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Indbydelsesskrifi

Jllovedéxwmen i Juli ISGå

véd

Kristiansunds lærde- og Realskole»

k Tvende Skoletaler af Rektor J: Élstér Bødtker;
IL Forhandlinger i Anledning af Skolens Oprettelse, med5 

delt af samme;
til-. Skoleefterretninger for 18fJ af samme;

KRISTIAN SV NB;
j. F. Selmers Enkes Bogtrykkeri.-



I
D. 26de August 1864, da Kristiansunds 

lærde- og Realskole aabnedes.

Førend jeg skrider til denne Dags egentlige Gjer
ning, skal jeg gjøre Forsamlingen bekjendt med, hvad 
der giver mig Ret og Frimodighed til paa denne 
Maade at træde frem i dens Midte og paa Skolens 
Vegne føre Ordet her idag, idet jeg vil oplæse den 
Bestalling, som H. M. Kongen har medgivet mig.

Ærede Forsamling! Saa er da ogsaa den
ne Dag oprunden, •— denne Dag, som vi alle, vist
nok mere eller mindre, men dog til en vis Grad 
alle, store saavelsom smaa, har længtes efter, og 
i den sidste Tid des mere og inderligere, ja — 
skal jeg dømme fra mig selv, tør jeg næsten tro — 
des utaalmodigere, jo længere det varede, før Dagen 
kunde komme.

Kunde komme, siger jeg; thi endog bortset 
fra de ydre Omstændigheder, Skoleværelsernes Re
stauration, forsinket og besværliggjort endog af kli
matiske Forhold i Sommer, saa kommer hertil, at 
Skolens tre Adjunkter blev meget sent udnævnte, 
og at endog kun 2 af dem — og det først i disse
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Dage — har kunnet naa frem. Der skal desuden 
ikke saa lidet til for at sætte et saadantkomplice
ret Maskineri igapg, som en kombineret lærd- og- 
Realskole i vore Dage er; — og der turde være dem 
i denne Forsamling, som undrer sig over, at Dagen 
allerede er kommen, og som kunde have Lyst til 
at spørge, om jeg virkelig kan hjelpe mig med de 
Lærerkræfter, vi her ser for o.s, naar 6 Klasser, 
hvori Skolens 66 Disciple er fordelte, nu paa en
gang skal træde i Virksomhed.

Visselig ikke, — der mangler endnu l1/2 Mand*),  
før Lærerkorpset er fuldtalligt og mandstærkt nok; 
men jeg lever i Haabet om, at, hvad der ikke er 
idag, kan komme imorgen eller i den allernærmeste 
Fremtid, eller dog paa et eller andet Vis midlerti-; 
dig erstattes; jeg lever i den Tro, at det nu gjælder 
o.m at bryde overtvært, slaa alle Hindringer paa 
Flugt og at begynde, saa vil nok Fortsættelsen 
komme afsig selv. Oprigtig talt, — skal jeg sige min 
Mening, maa vi alle være glade over, at vi nu, 
kan begynde; thi vi ligger neppe 2 Uger bagud for. 
den Tid, da Skolerne i Alm. pleier at begynde ef
ter Ferierne, og at manmaatte nedlægge Borgerskolen 
et Par Uger før Skoleaarets Ende for at faa Værel
serne her istand, det kan dog ikke komme Kristian
sunds lærde- og Realskole, til Forkleinelse paa gode. 
Navn og Rygte.

*) nemlig Adjunkt, Kateket Greve (som først tiltraadte sit. 
Embede d. 13de September), og Student Skjoldborg, hvem, 
en halv Timelærerpost var bleven tildelt (som han overtog', 

. d. 14de September).

At begynde — gjælder det altsaaom; mener, 
det nokrl Har der aldrig hændt, at et Bygværker- 
blevet begyndt, ja opført, men el’ ra^iletnød igjen 
Har du aldrig set, min Ven, at en Sag begyndte. 
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^ndog under lovende Udsigter til at ville lykkes, men 
at Enden ikke svarede til Begyndelsen? ■— Det er 
altsaa ikke enhver Begyndelse, som holder Prøve, 
„Uden at Herren hygger Huset, arbeider de forgjæ-. 
ves, som bygger derpaa,“ — „Alt hvad I gjør, i Ord 
eller i Handling, det gjører alt i den Herres Jesu 
Navn, takkende Gud og- Faderen formedelst ham.“' 
Her, mine Venner, har vi Svaret, her har vi den 
faste Grund, hvorpaa vi saa tryggelig kan bygge med 
det sikreste Haab om, at alt skal vel lykkes. Ja 
nt lade Herren tage Haand i Hanke, — at „tage 
Gud ataat,“- som den troskyldige Bonde i 1814 raa- 
dede til, derom gjælder det, -— i Jesu Navn skal 
og maa, som al en Kristens Gjerning, saaledes ogsaa 
denne Skoles Virksomhed begynde. Og gjør den 
det i Sandhed, da ved jeg ligesaavist, som jeg lever, 
at heller ikke denne Skoles Gjerning skal blive for-, 
fængelig i Herren. Men hei- maa vi alle •— alle 
Være med, — ingen svigte, Forældre ligesaalidt som 
Børn og Lærere; alle maa vi arbejde sammen paa 
denne Grund, — her gjør- Enighed ikke alene stærk, 
men uovervindelig. Alts.aa endnu engang — kun, 
clette, men heller ikke mindre end dette, — at vi 
alle begynder denne Skoles Gjerning i Jesu Navn, 
O at vi alle maatte gjøre det af Hjertens Grunde, 
•— det vilde være den bedste, den mest velsignede 
Indvielse af Kristians,unds højere Skole!

I kjære. Børn, som, fra, idag anbetroes. min og; 
Medlæreres Røgt e.g Pleje, begynder eders Skole
gang paa den nye Skole -- i Jesu Navn. Alle har 
I faat eders. Pund af Gud Herren for at aagre med 
^Let, — ingen af eder for at nedgrave det i Jorden 
og saa engang faa den onde og lade Tjeners bitre 
Løn. Nej ingen, ingen! — Forskjellige, det ved jeg 
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nok, er eders Evner og Anlæg; Gud uddeler sine Ga
ver alene efter sin velbehagelige Vilje og gjør med 
sit ganske, som lian vil; men alle har I dog faat 
dem af eders himmelske Fader for at udvikle dem 
til hans Navns Ære, til eders Forældres Glæde, ,til 
eders egen timelige og evige Lyksalighed. Men saa 
gjælder det da om, Børn, at huske paa, at Evnerne 
og Anlæggene er Guds Gave til eder, og atlslet 
ikke har givet eder dem selv. Har Du gode Evner, 
— tak Gud derfor i Jesu Navn, og drøm ikke om, 
at Du derfor har noget at rose Dig af fremfor Din 
mindre begavede Meddiscipel. Hvad har Du dog, 
min unge Ven, som Du ikke har annammet; men 
har Du annammet det, hvi skulde Du da rose Dig, 
som om Du ikke havde annammet det!

Har Du faat, mit Barn, et mindre Pund af den 
samme Herre at være Husholder over, ■— tak Gud 
i Jesu Navn for, hvad Du fik, misund ikke derfor 
Din mere begunstigede Meddiscipel, men vid det, at 
ofte kom en saadan videre ved sin Flid, end den, 
som stolede ' paa sine bedre Anlæg og gav sig og 
ikke — Gud Æren derfor.

De allerfleste af eder befinder sig idag paa en 
velkjendt Grund, næsten alle har I gaat før i Skole 
her, og dog er, som I ser, i kort Tid saameget ble
vet forandret, — Skoleværelserne er bievne oppud- 
sede, alt er, saavidt det var muligt, blevet net og 
hyggeligt, og det var Synd at sige, at ikke de 2 
Mænd, som Byen anbetroede Ledelsen af dette Ar
beide, har ufortrødent røgtet sit tidsspildende Hverv.*)  
Ser ogsaa heri et Bevis for, hvor kjærligen man har 
tænkt paa eder; man vilde gjøre de Steder, hvor I 
*) nemlig Formandskabets Medlemmer: Ordfører Toldinspek' 

tør Thue og Kjøbmand Niels 11. Parelius.
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skulde søge Næring for eders Aand, og, som vi vil 
bede Gud om, ogsaa for eders Hjerte, venlige og 
oplivende, — og det, uagtet disse Værelser, som I 
ved, ikke for ret lang Tid er bestemte til dette Brug, 
men skal vige Pladsen for luftigere Højeloftsale. 
Og nu, Gutter, kan I nok forstaa, at jeg vil fordre 
af eder, at I skal hjælpe mig til at holde alt i den 
Stand, som I idag forefinder det, at vi engang kan 
overlevere det til vore Eftermænd i godt Behold, 
kun saavidt forringet, som ved Brugen bliver uund- 
gaaeligt. I vil godt skjønne, Gutter, at dette er en 
billig Fordring.

Men der er mere, som er blevet nyt, siden sidst 
I var her. Den fredsæle, elskelige Mand*), som I 
kjendte saä godt og havde saa god Grund til afhol
de ret hjertelig af — shan, som sagde eder Farvel, 
da Skolen sidst sluttede, det er ikke ham længere, 
som siger eder: Velkommen igjen! Store Forandrin
ger er ogsaa i saa Henseende foregaaede i denne 
korte Mellemtid. Fra en privat Borgerskole er Sko
len gaat over til en offentlig, af Staten kontrolleret 
Undervisningsanstalt, — til eder, Gutter, som til os 
Lærere større Fordringerf for begge Parter større 
Ansvar!

For eder staar idag en Mand, som, skjønt I 
allerede har set ham ret ofte, dog er eder til den
ne Stund ukjendt; — men vi skal nok blive kjend
te. Maatte nu bare begge Parter vinde derved! 
thi det skulde dog være Jammerskade, om nogen af 
os tabte ved nærmere Bekjendtskab.

Mon hvad der bor i den nye Rektor, vi har 
») den sidste Bestyrer af den nu nedlagte Borgerskole: Cand, 

theol. Richard Arentz, senere Bestyrer af Levanger Bor
gerskole.
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fåat? Mon öm lian vil blive streng? Se dette éi*  
Spørgsmaal, som ligger eder paa Hjerte, mine ungé 
Venner, at faa besvaret jo før jo heller. I kan for- 
staa, at jeg, som selv i 7 Aar har siddet paa Sko
lebænken, nok ved, hvad eh Skolegut tænker, og, 
naar Ordet er frit, jeg mener, ilaar han er i Kam
meraters Selskab, og iiigéii Lærer er tilstede, — da 
ogsaa siger. Jeg vilde selv, om jeg mi var i eders 
Sted, spørge saaledes i mit Hjerte. Jeg vil derfor 
strax besvare eders Spørgsmaal, og det saaledes, 
som jeg tror, at ogsaa de af mine nylig ansatte Med
lærere*),  som I heller ikke kjender mere end mig, 
vilde svare, om et lignende Spørgsmaal ogsaa om 
dem maatte røre sig paa Hjertebunden hos edef. 
Dog nej ‘— jeg betænker mig, jeg vil ikke besvare 
Spørgsmaalet, men lade eder selv læse Svaret i en 
af eders egne Skolebøger. Du har mange Bøger i 
din Ransel; endog om Du nu er satindi 1ste Fælles- 
klasse, har du sandelig ikke faa; og allerede her har 
Du den Bog, jeg mener. Hvilken skulde det davel 
være? — Knudsens norske Læsebog — mener Du, 
— nej, — heller ikke Jensens. En meget mindre, 
en ganske liden —, fast den mindste, Du har, —• 
Luthers lille Katekismus. Luthers lille Katekis
mus siger Du med et stort Spørgsmaalstegn paa 
Dit Ansigt, — jeg ser det godL Nu skal vi hjælpe 
hinanden, nu skal vi læse sammen, saa skal Du nok 
se, vi skal komme ud af det. Vi skal kaste op 1ste 
Part og læse det 4de Bud. „Hædre Din Fader og 
Din Moder, at det kan gaa dig vel, og du maa længe 
leve i Landet“ — og saa Luthers Forklaring —- „d. e^ 
Vi skal frygte og elske Gud, saa vi ikke foragter 
eller fortørner vore Forældre, ej heller andre, som 
*) Adjunkterne Larsen og Bendixen.
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har at byde og raade over os, inen holder denet i 
Ære, agter, elsker, adlyder og tjener dem.“

Der ser Du, mit Barn, — Luthers lille Katekis- 
inus, det er dog en sjælden prægtig lille Bog, 
Synderlig da, naar gode Raad er dyre. Det er 
hok af dem, som er voxede fra den, som er blévne 
selv saa store og finder deil lille Katekismus saa 
altfor liden for dem — maatte Du og jeg aldrig dele 
Saadannes Smag, maatte Du og jeg altid være og 
blive rette Katekismiisbørri!

Ikke sandt —- dette Svar forstaar Du! Til de 
andre, som har at byde og raade over Dig, hø
rer fra idag af ogsaa jeg og Dine øvrige Lærere ved 
denne Skole, og du skal Dri holde os i Ære, agte, 
piske, adlyde Og tjene os. Gjøi' da det, og Du skal 
finde i mig ingen bydende Rektor, hvem det skülde 
være saa meget om at gjøre at vise' den Magt, som 
Loven lægger i inin Håand,—- men snarere en ældre, 
mere erfaren, faderlig Ven, til hvem Du trøstigen 
kan henvende Dig og hente Räad da, naar Du ikke 
kan hjælpe Dig selv tilrette. Syiies Du nu, at mine 
Fordringer er störe? I samme Grad, som Dueret 
tet Katekismusbarn og har faat Din lille Lutherske 
Katekismus ikke' ind i Hovedet alene, men ogsaa 
ind i Hjertet, — i sämme Grad finder Du denne For
dring billig, ja forstaar, at jeg ikke engang har L oy 
til — hverken for Gud eller Mennesker —: at lade 
inig nøje med noget mindre.-

Og I, mine højt ærede Medlærere, determed 
dit inderlig Glæde, at jeg idag kan hilse netop eder 
Velkomne til denne Læreanstalt; thi det var just eder' 
fremfor mange andre, jeg ønskede mig som Medhjælp 
til Grundlæggelsen og Organisationen af Kristiah- 
éiiilds højere Skole. Og de Mænd, som er bestemt# 
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til at supplere Lærerkorpset, men som endntt ikke 
liar kunnet overtage sine Poster, og som vi derfor 
maa savne idag, — de vil heller ikke skjæmme La
get ud. Navnlig takker jeg Gud for, at jeg kan an- 
betro Religionsundervisningen gjennem hele 
Skolen til en Mand, som Kateket Henrik Greve ; 
thi det har været mig en Samvittighedssag at faa 
dette Fag lagt i saa paalidelige Hænder. — I træ
der nu, mine Herrer, ud af Privatlivets Indgetogen- 
hed ind i Statens Tjeneste. Ogsaa til eder vil fra 
idag af større Fordringer gjøres, Ansvaret vil forø
ges for eder, — men det tør jeg forsikre eder, med 
den mere vidtstrakte Arbeidsmark vil en større 
Tilfredsstillelse af Arbeidet blive eder tildel. Et 
Par af eder er allerede prøvet som Lærere hcrpaa 
Stedet og har allerede vundet fortjent Anerkjendelse 
som saadanne. Det var derfor naturligt, at man 
gjærne gik ind paa eders Ønske om at virke som 
Hjælpelærere ved den nye Skole. Vistnok er ikke 
Departementets Stadfæstelse af eders Valg endnu 
erhvervet; men jeg nærer ingen Tvivl om Resultatet 
i sin Tid. I Herrer Adjunkter bar, skjønt begge 
temmelig unge Kandidater, dog allerede i flere Aar 
syslet i Lærerfaget, og I har allerede haft Anled
ning til her at gjøre Erfaringer. Maatte da ogsaa 
I efter 16 Aars offentlig Lærervirksomhed med mig 
kunne vidne med Glæde: j eg vilde ikke for nogen 
Pris bytte Livsstilling. Det or dog en egen Ver
den for sig selv en Skolemands i sin Skolestue sam
men med sine Skolebørn. Hvilken rig Anledning til 
interessante Iagttagelser! Ja der kan rigtignok gjø
res Studier af den allerelskeligste Art, — aabnes en 
Virkekreds af den mest velsignede Natur. — Saa 
glædelige, saa lystelige at skue som disse lyttende’ 
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Barneansigter dog er ined de mange naive Spørgs- 
niaal paa Læberne! Her ser Du et Ansigt, hvori 
Faderens Alvor er præget, — hist et, hvori Mode
rens Mildhed er overvejende. Stemmer nu ogsaa 
det indre overens med det ydre? — Her ser Du „røde 
Roser og Øjne blaa“, hist — et Kind saa blegt og 
et Blik altfor mat, ja foruroligende mat,— hvad er 
Grunden til Forskjellen? Det bliver et Studium for 
den samvittighedsfulde Lærer, hvem intetsomhelst 
Barn er ligegyldigt. Og naar han er kommen til
bunds i sine Granskninger, og det lykkes ham at 
stanse et Onde i dets Rod og at medvirke til, at 
ogsaa det før blege Kind og matte Blik faar et 
friskere Anstrøg, kan Du da virkelig tænke Dig en 
større Fryd, end den, en Lærer kan nyde ved ogsaa 
saaledes at være et Redskad i Guds Haand til at 
redde, hvad endnu reddes kan! — Her har Du en 
Gut med Munden halvaaben til mange, mange 
Spørgsmaal, ja til flere, end 10 Vise kan besvare; 
han maa standses i Farten og holdes til at spørge 
sig selv en Smule mere, det vil sige til at tænke; 
hist har Du en, som spørger lidet, men tænker de
sto mere, — som maaske i den unge Alder har Blik
ket for meget indadvendt, er indesluttet, — luk op 
Munden, Du tause, og lad det levende Ord udsige, 
hvad der bevæger sig paa Hjertedybet! For en Di
scipel er et Blik nok, en anden maa have Lærerens 
Vilje udtrykt i Ord i Form af et Bud, — en er et 
mildt Ord nok til at smelte, hos en anden kan først 
gjentagne Formaninger bevirke det samme. — Ja 
en broget Mangfoldighed — Sagen baade udvortes 
og indvortes betragtet — saamange Gutter, saa- 
jnange Sind, — og alle skal dog plejes og hjælpes 
tilrette, ikke en eneste forsømmes. Sandelig en 
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høivigtig Opgave! Opdragerens Hverv er ikke saa 
let, ej heller saa ensformig just, som den overfla
disk dømmende Verden tillader sig at mene, Hvor
fra hentei' vi Lærere da den rette Kj ærlighed til 
Børnene, hvorfra Visdom til at omgaas dem? - 
Gud ske Lov, jeg ved at svare enhver, der ærligt 
spørger derom, — fra Bønnen i Jesu Navn.

