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Den 22de December 1S60.

— Allerede et Par Gange før har jeg sagt eder, 
kjære Gutter, at jeg lægger særdeles megen Vægt 
paa Karakteren for Opførsel. Det staar jo saa ganske 
til eder selv herfor at berede eder et godt Vidnes
byrd. Karakteren for Opførsel saavelsom den for 
Orden afgjøres i en Lærersamling, hvor samtlige 
Skolens Lærere er tilstede ligetil Sanglæreren og 
Læreren i Gymnastik, og her gjenneingaas nu hver 
enkelt Discipel. Har saa en eneste af Skolens Læ^ 
rere — og de er for Tiden ikke mindre end li
det ringeste at udsætte paa en Discipel, er det 
strax forbi med udm. godt for Opførsel. Den Di
scipel fortjener ikke denne Karakter, som ikke lige- 
overfor alle viser sig exemplarisk. Ved denne 
Censur lægges ikke mindst Vægt paa Sanglærerens 
og Gymnastiklærerens Skudsmaal, da disse efter 
Sagens Natur giver Disciplene friere Tøjle, end det 
ellers i Undervisningen vel gaar an. Misbruger nu 
en Discipel ikke denne større Frihed, men er tverti- 
mod fremdeles den samme paalidelige, brave Gut, 
pyntelig i al sin Færd, ikke mindre riaar Tømmen 
slappes end naar den strammes, saa tjener dette 
kun desto mere til lians Anbefaling. 1 ser da og- 
saa, kjære Gutter, at der skal noget til for at &.a 
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denne Karakter, — nian kommer ikke sovende til 
den. Netop derfor er den ogsaa desto hæderligere; 
jo større Kamp for at naa et Maal, des herligere 
Sejer.

Det staar saa ganske til eder selv, sagde jeg, 
her at erhverve eder et godt Vidnesbyrd, — jeg 
lægger 'til — det allerbedste. Men har jeg vir
kelig Ret heri? Stiller jeg ikke her for store For
dringer? Hvor let kan dog ikke en Discipel forgaa 
sig, ja forsynde sig selv mod dem, han efter det 
4de Bud skulde „hædre“! Blodet ruller saa raskt 
gjennem Aarerne i den Alder, og det varme Blod 
bliver den unge Alder for stærkt, løber af med Be- 
sindiglieden og Selvbeherskelsen, man glemmer sig 
selv, og — hvad bliver Følgen? Overilelse, Uhøf
lighed, ja stundom Uartighed og Ulydighed. Og saa 
er jo udm. godt i Opførsel det Halvaar spoleret — 
ikke sandt? — Jo! — Nei! Du kan her faa det 
Svar, Du selv ønsker. Det beror attei’ ganske paa 
Dig selv, Du er fremdeles Din egen Lykkes Smed, 
og mere kan Du dog ikke forlange.—Hvorledes!—• 
Jeg skal svare Dig med at fortælle en Historie.

(En Erindring fra en anden Skole.) Før jeg 
kom hid, var jeg,' som Du ved, i flere Aar Lærer 
ved Kristiania Kathedralskole. En Decembermorgen 
hændte det der i 3die Klasse, hvor’ Hutter i 13de 
Aarsalderen havde Plads, at en Discipel blev meget 
hidsig — Grunden dertil er nu gaat mig af Minde 
— glemte sig ganske og svarede mig særdeles uhøf
ligt. Dette var mig noget ganske nyt og overra
skende, og den talrige Klasse kom i en pinlig Stil
ling, i en spændt ængstelig Forventning om, hvad 
nu skulde foregaa. Men for Disciplen havde dette 
den Følge, som enhver kan sige sig selv, — han 



fik alvorlig paa øret me« dot Spørgsmaal. om han 
fandt det passende at svare en Lamer saa. Dermed 
troede jeg, at den Sag var op- og afgjort. Resten 
af Timen talte jeg ikke et Ord til ham; men derfor 
undlod jeg ikke nøje at iagttage ham, og det var 
interessant at se, hvorledes den trodsige Mine lidt 
efter lidt svandt, og det vakre Ansigt atter kom i 
sine sædvanlige Folder. Ingen Kræmten og Harken 
og saadanne ubehøvlede Manerer for at signalisere 
til Kamerater, at man var lige god for det, at man 
ikke tog sig uær af slig Malør; nej — slet intet 
saadant Væsen. Stille, overmaade still-e sad han 
der, saa hverken til højre eller venstre; Øjnene kom 
ikke op af Bogen. Ogsaa d en Morgen havde han 
gaat sin halve Mil i Mulm og Mørke for at kom
me paa Skolen i rette Tid, og præcis havde han 
indfundet sig som sædvanlig. Det var en Ordens
mand helt igjennem. Hans Opførsel var ogsaa altid 
særdeles rosværdig, han var ærekjær i høj Grad; og 
nu — var en saadan Tort overgaat ham! Det rin
ger i Gaarden, Timen er ude, og jeg lader Klassen 
gaa ned, medens jeg endnu blev staaende en Stund 
for at nedskrive de sidste Karakterer. Men endnu 
havde ikke alle hans 'Kamerater forladt Værelset, 
førend en Gut meget stille kom hen til Kathedret, 
— jeg ser op, og til min Forundring er det — Fre
drik Steenbuch (saa var Guttens Navn). Det var 
mig, som tænkte, at den Sag nu var op- og afgjort; 
men Fredrik tænkte anderledes, og jeg tilstaar 
det, tænkte bedr e. Han indsaa nu, sagde han, 
hvor rent galt han havde baaret sig ad, men han 
blev saa svært hidsig, — han bad om, at jeg ikke 
maatte have noget imod ham for hans dristige Op
førsel.



Tror Du mi, min Ven, at jeg i meste Censur- 
møde stemte imod, at lian fik sin sædvanlige Ka
rakter for Opførsel"?! — — Stor er den, som over
vinder en By, men større er den, siger Salomo (og 
han er jo i godt Ry for Visdom), som overvinder 
— sig selv. Altsaa — overiles ogsaa Dn af no
gen Brøst, saa gak hen og gjør ligesaa. Det hed
ste er jo alt-id godt nok, det bedste- er visselig at 
være fuldkommen og ikke at forgaa sig paa nogen 
Maade; men saahenge Du er et syndigt Menneske
barn, — Du som jeg —. saalænge vi bær i Barmen den 
snart forsagte snart trodsige Ting, som kaldes Menne
skehjerte, — saa kan sligt hænde selv den bedste blandt 
os. Det er ikke for ingen Ting, at Apostelen for
maner: Den, som synes at staa, se vel til, at han 
ikke falder! Men at endog den Discipel, der paa 
en eller anden Maade forsynder sig, kan gjøre det, som 
var ilde, saa godt igjen, at hans Minde aldrig ud
slettes af en erkjendtlig Lærers Bryst, men at man 
ret kan have sin Glæde af i Tankerne atter og atter 
at dvæle nu ved et nu ved et andet elskeligt Træk 
af Samlivet med ham, — derpaa skal denne Histo
rie tjene Dig til et opmuntrende Bevis. Dette skede 
vistnok for 10 Aar siden, og Historien er saaledes 
temmelig gammel, og dog forsaavidt ny, som der er 
faa eller ingen, jeg før har fortalt den til. Der 
knytter sig forøvrigt Vemod til denne Erindring idag : 
men derfor har jeg ogsaa med desto større For- 
kjærlighed dvælet ved den. Fredrik Kr. Steenbuch 
hviler nemlig ajlerede i sin Grav 23 Aar gammel; 
derfor kunde jeg ovenfor nævne hans Navn. Efter 
for 3 Aar siden at have taget Officersexamen og 
nu være bleven Højskoleofficer vilde han i Sommer 
ogsaa.'underkaste sig ex. artium; men det blev selv 



.'en stærke Yngling for meget, han bukkede ander 
for Overanstrængelse. Hans sidste Be,gjæring var, 
(a lian saa, at det var Guds Vilje, at lian allerede 

nu skulde vandre hjem, at- den samme Herrens Tje
ner, der havde beredet ham til den første Alter
gang, ogsaa skulde berede ham til den allersidste. 
Saa for han herfra i Fred hjem til den Frelser, der 
allerede her selv af sine Fiender fik et Lovord, 
sandt som skjønt: „se denne annammer Syndere og 
æder med dem“, til den Frelser, der har og havde 
sin saligste Glæde af at forlade og tilgive 
baade store og smaa Syndere, baade gamle og unge 
Syndere. Og ved denne Frelser „blev ogsaa han 
Guds kjære Barn paany, som holder Jul i Himmelhy; 
ja paa Sjemetepper lyseblaa vi ser ham glad til 
Kirke gaa. Halleluja“.

Men vi, kjære Venner, söm endnu er igjen i 
Støvets Land, vi skal ogsaa holde Jul, saa godt vi 
kan — for Herrens Ansigt; og det er netdp herom, 
en Mand, hvem vi alle burde kjende og elske, vil 
minde os i et aabent Brev, han bar sendt os, og 
som imorgen skal oplæses overalt i Norges Land. 
Der er imidlertid intet ivejen for, at vi hér forsam
lede kan tage det frem for os allerede nu og høre 
det.

„Glæder eder i Herren altid! atter siger jeg:' 
Glæder eder! Eders Sagtmodighed vorde vitterlig 
for alle Mennesker! Herren er tuer. Værer ikke be
kymrede for noget, men i alle Ting lader eders 
Bégjæringer fremføre ft fdi Gud i Paakaldelse og 
Bøn med Taksigelse; og den Guds Fred, som over- 
gaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders 
Tanker i Kristo Jesu.“

Det var et kort men kje.rnefuldt lidet Brev, det 
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er ikke mange, som kan skrive saadanne, og For
fatteren kalder sig Paulus, Jesu Kristi Tjener.

Vi skal glæde os, siger han, men lægger til : i 
H e rre n. Vi skal tage Herren med os i Glæden ; 
al anden Glæde duer ikke. Glæde udenfor Herren 
ender med bitter Ve i Hjertet. Og denne Glæde i 
Herren kan ethvert døbt Barn nyde i fuldt Maal. 
Ja vi voxne maa blive Børn igjen for ret at føle og 
forstaa denne Glæde, — i den Grad hører den Bar
net til. Lykkeligt da det Barn, som selv er glad 
og kan lære os voxne at være glade, — lykkeligt 
det Barn, der har en Moder eller ogsaa en Fader 
eller dog idetmindste en Slægtning eller Ven, der 
selv kjender Glæden i Herren og ikke ruinerer Bar
nets Glæde eller giver det Smag paa en falsk Glæ
de istedenfor den sande. Se Julen, Glædens Høitid, 
staar for Døren og opfordrer til Glæde. Saa lader 
os da være glade; thi Herren er nær. Lader 
os følge Apostelens Formaning og faa Bekymringer
nes Mangfoldighed ud af Hjertet, at de ikke skal 
kvæle Juleglæden for os. Ligger noget os paa Sin
de, saa blot til vor Fader i Himmelen med det i 
Paakaldelse og Bøn med Taksigelse, at 
dette urolige Hjerte kan smage den Fred, som 
overga ar al Forstand og bevares i Kristo 
Jesu.

Ja Gud give os da alle, Lærere som Disciple, 
en velsignet Julefest med Juleglæde og Julefred, at, 
vi, naar Nytaarssolen er oprunden over os, atter 
kan møde her til fornyet Arbejde, styrkede og kvæ
gede paa Sjel Aand og Legeme og fremfor alt med 
Glæde i Herren i vore Hjerter.
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Den 18de Juli 1867.

— — (Svømning.) En Færdighed, som den
ne Skole giver sine Disciple Anledning til at er
hverve, og som det er gaat glædelig fremad med, 
vil jeg denne Gang specielt omtale, jeg mener Svøm
ning. Det er en af de sturste Behageligheder og 
sundeste Nydelser, man kan skaffe sig. Vor By 
ligger da ogsaa saa belejlig som vel muligt for denne 
Færdigheds Tilegnelse, ombæltet som den er af det 
friske salte Havvand. Men Sommeren er her stun
dom kort, og Sommervarmen endnu sparsommere. 
Der skal derfor sommetider Mod til at styrte sig i 
de blaa Bølgers Favn. Men er det nogen Skade 
ved, at Modet tidlig øves, naar Sundhed og Kvik
hed og ædel Kappelyst i en urgammel norsk Idræt 
med det samme befordres? Jeg har fulgt med In
teresse disse Øvelser og stadigen selv overværet 
dem; men mangen Gang er jeg bleven overrasket 
ved at se just dem af Skolens Disciple, der holdt 
sig spæde, her at gjøre stærke og kraftige Gutter 
Rangen stridig. Sommeren er imidlertid, som sagt, 
i Aim. kort heroppe, og Ferierne indtræffer nefop i 
den Tid, der fortrinsvis er skikket til disse Øvelser. 
Se dette staar der imidlertid ikke i vor Magt at 
raade Bod paa. M en — ja der er flere men’r i
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denne Sag — nn kommer jeg til et men. som for
enede Kræfter burde -jamne rydde afvejen: Pladsen 
for Bade- og Svømmeøvelserne er ikke den heldig- 
sie, og-Apparaterne er kun i sin Barndom; ikke 
saa meget som et Skur har vi til at hænge vore 
Klæder under, nnar der er Regnvejr. Vi gjer ikke 
store Fordringer; man kommer længst med smaa. 
Dette nævner jeg imidlertid he»', da der muligens 
turde være dem i denne Forsamling, hvem Sagen 
ikke laa mindre paa Hjerte end mig, og som derhos 

■ havde mere Magt til her at fremkalde én Forandring 
til det bedre. Det er allerede et godt Varsel, at 
denne Sag, hvori Skolen af Grunde, der er udvik
lede i et tidligere Program*),  indrømmer Forældrene 
med Hensyn til deres Sønners Deltagelse deri den 
afgjørende Stemme, allerede har faat et saa glæ
deligt Opsving. I 1865 begyndte vi meget1 smaat 
og drev disse Øvelser kun den sidste Halvpart af 
August. Mange Disciple deltog da ikke i dem. Disse 

'havde vist intet haft imod at være „passive Delta
gere“; men de forregnede sig, der var her intet Brug- 
for saadanne. Saa kom Sommeren 6ö, og denne 
Gang tillod Vejret os at begynde allerede Ilte Juni 
og fortsætte til 13de Septbr. kun med de Afbrydel
ser, som Ferier og Regnvejr voldte. Nu var Sagen 
allerede stegen saa meget i Interesse, at der ikke 
var mere end is, som ikke deltog; deriblandt en
som rigtignok havde stor Lyst men hindredes af — 
Lægen. Og Lægeattester respekterer vi ubetinget; 
men de skal være saare vanskelige at opdrive, heder 
det sig. og intet Luder, imar de maa udtale sig mod 
en Øvelse som denn-?. l:i:i-r kunde vi ikke begynde

*) so bkolms Program p. 49.
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før Ilte Juli, men samtlige Skolens Disciple paa ß 
nær er nu anmeldte til Deltagelse heri. Saaledés 
baner den gode Sag sig Fremgang og Indgang. Vi 
snør her den gamle Erfaring, at det giælder kun om 
ikke for snart at gaa afvejen, naar de kjedelige m en 
— m en møder os, men drive det til, at de giver Plads 
for os. Og naar saa Sagen gaar af sig selv her véd 
Skolen, saa tænker jeg, vi rækker Almueskolen Haan
den og arbejder paa, at den Dag kan komme, da hele 
den opvoxende Slægt af begge Kjøn faar Lejlighed 
til at la?re denne forfriskende og vederkvægende, 
styrkende Færdighed med Raskhed og Munterhed at 
tumle sig i de blaa Vande.

