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2det Program
fra

Kristiansands Skole.

1866.



Indby aelse sskrift
til

Hovedexainen i Juli 18<i(i
ved

Kristiansunds lærds- og Realskole,

1. Skolens Betænkning over den nu nedsatte Kommis* 
sjons Forslag til en Forandring af vort linjere Sko-T 
levæsen.

IT. Brudstykker af et Par Skole taler af Rektor J . Elster 
Bødtker.

JI1. Skoleefterretninger for af samme.

Kristiansund.
J. F. Seliners Enkes Bogtrykkeri.



A,

F ra

Kristiansunds lærde- og Realskole.

Førend vi gaar over til at besvare Departemen
tets Henvendelse til os i Anledning af det foreløbige 
Forslag fra den i forrige Aar nedsatte Skolekommissjon, 
skal vi forudskikke den Bemærkning, at, da vor Skole 
er saa ganske ny, kun 1 ’/2 Aar gammel, har der end
nu ikke været Tid for os til at opdage alle de Brøst 
og Mangler, som man vil paastaaskal klæbe ved den 
nuværende Ordning af vort højere Skolevæsen. Meget 
mere er undertegnede Bødtker og Boye tilbøjelige 
til at tro efter den Erfaring, vi allerede har vundet 
og tillige andenstedsfra har haft Anledning til at er
hverve, at det godt vilde lade sig gøre at naa et til
fredsstillende Maal paa den Maade, hvorpaa Sagen for 
Tiden i det væsentlige er ordnet, uden at foretage en 
fuldstændig og gjennemgribende Forandring af vor nu- 
gjældende, blot 6-7 Aar gamle Undervisningsplan af 
3Ote Decbr. 1858. I alle Fald vilde efter vort Skjøn 
kun enkelte Tillempninger (fornemmelig toaarige Klas
sers Overgang til etaarige og enkelte Fags, navnlig
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Mathematikens, Krav til Skolen paa dennes forskjellige. 
Stadier noget anderledes stillede) have kunnet afhjælpe 
de Klager, man fra enkelte Hold har villet gjøre gjæl- 
deude. Vi mener, at man nu engang bør give Skole
væsenet, som det nylig er indrettet, Ro og Tid til at 
udvikle sig til Kraft og Agtelse, og slutter os i saa 
Henseende i 'alt væsentligt til de Betragtninger, der 
er anstillede af Nissens Skoles Bestyrere i deres Er
klæring i Anledning af Kirkedepartementets Skrivelse 
af 28de Februar 18G2 angaaende Indførelse af Oldnorsk 
i de lærde Skolers Undendsningsltreds m. v., en Er
klæring, som findes optaget i Skolens Program for 1S62. 
og til hvilken vi henviser p. 51 og flg. Udtrykkelig 
vil vi bemærke, at vi anser Ulemperne ved det nuvæ
rende Kombinationsvæsen for i det hele taget uvæ
sentlige, og, da vi derhos ikke kan erkjende Rigtighe
den af Kommissjonens p. 52-53 opførte Beregninger, 
befrygter vi desuden, at vort højere Skolevæsen, som 
netop af økonomiske Hensyn er paa en for Stat og 
Kommuner tilfredsstillende Maade ordnet 1848, alle
rede er saa kostbart for det offentlige, at yderligere 
forøgelse af Bekostningerne ikke kan anses hensigts
mæssig.

Ser vi nu hen til den af Kommissjonen foreslaae- 
de Ordning, hvorefter det højere Skolevæsen skal for
grene sig i Fællesskole, Latingymnasium og.Realgym
nasium, da synes det dog at maatte erkjendes, at vi 
allerede nu paa en vis Maade har bande Fællesskole 
og Latingymnasium. Fællesskolen kan nemlig siges 
at gaa til og med 2den Latin- og Realklasse, og La- 
tingymnasiet bestaar saaledes af den 2aarige 3die La- 
tinklasse. Forsaavidt har Kommissjonen i Grunden in
tet andet nyt foreslaat end Realgymnasiet.

Naar Kommissjonen nltsaa, idet den lægger mg, 



gen Vægt paa de forskjellige Børns Samliv i Skelen 
saa længe som muligt, ved sit Forslag tror at ville 
komme til at udstrække Fællesundervisningen indtil 
en modnere Alder end efter den nu stedfindende Ord
ning, da tror vi, at den ikke noksom har taget de nær
værende Forhold i Betragtning, hvorefter Gutten uden 
Hensyn til, om han er bestemt for den studerende Bane, 
eller skal gaa over i praktiske Livsstillinger, i Virke
ligheden allerede nu er i en saadan Fællesskole lige
til Konfirmationsalderen. Kommissjonens Skoleplan 
udstrækker vistnok denne fælles Undervisning til flere 
Fag, end den nugjældende, men hvorvidt dette vil bi
drage til at holde Realeleverne endnu længer 
i Skolen, end Tilfældet flere Steder hidtil har været, 
forekommer os mere end tvivlsomt. Ja, hvad mere 
er, Kommissjonen synes endog selv i saa Henseende 
at nære Betænkelighed, da den forudsætter, at ved 
Enden af Fællesskolens 4de Klasse vil oftere Disciple 
komme til at forlade Skolen (altsaa omtrent som nu, 
da fleresteds ikke alle gjennemgaar 2den Realklasse) 
og derfor ogsaa har indrettet sig derefter i sine Be
stemmelser om hin Klasse.

Naar endelig Kommissjonen tror ved sit Forslag 
at ville opnaa det p. 12-13 opstillede Maal, at Valget, 
af Livsbane uden Ulempe kan opsættes til en saa me
get mere moden Alder, i Modsætning til hvad der ef- 
ter den nugjældende Skoleplan skal være Tilfældet, 
da kan vi ikke erkjende, at denne Fordel vindes efter 
det foreliggende Forslag. Som Forholdet nu er, da 
maa der vistnok ved Discipelens 12te Aar, naar han 
har gjennemgaat de 2 Fællesklasser, afgjøres, om han 
skal gaa Latin- eller Realskolen igjennem, - men ef
ter Kommissjonens Forslag vil det samme Spørgsmaal 
komme under alvorlig Prøvelse og som oftest til be,- 
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slemt Afgjørelse endog Va Aar tidligere, naar Fælles
skolen kommer til at spørge om, hvorvidt den lll/a 
Aar gamle Gut skal gaaLatinlinjen eller Engelsklinjen. 
Dette tilstaar paa en Maade Kommissjonen selv, men 
gaar, forekommer det os, for let henover, hvad der 
dog maa erkjendes for at være et meget svagt Punkt 
i dens Forslag. P. 40 heder det nemlig, at „efter 
denne Ordning kan en Discipel, der har fulgt Latin
linjen, med samme Lethed gaa over til Realgymnasiet 
som til Latingymnasiet, medens rigtignok — saaledes 
fortsætterKommissjonen- Engelsklinjenikke uden 
en supplerende Examen i Latin kan føre til 
Latingymnasiet.“ Skal der først blive Tale om „en 
supplerende Examen“, da kan, forekommer det os, en 
saadan bøde paa hvilkensomhelst Overgang fra den 
ene Linje til den anden naarsomhelst; menpaa den 
Maade vil Kommissjonen neppe kunne siges at have 
løst sin Opgave, som synes os navnlig at maatte be- 
staa deri at kunne give Fællesskolen en saadan Ord
ning, at Discipelen, efter at have gjennemgaat den, 
med ikke mindre Lethed kan gaa over til Latingym
nasiet end til Realgymnasiet, og det saaledes, at en
hver yderligere Examen bliver ganske overflødig. — 
Følgen af Kommissjonens Forslag vilde blive, at man 
altid vilde finde det mest betryggende at lade den 11 Vs 
Aar gamle Gut slaa ind paa Latinlinjen for derved, 
naar han har gjennemgaat Fællesskolen, at kunne holde 
sig Adgang aaben til efter nærmere Bestemmelse at 
vælge Latin- eller Realgymnasiet. Kun de færreste 
vilde da vælge Engelsklinjén, navnlig de, hvis tarvelige 
Anlæg eller ringe Formuesomstændigheder betog dem 
enhver Udsigt til at gaa enten Latin- eller Realgym
nasiet igjennem, men henviste dem i det høiesteblot 
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til Fællesskolen. (Sml. Kommissjonens Bemærkn. p. 
42-43.)

Overhovedet finder vi det ogsaa mindre heldigt, 
at der, naar Kommissjonen først har konstrueret en 
egen Fællesskole, afsondret fra og stillet imod 
Gymnasierne, skal kunne blive Tale indenfor samme 
Fællesskole, om et Valg mellem f o rskj ellige Fag, 
selv om detto Valg indskrænkes til Latin paa den ene 
Side og Engelsk samt Frihaandstegning paa den an
den. Derved synes os det Princip krænket, som dog 
skulde give den nye Fællesskole et afgjort Fortrin fol
den, vi efter det ovenfor udviklede allerede har, det 
Princip nemlig, hvorefter samtlige Fag, som deri læ
ses, bliver fælles for alle Disciple uden Hensyn til de
res senere Livsbane. I det højeste kan vi gaa med 
paa en Fritagelse af et enkelt Fag for enkelte Disciple 
(f. Ex. Fransk efter Kommissjonens Forslag), men heller 
ikke videre. Paa den anden Side er vi fuldkommen 
enige i med Kommissjonen at erkjende det aldeles 
utilraadelige, vi kan tilføje fuldkommen ugjørlige i at 
henskyde Latin til Disciplenes 3 sidste Skoleaar eller 
Kommissjonens Latingymnasium. Allerede denne Om
stændighed synes os at vidne om, at Fællesskolens 
Kursus har faat en for stor Udstrækning, naar det er 
foreslaat at blive ßaarigt eller rettere endog ß’/jaarigt. 
Hvad dette sidste angaar, vil vi dog imidlertid strax 
bemærke, at vi finder det mindre end heldigt at op- 
tille 1ste Klasses Kursus i Fællesskolen som halvandet- 
aarigt. Denne Klasses Aspiranter maatte da optages 
ved Juletider, og saaledes vilde Skolen faa 2 Gange 
Optagelsesexamen hvert Aar, ligesom der paa den Maa- 
de altid vilde blive 2 Partier i Klassen. Hertilkom
mer, at, som Forholdene nu er fast i alle Byer, er en 
saadan Ordning ogsaa overflødig. En Forberedelses- 
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•:kolc vil altid findes, om ikke en udelukkende for Gut
ter, saa dog i alle Fald paa en Pigeskoles lavere Trin. 
Man har jo endelig ogsaa den Udvej, som allerede nu 
fleresteds bruges, at knytte en Forberedelsesklasse til 
den egentlige Skole. Derimod tror vi, at Optagel- 
scsalderen i Fællesskolen ligefuldt bør sættes ved det 
9de Aar.

Men selv om man indskrænkede Fællesskolen til 
et daarigt Kursus og henlagde dens 2de sidste Aar 
til de saakaldte Gymnasier, vilde vi ikke føle os til
fredsstillede ved et Skolekursus paa tilsammen 9 ä 9’/ä 
Aar. Det har i denne Henseende undret os at se Kom- 
missjonen saa ganske miskjende den Retning, hvori 
'fidens Stræben gaar, at den har kunnet foreslaa Sko- 
leaarene forlængede med halvandet (for Kristiania og 
Trondhjems Skoler halvtredie) Aar og derhos forøge 
Undervisningsstoffet med flere nye Fag, ikke alene med 
Oldnorsk (som vi indrømmer, at Tiden kræver), men 
endog med „den Mathematik og Naturhistorie, der for 
'fiden foredrages til Andenexamen“ samt „en elemen
tær og forberedende Undervisning i Fysik.“ Det kan 
dog ikke have undgaat Kommissjonens Opmærksom
hed, at allerede et 8aarigt Skoleliv forekommer saa- 
mange Forældre og Børn meget langt, og at der har 
været og er nok af dem, som trættes paa Vejen, for
lader Skolen i Utide og ad Gjenveje søger Universite
tet, medens vi aldrig har förnummet, at Universitetets 
Andenexamen i sin nærværende Form tiltrænger no
gen Lettelse, da den, skjønt „efter Reglementet“ halv- 
andetaarig, meget ofte tilendebringes paa et Aar. Og 
en Lettelse foregaar dog her ganske i Utrængsmaal, 
naar denne Examens Kursus for Eftertiden skal ind- 
rættes etaarigt, medens i samme Grad eller rettere i 
endnu højere Grad den allerede før med Fag og Un- 
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(iervisningsstof noksom betyngede Skole end yderligere 
skal betynges ved, at flere af Andenexamens Fag og 
y2 Aar af sammes Kursus bliver den tillagt. Kommis
sionen vil jo fremdeles have den sidste og afsluttende 
Del af den højere Almendannelses Kursus bibeholdt 
ved Universitetet; simplest er det derfor og for Sko
len ubetinget at foretrække, at ingen Del af den nu
værende Andenexamen overflyttes til den.

Under disse Omstændigheder skulde vi tilraade, 
at Kommissjonens Plan med at sønderlemme vort højere 
Skolevæsen i 3 forskjellige Skoler med et samlet Skole
kursus af 9-9 Va Aar opgives, og at den bestaaende Ord
ning kun underkastes en Revisjon; hvorhos vi tilføjer, 
at, er der virkelig nogensteds Trang til en videregaa- 
ende Realundervisning, kan denne lettest tilfredsstilles 
ved en Forøgelse af Realklassernes Antal ved de af 
vore nuværende Skoler, hvor saadant ønskes.

Undertegnede Bendixen vover heller’ ikke, fordi 
han mangler den fornødne Erfaring, at indgaa paa 
Kommissjonens Forslag, om det end i det hele til
taler ham; men han tror, at man af Kommissionens 
Forslag kan benytte dens Ordning af Realundervis
ningen, dog saaledes, at denne knyttes til den be
staaende Skoleordning, idet man udsondrer Realklas
serne fra Latinklasserne og opretter en 3die Real
klasse med et Maal for Undervisningen, omtrentlig 
svarende til Kommissjonens Forslag.

Undertegnede Greve vover ikke at udtale nogen 
bestemt Mening om Kommissjonens Forslag om en 
Tredeling af det højere Skolevæsen; men under For
udsætning af sammes Hensigtsmæssighed føler han 
sig tiltalt af den Maade, hvorpaa Ordningen af sam
me i sin Almindelighed er gjennemført.

