fom forrige Siar, og 
er bet fanbfpiiligt, at bet ©al, ©leverne nu Ijar naaet, ibet= 
minbfte for bet gprfte maa antages at blive SJtayimum, ba 
ben ©ilgang, Stolen muligenS fan faa i ben nærmefte 
gremtib, nil opveieS af ben fucceSfive Slfgang af bens 
celbre ©lever. 3bie SatintlaSfeS neberfte Slfbeling vil træbe 
i Sirtfom^eb efter Sommerferierne, ligefom ber ogfaa vil 
blive oprettet en fprfte 3lealflaSfe.

1. fReftor:
®ræff i 2 SatinflaSfe b . . . 5
Satin i 2 SatinflaSfe .... 4
Satin i 1 SatinflaSfe a . . . 8 ^mer

2. Stbjuntt SS allem:
®ræff i 2 SatinflaSfe a . . . 5
Satin i 2 SatinflaSfe .... 5
Satin i 1 SatinflaSfe b . . . 8
^iftorie i 2 SatinflaSfe ... 3

©o. i 1 SatinflaSfe . ■ . 3
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3. Slbjunft ©fjaulow:
Sieligion i 2 Satinflagfe ... 2

©o. il Satinf la^fe ... 2
©o. i 2 gællegflagfe . . 3

9iorff i 2 Satinflagfe .... 2
©o. i 1 Satinflagfe .... 4
©o. i 2 gællegflagfe b . . . 5

©ijbff i 2 gællegflagfe a. ■ ■ 5 2$ ^imer
4. Slbjunft Sdjul$:

SRatljematif i 2 Satinflagfe . . 4
©o. i 1 Satinflagfe . . 5

■Regning i 1 Satinflagfe . . 1
©o. i 2 gællegflagfe . . 4

sRatur^iftorie i 2 gællegflagfe . 2
^iftorie i 2 gællegflagfe... 3
©eografi i 2 gællegflagfe . . 3 22 ^.mer

5. Søitnant S3te^r:
granff i 2 Satinflagfe ... 2

©o. i 1 Satinflagfe b . . . 4
©i;bff i 2 Satinflagfe .... 2
©o. i 1 Satinflagfe .... 4
©o. i 2 gællegflagfe b. . . 5

©eografi i 2 Satinflagfe ... 1
©o. i 1 Satinflagfe . . . 2 2Q £hncr

©imelcerer Difen Ijar, foruben at »ære ^lagfelærer i 
1 gællegflagfe, tillige læft 9lorff i 2 gællegflagfe a, 5 ©i= 
mer ugentlig.

gageneg gorbeling i be forffjellige Magfer feeg af 
følgenbe ©abel:
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Sag-
gorbercs 
belfe§= 
tlagfen.

1 
leåfl.

2 
leStl.

1 Satins 
tlaSfe.

2 Satin= 
tlaåfe.

Slorff .... 6 6 5a 5b la 3 2
.... 5a 5b la 3 2

granft. . . . 4b 2
Satin .... 8a 8b 9
Sræft .... 5a 5b
Religion . . 4 3 2 2
^iftorie. . . 3b 3 3 3
©eografi . . 3b 3 2 1
Slatur^iftorie 2
SRatljematif. 5 4
Stegning . . 6 4 4 la
Slrinning . 6 4 3 la
Stegning . . 2

18 18 24 30 30 30 30 30 30

Ijertil lommer beSitben ©t^nnaftil og Sang, 2 Slimer 
ugentlig i 2ben gceiWlaSfe og Satinlla^ferne, ber er ljen= 
lagt til ©ftermibbagen.

$ 2laret§ Søb er i be forffjeUige ^ag gjennemgaaet: 
S Satin. Ifte SatiitflaSfe a. ^enric^fenS Sæfebog: 

Sette SæfeftpHer, fablerne og Sloget af Wt)= 
teologien, famt formlæren og munbtligt bet 
SSigtigfte af ^afu§= og SætningSlæren, for= 
faaoibt ber ^ar ræret Slnoenbelfe for ben, 
famt flere af be i Sæfebogen optagne §ortæl= 
linger t'urf orift.

Ifte SatinflaSfe b. ®e 4 førfte Søs 
ger af Phædri fabulæ (<5djøning§ Ubgaoe).
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©tæft.

2If (SorneliuS SRepoS er ftatariff læft be 7 førfte 
feltljerrer (^enridjfenS og SjørfetS Ubgaoe til 
$Pag. 32) famt ©atameS. ^urforiff ere @pa= 
minonbaS, spelopibaS, SlgefilauS og SumeneS 
gjennemgaaebe. ©et Sigtigfte af formlæren 
repeterebeS efter 4be llbg. af SllabuigS ®ram= 
matif i førfte ^aloaar, fenere er enbel af .tta= 
fuglæren gjennemgaaet og inbøoet »eb lette 
©jempler af ©rojels Stilønelfer.

2ben SatinflaSfe. ©et ©ilbageftaa= 
enbe af Doib (SlodjS Ubnalg) 5—600 SerS 
og Ifte og 2ben Sog af SirgilS ^©neibe. 2lf 
Salluft, Beften af Bellum Jugurthinum (^ap. 
32 til ®nben, SJlullerS Ubgaoe), famt Eicero: 
Dialogus de amicitia (SunbS llbg.) ©eSuben 
ugentlig afvejlenbe en Stil, af let fjiftoriff f nb= 
liolb, og en Doerfættelfe af forffjellige forfattere, 
f Siteraturfjiftorie er gjennemgaaet be inble= 
benbe Duerfigter i ©rebgerS Siteraturfjiftorie, 
famt Ijnab ber vebfommer be læfte forfattere. 
2ben SatinflaSfe a. ©et æigtigfte af form= 
læren gjennemgaaet og repeteret efter SurtiuS’S 
Srammatif. Slf SÆjenflS ©lementærbog er af 
be „Sræffe ©jempler til fnbpnelfe af form= 
læren" læfte 33 uboalgte Slffnit, fenere „fa= 
bierne" og et Uboalg af „SRinbre fortæHin= 
ger". Snbelig munbtligt enbel af be norff= 
græffe ©jempler.