(Tiden til at konfirmeres.) Jeg gaar over 
til en anden Sag, som det er mig af Vigtighed 
at henlede Forældres og Værgers Opmærksomhed 
paa, da den ogsaa vedkommer Skolen. Saaledes 
som Skolen her nu er indrettet, er det andet Aar, 
Disciplene sidder i 2den Latin- eller 2den Realklasse,- 
den rette og bedste Tid for dem til at antegne« til Kon
firmation. Da vil de i Regelen, naar de med det 
fyldte 9de Aar indtages i Skolen, være i 15de Aarsal- 
deren, og jeg skulde tro, at de endda er unge nok 
for denne saa vigtige og for deres hele Fremtid saa 
betydningsfulde Handling. Jeg har ondt for at tro, 
at de Forældre, som iler saa med at faa sine Børn 
konfirmerede, selv har nogen Tanke om Konfirma
tionens Betydning. Ofte anføres Trang og Fattig
dom som den bestemmende Grund til en Konfirma
tion saa tidlig som mulig; men ogsaa jeg kjender 
dog noget til en Faders og en Moders Kjærlighed 
til sit Barn og ved, hvilke næsten utrolige Anstræn- 
gelser og Opofrelser Forældre kan gjøre, naar kun 
Tingen for dem selv staar som en. Hovedsag. An- 
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■delledes derimod, naar snarere det modsatte finder 
Sted. Nu Trang og Fattigdom kan, naar Talen 
er om denne Skole, kun undtagelsesvis paaberaabes 
som den afgjørende Grund. Ofte er det vel en Hi
gen efter, som det lieder, at blive voxen og andre 
mindre ønskelige Grunde, der lier virker bestem
mende. Men uheldigt er det, naar, som det iaar har 
indtruffet, Gutter, som netop har forladt Fællesklas
serne, skal konfirmeres.

Vælges derimod hin omtalte Tid, vil Disciplene 
foruden at væie i en modnere Alder, ogsaa have den 
store Fordel, at de ved sin Antegnelse lios Præsten 
allerede i Skolen har læst og lært, hvad de 
hos ham har at gjøre Rede for, øg det er, ja d e t 
alene er i sin Orden. Først da vil Konfirmations
forberedelsen hos Præsten kunne blive, hvad den 
skal, og, som et højtbenaadet Sandheds vidne, der 
nu er gaat hjem, har sagt*)—„tabe mere og mere 
af den strengt undervisende Form og hovedsagelig 
være en „Beaanden“ af den allerede meddelte 
Kundskabsmasse, en Føren af denne ind i Hjertet 
og Livet under levende Fremstilling af Herrens 
Liv og underfulde Gjerninger, af hele den Krist
nes, Pagtens Barns, salige Levnetsløb i den be
standige, den idelig voxende Tilegnelse af Pagten, 
og synderligen skulde Konfirmationsforberedel
sen hos Præsten være en levende Forberedelse til, 
med denne Tilegnelse at træde som Herrens Venner 
hen at sidde ved hans Bord, at nyde hans Nadvere, 
at hvile op til hans Bryst. Hvor vilde da ikke af 
sig selv Bogens Brug træde tilside for de glødende 
Tungers, ogsaa i Gjen svare ne, som Præsten 
*) W. A Wexels i sine ypperlige „Foredrag over Pastoral

theologien“ p. 237.
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alt imellem maatte fremkalde, og som vilde blive 
givet med Glæde og af Hjertens grund, som Ordets 
Gjenklang, af dets opmærksomme unge Hørere.“

(Dimissjon.) Kun i 3 Aar har denne Skole 
været i Virksomhed, og dog er allerede den Stund 
kommen, da vi med glad Fortrøstning og frejdigt 
Haab kan lade denne 1< orsamling for første Gang 
blive Vidne til en Dimissjonsakt. 3 Disciple bort
sender Skolen idag fra sine Enemærker, 1 fra sin 
Heal-, 2 fra sin Latinafdeling. Det træffer sig saa 
underligt, at af disse 3 er 2 Brødre, som samtidig 
dimitteres for dog med det allerførste at adskilles, 
for snart at sige hinanden Farvel for længere Tid 
og drage hver sin Vej, den ene for at gaa over til 
Livets praktiske Bedrift, den anden for at fortsætte 
sine Studier ved Universitetet. Men saa underligt 
det er, saa glædeligt paaden anden Side for Skolen, 
at just dette Brødrepar skulde komme til at aabne 
Hækken af dens Dimittender, hver for sin Afdeling 
af de 2, som danner Skolens Tvillingstamme. Jeg 
betragter det som et godt Varsel for Skolens Frem
tid. Vi har allerede hørt, med hvad Skudsmaal de 
forlader Skolen, og for et saa tilfredsstillende Resul
tat være det langt fra os Lærere at ville tilegne sig 
udelukkende eller endog hovedsagelig Æren. Her 
har 3 Faktorer været medvirkende; deres egen al
vorlige Flid og deres velsignede Hjem har rakt Sko
len Haanden; og hvor alt virker saaledes i Samklang, 
som her, maa Resultatet ogsaa blive derefter.

Den 3die, af Skolens Dimittender har vor 
himmelske Fader ikke mindre tænkt paa i sin 
Kjærlighed, saa at han med Glæde har kunnet 
hilse denne Dag. Da han i en hjælpeløs Al
der stod forældreløs i Verden, skabte Gud ham 
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et Fader- og Moderhjerte paany, et Forældrehjem i 
en ældre Broders Hus; og er allerede den Taknem- 
melighedsgjæld stor, som et Barn skylder sine rette 
Forældre, — i end større kommer dog det som eget 
anatgue Barn til dem, der træder i Forældres Sted, 
da den Kjærlighed, disse viser, ikke i den Grad dik
teres al selve Naturen. Jeg ved ogsaa godt, ja jeg 
har selv set det med egne Øjne, at denne Kjærlighed 
her er falden i taknemmelig Jordbund og hai afsat 
en trofast Gjenkjærligheds skjønne Frugt. Fremti
den og det klarere Blik, denne aabmr, skal med 
Guds Hjælp vise dette end tydeligere.

Vistnok er der endnu nogle Disciple, som Sko
len idag siger Farvel. Forskjellige Omstændigheder 
har bidraget til, at navnlig Realkursuset bliver dem 
for langt; men for Disciples Kundskaber, der forla
der Skolen i Utide, paatager denne sig ing^n Garanti, 
overtager intet Ansvar. Skolen dimitterer dem 
ikke.

Hans He r lo f sen optoges for 3 Aar siden i 
Skolens øverste Realklasse. Han var alts ia en af 
dem, hvem denne Skoles Oprettelse kom for sent. 
Men hvad der under saadanne Omstændigheder af 
hans omhyggelige Forældre kunde gjøres, blev 
gjort, idet denne Klasses Paarige Kursus for hans 
Vedkommende forlængedes med et Aar. Deraf er 
da ogsaa Følgen bleven, at Du nu, min kjære Hans, 
forlader Skolen med en Skat af solide og grundige 
Kundskaber, og — hvad som er ikke mindre godt 
— med en levende Lyst til at tilegne Dig mere og 
trænge endnu dybere ind i mange af de Ting, hvori 
Du paa Skolen har haft Undervisning, og somi for
trinlig Grad har vakt Din Interesse. 8a a skal Du 
da og forlade Skolen mvd den Overbevisning, at 
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det Baand, som nu engang or knyttet mellem Skolen 
og Dig, aldrig brister, og at det vil være enhver af 
Dine hidtilværende Lærere en sand Fornøjelse frem
deles at bistaa Dig, naarsomhelst Du tillidsfuldt hen
vender Dig til nogen af os. Gud Herren følge Dig 
paa alle Dine Veje, hans Ord være Lygten for Din 
Fod og Lyset paa Din Sti evindelig.'

Og I, mine kjære unge Venner, som idag siger 
Kristiansunds Skole Farvel for snart ogsaa at række 
Forældrehjemmet [laanden til Afsked og fjernes fra 
os mange Mile, kommen er da for eder den Stund, 
•den med inderlig Glæde og frejdigt Haab imødeseede, 
da I kan dimitteres til Universitetet. Det er Af
skedens Stund, og 1 er — glade og vel tilmodet! 
Er da ikke Vemod Navnet paa den Følelse og Stem
ning, der gaar Haand i Haand med en Afsked for 
bestandig, med de Ord: for sidste Gang? Vistnok. 
Men hvor rimeligt paa den anden Side, a.t denne 
Følelse, om den end ikke er fremmed for eder i 
denne Stund, dog ma«. give Plads for Glæden over 
at være naad frem til den Tid i eders Liv, som 1 
allerede længe har udmalet eder med de lyseste 
Farver, om hvilken I allerede paa Forhaand drømte 
saa sødt, og som I dog troede vilde overgaa oders 
dristigste Tanker. Skal nu disse Forventninger blive 
for eder, mine kjære unge Venner, som de blev for 
mange«, Drømme og intet andet end Drømme og Skuf
felser? Det staar nu — til eder selv.

1 skal om ikke mange Dage prøve eders unge 
■Kræfter i en alvorlig Kamp, hvori saa mangen Un
gersvend har ligget under. Vil I nu med Hæder 
bestaa den? Det vil snart vise sig. Vi har imidler
tid et velgrundet Haab herom fd edør begge, saa- 
sandt l vil være paa eders Post og ticke lade Tryg..
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hed besnære eders Sind, før Seirens Palme er vun
den. I ved, at vi har gjort vort bedste for at staal- 
slætte eder til Kampen. Og naar I saa med Hæder 
har betraadt Universitetets Lløresale, saa vorder li- 
gesaa brave Studenter, som I her var brave Discip
le. Lad aldrig det Venskab kjølnes, som I her har 
stiftet med hinanden. Dette Venskab er jo ikke fra 
igaar, men Frugten af mange A ars Samliv og Sam
arbeide. Uagtet eders Karakters Forskjellighed vil 
det kunne være eder begge til gjensidig Glæde og 
Betryggelse og bidrage sit til at holde enhver af 
eder ogsaa under eders akademiske Bane tilbage fra 
Afveje. Det er ikke just de lige Karakterer, der altid 
tilstrækkes mest af hinan den; vi har før set to Ven
ner, af hvem Grundighed og Alvor var forherskende 
hos den ene, Lethed og Livlighed hos den anden, 
— før set tvende Karakterer, hvis Forskjellighed 
gjensidig supplerede hinanden og var det stærkeste 
Samholdsbaand. Endnu et! Lad Søndagen være 
eder en Helligdag, en Hviledag, fremfor alt ingen 
Arbejdsdag; glæder eder over Guds Anordning i saa 
Henseende, krænker den ikke. Lad ikke Kirkeklokken 
forgjæves indbyde eder til Guds Hus’s Pauluner, 
hvor en Dag ogsaa for eder, som fordum for Da
vid, kan blive bedre end tusinde ellers. Dog — 
hvortil flere Formaninger! I ved selv, hvad jeg kun
de have at sige; thi alt er jo i Aarenes Løb tør 
sagt eder, da vi færdedes tilsammen, enten paa den 
ene eller paa den anden Maade, saa af en Lærer, 
saa af en anden. Hør da til Slutning den salige 
Paul Gerhardts Ord, naar han indbefatter alle sine 
særegne Formaninger til sin Søn i følgende Sum: 
„bed flittig, studer ærlig, lev fredelig, tjen redelig 
og bliv bestandig fast ved Din Tro og Bekjendelse, 
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saa vil Du ogsaa dø engang og skilles fra denne 
Verden — villig, glad og salig.“

Ole He ri o fsen og Gustav Flor — saa træ
der da frem og modtager det Dokument, som skal 
give eder Ret og Adgang til at prøve eders Kræfter 
i den Kamp, hvorefter I higer, og til alle de Goder 
og Glæder baade i en nær og fjern Fremtid, som 
en hæderlig Udgang af den med Guds Hjælp vil 
kunne skjænke eder, og idet I til Afsked rækker os 
eders Hærder, saa lad dette Haandslag ogsaa være 
en Besegling paa det Løfte, at I aldrig vil svigte 
den Tillid og de Forhaabuinger, Skolen sætter til 
eder, saa sandt hjælpe eder Gud og hans hellige 
Ord!

Og saa er vi da færdige alle og enhver med 
dette Skoleaars Gjerning. For de allerfleste af os 
oprinder nu en Hvilens Tid, som vi des mere kan 
trænge til — Lærere og Disciple —, jo alvorligere 
og ihærdigere vi har arbejdet, da viskulde. Takl, 
mine nøjtagtede Herrer Kolleger, for trofast Arbejde, 
naar jeg saa derpaa, —,en endnu større Tak for 
eders rastløse Virken, som jeg ikke saa, eller som 
I inaaske mente jeg ikke saa. Herren velsigne eder 
af Zion og lade os alle glade og med den Tillid, 
som gjensidig Agtelse skaber, møde hverandre igjen 
om en Maaneds Tid for atter i Jesu Navn at tage 
fat paa vor ansvarsfulde Gj.erning i Herrens Vingaard.

Den 21de December iSiiL

— (Juleglæden og Julegaven.) Vi har nu 
haft Examen, og efter Examen kommer, som Du ved 
al' gammel Erfaring, I’crier, en Tingenes orden. Du 
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ikke pleier at have noget imod. Men hvorfor har vi 
dog nu — midt inde i Skoleaaret — haft Examen og 
skal nu have Ferier? Det er jo netop nu en præg
tig Tid til at læse i, — hvorfor netop nu stanse ? 
Det har Du Julen at takke for. Julen er Glædens 
Højtid, og Meningen er, at Julen skal fylde Dig med 
en saadau Glæde, at der vil ikke være llo paa Dig, 
at Du ikke vil have Stunder til at komme i Skole i 
den Tid for bare Glæde. Naar man er rigtig glad, 
har man i Din Alder, som Du ved, endog vanskeligt 
for at sidde stille og endnu vanskeligere for at samle 
sine Tanker og henvende dem paa visse bestemte 
Ting. Det vilde næsten være sørgeligt at se en Sam
ling kristne Børn gaa i Skole i Julen, og Glæden 
maatte ikke være stor, naar den kunde tillade det. 
Derfor stanser man, indtil Julens, Jubelens og Fry ■ 
dens Dage er henrundne, og Sindet igjen er kommen 
i Ligevægt, saa det har Ro baade ril at høre og læse.