Undertegnede Larsen formener, at Realunder
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visningen under den nuværende Kombination af Re
alskolen med Latinskolen lider under Trykket af den 
sidste baade i Fordelingen af de enkelte Fag og i 
selve Planen for Undervisningen. Denne Ulempe 
tror han vil betydeligen hæves ved den af Kommis
sjonen foreslaaede Tredeling af det højere Skolevæ
sen, ligesom han ogsaa antager, at samme ved at 
føre Realeleven til et bestemt Maal ligesaavel som 
Latineleven vil bidrage til at give Realundervisnin
gen et kraftigt Stød fremad. Da han heller ikke 
antager, at den af Kommissjonen foreslaaede An
ordning vil være til Skade, men meget mere til Gavn 
for selve Latinskolen, har han ingen Betænkelig
hed ved at gaa ind paa Kommissjonens Forslag. Op
stillingen af en ligeløbende Latin-Engelsklinje i Fæl
lesskolen forekommer ham vistnok som en Mangel, 
skjönt han ikke tror samme vil medføre saamange 
Ulemper, som man ved første Øiekast skulde tro, 
især hvis det kunde lade sig gjøre at rykke sammes 
Indtræden op til Fællesskolens 2 sidste Aar.

Hvad den schematiske Organisationsplan angaar, 
som Kommissjonen har opstillet for de forskjellige 
Skoloarter, da skal vi bemærke følgende.

Det vil være ønskeligt, at Undervisningstimerne 
udenfor Gymnastik og Sang for ingen Klasse over
stiger 5 daglig eller 30 ugentlig; 6 Timer i Træk er 
for meget for Disciplene og virker sløvende paa dem.

Flere af os havde ventet at se Oldnorsk optaget i 
Fællesskolen og opstillet som det andet nye Sprog, 
Disciplene vilde faa at lære (næstefter Tysk). Der
ved vilde Latin-Engelsklinjen ogsaa kunnet være hen- 
skudt til en senere Tid. Fransken vilde i saa Til
fælde bedst være henvist til Kommissjonens Gym
nasier.
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I de Tysken tillagte Timer viser der sig nogen 
Slingring i de 4 sidste Aar, ligesom Skrivning uden
for 1ste Klasse har maattet lade sig nøje med et ef
ter vor Erfaring ufuldstændigt Timetal.

At Engelsk ganske er sløjfet i Latingymnaeiet, 
vil vistnok vække Misnøje. Vi holder for, at man 
ved at tildele dette i grammatisk Henseende saa lette, 
men med Hensyn til korrekt Udtale saa vanskelige 
Sprog en Time ugentlig de 2 sidste Skoleaar, vil 
kringe Eleverne saa vidt, at de med Lethed kan til
egne sig det nødvendige leiikalske Ordforraad, em 
de senere i Livet maatte faa Brug for Sproget, - 
og, da de saaledes for forholdsvis godt Kjøh vil kunne 
faa Anledning til at bane sig Adgang til en rig og 
gedigen Litteratur, tror vi, at denne bør staa dem 
aaben. Det er en Selvfølge, at vi i saa Fald tæn
ker os Faget som tvungent, da vi ganske deler Kom- 
missjonens Synsmaade om, at i Skoløn bør alle Fag 
være tvungne, noget som undertegnede Bødtker 
ogsaa forlængst har udtalt i en Erklæring fra Kri
stiania Skole - (se Univ. ann. Tredie Række VI. S. 
249 o. fl.)

Det har undret os, at Kommissjonen ikke ud
trykkelig har omtalt, at i Sommermaanederne kan, 
hvor de lokale Forhold tillader det, Svømmeøvelser 
indtræde for Gymnastik. Disse Øvelser synes os ved 
Siden af Oplærelse i Vaabenbrug netop at være kom
men paa Dagsordenen i den senere Tid, og vistnok 
med god Grund. Begge Slags vil vi imidlertid ikke 
foreslaa indskrænkede til Gymnasierne, men ogsaa 
indrømmede Fællesskolen.

Med Hensyn til de p. 53 og flg. opstillede For« 
dringet i de forskjellige Fag ide forskjellige Slags 
Skoler, da har den almindelige Bemærkning paa
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trængt sig os, at i flere er Fordringerne for stive. 
Vi finder det ogsaa mindre hensigtsmæssigt at gaa 
formegeti det enkelte med at opstille Hegler for, 
hvormeget eller hvorledes der skal læses i de for
skjellige Fag i de forskjellige Klasser. Naar Maa- 
let for hvert enkelt Fag er grejt og klart angivet, 
maa man overlade Hesten til Lærernes eget Skjøn 
og haabe, at disse enten af sig selv eller i alle Fald 
efter Samraad med Bestyreren vil vide at træffe det 
rette. Det er dog paa Lærerne og disses sunde Sands 
alt væsentligt saa alligevel tilsidst beror. Mangler 
her det rette Greb og det rette Syn, kan man give 
saa mange detaljerede Instruier, man vil, - galt bli
ver dog galt-

Specielt bemærkes med Hensyn til Latin, at det 
turde være hensigtsmæssigt at tillade, at der i Lig
hed med, hvad der allerede finder Sted med flere 
andre Forfattere, kan læses ogsaa af Livius og Vir
gil et til 2 Bøger svarende Udvalg. Derved afskjæ- 
res man heller ikke her fra Brugen af hensigtsmæs
sige Krestomathier, hvilke i Skolerne ofte er at fo
retrække.

Om Kommissjonens Forslag til et Reglement for 
ex. artium kan vi fatte os i Korthed, da det i sin 
Almindelighed tiltaler os, ihvorvel det forekommer 
enkelte af Lærerkollegiet at blive et vidtløftigt Ma
skineri, der paa denne Maade skal sættes igang. At 
træffe det rette Forhold imellem den skriftlige Prøve 
i et Fag og den muntlige i samme, naar for begge 
en Fælleskarakter skal uddrages - hvad Kommissjo- 
nen i § 15 p. 113 vil for nogle Fags Vedkommende 
— har altid forekommet os at være et vanskeligt 
htykke Arbejde, cg vi skulde heller stemme for, at 
enhver skriftlig Opgave ogsaa faar sin egen Karak-
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ter uf-fhængig af den muntlige Examens Udfald i 
samme Fag. Man kan jo dog uden Vanskeliglied 
indrette sig saa, at de forskjellige Fag efter sin re
lative Betydning kommer til at faa den forønskede 
Indflydelse paa Hovedkarakteren.

„Om hvorvidt den første Examen for Privatister
nes Vedkommende skal fordres bestaat en bestemt 
længere Tid, før de stedes til examen artium, har 
Kommissjonen ikke troet det fornødent at udtale sig. 
Det bliver vel i ethvert Fald nødvendigt, at denbe- 
staas mindst et Aar iforvejen“ (se p. 118). Herskulde 
vi dog have ønsket en bestemt Udtalelse; thi Sagen 
er af største Vigtighed for Skolerne. Bliver det 
Skik, at Privatister underkaster sig Examen ved Fæl
lesskolen eller for Examenskommissjonen det ene 
A ar og examen artium det andet, saa vil lidt ef
ter lidt den Opinion udbrede sig, at Skolernes 
Kursus ikke aleno er langt, men meget for langt, 
ja overflødig langt, og at, hvad Skolen behøver 3 
Aar til, kan Privatinformationen udrette paa 5 Aar, 
og den nærmeste Følge heraf vil blive, at Latingym
nasierne kun maadelig vil blive besøgte, navnlig i 
Kristiania og nærmeste Omegn, hvor den feberagtige 
Higen efter at blive Student ytrer sig stærkest.

Til Slutning vil vi udtale vor AncrkjenJelse af 
Kommissjonens Forslag om, at flere Fag skal ende
lig afsluttes i Fællesskolen og ikke tillige udstræk
kes til Gymnasierne, at der ved den skriftlige exa
men artium skal gives Opgaver i flere Fag end hid
til, samt at der i nogle af disse endog skal gives 
Examinanderne flere Opgaver at vælge imellem; li
gesom de individuelle Anlæg synes os at komme i 
passende Betragtning ved den liberale Bestemmelse, 
at indenfor visse Fag skal mangelagtige Kundska- 
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ber i det ene kunne opvejes af saa meget solidere 
Kundskaber i det andet.

Kristiansund d. 15de Marts 1866.

J. Elster Bødtker. O. L. Boye. Henr. Greve.
F. Larsen. B. E. Bendixen.

Til

Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet!
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B.

Ved Skolefesten den 14de Juli 1865.

— Fra næste Skoleaars Begyndelse tiltræder den 
nylig ansatte Overlærer sit Embede her ved Skolen, 
og jeg opfylder en kjær Anmodning ved idag at bringe 
Forsamlingen, navnlig Forældre og Børn, hans fore
løbige Hilsen. Jeg har det Haab, at Skolen skal 
finde sig vel tjent med denne i flere Henseender be
gavede Mand. For en Del vil Skolen fra næste Skole- 
aar komme til at miste en Lærer, hvis Dygtighed, 
Samvittighedsfuldhed og sjælden elskelige Maade at 
omgaaes og behandle Børn paa har vundet ham min 
hele Hengivenhed, - jeg mener Hr. Svendsgaard, som 
for Fremtiden væsentlig vil ofre sin Kraft paa sin 
private Skole og kun være Sanglærer paa vor. Saa 
nødig jeg altsaa mister en saadan Mand — meget 
mere kunde jeg have ønsket at udvide hans Virk
somhed paa Skolen — saa rigtig forekommer mig 
paa den anden Side hans Beslutning i og for sig, og 
saa vel begrundet, at min Agtelse for Mandens Ka
rakter derved om muligt endog maa forøges.

— Den nylig tilendebragte Examen har baade for 
Lærere, Disciple og Forældre aabenbaret meget og 
mangt, som vistnok alle Parter kunde ønsket ander« 
ledes. Endog forresten brave og hæderlige Disciple 
har i enkelte Fag staat sig mindre godt, — men hvor 
vel dog, at sligt kommer for Dagen, saa det kan 
rettes. Det var dog værre, om det forblev skjult, 
at man raabte Fred og ingen Fare og dyssede sig 
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i Søvn. Ja Examina, det er rigtignok Prøver, som 
bringer mange Brøst og Mangler frem, og detgjæl- 
der da grundig at kurere disse fra Boden af; ikke 
nogen Fernis eller Politur udenpaa, paa Overfladen, 
.det duer ikke; — meste Examen gaar ligeledes til
bunds, trænger igjennem Overfladen, hvad kan det 
saa nytte, at bare den er saa taalelig? Sandelig 
der ligger Lærdomme i en Examen ogsaa for den 
brave og nidkjære Discipel, og ingen forstaar bedre 
end han at blive klog af Skade og drage sig en Exa
mens Udfald til Nytte. Se nu til, næste Gang gaar 
det meget bedre med de Gutter, som jeg her tæn
ker paa, og netop i de Fag, hvori der nu gik mindst 
efter ønske. De agter visselig ikke, kjender jeg dem 
ret, at lade Modet for den Sags Skyld falde, men at 
vise sig i forøget Grad Skolens Tillid værdig.

Som denne Forsamling idag har været Vidne til, 
har flere Disciple, uagtet Skolen har virket saa kort, 
givet Prøver paa sine Fremskridt i Deklamation. Me- 
■ingen hermed er naturligvis den, itide at vænne 
Disciplene til frimodig at fremtræde uden at lad« 
sig maalbinde af Menneskefrygt. Det er altid en 
god Ting at kunne saavel i den mindre som større 
Forsamling frimodig træde frem og paa en ordent-, 
lig Maade gjøre Rede for sine Tanker. Et Middel 
til dette Maals Opnaaelse har vi troet at ogsaa saa- 
danne Øvelser kan være. En Misforstaaelse vil
de det være at betragte disse som sceniske Præsta
tioner, det ligger udenfor Skolens Opgave.

Kaster jeg nu et Blik tilbage paa det henrundne 
Skøleaar, da er det vistnok et og andet, jeg kunde 
ønsket anderledes. Navnlig er enkelte Disciples Usta
dighed og Mangel paa Flid en tung Byrde at bære 
paa. Er det endda purunge Gutter, saa trøster jeg 
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mig dog med det Haab, at kommer Tid, kommer 
Raad; jeg idefmindste har ingen egentlig Bekymring 
endnu for dem. Værre er det, naar Guttterne er 
komne op i Aarene uden endda at være bievne Her
rer over sit naturlige Hang til Dovenskab, og der 
er Gutter her paa Skolen, der desværre volder os 
Sorg i denne Henseende; det er i saa Maade slet 
ikke bedre her end andensteds. De Gutter, som 
jeg her mener, vil i denne Stund føle et Stik i sin 
Samvittighed, de maa slaa Øjnene ned af Skamfuld- 
hed over det ilde anvendte Skoleaar. Jeg behøver 
ikke at beskjæmmo dem ved at nævne deres Navne i 
denne Forsamling; flere af dem er allerede tilstræk
kelig betegnede ved deres Karakterseddels Oplæsning. 
Men Stikket i Samvittigheden - det er deres Løn, og 
det er en bitter Løn ved Siden af de Meddisciples, 
som ufortrødent arbejdede, da de skulde, som nu gla
de opløfter' sine Hoveder og fryder sig til Ferierne.

Disse sidste udgjør dog — og deri ligger rigtignok 
paa den anden Side en stor Trøst og det bedste 
Haab for Fremtiden — det langt overveiende Flertal. 
- og naar jeg da kaster Blikket ud over det hen- 
rundne Skoleaar, saa dvæler jeg ikke mindst ved dis
se mine kjære flittige Gutter, forstaar ogsaa at vur
dere de Lærerkræfter, Gud gav denne Skole, og den 
Velvilje, hvormed Skolen allerede efter saa kort Tids 
Virken er bieven omfattet af Børnenes Forældre.

Ja skal jeg veje alt mod hinanden og fælde en 
sand og retfærdig Dom, saa er der neppe en eneste 
en i den hele Forsamling, der har mere Grund end 
jeg til at takke Gud for hans Miskundhed mod den
ne Skole det nu forløbne Skoleaar; thi hans Miskund
hed har været ny over os hvor Morgen, den har fyldt 
mit liierte med Frimodighed, den har ladet saame^ 

2 
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get gaa langt over min Forventning og over hvad 
mine fattige Bonner vovede at begjære. Denne Lov 
og Pris har jeg saa meget mere Grund til at frem
bære, som det nu tilbagelagte Skoleaar var denne 
Skoles første; og hvad ligger ikke deri? Hvor vig
tigt fra først af ved en Indretnirg af den i saa man
ge Forhold indgribende Natur, som en Skole dog 
er, at føre alt ind i det rette Spor og fra første 
Færd af uden formegen Vaklen og Holdningsløshed 
at gribe Tingen an paa rette Maade!