2ben SatinflaSfe b. 2ben 23og af 
æenopljonS (Spropcebi og 2 Søger af Romers 
DbpSfe gjennemgaaet og repeteret, ©e inble= 
benbe Duerfigter i ©rebgers Siteraturljiftorie 
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famt Ijnab ber veblommer be læfte forfattere. 
2lf 53ojefeitS Slntitniteter bet SBigtigfte om ben 
l)eroiffe ©ibSalber. SurtiiiS’S ©rammatif er 
afbenpttet til ftabig henvisning. formlæren 
repeteret.

Sførft Ifte fælleSflaSfe a. fenfenS Sæfebog. 
fnbenablæSning af lette Stylter og Slfffrift 
efter Sog.

Ifte fælleSflaSfe b. fnbenab læsning 
i forbinbelfe meb Øvelfe i Slnatyfe famt lette 
©tyller efter ©ittat.

2beu f celleStlaSfe a. fenfenS £æfe= 
bog benrjttes til Sæfebog og Slnatyfe. ©ntelte 
lette Sigte ere læfte ubenab efter forub at 
nære bierne gjennemgaaebe og forllarebe. ho= 
vebpnnfterne af formlæren efter SotfeS ®ram= 
matil. ©n ©iftat ugentlig, ©ntelte lette fa= 
bier og fortællinger fortalte og forllarebe og 
berpaa gjengivne ffriftligt og tilbels munbtligt.

2ben fcellesHaSfe b. fenfenS £cefe= 
bog. Ønelfe i forebrag af ubenablærte Styl= 
fer ifcer ©igte. SøiningSlceren efter Sølles 
©rammatif. ©iltat og ©jengwelfe af fore= 
bragne ©tyller af fortæHenbe fnbljolb, foran= 
bring af gJoefi til iprofa.

Ifte SatinllaSfe. fenfenS Scefebog. 
Sæfeftyffer ifcer af beffrwenbe og ffilbrenbeSlrt: 
forebrag af ubenablærte ©igte. ©et 33æfent= 
lige af Slbjeftinernes, ^ronominerneS og 23er= 
berneS SBøining efter Sølles ©rammatit. ©frift= 
ligt: Sjenginelfe af forebragne eller læfte©tyl= 
fer,foranbring af tpoefitiliprofa, Dnerfættelfer, 
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©pbft.

Øvelfe i Srevftil og anbre mere felvftcenbige 
SMielber af fortæHenbc, beffrivenbe eller ffil= 
brcnbe fnbfiolb. (@t Slrbeibe om Ugen; Ijver 
anben Uge ffrevet paa Stolen).

2ben Satintlagfe. ©verfigt over ©tjørn 
literaturen fra Saggefen til Slutibeu efter Sag= 
fen§ Sæfebog, og Wnftrc af næonte ©ibgrumg 
vigtigfte forfattere ere tæfte og forflarebe. 
Spoetiffe Stpffer benijttebe til ©ctlamation^ 
øvelfer. Stribet SlffnitS 4 førfte kapitler af 
Stjntapen efter SaHeS Srammatif.— ^ver am 
ben Uge en Stil af forffjelligt, ofte beffrioenbe 
eller ffilbrenbe, fnbljolb.
2ben fællcStIa§fe a. Øvelfer i Stegning 
og ©verfættelfe famt 3lnali;fe meb Scnijttelfe af 
Slal^olmg Sæfebog (Ijenveb 30 Siber). ©et 
SBigtigfte af Søiningglæren meb Scmjttelfe af 
Slutenrietljg ©rammatif. — Sfriftligt: Slfffrift 
efter So g og Slnalyfe.

2ben fcellegflagfe b. StaltjoImS £æ= 
febog fra Sibe 29 (©ie brei 9leii$en ber 9la= 
tur) til Sibe 67 (Sebicljte) unbtagen 9lo. 31. 
Sif „Scbidjte" Sio. 32—36, famt fra Sibe 73 
(fabler) til Sibe 91 (SBaljrdjen). 2lutenrietl;§ 
©rammatit fra Segpnbelfen til § 54 famt ^ap. 
19 om ipropofitionerne.

Ifte Satinf lagf e. Slntenrietljg Sæfebog 
fra Sibe 13 (SlbamS ©ob) til Sibe 90 (©et 
Srebil) unbtagen Slo. 18, 21, 22, 28 og 29. 
Stf i^oefi: fabeln, ørsaljliingen unb iparabeln 
og fbpllen unb Segenben til Sibe 141. Slutem 
rietljg ©rammatif fra Scgpnbelfen til ^ap. 18 
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famt ^ap. 19. Stabig ^enoiSning til ©pn« 
tapens uigtigfte 3legler.