Men hvad er det da, som volder en saa unævne
lig stor Glæde i Julen?! Tror Du Jøden eller Ma- 
homedaneren, Tyrken og Hedningen ogsaa føler den 
samme Glæde? — Det maa da altsaa være noget 
for den Kristne ejendommeligt ved Julen og dens 
Glæde.

Ja Du kan det maaske udenad, men dermed er 
vi sandelig lidet hjulpne. Du ved, at Jesus Kristus 
fødtes Julenat; men varda det saa underligt?! Ja 
det var i højeste Grad underligt; hverken før eller 
siden har nogen hørt, at et Barns Fødsel er bleven 
bebudet Aarhundreder, ja Aartusinder iforvejen. 
Ganske vist, det var noget særdeles mærkeligt ved 
dette Barns Fødsel ; det skal Du nu igjen faa høre 
i Julen, akkurat det samme som før. Kom nogen 
méd noget nyt Julebudskab, var det end en Engel 
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fra Himmelen, han være en Forbandelse! Ja tilvisse 
var Jesusbarnets Fødsel den vidunderligste Begiven
hed, som nogensinde er hørt paa Jorden; det kan 
vi endelig skjønne deraf, at vi regner alle andre Til
dragelser i Verden før eller fra den, at vi den Dag 
idag efter 1867 Aars Forløb vedbliver at højtidelig
holde dette Barns Fødselsdag, og at man gjør det 
i millionvis over den hele Verden.

Sagen er den, at Gud Fader i Himmelen har 
et Hjerte, som ingen kan beskrive her i Tiden, men 
som enhver af os er kaldet til at prise og lovsynge 
i Evigheden, og at dette Hjerte slaar saa forunder
lig kjærlig alt, hvad der heder Menneske, iinøde og 
tænker uafladelig paa, hvorledes det kan fylde os 
allerede her i Verden med Glæde og Frydesang og 
kvæle alt, hvad der heder Sorg og Klage. Men da 
nu Gud Fader saa, hvorledes Menneskens Børn havde 
krænket hans Bud, endog han havde lagt ei saa dyr 
Trudsel til, om de saa gjorde, at de skulde — dø, 
saa Synden indkomme i Verden og Døden formedelst 
Synden, saa dem vandre sine egne Veje, vende ham 
Ryggen og gaa sin Fortabelse imøde, sagde han saa : 
ja det faar blive der^s egen Sag; jeg sagde dem 
forud, hvad Følgen vilde blive, — sagde han d e t? 
Var det paa den Maade, saaledes som vi hyppig 
nok hører Mennesker trøste hinanden, ogsaa Herren 
vor Gud talte? Var det saa blevet brat forbi med 
hans Hjertelag for os?!

Det er den sande Glædes Natur, at den ikke 
kan taale andre sidde i Sorg og Jammer. Den salige 
Gud kunde da heller ikke fornegte Glædens Natur; 
thi selv havde han jo skabt dem Og endog han 
var salig i sig selv, saa skar det ham i Hjertet at 
se al den Sorg og Jammer og Elendighed, som Syn- 

■2? 

*
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den havde brägt ind i Verden, og saa til Slutning 
som Ende paa det hele — Døden, der ligesom sid
der paa Lur og forbitrer selv den flygtigste Glæde. 
Og hvad gjorde han saa?

„I saadan Hjertens Kjærlighed
Han gav sin Søn paa Jorden ned 
At lindre al vor Smerte.“

Han tænkte paa, hvad der var det største og det 
bedste og det ypperste, lian selv ejede i Himmelen 
og paa Jorden, og han fandt, at intet kunde i fjer
neste Maade taale Sammenligning med „hans eget 
Væsens udtrykte Billede,“ — hans egen enbaarne Søn, 
og denne Søn gav han os derfor til — Julegave. 
Det var Julegave det, Venner, ja det var Julegaven, 
og henter ikke alle andre Julegaver sin Forklaring 
og Betydning fra den, saa er det lidet bevendt med 
dem allesammen.

Man ser ofte paa (laven, hvordan Hjertelaget 
er; men naar en giver det allerbedste, han ejer og 
ikke uden det føleligste Savn et Sekund kan und
være, — naar man i den Grad tager sig selv nær 
for at give andre, da vidner saadant høj t om Give
rens Hjertelag. Og naar Du her slutter fra Gaven 
til Giveren, saa kan Du maaske gjøre et Blik ind i 
Gud Faders Hjerte, som ikke er let at glemme.

Men naar man faar en Gave selv den aller
største og den allerbedste, er man saa hjulpen? Er 
det ganske det samme, hvorledes den modtages, paa 
hvad Maade den skattes og vurderes? Døm fra de 
jordiske Forhold. Forestil Dig en Fader, der har 
tænkt højt og lavt paa, hvorledes han i et akal glæde 
sine Børn med en Gave, og saa kommer han med 
den og begjærer nu intet andet, end at Barneansig
terne skal straale af Glæde og Fryd. Og dette sker 
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ogsaa; men der er dog et Ansigt i Kredsen, paa 
hvilket det er vanskeligt at opdage noget Spor til 
Glæde, der er mut og studs og tvært, som Du des
værre ved at ogsaa Barneansigter kan være. Emu 
Glæden længer ublandet og ren hos alle'? Hvem 
maa vi have mest ondt al' ved saadan Lejlighed'? 
Sandelig den ejegode Fader, der tænkte saa godt og 
blev saa bitterlig skuffet, var det endog af et eneste 
Barn. Der gaar et Træk af Bedrøvelse over hans 
Ansigt, som vidner om et saaret Hjerte, og det med 
fuld Grund, hvergang noget tænkes til det gode og 
ikke optages og modtages paa samme Maade, som 
det er tænkt.

Altsaa, mine Venner, skjønner vi ikke paa vor 
himmelske Faders Julegave og forstaar, at det er 
den, som gjør Julen til Jul, til en Glædens lysende 
Højtidsfest midt i Vinterens Kulde og Mørke, — fø
ler vi ikke, at „Julen kommer med Solhverv for Hjer
terne bange.*1 — saa Farvel med Jul og alt hvad den 
har i Eje; da er det ligesaa godt „at ture Jul,“ som 
det hederi denne Verdens Sprog, d. e. gjøre alt for 
at glemme sig selv, om det er muligt, og leve i et 
Hav af sandselige Nydelser og saa bagefter tage fat 
igjen svækket paa Aand og Legeme og med Ve i 
Hjertet, hvergang Samvittigheden begynder at tale 
et Ord med uden altid at spørge om Forlov, uden 
altid at vælge den belejligste Tid, da ingen Tid er 
beleilig til at høre dens Stemme. Men vil Du ikke 
det, og det vil Du ikke; thi „ingen har nogen Tid 
hadet sit eget Kjød, men han føder og vederkvæger 
det,“ — ingen vil gjærne være ulykkelig, det er tu
sinde Gange umuligt; vil Du tvertimod være glad 
og lykkelig og evindelig salig, saa luk Dit Hjerte op 
for den sande Juleglæde, som varer til evig Tid, — 
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saa vær ej det Barn,' der ikke skjøn nede paa. sin 
Baders Julegave, — s aa gjør ogsaa dit til, at (lud 
Fader i Himmelen, hvem det altid var saligere at 
give end at tage, kan faa en des glædeligere Jul; og 
spørger saa nogen Dig :

„hvordan takker Du vor Herre, 
for han gav sin Søn herned?“

saa lad Munden tale al Hjertets Overflødighed og 
ti ikke men svar kun: jeg takker ham af ganske 
Sjæl og Sind, fordi han sendte sin Søn de n enbaarne 
for ogsaa at lindre min Smerte, for ogsaa at gjøre 
mig til „Guds kjære Barn paany,“ der engang skal 
se ham Ansigt til Ansigt og „holde Jul i Himmelby.“ 
Amen — Halleluja — Amen! —

Den l(»de Juli 1808.

— — Det vil ikke have uudgaat den ærede For
samlings Opmærksomhed,at et „godt“ for Opførsel nu 
begynder at blive en saa sjælden Karakter, at det 
næsten vækker Sensation, naar en Discipel ikke faar 
bedre. Inderlig beklager jeg, at en Gut, som til de 
3 sidste Examina har gjort sig fortjent til 1 for Op
førsel, denne Gang er sunket ned paa et 3 Tal. I 
det Haab, at han for al Fremtiden vil vide at gjenvinde 
sin gamle Karakter, skal jeg imidlertid dennesinde 
fprskaane ham for en nærmere Drøftelse af dette 
Forhold. Det skal forøvrigt erkjendes, at vi Lærere 
har stor Grund til at takke vor himmelske Fader 
for den Maade, hvorpaa vore Disciple idethele op
fører sig, — jeg siger vor himmelske Fader; thi vi 
ved, fra hvem ’al god og al fuldkommen Gave alene 
kommer. Det var os derfor ogsaa opmuntrende at 
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iagttage deres Forhold og tækkelige Opførsel uden
for Skolens Enemærker ved en ganske overordentlig 
Lejlighed, da en af Skolens Velyndere*) havde den 
forekommende Artighed i Begyndelsen af dette Sko- 
leaar at indbyde den hele Skole — sandelig et tal
rigt Selskab — til at besøge hans smukke Villa.

Endnu staar der adskilligt tilbage at ønske med 
Hensyn til Disciplenes Sands for Orden. Den Maade, 
hvorpaa flere af dem behandler sine Bøger, er alt 
andet end tækkelig: ogsaa Discipelbibliothekets Bø
ger undergaar saaledes i enkelte Gutters Hænder en 
mindre ønskelig Forvandling. Heri vil jeg fremdeles 
paakalde Forældres og Værgers Bistand, for at en 
Forandring nu baade vel og snart kan indtræde. I 
denne Forbindelse vil jeg bemærke, at Skolens Di
sci pelbibliothek nu har vundet et saa respektabelt 
Omfang, at Katalog derover kan optages. At de til 
min Raadighed staaende Midler nu er medgaaede, 
er en Selvfølge; men at det fornødne til Bibliothe- 
kets Vedligeholdelse og til Anskaffelsen af en eller 
anden ny Beg vil blive os fremdeles s :jænket, der
for har jeg ingen Sorg, og det saa meget mindre, 
som jeg strax efter forrige Halvaarsexamen af en 
anden af Skolens Velyndere**)  — Gud ske Lov,vor 
Gjerning følges med levende Deltagelse i smaat som 
i stort— overraskedes med atter et betydeligt Bi
drag hertil og fik nyt Bevis for, at den Sag ikke for- 
gjæves var anbefalet til Publikums velvillige Erindring.

**) Kjøbmand Chr. Johnsen.

(Mere om Svømmeøvelserne.) Da vi sidst var 
samlede her, omtalte jeg Vigtigheden af, at der ret 
snart maatte aabne sig Udsigt for hele den opvox- 
ende Slægt til forfriskende og styrkende Søbad,

*, Konsul N H. Knudtz. m 
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hvortil denne By’s naturlige Beliggenhed giver en s'aa 
sjælden gunstig Anledning. Denne Sag er imidler
tid endnu ikke rykket det forønskede Maal nærmere- 
men jeg liar derfor ikke et mindre sikkert Haab om, 
at det nok skal gaa, og at Overbevisningen Om Sa
gens store Gavnlighed ■ gsaa her paa Stedet inden 
on ikke altfor lang Tid vil bane sig Indgang hos 
andre end Skolemænd og Læger. Vistnok lægger; 
stundom denne By’s Beliggenhed paa 3 forskjellige 
Øer Hindringer ivejen for en forenet Samvirkén; 
men vi er uden Tvivl her paa Kirkelandet mand- 
stærke n >k til at faa en Sag af ikke større Omfang 
end denne i forønsket Gang og b ø r ikke engang 
vente Bistand fra de andre Lande. Da imidlertid 
Skolens forrige Svømmefiaade efter 3 Aars Tjeneste 
var kassabel, blev vi — efter fbrgjæves at have ven
tet paa en fuldstændigere Ordning af denne Sag; — 
nødte til for vort Brug at anskaffe en ny og denne 
Gang en solidere Flaade, hvilende paa 4 Pontoner, 
forhaabentlig baade hensigtsmæssigere og varigere. 
Alen Pontoner er ingen billig Vare, og vi vilde ikke 
være komne Ira denne Affære med 45 Spd., hvis ikke 
atter en af Skolens Velyndere*) havde ilet os til
hjælp med en hel Del Træmaterialier, ligesom en 
anden**) ved samme Lejlighed skjænkede osenBaad 
med Tilbehør til disse Øvelser. Men hermed er da 
ogsaa den opsparede Sum af 3 Aars Kontingenter 
fra Disciplene ikke alene medgaat men ogsaa for 
en ikke ringe Del overskredet. Denne Sag er 
nemlig i et eg alt Skolekassen uvedkommende.

Skjønt Deltagelse eller Ikke-Deltagelse i disse 
Øvelser alene overlades til Forældrenes Bestemmelse,

*) Kjøbmaml Morten Parelius.
“) Kjøbmaiid Oluf llerlofsen.
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har da ogsaa samtlige Skolens Disciple paa 9 m 
med Liv og Lyst deltaget heri; iaur kunde vi oe- 
gynde allerede strax over Pintse den 4-de Juni. For 
3 er Fordringen af Kontingents Erlæggelse anført 
som Grund til, at de ikke skal deltage, for 2 andre, 
at da de ikke har Lyst til at gaa i Vandet, vil ha
deren 'iaar ikke tvinge dem, for de øvrige er ingen 
Grund hverken mundtlig eller skriftlig mig meddelt; 
for ingens Vedkommende er imidlertid Lægeattest 
fremsendt, fra Skolens Standpunkt den eneste fyl- 
destgj ørende Grund til Fritagelse. D.enne Redegjø
relse vil tjene til at give den ærede Forsamling et 
Jndblik i, hvor nødvendigt det altid bliver fol
den offentlige Skole at overlade det mindst mulige 
af sin Myndighed til andre, hvis den paa en tilfreds
stillende Maade skal kunne løse sin Opgave. Naar 
den derfor stundom synes at staa 'Saa alvorlig og 
fast paa sin fiet til selv at bestemme, hvad der 
skal gjøres o'g ikke gjøres af dens Disciple, >$aa har 
dette sin'Grund i Sagens egen Nødvendighed,;aller
mindst i Rethaveri og en forfængelig Lyst til at vise 
sin Myndighed. Og hvem der til syvende ©g sidst 
vinder ved en saadan Tingenes Orden, det er —li- 
gemeget enten det synes saa eller ikke— Sko
lens Disciple; thi at lyde en Herre er .simpelt :og 
let, at tjene to Herrer, som bekjendt, ikke alene en 
hel vanskelig ’Sag, niéu &om oftest ligefrem umuligt.