I Forældre og I, som staar i Forældres Sted, 
I, som har fulgt eders Børn i Skole idag, — o gj ø- 
rer det hver Dag! I forstaar, hvad jeg mener, 
„Der, hvor eders Liggendefæ er, der vil jo ogsaa 
eders Hjerter være.“ Men har 1 større Skatte end 
eders Børn?! Nu, de kommer jo til at være i Sko
len; altsaa vil efter hint gamle usvigelige Ord ogsaa 
eders Hjerter være der. Og omfattes først denne 
Skole af eders Hjerter nied deres Bønner og bed
ste Tanker, saa er vi Lærere fuldelig fornøjede, 
saa har vi intet mere at begjære af eder, Da vil 
alt andet komme af sig selv. Jeg kunde have me
get at sige eder i denne Stund, noget ogsaa at be
de eder om; men jeg maa vogte mig for at lægge 
for længe Beslag paa Forsamlingens Opmærksomhed, 
— Adskilligt vil jo vistnok forekomme eder nyt, maa- 
ske underligt, navnlig i Førstningen, stundom ufor
klarligt; men al Dømmen, end sige Fordommen 
vil være fjern ikke mindre fra eders Læber end eders 
Hjerter. I vil finde det at være en hellig Pligt for 
eder at mene og tale vel om Skolen og tage al Ting 
i den bedste Mening, indtil Omstændighederne af 
sig selv opklarer det dunkle, eller 1 ved at henven
de eder til en af os Lærere faar den fuldstændi
ge Oplysning om Sagen. En Ting alene vil jeg idag 
berøre for strax at forebygge al Misforstaaelse. Dis
ciplene vil ikke faa daglige Karakterer i sine Ka- 
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rakterhøger, men kun ved liver Maaneds Udgang 
en Hovedkarakter i hvert Fag, og da bringe Karak
terbøgerne hjem til Forevisningspaategning (første 
Gang ved Udgangen af September). Den Indvending, 
at saa kan jo ikke Forældrene daglig kontrollere 
Børnenes Flid, vil jeg møde med den Bemærkning, 
at det ønsker Skolen helst selv at kontrollere og 
spare Forældrene for, og den beder disse om, saa- 
vidt gjørligt, blot at rydde alle Hindringer for Barnets 
Flid i Hjemmet afvejen. Forøvrigt vil Forældrene 
faa en til fiere Data støttet og derfor desto paalide- 
ligere Underretning’om Barnets Flid og Fremgang 
ved en Hovedkarakter hver Maaned i hvert Fag og 
vedde denne i fornødent Fald ledsagende Anmærk
ninger, end ved de enkelte daglige Karakterer, i 
hvilke stundom selV hos brave Disciple en Bølgegang 
kan komme tilsyne og til en vis Grad endog und
skyldes. Det er desuden en vigtig Sag for Barnet 
itide at lære at være flittig ikke for en god Karak
ters Skyld, men fordi det er dets ubetingede Pligt 
baade mod Gud og Mennesker uden nogen hverken 
indbildt eller virkelig Døn derfor;.— for Livet, ikke 
for Skolen er det, vi gaar i Skole. Hvor mange 
uhyggelige Scener i Hjemmet kan ikke ogsaa Sko
len ofte forebygge netop ved en saadan Fremgangs- 
maade, —: hvor megen utidig Ærgjerrighed,—hvor 
megen Misundelse blandt Disciplene indbyrdes, 
som der desværre kan blive nok af alligevel, om 
ikke Skolen lægger an paa at bidrage dertil. Dog 
øm dette her i al Korthed berørte pædagogiske 
Spørgsmaal ikke mere for denne Gang.

Kristiansunds By er lagt paa klippefast Grund, 
— den kan derfor saa rolig smile til Havets vrede, 
brugende Anfald. Men engang kommer den Stund, 
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da selv ikke Klipperne vil forslaa til at bevare By
en, da der vil spørges, om Byen blev bygget ikke 
alene paa Klipper, men ogsaa paa Klippen, den 
Klippe, som bestaar, naar alle andre Klipper op
brændes, og „Himlene sammenrulles som et Klæ
debon“. — O at det da •—• o at det da maatte vise 
sig, at baade denne By i Almindelighed og denne 
Skole i Særdeleshed har været bygget paa den gjen- 
nem Evigheders Evighed urokkelige Klippe! Ja 
maatte det da vise sig, at ogsaa denne Skole har 
virket, hvad den skulde virke, og har været en 
Planteskole for sand, usminket Gudsfrygt og al nyt
tig Lærdom, og at Vantroens Morderengel har gaat 
dens Døre forbi!!

Vi begyndte denne Dags Gjerning med at „love 
Herren med Sang“, -— med at prise ham, 

„som giver os saa
* over hvad vi kan forstaa, 

bedre end Hjertet begjærer.“
Vi opfordredes til at

„love den Herre, som os i vor Stand giver Lykke, 
ham, som med tusind Velsignelser ved os atsmykke! 

til dog at tænke derpaa,
at han sin Ære kan faa.“

Og som vi begyndte idag, saaledes vil vi heref
ter altid begynde Ugens Gjerning i vor Skole hver 
'Mandag Morgen med Sang. Ogsaa det skal være 
et Middel for os alle til at mindes, i hvis Navn 
al vor Gjerning bør ske.

Og naar saa tilsidst alle skal kaldes frem for 
at aflægge Regnskab for sin Husholdning, ogsaa de, 
der gjennem Tidernes Løb har staat i Forbindelse 
med denne Skole som Lærere, Disciple og Forældre, 
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o at vi da alle maatte kunne gjøre det „med Glæde, 
ikke sukkende,“ og prise

„blandt freistes Menighed
i Himlens Herlighed“

vor himmelske Fader ogsaa for denne Skole som 
„en god og fuldkommen Gave fra Lysenes Fader“!!

Ja den Stund ville vi, kjære Venner, idet vi nu 
slutter vort Møde her idag, alvorligen mindes og 
afsynge den sidste Salme i vort Tillæg:

„0 tænk, naar engang samles skal osv."
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Ved Öalvaarsexamens Slutning1 cL 23de 
Dcbr. 1864.

(Efterat Disciplene havde givet Prøver paa sine Frem
skridt i flerstemmig Sang, og efterat Udfaldet af Examert 
var proklameret.)

Se dette var Udfaldet af Prøven, mine kjære 
Disciple, dette var Enden paa eders Arbejde i de 
faa Maaneder, vor Skole har været i Virksomhed, 
— dette var dels Lønnen for Flid og Tænksomhed, 
dels Frugten af Mangel paa Flid, Mangel paa Tænk
somhed. Hvad synes I nu selv? Hvordan er I til
mode i denne Stund? — Neppe tager jeg Fejl, naar 
jeg tror, at de færreste af eder, er ret fornøjede, 

■— de allerfleste har sikkerlig ventet et mere lo
vende, et glædeligere Udfald, — men nogle blandt 
eder vil ogsaa kunne skjønne, at der efter deres hele 
Færd her paa Skolen ikke har kunnet gaa dem 
bedre; thi som man reder, ligger man, — som Ud
sæden, saa Høsten.

Saa har I da nu faat eders Dom, mine kjære 
unge Venner, en Dom af sagkyndige, upartiske Mænd, 
som samvittighedsfuldt — det tør jeg borgefor 
— har taget alle Omstændigheder i Betragtning, 
baade hvad der kunde tale for, og hvad der maatte 
tale mod eder, — en Dom, ligeoverfor hvilken al
skens Undskyldninger viser sig som idel Tomhed og 
Usandhed, — en Dom endelig, som ikke kan ind
ankes for nogen højere Ret eller paa nogen Maade 
rygges eller underkjendes, saa meget mindre, som 
I jo for den alleryæsentligste Del selv har leveret 
skriftlige Aktstykker, hvortil den støtter sig. Og
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I forstaar nok, at, hvad man skriftlig leverer frå 
sig, det staar fast, det er ikke noget, som man kan 
snakke sig fra; nej de kolde, døde Bogstaver staar 
der med hvert eneste Skrifttræk, med hver eneste 
Prik og Tøddel, saaledes, som de kom fra Forfat
terens Pen, og er ubarmhjertig døve for ethvert Øn
ske hos denne om, at de dog inaatte presentere sig 
noget anderledes, paa en rigtigere,- en bedre, tæk
keligere, sømmeligere Maade, end de gjør. Netop 
derfor er ogsaa den skriftlige Prøve, hvis Skjærsild 
I, mine Gutter, nu for første Gang i eders Liv har 
gjennemgaat, en vistnok vanskelig, men tillige en 
saa — paalidelig Prøve, vel skikket til at give Læ
rerne den bedste Anledning til grundig at se eder 
efter i Sømmene, til at gjøre det dybeste Indblik i 
eders hele Stel, i den hele Maade, hvorpaa I tæn
ker, læser, lærer, — og paa den anden Side ikke 
mindre tjenlig til at aabne den lærvillige og frem
adstræbende Discipels Øje for mange Mangler og 
Brøst, som han ofte selv mindst tænkte klæbede 
ved ham.

Imidlertid er den skriftlige Prøves Vanskelighed 
for eder, kjære Børn, taget i Betragtning af os Læ
rere ved denne Leilighed, saavidt det paa nogen 
mulig Maade lod sig gjøre, — netop fordi det er 
første Gang, I har været underkastede en saa alvor
lig, for eder hidtil ganske ukjendt Prøvelse, og al 
Begyndelse jo, som vi ved, er vanskelig. Kun den 
tykke, utilgiveligste Uvidenhed, kun den skjødesløse, 
afj askende Uvorrenhed er stemplet med et 6tal, en 
Karakter, som alene den mest tvingende Nød
vendighed kan bringe os til at nedskrive. Men 
des mere Hensyn skal der da ogsaa tages til det 
Skudsmaal, deri ligger, den skal ret vække Uro i 

3
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Lejren, — den skal prædike Nødvendigheden af at 
vende om fra en farlig, vildsom Sti for enhver Di
scipel, som i noget Fag har faat den, og som maa 
tilstaa, at han alene har sig selv at takke derfor 
og ikke med et Fnug af Sandhed kan skyde Skyl
den derfor paa Vorherre og paa de Evner, han har 
tildelt ham. Ja det skal vorde vitterligt for eder, 
kjære Gutter, at baade den Karakter og de øvrige 
slette Karakterer under hin Forudsætning i mere 
eller mindre Grad, alteftersom de er mange eller 
faa, vidner om moralske Brøst, om Pligtforsømmelse 
baade mod Gud og Mennesker, for hvis Farlighed 
kun en høj Grad af Letsind og Tankeløshed kan 
lukke Øjnene. — Men har Prøven været vanskelig, 
saa er paa den anden Side et tilfredsstillende Ud
fald af den des hæderligere; og I, mine kjære Di
sciple, hvorom dette gjælder, har god og gyldig Grund 
til at være hjerteglade i denne Stund, — allerhelst, 
naar ikke alene eders Hovedkarakter, men ogsaa 
Karaktererne for Orden og Opførsel er ligesaa 
gode eller maaske endnu bedre.

Orden er, som I ved, Sjælen i alle Forretnin
ger. En Discipel med Sands for Orden maa der 
blive noget af, det kan ikke fejle. Intet Under, at 
Skolen anser sig berettiget til gode Forhaabninger, 
naar den ser Orden hos sine Disciple, — intet Un
der heller, at den ikke kan give noget efter i sine 
Fordringer i saa Maade. Sandt nok-—der kan selv 
med den ordentlige Discipel mangen Gang gaa ret 
smaat paa Skolen med Hensyn til Lærdommen; — 
men saalænge han erden ordentlige, punktlige, 
akkurate, nøjagtige Discipel, der ikke lader sig 
træffe i Glemsomhed eller nogen Uorden af hvad 
Navn nævnes kan, er net med sit Tøj, sine Klæder, 
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sine Bøger og øvrige Skoleapparater, — saalænge 
har han ingen Grund til at lade Modet falde, men 
kan tillidsfuld stole paa sine Læreres venlige Over
bærenhed med Kundskabernes langsomme Tilegnelse, 
paa deres Taalmodighed med ham og inderlige Lyst 
til saavidt muligt at lette de svage Skuldre, om Sko
len stundom paalægger disse en Byrde, der kan blive 
trykkende nok.

Men er Sands for Orden en saa vigtig Ting, 
og maa Skolen til den opstille strenge Fordringer, 
saa kan I nok forstaa, at dens Fordringer til eders 
Opførsel er endnu større, — og det til eders Op
førsel udenfor Skolen ikke mindre end paa 
samme. Eller skulde det være Skolen en ligegyl
dig Sag, om eders Opførsel udenfor dens Enemær
ker vai’ maadelig nok, naar den bare var upaakla- 
gelig de Timer, I tilbragte under- eders Læreres 
Øjne? Jeg takker ingen Discipel for, at han paa 
Skolen lægger an paa at opføre sig skikkelig; det 
kan godt være Trældomsaanden, der i saa Maade 
bestemmer hans Færd, saa han er saa, som han er, 
fordi han ikke tør være anderledes. Men den Di
scipel, der bestaar Prøven i dette Stykke, naar han 
mindst tror sig bevogtet og bemærket af nogens 
Blik, allerhelst naar han bestaar Prøven, fordi der 
bor Tro i hans Hjerte, og han ved, at ikke engang 
i den lønligste Vraa er han upaaagtet afFaderøiet 
i Himmelen, — den Discipel altsaa, „som annamme
de en sønlig Udkaarelses Aand til Frygt“ og derfor 
opfører sig, som han gjør, det være sig i Lys eller 
i Løn, — denne Discipel og han alene skal ha
ve min og sine øvrige Læreres Ros. — —- Det [vil 
ikke have undgaat eders Opmærksomhed, kjære Di
sciple, at vi til denne Examen har været meget spar- 
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somme med at tildele nogen udm.godt for Opførsel; 
•— men om de faa, som har erholdt denne Karakt 
ter, har der rigtignok ogsaa været kun en Mening
blandt Lærerne om, at de fortjente en saadan Ud-. 
mærkelse, —> og det er vort sikre Haab, at de og
saa i Fremtiden vil vide at bevare et saa hædrende 
Vidnesbyrd fra Skolens Side. Om flere blandt eder 
har vi været i Tvivl. Lysten til at give eder 1 for 
Opførsel har rigtignok været stor—og hvorfor skul-, 
de den ikke ogsaa være det'? — men Frygten for, at vi 
endnu ikke kjendte eder tilbunds, og at I muligens 
i denne Henseende vilde tabe ved nærmere Bekjendt-. 
skab og da faa en ringere Karakter ■— noget som 
vilde blive tungere for eder, end om I aldrig havde 
erholdt den bedste — denne Frygt bestemte os til 
i dette Stykke at være yderst forsigtige. Overhove-, 
det er det min Agt og ikke mindre mine Medlære-, 
res at stræbe til det Maal, at udm.godt for Op-, 
førsel fra vor Skole skal blive for enhver Discipel, 
der kan præstere den Karakter, den bedste An
befaling, saalangt Skolens Rygte naar frem. Og 
naarl hører, mine unge Venner, atsaadanne Grund-, 
sætninger er de raadende hos eders Lærere, saa for-, 
staar I, haaber jeg, Grunden til, at saa faa denne 
Gang har faat udm.godt for Opførsel. Desuden, 
er det, som jeg ytrede, tungt for en Discipel først 
at se Tegn hos Lærerne til den højeste Tilfredshed 
og saa senere blive var, at man er bleven mindre 
fornøjet med ham, — saa kan I tro, at det er vel 
saa tungt for Læreren først at tænke særdeles 
godt om en Discipel og saa bagefter at tvinges til 
at se, at han har tænkt for godt om ham. Og tæn
ker nu nogen blandt eder: ja, naar det bliver saa 
vanskeligt at faa 1 for Opførsel, saa faar vist jeg 
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aldrig den Karakter, — saa faar Du tænke i saa 
Maade, min Ven, hvad Du vil, — men det vil jeg 
gige Dig, min Tanke tænker Du ikke paa den Maa
de; thi j eg tænker, at ingen af eder skal give sig, 
før han har faat den allerbedste Karakter her, just 
fordi Skolen lægger saa megen Vægt paa den. Hver
ken i denne eller andre Henseender fordrer vi nogen 
Fuldkommenhed hos vore Disciple, allerede af den 
Grund, at vi kun altfor godt ved, hvor ufuldkomne, 
ja skrøbelige — rent ud sagt ■—■ vi selv er i mange 
Stykker, —• men alle maa vi, unge og gamle, store 
og smaa, hige frem mod Maalet, og om ingen af os 
„allerede har grebet det eller allerede er fulcjkom- 
men, dog jage derefter, om vi og kan gribe det, ef
terdi vi og er grebne af Kristo Jesu.“

Og saa er da vort Dagværk tilende her paa 
Skolen for dette Aar, ■— Ferierne vinker os allerede. 
Hvor jeg under eder alle — kvægende, styrken
de Ferier, saa at I, naar vi atter med Guds 
Hjælp samles den 9de Januar Kl. 9 Formiddag til 
vor sædvanlige Gjerning, da kan møde hverandre 
glade og fornøjede, forfriskede og oplivede paa Sjel 
og Legem for med nye Kræfter og frejdig Hu atter 
at tage fat, hvor vi slap. Men her er nu atter den 
forsmædelige Ting, at ikke alle blandt eder kan—> 
selv med den bedste Vilje — nyde disse Ferier, — 
det kan ikke den Discipel, der i Skoleaarets Løb 
gik paa vildsomme Stier og stjal sig til at feriere, 
naar han ikke skulde, — det kan alene den flittige 
og stadige Discipel, der altid havde Øret aabent for 
Pligtens manende Opfordring til at arbejde, medens 
det var Dag, før Natten kom, da heller ikke han 
kunde arbejde. Enhver saadan Discipel — og Gud 
ske Lov, de udgjør Flerheden af denne Skoles Di
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sciple, disse Skolens Kjærnetropper — enhver saa- 
dan takker jeg (det er slet ikke min Ære for nær 
at takke en brav Discipel) takker jeg hjertelig i 
denne Stund baade paa egne og Medlæreres Vegne 
for den Glæde og Opmuntring, deres ufortrødne Flid 
beredte os, for den Lettelse, de skjænkede os, saa- 
vidt det stod til dem, under vort Kalds Besvær. 
Til en saadan Discipel siger jeg: den Bue, der 
altid holdes spændt, brister, — den Aand, der 
altid anstrænges, sløves; derfor skal Du, min Ven, 
nu grundig feriere, som Du grundig arbejdede, da 
Du skulde, — Du alene forstaar, hvad jeg mener 
ved grundig at feriere, Du alene vil vide grun
dig at benytte Ferierne til Gavn og Glæde baade for 
Dig selv og andre, ligesom Du er den eneste, der i 
Sandhed kan det.