2ben SatinflaSfe. 2lutenrietf)S Scefe= 
bog glag. 165 (Sieber) til fpag. 180; g$ag. 194 
—225unbtagen 134, 135 og 138; beSubenfra 
$ag. 263—270. ©rammatif fom i Ifte Satin= 
flagfe.

gran ff. Ifte SatinflaSfe b. SlalfyolmS Sæfebog fra 
Sibe 13—79 (Cendrillon) nnbtagen Sibe 52 
og 53 famt Fables (i^ag. 62—69). 2lf SlomS 
©rammatif bet Sigtigfte af formlæren; ^en= 
»iSning unber Savningen til be oæfentligere 
fpntaftiffe 3iegler.

2ben SatinflaSfe. SlalljolmS Sæfebog 
iflag. 123—164. 2lf SlomS (Srammatif repe= 
teret formlæren; ftabig ^enoiSning til Spn= 
tapen.

gicltgtøii. Ifte gcelleSf lasfe a. Sibclliifiorie: bet 
gamle Seftamente og b. bet upe Seftament inb= 
til Slpoftlerne for bet Ijøie 3iaab. — a. og b. 
SatefiSmuS: be fire førfte farter meb til^ø; 
reube Sententfer. æogts minbre SBibelljiftorie 
er afbenpttet.

2ben gælleSflaSfe. SogtS Sibelljv 
ftorie: Sefu Sio fra Sfjært^orSbag af, 2Ipoft= 
lernes (Sjerninger, Dnerfigt ener bet npe 
ftamenteS fanoniffe ©frifter famt Seretningen 
om SerufalemS gorffprrelfe og Seffrinelfe af 
bet IjeKige Sanb. — Sen anben ^Jart af ipont= 
oppibanS fyorflaring inbtil Seeren om Slirfen. 
Uboalg af ipfalmer meb Seiujttelfe af SBepelS’S 
Samling.

3
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Ifte Satinflagfe. Sogtg Sibeltjiftorie 
meb j æon lig Senpttelfe af be IteHige Strifter, 
gefu Sio fra Stjærtljorgbag af, 2Ipoftlerneg 
©jerningcr, Doerfigt ooer bet npe Deftamenteg 
fanonifte Søger, famt Seretningen om Serufa= 
lems gorftprrelfe og Seffrioelfe af bet tjeHige 
Sanb. — Den anben og trebie SIrtifel af ^ont- 
oppibang gortlaring.

2ben Satinflagfe. Sogtg ftørre Si= 
belljiftorie: Qefu Sio fra g5almefønbag, Slpoft= 
lernes ®jerninger famt Do er fig t ooer bet npe 
Deftamenteg fanoniffeSøger; berfjoS efter famme 
Særebog bet gamle Deftamenteg fanoniffe Sø= 
ger fra ben førfte kongernes Sog. — De fibfte 
Seb i ben trebie Slrtifel, fra Seeren om ^irfen, 
famt Sønnen og ©aframenterne efter i£ontop= 
pibang gorflaring. De fjettige ©trifter jceom 
ligt benpttebe.

§tflorie. Ifte gællegflagfe b. ®. ipeterfenS ^iftorie 
inbtil (S^riftian ben 2ben.

2ben §ælle§tla§fe. fRigfenS SerbenS= 
Ijiftorie: gra Segpnbelfen til fRibberoæfen 
gJag. 144.

Ifte Satinflagfe. S. Daag Særebog 
i Dlbtibeng ^iftorie er — meb llnbtagelfe af 
nogle faa oanffeligere og fpecieHere 2lffnit, ber 
blot ere oplcefte og gjennemgaaebe — leeft til 
l]3ag. 160. (^art^ago. De puniffe ^rige.) 
Dftere ere uboalgte Slffnit af SecferS SerbenS= 
^iftorie, faafom Drojanerfrigen, @paminonbag’S, 
iperifleg’g og Sllepanber ben Storeg ^iftorie, 
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bierne oplæfie. kartet oner ben gamle SSerben 
f)ar ftabig næret benyttet.

2ben SatintlaSfe. fDlibbelalberenS 
ftorie af £ ®aa ublæft fra „Se ffanbina= 
niffe Stiger" (Pag. 180—243). 2lf famme §or= 
fatters „Særebog i bennpere ^iftorie" er naaet 
til Pag. 409 (Subnig ben 15be). — 2lf prof. 
^epferS JlorgeS ^iftorie er leiligf)ebSniS ub= 
nalgte Slffnit oplæfte.

©eografi. Ifte gællesf laSfe b. S. peterfenS geo= 
grafiffe Sæfebog. ^ort Doerfigt oner ben po= 
litifte Seografi, efterat bet gatteligfte af ben 
matljematiffe og fpfiffe Seografi nar gjennem= 
gaaet.

2bengælleSflaSfe. SeelmupbenS Seo= 
grafi for Segpnbere: §ra Segpnbelfen til Slfien, 
Pag. 112.

Ifte SatintlaSfe. $>aaS Seografi fra 
Sibe 260: ©en græffe §aloø til Sibe 353 
(■Jlorbamerifa).

2ben SatinflaSfe. ©aaS Seografi fra 
Sibe 260: ®cn græffe §alnø til Slfrifa.

Siatur&tftorte. ^nblebning, Urpbbprene og ^nfefterne 
efter SiebteS Særebog; beSuben ere be førfte ®le= 
menter af plantelæren efter 31 r b o S Srunb= 
ribs blenne gjcnnemgaaebe i SBegpnbelfen og 
Slutningen af Stoleaaret.

SWat^ematif. Ifte SatinHaSfe. ©r. SBrodjS Seome= 
tri: ®e fire førfte 33øger, tiHigemeb nogle af be 
førfte Sætninger af SIritlimetiten.