(Musikkor-.) For Tiden gjære’r nu Tanke i mit 
Hoved, som det kunde være mors mit at se reali
seret. Vi har Vaabenøve'ser, nok. ;saa antagelige 
Trommeslagere, ja har endog nu taat en ikke uef
fen Hornblæser ; men er dette nok? Til et Korps 
— stort eller Lidet, — hører ogsaa et Musikkor.. 
Jeg har forhørt mig hos en sagkyndig Mand, søm 
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siger, der er intet ivejen, naar vi blot har Instrumen
ter og Gutter. Gutter helst fra Skolens laveste 
Klasser, for at vi kan beholde dem desto længer, 
naar vi har bekostet dem oplærte, skulde vel ikke 
være nogen Umulighed at opdrive; men Instrumen
terne var ikke billige, ytrede min Hjemmelsmand, 
og da Talen faldt paa Tenorhornet, rystede han be
tænkelig paa Hovedet. Vil nu nogen hjælpe mig til 
at realisere denne Tanke? Det er et Spørgsmaal, 
som den nærmeste Fremtid vil besvare. I modsat 
Fald lader vi den Fugl flyve.

(Tiden for Middagsmaaltidet.) Læsetiden er 
ved denne Skole, som enhver ved, Ira Kl. 8 til 2, 
dog saaledes, at den egentlige Undervisning afbry
des fra 11 — 12 dels ved Sangøvelser dels ved Gym
nastik, Svømning eller Exercitie efter Vejrets og 
Aarstidens Beskaffenhed. Jeg har fra Begyndelsen 
af indset, at denne Ordning ikke vilde være uden 
Ulejlighed for Hjemmet; men naar jeg kun havde 
Valget mellem en saadan paa den ene Side og paa 
den anden, hvad der paa nogle Steder sker, at 
slutte Skolen Kl. 1 og henlægge Timen fra 1—2 til 
Eftermiddagen, f. Ex. 4—5 eller 5—6, saa var det 
ikke vanskeligt at vide, hvad man havde at gjøre 
paa etSted, hvor Byen ligger paa 3 forskjellige Øer, 
og hvor Skolen søges af Disciple fra dem alle. For 
Disciple fra Nord- og Indlandet kan det til enkelte 
Tider være haardt nok engang om Dagen at kom
me hido ver — i denne Vinter har det enkelte Dage 
selv for de gjæve Indlændinger været hartad umu
ligt at komme over — men at fordre dem 2 Gange 
over Sundet vilde være en fuldstændig Urimelighed. 
Det kan være slemt nok alligevel at bo paa de an
dre Øer. Naar jeg skal have alle Disciples Tarv 
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for Øje — og det skulde jeg ni nie er min uafvise
lige Opgave — kan ingen Forandring heri gjøres. 
Alt flere og flere Skoler gaar desuden ogsaa 
over til denne Ordning, uagtet de lokale For
hold er ganske anderledes gunstige, og enkelte Ste
der, hvor det ikke er Tilfældet, beklager man nu,- 
at man ikke med engang tog Skridtet fuldt ud og 
derved afskar al Anledning til den Uorden, disse’ 
enkelte Eftermiddagstimer foranlediger. Ved faa 
Skoler drives desuden Legemsøvelser i den Udstræk
ning som her; men almindeligt Bifald tror jeg det 
vinder, at Skolen gjør det mest mulige til, at der 
kan bo en sund bjæf i et sundt Legeme. Der har 
heller ikke været fremført nogen Anke for mig over 
denne Ordning. Enhver synes af sig selv at have 
indset, at dette var dikteret af Forholdenes Nødven
dighed; ligesom jeg er vis paa, at, spurgte man Di
sciplene, vilde de med en Mund holde paa det be- 
staaende, saa at Kl. 2 er man færdig. Men hvor
for nævner jeg da denne Sag, naar ingen Foran
dring heri er gjørlig ? For derpaa at grunde et- 
Forslag til Forandring fra den Kant, hvor en saa- 
dan kan gjøres. Saavidt jeg ved, er nu den almin- 
lige Spisetid her i Byen Kl. 1 — 1 Va, ialfald i flere 
Huse; det maa undskyldes, om jeg ikke er saafuld
stændig inde i en Sag, der aldrig har været Gjen
stand for egentlig Undersøgelse; men dette har jeg 
lejlighedsvis erfaret i Familiekredse, hvori jeg er 
kjendt. Om nu denne Tid udsattes til nogle Minu
ter over 2 — paa Slaget 2 slutter Skolen —, saa 
var Disciplene fra Kirkelandet ved Bordet til Middag 
sammen med Forældre og ældre Sødskende; at for
lange, at man paa Nord- og Indlandet skulde bie 
til Kl. 2’/2, vilde maaske være at forlange for meget 
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ialfald tor Tiden ; de færreste Disciple er imidlertid 
derfra.

Men er dog ikke dette temmelig nærgaaende af 
mig saadan at ville foreslaa Forandringer i Hu
senes indre Stel og Anordning! Er jeg nu ikke 
atter stærkt paaveje til at trænge mig ind der, hvor 
jeg jo intet har at skaffe, paa Hjemmets fredede 
Omraade! Enkelte i denne forsamling synes mu
ligens saa; andre aner maæske, at Tingen har en 
dybere Grund, og aer turde være dem, som torstaar, 
at det atter er de velsignede Børn, hvis Sag jeg 
ogsaa nu taler. Men for en Trediemand — hvo 
han saa end er — at tale Børns Sag for deres 
Foræklre — er ikke deri noget vist underligt? Kan 
saa være; Erfaring lærer dog, ikke altid unødven
digt, stundom ret et taknemmeligt Styklte Arbejde. 
Sjælden finder dog et godt Ord et bedre Sted end 
netop her. Kjære Forældre! Det er kim engang om 
Aaret, jeg staar Ansigt til Ansigt med eder, og det 
er da • naturligt, at jeg benytter Anledningen til at 
tale med eder om eders Børn; jeg ved sandelig ikke, 
hvad bedre vi kunde tale sammen om. Nu forud
sætter jeg det allerbedste om eder, som jeg kan; 
jeg forudsætter, I er Krjstne, kristelige Forældre i 
kristelige Huse, der fremfor alt vil give eders Børn 
en kristelig Opdragelse —• o. hvilken velsignet Afv! 
Hvordan ser det nu ud i et kristeligt Hus? Dpr er 
Orden og Skik paa elt; thi den Gud, som der.ffyr- 
kes, <han er Ordenens Gud, og denne Orden afspej
ler sig i alt, hvad de samme Frrældre har me,d at 
gjøre. Og der er intet, som de vaager mere æver 
end sine Øjestene, sine Børn; thi de ved, at de er 
betroede Panter paa Gud Herrens Kjærlighed til 
dem, som engang af den samme Herre skal kræves 
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W deres -Uäalnd; dg der ér intet, som de savner 
niere, naår dé ikke ser dem oili sig, end sine Børn. 
Der er hélldr ingen Tid, de stivner Bern nødigere, 
end ved de fælles Maalti ler, allernødigst ved Dagens 
HoVedmaaltid; de kan ikke ret linde sig i, at her 
en Plads og hist en Plads staar tom. Der er no
get, söm mangler, synes de, og det er ikke saa hyg
geligt pg inderlig koseligt, som det kunde ytere, 
naar Barnekredsén omki ing det Vunde Börd var 
fuldtallig, Au har ba.ide Fa’r dg Mo’r — ja ogsaa 
Fa’r, som ellers har det saa ‘ravelt og er næsten 
ligesaa meget ude som hjétdme — saa god Tid til 
at give sig ai med Børnene, spørge dem om, hvor
ledes dét er gaat dem paa Skolen, forklare dem ét 
og andet o. s. v., det er da »aa inderlig lejt, at de 
ikke nu er hjemme. Skolen, ja Skolen kan sagtens 
være brav nok ; men lejt er det, at de netop n u 
skal være pra Skolen. Og, hvad som ér det aller
værste, hverken Fa’r eller Mo’r — Talen ér frem
deles om Kristne — kan faa læse tilbords med sine 
Børn eller takke Gud lor Maden sammen med dem 
og lære dem den rette Bordskik, den Bordskik söin 
engang lært ved Forældrebordet gaar i Arv til den 
følgende Slægt: Venner, det er den bedste Arv, én 
Fa’r og en Mo’r kan give sit Barn, den Kunst -at 
bede dg takke. De kristne Forældre ved jo'sagtens 
meget godt, at det er helt fornemt at gaa til og fra 
Borde uden at gjøre hverken det ene eller andet, 
paa samme Maade som det umælende Kvæg til og 
fra sin Krybbe; men den Slags Fornémhed overla
der de til den fine Verden, søm, uagtet den er saa 
fin paa det, ikke lader haänt om at ligne Dyret i 
mere end i dette Stykke, — den fine Verden, som 
jo sMv skaffer sig Maden — naturligvis '— og har 
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saaledes intet at bede Gud om, end mindre at takke 
Gud for. FaT og Mo’r synes ogsaa med Bekymring 
hos de smaa at opdage enkelte Unoder om Søn- og 
Helligdage, da de kan nyde Maaltidet sammen med 
Bøn og Hjertens Taksigelse, og er bange for, at de 
ikommer i en lej Vane om Hverdagene. De kristne 
Forældre, som sidder her i Salen, vil visselig, uden 
at flere Ord behøves, tor Børnenes Skyld ogsaa heri 
gjøre, hvad gjøres kan, og hvad andre Byer forlængst 
har gjort. Det gjælder kun om, at det staar klart 
Tor Øje, hvad der vindes for den opvoxende Slægts 
Opdragelse ved dette Forslags Antagelse; thi at det 
i flere andre Henseender medfører ubestridelige For
dele, at man vinder Tid og fremmer Orden ved en 
Bordsætni ig istedenfor to og kan benytte paa den 
Tid af Aaret, da Dagene er korte, Dagslyset desto 
længere til Arbejde, se det er fra mit Synspunkt 
af underordnet Betydning.

(Dimissjon.) Men der staar mere tilbage, før 
denne Dags Gjerning er fuldkommet. Ifjor paa 

■ denne Tid var denne Forsamling Vidne til, it to 
Ynglinge dimitteredes til Universitetet; efter hæder
lig udført Arbejde ser vi dem atter friske og glade 
iblandt os. Ogsaa iaar siger Skolen tvende Dimit
tender Farvel. De er traadte ind i denne Sal idag 
som Disciple af Skolen; men, naar de træder ud 
igjen, er Discipelforholdet hævet. Jeg har imidler 
■tid det Haab, at dette Forhold ikke har været tryk - 
.kende for nogen af dem, og at de altid vil bevare 
Skolen i kjærlig Erindring og mere og mere forstaa, 
hvor usigelig meget de dog i Grunden skylder den. J.i 
kjender jeg dem ret — og skulde jeg k u nne kjende 
nogen, sua maatte det dog være dem, jeg stadi.«', 

.omgaas Dag ud og Dag ind Aar om andet, - har 
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jeg altsaa ikke taget Fejl af dem, saa vil de aldrig 
selv ønske at frigjøre sig for den Indflydelse, Sko
len har øvet paa dem, men oprigtig bede Gud om, 
at de altid maa vise sig den Tillid værdig, som 
Skolen har sat til dem, og svare til de Forhaabnin- 
ger, de selv under sin Skole rang har fremkaldt. 
Det Vidnesbyrd, hvormed de dimitteres, skal jeg 
nu lade Forsamlingen høre. — —

Du, miu kjære Thom*)  (for sidste Gang kalder 
jeg Dig med det, kjendte, kjære Navn), Du er Dine 
Forældres Glæde og Stolthed, og, hvad mere er, Du 
fortjener at være det. Du har under Din hele Sko
legang fra først til sidst vist Dig som en Discipel 
efter mit Hjerte. Naar jeg overskuer min 20aarige 
offentlige Lærervirksomhed og lader den lange Rad 
af Disciple glide forbi min Sjæls Øje, saa er der 
kun 2, som jeg i saa Henseende tør stille ved Din 
Side. Dette er meget sagt, saa meget, at bedre 
Vidnesbyrd kan jeg ikke give nogen Discipel, og 
dette Vidnesbyrd faar Du, uagtet, som Du ved, min 
Ven, jeg har Øjne at se med og Øren at høre 
med. Paa samme Tid, som Du har været Dine Læ
reres Yndling, har Du været Dine Meddisciples bed
ste Kammerat, underligt nok alles, baadeældres og 
yngres, det sikreste Bevis for, at Du ved ærlige Mid
ler og paa redelig Maade harforstaat at erobre Dine 
Læreres Hjerter. Den eneste Mangel, jeg kjendgr 
hos Dig, er — og den tøi Du sagtens være bekjendt 
for denne Forsamling — at Du i Grunden er for ung 
til allerede nu at forlade os. Men efter Din Fa
ders indstændige Begjæring og med de Grunde for 
Øje, han har fremført for et saadant Ønske, dimit- 

•) Thomas Fasting
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tererjegDig med Pauli Formaning til sin elskede Timo
theus i 1ste Brevs 4, 12 : „Lad ingen komme til at 
foragte Dig fur Din Ungdoms Skyld, men vær et 
Exempel for dem, som tror, i Tale, i Omgjængelse, 
i Kjærlighed, i Aand, i Tro, i Kydskhed.“

Og Du, min kjære Mauritz,*)  for Dig har ikke 
de nu henrundne Skoleaar været saa lyse som for 
Din Kammerat; thi som dybttænkende og medfø
lende Søn bar Du allerede tidlig Dine Forældres An
liggender i Dit tause Bryst og delte trolig Deres 
Sorg mangen Gang for dagligt Bi ød til saa mange. 
Det er ikke mere end et Aar siden — Du husker 
det nok selv; saadanne skjæbuesvangre Tidspunk
ter er det ikke let at glemme — dander rejstes et 
alvorligt Spørgsmaai om for Dig at forandre Livs
bane. Men da ved Du, at jeg derimod gjorde de 
alvorligste Forestillinger og heri kraftig understøt
tedes af Skolens Overlærer, som ogsaa tilfældig var 
bleven vidende om, at saadant var igjære; og Re
sultatet blev med Haab mod llaab — denne for Dig 
vigtige Dag, da Du staar her som en af Skolens 
Dimittender. Den Gud, som hidtil har hjulpet Dig 
frem, og som har skabt Dig for Bogen, han vil frem
deles hjælpe, skal Du se, om det end stundom skulde 
behage ham at sætte Din Tro paa Prøve. Er end 
Dine Forældre med sin rige Barnekjede i mindre 
gode Kaar, saa har Du Slægt og Venner, som er i 
des bedre, blandt hvem ogsaa jeg kjender flere, som 
er runde til at give. Komme skal desuden den Tid, da 
man ogsaa i Kristiansund som i Bergen, Trondhjem 
og andre Byer' sætter en Ære i med Redebonhed at 
understøtte trængende Byesbøin paa deres stude-

*) Mauritz Ijossiuk.
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derende Bane. Og Du ved, at ogsaa jeg har Hjerte for 
Dig og med Glæde yder min Skjærv. om saadant 
maatte behøves. Derfor, min unge Ven, ingen Æng
stelse, ingen Forsagthed, men i dets Sted Frimodighed 
og glad Fortrøstning! Bliv Du blot en ligesaa brav 
Student, som Du i Skolen var en brav og stræbsom og 
beskeden Discipel, og lad Petri apostoliske Formaning 
i 1ste Brevs 5,7 altid tone for Dine Øren: „Kast al 
Din Sorg paa Herren; thi han haver Omsorg for Dig.“

Snart forsvinder Hjemmets Øer for eders Blik. 
I forlader eders Kjære og kommer til den Stofe By 
i fremmede Forhold, i nye Omgivelser, og ikke ret 
mange kjender eder der. Da skal det vise sig, om 
det var ussel Menneskefrygt, som hidtil var eders 
Ledestjerne, eller om det var Gudsfrygt. Derfor, 
kjære unge Venner, styrker eder ofte med Guds 
Ords Hørelse og Nadverens Sakramente. Der staar 
en vakker Vidneskare dernede ligefra Tronisøbispen 
til J. N. Bruns Sønnesøns Søn. Daarei- var I, om I 
ikke stadig benyttede den rige, den velsignede An
ledning, og lod Kirkeklokkernes Malmtunger forgjæ- 
ves indbyde eder til Herrens Pauluner, til Guds 
Hus’s gode Ting. — Saa overrækker jeg eder da i 
den treenige Guds Navn det Dokument, der skal skaffe 
eder Adgang til detkgl. Fredriks Universitet, — mod
tager det af min Haand og giver samtlige Lærere 
eders Haandslag til Afsked.