Og I, mine kjære, højt agtede Medlærere, — 
hjertelig Tak for trofast Bistand og samvittigheds
fuld Færd fra først til sidst her paa Skolen! Gud 
velsigne eder med sin Aands Naadegaver og lade 
eder føle ikke det trættende alene i eders Kald, men 
tidt og ofte ogsaa det oplivende, forfriskende, Aand 
og Hjerte kvægende og styrkende ved idelig at fær
des blandt glade, muntre, livlige, troskyldige Barne
ansigter. En Bøn har jeg til eder —at I vil hjælpe 
mig til at „love den Herre, som os i vor Stand gi
ver Lykke, ham, som med tusind Velsignelser ved os 
at smykke, — til at tænke paa, at han sin Ære kan 
faa.“ Det vilde dog være bedrøveligt, om vi tileg
nede os noget af hvad der ham alene tilhører, og 
han skulde sidde fattig paa Tak denne Dag, ■— vi 
vilde selv have værst deraf.

Og nu Farvel saalænge! Se den glade, den 
dejlige Jul nærmer sig med raske Skridt. Snart „ki
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mer det til Julefest, det kimer for den liøje Gjæst, 
som steg til lave Hytte ned med Nytaarsgaver: 
Fryd og Fred. Saa prise vi Gud i allen Stund med 
liflig Sang af Hjertens Grund. Ja sjunge hver, som 
stamme kan, — der tændtes Lys i Skyggers Land.“ 
O maatte vi fryde og glæde os i Julens livsalige 
Fest, maatte vor Glæde altid blive en Glæde i Her
ren, vor Glædes Kjerne og Stjerne, maatte vi altid 
føle Tomheden af al Glæde udenfor ham!

Endnu engang, kjære Venner, ville vi, før vi 
skilles, paa Lovsangens Toner prise vor Fader i Him
melen for Julenattens velsignede Minder.

„Det kimer nu til Julefest, det kimer osv.K (af 
Wexelsens Salmebogstillæg).
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Forhandlinger i Anledning af Kristiaiisündä 
lærde- og Realskoles Oprettelse.

Kristiansunds Kommunebestyrelses Andra
gende af 24de Oktober 1862 om en Middel-og 

Realskoles Oprettelse*).

*) Mig velvillig meddelt ved Formandskabets Ordfører, Hr,- 
Toldinspektør Thue. J. E.- B.

I Repræsentantsamling d. 21de Oktober 1862 
blev enstemmig fattet følgende Beslutning:

Magistrat og Formandskab bemyndiges til paa 
Kommunebestyrelsens Vegne at indgive underdanigst 
Ansøgning om, at der liersteds maa blive oprettet 
en Middel- og Realskole, i hvilken Anledning Kom
munen forbinder sig til:

a) at skaffe Lokale til Skolen samt Bolig til Rek
tor, og

b) at bidrage aarlig til en saadan Skole 1000 å 1200 
Spd. imod at Borgerskolen her ophævesj og Ka
teketen med Bibehold af sin nuhavende Gage 
af Middelskolen og Emolumenter af Kommunen 
forpligtes til at gjøre Tjeneste som Adjunkt ved 
Middel- og Realskolen.

Man skal tillade sig at oplyse, at Kommunen un
derholder en Borgerskole, den Bernstorffske Stiftelse 
kaldet, som oprettet omtrent ved Aarhundredets Be
gyndelse vistnok gjennem Tidernes Løb har modta
get forskjellige Udvidelser, men som desuagtet ikke 
længere tilfredsstiller de Fordringer, Nutiden gjør 
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til en Dannelsesanstalt, som skal forberede til de 
forskjellige Livsstilinger.

Kommunebestyrelsen har ikke skyet noget Offer 
for at give denne Stedets eneste viderégaaende Sko
le de Forbedringer, som Forholdene har tilladt; 
men man har maattet erkjende, at der stiller sig 
Vanskeligheder iveien for at høste fuld Nytte af den 
Opofrelse, Kommunen har gjort for sin Skole, idet 
der ofte har været vanskeligt at faa og beholde due
lige Lærere, og den idelige Ombytning af disse har 
forvoldt; at man ikke har kunnet faa Undervisningen 
ledet med fornøden Enhed, et Forhold, som enhver 
kommunal Borgerskole paa et mindre Sted vil kom
me til at lide under, idet de akademiskdannede Læ
rere selvfølgelig altid stræber efter at komme i Em
bedsstilling, om det endog maa ske med Opofrelse 
i Indtægter.

Medens tidligere Handels- og Sømandsstanden 
var de Livsstillinger, hvortil Eorældre pléiede at 
bestemme sine Sønner, har Byens Opkomst og mate
rielle Udvikling gjort, at Kravet til en Skole, som 
kunde give den til hvilkensomhelst anden Livsstilling 
fornødne Fordannelse, mere og mere gjør sig gjæl- 
dende.

Det er vistnok saa, at forholdsvis faa Ynglinge 
her fra Stedet hidindtil har besøgt Universitetet; men 
Sandsen for den høiere Undervisning er ogsaa her 
bleven mere almindelig, og kan det saaledes anføres, 
at nu ikke saa faa Børn herfra ved udenbyes Skoler 
forberedes til Studeringerne, ligesom det utvivlsomt 
vilde have, været Tilfælde med ét langt større Antal 
Børn, dersom vi i vor Midte havde én Skole, som med
delte saadan Undervisning.

Denne Undervisning, som erhverves ved en Mid-?
4 
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del- og Realskole, vil ikke alene være til Nytte for 
Børn, som bestemmes for Studeringerne, men Trangen 
til en saadan Dannelse bliver mere og mere følelig selv 
blandtdem,som bestemmer sig for andre Livsstillinger.

Man har maattet erkjende, at det Krav, som her 
paapeges, kun kan afhjælpes ved Oprettelsen afen 
offentlig Middel- og Realskole, og da Staten vareta
ger den høiere Undervisning, vender vi os tillidsfuld 
til Deres Majestæt, idet vi haaber, at Statsstyrelsen 
heller ikke vil unddrage denne Kommune den fornødne 
Bistand til at faa sit Undervisningsvæsen ordnet paa 
en tidsmæssig Maade, efterat Opnaaelsen heraf ved 
egne Anstrængelser har vist sig umulig.

Vor nærværende Borgerskole bestaar af 2de Af
delinger, en for Drenge og en for Piger. Det er selv
følgelig kun for førstnævnte, at vi her andrager om 
en forbedret Undervisning, idet man agter at lade 
Pigeskolen gr a over til at være en privat Skole, i 
fornødent Fuld med Bidrag af Kommunen. Drenge
skolen, som meddeler Undervisning i de almindelige 
Realfag, har for Tiden 49 Elever; men tvivler vi ikke 
paa, at dette Antal ikke ubetydelig vilde forøges, naar 
det maatte lykkes at faa Skolen omdannet til en Mid
del- og Realskole, idet selvfølgeligen de ikke faa Børn, 
som herfra nu sendes til andre Byer for der at nyde 
en fuldstændigere Undervisning, da vilde søge Skolen 
hersteds, ligesom saadant ogsaa antageiigen vilde bli
ve Tilfældet med Børn fra de omliggende Landdistrik
ter. Der kan maaske her gjøres den Bemærkning, 
at man paa vort Nabosted Molde har en offentlig 
Skole, som uden stor Vidtløftighed maatte kunne sø
ges af Børn herfra; men hertil skal man tillade sig 
at bemærke, at det med Nutidens Kommunikations
midler mindre kommer an paa, enten den Skole, som 
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skal søges, ligger nogle Mile nærmere eller fjernere. 
Ulempen ligger deri, at Forældre bliver nødte til at 
sende sine Børn fra Hjemmet i en ung Alder og saale- 
des foruden at underkaste sig større Udgifter tvinges 
til at anbetro fremmede Tilsynet med sine Børn. 
For ubemidlede vil de hermed forbundne betydelige 
Omkostninger stedse stille sig som en uovervindelig 
Vanskelighed for at lade sine Børn nyde godt af den 
Undervisning, som kan faas ved en udenbyes offent
lig Skole. Ligesaalidt som det altsaa kan anses at 
gavne dette Sted, at der i Molde findes en Middel
skole, saaledes vilde det heller ikke medføre nogen 
Fordel for os, om Molde Middelskole maatte blive 
udvidet til en fuldstændig lærd Skole.

Til Støtte for vort Andragende tillader vi os at 
anføre, at Stedets Folkemængde ved sidste Tælling 
var 4290,*)  og at ingen By i vort Land med saa 
stort Indvaanerantal, Moss undtagen, er uden offent
lig Skole.

*) i 1860 omtr. 5000 Indbyggere. J. E. B.
**) i 1862 omtr. 51,500 Spd- J. E. B.

Stedets Toldintrader var i afvigte Aar omkring 
46000 Spd.**),  og vover vi ogsaa at anføre denne Om
stændighed i Haab om, at den vil blive tagen i Be
tragtning, naar det gjælder at paakalde Statens Bi
stand i et Spørgsmaal, som for Stedets Udvikling 
er af høieste Vigtighed.

Uagtet lokale Omstændigheder gjør, at Kommu
neudgifterne her bliver store, idet de i indeværende 
Aar er anslaaede til c. 17,700 Spd., vil det anta
gelig fremgaa, at Kommunen intet Offer har skyet 
for at fremme Undervisningen, den høiere som den 
lavere, naar der anføres, at Byens Tilskud til Bor
gerskolen, som ingen Formue eier og saaledes kun 
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i Navnet er en Stiftelse, iaar er 1254 Spd., og til Al
mueskolerne 2126 Spd. — Af Almueskoler haves her 
4, foruden 2de høiere Almueskoler, som samtlige un
derholdes for Kommunens Regning alene uden Bidrag 
af Oplysningsvæsenets Fond. I Borgerskolens Ud-, 
gifter er ogsaa de for dens Afdeling for Pigebørn 
indbefattede, og naar Kommunen her tilbyder et li- 
gesaa stort Tilskud til den Middel- og Realskole, om 
hvis Oprettelse her ansøges, som Udgifterne til den 
samlede Drenge- og Pigeskole hersteds nu andrager, 
tror vi, at det er lagt for Dagen, at det ikke er for 
at formindske Udgifterne ved Stedets Skolevæsen, 
men kun for at give dette den hensigtsmæssige Ud
vikling, som under vore Forhold kun kan opnaas. 
gjennem en offentlig Skole, at vi andrager om Sta
tens Bistand, idet det er sandsynligt, at Stedets Ud
gifter for Skolevæsenet, om vort Andragende indul
ges, endog vil forøges, naar Kommunen, som sand
synligt er, vil blive nødt til at bidrage til en særskilt 
Pigeskole. — Til Borgerskolen hører tvende Bygnin
ger, hvoraf den ene, som for faa Aar siden opførtes, 
nu tjener til Pigeskole; disse vil blive at overdrage 
den oprettende Middel- og Realskole.

Idet man tillader sig at bemærke, at man vist
nok anser en fuldstændig lærd- og Realskole for end
nu tjenligere for Stedet end en Middel-og Realskole, 
har man dog af Hensyn til de med den fuldsændi- 
gere Skole forbundne Udgifter ikke vovet at bringe 
en saadan i Forslag. — Budgettet for en efter vore 
Forhold afpasset Middel- og Realskole vil antagelig 
stille sig saaledes:

Rektor ..................................................  700 Spd.
1 Adjunkt......................•...................... 350 „
g do- , . .................... 600 „
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1 Timelærer............................................ 200 Spd,
Rengjørelse, Lys og Brænde . _............ 100 „
Bygningernes Vedligeholdelse, Brandkon
tingent etc. opføres med det Beløb, som 
dertil har været ansat i Borgerskolen . 102 „ 
Inventariets Vedligeholdelse og tilfældige 
Udgifter, ligeledes som Borgerskolens
Budget.................................................... 94 „
Uforudseede Udgifter ved Middel- og Re
alskolen anslaas til ................... ..  . . . 50 „

2446 Spd, 
Indtægt:

øj Skolepenge af 58 Elever, som fordeles 
saaledes:
1ste og 2den Fællesklasse
28 Elever å 12 Spd............ 336 Spd,
1ste Realkl. 10 Elev, å 18Spd. 180 „
2den do 10 do. ä 24 „ 240 „
1ste Latinkl. 5 do. å 26 „ 130 „
2den do. 5 do. å 32 „ 160 „

1046 Spd.
b) Byens Tilskud, ....... 1000 „ 

----------- 2046 „

igjcn 400 Spd., 
som altsaa vilde blive det Beløb, hvortil Statens Bi-, 
drag bliver at anslaa, idet de ved Statens Skoler bru-. 
gelige Indskrivningspenge,Lys- og Brændepenge anta-. 
ges at ækvivalere den Moderation, som indrømmes, 
naar flere Sødskende samtidig besøger Skolen.

Man skal gjør-e opmærksom paa, at det her an, 
glaaede Elevantal er det mindste, hvorpaa man tron 
at kunne gjøre Regning.

Det er- nemlig — nøje beregnet — Borgerskolens 
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nærværende Elevantal med Tillæg af de Børn her
fra, som nu besøger udenbyes Skoler.

Byens Bidrag er i dette Overslag opført med 1000 
Spd.; men, som der af den indtagne Repræsentant- 
beslutning vil ses, kan dette Bidrag, om det maatte 
forlanges, udstrækkes indtil 1200 Spd. — Som der vil 
ses, gaar den ovenfor indtagne Repræsentantbeslut
ning tillige ud paa, at det her bestaaende Kateket
embede forenes med en Adjunktpost ved den paa
tænkte Middelskole, ligesom det hidtil har været for
enet med Førstelærer- og Bestyrerposten ved Bor
gerskolen. Kateketens Pligter har bestaat i at for
rette Gudstjeneste hver tredie Søndag og hver An
dendag i de store Høitider samt forøvrigt i Sogne
præstens Forfald at bistaa ham i hans Forretninger. 
Kateketen har ikke som saadan været tilstaat no
gen Løn af Kommunen, men har haft Offerdag An
dendag i hver af de store Høitider.

Som Bestyrer af Borgerskolen har hans Løn væ
ret 350 Spd. foruden fri Bolig, og denne Løn har 
man saaledes opført i Middelskolens Budget som en 
Adjunktgage paa 350 Spd., idet Kommunen forøvrigt, 
som der vil ses, er gaat ind paa at sikre den vor
dende Kateket, som tillige maatte være Adjunkt ved 
Skolen, de Kateketembedet hidtil tillagte Em olumen- 
ter, nemlig det paapegede Offer samt fri Bolig.

Gjennemførelsen af denne Ordning vil forment
lig nu saameget lettere kunne ske, som Kateketem« 
bedet for Tiden er ledigt, medens det ikke anses 
ønskeligt, at dette Embede nu ophæves, i alle Fald 
ikke før ved Vakance i Sognepræstembedet, da By
ens annekterede tvende Landsogne fraskilles denne, 
og Sognepræsten derved sættes istand til at ofre By- 
menigheden hele sin Tid og sine Kræfter.
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Det her omhandlede Forhold er Grunden til, at 
det har været anset fornødenti foranstaaendo Over
slag at opføre tre Adjunktposter, medens Undervis
ningen i Middelskolen maaske ellers kunde været be
stredet med Rektor, 2 Adjunkter og 3 Timelærere.

Man har i foranstaaende underdanigste Ansøg
ning tilladt sig at fremstille Stedets Trang til en 
høiere Læreanstalt samt paavist Kommunens Rede
bonhed til at bidrage til Opnaaelsen af dette Øn
ske efter yderste Evne.

I Henhold hertil tillader man sig underdanigst 
at ansøge om, at en Middel- og Realskole maa blive 
oprettet paa Stedet, og gjør man sig i Underdanig
lied Haah om, at kongelig Proposition i Henseende 
til Bevillingsspørgsmaalet maa blive det nu forsam
lede Storthing forelagt.

Statsmyndighedernes Behandling af dette 
Andragende og Kristiansunds Skoles Opret

telse.
Amtmanden i Romsdals Amt anbefalede dette 

Andragende, men antog paa Grund af Byens Belig
genhed og klimatiske Forhold, at Skolen neppe kun
de paaregne synderlig Søgning udenfor Byen selv, 
ligesom han befrygtede, at Skolen ikke kunde paa
regne et saa stort Antal studerende Elever, som der 
i Andragendet var forudsat(10). Kirkedepartemen
tet fandt i Byens Folkemængde og stigende Betyd
ning samt Ubetydeligheden af det offentlige Bidrag, 
der vilde udkræves, tilstrækkelige Grunde til at an
befale Andragendet og bevirkede derfor kgl. Propo
sition i Overensstemmelse hermed fremsat. Men i 
Forbindelse hermed ansøgte Byen senere ved sin 
Repræsentant Konsul N. H. Knudtzon Storthinge^ 
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om Oprettelsen af en fuldstændiglær<1-og Re
alskole, for hvilket Tilfælde der tilbødes Skolen en 
af Byens Indvaanere subskriberet Kapital af 8,500 
Spd., deri iberegnet Konsul Knudtzons eget Bidrag 
2000 Spd. og 4000 Spd. af Byens Sparebank.