2ben SatinilaSfe. ©r. ærodjS Seo= 
metri fra 4be Sog til Snben.

3*
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Utegning. Ifte ^ælleStlaSfe a. ®e4Specieå i t)de 
ubenceonte Sal.

Ifte fycelleSflaSfe b. de 4 Species i 
Ijele ubenceonte Sal. gorberebelfe til Stegning 
meb alminbelig S8røt, famt 2(bbitio og Subs 
traitio af famme.

2ben 3 cellet i laSfe a. Såftranbs Steg= 
nebog: Se 4 (Species i ®rof og benæonte Sal.

2ben gælleSflaSfe b. lllftranbs Steg= 
bog: til 7be Slffnit om Stegulabetri.

3 fyorberebelfeStlaSfen tjat UnberoiSningen breiet fig 
om Sfrioning, Stegning og SæSning og inbftræntet fig til 
be nøboenbigfte SBegpnbelfeSgrunbe.

Ogfaa i bet forløbne Siar ^ar flere (SpørgSmaal oæ= 
ret ©jenftanb for ScererncS Onerneielfe, tilbels frcmfalbte 
»eb ©irhilærer fra ^irtebepartementet. ipaa goranlebning 
af ben uebfatte SfoletommiSfion bleo faalebeS i gorbim 
belfe meb bet i forrige program om^anblcbe fyorflag, 
grunbet paa 2)ttringer i nogle af be itibfenbte @rflærin= 
ger, æf!et pberligere Oplivninger af be forftjellige (Stoler 
om ben i ben fenere Sib faa ofte om^anblebe og omffreonc 
OrerlaVfclfe og Doeranftrængelfe. departementets 6ir= 
fnlcere af 27be Sluguft f. 21. Ipber faalebeS:

„^ommiSfionen for at tage unber Ooeroeielfe og af= 
gioe ^orftag til en foranbret Orbning af bet følere ®to= 
leoæfen fjar unber 25be b. Sit. tilffrcoet departementet 
faalebeS:
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„3 flere af be fra Stålerne og fammeS ©pljorater 
fremfomne ©rflæringer over unbertegnebe SommiSfionS 
foreløbige Ubtaft til en foranbret Stoleorbning inbef)ol= 
beS mere og minbre ftærte Ubtalelfer angaaenbe ben 
formentlig aKerebe ftebfinbenbe DverlæSfelfe og Dver= 
anftrængelfe i Stelerne og beraf følgenbe Dløbvenbig; 
$eb af Scttelfe i Stolens Slrbeibe eller bog Utilraabe= 
ligljeben af paa ^vilfetfomtjelft %rin og unber ljvilfen= 
fom^clft Drbning i noget SJlon at forøge bette ubentil= 
fvarenbe ^nbftræntning.

gor rigtigen at funne bebømme og vurbere bisfe 
Ubtalelfer maa bet imiblertib anfeeS ønffeligt at erliolbe 
nærmere Oplivning om be ^jeubSgjerninger og @rfa= 
ringer, hvortil be maa antages at ftøtte fig, og ffal 
man til ben ®nbe berveb anmobe bet cerebe S)epar= 
tement om fpecielt angaaenbe bette ipuntt at afcefte famt= 
lige Stoler og ©pljorater pberligere ©rtlæringer veb 
SPaaviSning af be pbre S)ata, fom be maatte finbe tjen= 
lige til at belpfe Sagen og forøvrigt be llnb erføg elf er, 
Ijvortil be i Sagens SInlebning maatte Ijave funbet fig 
opforbrebe, og Ijvorpaa be [jave grunbet fin Opfatning 
af bette SpørgSmaal."

goranlebiget veb benne ^envenbelfe ftulbe S)eparte= 
mentet ^erveb ubbebe fig fnareft mulig fra SlalefunbS lærbe 
og Slealffole tilftillet ®rtlæring, inbetjolbenbe Sefvarelfe 
af be i ^ommiSfionenS Strivelfe omtjanblcbe SpørgSmaal 
og be nærmere DplpSninger, fom Stolen i faa ^enfeenbe 
maatte funne mebbele."

Stolens ©rflæring blev unber paafølgenbe 25be Sep= 
tember afgiven faalebeS:

SInlebning af et gjennem Stolens @pE)orat unber 
lObe b. 2JI. fremfenbt ©irtulære, Ijvori ben fortiben neb- 
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fatte ©foletommmigfion ^ar forlangt pberligere Ertlæring 
af ©folerne angaaenbc ÆjenbSgferninger og Erfaringer, 
Ijuorpaa be fra flere af bem fremførte Ubtalelfer om fteb= 
finbenbe Dnerlægfelfe og Dneranftrængelfe maa antaget 
at ftøtte fig, Ijane ni for nort SSebfommenbe tun følgenbe 
forte Scmærtning at gjøre. $ nor afginne Erflæring Ifaue 
ni, fom bet nil feeg, tun Ijentpbct til be omljanblebe ^la= 
gerg Silftebenærelfe, uben at tunne inblabe og paa bereg 
Serettigelfe, ba ni bertil, for nor ©foleg SBebfommenbe, 
Ijane fannet Slnlebning til tilftræffelig Erfaring, æi tnpt= 
tebe bertil ben æemærfning, at, Ijnig flager unber be for= 
Ifaanbennærenbe Dmftænbigljeber fjane reift fig, nitte be 
meb enb mere ®rnnb gjentage ■ fig, om ^ommigfioneng 
fplan meb be fpeciclt paapegebe forøgebe fyorbringer fæts 
teg igjennem. SJettc antogeg at nitte blive en uunbgaaelig 
gølge af gorljolbcneg statur, og ni foranlebigebeg faa= 
meget mere til benne llbtalelfe, fom be af ^ommigfionen 
onftiHebc ®ran, faalebeg fom be nare forbelte paa be for= 
ffjeUige 2Ilbergtrin, foretom og altfor ftore og berfor fra= 
raabelige, uben at ber felnfølgelig enbnu fan nære Sale, 
for og, om nogen Erfaring etter fpaaniSning af rjbre 
Sata til at behjfe ©agen."*)