Og saa er dette Skoleaars Gjerning tilende. Gud 
Herren velsigne os! Han lade os alle, hvad enten vi 
er Forældre, Lærere eller Disciple, fatte vort store, 
evige Maal skarpt i Sigte og hjælpe os til med Troskab 
at løbe paa Banen for engang at kunne deltage i 
det store Halleluja heroventil blandt Englenes mange 
Tusinder!

8
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II.
Efterretninger for de 3 sidste Skoleaar.

1. 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 cand, philos. J. Skjoldborg, an
sat 1864.

Hjælpelærer Seminarist L. Guttormsen, an 
sat 1864.

Sanglærer L. Svends gaard, ansat 1864.
Gymnastiklærer Sergeant E. Nielsen, ansat 1866.

I Skole is første Program leveredes om samtlige disse 
Lærere paa den sidste nær nogle korte biografiske Efterret
ninger, hvortil henvises.

Løjtnant A. Thaulow fratraadte sin Post ved 
Skolen d. 15de Juni 1866. I hans Sted ansattes Ser
geant E. Nielsen ved Hevneske Kompagni som Læ
rer i Gymnastik, Vaabenøvelser og Svømning; da 
denne den følgende Vinter kommanderedes til Kri- 
stianin for at gjeunemgaa et Kursus i Gymnastik og
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Vaabenføring sammen med andre Underofficerer 
foruden Officerer af Armeen og derefter maatte paa 
Exercitie, fungerede i hans Fraværelse Toldbetjent 
Wahlberg. Da Hr. Nielsen d. 6te Juni 1868 atter 
kommanderedes paa Exercitie, autoges fhv. Artillerist 
Skrædder Halvorsen til Hesten at Skoleaaret at lede 
Svømmeøvelserne.

Fra ;20de April 1866, da Løjtnant C. F. Rode 
som kommanderet til Orlogs maatte fratræde sin Ti
melærerpost i Fransk og Engelsk (sml. 2det Progr.) 
antoges Kjøbmand M. Astrup i Engelsk i hans 
Sted og vedblev som Lærer heri til Udgangen af 
Aaret, da hans Forretninger ikke tillod ham at ved
blive længer. I dennes Sted antoges derpaa Student 
Emil Werring fra Begyndelsen af 1867.

Som Hjælpelærer antoges for Skoleaaret 18“'i 
Seminarist og Førstelærer ved Kirkelandets Almue
skole C. Halle, som derpaa afløstes af Student 
Werring. Den sidste fik saaledes en fuldstændig 
Lærerpost ved Skolen for Skoleaaret 18{j ved hvis 
Udløb han imidlertid fratraadte for ved en Reise til 
Hamburg at uddanne sig for Handelen. Nu auto- 
ges igjen Løjtnant Rode for Skoleaaret Ibjjg som 
L ærer i Engelsk 7 Timer ugentlig, men denne maat
te atter, kommanderet til Orlogs, fratræde sin Post 
d. 22de Mai 1869. Heldigvis kunde nu hans Plads 
igjen — med vedkommende Principals velvillige 
Imødekommen — indtages af Student Werring, 
som imidlertid var kommen tilbage og havde faat 
Ansættelse paa et Handelskontor her i Byen.

For denne idelige Vexlen af Lærere (navnlig 
for Engelskens Skyld) er der nu Haab om at der 
kan blive sat eu Stopper ved den endelige Besæt
telse af den ledige nye Timelærerpost, hvortil ^tor- 

3*
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thinget elter Regjeringens Forslag har bevilget det 
fornødne..

Med Eforatets Tilladelse overvar Rektor Mis- 
sjonspræst Schreuders Ordination i Bergen til BL 
skop d. 8de Juli 1866. Han afreiste saaledes et Par 
Dage iforveien, efterat hans specielle Del al Examen 
var tilende, endnu førend denne i sin Helhed var 
fuldendt. Ligeledes var Rektor med Kirkedeparte
mentets Samtykke fraværende fra Skolen fra 1L25 
Oktober 1867 for i Støren at kunne bivaane sin Sø
sters Bryllup. Nogle af haus Timer paakrævede 
ingen Bistand Ira Medlæreres Side, da Disciplene 
sysselsattes med skriftlige Arbejder, i de øvrige vi
karierede fornemmelig Adjunkterne Greve og Lar
sen. Overlærer Boye var begge Gange konst. Rektor.

Adjunkt Bendixen var med Rektors Tilladelse 
fraværende fra sit Embede fra Skoleaarets Begyn
delse 19de August til 29de August 1867. Hans Ti
mer .besørgedes i denne Tid væsentlig ved Vikarieren 
af de andre Lærere og fornemmelig af Rektor. Da 
Adj. Bendixen som indkaldt til Censor i Græsk ved 
ex. artium 1868 var fraværende fra Skolen fra Sko
leaarets Begyndelse 17de Aug. til 30te Septbr., be
stredes hans Timer af de øvrige Lærere, navnlig af 
Løjtnant Rode, der selv kun havde 7 Timer Engelsk 
paa Skolen og saaledes, før Navigationsskolen be
gyndte i Oktober, kunde vikariere i størst Udstræk
ning mod sædvanlig Timebetaling.

Skolens Ka s s e re r er fremdeles Adj. Bendixen.

2. Klasseinddeling og DiscipeltaL Fripiadse.
Skolens itlassvr er fremdeles de samme som



37

tør: 2 etaarige Fællesklasser, 3 Realklasser, hvoraf ' 
de to nederste etaarige og den øverste toaarig, 4 
Latinklasser, hvoraf de to nederste etaarige, de to 
øverste toaarige. Fra 2den (øverste) Fællesklasse 
gaar Disciplene over enten i Latin- eller i Real
afdelingen. Realafdelingen har i flere Fag fælles 
Undervisning med de tilsvarende Klasser i Latinaf
delingen, i andre derimod hver Afdeling særskilt 
Undervisning. Øverste Latinklasse har i Regelen 
særskilt Unde, visning i alls Fag. Da der oprindelig 
kun skulde være 2 toaarige Realklasser og 3 toaa
rige Latinklasser, men nederste fiste. Real- og La
tinklasser allerede fra 2det Skoleaars Begyndelse 
maatte deles i 2 etaarige, i a (yngste Aarshold) og 
b (ældste), — har dette givet Anledning til følgende 
Navne paa (og forkortede Betegnelser af) Skolens 
samtlige Klasser- nedenfra opover.

1ste Fællesklasse (1F>, 2den Fællesklasse (2 F).
1ste Latinklasse a (1 La), Iste Realklasse a(lRa)
1ste — b (\ L/>), Iste — b (I R b)
2den — (2L), 2den — i2R)
3die (3L).

IL&Ra a: IL a og Illa undervises sammen,
2 L & R o: 3 L og 2 R

Skolen har saaledes hidtil ikke som de. 2 øvrige Roms
dalske Skoler haft nogen Forberedelsesklasse, men optaget 
Diseiple først mod deres fyldte Side. Aar. Naar den kommer 
til at tage sin nye Skolebygning i Brug, vil maaske heri en 
Forandring indtræde.

Skolens Dwlpeltal i de 3 sidste Aar har ved Sko- 
leaarets Begyndelse og Ende været følgende:
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186 °*°br
Begynd. Ende.

18^-
Beg. Ende.

1 6 9*

Beg. Ende.
3L. . 5 Diciple 5 3 — 3. 2 — 2.
2 L.| . 7 — 6 8 — 6. 6 — 6.
2 Rd 10 — 6 13 — 8. 12 — 9.
1 L&., 4 — 4 5 — 4. 6 — 6.
iR&.i 12 — 9 4 — 5. 10 — 8.
1 L 6 — 6 8 — 7. 8 — 8.
1 Rad 13 — 11 13 — 14. 10 — 10.
2F. . 21 — 20 16 — 16 11 — 11.
1F. . 15 — 15 9 — 11. 12 — 12.

93 — 82 79 — 74. 77 — 72.
eller i

Latin. 22 — 21 24 — 20. 22 — 22.
Real. 35 — 26 30 — 27. 32 — 27.
Fællkl.36 — 3 3 25 — 27. 23 - 23.

Skoleaaret endte med et Discipeltal af 81 (smLZdet 
Prog. p 26). Af disse udgik 2 af 2 R for at gaa over til 
Handelen, medens 14 nye Disciple optoges.

Skoleaaret 18begyndte altsaa med 93. Af disse over
flyttedes 2 fra Latin- til Realafdelingen, udgik i Aarets Løb 
11, nemlig fra 2R—5: I (som nu sad i 2R paa 3die Aar) for 
at følge sin Fader paa en Helbredelsesrejse til Udlandet og 
derefter gaa over til Handelen, 3 for strax at gaa over til 
Handelen og i for at sendes til Hannover paa et polyteknisk 
Institut; — fra IRb — 3: 1 af økonomiske Grunde for om 
muligt at komme paa et Kontor, 1 for at gaa tilsøs og 1 til 
Handelen: — fra 1 Ra — 2: 1 for at gaa over til Handelen 
■og 1, der med sine Plejeforældre flyttede til Molde, for at 
indsættes i denne By's Skole: — fra 2 F endelig — 1 for at 
følge sin Fader til Tellemarken, hvorhen denne var befordret. 
Efter Hovedexamen dimitteredes 2 fra 3 L til Universitetet 
og I fra 2R for at gaa over til Handelen, hvorhos endvi
dere 5 udgik af Skolen, nemlig fra 2R — 2 til Handelen, fra 
1 Lb— 1 paa Grund af Faderens Misnøje med denMaade, hvor- 
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paa Skolen paasaa sine Bud overholdte ogsaa udenfor Skolon. 
(Gutten sendtes til en „höhere Bürgerschule“ i Hamburg) og 
endelig fra 1 R a — 2 for at gaa tilsøs. Da derimod 5 nye 
Disciple optoges i Skolen, begyndte

Skoleaaret 18^3 med 79 Disciple Af disse overflyttedes 
4 (2 i 2 L, 1 i 1 L b og l i i La) til Realafdelingen, ligesom 
2 nye Disciple i Aarets Løb optoges i 1 F. Derimod udgik 
i Aarets Løb 7, nemlig fra 2L — l og fra 2R — 4 for at 
anbringes til Handelen, fra 2R — I for at besøge Hortens 
mekaniske Skole, fra 2 R 1 for at gaa tilsøs. Efter Hoved- 
examen dimitteredes 2 fra 3 L til Universitetet, ligesom l ef
ter Skolens Raad udgik fra samme Klasse for siden at di
mitteres privat, hvorhos 2 udgik af 2R: 1 for at traa over 
til Handelen og 1 om muligt at komme ind paa et Toldkon
tor, 1 af i L b for privat at forberedes til ex. artium, l af 
1 L a for at læse privat og konfirmeres af sin Fader, Præst 
paa Søndmør, samt i af 2 F for efter Faderens Forflyttelse 
at indsættes paa Bergens Katncdralskole, Da derimod li 
nye Disciple optoges i Skolen, var der ved Begyndelsen af 
Skoleaaret

77 Disciple, som i Aarets Løb formindskedes med 
6, hvoraf 1 udgik fra 2L for at blive Telegrafist, 3 fra 2 R: 
1 for at gaa tilsøs, 1 for at besøge Hortens mekaniske Skole 
ligesom d. 3die samt 2 fra 1 R b for at gaa over til Hande
len, hvorimod i Discipel, som efter Hovedexamen 1868 ud- 
traadte, nu atter optoges i 2 L. i Discipel overflyttedes fra 
% L til 2 R fra Skoleaarets Begyndelse.