Ved at se lien til Kristiansunds Folkemængde,- 
sammenlignet med flere andre Byers, som dels har 
Middelskoler dels fuldstændige Skoler, til Byensjev- 
ne og stadige Udvikling igjennem lange Aarrækkcr 
og endelig til Discipelantallet i den derværende 
Borgerskole fandt Kirkekomiteen No. 1, til hvilken 
denne Sag af Storthinget var oversendt, ingen Grund 
til Tvivl om Paalideligheden af den opgjorte Bereg
ning over en højere Skoles sandsynlige Discipelan
tal, hvorfor den enstemmig maatte anerkjende Be
rettigelsen af denne Byes Krav paa Oprettelsen af 
en højere Skole. Det var kun Meningsforskjel om, 
hvilket Omfang Skolen burde gives, idet et Medlem 
(Kirkesanger Sæther) holdt sig til den kgl. Propo
sition om Oprettelsen af en Middel- og Realskole, 
medens de øvrige Medlemmer (Rektor Holmboe, Fo
ged Holmboe, Præst N. F. Jensen, Rektor Olsen og 
Gaardbruger Veide) anbefalede Oprettelsen af en 
fuldstændig lærd- og Realskole. Den Ilte Mai 
1863 besluttede derpaa Storthinget med 79 Stemmer 
mod 27 Kristiansunds lærde- og Realskoles 
Oprettelse i følgende Udtryk:

„Til Oprettelse og Vedligeholdelse af en kom
bineret lærd- og Realskole i Kristiansund bevilges 
aarlig [i Budgetterminen] 385 Spd. under Betingelse 
af, at Kristiansunds Kommune forpligter sig til: 
c) at anskaffe og vedligeholde forsvarligtLokale med

Inventarium til Skolen samt Rektorbolig.
1) at bidrage aarlig til Skolens Udgifter 1200 Spd.,
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b) at tilsvare, hvad Skolekassens aarlige Indtægt af 
Skole- Lys- og Brændepenge maatte komme til 
at udgjøre mindre end 1168 Spd.,

d) at bevirke henlagt til Skolen som dennes Eien
dom den inden Kommunen til Skolens Oprettelse 
subskriberede Sum af 8500 Spd, samt

e) at nedlægge den nuværende Borgerskole og sam
tykke i, at den ved samme ansatte Kateket méd 
Bibehold af de ham af Kommunen tilstaaede 
Emolumenfcr forpligtes til at gjøre Tjenestesom 
Adjunkt ved den nye Skole.“
Ved kgl. Resolution af 6te luni s. A. blev denne 

Storthingsbeslutning naadigst befalet tagen tilfølge.
I Overensstemmelse med denne Resolution Opfor

drede derpaa Kirkedepartementet gjenném Amtman
den i Romsdals Amt Kristiansunds Kommunebesty
relse til at fatte Beslutning om at vedtage de i Stor- 
thingsbeslutningen fastsatte Betingelser, hvorhos man 
forlangte Kommunebestyrelsens Erklæring om, fra 
hvilken Tid Skolelokalet, der foruden dé' fornødne 
Skoleværelser tillige maatte indeholde foinødne Lo
kaler til Bibliothek, fysikalske såmt Natur aliesamlin- 
ger og Gymnastiklokale saavelsoni Familieboliger 
for Rektor og Pedel, kunde være færdigt, idet man 
over disse Lokaler samt deres Indretning Og Udstyr 
udbad sig en nøiagtig Opgave og Beskrivelse. Frem
deles udbad man sig Erklæring om, hvorledes Skolens 
sukcessive Oprettelse tænktes iværksat, og om hvor 
stort Lærerpersonale der for det førsté vilde tiltræn
ges efter det ved Skolen strax paårégnelige Klasse- 
Og Discipélantal.

Formandskabet afgav derpaa de forlangte Erklæ
ringer og Oplysninger og indstillede derhos til den 
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samlede Kommunebestyrelse at fatte følgende Bö" 
slutninger:

1. Kommunen forpligter sig til at opfylde de Be
tingelser, som sidstafholdte Storthing har knyttet 
til dets Bevilling med Hensyn til Oprettelse og 
Vedligeholdelse af en kombineret lærd- og Re
alskole i Kristiansund.

2. Kommunebestyrelsen tiltræder forøvrigt de af 
Formandskabet i nærværende Indstilling paa 
Foranledning af det kongelige Departement for- 
Kirke- og Undervisnings-væsenet afgivne Erklæ
ringer og Oplysninger med Tilføiende, at den,- 
hvis de til Skolens og Rektors Disposition stil
lede Bekvemmeligheder maatte befindes atvære 
utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, er villig 
til at anskaffe andre og for Anvendelsen hensigts
mæssige Lokaler.

Kristiansunds Kommunebestyrelse' bifaldt der- 
paa under 18de August 1863 enstemmig Formand
skabets foranstaaende Indstilling.

Efterat saaledes Kristiansunds Kommunebesty
relse havde vedtaget samtlige de Betingelser, der fra 
det offentliges Side var opstillede som Vilkäar for 
dettes Tilskud, og da den tillige var villig til om for- 
nødiges at anskaffe nye alene til Skolens Brug op
førte Bygninger, antog Departementet,- at intet var 
til Hinder for at en fuldstændig lærd- og Realskole be
faledes oprettet i denne By, og udvirkede saaledes 
kgl. Resolution af 24de Oktober 1863 for, at Skolen 
oprettedes til saadan Tid, som af Kirkedepartemen
tet nærmere bstemtes, idet det derhos fandt det ret
test at bevirke Rektorposten besat nogle Maaneder 
før Skoleaarets Begyndelse,for at Bestyreren kunde 
faa Tid til at sætte sig ind i Forholdene, udarbejde 
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detailleret Forslag til Undervisningsplanen, afgive 
Erklæring med Hensyn til de ansættende Lærere m. v.

Skolens Budget var i vedkommende Komitees af 
Storthinget bifaldte Indstilling opgjort saaledes; 
A. Udgifter;

Lærerlønninger 
Rektor ................................... 900 Spd,
1 Overlærer.........................  500 „
2 Adjunkter å 300 ............. 600 „
Kateketen, der tillige vil have 
at forrette som Adjunkt ved 
Skolen.................................... 350 M
1 Timelærer.........................  250 „
1 Do. ........................   200 ,

2800 „ 
Pedellens Løn...................... 60 „
Kassererens Procenter .... 70 „
Timeundervisning 50 „
Sangundervisning................. 40 „
Bibliotheket 40 „
Lys og Brænde................... 70 „
Gymnastikundervisning ... 40 „
Andre Udgifter, hvoriblandt 50 
Spd, engang for alle til Gym
nastikapparater ........ 40 „ 

--------— 3210 Spd.
B, Indtægter:

1. Skolepenge, nemlig for hver 
Elev i Fællesklasserne hen
holdsvis 10 og 15 Spd., i 
Realklasserne 24 Spd. og i 
Latinklasserne 32 Spd. aar- 
lig med Tillæg af 6 Ort aar- 
lig somLys-ogBrændepenge 
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i Fællesklasserne, 12 Ort i 
de øvrige Klasser, samt 2 
Spd. i Indskrivningspenge 
ved Optagelse i Fællesafde- 
lingen og4Spd.vedOptagel- 
se i de øvrige Afdelinger. 
Om Moderation for flere 
Brødre samt Testimoniege- 
byr gjælder de sædvanlige 
Regler............................... 1168 Spd,
Herved bemærkes, at man 
er gaat ud fra, at indtil 5 
Gratistpladse bliver at ud- 
dele efter Omstændigheder
ne som hele eller halve og 
til studerende eller ikke stm 
derende Elever.

2. Kommunens Bidrag .... 1200 „
3. Oplysningsvæsenets Fonds 

hidtilværende Bidrag til den 
Bernstorffske Stiftelse*) . 32 „

4. R enter af den Skolen skjæn- 
kede Kapital 8500 Spd. . 425 „

5. Statskassens Bidrag aarlig . 385 „ 
-------------- 3210 Spd..

Forøvrigt bemærkes, at Skolen, naar den kom
mer i fuld Virksomhed, vil komme til at bestaa af 
2 Fællesklasser, 2 Realklasser og 3 Latinklasser, og 
at den, under Iagttagelse af den for det lærde Sko
levæsen gjældende Lovgivnings Bestemmelser, selv
følgelig i Lighed med Rigets øvrige lærde og Real
skoler er indrettet overensstemmende med den under.
♦) som Erstatning for et lignende Bidrag, som Skolen før hav

de af Seminarii Låponici Fond.
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80te Decbr. 1858 af Departementet udfærdigede al
mindelige Normalplan for de lærde, lærde- og Real- 
samt Middel- og Realskoler.

I Følge Bestemmelse i Forordning af |7 Novem
ber 1809 § 7 føres Overtilsynet over Skolen af et af 
Amtmanden i Romsdals Amt og Biskoppen i Trond- 
hjems Stift bestaaende Eforat, medens det specielle 
Tilsyn føres af jet efter samme Forordnings § 113 
cfr. kongelig Resolution af 12 Juli 1856 sammensat 
Skoleforstanderskab*).
*) foruden llektor bestaaende af Byens Magistrat og Sogne- 

præst, og desuden to af Kommunen opnævnte Mænd (f, T, 
Konsul N. H. Knudtzon og Distriktslæge 'Werring),
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C
Skoleefterretninger for 18g|,

I, Skolens Bestyrer og Lærere. Kasserer, 
Rektor Job KristianDischingtonElsterBødtker, 

født d, 14de Mai 1823 j Vanelvens Præstegaard 
paa Søndmør af Forældrene nuværende Sog
nepræst til Støren, Provst Kristian Bernstorff 
Bødtker og Hustru Kristiane Charlotte Bødtker, 
født Elster, dimitteredes 1841 fra Trondhjems 
Kathedralskole, bestod examen artium med Ka
rakteren Laudabilis, Andenexamen med Lau-, 
dabilis og 1847 filologisk Einbedsexamen med 
Laudabilis, Konstitueret 17do Mai 1848 som 
Adjunkt ved Skiens lærde Skole, udnævntes 
han til Adjunkt ved samme Skole d, 23de Marts 
1852, til Adjunkt ved Kristiania Kathedralskole 
d, 28de Mai s, A., til Overlærer sammesteds d, 
28de Mai 1857, og udnævntes d, 30te Marts 
1864 til Rektor ved Kristiansunds lærde- og 
Realskole fra 1ste Mai s, A. at regne. — Gift 
1843 med Antonette drikke, født von derLippe, 

Adjunkt Kateket Henrik Greve, født d. 7de Fe- 
bruar 1830 paa Hosangers Præstegaard af Fois 
ældrene Provst Johan Fritzner Greve og Hu-, 
stru Henriette Greve, født Neeven, dimitte
redes 1848 fra Bergens Skole, bestod ex, art, 
med Karakteren Laudabilis, Andenexamen 
med Laudabilis præ ceteris og 1852 theologisk 
Embedsexamen med Laudabilis, opholdt sig i 
Kristiania til 1858 som Lærer fornemmelig ved, 
Nissens Skole, ansattes 1858 som StiftskapeK 
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lan i Bergens Stift og udnævntes d. Gte Au
gust 1864 til Kateket og Adjunkt ved Kristi
ansunds Skole. — Gift 1864 med Elisabet Kri
stine, født Paasche.

Adjunkt Fortescue Gregg Larsen, født d. Iste 
April 1838 i Trondhjem af Forældrene Kjøb- 
mand Hans Jørgen Larsen ogHtistrU Ane Kri
stine Larsen, født Brechan, dimitteredes 1856 
fra Trondhjems Skole, bestod ex. art med Ka
rakteren Laudabilis, Andenexamen tiled Lau
dabilis og 1862 Reallærerexamen med Landar 
bilis, vikarierede fra Iste Marts 1863 vedKti- 
stiania Borger-og Realskole, ansattes Iste Au
gust 1863 som Lærer ved samme Skole, funge
rede samtidig som Lærer ved Akershus Amts 
Landbrugsskole paa Abildsø fra Iste Novem
ber 1863 indtil denne Skoles Flytning medio 
April 1864 og udnævntes den 6te August 1864 
til Adjunkt ved Kristiansunds Skole.

Adjunkt Bendix Edvard Reutz Bendixen, født 
d. 6te September 1838 i Bergen af Foræl
drene Skibskaptein Nils Bendixen og Hustru 
Maren Bendixen, født Johnsen, dimitteredes 
1857 fra Bergens Skole, bestod ex. art. med 
Karakteren Laudabilis, Andenexamen medLaw- 
dabilis og 1863 filologisk Embedsexamen med 
Laudabilis, privatiserte i Kristiania en Tid og 
blev 6te August 1864 udnævnt til Adjunkt ved 
Kristiansunds Skole.

Hjælpelærer Student Jens Skjoldborg, født d. 3die 
Mai 1837 i Bergen af Forældrene Toldinspek
tør Otto Lemmich Skjoldborg og Hustru Ma
ren Skjoldborg, født Greve, dimitteredes 1854 
fra Bergens Skole, bestod ex. art. med Karak* 
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teren Laudabilis, Andenexamen med Laudabi
lis, har fra den Tid paa Grund af svækket 
Helbred ikke med Kraft kunnet fortsætte Stu
deringerne, blev 1861 fra Nytaar konstitue
ret og samme Aars Sommer fast ansat som 
Tredielærer ved Kristiansunds Borgerskole, ef
ter hvis Ophør han modtog Ansættelse som 
Hjælpelærer ved den sammesteds oprettede 
lærde- og Realskole.

Hjælpelærer Løjtnant Andreas Thaulow, født d. 
12te April 1836 i Trondhjem af Forældrene 
Kjøbmand Kristian Thaulow og Hustru Lo- 
rentze, født Holm, blev 12te December 1857 
ansat som Løjtnant i Tr ondhjems Brigade 
med Examenskarakteren lieget godt. Blev i 
1859 Premierløjtnant og tog Høiskoleexamen 
i December 1863 med Karakteren Meget godt. 
Overtog 26de August 1864 Post Som Stads
ingeniør etc, i Kristiansund og ansattes fra 
samme Tid som Hjælpelærer ved Kristiansunds 
Skole. Gift i 1865 med Fanny, født Kloed.

Hjælpelærer Lars Svendsgaard, født d. 28de Juni 
1829 i Dovre Præstegjæld af Forældrene Thor
stein Svendsgaard og Hustru Mari (født paa 
Gaarden Lindsø), dimitteredes 1849 fra Klæbo 
Seminarium med Karakteren Meget duelig, 
modtog strax efter en Huslærerpost i Viks 
Præstegjæld i Namdalen hos Sognepræst N. J. 
Wessel Berg, forblev i denne Stilling indtil 
Nytaar 1858; hvorefter han ansattes somKir* 
kesanger i Nærø Hovedsogn og Lærer ved de 
sammesteds oprettede faste Rodestuer. I Ok
tober 1857 blev han ansat som Lærer ved Kri- 

u- stiansunds Borgerskole, og fra Juni 1858 til--' 
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lige som Vikariüs for Stedets Kirkesanger. Ved 
Borgerskolens Nedlæggelse oprettede han en 
privat Pigeskole og i Forbindelse med denne' 
en Forberedelsesklasse for Gutter, som agtes 
optäghe paa Kristiansunds lærde- ogRealskole, 
ved hvilken Skole han fra 25de August 1864 
antoges som Hjælpelærer. — Gift 1857 med 
Julie Marie, født Brechan.

Hjælpelærer Lars Guttormsen, født i Veø Præste- 
gjæld d. 1ste November 1834 af Forældrene 
Husmand Guttorm Larsen Holm og Hustru Ma
rit Olsdatter Holm, dimitteredes 1861 fra Klæbo 
Seminarium med Karakteren Meget duelig,raoA- 
tog Strax efter en Huslæretpost hos Sognepræ
sten i Bolsø, P. W. Schjelderup, forblev i denne 
Stilling indtil Januar 1864; konstitueredes der- 
paa som Lærer ved Kristiansunds Borgerskole 
og ansattes 25de August samme Aar som Hjæl
pelærer ved Kristiansunds lærde- og Realskole, 
hvorhos han overtog til samme Tid nogle Ti
mer ved Svendsgaards Skole.

Fra næste Skoleaars Begyndelse vil desuden 
Lærerkorpset endnu forøges med en ny Lærer, da 
Skolens Overlærerpost allerede er bleven besat med 
Overlærer Ole Langfeldt Boye, født i Bergen d.

12 Septbr. 1821 af Forældrene Skipperborger 
Ole Langfeldt Böye ogHustruBarbaraBerthine, 
født Petersen, dimitteret 1840 fra Bergens Ka- 
thedralskole, bestod ex. artium med Karakte
ren Laudabilis, Andénexamen ined Laudabilis 
præ ceteris, filologisk Embeds examen Dcbr. 1852 
med Haud illaudabilis og Juni 1853 med Lau
dabilis; Gjentagne Gange Vikarius ved Ber
gens Kathe dr alskole dels for Rektor Holmboo 
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under Storthingstiden dels i Lærervakancer; 
i længere Tid ansat som Inspektor og Lærer 
ved et militært Forboredelsesinstitut i Kristi
ania og senere som Lærer ved Nissens Latin- 
og Realskole samt ved hans Pigeskole. Ud
nævnt d. 27de Mai 1854 til Adjunkt ved Sta
vangers lærde- og Realskole, og d. 13de Mai 
1865 til Overlærer ved Kristiansunds Skole.
— Oift 1854 med Andrine Matthea, født Tobrud.

Samtlige Lærere med akademisk Dannelse, 
Bom eransatte vedKristiansundsSkole, har alt- 
saaselv gjennemgaat en lærd Skole og er kom
ne til Universitetet, dimitterede fra en saadam

Paa Grund af Vakance, Sygdomsforfald eller Rej
setilladelse har i Aarets Løb følgende Hjælpelærer© 
midlertidig vikarieret ved Skolen:

1. Havnefoged O. Lous. Da nemlig Adj. Greve' 
ikke kunde tiltræde sit nye Embede før Midten af 
Septbr., anmodede Rektor Hr. Lous om at læse Tysk 
i 11 af Hr. Greves Timer i Latin-og Realklasserne, 
medens dennes øvrige saavelsom Hjælpelærer Skjold
borgs 14 ugentlige Timer bestredes ved Rektors og 
de andre Læreres Vikarieren, naar de havde Timer 
ledige, eller i manglende Fald ved Inspektion fra Na
boklasserne. Da imidlertid Hr. Lous paa Grund af 
Sygdomsforfald og derved foranlediget Bortrejse al
lerede den 2den Septbr. maatte fratræde, overtog 
i hans Sted

2. Toldbetjent L. Brun disse 11 ugentlige Timer 
Tysk indtil Hr. Greves Tiltrædelse af sit Embede d. 
13de s. M. Hr. Brun læste derhos 7 ugentlige Ti- 
Ä®r Tysk i ovennævnte Klasser i Adj. Greves Sted? 
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da denne med Biskoppens Tilladelse var fraværende 
fra sit Embede fra 22de Oktob. til 4de Novbr. for 
at holde Bryllup i Bergen.