*) ©et turbe maaffe »cere af ^niereSfe tyer at give en Slebbelelfe 
om ben baglige ©imeforbeling tyer »eb Stolen. S gorberebeb 
feSflagfen læfeS fra 9—12 meb 1 grifoarter SI. 10 og §rimi= 
nuter SI. 11. 1 fte gæHeBtlagfe a. ligefaa. Ifte gællegflaSfe b. 
9—1 meb to grituarterer SI. 10 og SI. 12 og griminuter SI. 
11. ©e øDtige Slagfer 8—1 meb to ffribarterer SI. 10 og SI. 12 
og griminuter SI. y og SI. 11. ©eimgfte ©leuer fibbe faalebeg 
paa Stolen, bog iffe uafbrubt, i omtrent 2| ©ime, be ælbre 
c. 3|—41 ©imc. Sang og Stjmnaftif er tyenlagt til ®ftermib= 
bag. Dnsbag og Søoerbag ®ftcrmibbag ere alle ©lenet fri.
Efter Wtobtagelfen af ©tolerneg ©nar paa benne ^eiu
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renbelfe, Ijar departementet fnnbet fig foranlebiget til i 
famme Sag at rette følgenbe Stnnbftrivelfe til famtlige 
Stoler:

„2lf be ©rtlæringer, fom ere afgivne af Stelernes 
SBebfommenbe i Slnlebning af departementets 9lnnbffri= 
velfe af 27be Sluguft f. 21., ^ar departementet erfaret, at 
difcipleneS ^jemmearbeibe veb flere Stoler er af ftørre 
Ubftræfning, enb departementet Ijibinbtil Ijar Ijavt Srunb 
til at antage, departementet figter fjer ifte til ben Om= 
ftænbigfjeb, at en og anben enfelt difeipel fan forendib 
Ijave (javt nfæbvanlig steget at beftiHe; tlji bette vil van= 
ffelig Iitnne unbgaaeS ifær nnber vort nuværenbe Sfole= 
fpftem, fom baabe ubeluttcr ben frie glijtning og træver, 
at 2l(Ie trobS Avnernes gorffjelligljeb ffulle ubrette bet 
famme i bet famme dibSrnm. løvab departementet 
Ijar for Øie er berimob ^jemmearbetbctS Ubftrætning for 
difciplene ialminbeligljeb, navnlig i be 4 fibftc St'oleaar. 
3 nogle ©rflæringer, fom anftiller en Sammenligning mel= 
lem ben nærværenbe dilftanb veb Stelerne meb ^enfyn 
til ^jemmearbeibetS Omfang og ben, fom fanbt Steb for 
en Wlenneffealber fiben, gjøreS ben ^aaftanb, at 2lrbeibS= 
bijrben nit er ftørre, tilbels meget ftørre enb bengang, og 
meb be ^jenbSgjerninger for Oie, fom ere anførte, maa 
departementet antage, at bette for enfelte StolerS Qkb= 
tommenbe er dilfælbe. 2larfagcn fertil fan imiblertib 
neppe for ben væfentlige del være at føge i be ftørre 
^unbffabsforbringer, fom ubenfra opftilleS til Stolens 
difciple veb Afgangen fra Stolen; tlji om bisfe i enfelte 
fpunfter ere bievne noget ubvibebe i be fibfte 30 Star, er 
en Settelfe inbtraabt paa anbre ^nntter. æiftnof maa 
bet inbrømmes at ben gorminbffelfe af be baglige Unber= 
visningstimers Slntal, fom Ijar fnnbet Steb i bet nævnte 
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©ibsrum, vanffeliggjør — I;cr fees bort fra ben gavnlige 
gnbflybelfe, benne goranbring i anbre ^enfeenber uneg= 
telig ubøver paa ©ifcipleneS Ubvifling — Slnvenbelfeu af 
ætetfjober, hvorefter ©ifcipleneS Slrbeibe for ben ftørre 
©el efter, font bet ffer paa enfelte Steber i anbre Sanbe, 
næften ubeluffeube ubføreS paa Stolen. Sten paa ben 
anben Sibe er man berettiget til at forubfætte, at £ærer= 
ftanbeu, fom nn for ben ftørfte ©el beftaar af Wlænb, ber 
bave faaet fpeciel Ubbanuelfe for Særcrgjerningen og fom 
paa Srnnb af be meget forbebrebe øfonomiffe SBilfaar, 
Staten nu l;ar tilftaaet Særerftanben, funne uie l;elefit£iv 
til DpbragerenS ^alb, ftaar paa et faabant ©rin af Ub= 
vifling, at ben meb ftørre i^elb enb ben tibligere Slægts £æ= 
rerftaiib uil funne bearbeibe og mebbele Særeftoffet paa 
en faaban HJtaabc, at ©ilegnelfeu falber ©ifciplene for= 
bolbsvis let. ©er er ogfaa fremmebe Stoler, Ijvor ber 
mebbeleS et UnberviSningsftof, fom baabe vab be enfelte 
gag angaar og meb §enfyn til gageneS SIntal er iffe li= 
bet omfangsrigere enb bet, fom mebbeleS i uore Stoler, 
uben at ber efter be Oplysninger, fom foreligge om bisfe 
©foler, er ®runb til at antage, at ^jemmearbeibet ftiger 
op til nogen foruroligenbc §øibe. ©et SpørgSmaal maa 
berfor opfaftes, om Sårerne overalt veb vore Sfoler bc= 
nytte ben høiere inteHeftneUe Ubvitling, be nu befibbe, 
paa ben rette fOlaabe, faa at be iffe lægge an paa at 
bibringe fine ©ifciple en ftørre ^unbffabSmaSfe inbenfor 
be enfelte gag enb fornøbent for Stolens gormaal og for 
at tilfrebsftille gorbringerne veb Examen artium, men 
paa at mebbele UnberviSningSftoffet i et faabant Ubvalg 
og en faaban gorm, at bets banuenbe Sraft tommer til 
fin fulbe Diet, mebcnS æanffeligfieben veb at fatte og til= 
egne fig bet forminbffeS for ©ifciplene. $erl;en Isører 
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ogfaa ©pørggmaalet, om ben 83earbeibelfe, font Særeftof« 
fet Ijar funbet i vore Bærebøger, er faaban, at ben unber« 
ftøtter Særerneg Seftrcebelfer for at lette difciplene dil« 
egnelfeite Sauffeligtjeb. SDleb ^enfpn til bette fpuntt 
beler departementet be Særere^ og (Sp^oraterg Opfatning, 
fom mene, at ber bete meb ^enftjn til ScerebøgerneS Om« 
fang, bels og enbnu mere meb^enfpu til ben I)ele3?rem« 
ftiUingå gorm og 23effaffenl)eb, fan reifeg væfentlige 33e« 
tænfelig^eber mob flere af bem. Sigefom departementet, 
•— ber inbtil æibere maa overlabe ben tongelige ^om= 
migfion, fom er beffjceftiget meb at ubarbeibe ^orflag til 
en mj ©rbning af vort Ejøiere Stolevæfen, llnberføgelfen 
af, Ijvilten Setpbning ber bør tiUæggeå be nu inbljentebe 
Srflæringer om Slrbeibete Ubftrætning i ©folerne for^e« 
fvarelfen af Spørggmaalet om ben paatæntte Stolereformg 
Seffaffenljeb i bet ^ele, — for fit æebfommenbe vil tage 
unber Overvcielfe, veb Ijvilfc goranftaltninger bet fan 
blive muligt at tilveiebringe en for ©folenå æirffomljeb 
mere betrijggenbe fprøvelfe af npe Bærebøger, inben de« 
partementet giver fit ©amtpffe til bereg ^nbførelfe, faa« 
lebeg maa man inbftænbig opforbre Sleftorerne veb be 
Stoler, Ijvor ^jemmearbeibet fpneg at Ijave et ftørre Dm« 
fang enb tjenligt i en alfibig og Ijarmoniff Ubvitlingg 3n= 
teregfe, til i forening meb ©folerneg øvrige Særere at 
tage be berørte Spørggmaal om ©folens egne gorbringer 
til fine difciple, om Wletljoben og om Bærebøgerne unber 
omljijggelig Øverveielfe meb bet Wtaal for øie at træffe 
gorføininger til i pagfenbe ®rab at lette difciplene §jem« 
mearbeibet.