Da Skolen nu har været igang i 5 Aar, har der 
saaledes i 4 Aar været Anledning til at bortgive 
dens 5 Fripladse „etter Omstændighederne som 
hele eller halve enten til studerende eller ikkestu- 
derende Elever.“

Disse Fripladse har i disse 4 Aar været besatte 
med folgende Disciple (af følgende Klasser) og an
draget til følgende Beløb:
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18^ 1. Mauritz Lossius (2L) halv Frip.=16 Spd.
(i hel 2. Eilert Juul (ILfe) do. — =16 —

3. Hans Wahlberg (-) do. — = 16 —
besat.) 4. Fredrik Solem (iLa)do. — =16 —

5. Anton Daae ;iR&)hel — =24 —
6. H erman Hansen (—) halv — =12 —
7. Theod. Devoid (IRa) do. — =12 —

112Spd.
18g * I. Mauritz Lossius (3L) halvFrip.=16 Spd.
(3 hele 2. Lorentz Angell (2L) do. — =16 —
halved 3. Paul Solem (iLa)hel — =32 —

4. Anton Daae (2R) do. — =24 —
5. Herrn. Hansen (—) do. — =24 —
6, HansWahlberg (—1 halv — =12 —
7. Theodor Devold(lR&) do. — =12 —

---------- 136 —
18^, 1. Mauritz Lossius (3L) halv Frip.=l6 Spd.
(Shele 2. Lorentz Angell (2L>, do. •— =16 —
vef hfra 3. Fredrik Solem (—) hel — =32 —

67:44. Johan. Devoid (iLathalv— =16 — 
hele og
2halve.) 5- Anton Daae (2R) hel —■ =24 —

6. Herrn. Hansen (—) do. — =24 —
7. Hans Wahlberg (—) halv — =12 —

------------ 140 —
Da imidlertid den sidste (H. Wahlberg) udtraad- 

te af Skolen d. 30te September, arvede No. 4 Jo- . 
hannes Devoid fra ,'„67 dennes halve Gratistplads 
for Resten af Skoleaaret, saa at han fra nævnte Tid 
fik hel Friplads, Som Latinelev fik denne altsaa 
foruden Wahlbergs for de 3 sidste Kvartaler ikke 
benyttede 9 Spd endvidere Forskjellen mellem La
tin- cg Realelevens halve Friplads for 3 Kvartaler
eller .... .............................................. 3 —

S 1. Lorentz Angell (31,)halv Frip.=16 Spd. 
ähake: ^dert Juni (—) do. — =16 —
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fra 69; 3. Fredrik Solem (2L) hel Frip.=32Spd.
Shaked Johan. Devoid (1L&) do. — =32 —

5. Anton Daae. (2R) do. — =24 —
6. Herrn. Hansen (—) do. — =24 —

---------. 144 Spd.
Da No 5 Anton Daae udgik af Skolen }J68, fik 

Latineleverne Henrik Heyde (iLh og Jakob Boye 
(ILa) hans ira [69 ledige Friplads, liver en halv Fri
plads, Resten af Skoleaaret, tilsammen altsaa 16 Sp. 
Udgiften for Skolekassen følgelig forøget med . 4 —

Fripladsenes samlede Beløb i 4 Aar 339 Spd.
Fripladse (halve eller hele) ansøges inden hvert Aars 

St. Hanstid og uddeles af Kirkedepartementet.

3. IhiderviMihigstiden og dens Fordeling paa 
Fag og Lærere. Læse- og Lærebøger. Examina.

Di in iss jon
Om den daglige Undervisningstid er talt p. 26. 

Kun i den mørkeste Tid af Aaret fra (”/n66—4/a67^ 
2"/n67—V268, 23/n68-4/a69) indskrænkedes Skoletiden 
til Kl. 8V2—2, saaledes at de 3 første Læsetimer 
kom til at ligge mellem 8Vs—UV2, Gymnastik- og 
Sangtimen mellem 11V2—12'/.| samt 4de Læsetime 
mellem 12'/+—1. f denne Tid holdt man igjen med 
Friminuterne, der indrømmes Gutterne mellem hvert 
Timeskifte, og henlagde Frikvarteret til Frokostering 
og Rekreation forøvrigt til Kl. 10*/, (istedenfor sour 
ellers til Kl. 11), at ikke Mellemtimen skulde blive- 
for kort.

Ugens Gjerning har fremdeles været indledet med 
Salmesang af samtlige Disciple, Bibellæsningmed korte 
Betragtninger og Bøn af Rektor (i dennes Forfald 
en sjælden Gang - af Hr. Greve). I disse Skoleaar 
er saaledes Joh. Evang, og Apostlernes Gjern, gjennem- 
gaat, ligesom nu Filippenserbrevet lægges til Grund. 
I 1867 gaves der som tilforn de Disciple, der efter 
Raadførsel med sine Forældre eller Værger foretrak 
dette for at gymnasticere, Tilladelse til i Fasten at 
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overvære Ugeprædikenen Kl. 11—12’/+ i Byens lige 
ved Skolen beliggende Kirke. Efterat i de følgende 
Aar Fasteprædikenerne med Biskopens Samtykke var 
bievne henlagte fra Fredag (Onsdag) Formiddag i 
Fasten til Søndag Eftermiddag, ophørte af sig selv 
denne Indrømmelse.

Hvormange ugentlige Timer der i Regelen til
lægges ethvert Fag, i hvilke Fag Latin- og Realklas
serne har haft særskilt, og i hvilke de parallelle 
Klasser i Latin og Realafdelingen fælles Undervisning, 
viser nedenstaaende

Tabel.

1ste
I 

2den
1ste L.- og'lste L.- og 2denL.- og 

2denReal- 
klasse.

1 
3die1ste Real- 

kl. a.
1ste Real- 

kl. b.

Fagene.

Fælle æ

IRa 
Fæil 
1 La

1R&
 

Fæil 
1 Lb lo hq 65 

tT1 æ, JU p
5'

co GO co g a FT£ E s S- æ æ æ B 2. 8 5"go 
tji 
co

JO 
GO 
CO

w’
GO B co CO B CO 

FT* <X>
CO ö' COer S er COO

r* * et- et- c* ft- • .

Norsk . . . 5 5 4 3 2 1 2
Tysk .... 5 5 4 3 2 1 i
Fransk . . . - - 3 2 1 2
Engelsk . . - - 3 - 2 - 2 2
Latin .... - - 8 - 8 - 9*) - 9
Græsk . . . - - — — 5 - 5
Religion . 3 3 2 2 2 2
Historie . . 3 3 3 3 3 3
Geografi . . 3 3 2 2 .1 1
Naturhistor.
(Botanik) . 2 2 - 2 - 2 - 2
Mathematik - - 4 5 4 i)

Naturlære . - - - - 3
Regning . . 4 4 2 1 2 2
Skrivning . 3 3 1 1 o
Tegning . . 2 2 - 2 - 2
Sang .... 2 2 2 2 2
Legemsøvel-
ser .... 4 4 4 4 4 4

Ugentl.Timer 36 3G 36 36 36 36 36 36 36
Deraf 1 Time Mythologi.
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De Disciple, som har Sangstemme, har været ind
delte i 2 Partier, af hvilke dels ethvert har haft 
Sang 2 Timer ugentlig, dels nederste Parti 1 Time 
og det andet 3.

Naar Disciplene ikke har haft Sang, har de i 
samme Time (Mellemtimen 11-12) haft Legemsøvelse r 
t> Timer ugentlig, herunder indbefattet ikke ale ne 
Gymnastik, men ogsaa, naar Aarstiden har tilladt det, 
Undervisning i Svømning og Exercitie.

Om Fagenes Fordeling paa de forskjellige Læ
rere i disse 3 Aar og de hver Lærer tildelte ugentlige 
Timer skal her blot meddeles følgende korte Op
lysninger :

Rektor har stadig læst Latin i BL, Tysk i2R, 
Historie i 1L&R?;, - i andre Klasser et eller an
det al disse Fag — 18 T.

Overlæreren har stadig læst Norsk paa Sko
lens øverste Stadium, Fransk over den hele Skole 
Latin i Mellemklasserne — 24 T.

Kateketen Religion i alle Klasser, Norsk i 1 L. 
&R6 og a, samt Botanik i de øverste Realklasser

— 22 T.
Adj. Larsen Mathematik og Naturlære over 

hele Skolen, i flere Klasser Naturhistorie og Reg
ning — 26 T.

Adj. Bendixen Græsk, Historie og Geografi 
paa Skolens øverste Stadium og Tysk i 1 L & R b og 
a — 26 T.

Hr. Skjoldborg Skrive- og Tegnelærer over 
den hele Skole, Tysk i Fællesklasserne — 28 T.

Hr. Guttormsen Regning, Historie og Geografi 
i Fællesklasserne samt Geografi ogsaä i 1L&R& 
og a — 28 T.
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Enkelte Klasser har stundom kunne1 kombine
res med andre i Here eller færre Fag, 1. Ex. det 
sidste Skole'åar 3L med 2L&R i alle Fag undta
gen Latin og Græsk, 1R6 med 2R i Tegning (og 
Skrivning) samt Naturhistorie (Botanik), IR« med 
2 F i Naturhistorie og Tegning. Dette er Grunden 
til, at man det sidste Skoleaar har kunnet undvære 
den Hjælp, som man i de 2 foregaaende havde- i 
DHerr. Halle (lögp og Werring (18*;/,) og kun for 
Engelsken maattet søge Bistand udenfor Skolen.

Skolens faste Lærere har derhos været Ordina- 
rier for de forskjellige Klasser, nemlig i Skoleaaret 
18^.:. Rektor i 3 L og 2 L, Boye 1 L b og 2 F, Lar

sen 2 R og 1 R b, Bendixen 1 L & R a og Greve 
I F,

48Rektor i 3L og 2 R, Boye 2L og IL&Rb, 
Bendixen 1 L & R a, Larsen 2 F og Greve 1 F.

: Rektor i 3 L, 2 L b og 2 R, Boye 9 L a og 1 L 
& R b, Larsen IL&K«, Bendixen 2 F, Greve 
1 F.

For Tiden bruges i de forskjellige Fag følgende 
Læse- og Lærebøger ved Skolen:
I Norsk: Løkkes Omrids af Modersmaalets Graln» 

matile
Løkkes' Modersmaalets Grammatik tilSko- 
lebrug.
Schønheyders Retskrivningslære.
P. A. Jensens og H. Lassens Læsebøger. 
Feragens Øvelser i Skriftlæsning,

Tysk: Bergs praktiske Lærebog efter Ahn, 1ste 
Kursus.
Løkkes Grammatik.
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Aalliolms Læsebog
Autenrieths Læsebog.
Schillers Wilhelm Tell, Jungfrau von
Orleans o. s. v.

I Fransk: Schmitz’s Elementarbog ved Schmidt.
Aalholms Læsebog.
LaFrancelittéraireparHerrig etBurgny.
Ingerslevs Grammatik.

~ Engelsk; Hedleys Anvisning til at lære det en
gelske Sprog eiter Ahn. 
Autenrieths English Reader. 
Løkkes Grammatik.

- Latin: Madvigs Grammatik.
Bojesens romerske Antikviteter.
Tregders Mythologi.

- Græsk: Curtius’s Grammatik ved Voss.
Schenkl’s Elementarbog ved Voss.

- Religion; Luthers Katechismus.
Wexels’s Udvalg af kristelige Salmer.
Vogts lille Bibelhistorie med lidt af 
Kirkens Historie. .
Vcgts større Bibelhistorie.
Vogts Kirkehistorie.
Pontoppidans Forklaring (den omar
bejdede)-,
Aabels Omrids af det kristelige Tro- 
esindhold.

- Historie: R. T. Nissens Verdenshistoriens vig
tigste Begivenheder.
L. Daaes og S, Petersens Lærebog i 
V erdenshistorien.
S. Petersens Norges, Sveriges og Dan
marks Historie.
Thriges mindre Lærebog i den gi. Histor.
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I G eografi:
- Naturhistorie:

- Mathematik:

- Naturlære:
- Skrivning:
- Tegnin g:

Gelmuydens Udtog og Lærebog. 
Lütkens Begyndelsesgrundene af 
Dyrerigets Naturhistorie (Lære
bog i Zoologien No. 3).
Arbo’s Grundi ids af Planterigets 
Naturhistorie.
Dr. O. J. Brochs Arithmetik og 
Plan geometri.
A. Arndtzens Fysik.
Grungs latinske Forskrilter.
Fortegninger efter Hetsch og 
Hermes.

Skolen har fremdeles afholdt hvert Skole aar baade 
Halvaars- og Hovedexamina, den første væsentlig 
skriftlig, den anden (som de udgivne Programmers 
Examenstabeller har vist) væsentlig mundtlig. Begge 
Slags har endt med Karakteroplæsning, hvorefter 
Rektor (og i hans Forfald Overlæreren) har hen
vendt nogle Ord til Bern og Forældre. Ved Hoved- 
examinernes Afslutning har desuden flere Disciple 
af hver Klasse givet Prøve paa sine Fremskridt i 
Deklamation. Akten har hver Gang begyndt under 
Sanglærerens Ledelse med, at Disciplene har afsun
get flerstemmige Sange baade i raskere og langsom
mere Tempo med og uden Akkompagnement at Fys- 
harmonika, ligesom den har endt med Afsyngelsen 
af en Koral. Ved Hovedexaminernes Afslutning har til 
dette Øjemed Byens nye Retslokale velvillig været 
stillet til vor Raadighed, for at Børnenes Forældre 
og øvrige Vedkommende kunde have Anledning til at 
overvære Akten. Ogsaa Mangelen af Festsal vil for 
Fremtiden blive afhjulpen, da Gymnastiksalen i den 
nye Skolebygning tillige skal benyttes hertil.
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I Lærermødet d. Iste Novbr. 1866 vedtoges paa 
Overlærer Boyes Forslag, at der for Fremtiden skulde 
forelægges øverste Latinklasse saavel til Halvaars- 
som Hovedexamen 2 Opgaver til skriftlig Besvarelse 
i Norsk (en fri og en bunden Opgave), saalænge man 
ved ex. artium indretter sig saaledes.

Videre vedtoges ved samme Lejlighed, at til 
Halvaarsexamen forelægges der de øverste Realklas
ser en Opgave i Naturhistorie til skriftlig Besvarelse, 
medens de ved Hovedexamen underkastes Examina
tion i Botanik (ikke i Naturhistorie tillige).

Paa Rektors Forslag vedtog Lærersamlingen i 
Mødet d. 18de Juni 1867, at Karakteren for Tegning, 
Legemsøvelser og Sang for Fremtiden skulde med
regnes ved Bestemmelsen af Hovedkarakteren saavel 
i Aarets Løb som ved Exa.nina, som en Spore for 
Disciplene til at vise ligesaa megen Iver i disse Fag 
som i de øvrige.

Med den Erfaring, man ved Halvaarsexamen 
1867 for 4de Gang havde gjort om Umodenheden i 
I L & B a (efter 2'A Aars Skolegang) til at klare 
skriftlige Opgaver i den Udstrækning som hidtil, 
troede Rektor det mindre hensigtsmæssigt at ved
blive dermed og foranledigede en Diskussjon om, 
hvilke Fag der foruden Engelsk i 1 Ra i Tilfælde 
burde være mundtlige. Man kom til det Resultat, 
at Sprogene burde gaa over til mundtlige Fag, og 
skriftlige Opgaver forelægges Disciplene i Norsk, 
Historie, Geografi, Religion og indtil videre i de 
mathematiske Discipliner, samt lat. Stil for Latinaf
delingens og Naturhistorie for Realafdelingens Ved
kommende.