D. 20de Oktober meldte Adjunkt Larsen Syg
domsforfald. I Begyndelsen haabede lian og tildels 
ogsaa Lægen, at det kun vilde blive et forbigaaende 
Onde, hvorunder han led; men da et alvorligere Til
bagefald ■— Tilfældet ytrede sig fornemmelig med 
rheumatiske Hovedsmerter — overbeviste begge om 
deres Fejltagelse heri, blev der besluttet, at Larsen 
skulde rejse d. 1ste Novbr. tilTrondhjem for at un
derkaste sig enfuldstændigereKurmedDampbade osv.

Da der saaledes var at forudse, at Larsens Syg
dom vilde blive temmelig langvarig, og Adj. Greve 
atter havde overtaget sit Embede d. 5te Novbr., fo
retog Rektor en partiel Omarbejdelse af Timetabel
len og fordelte fra Mandag d. 7de Novbr. Adj. Lar
sens Fag og Timer saa ligelig som muligt paa Skolens 
samtlige øvrige Lærere, hvorhos Toldbetjent Brun 
atter tilkaldtes fra samme Dag for at læse Larsens 
5 ugentlige mathematiske Timer i I L&-R, ligesom de 
tvende naturhistor. Timer i 1 F. sløjfedes, saa denno 
Klasse kunde forlade Skolen Onsdag og Lørdag Kl. 
1 istedenfor Kl. 2.

Adjunkt Larsen overtog atter ^it Embede d. IGde 
Januar 18G5 paa de Hr. Brun overdragne 5 Timer 
nær, og fra 23de s. M. ogsaa disse, da det viste sig, 
at han var bleven ganske restitueret igjen efter 
sin haarde og langvarige Sygdom.

3, Løitnant i Marinen C. F. Rode vikarierede 5 
Timer ugentlig i Engelsk for Hjælpelærer Løjtn.Thau- 
low under dennes Bryllupsfærd;til Kristiania og Fra
værelse fra Skolen fra 20de Marts — 21de April 1865,
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Til Kasserer ved Skolen fra den Tid, dåden«; 
ne traadte i Virksomhed, havde Rektor foreløbig an, 
taget Adjunkt Bendixen. Dette Valg stadfæstedes 
af Skolens Forstanderskab, da dette første Gang sam, 
ledes d. 5te Decbr. 1864. Den Kaution af 300 Spd., 
som Forstanderskabet affordrede Kassereren, tilbød 
Adjunkt Greve og Rektor sig at stille for ham.

Om samtlige Læreres nuhavende Gage og Kasses 
reren somtrentlige Løn er det fornødne oplyst S. 35.

II. Klasseinddeling og Discipeltal.

I Skoleaarets Løb har 6 Klasser (2 Fællesid., 2 
Real- og 2 Lafinklasser) været i Virksomhed, alt, 
saa den hele Skole alene med Undtagelse af 3die 
(øverste) Latinklasse. Da nemlig flere Disciple fra 1—; 
3 Aar havde læst Latin, kunde endog 2den Latinklas, 
se sættes igang med 8 Disciple, ligesom 5 kunde op, 
tages i den parallelle 2den Realklasse. Det eneste 
Fag, hvori flere af disse 2 Klassers Disciple stod be-, 
tydelig tilbage, var Fransk; men da de i andre Hen
seender kvalificerede sig fpr disse Klasser, fandt man 
det ikke tilraadeligt alene for Franskens Skyld at 
indsætte dem i de respektive Klasser nedenfor. For 
at bøde paa denne Ulempe (og ved en saadan Over
gang fra den ene Skoleart til den anden og fra Be, 
følgeisen af en Skoleplan til en ganske ny og tildels 
væsentlig forskjellig maa man jo altid være forberedt 
paa Ulemper) lod Rektor hine Disciple erholde i alt 4 
ugentlige Timers Undervisning i dette Fag, saaledes 

nederste Afdeling i Latinklassen i 2 Latintimer 



45

nndervistes sammen med 2den Realklasse i dennes 
3die franske Time og den ene af dens 3 Timer Na
turlære. Dette sidste Fag fik saaledes dette Aar 
kun 2 Timer, ligesom nederste Afdeling i 2 L. 7 Ti
mer Latin istedenfor 9.

Af 2 L.g oprindelig 8 Disciple gik en efter Halv- 
aarsexamen over til den parallelle 2 R., medens en 
anden ved Udgangen af Marts tilstedes Fritagelse for 
at læse Græsk og liar i sin Klasses græske Timer 
erholdt Sysselsættelse i den parallelle Realklasse, 
Af 2 R.s oprindelig 5 Disciple — den ene af disse 
konfirmeredes forrige Sommer, ligesom 2 nu gaar til 
Konfirmation —r- nedflyttedes efter Halvaarsexamen 
en i IR.; men da, som anført, samtidig en fra 2L. gik 
over i denne Klasse, har 2 R, det hple Skoleaar haft 
5 Disciple.

Af 1 L.s oprindelig 9 Disciple gik ep allerede 
ved Septbr,s Udgang ovor i dpn parall, 1 R., som op
rindelig talte 7 Elevpr, men nu fik 8 pg altsaa fra 
Nytaar 9 (ved den enes Nedflyttelse fra 2 R.).

I Septbr. indsattes 2 nye Disciple i Skolen, hvor
af den ene fik Plads i 2Fælleskl. og den anden i 
1 Fælleski. Fra Nytaar optoges nok en Discipel i 
2F.*)- Skolens Discipelantal par altsaa i 1ste Halv- 
aar været 68, i andet 69, saaledes fordelte:

*) Denne sidste var en udenbyes, hvis Fader ikke kjend te 
Skoleforordningens Bestemmelse om Tiden for Disciples 
Optagelse, hvilken i Regelen er ved Skoleaarets Be
gyndelse i Juli Maancd. Det er i Aim. lidet øn
skeligt, at der —som i særegne Tilfælde efter samme For
ordning kan ske — optages Disciple til andre Tider, 
ikke mindre forSkolens Skyld end for de senere antegne 
Disciples. Disse sidste har i Aim ondt for at følge med, 
naar de ikke deltog i Undervisningen fra først af ~ og i 
saa Henseende er de første Uger af Skoleaaret de alley-
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2 L.
8

1 F. 2 F. 1 11. I 1 L 2 R.
1ste Halvaar 20 19 8 i 8

2det Halvaar 20 20
9 1 8

Sum. 
' 63 '

I 69
Hvad Disciplenes Alder angaar da maa bemær

kes, at flere blev optagne i 1ste Fælleski. i en for
holdsvis meget ung Alder, enkelte endog kun lidt 
over 8 Aar gamle. Rektor gik i saa Henseende ud 
fra, at ogsaa dette var en af de Ulemper, man i 
en saadan Overgangsperiode maatte finde sig i, og 
at han ikke vilde handle forsvarlig ved at negte nogen 
Discipel, som allerede var Elev af den forrige Skole, 
Optagelse i den nye, hvoraf Følgen vilde blive, at 
flere Forældre nu vilde komme i Forlegenhed og bli
ve mere vanhjulpne ved, at Byen havde erholdt en 
fuldstændigere Undervisningsanstalt, end om de hav
de beholdt den forrige. Lod det sig end forudse, 
at man i Skoleaarets Løb derved i flere Fag kun 
ufuldkomment vilde naa det for IsteFælleskl. i Sko
leplanen fastsatte Maal, forekom dette ham dog at 
være en forholdsvis mindre Ulempe, som der i Ti
dens Løb kunde raades Bod paa, end om man tvang 
flere Forældre til midlertidig at se sig om efter an
den Undervisning for sine Børn, alene fordi disse 
endnu var for unge til at kunne faa Plads i den nye 
Skole, medens deres fordums Klasse- og Skolekame
rater optoges i samme. Naar imidlertid Ulemperne

vigtigste — ligesom de andre Disciple gjærne paa en eller 
anden Maade sinkes i sine Fremskridt derved, at der maa 
skjænkes de senere tilkomme cn særlig Opmærksomhed. 
Er paa den anden Side den senere antagne Discipel i no
gen Grad forud for sin Klasse, saa lider igjen han un
der dette Forhold. Bedst derfor for alle Parter, at 
den rette O tagels es tid ^f vedkommende nøje 

- iagttages.
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herved ikke er blevnc større og væsentligere, end i 
Virkeligheden er blevet Tilfældet, da ser Rektor ogsaa 
heri et Bevis paa sine Medlæreres Ufortrødenlied og 
Dygtighed.

IIL Undervisningstiden og dens Fordeling 
paa Fag og Lærere. Halvaarsexamen.
Den daglige Undervisningstid har, som ved Kri

stiania Kathedralskole, været sammenhængende fra 
Kl. 8—2, dog saaledes, at, som der, Sang- og Gym
nastiktimerne har været lagte afbrydende og rekre
erende ind imellem den øvrige Undervisning i Mel
lemtimen 11-12, i hvilken Disciplene hver Dag enten 
har sunget eller gymnasticeret, men — alene paa 
etPar ikke-syngende Elever nær omLørdagen—ikke 
været frie eller overladte til sig selv. Kun i den 
mørkeste Tid af Aaret (i dette Skoleaar fra 21de 
Novbr.—4de Februar) indskrænkedes Skoletiden til 
KL 8%—2, saaledes at de 3 første Læsetimer kom 
til at ligge mellem 81/2—-ll’/2, Gymnastik- og'Sangti- 
men mellem 111/;,—12’4 samt 4de Læsetime mellem 
12V4—1. I denne Tid holdt man igjen med Frimi- 
nuterne, der indrømmes Gutterne mellem hvert Ti
meskifte, og henlagde Frikvarteret til Frokostering 
og Rekreation forøvrigt—1 til Kl. lOVs (istedenfor som 
ellers til KL 11), at .ikke-Mellemtimen skulde blive 
for kort. Ingen Undervisningstime har Saaledes væ
ret henlagt til længere ud paa Eftermiddagen, noget, 
som allerede Byens Beliggenhed paa 3 forskjellige 
Øer.xilde have gjort ganske utilraadeligt, og som ogsaa 
i andre .Henseender turde være lidet ønskeligt og hen- 
sigtsmæssigt,ligesom en saadan Ordning er etBrudpaa 
Prinsippet for-sammenhængende Skoleundervisning.
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Ugens Gjerning har været indledet med Salme'« 
sang af samtlige Disciple (sml.S.14) og Bøn af Rek
tor, ligesom der i Fasten tilstedes Disciplene atover« 
være Fasteprædikenen Kl. 11—12y4 i Byens lige ved 
Skolen beliggende Kirke, forsaavidt de efter Raad- 
førsel med sine Forældre eller Værger foretrak dette 
for at gymnasticere.

Hvormange ugentlige Timer der har været til
lagt ethvert Fag, i hvilke Fag Latin- og Realklas-- 
seme har havt særskilt,, og i hvilke de parallelle' 
Klasser i Latin- og Realafdelingen fælles Undervis« 
ning, viser nedenstaaende

Tabe 1.

Fagene.

Norsk . . .
Tysk .... 
Fransk . .
Fngelsk . . 
Latin . . .
(Iræsk . . .
Religion . .
Historie 
Geografi . . 
Naturhistorie 
Mathematik 
Naturlære . 
Regning . . 
Skrivning . 
Tegning . . 
Sang .... 
Gymnastik.

Læsetimer =
+ Sang og 

Gymnastik —
* Sml. med Hensyn til disse Fag det S. 44—45 anførte.
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a betegner vedkommende Klasses nederste, b dens øverste 
Afdeling. Kun i Latin og Fransk har der vanet to Afdelin
ger i 2 L., ligesom tildels i Engelsk i 2 R. efter Jul; men for
øvrigt har der i Latin- og Realklasserne kun været et Aars- 
hold dette Skoleaar.

Ilisse Undervisningstimer har været saaledes for
delte paa Skolens Læfere, idet Skolens ‘2 Timelærer- 
poster har været overtagne af 4 Hjælpelærere (af 
hvilke 3 allerede havde Ansættelse ved den forrige
Borgerskole).

Hektor Latin i 2 Latinkl. . . 9 Timer.
(Ordinarius i 2 — - 1 — . . 3 —
og 1 Latinkl.) Histor.- ILat. og 1 Realkl. 3 ——

Tysk - 2 Fælleski. . . 1 —
Norsk ---------- - . . 1 —

— - 1 Fællesid. . . 1 —
18 Timer.

G rem Religion i alle Klasser . - 10 Timer.
Tysk - 2L.&R.) iTime ,3 
v , / særskilt LNorsk - „ 1 J 2K. |3

—
—

Tysk -1L.&R .... 4 —
Norsk - — . ... 4 _

-------- 24 —
Larsen Mathern.- 2L&R .• j . 4 Timer.

(Ordinarius i 2 — - 1L&R ... 5 _
og 1 Realkl.) Geografi- 2L&R .. . 1 —

N aturliist. i F ælles-ogRealaL8 —
Regning - 2F. . . . .' 4 —
Naturlære- 2R......................2 —
Fransk - 2R&L. b .■ . 1 _

2 5
Bendixen Historie - 2L&R ... 3 Timer.

(Ordinarius i Græsk - 2L. .... 5 —.
1 FælleskL) Latin - 1L......................6

Geogräfi - 2F. .... 3 —
Tysk J IL . . ; . 5 —
Norsk - — .-... 4 ~ 26

Skjoldborg 
(Ordinarius i

Fransk i2L&R 3

2 Fælleski,) Geografi- 1L&R .... 2 ——
7
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Skrivning i 1L&R ... 1 Time
Tysk -2 F. .... 4 —
Norsk - - . . . . 4 MTimeri

Thaulow Engelsk i 2 R ... 2 Timer.
— -IR . . . 3 —

Tegning - 2 R&1R. . . 2 —
— - 2 F. . . . 2 —

- 1 F. . . . 2 —
Gymnastik i alle Klasser 5 — j y _

Svcndsgaard Historie i 2 F. ... 3 —
— - 1 F. . . . 3 —

Geografi - — ... 3 —
Sang i alle Klasser . . 5 — _

Guttormsen Regning i 2 R. ... 2 —
— -IR. . . . 2 —
— - 1 F. . . . 4 —

Skrivning- 2 F. ... 3 —

Den lovbefalede Halvaarsexamen (en Prøve, som 
der ligesaa lidt ved denne Skole, som, saavidt vides, 
ved nogen anden af Statens Skoler har kunnet væ
re Tale om at ønske afskaffet) afholdtes fra Onsdag 
d. 14deDecbr. - Torsdag Formiddag d. 22de Decbr., 
efterat man i et foregaaende Lærermøde var bleven 
enig om, hvilke Fag der denne Gang hensigtsmæs- 
sigst ikke burde være skriftlige, nemlig Græsk i 2 
L., Historie og Geografi, i 2 F. og 1 F., Religion i 
1 L&R., 2 F. og 1 F. samt Regning i 1 F. Hvad den 
sygmeldte Adj. Larsens Fag angaar, da vedtoges, at 
Examen i Mathematik i 1L&R. skulde sløjfes, ligesom 
Selvfølgelig Naturhistorie i 1 F. (sml.S.43).— Mathe
matik i 2 L&R. besørgede Hjælpelærer Thaulow, lige
somAdj. BendixenGeografi i samme Klasse. Adj. Gre
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ve paatog sig den skriftlige Examen i Naturhistorie 
i 2 R., ligesom Hjælpelærer Svendsgaard samme i 
Naturlære i 2 R. og Naturhistorie i 2 F., hvorhos 
Hjælpelærer Guttormsen Naturhistorie i 1 R. og Reg
ning i 2F. For den væsentligste Del havde disse Læ
rere vikarieret forAdj. Larsen i Novbr. ogDcbr.net- 
op i hine respekt. Fag.

Med Hensyn til den specielle Anordning forøv
rigt af denne Examen da gjorde Rektor i samme Læ
rermøde sine Kolleger bekjendt med de Regler, som 
herom i Tidens Løb er bievne vedtagne i flere Læ
rersamlinger ved Kristiania Kathedralskole, og som 
findes trykte i Prof. Vibes Program for denne Sko
le for 1858, ligesom Disciplene umiddelbart før Examen 
gjordes bekjendt med disse Bestemmelser, forsaavidt 
de vedkom dem. Forøvrigt gjorde Lærerne sig til 
ufravigelig Regel at føre skarp Kontrol med Disci
plene under deres Affattelse af de skriftlige Besva
relser, at ikke nogen ved tilsyneladende Mangel paa 
Agtpaagivenhed fra Inspektørens Side skulde „fristes 
over Formuen.“

Skolens Virksomhed i Skoleaaret
i de forskjellige Fag.

Norsk.
1 Fælleskl. (Bendixen 4 Timer.) I Begyndelsen af 

Skoleaaret gik Lærerens Bestræbelse fornemmelig‘ud, 
paa at øve Disciplene i Indenadlæsning. Saasnart 
de første Vanskeligheder hermed var overvundne, an
vendtes de ugentlige Timer paa følgende Maade: 1 
Time brugtes til Diktat for største Delen af forhen 
læste Stykker, medens 1 anvendtes til Fremsigelse 
af udenadlærte selvvalgte poetiske Smaastykker i Jen- 



52

sens Læsebog, som gjennemgikkes og forklaredes; 
der lagdes her især Vind paa Tydelighed og Klarhed 
i Fremsigelsen. 1 Time benyttedes til Læsning og 
Forklaring af det læste samt Analysering, hvorved 
kun det allernødvendigste af Grammatikens Elemen
ter indøvedes, alt kun i Omrids og uden nogen nær
mere Indgaaen paa det enkelte. Den 4de Time brug
tes dels som forrige, dels, og det fornemmelig, til at 
fortælle Disciplene udvalgte Stykker af den nordiske 
Mythologi og vor Oltidshistorie, som Eleverne der
efter strax fortalte igjen, og det med en Nøjagtig
hed og et Liv, som viste, i hvor høj Grad dette vakte 
deres Interesse. En enkelt Gang fik de Gjenfortæl- 
linger en Uge efter. — Rektors ugentlige Time an
vendtes til Samtaler, til Fremsigelse af udenadlærte 
Digte, som i forrige Time var gjennemgaaede, og naar 
Tiden tillod det, til Indenadlæsningi JensensLæsebog.