da bet iffe er muligt veb ^jælp af be afgivne @r= 
flceringer for Ijver enfelt ©foleg æebfommenbe at funne 
bebømme, om ^jemmearbeibet er for ftort eller ifte, og 
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bet departementet berfjoS emfer bet ønffeligt, at ben Ijele 
SærerftanbS Opmærffom^eb paaiuj IjenvenbeS paa benne 
vigtige <5ag til en dib, ba SpørgSmaalet om Stolens 
Dieform i bet ^ele er unber Overveielfe, finber ®eparte= 
mentet at burbe tilftilfe famtlige Stoler, felv be, ber Ijave 
ubtalt lignenbe Slnffuelfer fom departementets om 5Dlaa= 
ben, Ijvorpaa Dveranftreengelfe bør føges unbgaaet, oven= 
ftaaenbe æemoerfninger, ibet departementet, fom Ijar nb= 
talt fig noget fulbftambigere om ben fjer omljanblebe Sag 
i en Sfrivelfe til en Stole, Ijvor en Ijøi Srab af Over= 
anftrængelfe finber Steb, Ijer tillige veblcegger nogle 21 f= 
tnjf af fibftnævnte Strivelfe.

Æriftiania ben 6te februar 1867.
DHbbervolb.

C éolletL"- ‘
Snbelig Ijar ber, foranlebiget af en ^envenbelfe fra 

fprofeSforerne 0.3- 33rodj og £. daa m. ^f., af ^irte= 
bepartementet gjennem Spfjoratet unber 2ben SOtartS b. 21. 
været fremfenbt til Sletters sBetæntning en goreftilling af 
følgenbe Qnblfolb:

„Til Kirke-Departementet!
Undertegnede, som i indeværende aars sommer 

bivaanede det skandinaviske national-ekonomiske møde 
i Stockholm, have troet at burde henlede det ærede 
Departements opmærksomhed paa en af dets resolutio
ner, hvis iværksættelse formeentlig vilde have en større 
interesse for oplysningens udbredelse, men ikke kan 
tænkes fuldstændigen gjennemført uden bistand af det 
offentlige skolevæsen. Vi sigte herved til spørgsmaa- 
let om, hvorledes de nordiske skriftsprog kunde gjøres 
mere tilgjængelige for enhver folkestamme, der bruger 
dem, saa at den nu altfor almindelige ukyndighed om 
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forholdene i enhvers naboland kunde formindskes. Da 
hin forsamling troede at vedtagelsen af et ensformigt 
skrivesæt vilde være det vigtigste middel til at fremme 
denne sag, søgte den at forberede en saadan reform 
ved at sammenkalde et møde af sprogforskere i denne 
anledning. Det bemærkes at der nogle dage i forveien 
var afholdt et møde af skandinaviske boghandlere, 
hvilke efter de erfaringer, som deres syssel havde med
ført, udtalte en ligesaa eenstemmig mening om denne 
sags vigtighed og besluttede sig til at forberede den 
ved udgivelsen af et fælles lexicon i en for disse tvende 
skriftsprog eensformig orthografi.

I det vi erkjende at denne hele forbedring vil støde 
paa mange vanskeligheder, som maaske først i en fjern 
fremtid kunne bortryddes, tro vi dog at den har sider, 
hvorom enighed allerede nu er tilveiebragt blandt fler
heden af de oplyste folk. Hertil henregne vi først og 
fremst den vigtigste afvigelse mellem det svenske og 
dansk-norske skriftsprog, nemlig at det sidste skrives 
vanligvis med gothiske bogstaver. Men efter manges 
mening er dette ogsaa for vore indre forholde en me
get betydelig ulempe, da det gothiske alfabets anven
delse aarlig aars formindskes. Allerede nu trykkes saa 
meget med latinske typer i vort land, at ikke den sim- 
pleste arbeider kan forstaa en bankseddel eller en 
dampskibsrute uden at kjende det latinske alfabet. 
Følgen af, at vor skole-ungdom skal være nødt til at 
indøves i to alfabeter, viser sig altfor ofte at være, at 
almuesmanden savner kundskab i det ene af dem el
ler i begge. Disse ulemper føles nu af saa mange 
skolemænd og forfattere, at overgangen til en eneste 
bogstavrække rimeligvis af sig selv snart vilde foregaa 
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i skolen og literaturen, dersom ikke det oftentlige sko
levæsen med sin hele kraft støttede og vedligeholdt 
det gamle.

Da vi tro at staten er ude af stand til at hindre 
det gothiske alfabets afskaffelse, men i det høieste ud
sætter den, tro vi at det oftentlige heller burde søge 
at arbeide i samme retning som tidsaanden, for at den be
sværlige overgang ikke skal blive altfor langvarig. Dette 
vilde efter vor formening ske dersom det nu overlodes til 
forældrenes fri valg om deres børn i skolerne skulde øves 
i begge alfabeter eller kun i det latinske. Dette forudsæt
ter da at der havdes udgaver af skolebøger med latinske 
typer ved siden af de med gothiske. Dersom det offent
lige af de skrifter, paa hvis udgivelse det udøver nogen 
indflydelse, lod foranstalte enten saadanne dobbelte 
udgaver, eller for saavidt den Jensenske læsebog an- 
gaar to udgaver, hvoraf den ene optog flere stykker 
med latinsk tryk end nu er tilfældet, vilde dette exem- 
pel og den dertil knyttede lærefrihed uden tvivl udøve 
en meget stor indflydelse. Den private forlægger-virk
somhed vilde sikkert ikke undlade at efterligne dette 
system i udgaver af folkeboger af baade religiøst og 
verdsligt indhold.

Dersom de saaledes under offentligt tilsyn udgivne 
skolebøger derhos bleve trykte paa samme vis, som 
hos alle de nationer, der bruge det latinske alfabet, 
at ogsaa substantiverne betegnes ved smaa bogstaver, 
er det sandsynligt, at forandringen af tusinder af læ
rere og lærlinge vilde modtages som en tidssparende 
befrielse fra et besvær, som efter millioner menneskers 
erfaring ikke er andet end unyttigt pedanteri.

Vi tro at burde tilføie, at vi ansee disse tvende 
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reformer saaledes sammenhørende, at vi maa ansee det 
mindre heldigt om det offentlige vilde indskrænke sin 
foranstaltning til den ene af dem. Vi vilde heller fo
retrække at begge bleve udsatte indtil overbevisningen 
var modnet til at gjøre det hele skridt paa engang 
saaledes at fuld overensstemmelse med de store kul
tursprog kunde opnaaes.“

^erpaa afganeS unber 15be famme iDlaaneb følgenbe 
Snar:

„Saanibt ber l)ibtil liar næret Slnlebniug til ^er »eb 
Stolen at »inbc nogen Erfaring om bet førfte Spørge 
maal, fyneå bet iffe at nolbe Elenerne noget ærpberi at 
lære baabe bet gotljiffe og latinffe Sllfabet, og Søger, 
trpftc meb begge Slags Sipper, annenbeS ogfaa jæ»nlig, 
uben at man ^ar bemærfet, at bet ene Slag3 nolber ftørre 
SSanffelig^eb enb bet anbet for 3nbljolbet§ Silegnelfe, faa 
at bet for faanibt iffe fpne£ nøbnenbigt eller ønjfeligt at 
gjøre nogen goranbring i bet iBeftaaenbe. S)a bet ber= 
imob, fom i goreftiffingen paapeget, er en befjenbt Sag, 
at 2Hmue»manben l;ar »anffeligt for at læfe, fjnab ber er 
trpft meb latinffe Sipper, maa gorljolbenc faalebe^ for 
Ijaus ^ebfommcnbe ftille fig anberlebe^, og naar bet ber= 
for, fom bet fpneS, maa nære ønffeligt i Sllmueffolen at 
inbffrænfe fig til et SlagS SBogftaner, nilbe bet, af be af 
Slnbragerne paapegebe Srunbe, »iftnof nære l;enfigt3mæg= 
figt at foretræffe be latinffe. —• Dm Subftantivcr ffrineS 
meb ftore eller fmaa Sogftancr fan, for UnberniåningcnS 
Sfplb, omtrent nære ligegplbigt, ba benne ^alebel natur= 
lignis maa læreé> og inbøneé fom faabant, Ijnorfor ber 
neppe for Efeuerne^ eller SærerneS æebfommenbe fan nære 
nogen »irfelig Settelfe i at unblabe at betegne bet »eb Slm 
»enbelfe af ftore Sogftaner. S)a bet nel forøvrigt er nøb= 
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x»enbigt, ^viS man vil iverffcette ben foreflaaebc „gorbe= 
bring" at bane £8ei for ben veb en fufcesfiv Overgang 
fra bet nu ^Brugelige, turbe bette maaffe ^elbigft ffe, veb 
for bet gørfte at bruge begge SlagS £pper, baabe gotljiffe 
og latinffe, og ba i alt, I)vab ber trpffeS meb fibftnævnte 
Slag§, at labe Subftantiverne uben færegen Setegnelfe."



5paa SJteblærereå og egne æegne tittaber jeg mig 
^erveb at inbbgbe ®ifcipleneS fyorcelbre og gorefatte famt 
enljver 3lnben, ber intereSferer fig for UnberviSningen, 
til at overseere ben offentlige ©panten, ber aftolbeå i ben 
Orben, fom IjoSføiebe Sabel ubvifer.

Slalefnnb i 3nni 1867.

iiiiidj sn.
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tjuorefter

ben ^eutlige taraen Mb ^LakfunbS £ærb= og Stealftde aWolbeS i 3uli 1861

jØage. ^laefer. /ormibbag. 111 a o f e r. <Eftermibba

Stanbag, 
1 guli.

2 Satiiitl. b.
2 Satiufl. a.
1 Satinti. b.
1 Satiufl. a.
2 gælleSfl. b.
2 gælleSfl. a.

®ræff, Siettor.
©rceff, SSaHetn. • 
Steligion, ^auloro. 
^bff, SuU.
Slaturljiftorie, <5c^ulp. 
Storff, Dlfen.

$EirSbag, 
2 guli.

2 Satiufl.
1 Satiufl. b.
1 Satiufl. a.
2 gælleStl. b.
2 gæltøfl. a.
1 gæltøfl. b.

granff, Sleftor.
Spbff, Sull. 
^iftorie, SJattem.
Slorff, ^auloro.
Staturliiftorie, ©djulp.
Slorff, Difen.

DnSbag, 
3 gttli.

2 Satiufl. b.
2 Satiufl. a.
1 Satiufl. b.
1 Satiufl. a.
1 gcelleS«. a.

Satin, Siettor og Slattent, 
©eontetri, ©djulp. 
©eografi, Sull. 
Sleligion, Sljaulorø, 
Sflorff, Difen.

1 Satin«, b.
2 gæHeSfl. b.
1 gælleStl. b.

Seotnetri, Sdjulfs.
Steligion, ^attloro.
©eografi, Dlfen.

SttjorSbag, 
4 guli.

T

2 Satiufl. b.
2 Satiufl. a.
2 gættes«. b.
2 gælleStl. a.
1 gætteStl. b.

Seontetri, S^ulp.
Satin, 3ieftor og Slattent.
Stjbff, SuH.
SEpbff, Stjauloro.
Sfteligion, Difen.

grebag, 
5 guli.

2 Satiufl.
1 Satiufl. b.
1 Satiufl. a.
2 gælleStl. b.
1 gæltøfl. a.

tttorff, S^aulow.
^iftorie, Slattent.
©eografi, SuH.
^iftorie og (geografi, ©djulp.
ttiegning, Dlfen.

2 Satin«.
2 gælleStl. a.

Steligion, 5tpaulon>.
Stegning, Sdjulp.

Søuerbag, 
6 guli.

2 Satiufl.
1 Satiufl. b.
1 Satin«, a.
2 gcetteSfl. a.
1 gæltøfl. b.

^iftorie, Slattent.
granff, Ifteftor.
SJiorff, £1) autore.
^iftorie og ©eografi, Sdjulp.
Stegning, Dlfen.

*

Stanbag, 
8 guli.

2 Satiufl.
1 Satin«, b.
1 Satiufl. a.
2 gætteStl. b.
2 gælleSfl. a.
1 gættes«, a.

^pbff, SuU.
Satin, Slattent.
Satin, Steftor.
Stegning, Sdjulp.
Steligiott, ^auloro.
Steligion, Dlfen.

æir^bag, 
9 guli.

2 Satiufl.
1 Satin«, a.
1 Satiufl. b.
1 gættes«, b.

©eografi, Sult, 
©eontetri, ©i^ul^. 
Storff, /CfiauloTO. 
^iftorie, Dlfen.

5ur§bag ©fUrmibbag SU. 4 prøoeS be til Dptagelfe i ©tolen anmelbte Strøer. grebag ben 12tez gor= 
WbMg M. 10, a^sge ©lebem We 1 ^etlamation og Sang, l)00tefter ©yamenS Wlb offentliggiøres. janten 
bcwit® w^s 9 ” ffl- “■ 

gtatefunb i guni 1867. ^enrid)fen.