I Forbindelse hermed ytrede Rektor, at han 
fandt det mindre ønskeligt, at der var noget Fag, 
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hvori en Discipel første Gang til Exam en prøvedes 
skriftlig uden i Aaréts Løb at have haft Anledning 
til deri at forsøge sig og erholde Lærerens Vejled
ning om, hvorledes han rettest skulde tage Tingen. 
I Regelen burde en Discipel til Examen aldrig træffe 
paa noget, hvori han ikke allerede tidligere havde 
lært at finde sig tilrette eg var bleven indøvet. Der
for vilde han være enhver Lærer, som ønskede dette, 
behjælpelig for i den sidste Halvpart af November i 
IL&Ra at kunne anstille en foreløbig skriftlig Prøve 
i Fag, som ellers ikke behandles skriftlig, om der 
ved saadanne Lejligheder skulde blive Spørgsmaal 
om 2-3 Timer i Træk, og enkelte Læreres Læsetimer 
for Tilfældet vilde blive Inspektionstimer.

Forøvrigt bemærkes, at under de skriftlige Op
gavers Besvarelse tillades der ikke nogen Discipel 
at forlade Klasseværelset, før han er færdig. Nø
des han ikke destomindre til at begjære Tilladelse 
hertil, maa han forinden afgive Kladden til den 
inspektionshavende Lærer, og efter dens Beskaffen
hed bliver i saa Fald Karakteren i Faget Dis 
cipelen tilkjendt; men et saadant Tilfælde har hidtil 
sjælden eller aldrig indtruffet.

I Lærermødet d: 6te Docbr. 1867 blev under 
Disciplenes Gjennemgaaelse med Hensyn til Anlæg, 
Flid, Fremgang, Orden og Opførsel det gamle pæ
dagogiske Spørgsmaal drøftet, om Uopmærksomhed 
i Timerne under Undervisningen skulde komme til 
Afregning under Karakteren for „Opførsel“ eller 
„Orden“ eller endog „Flid“ („Skoleflid“). Efter ud
førlige Forhandlinger afgjordes Sagen ved Stemme
flerhed derhen, at dette for Fremtiden bliver hel
ved Skolen at regne med under „Opførsel“.
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1. lians Dahl Herlofsen, Søn af Kjøbmand Oluf 
Herlofsen og Hustru Margrethe Olive født Hel
sing, lødt i Kristiansund d. 20de August 1851, ind
kom i Skolen August 1864 og indsattes i dens 
øverste Realklasse. Han dimitteredes fra Real- 
aldelingen elter Hovedexamen 1867 med de ne
denfor' angivne Karakterer.

%. Ole Helsing Herlofsen, Søn af samme For- 
ældre, født i Kristiansund d. Bdie Septbr. 1849, 
indkom i Skolen August 1864 og indsattes i 2den 
Latinklasse, opfiyttedes A ar et efter i 3die Lat.kl. 
og dimitteredes derfra til Universitetet efter Ho- 
vedex. 1867 med Karakterer som nedenfor anført.

.3. Hustav Julius Flor, Søn af Kaptejn Jens Mar
tinus Flor og Hustru A nu a Lovise født Bratt, 
lødt i Næssets Præstegjeld d. 2den Januar 1848, 
indkom i Skolen August 1864 og indsattes i 2 L, 
opfiyttedes A aret efter i 3 L og dimitteredes til 
Universitetet efter Hovedex. 1867, som han bestod 
med de nedenfor anførte Karakterer.

4. Thomas Fasting, Søn af Toldkasserer Michael 
Sundt Tuchsen Fasting og Hustru Anne Kristine 
født Krohn, født i Levanger d. 19de Marts 1852, 
indsattes Aug. 1864 i 2 L, opfiyttedes 1§66 i 3 L 
og dimitteredes efter Hovedex. 1868 med følgende 
Karakterer.

5. Ole Mauritz Lossius, Søn af Kjøbmand (nu 
Kæmner) Markus Hegge Lossius og Hustru Ma
thilde Nikoline født Sand, født i Kristiansund d, 
8de Marts 1850, indsattes Aug. 1864 i 2 L, op- 
Uyttedes 1866 i 3L og dimitteredes efter at havo 
bestaat Hovedex. 1868 med følgende Udfald.

Fot Latinafdelingens Dimittender er Udfaldet 
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af Univesitetets ex; artium til Sammenligning tilføjet 
i Klamre.

H. Her-O. Her-G. Flor. T.Fa-M.Los-
lofsen.

iskriftl. 2 5
>0)'sk Lnnmr 9

lofsen.
. 2 [3] • 3 Hl

sting. 
. 3 [31

slus.
. 3,5(4]

iskriftl. 9. ............................................................

Tysk '(mundti. 2 . .
Fransk .... 2 . .
„ , , ;skr. . I 5

• L5|l| 
• 2 |1|

. 2 [21 

. 3 |3|
• 2 |1|
• 2 |3|

. 2 Jlj 

. 2. D13 ]

(indti. 1 . .
Latin............. „ . .
Latinsk Stil . „ . . 
LatinskOvers. „ . . 
Græsk . ... „ . . 
Religion ... 1 . . 
Historie ... 1,5 . 
Geografi . . . 2,5 .

. 1 [21
• 2 i2| 
. 2,5 . . 
. 2 |2]
• 1 L3|
• 2 [2]
. 2 |2|
• 1 DJ

. 2 13|
■ 2 |2] 
. 3,5 .

• 4 [41 
. 2,5|5] 
. 2,5[1] 
• 3 |2| 
. 2,5[2]

■ 2 |2|
• 2 |2| 
. 3 . . .
• 3 [3]
• 3 ]2J
• 2 [1] 
• 1,5 [2] 
• L5[Ll

• 2 [2] 
. 2,5| 3]

• 3 [31
• 4 [3] 
. 2,5[3| 
• 3 |2| 
• 3 [3]

Arithmetik. . 2 . , 
Geometri. . . 2 . .

• 1,5[3]
• 1 [3]-

• 2 [2]
• 2 [3]

• 2 [2]
• 2 [3]

• 3 [3]
• 2 [2]

T? Acni i n er 1 ................................................................................Xb 11 t .Lig ... «
' T o < f-n r n fr 1 ... ...............................................A •
Sang........... 1 . .
Legemsøvels. 1,5 .

Sum . ... 29 .

. 1 , . . 
. 1,5 .

. 24(15]
, , 1 . . 

, 35[331

.............2 . . 

. 2,5 ... 1,5 . 
31,5[25]39,5[3L

Hovedkai*.: Meg. 
godt. 
[L6 J

Anlæg .... 2.
Flid............. 1.
Fremgang . . L
Orden .... 1.
Opførsel. . . L

Meg. 
godt. 
HU 

(laud.).
2.
1.
1.
I.
1.

Meg. 
godt. 

[2,5 o] 
(haud).

2, 
2.
2.
1.
1.

Meg. 
godt.

(laud.).
2.
1.
2.
1.
1.

Godt

[2,4 d 
(haud).

2.
2.
2.
2.
1.

.4*
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4. Skolen» Virksomhed i sidste Skoleaar i de 
forskjellige Fag.

■Efterfølgende Opgaver er et Aftryk af vedkommende 
Læreres Indberetning om, hvad hver især har gjennemgaat. 
eller indøvet.

Norsk.
1F. (Skjoldborg) Indenadlæsning i Jensens Læse

bog med fornøden Forklaring af det Læste og 
stundom Discipelens Gjengivelse af samme med egne 
Ord 1 Ti;ne. Fremsigelse af Digte 1 Time. Ret
skrivning indøvet ved Udskrift og Diktat 1 Time. 
Af Løkkes „kört Omrids af Modersmaalets Gramma
tik“ er gjennemgaaet og indøvet ved mundtlig og 
skriftlig Analyse det Vigtigste af Formlæren 2 Tim.

2F. (Bendixen) Diktat 1 Time ugentlig, hvorved ef- 
terhaanden Skilletegnenes Brug er indøvet. Frem
sigelse af Digte 1 Time, i Regelen efter Elevernes 
eget Valg; enkelte Digte ere dikterte og derefter 
lærte udenad. De øvrige Timer ere anvendte til 
Gjennemgaael.se og Repetition af Løkkes: „kort Om
rids af Modersmaalets Grammatik“, Læsning og Ana
lyse til Indøvelse af det i Grammatiken læste, Op
læsning a.f Fortællinger, Eventyr o. 1.; Samtale om 
og mundtlig Gjengivelse af det oplæste. Efter Ind
øvelse i mundtlig Gjenfortælling er forsøgt skrift
lig. Gjengivelse, og i den sidste Tid er skrevet Stile 
af lettere Indhold, korte Beskrivelser og Skildringer, 
tildels i Brevform, Forklaring af Talemaader, lige- 
lydende Ord og Udtryk med forskjellig Betydning 
felter Sagens danske Stilebog P. H7 fl. og 72 flg.), 
Udfyldning af Sætninger, hvor Ord eller Fraser ere 
udeladte (Borgens Veiledning td Udarbejdelser i M o- 
dersmaalet P. 4 og Hg.1. I Regelen 1 Gang om Ugen 
Hjemmestil. Til Gjenfortælling er for det meste 
benyttet Asbjørnsens norske Huldreeventyr, Fayes 

Gjennemgaael.se
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norske Folkesagn og Hebbels „rheinländischer Haus
freund“.

IL&Ra. (Greve) Mindst 1 rime ugentlig er anvendt 
til skriftlige øvelser og Gjennemgaaelse deraf, ialt 
24 Diktater og 15 Stile, væsentlig af fortællende eller 
beskrivende Indhold: omtrent l lime lig. til mundt
lig Gjenneingaaelse og Indøvelse af Sætningslæreu 
og Bøiningslæren; '.I Tim. ug. til Læseøvelser og 
Gjenneingaaelse af Læsestykker i Jensens Læse
bog samt Deklamationsøvelser 'sidstnævnte i .karets 
Løb 6 Gange).

1L&R6. (Greve) Til skriftlige øvelse, anvendt gjeu- 
nemsnitlig mindst 1 T. ug., - 15 Diktater og 14 Stile 
- som i forrige Klasse. Af Grammatiken er gjen- 
nemgaaet (1 T. ug.) efter Løkkes „Modersmaalets 
Grammatik“; Bøiningslæren fra 5te Kap. („Om Ver
bernes Bøining“) samt det Væsentligste af Ordføi- 
ningslæren. De øvrige Timer (1 T. tig.) ere anvendte 
til Læseøvelser o. s. v. som anført under forrige 
Klasse; 8 Gange Deklamationsøvelser.

3Log2L&R. (Boye) H. Lassens Literaturudvalg: R. 
Keyser og P. A. Munch; af Oehlenschlägers „Aladdin“ 
fra Pag. 177 ud og hele hans „Hakon Jarl“. — Li
teraturhistorien i dens Hélhed efter samme Bog. — 
Begyndelsesgrundene til Métrik knyttede til „Alad
din“ samt til „Hakon Jarl“. — I de sidste Maane- 
der jævnlige Deklamationsøvelser for samtlige Ele
ver med Stykker hentede fra Ross’s Samling, Ole 
Vigs m. R. — 2 Hjemmestile om Maaneden af dels 
fortællende dels skizzerende dels lettere ræsonne
rende Indhold, til hvilket der fordetmeste har væTet 
meddelt Eleverne Idegang eller Vink.

Themata for øverste Afdeling:
No. 1. (For de 2 ældste Latinelever). At ud- 



54

vikle Alexander den Stores verdenshistoriske Betyd 
long (fra sidste Ex. art.) (Paa samme Tid for de 
øvrige Elever) Snorre Sturlesssøn. 2. Hvorfor er det 
bedre at lide Uret end at gjøre Uret? (fra sidste 
Ex. art.) 3; Skildring af en stærk Storm og dens 
Følger. 4. Betragtninger over Stjernehimmelen. 5. 
Hvorledes er det menneskelige Samkvem i vort 
A århundrede lettet ved vigtige Opfindelser? 6. 
Hvorfor bør . man være sparsom med at give Løf
ter? 7.8. ( Diktater). 9. (Halvaarsexamen). Bogtrykker
kunstens Opfindelse og Betydning. 10. Do. om igjen 
efter meddelte Rettelser cg speciel Gjennemgaaelse. 
11. llalvaarsexamens Oversættelse fra Fransk i lige 

Maade omarbeidet somnorskStil. 12. i For Latinelever
ne) „Vitam non accepithus brevem sed faoinuis.“ (Paa 
samme Tid for Realeleverne) Livet er ikke i sig selv 
saa kort, som det ofte bliver. 13. Ludvig Holberg 
eller Adam Oehlenschläger (valgfrit). 14. Arbeid- 
Somheds Værd saavel for Sjæl som for Legeme. 15. 
Fønikerne. 1 (>. Hvad er Letsindighed, og hvilke ere 
dens almindeligste Følger? 17. Skottertoget 1612. 
12. Hakon Jarl (efter Oehlenschlägers Tragedie). l!h 
Hvad kan især have bevæget Menneskene til at slutte 
sig sammen i Stater ? 20; Menneskeslægtens Indflydelse 
paa Omdannelsen af Jordens Overflade. 21. Gjen
givelse af en meget let Fortælling for Orthografien» 
og Interpunktionens Skyld.

Themata for nederste Afdeling:
1. Bjergenes Betydning og Nytte. 2. En varm 

Bommerd.ig. 3. Et Landsted. 1. Stjcrnehim nelen. 
5. De menneskelige Boliger. 6. Glassets Anveiidel - 
se og Nytte. 7. 8. (Diktater som ovenfor i. 9. (Halv- 
narsexame.i) Som ovenfor. 10. 11. Som ovenfor. 
12. Handelen o' Geogrihen. 13. Vulkanerne. 14 
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be norske Fiskerier. 15. bom ovenfor. 1(5. At frem
stille Nytten af at gaa i en’ordentlig.Skole. 17. 18. 
l!).: Som ovenfor, 20. Som ovenfor. 21. Som ovenfor.

2R. ' l Time ug.; Afovehantydede Litérätnrndvalg: 
Holbergs Erasmus 'Montaiins og Barselstuen samt 
Peder Paars. — Realeleven Herman Hansen at øver
te Parti har særlig repeteret Literatnrbistorien fra 
Begyndelsen til Baggesen.

Tysk.
1F. (Skjoldborg) „Praktisk Lærebog i det tyd

ske Sprog ved Berg“ gjennemgaaet og repeteret til 
Stykke 73. Stadig smart skriftligé Arbeider, Ud
skrifter og Stile, ved Siden af de mundtlige.

2F. (Skjoldborg) Aalholms tydsko Læsebog læst 
og repeteret fra Begyndelsen til Side 8(1, Stk. 58, 
„Naturtriebe der Thiere.,, Løkkes „kortfattet tydsk 
Grammatik“ det Vigtigste af Formlæren læst og re
peteret. 1 T. ugentlig er anvendt til Stileøvelser, baa- 
de Hjemme- og Extemporalstile efter Bergs Lærebog.