2 Fællesld. (Skjoldborg 4 Timer). I 2 Timerom 
Ugen blev Formlæren gjennemgaat praktisk ved 
mundtlige og skriftlige Analyser og med stadigt Hen
syn til den tyske Grammatik. Hermed forbandtes Læ- 
seøvelser, undertiden afvexlende med Gjengivelse af 
korte Fortælling!’i1 og Beskrivelser-i Brevform. 1 Ti- 
me ugentlig Diktat, i den senere. Tid uden Opgivelse 
af Skilletegn, og i d. 4de Time Deklamationsøvelser 
anstillede, hvorved Disciplene undertiden har haft frit 
Valg; men som oftest har de dertil valgte Stykker 
væretgjennemgaaede og forelæste af Læreren og der- 
paa Disciplene foresatte. — Rektors ugentlige Time 
her anvendtes omtrent som i 1F. dog un der større For
dringer til Disciplene efter deres Alder og Modenhed.

1 Lat. og Realltl. (Greve). 1 Time anvendtestil 
at gjennemgaa og indøve Sætningslæren, 2 hovedsa
gelig til Læseøvelser og Gjennemgaaelse af Læsestyk- 
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ker i Jensens Læsebog, tildels (i sidste Halvaar) til 
Deklamationsøvelser, medens den 4de Time benyt
tedes dels til skriftlige Øvelser (20 Diktater) dels 
til Gjennemgaaelse af skriftlige Hjemmearbejder, som 
i sidste Halvaar i Regelen har været givne hver 
2den Uge og gaat ud paa Gjengivelse af oplæste For
tællinger, Beskrivelse (f.Ex. af en Baad, af det her 
brugelige Boldspil), Oversættelse fra Tysk af tidli
gere gjennemgaaede Stykker og lign.

2 Lat. og llealkL (Greve). Læseøvelser samt en
kelte Deklamationsøvelser. Af Litteraturhistorien er 
givet en kort Udsigt over Holbergs Liv og Skrifter, 
samt udvalgte Stykker af disse gjennemgaaede eller 
forelæste (hovedsagelig efter H. Lassens Læsebog).

12 Stileøvelser, især Beskivelser (f. Ex. af et Skib, 
Hesten, Fa aret), og Skildringer (f. Ex, af en Vinter
dag. en Storm); enkelt Gang: Ordforklaringer (Syno
nymer, hvis Betydning og indbyrdes Forskjel først 
mundtlig er fremstillet) eller kort Fremstilling af 
Indholdet af længere Stykker. Stile i disse Klasser 
givne i Regelen hver 3die Uge.

Den ugentlige Extratime i 2 R, anvendtes dels 
til Gjennemgaaelse af denne Klasses Stile, dels til 
grammatikalske Øvelser, dels endelig til Læseøvelser 
eller Gjennemgaaelse af Læsestykkør i Lassens Læ^ 
sebog.

Tysk.
1 EællesltL (Bendixen). De første Par Maane- 

der af Skoleaaret anvendtes ogsaa de tyske Timer 
til Norsk. Først i November kuiide Klassen begynde 
paa Tysk. Af Bergs Lære- og Læsebog efter den 
Ahnske Methode er gjennemgaat den første Afdeling 
og lidt af anden, saaledes at først det tyske Stykke 
lærtes, derefter det norske, og dette siste endelig 
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skreves hjemme som Stil. Hei’ benyttedes ingen Gram
matik; men de sproglige Fænomener omtaltes kun, 
eftersom de forekom under Læsningen.

2FæUesltl. (Skjoldborg 4Timer, Rektor IT.). Det 
vigtigste af Formlæren efter Løkke s Grammatik samt 
de 55 førsteSider af Aalholms Læsebog (til „Kleine 
Erzählungen“), tildels udenadlærte.

iLat.&B.kl. (Greve). Hallagers Læsebog*)  S. 
141—249. Af Løkkes Grammatik Bøjningslæren til S. 
82 (Kap. 9 „Om Verberne“). 12 Stileøvelser.

*) Denne Bog er kun bibeholdt i disse Klasser af den Grund, 
at den allerede fra Borgerskolen var i samtlige Disciples 
Hænder. I denne Henseende har man saavidt muligt gaat 
frem med Lempe for ikke at volde Børnenes Forældre 
større Udgifter, end fornødent, med Anskaffelse af nye 
Lærebøger, der for Fremtiden skal bruges.

2 Lat.&B.kl. (Greve). Autenrieths Læsebog S. 
115—163 (sidste Udgave). 2 R. særskilt desuden S. 
98—115 og 204—213. Af Løkkes Syntax enkelte Af
snit gjennemgaaede. 13 Stileøvelser.

Frans li.
2 Lat.&B.Hl. (Skjoldborg, 1 Time Larsen), a Det 

vigtigste af Formlæren efter Ingerslevs franske 
Grammatik samt Aalholms Læsebog S. 13—69.

1 ) Desforuden: Nogle af „Histoires“ i Læsebo
gen og det grammatiske Pensum fuldstændigere.

Engelsk.
lEealkl. (Thaulow). Hedleys Læsebog efter 

Ahns Methode S. 26—85. Læseøvelser indenad S. 168 
—177 og 185—199. Hele Hedleys grammatiske Grund
træk — ialt 13 Sider med Undtagelse af de uregel
mæssige Verber. 22 Stileøvelser.

2 Bealkl. (Thaulow). Autenrieths English 
reader, Stykkerne 1—7. Oftere Taleøvelser anstil
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lede efter Hedley. 28 Stile. Den fra 2 Lat.kl. efter 
Halvaarsex. overflyttede Discipel har gjennemgaat 
Hedleys grammatiske Grundtræk og de 80 første Styk
ker af dennes Læsebog samt skrevet 20 Stileøvelser.

Latin.
1 Latinld. (Bendixen 6 Timer, Rektor 3 Timer). 

Schmidts Læsebog, de 32 første Stykker under sta
dig Henvisning til Madvigs Gramm. (4de Udg.) samt 
andet Afsnit (Fabulæ). Af Gramm, desuden gjennem
gaat i Sammenhæng det væsentlige af Formlæren, 
Orddannelseslæren og af Syntaxen (med Oversprin
gelse af alle Anmærkninger) til Genitiv. Stadig Øvel
se i skriftlig at oversætte paa Latin de i Læsebogen 
hver Gang forekommende norske Stykker, i Begyndel
sen efter Lærerens mundtlige Gjennemgaaelse, senere 
med engang paa egen Haand.

2 Latinld. (Rektor), a Schmidts Læsebog, første 
Afsnit dels repeteret dels læst fra nyt af, og det sid
ste dels mundtlig dels skriftlig gjennemgaat; af tre
die Afsnit de 60 første Stykker; Cæsar de bello Gal
lico 1ste Bog (Bødtkers Udgave).

b. Desuden: Sallust’s Jugurtha og af sammesCa- 
tilinade 12 sidste Kapitler. (C. Müllers Udgave), samt 
de 2 første Bøger af Virgils Æneide efter Eicherts 
Udvalg; til Virgil har Disciplene benyttet som Hjæl
pemiddel paa egen Haand „Freunds Präparation zu 
Virgils Æneis“ i hans Schüler-Bibliothek, hvorved 
al Gjennemgaaelse fra Lærerens Side har kunnet 
indskrænkes til en blot examinatorisk.

Begge Afdelinger har derhos repeteret Formlæ
ren i Madvigs Gramm, og læst første Afsnit af Syntaxen 
(til Tempora og Modi), er ugenti. øvede i Stil eller 
(og det fornemmelig) Oversættelse ex tempore paa 
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Skolen og har skrevet 32 Hjemmearbejder, (a del* 
vis baade Stil og Oversættelse, b udelukkende Stile).

Græsk.
2 Latinid. (Bendixen). EfterCurtius’s Gramma* 

tik læst Lydlæren og Formlæren og i Schenkels Læ* 
sebog det meste af de dertil svarende Stykker.

Religion.
1 Fællid. (Greve). Wexels’s Bibelhistorie S. 1 

—63 (til 6te Hovedstykke: „Det babyloniske Fangen
skab“); Katekismens 3 første Parter og 10 Salmer 
af Wexels’s Salmeudtog.

2Fællld. (Greve). Wexels’s Bibelhist. S. 75—134 
(D. nye Testam.s Histor. til „Anhang“), desuden i det 
nye Testam. flere Afsnit af Evangelierne; Katek.s 5 
Parter og 12 Salmer af Wexels’s Salmeudtog.

1 L&Rld. (Greve). Vogts større Bibelhist. S. 1 
—58 (til 4de Mosebog), af Forklaringen S. 1—40 
(til den 2den Artikel.)

2 L&Rld. (Greve). Vogts størreBibelh. S. 1—124 
(til „Jøderne i det babyloniskeFangenskab“),afFor- 
klaringen S. 1—66 (til d. 3die Part).

Historie.
1 Fællid. (Svendsgaard). R.TønderNissens Ver

denshistorie fra Begyndelsen til „Det vestlige Riges; 
Undergang“ (§ 47).

2 Fællid, (Svendsgaard). Nissens' Verdenshist. fra 
Middelalderen (§ 43) til Richelieu (§ 98).

1 L&Rld. (Rektor). Af Stipendiat Da aes Lære
bog den gamle Historie gjennemgaat under stadig Be
nyttelse af historiske Væggekaartér.

2 L&Pdd. (Bendixen). Af Stipendiat Daaes Læ
reb. er Middelalderens Historie læst under stadig Be-' 
nyttelse af hist. Væggekaarter. Efter Fuldendelsen 
heraf begyndtes paa Siegw. Petersens Lærebog i 
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Norges, Sveriges og Danmarks Historie, hvoraf læstes 
40—50 Sider.

Geografis
1 Fællkl. (Svendsgaard). Landene, de vigtigste 

Havbugter; Stræder, Øer, Elve, Indsøer, Bjerge og By
er i alle Verdensdele efter Væggekaarter. Derhos er 
ved mundtlige Foredrag meddelt det væsentligste om 
Landenes naturlige Beskaffenhed, Klima og Naturpro
dukter. Geelmuydens Geografi for Begyndere er 
lagt til Grund.

2 Fællkl; (Bendixen). Af Geelmuydens mindre 
Geografi er læst fra Europa til Afrika.

1 L&Rlil. (Skjoldborg). De tre nordiske Riger 
efter Geelmuydens større Lærebog.

2 L&FM. (Larsen). De tre nordiske Riger, Stor- 
britanien og Irland efter Geelmuydens størreLærebog.

N aturhistorie.
1 Fællkl.- (Larsen). Af Berlins Naturlære fra 

Begyndelsen til „Fuglene/1
2 Fællkl. (Larsen). Af Berlins Naturlære fra Be

gyndelsen til 24de Kap. (Tranen, Storken osv.)
lUedllil. (Larsen). Af Siebk és Zoologi fra Be

gyndelsen til „Spurvefuglene."
2 Réalkl. (Lårsén). Åf Siebkes Zoologi fra Be

gyndelsen til „Hønsefuglene."
Mathematik.

iL^Rkl. (Larsen). Af Dr. O. I. Brochs Arith-’ 
metik fra Begyndelsen til § 43/

2L&Rkl.- (Larsen). Af Dr.Brochs Arithm. fra Be
gyndelsen til „Om Forhold og Proportioner."

Naturlære.
2Realkl. (Larsen). Af A. Arntzens Fysik frå 

§ 1—28 samt fra § 112—153 (Indledning, Varmelære, 
Magnetisme og en Del af Mekanikken).

8
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Regning.
1 Fælleski. (Guttormsen). De 4 Regningsarter med 

ubenævnte Tal og de 2 første tillige med benævnte; 
2 Disciple er hun komne til Multiplikatio, og 5 til 
Divisio med ubenævnte. Stadig Øvelse i Hoved
regning i denne saav elsom i de øvr igeKlasser.

Fællesid. (Larsen). De 4 Regningsarter i be
nævnte Tal samt Additio i Brøk.

1 Realk. (Guttormsen). Samtlige Disciple lært 
de 4 Regningsarter med Brøk og enkelt Regula de 
tri, 5 desuden ogsaa sammensat Regula de tri og 
begyndt paa Selskabsregning.

2 Realkl. (Guttormsen). Enkelt og sammensat 
Regula de tri, Selskabsregning og Blandingsregning, 
samt paabegyndt Procentregning. Den fra Latinklas
sen overflyttede Discipel er i de 4 Regningsarter med 
Brøk kommen til Divisio.

Skrivning.
1 Fælleski. (Guttormsen). Skjønskrivning dels 

efter Opskrift af Læreren dels efter trykte Forskrifter. 
Kun det latinske Alfabet indøves i Skolens Skriveti
mer; men Disciplene lærer derhos at læse gothisk 
Skrift og trykte Haandskriftprøver.

2 FæUesld. (Guttormsen). Som i 1 F., dog her 
mere efter trykte Forskrifter.

1 L&Rkl. (Skjoldborg). Skjønskrivning efter Bø
ger eUer Diktat.

Tegning.
Fælles- og Realklasserne. (Thaulow). Samtlige —■ 

Tegningens Elementer; kun 2 Disciple har gjennem- 
gaat Elementerne til Modeltegning.

Sang.
Alle Klasser. (Svendsgaard). De yngre Disciple 

øvede i enstemmig, de ældre i flerstemmig Sang baa- 
de i langsommere og raskere Rythmus. Af theorem 
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tisk Undervisning er kun det allernødvendigste ble
vet meddelt.

Gymnastik.
Alle Klasser. (Thaulow). Militær Gymnastik samt 

Gymnastik med de almindeligste Maskiner.

V. Skolens Bibliothek og øvrige Samlinjger.
Herom er der denne Gang lidet eller intet at si

ge, daalt i saa Henseende endnu er i sinVorden. 
Under 17de Oktober f. A. indgik Rektor med et An
dragende til Kirkedept. om, at 200 Spd. extraordinært 
maatte erholdes udbetalt af Skolens Kasse til Grund
læggelse af et Bibliothek og motiverede dette saale- 
des:

— „Som bekjendt er der anvist Skolen blot et An
nuum af 40 Spd. til Bibliotheket. Ser man imidler
tid hen til, at af dette Annuum skal endog Indbinding 
af de Bøger, som anskaffes, bestrides, saa vil det væ
re iøjnefaldende, hvor saare knapt et saadant Beløb 
er allerede i sig selv. Men dette gjælder i højeste 
Grad, hvor, som her i Byen er Tilfældet, et Skole- 
bibliothek har været en ukjent Ting og nu fra først 
af skal grundlægges. Under saadanne Omstændighe
der forekommer det mig klart, at Nødvendighed by
der, at en extraordinær Bevilling tilstaas Skolen til 
Grundlæggelse af et Bibliothek, og jeg tillader mig 
derfor at andrage hos det kig. Departement om, at 
et Beløb af 200 Spd. afholdes af Skolens Kasse 'til 
Indtægt for Bibliotheket.

Denne Udgift vil, som jeg haaber, Skolens Kas
se kunne bære netop dette første Aar efter denJMaa- 
de, hvorpaa Skolens Budget af Storthinget er opgjort, 
uden at nogen Overskridelse i saa Henseende gjøres 
fornøden, Jeg skal i den Anledning kun bemærke, at 
dette første Aar indspares den for den endnu ikke an
satte Overlærer stipulerede Gage og desforuden — 
efter den Maade, hvorpaa Timelærerposterne med 
Pepartementets Samtykke nu er besatte —■ tillige det 



60

for „Timeundervisning, Sangundervisning og Gymna
stikundervisning“ særskilt opførte, — ligesom paa den 
anden Side netop dette første Aar Indskrivningspen
gene andrager til et betydeligt Beløb, og ingen Gra- 
tistpladse uddeles det første Aar af en Discipels Sko
letid. Paa denne Maade kan derfor Skolens Kasse 
netop dette første Skoleaar taale denne Udgift, da 
den i andre Henseender dels kan spare Penge dels 
har extraordinære Indtægter, som ikkun dette Aar 
i den Grad vil tilfalde den.“

Under 29deNovbr. meddelte Eforatet Rektor, at 
Kirkedeptm. ikke kunde samtykke i, at der til Ind- 
kjøb af Bøger for Skolen blev anvendt Midler, der 
ikke dertil var bevilgede, men at Deptm. henstillede 
til Rektqr at iagttage det fornødne i det for Skolen 
afgivende Forslag, betreffende dennes Indtægter og 
Udgifter- i Budgetterminen 18^g.

Ved Indsendelsen af ovennævnte Forslag under 
28de Decbr. 1864 henholdt derpaa Skolens Forstan
derskab i alt væsentligt sig til Rektors Forestilling 
af 17de Oktober, og man tør saaledes nære det Haab, 
atSkolen ved Departementets Medvirkning vil erholde 
en passende Sum at næste Storthing bevilget til det
te for Skolens Trivsel saa vigtige Øjemeds Opnaaelse.

Fra den nu nedlagte Borgerskole arvede deri
mod Skolen en ret vel vedligeholdt, ghvorvel noget 
ufuldstændig, fysikalsk Samling, saa at man i denne 
Henseende ikke har været ganske hjelpeløs. Den na
turhistoriske Samling, som Staten skjænker de kom
binerede Skoler, tør forventes i Begyndelsen af næ
ste Skoleaar, og i Løbet af samme vil forhaabentlig 
ogsaa dens fysikalske Instrumentsamling ved Sta
tens Bidrag blive kompletteret.
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VI. Disciplinen.
I Skolens første Lærermøde d. 7de Oktbr. f. A. 

blev man enig om det Forslag til Skolelove for 
Kristiansunds Skole, som man vilde (forelægge 
Departementet til Stadfæstelse. Ved Affattelsen af 
dette lagde man de for Kristiania Kafhedralskole nu 
gjældende til Grund, efter at have sammenlignet dem 
med flere andre Skolers, og gik ud fra, at de vor
dende Skolelove burde være saa kortfattede og lidet 
detaljerede, som muligt, og navnlig ikke opstille no
get Forbud, som Erfaring fra andre Skoler havde 
vist vanskelig kunde overholdes eller angik Ting, som 
Gutterne neppe af sig selv vilde falde paa.