Og saa er vi da færdige med vor Gjerning dette 
Skoleaar, — om faa Øjeblik siger vi hverandre Far
vel for atter med Guds Hjælp om nogle Uger at sam
les igjen til vort Samliv og Samvirken her paa Sko
len. Ferierne stunder til, Ferier baade for Børn og 
Lærere, sandelig - det føler jeg selv bedst efter det
te Aars Arbeide-for Lærerne ikke mindre nødven
dige end for Børnene. Saa er vi da færdige; dog - 
inden vi skilles, endnu et Ord, og dette beder jeg 
Gud om at lægge paa vores allbs Hjerter, synderlig 
paa alle deres i denne Forsamling, der fik Lærerkal
det og Forældrenavnet. Det er et Ord, som altid 
skulde klinge os i Øret og gjentone i Hjertet; ja 
give Gud, det dog maatte gjøro det fra denne Stund 
- dette Ord, som vi finder antegnet i sidste Kap. i 
Joh. Evang. Jesus siger til Simon Peder: „Simon, 
Jonas Søn, elsker du mig mere end disse? Han 
siger til ham: Ja Herre; du ved, at jeg elsker 
pig. Han siger til ham: Regt mine Lam.“-----  
Ku i denne Stund fæster vor Herre og Frelser sit 
alvidende Øje paa os Lærere og Forældre, og der lig
ger et Spørgsmaal allerede i dette Blik, der ligger 
Opfordring til Selvprøvelse i dette Spørgsmaal. kline 
Venner, lader os ikke forhaste os med Svaret, men 
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tænke os vel om, førend vi svarer; thi vor Herres 
Blik ser saa dybt, saa dybt, ja lige ind i Hjertets — 
dybeste Vraaer. Husk paa den ildfulde Peder, hvor 
han var snar til at svare, snar til at love, men kunde 
ogsaa være snar til at glemme; og der er dog vel in
gen i denne Forsamling, der drømmer om, at han i 
noget Stykke er bedre end Apostelen Peder! Ogsaa 
nu hører vi ham at svare saa snart og visselig - hvo 
tvivler derom? - ligesaa oprigtig, som snart; men vi 
læser dog videre: „Han siger atter anden Gang 
til ham: Simon, Jonas Søn, elsker du mig?“ — 
ja endog: „Han siger tredie Gang til ham: Si
mon, Jonas Søn, elsker du mig? OgPederblev 
bedrøvet over, at han sagde den tredie Gang 
til ham: Elsker Bu mig? og han sagde til ham: 
Herre! Du ved alle Ting, Du ve'd, at jeg elsker 
Dig.“ — Peder følte godt, hvad der laa i dette 3 
Gange gjentagne Spørgsmaal; thi man spørger gjærne 
op igjen, naar man er i Tvivl, om man hørte ret. hvad 
der blev svaret, eller for at give den spurgte Anled
ning til at drøfte sit Svar endnu nøjere. Og Peder 
havde 3 Gange fornegtet sin Herre ; har nogen af os 
ladet det blive med 3 Gange, det være sig i Tanker, 
Ord eller Gjerninger?! Mine Venner, lader os heller 
ikke her forhaste osmed Svaret, at vi dog alle maatte 
ende Skoleaaret med at tale Sandhed, hver med sin 
Næste. Thi trængte Peder til at mindes 3 Gange om 
at prøve sig selv, før han svarede,-hvor mange Gan
getrænger da ikke videt? Men det er da vist i alle 
Maader, at det maa komme dertil med os alle, at, 
naar Herren spørger: min Ven, elsker du mig? 
vi da med samme Sandhed, som Peder, kan sky
de os ind under Herrens Alvidenhed og sige: „Her
re, Du ved alle Ting, Du ved, at jeg elsker
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Dig.“ Og hvorfor maa der komme dertil med os 
alle, hvad enten vi er Lærere eller Forældre? For
di vi ellers ikke i Aand og Sandhed kan være 
Lærere eller Forældre og saaledes ikke kan opfyl
de Herrens Befaling: „røgt mine Lam,“ men bli
ver med al vor naturl'ge Kjærlighed til disse Børn 
lutter Lejesvende, der saa langt fra at samle til 
Herrens Hjord kommer til at adsprede. Altsaa 
først: elske vor Herre, det er det første, der spørges 
om, og saa kan der blive Tale om at røgte hans Lam, 
at vogte hans smaa, passe hans dyrt gjenløste smaa 
Lam, men ikke før. O maatte vi da alle gjøre dette, 
og dog engang forstaa, at „Kjærlighed er Lovens Fyl
de.“ I denne Jesu Kristi inderlige Kjærlighed - og 
kun i den - fordrager vi alt, tror alt, haaber alt, taa- 
ler alt, kun i den bliver vi rette Hyrder og Vogtere 
og Røgtere for de Lam, han har betroet os; og da 
gaar vi ikke træt paa Halvvejen under vort Kalds 
mange Møier og Besværligheder, men glade og fri
modige arbeider vi, skulde det end stundom ske med 
Haal) mod Haab, Haand i Haand med forenede Kræf
ter og bekjender: „vi foimaar alt i Kristo Jesu, som 
gjør os stærke“, — „vi elsker ham, fordi han elskede 
os først, og vi elsker dem, han betroede os, i hans 
Kjærlighed.“ Og Venner, Venner, - denne Kjærlighed 
bestaar Prøve, naar saa meget andet, som vi i vor 
Blindhed smykkede med Kjærlighcds dejlige Navn, 
viser sig i sit falske Skin. Maatte vi da leve i denne, 
stærke, udholdende, fordragende, taalende, haabende 
Kjærlighed, maatte vi engang i den lægge vore Ho
veder til Hvile i Jesu Navn!
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Ved Halvaarsexamens Slutning 
d. 23de Dcbr. 1865.

-Eders Karakterer for Orden — og den ved 
I gjelder, ligesom den for Opførsel, det hele nu til
bagelagte Halvaar — er denne Gang i Almindelighed 
meget tilfredsstillende. Af Skolens 78 Disciple har 
ikke mindre end 47 meget godt for Orden, 17 end
og udm. godt, - medens 13 endnu ikke har drevet 
det til mere end godt, og 1 — rigtignok kun en, 
men dog ogsaa en — heri har gjort sig fortjent end
og til temmelig godt. Og denne Discipel er, jeg 
har allerede før nævnt ham idag, Skolens uordentlig
ste Discipel er •—• — dog nej, det er ikke saadanne 
Disciple, jeg helst nævner. Endnu vil jeg se Tiden 
an. Lad ham kun nu, om det er ham muligt, for
stikke sig bag de ordentlige Disciple. Naar jeg ta
ler om Orden, da er der imidlertid en Ting, jeg ikke 
er fornøjet med, og det er den Maade, hvorpaa nogle 
Disciple behandler sine Bøger, disse sine daglige og 
fortrolige Omgangsvenner. Behandler de nu disse 
uforsvarligt, saa er det rimeligt nok, at ogsaa andres 
Bøger vanskjøttes i deres Hænder, saaledes ogsaa 
Skolens. Derfor har jeg ogsaa-meget mod mit Øn
ske - været nødt til at negte flere Disciple, indtil der 
hermed indtræder en Forandring, Adgang til at laa
ne af Discipelbibliotheket, Se nu sidder saadanne 
Disciple fattige paa passende og underholdende Lek
ture de lange Aftener, medens de ordentlige Kamre- 
rater har haft Lei'ighed til at forsyne sig til Ferierne.

Vi kommer til Karakteren for Opførsel. Hvor
ledes stiller' Forholdet sig der mellem de forskjellige 
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Karakterer? Hørte vi nys, at der ikke er en Disci
pel, der gaar paa denne Skole, uden at han nu kan 
præstere Skolens Attest for mindst „meg. godt“ i Op
førsel ved denne Examen? Desværre! det er ikke 
saa vel, og dog — hvilken billig Fordring, dobbelt 

billig, naar jeg tænker paa, hvorledes Disciplene be
handles her paa Skolen. Af Skolens 78 Disciple har 
kun 25 udm. godt for Opførsel, 33 meg. godt,-af de 
øvrige 20 - 17 godt og 3 endog temmelig godt. 
Saa er Lærersamlingens Dom om vore Disciples Op
førsel dette Halvaar. omtrent af denne Skoles 
Gutter har altsaa, hvad deres Forhold angaar paa 
og udenfor Skolen, det ene ligesaavel som det andet, 
ikke tilfredsstillet Skolens billige Fordringer. For 
Opførsel er der i Grunden blot 3 Karakterer. Allerede 
3 er en meget simpel Karakter for Opførsel. Driver 
en Discipel det her ikke videre, saa er dermed alle
rede sagt, at man ikke er fornøjet med hans For
hold. Og at resikere 4 for Opførsel, det er et højt 
Spil. Den Discipel staar Faldrebet nær. Skulde, hvad 
Gud forbyde, nogen Discipels Opførsel (jeg gjenta- 
ger det - paa Skolen eller udenfor Skolen) fortje
ne under 4, da har en saadan gjort sig umulig som 
Discipel længer. En Discipel, hvis Forhold er „maa- 
deligt“ eller „slet“, maa jo før jo heller flernes fra 
Skolen for ikke at blive sine Meddisciple til Anstød 
eller ligefrem Forargelse. Et skabbet Faar, ved vi 
jo nok, kan smitte en hel Hjord. At taale en saadan 
Discipel vilde derfor være at opofre det hele for det 
enkelte, og det er en daarlig Forsynlighed baade i 
Haandens og Aandens Verden. Dette være eder der
for sagt, mine kjære Gutter, til Advarsel. Sætter mig 
istand til ved næste Examen at vidne med Sandhed, 
at dette Ord, talt i Alvor men ogsaa i Kjærlighed, 
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som altsaa var et godt Ord, ogsaa fandt et godt Sted. 
Fritager mig for at proklamere saamange „godtøer 
fornemmelig i Opførsel, saa gjør I en god Gjerning 
og handler i eders egen velforstaaede Interesse, Og 
det turde hænde, at bliver Karakteren for Opførsel 
grundig brav, saa kommer den til at have stor Ind
flydelse ogsaa paa de andre Karakterer. Thi en Di
scipel, som opfører sig, som han skal, lader sig ikke 
gjærne finde i Uorden, ligesaalidt som han tror, at 
Dovenskab og Efterladenhed er noget, som ham vel 
anstaar.-------

■w*
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G.

Skoleefterretninger for 18gg

i. Skolens Bestyrer og Lærere. Kasserer.

Rektor J- K. D. Elster Bødtker, udnævnt 1864. 
Overlærer O. L. Boye, udnævnt 1865.
Adjunkt Kateket H. Greve, udnævnt 1864.

— F. G. Larsen, udnævnt 1864.
— B. E. R. Bendixen, udnævnt 1864.

Hjælpelærer Student J. Skjoldborg, ansat 1864.
— Løjtnant A. Thaulow, ansat 186^.
— L. Guttormsen, ansat 18
— L. Svends gaard, ansat 1864.

Om samtlige disse Lærere blev i Skolens første 
Program (for forrige Aar) leveret nogle korte biogra
fiske Efterretninger, hvortil henvises.

Desuden har den i forrige Program ogsaa nævnte 
Løitnant i Marinen C, F. R o d e læst Engelsk og Fransk 
i de øverste Klasser fra Skoleaarets Begyndelse til 
SOde April, da han, som kommanderet til Orlogstje- 
neste, maatte fratræde sin Post ved Skolen. Hans 
6 Timer fordeltes derpaa mellem Overlærer Boye 
(Fransk) og Kjøbmand M. Astrup (Engelsk).

Skolens Kasserer er fremdeles Adjunkt Ben
dixen.

2. Klasseinddeling og Discipeltal. Fripladse.
I Skoleaarets Løb har samtlige Klasser været i 

Virksomhed med Undtagelse af 3die Latinklasse, der 
alene i 2 af sine græske Timer, i 2 Timer Religion 
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Og fra 5te Februar 18G6 i 2 Timer Geometri har haft 
særskilt Undervisning i særegne ugentlige Timer, for
øvrigt været forenet med 2denLatinklasse (fra 5te Febr. 
dog kun 1 Time Tysk) og i Engelsk med 2den Re
alklasse. Fra næste Skoleaar vil 3die Latinkl. være 
fuldstændig igang som en for sig selv bestaaende 
Klasse, og dermed Skolen i Virksomhed gjennem alle 
sine Klasser.

Da 1ste Latin- og Realklasse ved Opflytningen 
fra 2den Fællesklasse blev for talrig, til at begge 
Aarshold kunde undervises sammen, har ethvert af 
disse haft særskilt Undervisning, alene med den Und
tagelse, at begge Latinafdelinger har haft 3 Latinti
mer fælles, og begge Realafdelinger samme Under
visning i Naturhistorie. 1ste Latin- og Realklasse 
har saaledes saagodtsom i alle Fag været delt i 2 
særskilte Klasser. (Det ældste Aarshold nedenfor be
tegnet ved iL&Rb, det yngste ved lL&Ra).

Ved Skoleaarets Begyndelse optoges 9 nye Di
sciple i Skolen, hvoraf 1 indsattes i 1 R a, Resten 
i 1 F. At ikke flere indsattes, havde sin Grund i, 
at man, efter hvad der i forrige Program er forkla
ret, ved Skolens Aabning i 1864 ikke negtede no
gen Discipel, der havde været Elev af den ned
lagte Borgerskole, Adgang til den nye Skole, medens 
man nu ikke optog Disciple under 9 Aars Al
deren.

Efter Halvaarsexamen 1865 udgik en Discipel af 
2 R. for at anbringes paa et Handelskontor her i 
Byen, ligesom ved Udgangen af Marts tvende Brødre 
udtoges af 1 R. a og 2 F. for at rejse hjem til sine 
Forældre i Loppen (Finmarken). Derimod optoges 
fra Nytaar 6 Disciple, hvoraf 4 udenbyes og 2 Søn
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ner af en tilflyttende Embedsmand, og indsattes 1 i 
2R., 1 i IR,a, 2 i 2F. og 2 i 1F.

Skolens Discipeltal har altsaa i 1ste Halvaar 
været 78, i andet 81 (Januar - Marts 83), saaledes 
fordelte:

I dette Skoleaar har Fripladse til et samlet Be
løb af 112 Spd. været uddelte, nemlig:

I 2 L. i halv Mø 16 Spd,
- 1 Lb. 3 halve =. 32 —
-Ha. 1 halv •= 16 —
- 1 Rb. I hel og I halv«=36 — 
- 1 R a. i halv «= 12 —

1 Halvaar
1F, 
14

2F.
22

1 R a .IL a.
J 4

IR.b
5

IL b.
7

2R.I3L.
6 I i

3L.
2

Sum 
78

2 Halvaar 16 22(23) Ü(15)| i 5 7 6 ' 4 2 81(83)

3. Undervisningstiden og dens Fordeling 
F paa Fag og Lærere. Examina.

Den daglige Undervisningstid har fremdeles væ
ret sammenhængende fra Kl. 8—2 med Sang- eller 
Gymnastiktimen 11—12 afbrydende lagt ind imellem 
den øvrige Undervisning. KuniSLatkl. har Mellemti
men 11—12 et Par Dage om Ugen maattet anven
des til Læsning, hvorimod da Klassen enkelte Dage 
har være færdig Kl. 1. Fra 30de Nbvbr. til Jul ind
skrænkedes Skoletiden til 8V2—2. Denne Ordning bibe
holdtes ikke længer, da den kom i Strid med Løjt
nant Rodes Undervisning paaNavigationsskolen, der 
begyndte Kl. 9.