Under 13de Januar d. A. meddelte Eforatet Rek
tor Departementets Approbation paa det indsendte 
Forslag til

..Skolelove for Kristiansunds lærde- og Realskole.
§ L

Enhver Discipel maa saa snart som muligt an
skaffe sig de Bøger og øvrige Skolefornødenheder, 
som anvises ham af hans Lærere.

§ 2- .
Enhver Discipel indfinder sig, renlig og ordent

lig paaklædt, i betimelig Tid paa Skolen, dog ikke 
førend Klokken mangler et Kvarter i den bestemte. 
Skoletid.

§ 3.
Hindres nogen Discipel ved Sygdom eller anden 

tvingende Aarsag fra at indfinde sig paa Skolen, da 
paaligger det ham at besørge Forældres eller Værges 
skriftlige Anmeldelse, hvori Grunden til Udeblivelsen 
fyldestgjørende anføres, snarest muligt indsendt til 
Rektor.

§ 4.
Enhvør Discipel maa daglig medbringe paa Sko

len de til Undervisningen henhørende Bøger og øv
rige Skolefornødenheder, og, naar han efter endt 
Skoletid forlader Skolebygningen, atter medtage disse, 
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forsaavidt som han ikke maatte have erholdt udtryk
kelig Tilladelse til at lade dem forblive paa Skolen.

§ 5.
Er nogen Discipel ved ham utilregnelige Omstæn

digheder bleven hindret fra hjemme at lære eller ud- 
arbeide det ham foreskrevne, maa han medbringe og 
til vedkommende Lærer overlevere Forældres eller 
Værges skriftlige Erklæring i saa Henseende. Saa- 
vel i dette Tilfælde som ogsaa hvis det af andre 
Grunde ikke har været ham muligt fyldestgjørende 
at lære sit Pensum, bør han strax anmelde dette for 
Læreren, førend denne begynder Undervisningen i 
Timen.

§ 6-
Saalænge Skoletiden varer, maa ingen Discipel 

forlade Skolegaarden, ei heller begive sig ind i no
gen anden Klasse end den, hvortil han hører, med
mindre han dertil har erholdt en Lærers Tilladelse.

§ 7.
Nødes nogen Discipel under Skoletiden til at 

forlade Skolen paa Grund af Upasselighed, maa han 
derom henvende sig til vedkommende Lærer.

§8.
I Fritiden mellem de enkelte Timer skal Disci- 

plene i Regelen bevæge sig paa Legepladsen.
. § 9. .

Udenfor Skoletiden maa ingen Discipel gaa ind i 
noget Klasseværelse, medmindre han dertil har er
holdt Tilladelse.

§ 10.
Skulde nogen Discipel enten under Opholdet paa 

Legepladsen eller ved anden Leilighed. ved Uforsig
tighed volde nogen Skade paa Bygning eller Inven
tarium, bør han strax anmelde saadant for den in
spektionshavende Lærer eller ogsaa for sin Klasses 
Ordinarius.

§ IL
Hvis nogen Discipel i en eller anden Henseende 

ønsker' Oplysning, Raad eller Veiledning, har han 
nærmest" at henvende sig til sin Klasses Ordinarius. 
Dog staar det ham ogsaa frit for umiddelbart at hen- 
yende sig. til Rektor selv. “
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Om de daglige Karakterers Afskaffelse er al
lerede det fornødne ytret S 13. Derved er det 
blevet. De daglige Karakterer indføres kun i Klas
sens Karakterprotokol*),  og deraf uddrager hver Læ
rer en Middelkarakter ved Maanedens Udgang for 
sit eller sine Fag med eller uden ledsagende An
mærkninger. Ordinarierne indskriver sine Bemærk
ninger sidst og kontrollererForældrenesForevisnings- 
paategning i Karakterbogen. Da Karakterbøgerne 
forøvrigt altid er beroende paa Skolen, har enhver 
Lærer ogsaa i Maanedens Løb i sin Magt, naar en 
Discipel ved sit Forhold gjør sig fortjendt dertil, 
styax at give ham en Anmærkning og lade ham med- 
tagh Karakterbogen til Forevisning hjemme forden 
følgende Dag at bringe den tilbage paa Skolen. Her
ved antages Forældrenes Krav paa at sættes istand 
til daglig at kontrollere sine Børns Flid fyldestgjort 
i den Grad, som det er berettiget.

*) Kun i tredie Latinklasse er der allerede vedtaget ingen 
saadan at bruge.

Maanedlig Opflytning af Disciplene i Klassen ef
ter deres Karakterers relative Forhold finder ikko 
Sted; enhver Discipel beholder og er ansvarlig for 
den Plads, som Udfaldet af den sidste Examen har 
anvist ham. Øverst er nederst og omvendt, d. e. de 
bedste Disciple sidder længst fra Kathedret, og de 
nederste nærmest.

Dette er altsammen saa langt fra at være no-' 
get nyt, at det meget mere er gamle Bestemmelser, 
som i en Bække af Aar har været prøvede ved Kri
stiania Kathedralskole og der med god Grund er be
fundne hensigtsmæssige. Det var da ganske' natur
ligt, at nærværende Bestyrer, som i 12 Aar har væ
ret Lærer ved samme Skole og af egen Erfaring har' 
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lært deres Fortrin at kjende, strax adopterede dem 
ved sin egen Skole.

Korporlig Revselse har ikke været ukjendt, 
skjønt yderst sjælden anvendt, aldrig formedelst 
Mangel paa god Opførsel, men for en høj Grad af 
Dovenskab. Det er altid en tung Gjerning for den 
Lærer, der ønsker, at alt maa gaa med det gode i 
hans Forhandlinger med Disciplene, og ikke har det 
ulykkelige Temperament, at han foretrækker at ligge 
paa Krigsfod med dem, istedenfor at vinde deres 
Agtelse og Hengivenhed; men for den samvittig
hedsfulde Lærer er det ikke nok at nedskrive slette 
Karakterer og atter og atter — og dog forgjæves—1 
at udtale Misnøje og Maneiser til Flid; der maa 
mere til, ogtilsidst, ja tilsidst ogsaa korporlig Rev
selse, naar alle andre Midler — men dertil skal 
rigtignok meget, — har vist sig frugtesløse.

Skolen har den største Grund til Glæde og Er- 
kjendtlighed for den Kredit, som den allerede har 
vundet in publico. Den omfattes med en levendø 
Deltagelse saavel fra Forældrenes som Børnenes Si
de, og det har saaledes været en let Sag at hævde 
dens Autoritet. Kun i et eneste Tilfælde har Sko
len været nødt til at vise sin Myndighed ligeoverfor 
en Fader, som — trods Rektors personlige Henven
delse til ham første Gang og hans dengang givne 
Løfte om, at Tilfældet ikke skulde gjentage sig, — 
dog for anden Gang fritog sin Søn for at komme 
paa Skolen en Dag og tog ham med paa en Fiske
tur. Tilfældet vakte en høj Grad af Opmærksomhed; 
livlig drøftedes Sagen omkring i Byen baade af ved
kommende og uvedkommende. Man forstod, at her 
gjaldt et Principspørgsmaal om Grænsen for en Fa
ders Myndighed over sit Barn lige o verfor Skolens
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Fordringer. Ffter flere Ugers Forløb endte imidler
tid Sagen paa en saadan Maade, at man tør have 
et grundet Haab om, at et lignende Tilfælde ikke 
ret snart, om nogensinde, vil gjentage sig, og Gutten 
gaves atter Adgang til Undervisningen. Her var det 
Skolen for dens Fremtids Skyld af Vigtighed at er
indre den gamle Begel principiis obsta og handle i 
Overensstemmelse dermed.*)

*) Da Skolens Skrivelse til vedkommende Fader af nogle, 
hvis Dom og Ræsonnement ikke blev ganske uden Indfly
delse paa dennes Holdning i længere Tid, betegnedes som 
„inhuman“, af andre gj engaves forvansket, optages den her 
i sin Helhed.

„Til Hr. — N. N.
Da jeg forgjæves har søgt Dem i Deres Bopæl idag til 

mundtlig Konference, nødes jeg til paa denne Maade at 
henvende mig til Dem med Begjæring om at oplyse mig 
om, efter hvis Bemyndigelse Deres Søn N. N. fritoges for 
at indfinde sig paa Skolen igaar. Dette sker nu, som De 
vil erindre, for anden Gang til Trods for Deres Løfte om, 
at Tilfældet ikke skulde gjentage sig, da jeg første Gang 
paaklagede det passerede. Grunden til, at han heller ikke 
idag har indfundet sig, ville De i lige Maade have den 
Godhed at underrette mig om.
Kristiansunds Rektorat d. 17de Marts 1865.

J. Elster Bødtker.
E. Skr.

Hernedenunder skal jeg udbede mig Deres Oplysnin
ger og Forklaringer meddelte.“

VIL Extrakt af det af Skolens Kasserer 
aflagte Regnskab.

Indtægt.
1. Skole- Indskrivnings- Lys-og Bræn

depenge .............................. 852 Spd. 59^;
2. Faste aarlige Indtægter (Bidrag af

Bykassen for 2 Kvartaler). . . 600 — ,, -
3. Renter for Halvaaret af Skolens Ka

pital 8500 Spd m. m................... 213 — 114-
4. Forskjellige Indtægter (solgte Ka

rakterbøger m. v.).................. 21 — 40-
1687 Spd. 93 g-

9
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Udgift.
I. Lønninger til Lærere, Kasserer 

og Pedel.........................
2. Bibliotheket............................
3. Inventariekonto(Karakterb.m.  v.)
4. Reparationer............................
5. Lys og Brænde.......................
6. Gymnastikapparater ....
7. Forskjellige Udgifter (Protokol

ler, Avertissementer, Brandas
surance m. ni.).................

8. Beholdning:
a. Kontant . . 230 Spd. 941/2ß.
i. Restancer . 2 ■— „

1262Spd. 39%
16 — 42
86 — 107 -

5 — 102 -

41 — 72 -

10 — 93 -t

31 — 23

232 - 94% -
Ballance 1687Spd. 93 fj.

I den her angivne Indtægtskonto kommer imid
lertid en Reduktion af omtr. 300 Spd. til Afregning. 
Hermed forholder det sig paa følgende Maade:

Uagtet Skolen væsentlig paa Grund af de 3 Ad
junkters forsinkedeUdnævnelse først aabnedes d.26do 
Aug. f. A., indkrævedes dog saavel Kommunens Bi
drag som Skolepengene for det hele Fjerdingaar — 
fra 1ste Juli. Dette forekom jo vistnok Rektor tem
melig haardt; men han manglede dengang enhver Be
myndigelse til deri at gjøre nogen Forandring. Da 
nu Skolens Forstanderskab første Gang samledes 5te 
Decbr., forelagde han derfor Sagen for samme, og 
Enden blev, at han under 8de næstefter indgik til 
Dptm. med en Forestilling i den Anledning.

Under 20de Januar 1865 indløb derpaa gjennem 
Eforatet følgende Svar ira Deptm.

„I Anledning af Hr. Rektors Skrivelse af 8def. 
M. meddeles herved til Efterretning og Iagttagelse, 
at Kirkedeptm. i Skrivelse af 7de dennes har bifaldt, 
at Kristiansunds Kommunes Bidrag saavelsom Elever
nes Skolepenge først regnes fra 15de August sidst- 
le'den. De for Juli og den første Halvdel af August
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Ma.aned oppebaarne Bidrag bliver saaledes af Kas
sereren at tilbagebetale.“

VIII. Blandede Meddelelser.
a. Ligesom ved flere Privatinstituter i Kristiania 

(Nissens Skole, Aars’s og Voss’s Skole) modtager en- 
hver Discipel lier ved Skolen en trykt „Kvitterings* 
bog for betalte Skolepenge til Kristiansunds 
lærde- og Realskole,“ hvori følgende „Bestem
melser for Skolepengenes Erlæggelse“ findes 
optaget:

1) Skolepengene erlægges forskud svis for hvert Fjerding- 
aar og betales en af de fire første Læsedage i samme til Sko
lens Kasserer Adjunkt Bendixen Kl. 3—4Eftrm.,og for Nord
landets og Indlandets Vedkommende Kl. 12 paa Skolen. For- 
ældre, hvem det maatte falde trykkende at erlægge Skolepenge
ne for et Fjerdingaar paa engang, kan vente at faa erlægge 
dem inaanedsvis ved derom at henvende sig til Kassereren; 
men i Tilfælde af Discipelens Udtagelse af Skolen i Løbet af 
Fjerdingaaret bliver i ethvert Tilfælde Kontingent for det hele 
Fjerdingaar at erlægge.

2) Skolepengene er for Tiden i 1ste Fællesklasse 10 Spd., 
i anden Fællesklasse 15 Spd., i Realklasserne ;24 Spd. og i 
Latinklasserne 32 Spd. aarlig. Hertil kommer engang for alle 
2 Spd. i Indskrivningspenge ved Optagelse i Fællesafdelingen 
og 4 Spd. ved Optagelse i de øvrige Afdelinger, og desuden 
som Lys- og Brændepenge aarlig 6 Ort i Fællesklasserne og 
1-2 Ort i de øvrige Klasser, hvoraf Halvparten erlægges i Au
gust og den anden Halvpart i Januar. Naar 2 Brødre fre
kventerer Skolen, afgaar en Fjerdedel af den nederstes Kontin
gent, og, naar 3 Brødre frekventerer den, afgaar endvidere en 
Halvpart af den nederstes Kontingent. For flere end 3 Brø
dre betales intet. Sidder en Broder i en af Latinklasserne, 
og en anden i en af Realklasserne, betragtes i ethvert Tilfæl
de hin som den øverste og denne som den nederste, (selvfom 
den første f. Ex. sidder i 1ste Latinklasse og den anden i 
2den Realklasse).

3) Forsømmes Skolepengene erlagte i den bestemte Tid, 
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og Kassereren derom gjør Anmeldelse til Rektor, nødes den
ne til at udelukke Discipelen fra Undervisningen, indtil de 
erlægges.

4) Naar en Discipel skal forlade Skolen, maa Udmeldel
se ske 6 Uger forud.

5) Skoleaaret regnes fra 1ste Juli det ene Aar til 30t 
Juni det følgende, saa dets 1ste Fjerdingaar bliver fra 1ste 
Juli — 30te September’ o. s. v.
Anmærkning. Forældre og foresatte anmodes om at lade 

sig denne Kvitteringsbog forevise strax efter hver 
Betaling.

b. I Romsdals Amtstid. for 28de Decbr. 1864 ind
førtes følgende Opsats:

Følgende Udskrift af Protokollen „for Kristian
sunds Skoles Lærermøder“ lader jeg herved komme 
til Almenhedens Kundskab:

Møde d. 25de Novbr. 1864 (Samtlige 
SkolensLærere tilstede med Undtagel
se af den sygmeldte Adjunkt Larsen.)

„E. Endelig bragte Rektor under Lærersamlin
gens Drøftelse, hvorvidt det skulde anses hensigts
mæssigt at indrette en Eftermiddagsskole for de Di
sciple, hvis Flid og Fremgang kun var ringe, og som 
Forældrene paa Grund af sin Livsstilling havde van
skeligt for at kontrollere. Denne Sag maatte, fore
kom det liam, bero ganske paa vedkommen de For
ældres eget Forgodtbefindende, saa meget mere 
som Udgifterne til en saadan Eftermiddagsskole, for- 
saavidt et Klasseværelse med Lys og Brænde samt 
Honorar til vedkommende inspicerende Lærer be
treffer, maatte blive Skolekassen ganske uved
kommende og alene afholdes af de Forældre, der 
vilde aabne sine Sønner Adgang til en saadan Kon
trol fra Skolens Side med deres Forberedelse paa 
sine Lektier. Han havde tænkt sig, at en saadan 
Skole kunde holdes fra Kl. 4 til 6ya eller i dethøieste 7.

Da samtlige Lærere erkjendte, at en saadan Ord
ning kunde medføre og stifte adskilligt godt, og man 
ved at gjennemgaa Disciplene fandt, at der kunde 
være 17—20 Disciple, der kvalificerede sig til en saa- 
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dan Kontrol med sin Forberedelse, og Rektor der
hos havde erkyndiget sig om, hvorvidt han kunde 
paaregne Bistand af Skolens Lærere til Inspektio
nen, — erklærede han at ville bringe den Sag paa 
Bane i Romsdals Amtstidende. Man var derhos enig 
i, at der vel i Regelen ikke kunde blive Tale i denne 
Henseende om andre Disciple end de fra Kirkelan
det, navnlig ikke om Vinteren.“

Saavidt Deliberationsprotokollen! Den Beslut
ning, som jeg efter at have hørt mine Medlæreres 
Mening om den Ting, fattede i hint Lærermøde, brin
ger jeg herved til Udførelse, idet jeg anmoder de 
Forældre, hvem dette Tilbud fra Skolens Side er 
velkommen, om at indgive skriftlig Anmeldelse her
om inden 5te Januar. Mere hverken kan eller vil 
Skolen her gjøre end at tilbyde. Det forekommer 
mig, at ogsaa i Udfaldet af sidste Examen vil der 
for vedkommende Forældre ligge en Veiledning til at 
bedømme, hvorvidt deres Børn bør deltage heri el
ler ikke. Et andet Spørgsmaal er det, om de For-' 
ældre, der kunde ønske at aabne sine Børn Adgang 
til .en saadan kontrolleret Forberedelse, ogsaa har 
Leilighed til at følge sit Ønske i saa Henseende. 
I den Anledning vil jeg bemærke, at deter en Selv
følge. at jo flere Børn der deltager, des mindre bli
ver Udgiften for hver enkelt. Honorar til Inspektør 
og opvarmet Skoleværelse ansætter jeg til 96 hver 
Gang, og saa kommer hertil Betaling for Lysene, 
hvis Antal vil staa i direkte Forhold til Børnenes. 
Nærmere Besked vil jeg være redebon til at meddele 
i disse Dage enhver, der i den Anledning henvender 
sig til mig i Middagstimen 12—1. At sætte en Gut, 
der passer sig selv og ikke behøver nogen Paamin- 
delse om grundig Hjemmeflid, ind i en Eftermiddags
skole af ovennævnte Natur, vil jeg bestemt fraraade, 
da det hele er beregnet paa Disciple, der i saa Hen
seende viser Forsømmelse.