Ugens Gjerning har fremdeles været indledet med 
Salmesang af samtlige Disciple og Bøn af Rektor (i 
dennes Forfald af Hr. Greve), ligesom der i Fasten ga
ves de Disciple, der ønskede det, Anledning til at 
overvære Fasteprædikenen.
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Hvormange ugentlige Timer der har været tillagt 
ethvert Fag, i hvilke Fag Latin - og Realklasserne 
har haft særskilt, og i hvilke de parallelle Klasser 
i Latin-og Realafdelingen fælles Undervisning, viser 
nedenstaaende

Tabel.

EB

1ste Latin- 
og 1ste Re- 

alkl. a.

Fagene.

Norsk . . . . 
Tysk .... 
Fransk . . . 
Engelsk . . . 
Latin . . . . 
Græsk . . . . 
Religion . . . 
Historie . . . 
Geografi . . . 
Naturhistorie 
Mathematik . 
N aturlære. . 
Regning . . . 
Skrivning . . 
Tegning . . .

3
4
2
2

3
3
3
2

4
4

2den og 3die 
Latin-og 2den 

Realklasse.

IsteLatin- 
og 1ste Re- 

alkl. b.

CO 
s

8

2 (2)8
8

3
3
4

2
3
2

2
3
1

2
2

9*
5

2
2
2

(2)

> »
5
5

3

8

5
5

4 4
3 3
2 2

8

9

2
3
2

5

1

a

2

2

2

6
2

2
2

4
2

3
2

2

Læsetimer 30 30 30 30 30 3Ö 30 30
*) Deraf 1 Time Mythologi.
Desuden har de Disciple, der har Sangstemme og 

ikke ved Stemmeskiftningen har været hindrede fra at 
deltage i Sangøvelserne, været inddelte i 2 Partier^ 
hvoraf hvert har haft 2 Timer Sang om Ugen, lige
som de bedste Sangere desuden har haft 1 Extratime 
særskilt.

Naar Disciplene ikke har haft Sang, har de i sam
me Time (Mellemtimen 11-12) haft Legemsøvelser G 
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Timer ugentlig, herunder indbefattet ikke aleue Gym
nastik, men ogsaa fra dette Skolcaars Begyndelse, 
naar Aarstiden har tilladt det, Undervisning i Svøm
ning og Vaabenbrug.

Efterat nemlig en nogenlunde hensigtsmæssig Plads 
til Badning og Svømme øvelser var funden i Øvre-Vaa- 
gen, begyndte Skolen at meddele Undervisning i 
Svømning d. 15de August og vedblev hermed til Maa- 
nedensUdgang, da Vejrets Ublidhed ikke gjorde det til- 
raadeligt at fortsætte længer. Nogle Dage efter tog 
Vaabenøvelserne sin Begyndelse, hvilke, saaolte Veiret 
har tilladt det, ved Siden af Gymnastik har været 
fortsatte det hele Skoleaar igjennem paa den ved Sko
len beliggende, nu planerede offentlige Plads. Paa 
Rektors Andragende til Armedepartementet af 20de 
Juli 18G5 stillede dette nemlig gjennem Trondhjems 
Arsenal 80 saakaldte Studsergeværer og 10 Hirsch- 
fængere til Skolens Brug ved disse Øvelser. Og er 
der noget, som har vundet Interesse hos Gutterne, 
ja ogsaa hos mange andre, saa er det disse Øvelser, 
hvortil den heldige Omstændighed har bidraget sit, at 
Gutterne af sin egen Midte strax kunde præstere en 
fortræffelig Trommeslager fix og færdig.

Undervisningstimerne har i Skoleaaret været for
delte paa Skolens Lærere paa følgende Maade:

o r \
Latin 2 L ) • • $ Timer.
Historie . . 3 —

1L. a.) o 
— "IR. a.) ' ’ 0

Tysk -2R. ... 1 —
Norsk -2F. ... 1 —

— -1F. ... 1 —
18 Timer.

3L.)
Norsk -2L.> ... 2 Timer, 

2R.I
— - 2R. . . . 1 —

(Ordinarius i 
3 L og 2L.)

Boye 
(Ordinarius i 
1 Lb og 1F.)
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Lcndixen
(Ordinarius i 

2 F)

Larsen 
(Ordinarius i

2R oglRb )

Greve
(Ordinarius i 

ILogRa.)

Fransk i2R
IL.b.)

“IR.b.). '
Latin -IL.b.). .

IL.b.).
"IL.a.)’' •

Tysk -1F. . .
Norsk - — . .

Religion -3L. . .
2L.)

“2R.) ' •
IL.b.)

" IR.b.) *
IL a.)

“iRa.) *
— -2F. . .
— -1F. . .

3L I
Tysk - 2L. > . .

2R 1
N orsk IL b.)

"IRb. ) •
IL.a.)

‘IR.a) '

3L 1
Mathematik-2L > . .

2R. 1
IL.b.)

* Fra 5te Febr. (se ovenfor S. 25) Geometri særskilt med 
3 Latinkl, i 2 Timer, allsaa 27 Timer.

~ "IR.a) • • J
IL.a) - _

"IR.aj ' • °
Naturlære -2R ... 3 —
Naturhistor.-2R. . .

IR b.) 
’IR a.) • 

— -2F. . .
— -1F. . .

3L.|
Historie -2L. /

2R I
3L. i

Geografi -2L >
2 R. I

Græsk .

. 1 —
. 4 —
. 5 —
. 3 —
. 5 —
. 4
----------- 25 Timer.

2 Timer.
. 2 —

. 2 —

. 2 —

. 3 —
. 3 —

. 2 —

. 3 —

. 4 —
23 Timer

. 4 Timer*)

O _
2 o _

------ --- 25_ Timer*)

3 Timer.

1 —
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Græsk i3L. . . . 2 —
-2L. . . , * —

Geografi IL a.) 
"IR.a.) • • 2 —

Tvsk -2F. , . . 5 - .
Norsk - —. 4 —
Historie -1F. . . . 4 —

26 Timer
Skjoldborg Latin 

Tysk
-ILa, . .
IL b,)

"IR b ) ’ •

6
3

Timer.

— IL.a.) 
"iRa) ’ ' 4 —

Geografi , L.b ) 
’1Kb.) ’ ’ o —

Skrivning IL.a )
*lRa) ’ ’ 1 —

■ 1G Timer.
Thaulow Tegning 2R )

’IRb) ' ■ 2 Timer
IR.a.)■— "JF. j • ' 2

— -2F. . . 2
Engelsk -111a . . 3
Geografi -1 F. 2 —
Legemsøvelser med hele

Skolen . . • • 6 —
17 Timer.

Guttormsen Hegning i 211. . . . 2 Timer.— -1 R.b . . 2 —
-iH.a . . O —

— -2F. . . 4 —
— - i F. . . 4 _

Skrivning _ 2 F. 3 —
—• -1F . . 3 _

Historie -2F. . . 3 —-
Geografi - — . . 3 —

26 Timer.
Svendsgaard Sang gjennnem hele Skolen 5 Timer.

Rode Engelsk i 3L )1 2 R ) • ■ 2 Timer.
-- - i R b . . o _

3L .
Fransk -2L I . . Q _

2R.I
6 rimer.

Efteråt forrige Skoleaars Ho v edexamen var af
holdt overensstemmende med Programmet; sluttede 
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Skolen sin Virksomhed i det første Skoleaar d. 14de 
Juli 1S65 i Byens nye Retslokale, der under det nu
værende Skolelokales M angelfuldhed var stillet til vor 
Raadighed, for at Børnenes Forældre og øvrige Ved
kommende kunde faa Anledning til at overvære Akten.

Efterat Disciplene under1 Sanglærerens Ledelse 
havde givet flere Prøver paa flerstemmig Sang baade 
i raskere og langsommere Tempo med og uden Ak
kompagnement af Fysharmonika, besteg 22 af Sko
lens Disciple*)  efter Tur Kathedret og fremsagde det 
Digt, de for Anledningen havde lært udenad, idet 
den nederste Klasses Disciple begyndte og de øverste 
Klasser endte.**)  Da denne Prøve var endt, offent
liggjorde Rektor Udfaldet af den afholdte Examen 
ved, idet han overleverede Disciplene deres Karak
tersedler, at oplæse deraf Hovedkarakteren, Karak
tererne for Orden og Opførsel, Disciplenes Nummer 

*) Nemlig (i Parenthes tilføjes Antallet af Klassens Disciple, 
der havde deltaget i Examen):

af 1 F. (18) 7 Disciple
- 2 F, (18) 5 —
- 1 R. (9) 2 —
- 1 L. (8) 3 —
- 2 R. (5) 2 —
- 2 L. (7; 3 —

**; 1 Lærermødet d. 27de Juni 1805 var nemlig blevet vedta
get, at man skulde lade nogle af Disciplene vise sin Fær
dighed i Deklamation. Hvormange og hvem der i hver 
Klasse skulde vælges hertil, samt hvad de skulde foredra
ge, kort: den hele Anordning med denne Prøve overlo
des ganske til vedkommende Lærere i Norsk i de for
skjellige Klasser. For at sætte Disciplenes Smag og 
Skjønsomhed i dette Stykke paa Prøve undergav Lærer
ne Sagen Votering i de respektive Klasser, og de fleste 
af dem, som Disciplene valgte til at repræsentere sin 
Klasse, antoges virkelig af Lærerne. Saml, S. ]f>;
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i Klassen samt for de to etaarige Fællesklassers Ved
kommende Disciplenes Opflytning, - hvorefter han i 
en Tale henvendte sig til Forsamlingen. Efter den
nes Slutning rettede gamle Amtmand Thesen, der 
just var nærværende, nogle hjertelige Ord til Rektor 
og Skolens øvrige Lærere og ønskede Guds Beskjer- 
melse fremdeles over Skolens Virksomhed. Festen 
sluttedes med Afsyngelsen af en Salme.

Halvaarsexame n afholdtes fra Onsdag d. 13de 
til 22de Decbr. Lørdag d. 23de Decbr. Kl. 10 gav 
Disciplene Prøve i Sang, modtog sine Karaktersedler 
og tiltaltes til Slutning med nogle Ord af Rektor, 
der især dvælede ved den sidstafholdte Examens 
Resultater og endelig ønskede den hele Forsamling 
en glædelig Jul fra Gud vor Fader i den Herre 
Kristo.

Denne Examen havde været skriftlig i alle Fag 
i Latin- og Realklasserne undtagen i Engelsk for 1 
R.a’s Vedkommende og i Fransk i 1 L. &R. b. I 
Fællesklasserne derimod var alt mundtlig alene med 
Undtagelse af Prøven i Norsk, der i 1 F. var baade 
skriftlig og mundtlig, i 2 F. kun skriftig.

I Censurmødet d. 22de Decbr. afæskede Rektor 
Lærersamlingen Erklæring om, hvorvidt nogen af 
de inspicerende Lærere havde opdaget det ringeste 
Spor hos nogen Discipel til under de forskjellige Op
gavers Besvarelse at ville hjælpe sig ud af Forlegen
heden ved Anvendelse af utilladelige Midler. Herpaa 
gav samtlige Lærere et benegtende Svar, og Over
lærer Boye tilføjede, at det havde været ham som ny 
Lærer her ved Skolen af Interesse specielt at have 
sin Opmærksomhed rettet paa dette Punkt, men at 
han ikke havde bemærket end den fjerneste Antyd
ning til. at en eneste Discipel omgikkes med den
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Tanke uredeligen at ville hjælpe sig tilrette. Dette 
stemte fuldkommen med Rektors egne Iagttagelser- 
i saa Maade og afgiver ogsaa blandt meget amlet 
et glædeligt Vidnesbyrd om Aanden i Skolen. I 
Forbindelse hermed bemærkes, at under de skrift
lige Opgavers Besvarelse tillades der ikke nogen Di
scipel at forlade Klasseværelset, før h^n er færdig. 
Kødes han ikke destomiudre til at begjære Tilladelse 
hertil, maa han forinden afgive Kladden til den 
inspektionshavende Lærer, og efter dens Beskaffen
hed bliver i saa Tilfælde Karakteren i Faget Discipe
len tilkjendt. (Altsaa samme Bestemmelser som f. Ex, 
ved Kristiania Kathedralskole.)

I samme Møde bemærkede Rektor, at han ef
ter Overlægning med Sanglæreren maatte finde det 
hensigtsmæssigt, at der ved denne Examen ikke til
deltes nogen Discipel Karakter for Sang, da Gutterne 
selv vilde have en Følelse af, at en saadan denne 
Gang ingensomhelst Betydning i Grunden havde. De 
første Maaneder af Semestret havde nemlig Rektor 
maattet indvilge i Gymnastiklæreren Løjtnant Thau- 
lows Ønske om, at alle Disciple i Fritimen 11—12 
stilledes til hans Raadighed, for at Vaabenøvelserne, 
der efter Modtagelsen af Geværerne nu skulde afløse 
Svømmeøvelserne, kunde fra først af drives med desto 
større Kraft af samtlige Disciple, saalænge Vejret var 
gunstigt for disse Friluftsfornøielser. Da derpaa Hr. 
Svendsgaard netop havde paabegyndt Sangøvelserne, 
blev han syg den 18de Oktober og kunde paa Grund 
af vedvarende Sygdom i sit Hjem ikke optage dem 
igjen før den 29de Novbn Paa denne Maade var kun 
faa Timer Sang bievne hver enkelt Discipel tildel.

Ved samme Lejlighed omtalte Rektor, at han for 
Fremtiden havde bestemt sig til at lade enhver Di- 

3 
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scipel, der fik Undervisning- i Skrivning og Tegning, 
indrette sig ved Siden af de sædvanlige Skrive- og 
Tegnebøger- specielle saadanne, hvori Disciplene hen- 
imod hvert Halvaars Slutning tilholdtes at give Prø
ver paa sit Standpunkt i Skjønskrivning og Tegning. 
Derved vilde den Censurkomite blandt Lærerne, der 
ved Examina opnævntes for at bestemme Karakte
rerne i disse Fag, og hvem anden dette interesserede, 
faa en paalidelig og sammenhængende Oversigt over 
de forskjellige Disciples gradvise Fremskridt heri un
der deres hele Skolegang.

Adjunkt Larsen havde tidligere forklaret Rek
tor det absolut nødvendige i, at 3die Latinklftsse, 
hvis tvende Disciple er- bestemte til at dimitteres 
1867, fik 2 Timer særskilt Undervisning i Mathema
tik, for at de kunde gjøre raskere Fremgang end ved 
fremdeles i samtlige 4 Timer at dele Undervisningen 
med 2 L & 2 Pi. I den Anledning lovede Rektor nu 
til næste Aar at foretage den fornødne Omordning i 
vedkommende Klassers mathematiske Timer, at Ur. 
Larsens Ønske, som han maatte erkjende vel begrun
det, kunde imødekommes. (Sml. S. 25). Ved sam
me Ledighed bestemtes, at 3die Latinkl. fra den 
Tid, denne Forandring indtraadte, kun skulde have 
1 Time Tysk om Ugen, saaledes som ogsaa i Skole
planen for denne Klasse er bestemt.

4. Skolens Virksomhed i Skoleaaret i de 
forskjellige Fag.

N o rsk.
iFællcsld. (Boye 4 Timer). Sprogundervisnin

gen er i grammatisk Henseende skreden fremad Haand 
i Haand med den grammatiske Undervisning i Tysk, 
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hvori Bergs Lære- og Læsebog efter den Ahn ske 
Methode lste Kursus er fulgt som Ledetraad. Her
med er avanceret i Formlæren til og med Hjælpever
bernes Hovedtider, og har for vort Sprogs Vedkom
mende den didhørende Grammatik været fra først 
af meddelt gjennem mundtlige og stadigt indøvede 
Parallelismer med den tyske Formlære, indtil Klas
sen i 2det Halvaar erholdt grammatisk Lærebog 
(Løkkes norske Gramm.), i hvilken da dels ved In- 
denadlæsning dels ved Lexer det tidligere indvundne 
repeteredes og befæstedes indtil Verb ernes Konjugation. 
Derhos er af Jensens Læsebog (4de Udg.) de to 
tørste Afdelinger (1. „Fabler og mindre Fortællin
ger.“ 2. „Eventyr og Folkesagn.“) søgt omhyggelig 
gjennemgaat, idet en klar Opfattelse af Stykker
ne saavel i deres Helhed som i Enkelthederne har væ
ret det ufravigelige Maal for Undervisningen, hvorfor 
Øvelser i Gjenfortælling af det læste lejlighedsvis har 
været anstillede. Nogle faa af de poetiske Stykker 
har været'udenadlærte. Til skriftlige Øvelser har 
for en væsentlig Del været anvendt Diktat, 1 Gang 
ugentlig, og ved Siden deraf i 2det Halvaar, ligele
des 1 Gang ugentlig, Afskrift efter Læsebogen ved 
Hjemmearbejde, af hvilket sidstnævnte Arbejde en 
hensigtsmæssig Indvirkning synes at være sporet paa 
Elevernes Retskrivning.

Rektors ugentlige Time er bleven anvendt til 
Samtaler, til Fremsigelse af udenadlærte, i forrige 
Time gjennemgaaedc, Digte, og, naar Tiden har til
ladt det, til Indenadlæsning i Jensens Læsebog.

2 Fælle ski. (Bendixen 4 Timer). Efter Løkkes 
Grammatik er læst det vigtigste af Formlæren og 
Sætningslærens 1ste Afdeling. I Regelen er 1 Time 
ugentlig anvendt til Deklamation. 1 til Diktat eller

S*
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Stileøvelser efter Borgens Stilistik. Gjenfortæl- 
ling saavel mundtlig som skriftlig især efter S. 
Petersens Fortællinger af Fædrelandets Historie; Læ- 
seøvelser og Analyse i Jensens Læsebog fornemme
lig i Begyndelsen af Skoleaaret.

Rektors ugentlige Time her anvendtes omtrent 
som i 1F., dog under større Fordringer til Disciple
ne efter deres Alder og Modenhed.

1 Lat. ogLecilld. a. (Greve). Mindst 1 Time ugent
lig er anvendt til skriftlige Øvelser og Gjennem- 
gaaelse af saadanne, i alt 31 Diktater og 11 Stile af 
hovedsagelig fortællende eller beskrivende Indhold. 
De øvrige Timer har vær et anvendte dels til mundt
lig Gjennemgaaelse og Indøvelse af Sætningslæren 
dels til Læseøvelser og Gjennemgaaelse af Læsestykker 
i Jensen s Læsebog. Endelig har der omtrent 1 
Gang om Maaneden været Øvelse i Deklamation el
ler fri Fortælling.

iLat.ogRealkl.b. (Greve). Af skriftlige Øvel
ser 17 Diktater og 13 Stile af samme Art som i fo- 
regaaende Klasse. Af Grammatiken er repeteret 
Sætningslæren samt gjennemgaat større Dele af Bøj
nings- og Orddannelseslæren. Forøvrigt er Timerne 
anvendte, som under foregaaende Klasse anført.

.2 Lat. ogRealkl. samt SLatinkl. (Boye). Af II. 
Las sens Læsebog i Modersmaalet er gjennemgaat 
Udtogene af Sagaliteraturen S. 1-28, Wessels Kjær- 
lighed uden Strømper S. 92-108, Baggesens Laby
rinth m. m. S. 135-152, OehlenschlägersAladdin S. 1G6- 
183 og Hakon Jarl S. 183-198, idet Opfattelsen af 
Stykkerne har været ledet saavel ind paa det almin
deliges Gebet, de forskjellige Skriftslags og deres Ka
rakter, som paa Specialiteterne ved Indhold og Form; 
i Forbindelse hermed saadanne rhetoriske, etymolo-
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gisko og sproghistoriske Bemærkninger, som efter 
Elevernes Standpunkt kunde anses for vækkrnde og 
veiledende. Af den Læsebogen tilknyttede literatur- 
historiske Oversigt er gjennemgaat fra Wessel til og 
med Oehlenschläger samt desuden den nyere norske 
Literatur. Metriske Oplysninger er knyttede især 
til Oelilenschlägers Aladdin, hvor der er flersidig Va
riation.

SLatkl. har maanedlig haft 2 skriftlige Ud- 
arheidelser af Themata, der dels er hentede fra 
Skoleundervisningens Stof dels fra almindelig Livs
erfaring, idet Behandlingen fordetmeste har været 
forberedet ved mundtlige Anvisninger. Opgaver: 1) 
En Fjeldtur. 2). I hvilken Betydning kan Mennesket 
kaldes Jordens Herre? 3). Hvorledes er det menne
skelige Samkvem lettet i vort Aarhundrede ved Op- 
tindelser? 4). Er Fremtiden saa dunkel for os, som det 
kunde synes? 5). At fremstille det britiske Riges og 
Folks Storhed. 6). Hvorfor bør man være varsom med 
at give Løfter? 7). Hvilken Mand i Historien synes du 
bedst om, og hvorfor? 8). Hvad kan især have be
væget Menneskene til at slutte sig sammen i Stater? 
(Halvaarsexamen). 9). Omarbejdelse afHalvaarsex- 
amens-Arbejdet efter Antydninger til Rettelser, med 
mundtlige Anvisninger. 10). Betragtninger over Stjer
nehimmelens Mærkværdighed. 11). Hvilke Pligter har 
den opvoxende Ungdom imod Staten? 12). Det gamle 
Ægypten i fysisk og antikvarisk Henseende. 13). Hvad 
er Letsindighed, og hvilke er dens almindelige Følger? 
14). Pavemagtens Udvikling i Middelalderen. 15). Be
dre at lide for Sandhedend at lønnes for Løgn. 16). 17de 
Mai (Tale). 17). Hvorfor kaldes Kristendommen Kjær- 
lighedens Religion? 18). Skildring af den skandina- 
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viske Halvøs Natur, 19). Hvori bestaar Rigdoms egent
lige Værd?

Ogsaa i 2Lat. og 2 Realkl. har Udarbejdelserne 
været 2 maanedlig. De har drejet sig om Themata 
af lettere ræsonnerende Art og tildels Skildringer, 
idet ogsaa her Behandlingen fordetmeste har været 
forberedet ved mundtlige Anvisninger, der navnlig har 
været rettede paa en hensigtsmæssig Disposition og 
Methode, i Udarbejdelsen. Opgaver: 1). En Storm 
paa Havet. 2). Norges Fiskerier. 3). Dampskibsfar
ten. 4). Dyrplageriet og dets Utilladelighed. 5). „Ilden 
er en god Tjener men en slem Herre“. 6). Kan en 
Krig have gavnlig Indflydelse? 7). Hvilken Mand i 
Historien synes du bedst pm, og hvorfor ? -8). At ud
vikle Korstogenes Betydning. (Halvaarsexamen). 9). 
Omarbejdelse af Halvaarsexamens-Arbejdet efter An
tydninger til Rettelser og speciel Gjennemgaaelse. 10). 
Skildring af Vikingetiden i Norge; 11). Guds Almagt. 
12). Hvilken Nytte gjør Solen os-? 13). Husdyrenes 
Nytte. 14). Døden samuienlignet; med en Søvn. 15). 
Sammenligning mellem Menneskelivet og de fire Aars- 
tider. 10). Gjæstfrihed. 17). Skildring af Vinteren i 
Norden. 18). Harald Haardraade (Skildring.) 19). 
Bjergenes Betydning og Nytte.

Af 2R’s Disciple har 1 oftere med Held kunnet 
deltage i Udarbejdelserne med 3L. Den Time om 
Ugen, soiu 2R. har haft for sig selv, har været be
nyttet dels til Gjennemgaaelse af Klassens Stile, dels 
til videregaaende Læsning i førnævnte Læsebog, idet 
saavel Indhold som Form har med muligste Klarhed 
været behandlede ved følgende Udtog: Mauritz Han
sen, endel al Henrik .Wergeland, S. 255-247, samt 
Oehlenschlägers Nordens Guder, S. 153-165; endelig 
fortsat fra S. 281 („J. S. Velhaven“).
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Tysk.
iFælleskl. (Boye-). Som antydet under Norsk er 

den tyske Formlære tilegnet efter Methoden i Be r g s 
Læsebog, 1ste Kursus, omtrent til de regelmæssige 
Verbers Konjugation, og saaledes er der i denne Læ
sebog gjennemgaat samtlige Stykker fra Tysk og til 
Tysk til og med No. 74 S. 35.

SFællcskl. (Bendixen). Af Bergs tyske Læsebog 
1ste Kursus 2den og 3die Afdeling læst og repeteret, li
gesom ogsaaLæseøvelserne er gjennemgaaede. Deref
ter af 2det Kursus læst Formlæren. Et yngre Parti har 
læst det meste af 1ste Kursus’s 1ste og 2den Afde
ling. I 1ste HalVaar skriftlige Øvelser hver 3die 
Time.

iLat.ogR&aXkl.a. (Skjoldborg). Det vigtigste af 
Formlæren efter Løkkes Grammatik. Aalholms 
Læsebog fra „Kleine Erzählungen, Anecdpten und 
Charakterzüge“ (S. 5’6) til „119. Die Turniere“. (S. 
151). Engang ugentlig skriftlige Øvelser.

iLat.ögRealkl.b. (Skjoldborg); Formlæren fuld
stændigere. Autenrieths tyske Læsebog fra Begyn
delsen til „Die Elfen“ (S. 55). Ugentlig skriftlige 
Øvelser.

2Lal.t>gR.ealkl.sami3Lai.ld. (Greve). Auten
rieths Læsebog fra „V. Lieder“ til „II. Beschreibende 
Prosa“. (S. 167-207 2denUdg.)ogfra „Die Neapolitaner* 
til „2.Poesie.“ (S. 226-256). Af Løkket Syntax en
kelte Afsnit gjennemgaaede. 15 Stileøvelser (3 L. kun 
5, da denne Klasse siden 5te Febr. kun har haft 1 
Time Tysk (sml. S. 34).

I Bektbrs ugentlige Time i 2 IL er læst de 4 
første Akter af Schillers Wilhelm Tell og Løkkes 
Syntax fra „Kap. 4. Om Imperativ" og ud Bogen samt 
fra Begyndelsen til „Kap. 4. Om Akkusativ.“
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F r an s k.
iLat.ogHealkl.b. (Boye). Undervisningen har væ- 

* et baseret paa S chmitz’s Elementarbog ved Schmidt, 
i hvilken er avanceret og repeteret til No. 70 S. 53. 
Af de sammenhængende Stykker i Bogen er de 5 før
ste læst af „ Contes amusants et instructifs.“ Den gram
matiske Undervisning har ligeledes været knyttet til 
samme Bogs Meddelelser af Formlæren. De norske 
Stykker fra S. 27 til og med S. 47 har dels skrift
lig dels mundtlig været oversatte til Fransk.

2Lat.ogReal.samt3LatM. (Rode, senere Boye). 
Aalholms Læsebog fra „Contes des fées, S. 69 (3 
Udg.)-S. 87, ogaf „Histories“ fra „Aventures d’Alex
andre Selkirk,“ til et Stykke ud i „l’enfant des gre
nadiers de la garde“ S. 113-119. — I sidste Halvaar 
er gjennemgaat 'af Syntaxen i Ingerslevs Grammatik 
til Kap. 6 (Verbernes Tider i Indikativ) samt desuden 
hele Kap. 10 (Ordfølgen). Derhos i den sidste Tid 
1 Diktat ugentlig.

SLat.kl. samt 1 Elev af 2 L. og 1 R. har desfor
uden læst særskilt af Aalholms Læsebog „Mélanges“ 
til et Stykke ind i „les salines de Wieliczka,“ S. 211- 
234. Derhos i den senere Del af første Halvaar 1 
Stileøvelse ugentlig, samt i Forbindelse medGram- 
matikenExtemporaløvelser, dels skriftlige dels mundt
lige, hist og her fra.

2Realkl. (Boye 1 Time). Af Aalholms Læsebog 
er dels lexevis dels ex tempore læst Samlingen af 
„Anecdotes,“ S. 88-99, Dramaet „Les enfants Flohr- 
berg,“ S. 99-107, hvorpaa fortsattes i „Histories“ til 
Aventures d‘Al exandre Selkirk, S. 108-113. Blandt 
andet har Opmærksomheden stadig været henvendt 
paa fremmede i vort Sprog forekommende Ord, der 
lader sig forklare ved Fransk. Af Ingerslevs Gramm. 
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er Verberne repeterede og desuden er Bogen hyppig 
benyttet til Læsebogen.