Denne Eftermiddagsskole kom dog ikke igang, 
da kun 5 Disciple anmeldtes til samme. Imidlertid 
lod Rektor flere Gange i Januar og Februar de Di
sciple af de 4 nederste Klasser (i de to øverste 
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2L. og 2R. — gjorde ingen Discipel sig fortjent hertil), 
med hvis Hj emmeflid Skolen var misfornøjet, komme 
igjen om Eftermiddagen for under hans Inspektion 
at forberede sig til den følgende Dags Pensa og til
lige for at indhente det tidligere i et eller andet Fag- 
forsømte. Derhos lod han et Par Gange samtlige 
Disciple i de to Fællesklasser møde paa Skolen om 
Eftermiddagen og der forberede sig til den følgende 
Dag for at vinde Erfaring om, hvor lang Tid Disci
plene behøvede til sine Lektier for at tilfredsstille 
Skolens Fordringer, og hvilke Fag der især tyngede • 
dem. Denne Hensigt naaedes imidlertid kun tildels, 
da somme Gutter, der hjemme var vante til at læse 
paa sine Lektier alene for sig selv, ikke havde let 
for at samle sine Tanker og læse med Klem i flere 
Kammeraters Nærværelse, medens andre, der var 
komne i den Uvane at læse højt, nu følte sig gene
rede ved ikke at kunne dette.

c. I Romsdals Amtst. for 4de Febr. 1865 indførte 
Rektor følgende Opfordring om at grundlægge

Et Eiscipelbibliothek.
Skolens Gjerning er ingenlunde endt med Under

visningen paa selve Skolen. Vistnok er denne den 
første og vigtigste, men ikke den eneste. Den skal 
desuden stræbe at virke til, at Forberedelsen til 
Skolen i Hjemmet kan ske paa den hensigtsmæssig
ste Maade, meddele i saa Henseende de fornødne 
Vink og Raad og navnlig vaage over, at Barnet — 
jeg taler om den flittige og brave Discipel — ikke 
har saameget Arbeide hjemme med sin Forberedelse 
til Skolen, at det ikke faar gjort andet end læse paa 
sine Lektier og saaledes bliver berøvet al Anledning 
til Rekreation og Hvile, der er ligesaa nødvendig, 
som selve Arbeidet, ja en absolut Betingelse for, at 
Arbejdet kan drives med den fornødne Lyst og Aands- 
livlighed. Skolen skal vaage over, at dens Fordrin
ger til Barnet ikke stilles saa højt, at Skolegangen 
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bliver det en Hoveritjeneste, et Trællearbejde, som 
det længes efter jo før jo heller at blive kvit, — 
den skal meget mere arbeide til det Maal, at den 
Stund, da Barnet siger Skolen Farvel, bliver deten 
af de tungeste i dets Liv, som det saa langt fra 
at ønske og hige og stunde efter — meget mere 
helst ser, kommer saa sent som muligt, og jo mere 
dette lykkes nogen Skole, des fuldkomnere harden 
løst sin Opgave.

Men gjør nu Skolen sit til at lette Discipelen 
Hjemmearbeidet og skaffe ham den fornødne Fritid, 
saa er det den paa den anden Side ingenlunde en li
gegyldig Sag, hvorledes denne Fritid benyttes. Ogsaa 
i denne Henseende har Skolen sin Opgave at løse 
ligeoverfor sine Disciple. Et af de Midler, som Er
faring har vist her kan gjøre stort Gavn og være 
Disciplene baade til Nytte og Glæde, er at aabne 
dem Adgang til et godt og ikke for tarveligt udsty
ret Discipelbibliothek, noget, som derfor næsten alle 
fuldstændige Skoler fast overalt besidder ved Si
den af det egentlige, mere paa Lærere og Viden- 
skabsmænd beregnede, Skolebibliothek.

Jeg ved af egen Erfaring fra min egen Skole
gang, hvor raskt og kvikt det gik med Forberedelsen 
til Skolen, naar en god Bog ventede paa mig efter 
denne, og jeg saaledes havde Udsigt til paa den be
hageligste Maade at anvende den Fritid, mit Arbej
de til Skolen levnede mig.

Og nu Ferierne — baade de kortere og de læn
gere — hvor godt er det ikke for den videbegjærlige 
Discipel at kunne anvende nogle Timer daglig af 
disse, naar al anden boglig Syssel hviler, til at for
dybe sig i en videregaaende Læsning af det. hvor
for Skoleundervisningen har vakt hans særlige In
teresse, den gjælde nu Skjønlitteraturens forskjel
lige Grene eller dreje sig om Gjenstande af historisk, 
geografisk, naturhistorisk eller lignende Indhold, — 
ja hvor godt nu rigtig at kunne følge sit Hjertes 
Lyst og lor en' Tid udelukkende kaste sig paa det, 
som mest tiltaler ham! Gode Rejsebeskrivelser f. Ex. 
— helst med Lithografier, Fotografier, kort sagt Il
lustrationer til — hvor er ikke de skikkede til at 
udyide den lærelystne Discipels Synskreds og det i 
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mange Retninger! Jeg vil ikke tale om, hvad Liv en 
saadan Bog kan bringe endog i den Familjekreds, 
hvortil den bringes hjem., synderlig naar den henhø
rer til de kostbarere Værker, som ikke mange har 
Raad til at skaffe sig eller Lejlighed til at faa laant 
andenstedsfra. Hvor fattig er dog ikke den Skole, 
som ikkejkan række sine Disciple en god, en nyttig Bog 
i hans ledige Fristunde, i hans Ferier! Skal nu vor 
Skole ret længe være saa fattig? Uden paa nogen
somhelst Maade at ville give mig Mine af at kunne 
forudsige tilkommende Ting, er jeg dog forunderlig 
vis paa, at ikke mere end dette Fingerpeg er 
fornødent, for at ikke engang det første Aar af 
denne Skoles Virksomhed skal gaatilende, før den 
har et ligesaa respektabelt Discipelbibliothek, som 
nogen af vore andre Skoler, ja jeg holder mig over
bevist om, at allerede inden denne Maaneds Udgang 
skal Bidrag dertil - store og smaa - være indsendt 
til mig, hvis Modtagelse jeg da kan have den For- 
nøielse at erkjende i dette Blad. Saa kommer 
Turen til os Lærere til ret at stikke Hovederne 
sammen og grundig overveje, hvilke Værker 
der bliver at forskrive og indkjøbe.— TilFe- 
rierne — i det seneste — vil da disse blive ind
bundne og — være færdige til Udlaan.

Denne Opfordring havde tilfølge, at en Sum af 
106 Spd. 8672^. subskriberedes.*)
*) Giverne findes her nedenfor anførte. Flere Forældre be

nyttede paa en smuk Maade Anledningen til at skjænke 
til Discipelbibliothekct de Skolepenge, som efter Deptm.s 
Bestemmelse — nu for de fleste vistnok uventet — skulde 
betales tilbage, og lod saaledes det, som de nu engang 
havde udgivet til Skolen, dog indirekte komme denne 
fremdeles tilgode. Dette er Tilfældet med de med * ne
denfor betegnede, og dette Grunden til, at flere af disses 
Bidrag synes saa lidet afrundede.

Kjøbmand O. Herlofsen . . . , . 7 Spd. 22J L*
— Rasmus Lossius .... 5 — ,,

Konsul N. H. Knudtzon................ 20 — „ -
Rektor Bødtker...........................  . 10 — „
Toldkassercr Fasting............... 3 — „ -
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Deraf er allerede den største Del disponeret. Bø
gerne skal efter Bestemmelsen afgaa fuldfærdige 
fra Kristiania d. 27de luni. Her er desværre for Ti
den saa bedrøvelig en Mangel paa Bogbindere; el
lers liavde det været mig kjært; om Indbindingen 
kunde llavé foregaat her i Byén. Forhaåbentlig vil 
de saalédes näa liid dj 2deh Juli ög netop véd Féri- 
fernés Begyndelse blive færdige til tldlaah. De Di
sciple, söm ikke kommer til at rejse bort, kan have 
Saa meget bédré Brug for en god Bog nogle Timer 
daglig, ät ikke Ferierne skal blive dem for lange.

Mén ethvért Bibliothek maa følge med Tiden og 
éfterhaanden forøges med nyere Værker. Hvorledes 
fekafiér man Disdipelbibliotheket faste Indtægter? 
Ogsaa den Sag har allerede Lærersamlingen drøftet: 
J,de fleste Stemmer ytrede sig for en vis maanedlig 
Kontingent fra 4—12 fj pro persona, men mod Ind-

Transport 45 Spd.
Kjøbmand Chr. Johnsen ...... 15 —

— Morten Pärelius ... 8 —
— Hans Clausen .... 4 —

Toldinspektør Thué i ... . . 5 —
Kjøbmand Pätr. Volckmar ... 3 —
Underfogéd Greift1 . . . . .■ . . 5 —'
Madame M; Troness . ; . . . . 1 —
Overtoldbétjént HoVind 4 —
Skomagéfméétef Pléyni . .... 1 —
Smedemester Øvérland ...... 1 —
Kjøbsverid Furru 1 —•
Distriktslæge Werring . ; , . . 2 —
Bagermester Olsen . ....................... 1 —
Murmester Berg . , . . ... . 1 —
Kjøbmand J. P. Clausen . j . . 3 —

— M. Astrup 5 —

22} F
55

55 

- *

49
5» 

n

105 -*
„ -*

li
il "
55

55

,5

30 -* 
„ -*
5?

106 Spd. 86} p.
Desuden oversendte Konsul Allan og Kjøbmand IL- Neøt- 

åaS flere værdifulde Bøger som Foræring.
io 
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skrivningspenge.“ ■— Det allerbedste vilde dog være, 
at intet saadant behøvedes, men at Skolens Velyn
dere nu og da tog sig af Tingen, hver paa sin Vis 
efter Evne og Hjertelag. Jeg vil begynde uden at 
affordre de smaa —= Penge. Tidsnok kan de lære 
Pengenes Almagt at kjende, ofte nok alligevel gjøre 
den bitre Erfaring, at den, som har Skillingerne, 
kan komme frem, —• den, som ikke har dem, maa 
holde sig tilbage og kun se til i Frastand. Det er 
mit Ønske, at den Erfaring bliver Discipelbibliothe- 
ket uvedkommende.

cl. Skolens nuværende Lokale trænger i flere Hen
seender til skaansom og overbærende Bedømmelse. 
Istedenfor at give en Beskrivelse deraf og saaledes 
nødes til at blotte dets mange Brøst vil jeg heller 
fæste Blikket paa Fremtiden og udtale som min For
visning, at om ikke ret mange Aar vil Skolens Pro
gram have noget ganske andet at beskrive denne 
Sag angaaende, end for Tiden vilde være Tilfældet. 
Denne Bys Kommunebestyrelse forstaar ganske vist 
Tidens Fordringer til en ordentlig udstyret Skolebyg
ning og agter neppe at vise disse fra sig. Spørgs- 
maalet herom er netop i denne Tid Gjenstand for 
alvorlige Overvejelser.

c. Sundhedstilstanden blandt Disciplene har i Sko- 
leaaret været særdeles tilfredsstillende, og Skolefor
sømmelser derfor forholdsvis meget sjældne. Den 
forløbne Vinter udmærkede sig ved et selv for Øst
lændinger behageligt Klima med stadig godt Vejr og 
faa Kuldegrader. Var der Uvejr og Nedbør engang 
imellem, var det tilgavns, men stod kort paa.
f. I Erkjendelse af Sagens Vigtighed i og for sig. 

og det styrkende og forfriskende for Gutterne deri 
har det i den sidste Tid været Gjenstand for Lærer- 
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«es Overvejelser, hvorledes Disciplene kunde aabnes 
Anledning til at lære at svømme og til Vaabenøvélser. 
I begge Henseender har man gjort foreløbige Skridt. 
Det første har imidlertid ikke alene klimatiske 
Vanskeligheder at kjæmpe med i vor korte og alt
for tempererede Sommer, men ogsaa lokale, da en 
hensigtsmæssig og ikke for langt bortliggende Bade
plads har vist sig vanskelig at opdrive. Vaabonøvel- 
serne vil det derimod visselig gaa ulige letterejned 
at faa igang.



Efter foregaaende skriftlig Prøve begynder den 
Øvrige Del af indeværende Aars offentlige Examen 
her ved Skolen Mandag d. 3die Juli og fortsættes 
overensstemmende med liosføjede Tabel.

Torsdag d. 13de Juli Kl. 9 Formiddag holdes 
Optagelsesprøve med de indmeldte Disciple.

Den ved Ferierne afbrudte Undervisning fortsæt
tes igjen Mandag d. 14de August, da samtlige Disciple 
møder paa Skolen Kl. 11 Formiddag. Samme Dag 
Kl. 10 Form, prøves de udenbyes Gutter, som maat
te være bievne indmeldte i Skolen og ikke har kun? 
net deltage i Prøven d. 13de Juli,

Disciplenes Forældre 'og foreslåtte samt enhver 
anden, der interesserer sig for Skolen og dens Ung-, 
dom, indbydes til at overvære saavel Examens mundt-: 
lige Del som Bekjendtgjørelsen af dens Udfald.

Kristiansund d. 24de Juni 1865.
J. Elster Bødtker.



Exa men stabel.

Under denne (den skriftlige) Del af Examen fortsættes Undervisningen som sædvanligt i de 
Æ iEællesklasser og Torsdag tillige i 1 L. & R. Torsdag prøves 1 F. og Fredag .8 F..

.i .norsk Diktat,

©age. Formiddag. Eftermiddag.

Onsdag 
den 28de Juni.

2 L. Latinsk btii.
2 R. Tysk skriftlig.
1 r’ } Norsk skriftlig.

Torsdag 
den 29de Juni.

2 L. Latinsk Oversættelse.
2 R. Engelsk skriftlig.

F redag 
■den 30te Juni.

2 ß' [ Norsk skriftlig.
1 L. Latinsk Stik
1 R. Tysk skriftlig.



Formiddag Kl. 8. 1 Eftermiddag Kl. 4.

Dage. Klasse. Fag og Examinator. Væ
relse. Klasse. Fag og Examinator. Væ

relse.

Mandag 
d. 3die Juli.

op Tri 1 Mathematik. Larsen.
/«ri» ikl. 11 )

1R. Historie. Rektor.
2F.(-b-972) Religion. Greve.
lF.(-b-91/2)Norsk. Bendixen.

IR. Regning. Guttormsen.
2F. Regning. Larsen.
1F. Geografi. (-aKl. 6)

Svendsgaard.

Tirsdag 
d. 4de Juli.

2L. iFransk Skjoldborg.
2R. Kl. 9y8r (Larsen.)
IL. Historie. Rektor.
IR. Norsk. Greve.
2F.(-b-91/a) Geografi. Bendixen.

IR.
1F. —

Onsdag 
d. 5te Juli.

2L. Latin. Rektor.
2R. Naturhist. Larsen.
IL. Tysk. Greve.
2F.(-a-9y2) Norsk. Skjoldborg.

IR.

2R.)Ki- 
ir.}ku-
2F. I
1F. jRL0/ 2'

r Thaulow 
> Tegning. Skj*d_ 

( borg.

Torsdag 
4. 6te Juli.

2R kl avJ Tjsk G^'ST,,• 
IL. Mathemat.Larsen.
IR. Engelsk. Thaulow.
1F-E Historie. Svendsgaard.

IR.
2F.

2F.')
1FJ

Skriv- 1 Skjoldborg 

(Guttormsen.



Formiddag Kl. 8. Eftermiddag Kl. 4.

Dage. Klasse. Fag og Examinator.

Fredag 
d. 7de Juli.

IL. Latin. Bendixen &Rektor.
IR. Geografi. Skjoldborg.
2F.(-bK1.9y2) Naturhist. Larsen.
lF.(-a - 9’/2) Religion. Greve.

Lørdag 
d. 8de Juli.

PR* Kl 9y ^eoorafi- Larsen.
IL. Norsk. Greve.
2F 1ipj Kl. 11. Gymnastik. Thaulow.

Mandag 
d. lüde Juli.

ÄR,' Kl 91/ i' Historie. Bendixen.
IL. Religion. Greve.
IR. Mathematik. Larsen

Tirsdag 
d. Ilte, Juli.

2L l
2R. K19%f ReIigio^- Greve-
IR. Naturhist. Larsen.
lF.(-a-9V2) Tysk. Bendixen.

Væ- i 
reise. || Klasse. Fag og Examinator. Væ-

1 reise.
2L. 2R. Naturlære. Larsen.

2Fa. Tysk. Skjoldborg.
1F. Regning. Guttormsen.

2L.

1F.

PR. Regning. Guttormsen.
1R. Tysk. Greve.
2F b. Tysk. Skjoldborg.
1F a. Historie. Svendsgaard.

IR.
2L.

2F a. Kl. 5. Historie*Svendsgaard.



Eftermiddag KI. 4.Formiddag KT. 8.

Dage. Klasse. Fag og Examinator, Væ
relse. Klasse. Fag og Examinator. Væ

relse..

Onsdag 
d< 12te Juli.

2L. Græsk. Bendixen.
2R. Engelsk. Thaulow.
IL. Geografi. Skjoldborg.
IR. Religion. Greve.
tF..(-aKl'. 9% tNaturliist. Larsen.

2F b KL 5, Historie.. Svendsgaard.

Torsdag 
d. 13de Juli.'

2L., on
T Kl. li. Gymnastik. Thaulow;

IR 1
Kl. 9 prøves de nyindmeldte Elever 
af Skolens fäste Lærere.

Kl. 4 Censur;. □er o

Fredag 
dl Ude Juli.

Kl. 9 aflægges Prøve i Sang og. 
Deklamation, hvorefter Udfaldet.af 
Examen offentliggjøres.. !

HW en Klasse benytter, et. andet Værelse, end sit sædvanlige,, er det angivet. ga& Tabellen-..