Efter Hr. Rodes Bortrejse har Overlærer Bo ye 
læst videre i Aalholms Læsebog med samtlige disse 
Klasser, og særligt med 3 L. i „Mélanges.“ 1 Time 
ugentlig er for samtlige Klasser anvendt til Repeti
tion af Ingerslevs Gramm., saavel Partier af Form
læren som af Syntaxen, i Forbindelse med Extempo - 
raløvelser for Latineleverne, og 1 Time ugentlig ude
lukkende til Extemporaløvelser for 3 L., hvilket sattes 
i Forbindelse med Repetitionen for 2 R. Endelig 
Søscenerne „Sous la ligne“ S. 189 flg. extemporalt 
for samtlige Klasser.

Engelsk.
iRealhl.a. (ThauloW). Af Hedleys Læsebog er 

Stykkerne fra No. 1—No. 93 gjennemgaaede med helo 
Klassen, de viderekomne desuden læst til No. 139. 
I Grammatik er gjennemgaat Udtoget i Hedleys Læ
sebog med Undtagelse af de uregelmæssige Verber. 
Skrevet 23 Stile, 5 Diktater og 7 Extemporalstile.

iTlcalld/b. (Rode, senere Astrup). Af Authen- 
rieths English reader er læst: Hunting adventures in 
the backwoods (S. 89-99), Ali Baba or the forty thieves 
(S. 2-10) og The adventure of the mason (S. 63-65); 
hvorhos 39 Stileøvelser er skrevne hjemme.

2Real.og3Lat.ld. (Rode, senere Astrup). AfAu- 
tenrieths English reader læst: The battle of Ha
stings, Traits of Indian character, Siege and surren
der of Granada, A night-attack on a stronghold of 
pirates, Mexico at the time of the conquest; hvorhos 
34 Stileøvelser er skrevne hjemme.

Latin.
iLatM. a. (Skjoldborg 6 Timer, Boye 3 Fælles

timer med 1L b.) Det allervigtigste af Formlæren ef- 
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ter Madvigs Gram. 4de Udg. læst og stadig repete
ret. Af Schmidts Læsebog er læst et Udvalg af de 
indledende Læsestykker, hele , andet Afsnit (Fabulæ) 
og sidste Afsnit paa Slutningsstykket nær. Til Stile
øvelser er af og til enkelte lettere Sætninger af'Læ- 
sebogen anvendte, dels nogle frie Smaastykker. I de 
senere Maaneder har Eleverne derhos, som Auskul- 
tanter deltaget med 1 Lb i Læsningen af Phædrus; 
omvendt har 1 L b hyppigt deltaget med denne Klasse 
i Læsningen, af hine prosaiske Fabler.

1 Lat.kl. b. (Boye). Cæsar de bello Gall. libb. I, 
II, III. (Bødtkers Udg.), samt i 2det Halvaar tillige 
Phædrus libb. I, II, III, (Schønings Udg-. 2detOph). 
Skriftlige Øvelser, fordetmeste Stil, i Regelen 1 
Gang ugentlig ved Hjemmearbejde. Madvigs Gramm, 
er stadig benyttet og indøvet overalt, hvor det gjor
des fornødent ved Aukforlæsningen, og navnlig er der 
lagt an paa at bibringe Eleverne Øvelse i at kjende 
og bruge Bogen: fortrinsvis er dør lagt Vægt paa Syn
taxens Lære om Kasus og om Tempora og Modi; dels 
lejlighedsvis dels ved statarisk Læsning er Kasuslæ- 
ren særlig gjennemgaat.

åLat.kb og3Lat.kl.': (Rektor). Cæsar de bello 
Gall. libb. II, III, IV. Ci c er o IV in Catilinam ora- 
tiones; af Ovidii metamorph, de 7 første Stykker og 
det. 10de Stykke i Eichert’s,„Chrestomathia lätina,“ 
ialt 1280 Vers. Til Cicero og de første Stykker af Ovid 
har Disciplene bényttet^FreUnds Preparation«!“ i hans 
Schüler-Biblioth. som Hjælpemiddel paa egen Haand.

Desuden har3Lat.kl. læst Cicero de senectute 
et amicitia (med „Freunds Präparat.“ som Hjælpe
middel), Livius lib. XXII (her er Voss’s Anmærknin
ger benyttet som Hjælpemiddel til Madvigs ögUssings 
Textudgave), samt 688 Vers af Horats’s Oder efter 
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Eicherts „Chrestom. latina“ (følgende Oder: I, 1, 
9. 15. 22. 24. 35. 37. II, 2. 3. 7. 10. 13. 16. 17. 
Ill, 1. 2. 3: 4.)

Begge Klasser har endvidere læst af andet Afsnit 
af Syntaxen i M advigs Gramm, til.Kap. 9 (om Sæt
ningernes Forbindelse som sideordnede og under
ordnede etc.) og repeteret første. 2 Lat.kl. har des
uden stadig hver Uge været øvet i Stil eller (og det ho
vedsagelig) Oversættelse ex tempore, 3 Lat.kl. deri
mod sjældnere af Mangel paa Tid. Begge Klasser 
har derhos skrevet 40 Hjemmearbejder (3L. afvex- 
lende Stil og Oversættelse, 2 L. udelukkende Stil).

Endelig er i Mytholo gi Tregders Haandbog 
læst ud, og Undervisningen . heri oplyst ved Billeder 
fra „Herculanum und Pompeji.“

Græsk.
, (Bendixen).

2 Lat.kl. 4de Bog af Xenophons Anabasis, . af 
Hero dots Euterpe omtr. 20 Kapitler; de 2 første 
Bøger af Iliaden.

SLat.kl. Desuden 3die Bog af Iliaden.
Begge Klasser har derhos af Curtius’s græske 

Gramm, ved Voss repeteret Formlæren og læst af Syn
taxen i Sammenhæng Kapp. 16, 19, 20 og 21 (om 
Kasus, Verbets Former, Tempora og Modi.)

Religion.
(Greve).

iLæll.kl. Vogts mindre Bibelhistorie S. 42- 
80 („Det nye Testamente“) og desuden i Bibelen flere 
Afsnit af Evangelierne og Apostlcrnes Gjerninger; - 
Katekismens 5 Parter samt 12 Salmer af Wexels’s 
Salmeudtog.

2FælLkl. W exels’s Bibelhist. S. C5-184 (Slut
ningen af d. gamle Testam.’s Historie fra det baby
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loniske Fangenskab af samt hele cl. nye Test.'s Hist.) 
Af Katekismen 3die-5te Part og Sententserne til 
„ Om Kirken og de helliges Samfund.“ 12 Salmer.

1 Lat. og R.kl. a. Vogts større Bibelhist. S. 1-140 
(D. G. T.’s Hist, til Salomos Ordsprog).

ILat.ogR.kl.b. Vogts større Bibelhist. S. 59-143 
(4de Mosebog til de 4 store Profeter); af Pontop
pidans (omarbejd.) Forklaring S. 40-81. (Fra 2den 
Artikel til 4de Part).

2Lat.ogReaTkl. Vogts st. Bib. S. 124-257 (Slut
ningen af d. G. T.’s Hist. frad.babyion Fangenskab 
samt d. N. T.’sHist. til „Skjærthorsdag.*)— Forkla
ringen S. 67-92 (3die-Bte Part).

3 Lat.kl. Vogts st. B. S. 124-219. (Slutningen af 
d. G. T.’s Hist, samt d. N. T.’s Hist, til „Jesus i Je
rusalem paaLøvsalernes Højtid“). Mathæus’s Evan
gelium læst i Grundsproget. Forklaringen S. 67-92 
(3die-5te Part).

His torie.
IFæll.kl. (Bendixen) R. Tønder Niss ens Verdens

hist. fra Begyndelsen til „Første Korstog, (§65).
2Fæll.kl. (Guttormsen). R. T. Nissens Verd. 

hist, fra Middelalderen (§43) til „Den spanske Arve
følgekrig“ (§ 107).

iLat. og RM. a (Rektor). R. T. Nissens V. fra 
den nyere Historie („§86. Martin Luther.“) Bogen ud.

ILat.og Redlkl.b. (Rektor). Af Stipendiat L. 
Daaes Lærebog „Middelalderens Historie“ gjennem- 
gaat under stadig Benyttelse af historiske Væggekaar- 
ter af Bretschneider, ligesom sammes „Den gam
le Historie“ er repeteret fra „Det romerske Kejser
dømme.“

2Lat.'ogReal.8amt3Lat.kl. (Bendixen). S. Pe
te r s ensNorges, Sveriges ogDanmarks Historie læst fra
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Side 43 og ud. Af Stipendiat Daaes'„Den nyere Historie“ 
derefter- læst omtrent 50 Sider. Desuden har 3 L. 
læst Halvparten af Grækenlands Historie efter samme 
Forfatters Lærebog i den gamle Historie.

Geografi.
lFæll.kl. (Thaulow). Det vigtigste af Indled

ningen i Geelmuydens Geografi for Begyndere, 
samt fra Europa til Kejserdømmet Østerrige.

2Fæll.kl. (Guttormsen). Af samme Lærebog læst 
Afrika, Amerika og Australia, Indledningen, de 3 nor
diske Riger samt England, I rankrig og en Del af 
Tyskland.

iLat. ogR.kl. a. (Bendixen). Af samme Lærebog 
fra Afrika og ud, samt Indledningen. Derefter læst af 
Geelmuydens større Lærebog fra Europa til Nærings
veje i Norge.

ILat ogR.kl. b. (Skjoldborg). Geelm.’s større 
Lærebog fra Storbritanien til Rusland.

2Lat. og R. samt 3 L.kl. (Bendixen). Geelm.’s 
større Lærebog fra Holland til Asien.

Naturhistorie. 
(Larsen).

1 F.kl. Berlins Naturlære fra Begyndelsen til 
„Fuglene.“

2F.kl. Samme Bog fra „Fuglene“ til 42 Kap. 
(Øjenstikkerne og Skalvingerne).

IR.a. oglR.b. Berlins Naturlære ogSiebkes 
Zoologi fra „Spurvefugle“ til „Leddyr.“

2 R.kl. Siebkes Zoologi fra „Hønsefugle“til „Led
dyr,“ samt „Krebsdyr.“

Mathematik.
(Larsen).

IL ogR. a. Dr. O. J. Brochs Arithmetik (Uden 
Udg.) fra Begyndelsen til § 48 (Decimalbrøk).
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IL. ogR.b. Dr. Brochs Arithm. fra § 43(Brøk, 
Multiplikatio) til § 75 (Uddragning af Kubikroden).

Af Dr. Brochs Plangeometri (2den Udg.) fra Be
gyndelsen til 3die Bog (Retliniede Figurers Ligestor- 
hed uden Kongruents).

2 L. og R. s amt 3 L. Dr. Brochs Arithm. fra 2den 
Bog IV (Om Forhold og Proportioner) til 4de Bog 
(Opgavers og Ligningers Opløsning).

Dr. Brochs Plangeometri 2 L. og R. fra Begyndel
sen til 4de Bog III (Cirklers gjensidige Stilling); 3 L 
til 5te Bog (Rette Linjers Forhold til hinanden).

N aturlære.
(Larsen).

2 R.kl. A. Arntzens Fysik (Udg. 1863). Me
kanik, Rivnings- og Berøringselektricitet, samt det 
vigtigste af Lyslæren.

Regning.
(Guttormsen).

1 F.kl. De 4 Regningsarter med ubenævnte og 
benævnte Tal. 1 Discipel har ogsaa regnet Additio 
med Brøk og 1 alle Regningsarter med samme. 4 
Disciple har kun gjennemgaat de 4 Regningsarter med 
ubenævnte Tal, og 2 er komne til Multiplikatio med 
benævnte. Stadig Øvelse i Hovedregning i alleKlasser.

2F.kl. Divisio med benævnte Tal, alle Regnings
arter med Brøk (tilligemed Decimalbrøk) og noget af 
enkelt Regula de tri. 1 Discipel har kun regnet de 
4 Regningsarter med ubenævnte Tal.

IR.kl. a. Samtlige Disciple har gjennemgaat de 
4 Regningsarter med Brøk og paa 1 nær ogsaa en
kelt Regula de tri.

IR.kl. b. Selskabsregning, Procent-, Rente- og 
Rabatregning, samt Thara- og Godvegtsrcgning og 
Blandingsregning.
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2 R.kl. Procent-, Rente- ogRabatregning, Thara- 
og Godvegtsregning, samt Kjædereglen og noget af 
udenlansk Vexelregning. 2 Disciple har gjennemgaat 
sammensat Regula de tri, Selskabsregning og Procent- 
og Rentesregning,

Skrivning.
1 F.kl. (Guttormsen). Skjønskrivhing dels efter 

Lærerene Opskrift dels, efter trykte Forskrifter. Kun 
det latinske Alfabet indøves i Skolens Skrivetimer.

2 F.kl. (Guttormsen). Skj ønskrivning efter trykte 
Forskrifter og tildels efter Bøger.

IL. ogR. a. (Skjoldborg). Skjønskrivning efter 
Bøger og Lærerens Opskrift.

Tegning.
(Thaulow).

Fælles- og Realklasserne. Grundformerne i Teg
ning, i Særdeleshed Ornamentrikens simpleste For
mer — efter Fortegninger.

S a n g.
(Svendsganrd).

Alle Klasser. Med begge Partier er iørst gjen
nemgaat det fornødne af Musiktheorien. — Det yngre 
Parti sang i Førstningen enstemmige Sange og Sal
mer, siden er Eleverne bievne øvede i to- og trestem
mige Sange. Med det andet Parti er sunget tre-og 
firestemmige Sange og Salmer, udsatte for lige Stem
mer. For dette Parti har midlertid Aaret været højst 
uheldigt for Sangen, da de største Gutter er komne 
i Stemmeskiftningen og derfor lidt efter lidt er blev- 
ue fritagne for at synge.

Legemsøvelser.
(Thaulow).

Alle Klasser. I Begyndelsen af Skoleaaret. saa» 
længe Vejret tillod det, Svømmeovelser; senere fri
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Gymnastik samt den simpleste Gymnastik med Ma
skineri, og, naar Vejret har tilladt det, afvexlende 
hermed Exercerøvelser i sluttet Trop.

5. Skolens Bibliothek og øvrige Samlinger.

a. Bibliothek et- Foruden det sædvanlige An
nuum af 40 Spd. bevilgede sidste Storthing for inde
værende Budgettermin ogsaa 250 Spd. til Grundlæg
gelse af et Skolebibliothek (sml. forrige Progr. S. 59- 
60). Saaledes er der nu Haab om, at det for Sko
len føleligste Savn i saa Henseende med det første 
vil kunne afhjælpes, og de fornemste Hovedværker i 
de forskjellige Discipliner i den nærmeste Fremtid 
kunne anskaffes.

Naar denne Sag er endelig ordnet, vil en Kata
log over Skolens Bibliothek blive trykt i et følgen de 
Program.

b. Den fysikalske Samling, som Skolen har 
erhvervet fra den nu nedlagte Borgerskole, bliver i 
denne Tid ved Departementets Foranstaltning sup
pleret og bragt op til det Omfang, som den har ved 
de øvrige Statens Skoler.

c. Den naturhistoriske Samling har Skolen 
endnu ikke modtaget fra Departementet, men er os 
lovet tilstillet snarest muligt.

d. Skolen har erhvervet en Samling hensigts
mæssige Væggekaarter til den historiske Undervis
ning, Plancheværker til den naturhistoriske, et 
Fysharmonika til Sangundervisningen, Geværer 
og Sabler (se ovenfor S. 28), Fortegninger, For
skrifter m. m.

Over samtlige Skolens Samlinger og Inventarie- 
sager agter man i sin Tid at meddele en Fortegnelse.
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C. Disciplinen.

Foruden i 3die Latinkl. benyttes siden Halvaars- 
examen heller ikke i 2den Lat,- og Realkl. længer 
Karakterprotokoller. Ved hver Maaneds Udgang med 
deles imidlertid ogsaa her Disciplene en Hovedka
rakter i hvert Fag med eller uden ledsagende An
mærkninger i Overensstemmelse med de Optegnel
ser, Lærerne i Maanedens Løb har haft Anledning 
til at gjøre i sine Annotationsbøger. (Sml. forrige 
Program).

En offentlig Skoles Bestyrer bør vistnok i Aim. 
være meget forsigtig med at indhente Erklæringer 
eller endog Samtykke fra Forældrene om noget, der 
angaar deres Børns Forhold lige o verf or Skolen; 
det or jo netop et ubestrideligt Fortrin ved den of
fentlige Skole, at den kan indtage en ganske anden 
selvstændig Stilling i saa Henseende end den private, 
der ofte nok kan blive nødt til at tage altfor meget 
Hensyn. Der gives imidlertid Tilfælde, hvor Forældre
nes Ønsker, som vi tror, endog bør komme i fortri n- 
lig Betragtning. Et Par Exempler vil vi nævne. Er 
f. Ex. en Gut fra Kundskabernes Side moden til Op- 
flyttelse i en højere Klasse, men derhos svagelig af 
Helbred, bør der vistnok gives Forældrene Anledning 
til at udtale sig om, hvorvidt de ønsker ham opflyt- 
tet eller ikke. Naar- endvidere Skolen meddeler Un
dervisning i Svømning, saa er der jo hermed altid en 
Resiko forbunden, og en Ulykke kan indtræffe endog 
tiltrods for det paalideligste Opsyn. En saadan Re
siko bør Skolen ikke bære alen e, men derfor lade 
det komme au paa Forældrene, hvorvidt Gutten skal 
deltage i saadanuo Øvelser. 1 deslige Tilfælde har 
vi derfor stadig sat os i Forbindelse med Børnenes 

4
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Forældre; ihvorvel vi derved, til samme Tid som vi 
kom til at kaste et dybere Blik ind i de huslige 
Forhold, stundom — vi kan ikke negte det — fik- 
Anledning til at gjøre alt andet end glædelige Erfa
ringer om den Maade, hvorpaa det 4de Bud holdes i 
Agt og Ære.

?. Extrakt «af det af Skolens Kasserer for 
1865 aflagte Regnskab«

In dtægt.
1. Beholdning fra forrige Aar........................232 Syd. 94} fj.
2. Skole-, Indskrivnings-, Brænde- og Lys

penge ............................... .... 1473 — 51 -
3. Faste aarlige Indtægter:

a. Oplysningsvæsenets
Fonds Bidrag ... 32 Spd. „ fi.

b. Bidrag af Bykassen . 1050 — „ -
c. Statskassens Bidrag

(deri indbefattet Løn s- 
fprbedringer i Tiden 
fra August 1864 tilUd- 
gangen af 1865) . . 312 — 68 -

---------- ---------- 1394 — 68 -
4. Renter af Skolens Kapital 8,500 Spd. . 425 — ., -
5. Forskjellige Indtægter (solgte Karakter

bøger m. v.)........................................  1 — 79 -

3527 Spd 52} g. 
Udgift.

1. Lønninger til Lærere, Kasserer og Pedel 2892 Spd. 35
2. Timeundervisning ......... 32 — „ -
3. Bibliotheket...................................... 113 — 22 -
4. Reparationer..................... ..... 5 — „ -
5. Lys og Brænde............................ .. 19 — 45 -
6. Inventariekonto ..................................   105 — 101 -
7, Gymnastikapparater...................... 19 — 3 - 

3186 Spd 86 f.
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Transport 3186 Spd, 86 jt 
8. Forskjellige Udgifter:

a) tilbagebetalt Halvparten af
de for 3die Kvartal 1864
erlagte Skolepenge . , . 151 Spd. 89 jj.*)

*) Se høiom forrige Program 8 66.

b) forskjellige andre . . . 83 — 60 - ------------- - 2g5 _
9. Beholdning:

a) Kontant...................... 77 Spd. 24|§.
b) Restance...................... 28 — „ -

-------------- 105 - 24'-

Balance 3527 Spd. 52J fj
Under 4de Indtægtspost er omtalt „Skolens Ka

pital 8,500 Spd.“ I forrige Program ytredes, at til 
denne havde Sparebanken bidraget 4000 Spd. og Kon
sul Knudtzon 2000 Spd. Den første Sum er imidler
tid ved en Hukommelsesfejl urigtig, da Sparebanken 
har bidraget 5000 Spd. til Skolens Oprettelse.

Da det tør antages at have Interesse for Frem
tiden at vide, hvem der i sin Tid ikke alene erkjendte 
Nødvendigheden af en højere Undervisningsanstalts 
Oprettelse i denne By, men ogsaa i Gjerningen lagde 
denne Erkjendelse for Dagen ved til Sagens Fremme 
at yde et i Forhold til sin Lejlighed større eller min
dre Bidrag, - meddeles her en Liste over de bidrags
ydende, elterat samtlige nu har indbetalt det Beløb, 
de havde tegnet sig for.

Kristiansunds Sparebank .... 5000 Spd.
Nicolay H. Knudtzon.................. 2000 —
Oluf Herlofsen...............................100 —
Provst Schaanning............................50 —
Morten Helsing ....... 50 —
Lars Lossius.....................................25 —
Ludvig Flor......................  25 —
Toldinspektør Thue....................... 50 —
Rasmus Lossius............................... 100 —

4*
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Havnefoged O. Lous........................15 Spd.
Johan P. Clausen........................  100 —
Lossius & Co..............................  50
Adolf O. Bejer................................ 10 —
Niels R. Parelius...............................100 —
Rasmus B. Parelius ...... 200 —
Morten Parelius...............................100 —
Søren og Saras Lossius .... 50 —
Johan A. Hveding........................... 20 —
Apotheker J. C. Jørgensen ... 50 —
Christian Johnsen.......................... 300 —
William A. Knudtzon ..... 20 —
Brødrene Volckmar............................30 —
Kobberslager O. J. Olsen ... 10 —
Farver Peter Clausen....................... 50 —
Sejlmager Joh. Hansen .... 50 —

' H. Neeraas......................................... 20 —
II. Musæus .......................................... 10 —

------------- 8585 Spd.
De overskydende 85 Spd. er indsatte i Byens Sparebank 

og gjorte frugtbringende som Skolens „private Fond,“ hvor
over Forstanderskabet har Raadighed.

S. Blandede Meddelelser.
a. Skolepengene er uforandret de samme, nem

lig i 1ste Fællesklasse 10 Spd., i 2den Fællesklasse 
15 Spd., i Realklasserne 2-1 Spd og i Latinklasserne 
32 Spd. aarlig. Hertil kommer engang for alle 2 
Spd i Indskrivningspenge ved Optagelse i Fællesaf
delingen og 4 Spd. ved Optagelse i de øvrige Afde
linger, og desuden som Lys- og Brændepenge aarlig 
6 Ort i Fællesklasserne og 12 Ort i de øvrige. For 
Brødre gives den sædvanlige Moderation.

1>. Fripladsene ved Skolen er 5, hvilke „efter 
Omstændighederne bliver at uddele som hele eller 
halve og til studerende eller ikke studerende Elever.“

Ansøgninger om Fripladse (halve eller hele) for 
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det kommende Skoleaar (1ste Juli - 30 Juni) stiles tii 
Kirkedepartementet, som bortgiver dem, og indleve
res hver Gang til Rektor inden 15 de Juni næ stforhen.

c. Discipelbibliotheket.)  Efter et i Roms
dals Amtstidende for 21de Febr. 1866 aflagt Regn
skab var der af de indkomne Bidrag blevet anvendt 
110 Spd. 60 ß til Bøgers Indkjøb, disses Indbinding 
m. m. Bibliotheket aabnedes umiddelbart før Feri
ernes Begyndelse d. 14de Juli f. A. og har stadig 
siden den Tid været benyttet af Disciplene. Da en 
Gang om Ugen viste sig utilstrækkelig til Udlaanet, har 
Biblioth. været holdt aabent to Gange ugentlig. En
hver Discipel har uden at erlægge nogen Kontingent 
haft Adgang til at laane deraf, naar ikke hans Klas
ses Ordinarius paa Grund af manglende Flid har ned- 
lagtlndsigelse derimod, ellerDiscipelenaf anden Grund 
gjort sig uværdig dertil, f. Ex. ved maadelig Behand
ling af de laante Bøger. Udlaanet har Rektor besør
get. Denne Sag anbefales fremdeles til Sko
lens Velyndere, for at Bibliotheket kan holde 
Skridt med Tiden og være Disciplene til den Gavn 
og Fornøjelse, som tilsigtedes ved dets Oprettelse. 
Efter hvad der ytredes sidste Gang herom, var det 
af flere Grunde det ønskeligste, at denne Sag kunde 
gaa ved tvangfrit Løb af den frivillige Gavnmildheds 
„mange Bække smaa." Discipelbibliotheket er endnu 

*

*) Ifølge forrige Program S. 72-73 var hertil
indkommet................................................... 106 Spd. 861 S
Senere er denne Sum bleven forøget ved 
velvillige Bidrag fra Rasmus Parelius . .10 — „ - 
og atter fra Konsul Nie, Knudtzon . . .10 — „ -

126 Spd. 86| f.
Desuden har Bibliotheket modtaget flere værdifulde Bø

ger som Foræring fra Kjøbmand Robert Dall og en Anonym.
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br tarveligt udstyret, til at en Katalog bør optages 
lerover. Men det skal strax ske, naar vi med An
stand og nogenlunde Værdighed kan præsentere os 
for Publikum.

d. Skolens Lokale. Paa den nye Skolebyg
nings Opførelse er Arbejdet endnu ikke begyndt. 
Imidlertid er et godt Skridt fremad til Maalet nu ta
get, idet man omsider er bleven enig om Stedet, hvor 
Skolen skal lægges. Her meddeler vi Hovedtrække
ne af denne Sags Historie til Dato.

Under 8de Dcbr. 1864 tilskrev Hektor paa For
standerskabets Vegne Byens Kommunebestyrelse og 
fremhævede deri „Nødvendigheden af, at de forelø
bige Skridt snarest muligt blev trufne til at sætte Byg
gearbejdet paa den nye Skole iværk, og at navnlig 
de tvende Spørgsmaal med det allerførste afgjordes, 
hvor Skolen skulde opføres og af hvilket Materiale, 
Sten eller Træ.“

Under 21 de D e cbr. s. A. nedsatte derpaa Komm, 
bestyr, en Kommissjon af Stadsingeniøren Løjnant 
Thaulow, N. R. Parelius, O. Herlofsen, N. H. Knudt- 
zon og Rektor Bødtker som dens Formand for at 
tage denne Sag under Overvejelse.

Under 1ste Juni 18 65 var Kommissjonen fær
dig med sit Arbejde og foreslog enstemmig, at Sko
len opføres af Træ, og med 4 modi Stemme, at den 
saakaldte Krudthushoug paa Waltherenget valg
tes til Tomt for Skolen. Stadsingeniøren foreslog 
prfncipaliter en Tomt nærmere Havnefoged Lous’s 
Gaard og in subsidium Krudthushougen.

D. 1ste Septbr. næstefter behandledes Sagen 
første Gang i Repræsentantsamling og besluttedes da 
udsat indtil videre, da 2 Formænd og 4 Repræsen
tanter var fraværende.
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Änden Gang kom den atter til Behandling i et 
Repræsentantmøde, der begyndte d. 3die og konti
nuerede d. Ilte Oktober, hvori med 13mod 6 Stem
mer vedtoges,

1) at de fornødne Skolebygninger skulde opføres paa 
Krudthushougen, den egentlige Skolebygning af 
Træ, de øvrige, om saa hensigtsmæssigt befandtes, 
af Sten og Bindingsværk, ligesom at Hovedbygningens 
Facade skulde vendes mod Syd.

Endvidere mod 2 Stemmer,
2) at til det hele Byggeforetagende skulde bevilges 

i fornødent Fald et Beløb af indtil 18000 Spd.
Endelig enstemmig,

3) at Repræsentantskabet forbeholdt sig Adgang til 
at approbere de Tegninger, som Magistrat og For
mandskab bemyndigedes til at lade udarbejde hos 
en anerkjendt kyndig Arkitekt.

Nu skulde m^n dog tro, at denne Sag omsider 
var bragt til endelig Afslutning. Efter at have voldt 
saa mange utroligt Bryderi og Tidsspilde havde døn 
jo erholdt kvalificeret Pluralitet.

Romsdals Amt forlangte imidlertid i Skrivelse af 
24de Oktober 1865 Sagen optaget til ny Behand
ling, forsaavidt Valget af Byggetomten angik.

Tredie Gang forelagdes den som Følge heraf Re
præsentanterne d. 23deNovbr. næstefter og beslut
tedes da med 10 mod 8 Stemmer udsat til et senere 
Møde for at sættes i Forbindelse med et fra Mur
mester Berg netop d* indkommet Byggeprojekt.

Dette Møde afholdtes den 16de Feb ruar I860, 
ved hvilket samtlige Formænd og Repræsentanter var 
tilstede, og deri blev den i Repræsentantmødet d. Ilte 
Oktbr. f. A. fattede Beslutning om, at Skolebygnin- 
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gerne skulde opføres paa Krudthnshougen, enstem
mig gjentaget.

Byen henvendte sig derpaa til Arkitekt Thrap- 
Åleyer i Kristiania som den, der nylig havde bygget 
Aars’s og Voss’s Skole dersteds og saaledes an- 
toges fortrinlig at have sat sig ind i dette Slags Byg- CJ LU Q? O <J
geri, - og fra denne er netop i disse Dage et Udkast 
hidsendt til foreløbig Granskning, ledsaget af flere 
Spørgsmaal, som maa besvares, før han lægger den 
sidste Haand paa Arbejdet.

e. Logis for udenbyes Skolebørn var i 
Førstningen ikke ganske let at erholde her i Byen. 
Ogsaa i saa Henseende viste det sig, at Skolens Op
rettelse kom Publikum noget uventet og overrasken
de. Denne Ulempe tør dog nu betragtes som hævet. 
Idetmindste har flere agtværdige Personer bedet 
Rektor tilkjendegive, at de agter at tage Skolebørn 
i Logis. Udenbyes Forældre eller Værger, som 
maatte ønske saadant, vil derfor’ Skolens Bestyrer 
forhaabentlig kunne bistaa med paa betryggende 
Maade at anbringe deres Børn eller Myndlinge, lige
som han agter at føre et specielt Tilsyn med saa- 
danne.

d. Rektors Kontorarbeid®. Under 21de 
Juli 1865 (altsaa i Ferierne efter Hovedexamen) ind
gik Rektor med følgende Forestilling til Kirke de
partementet.

„Det har været almindelig erkjendt, at Skole
forordningen af 7de Novbr. 1809 er et for sin Tid 
udmærket Arbeide. Men i Aarenes Løb har efter- 
haanden meget og mangt, hvorom denne i sig selv 
fortrinlige Forordning indeholder Bestemmelser, un- 
dergaat væsentlige Forandringer, ligesom den ogsaa 
i mange Stykker er bleven antikveret, saa at flere 
§§ i Praxis ganske ei’ bievne satte ud af Betragtning. 
Overhovedet synes det, som om flere §§ gaa forme
get i det enkelte og specielle, og, forsaavidt de maa 
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antages at være dikterede af Nødvendigheden, vid
ner om en Mistillid mod Lærerstandens samvittig
hedsfulde Pligtopfyldelse, som dengang maaske var 
berettiget og gjorde en saa nøjagtig og i det en
kelte gaaende Kontrol som muligt uundgaaelig, men 
som der nu er liden eller ingen Grund til længer at 
nære. Under saadanne Omstændigheder er det ikke 
let for en Rektor ved en ny Skole, der ikke engang 
har Formænds Praxis at støtte sig til, med Bestemt
hed at vide, hvad der af overordnede fordres iagtta
get og hvad ikke. Det skulde derfor visselig være 
i Skolens Interesse, om den i sin Aim. fremdeles gjæl- 
dende Skoleforordning nu undergik en tidsmæssig Re
visjon, og jeg tillader mig derfor netop nu, da en ny 
Skolekommissjon af sagkyndige Mænd staar i Begreb 
med at træde sammen i et andet Øjemed,:at henlede 
det kgl. Depart.’s Opmærksomhed herpaa,' om det 
skulde finde det hensigtsmæssigt at udstrække oven
nævnte Kommissjons Hverv ogsaa til denne Sag.

Hvad der denne Gang har foranlediget disse al
mindelige Bemærkninger, er væsentlig min Uvished 
om, hvad jeg nu har at iagttage i Anledning af den 
nylig afsluttede Hovedexamen her ved Skolen. Skulde 
nemlig alt, hvad Skoleforordningen herom paabyder, 
iagttages, og desuden alle Forberedelser træffes for 
at kunne begynde det nye Skoleaar paa bedste Maa- 
de, navnlig hvadUdarbejdelse afLektionstabel angaar, 
maaske en Rektors vanskeligste Arbejde ved de kom
binerede Skoler, - saa vilde der blive liden Tid for en 
Rektor til at feriere. Og dog er det visselig saa, at 
jo mindre Rektorerne nødes til at blive Kontormænd, 
des mere heldbringende bliver deres Virksomhed for 
Skolen, des mere Tid til Ferieren ogsaa for dem i 
Ferierne, des mere Friskhed bagefter i Skolens Gjer
ning, naar denne atter begynder, des grundigere For
beredelse paa de daglige Pensa, des større Belivelse 
for Disciple og Lærere ved jævnlig Hospiteren i Klas
serne udenfor deres egentlige Læsetimer.

Herimod kan ikke indvendes, at alle Forberedel
ser til det nye Skoleaar jo skulde være trufne før 
Ferierne; navnlig skulde Lektionstabe Hen for det nye 
Skoleaar efter § 32 være indsendt „i det seneste 8 
Uger, førend det nye Skoleaar begynder“; thi denneBe
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stemmelse er det ofte ugjørligt at efterkomme, f. Ex. 
ved nye Læreres Ansættelse, da Billighed og Skolens 
Tarv kræver, at disse saavidt muligt imødekommes 
i sine Ønsker om visse Fag o. s. v., endvidere naar 
det tildels afhænger af Examen, hvorvidt en eller 
flere Klasser f. Ex. vil blive saa talrige, at de maa 
deles i Parallelklasser og i lignende Tilfælde.

Under de her berørte Omstændigheder maa det 
tilgives, at en Rektor kan kvie sig for et vidtløftigt 
Arbeide, som overordnede maaske vilde have frita
get ham for som paa Grund af forandrede Forhold 
ikke længer nødvendigt,' om deres Opmærksomhed 
var bleven henledet paa Sagen, og at han forinden 
hos sine foresatte forespørger sig, hvad der i saa 
Henseende fremdeles fordres. Specielt skal jeg den
ne Gang indskrænke m’ig til at forespørge hos det 
kig. Departement, om der fremdeles efter § 94 for
dres af Rektorerne, at de efter hver Hovedexamen 
skal afskrive samtlige de Karakterer, som alle Klas
sers Disciple har erholdt i ethvert Fag, og det inden 
14 Dage efter Examen (altsaa i Ferierne), eller om 
det blot er Disciplenes Hovedkarakterer (f. Ex. ud
trykte i Tal med 2 eller flere Decimaler), som for
langes, og om der fremdeles aarlig efter § 61 skal 
meddeles Oplysninger efter „den almindelige Skole- 
protokol.“ Derimod er det mig klart, at, naar De
part. skal afgjøre. hvorvidt en er værdig til en Gra
tistplads, da maa samme erholde alle de Oplysninger, 
som Skolen kan meddele om Ansøgerens Kvalifikati
oner, og i min Indstilling om Gratistpladsenes Besæt
telse for næste Skoleaar, som samtidig med denne 
Sag indsendes til Eforatet, har jeg derfor overens
stemmende med Skoleforordningens Fordringer afgi
vet alle til Sagens Afgjørelse nødvendige Materialien

Kunde disse Bemærkninger foranledige Skolesty
relsen til at tage denne Sag under nøiere Overveielse, 
og dette lede til, at Rektorerne lettedes for hvad 
der nu trykker flere af dem som en tung Byrde, da 
er det min Overbevisning, at en god Gjerning gjøres, 
som i flere Henseender vil bære Frugt for Skolen.“

Herpaa gjens varede Kirkedepart. „at der fra den
ne som fra de øvrige Skoler bliver til Departementet 
at indsende fuldstændig Afskrift af samtlige de Karak
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terer, som alle Klassers Disciple har erholdt i et
hvert Fag ved den afholdte Hovedexamen saavelsom 
Skolens Dom over hver enkelt Discipels Naturgaver, 
Flid, Fremgang og Opførsel (cfr. Forordn. 7de No
vember 1809 § 52). Derimod vil Departementet in
tet have at erindre mod, at den for deslige Indbe
retningers Afgivelse fastsatte Frist af 14 Dage efter 
Examen bliver overskredet for et kortere Tidsrum, 
naar Indsendelsen i rette Tid maatte være forbunden 
med Ulemper eller Uleilighed.

Man skal derhos tilføie, at det selvfølgelig ikke 
ligger udenfor det Hverv, der paaligger den om det 
højere Skolevæsen ved kongelig Resolution af 14de 
Februar d. A. nedsatte Kommission at undersøge, 
hvorvidt en Forandring maatte tiltrænges eller være 
tilraadelig i nogen af de i Frdn. 7de November 1809 
indeholdte Bestemmelser.“

Efter foregaaende skriftlig Prøve begynder den 
øvrige Del af indeværende Aars offentlige Examen 
her ved Skolen Lørdag d. 30te Juni og fortsættes 
overensstemmende med efterfølgende Tabel.

Torsdag d. 12te Juli Kl. 9 Formiddag holdes Op
tagelsesprøve med de indmelte Disciple.

Den ved Ferierne afbrudte Undervisning fortsæt
tes igjen Mandag d. 13de August, da samtlige Disicple 
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. 12te Juli.

Disciplenes Forældre og foresatte samt enhver 
anden, der interesserer sig foi’ Skolen og dens Ung
dom, indbydes til at overvære saavel Examens mundt
lige Del som Bekjendtgjørelsen af dens Udfald.

Kristiansund d. Ilte Juni 1866.
!. Eister Bodtker,



EXAMENSTABEL.

Dage. J Formiddag. Efter midda g.

Tirsdag

d. 26de Juni, j

2 J Latinsk Stil.

2 R. Tysk skriftlig.
1 Lb. Latinsk Stil.
1 Rb. Tysk skriftlig.

Kl. 4 Lærermøde.

Onsdag

d. 27de Juni.

3 L 19 > Latinsk Oversætttelse.
2 R. Engelsk skriftlig.
1 La.L, ,
1 Ba.P°rs^ -

O ©

Torsdag

d. 28de Juni.

3 L- i
2 L. 1 Norsk skriftlig.
2 R. 1
1 Lb l V 71 Rb.| *orsk -
1 La. Latinsk Stil.
1 Ra. Tysk skriftlig.

Under denne (den skriftlige) Del af Examen fortsættes Undervisningen som sædvanlig i de 2 Fællesklasser, 
Tirsdag tillige i 1 L. og R.a og Onsdag i 1 L. og Kb. Tirsdag prøves derhos begge Fællesklasser i Norsk 
skriftlig. Som Inspektører fungerer Lærerne turvis i de Klasser, hvori de efter Timeplanen skulde have Læse
timer, idet Mellemtimen inddrages.
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Lørdag

d. 30te Juni.

3 L.
2 L. f Geometri. Larsen.
2 R. 1
1 L.b 1
1 R.bj rJsk- Skjoldborg.
1 L a 1
1 R a 1 ®storic. Rektor.
2 F.a Norsk. Bendixen.
1 F. Religion. Greve.
3 L' *
2 L. > Norsk. Boye.
2 K. 1
1 R b 1 Historie. Rektor.

1 R %| Arithmetik. Larsen.

2 F. a Religion. Greve.
2 F.b Norsk, (i 1 F.) Bendixen.

>
Mandag

d. 2den Juli.

Tirsdag

d. 3die Juli.

1 } Latin. Rektor.

$ R-J Naturhist. (i 1 L.b) Larsen.

i r 3 Norsk- Greve-
1 F." Historie. Bendixen.

3 I, i
2 R. 1 Engelsk. Astrup.

1 R.a Regning. Guttormsen.



Torsdag

d. 5te Juli.

Fredag

d. 6te Juli.

Onsdag

d. 4 de Juli.

2 LA
2 R

Fransk. Boye.

IL. b
1 R. b Norsk. Greve.
2F. a Naturhistorie. Larsen.
2F. b Tysk. (i 1 R. a) Bendixen.
1F. Regning. Guttormsen.
3L.
3L. Religion. Greve.
2R.
1 L. bs
1 R. b' Arithmetik. Larsen.
1 Ju. rp i
1R.J T?sk Skjoldborg.
1F. Geografi. Bendixen.
3L.
2R. Tysk Greve.
2R.
1 L. b
1 R. h ) Geografi. Skjoldborg.
2F. a Tysk. Bendixen.
2F. b Naturhist. (i 1 F.) Larsen. j

2 R.a Regning (i 2 L.) Guttormsen, 
o 

1 R.a Engelsk. Astrup.

2 R.
1 R*b^ klassers Tegnebøger,
1 L.a’s Skrivebøger samt
1 R.a
2 F. klassers Tegne- og Skrivebøger
1 F. fremlægges af Klassernes Duxer 
for at censureres af DHerr. Boye, Skjold- 
jorg og Guttormsen.
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Lørdag j

d. 7de Juli. |

i
1

° Græsk. Bendixen.
2 R. Naturlære, (i 1 L. b) Larsen.
| Religion (-lR.a) Greve.
2 F. b Geografi. Guttormsen.
1F. Norsk. Boye.

Mandag | 

d. 9de Juli,

3 T2 k ) Historie og Geografi. Bendixen.

1 L a^ ^a^n‘ Boye & Skjoldborg.
1 R. b Engelsk (i 1 F.) Astrup.
1 R. a Naturhistorie. Larsen.
2 F. a Geografi. Guttormsen.

Tirsdag j 

d. 10de Juli.

2 R. Hist. ogGeografi (i2 L.) Bendixen.
1 R b^ Geometri. Larsen.
i Jr Religion. Greve,
i nu u
2 F. b Historie. Guttormsen.
1F. Tysk. Boye.

1 R.b Regning. Guttormsen.

1 F. Naturhistorie. Larsen.

2 F. Regning. Guttormsen.



Examen begynder om Formiddagen Kl. 8 og om Eftermiddagen Kl. 4. Naar en Klasse maa benytte et an
det Værelse end sit sædvanlige, er det angivet paa Tabellen.
Paa Grund af Løjtnant Thaulows Bortrejse i Embedsanliggender er Prøve allerede aflagt i Gymnastik og 
Vaabenøvelser, hvorimod af lians øvrige Fag Adjunkt Bendixen har overtaget Examinationen i Geografi i 1 
Fæll.kl, og Kjøbmand Astrup i Engelsk i 1 Realkl. o.

ip L i
1 2 L.> AritluAetik. Larsen.

Onsdag

d. Ilte Juli.

14- JA. 5

i p' i’) Fransk. Boye.
1 K. b/ J

1 R a) Geografi. Bendixen.
:2 F. a Historie. Guttormsen.
2 F. b Religion, (i 1 F) Greve.

Torsdag 
d. 12te Juli.

Kl. 9 proves de til Optagelse anmeldte 
Disciple af Skolens faste Lærere. 

— 8 Generalprøve paa Sangene til Sko
lefesten i det nye Retslokale.

Kl. 4 Censur.

Fredag 
d. 13de Juli.

Kl. 9 aflægges Prøve i Sang og Dekla
mation, hvorefter Udfaldet af Exa
men offentliggjøres.