IL&Ba. (Bendixen) Af Aalholms tyske Læsebog 
for Begyndere er efter forud at være gjennem'gaaet 
læst fra S. 1 til 80. I Grammatik er læst Formlæ
ren efter Løkkes kortfattet tysk Grammatik. 1 T. 
ugentlig har været anvendt til Stileøvelser, saavel 
Hjemmestile som Extemporalstile, efter Bergs tyske 
tjære- og Læsebog, tildels etter Bresemanns 'tyske 
Stiløvelser.

IL.'iRh. (Bendixen) Af Antenneths' Læsebog fra, 
„Rübezahl, der Geist des Riesengebirges“' til „Be-- 
Schreibungen“ (P. (>9-I25. I Udgaves. Løkkes tyske 
Formlære til Skolebrug er gjennemgadef fu'ldstæn- 
dig. I Gang om Ugen Hjemmestil efter „smaa læ
rerige Fortællinger“ i Bresemanns Stiløvelser; al og til 
Extemporalstil efter Exempelsamlingen > nævnte Bog.
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3Log2L&R (Greve) Autenrieths tydske Læsebog 
(2 Udg.) 2L&Ra Pag. 81-112 (undtag. Stykkerne: „der 
verzauberte Kaiser“ og „der eiserne Karl“); 3L og 
2L&RÖ: Pag. 279-321. — Af Grammatik er gjennem- 
gaaet efter Løkkes „Tydsk Syntax til Skolebrug det 
Væsentlige af 1ste og 2det Afsnit. I det første Halvaar 
G Stiløvelser.

2R. (Rektor I Time). Schillers Wilhelm Tell. 7 
Hjemmestile og 1 Exteinporaloversættelse - fra April.

Fransk. (Boye).
iL&Rb. At Schmitz’s Elementarbog læst og re

peteret samtlige franske Stykker fra Begyndelsen til 
No. 71 (Pag. 54) og af Fortællingerne de 9 første 
(Pag. 91-102). De norske Stykker Pag. 27-28 have 
været anvendte baade til mundtlig og til skriftlig 
Stiløvelse, hvorhos den største Del af Stykkerne No. 
1-39 har været memoreret til mundtlig Øvelse fra 
Norsk til Fransk. Grammatik efter samme Bog, men 
af de uregelmæssige Verber kun de 12 hyppigst fo
rekommende.

3Log2L&R. Yngste Latin- og Realparti: Aal- 
holms Læsebog (SdieUdg.) Pag. 88 ..Anecdotes“ til 
Pag. 99. Samtidigt ældste Latin-og Realparti: Pag. 
124 „Histoires“ til Pag. 139. Derpaa samtlige Ele
ver, men kun % Pensum for de Yngre i Forhold til 
de Ældre: Pag. 139 (Fortsættelse af „Histoires“) til 
Pag. 159. — Ingerslevs Grammatik gjennemgaaet og 
læst lektievis fra Verberne paa oir (Pag. 64, 3die 
Udg) og Syntaxen ud, undtagen Kap. 10. „Om Ordføl
gen“. Derpaa Repetition af Hjelpeverber,regelmæssi
ge Konjugationer og de fleste uregelmæssige Verber.

2R. (iTime) Yngste Afdeling: Aalholms Læsebog 
Pag. 34 „Dialogues“ til Pag. 40; derpaa„Historiettes“ 
Pag. 41 til 50; endvidere -„Traits d’esprit, Belles 
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réponses“ Pag. 51-52. Sanridigt ældste Afdeling: 
Fra Pag. 200 „Sous la ligne“ Sc. X og Komedien ud; 
detpaa Pag. 233-242: „Les salines de Wieliczka“- 
og Alex. Dumas’s „Une joute au moyen age“; idet 
Meste af disse 2 Stykker have de Yngre deltaget 
med Pensum som ovenfor antydet; ligesaa i Mai- 
stres „Une nuit d’été å St. Petersbourg. — Elev H. 
Hansen af øverste Afdeling har derhos særlig repe 
teret Grammatiken fra. Begyndelsen til Verberne, hvor 
han stødte sammen med de Øvriges Repetition.

Engelsk. (Rode, senere Werring.)
iRa. De 100 første Stykker i Hedleys Læsebog 

ere læste og repeterede; de i samme Pensum fore
kommende norske Stykker ere oversatte mundtligt 
og skriftligt.

I Eb. Af samme Bog e læst fra Stykket S6-ii 8 
og af Autenrieths English reader er læst og repete
ret ira pag. 20-28 og fra 2-6. Stiløvelser l Gang 
ugentlig dels efter Hedleys Læseb ig og dels efter 
Wittrups Stiløvelser.

2R. Yngste Afdeling: Af English reader fra pag. 
28-48. 1 Stil ugentlig eh er Nissens Skoles Stiløvel
ser, hvoraf er gjennemgaaet fra No. 7-33.

Nils Parelius kun deltaget stykkevis.
Ældste Afdeling: I English reader fra pag. 154 

-185. Stil 1 T. ug. efter Wittrups Stiløvelser fra 
pag. 90-97; desuden enkelte Stile efter andre Bøger, 
ligesom flere Oversættelser fra Engelsk ete skrevne.

■utfin.
IL«. (Boye) 6 Timer særskilt og 2 T. fælles med 

2La. Af Madvigs Grammatik (dels 1ste dels 2den. 
forkortede Udg.) er gjentagne Gange læst det hele. 
Hovedindhold af Formlæren 'til § 161 d. e. omtr. 
til Orddannelsen) og enkelte af Anmær kningerne.
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Syntax er indøvet uden Bog, nemlig hovedsagelig 
Sætningslærens Elementer, Kasuslærens mærkeligste 
Ejendommeligheder saasom Konstruktion af Bynavne, 
Ablativus absolutus, endvidere Akkusativ med Infini
tiv, enkelte Konjunktionssætninger m. m. desl. Til 
Læseøvelser har været benyttet et Udvalg af omtr. 
50 lettere Læsestykker og 17 mindre og større Ba
bler, dels efter Borgens Læsebog, men hovedsagelig 
efter Henrichsens. Derhos af Cæsar de bello Gal
lico I, 1 og IV, 1. 2. 3.

1IÆ (Rektor i ti Timer særskilt og 2 T. fælles 
med 3L og 2L?>. Cæsars bell. Gall. 1 — 3 Bog. 1 la
tinsk Hjemmestil hver Uge, fra April enten 2Hjem- 
mestile om Ugen eller 1 Hjemmestil og 1 Hjemme- 
oversættelse; en sjælden Gang latinsk Extemporalstil 
eller — Oversættelse. Af Madvigs Grammatik de vig
tigste. Partier af Formlæren repeterede og Kasus
lærens Hovedregler læste. Falkenbergs Vocabula- 
rium.

2La (Boye.) 6 Timer særskilt og 2 T. fælles med 
1L«. Dette Parti, der i paafaldende Grad stod til 
bage i Elementerne og idethele i sproglig Indsigt, 
maatte mere end 1ste Halvaar hver eneste Time for 
nogen Del indøves i Stilskrivning, der i stigende 
Progression maatte gaa ud ira det Allersimpleste; 
derhos maatte Partiet i Fællestimerne deltage med 
ILa ved Indøvelsen af Formlæren og Fragmenterne 
af Cæsar, hvortil for disse Ældre knyttedes ofte eu 
liden Hjemmestil samt af og til en liden Extempo
ralstil. Paa den møjsommeligste Hamle, som min 
personlige Erfaring har prøvet, have vi derhos ar
beidet os igjennem Cæsar d e bello Gal li c o Bdie 
Bog, der resterede af denne Forfatter, og derpaa de 
4 Taler Cicero in Catilinam. Cæsar er læst 2 
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og for en Del 3 Gange, og Cicero 2 Gange under 
idelige Gjentagelser, da Eleverne langtfra vare mod
ne for denne Forfatter. — Madvigs Grammatik^ Udg.) 
daglig og Bojesens Antikviteter ved forekommende 
Lejligheder benyttede til Auktorlæsningen.'

3Log2L6, (Rektor) 6 Timer særskilt og 2 T. fæl
les med lL6. Livius’s 31te og 32te Bog. Virgils 
Æneide 1ste og ilden Bog. Hver Uge vexelvis Stil 
eller Oversættelse udarbejdet-hjemme. En sjælden 
Gang Stil eller Oversættelse ex tempore. Af Gram
matiken Læren om Kasus, Tempora og Modi fuld
stændig gj ennemgaat samt af Metriken Hexametret 
i Forbindelse med Lydlæren.

Af Bojesens romerske Antikviteter- det sidste 
Afsnit (Det borgerlige og private Liv).

Mythologi. (Boye).
3L og2L. Tregders Haandbog i den græsk-romer- 

ske Mythologi er gjennemgaaet og lektievis: memo
reret med Undtagelse af enkelte ingenlunde celebre 
Personnavne og Specialiteter. Sammenligninger med 
nordisk Mythologi og vore nationale Eventyr ved 
passende Lejligheder. ' I arkæologisk Henseende har 
Fremstillingen været belyst ved Udvalg af Billeder- 
dels fra Moritz’s Orginalüdgave dels fra Planche
værket „Herculanum und Pompeji“. Endelig har 
Kortet over den gamle Verden været stadig konsu
leret og betragtet.

Græsk. (Bendixen).
2Lu. I Grammatik er Formlæren og Lydlæren 

gjennemgaaet efter Curtius’» Grammatik. I Schenkl’s 
Læsebog er af .,Ex empier til Indøvelse af Form
læren“ læst omtrent en Fjerdepart. Derefter er be
gyndt paa Xenophons Anabasis 1ste Bogt hvoraf et 
læst og repeteret Cap. 1—3 inch
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2L/iog3L. Anabasis Iste Bog er læst og repeteret, 
derefter liiadens 6te og af 7de Bog til V. 313. 1
Grammatik er Lydlæren og Formlæren gjennemgaaet 
fuldstændig efter Curtius med stadigt Hensyn til 
den joniske Dialekt; af Syntaxen er i Sammenhæng 
kun læst Afsnittet om Modi.

Keligioii. (Greve).
1F. Af Vogts mindre Bibelhistorie: Det iye Te

stamentes Historie. Katekismen: De 5 Farter, samt 
af Wexels’s Fsalmeudtog lært 10 Psalmer.

2F. Bibelhistorie foruden som i foregaaende Kl. 
desuden i Bibelen flere Afsnit at Evangelierne og 
Apostlernes Gjeruinger. Katekismen: Sententserne 
og Hustavlen. 11 Psalmer lærte.

iL&Ru. Af Vogts større Bibelhistorie: hele det 
Gamle Testamentes Historie.

1L&K&. Af Vogts større Bibelhistorie: hele det 
Gamle Testamentes Historie.

3Log2L&R. Kirkehistorien efter Vogts „Kirke
historie til Skolebrug“, samt repeteret Katekismens 
5 Parter og Sententserne.

Historie.
1F. (Guttormsen) IL Tønder Kissens Verdens

historie fra Begyndelsen til „Første Korstog“. (§03).
2F. (Guttormsen) Al samme Lærebog fra „Før

ste Korstog“ til „Den Iranske Devolution (§ 11 li).
IL&Ra. „Den gamle Historie“ efter Daaes og 

Petersens Lærebog. H. Kieperts historisk geografi
ske Atlas har i denne Klasse stadig vieret benyttet.

1L&R6. Rektor) Af Siegw. Petersens Aorges, 
Sveriges og Danmarks Historie fra „Tredie Tidsrum“ 
(fra 1523) og Bogen ud. Af Daaes og Petersens 
„Den. gamle Histone“ indtil p. Ild („Det romerske 
Kejserdømme“). Historiske Væggekorter stadig be
nyttede.
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2L&Røg3L. (Bendixen); I dette Fag er fornem
melig læst enkelte Afsnit, som Eleverne tidligere ikke 
have naaet til at læse eller repetere. Efter S. Peter
sens „Norges, Danmarks og Sveriges Historie“ er 
læst Sveriges Historie efter Kalmarunionens Opløs
ning og de nordiske Rigers Historie efter Opløsnin
gen af Norges og Danmarks Forening (fra S. 193 og 
ud). Dernæst Stipendiat Daaes Lærebog i den nyere 
Historie fra den franske Revolution og ud. Tilslut 
er paabegyndt samme Forfatters Lærebog i Mid
delalderens Historie, hvori er læst til Korstogene.

Geografi.
1F. (Guttormsen) Geelmuydens Geografi for Be

gyndere fra Europa til Keiserdømmet Østerrige.
2F. (Guttormsen) Af samme Lærebog fra Asia og 

ud, samt Indledningen og derfra repeteret til Italien.
IL&Ra. (Guttormsen) Af Geelmuydens større 

Lærebog er læst: Norge, Spanien, Portugal, Italien,. 
Rusland, Grækenland og Tyrkiet.

iL&Rb. (Guttormsen) Af samme Lærebog er læst: 
Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, Schweiz og 
Tydskland, samt repeteret de o Verdensdele efter 
samme Forfatters Lærebog for Begyndere.

2L&Rog3L. (Bendixen) lGeelmuydens større Læ
rebog er læst fra Spanien til Tyrkiet. (Larsen) I 
April ere 2 af de ugentlige Arithmetik-Timer an
vendte til atgjennemgaa den mathematiske Geografi 
efter samme Lærebog fra Begyndelsen indtil,,, Jordens 
Overflades Beskaffenhed.“

Naturhistorie. !Larsen.)
1F. Liitkens de allerførste Begyndelsesgrunde 

af Dyrerigets Naturhistorie (Lærebog No. 3) fra Be
gyndelsen indtil Klassen „Krybdyr.“ Lærebogen er 
ikke strengt befnlgt, og endel af Stoffet er gaaet 



62

forbi. Lektierne ere givne, efteråt Indholdet ifor- 
vejen er meddelt gjennem Fortælling med specielt 
Hensyn fil de vigtigere udenlandske Dyreformer.

2FoglR«. Samme Bog fra „Leddyrene“ til En- 
den, samt „Iuglene“ efter tildels samme Methode 
som i 1F.

lRhog2R. 2 Timer ug. fra November til Mai, 
Samme Bog repeteret.

Botanik. (Greve.)
211 og lin. 1 Halvdelen af Skoleaaret, fra dets 

Begyndelse til Slutningen af Oktober smut fra Mai 
til dets Udgang, er 2 Timer ug. anvendt til Gjennem- 
gaaelse og Indøvelse af Linne’s System samt over
hovedet til Undersøgelse og Beskrivelse af Planterne. 
Tildels ved Hjælp af Herbarium ere Eleverne ogsaa 
gjort nærmere bekjendt med enkelte af det naturlige 
Systems større Familier.

Mathematik. (Larsen.)
IL&Ra. Dr. 0. I. Brochs Arithmetik fra Be

gyndelsen til § 48 (Decimalbrøk). Den strenge ma- 
thematiske Bevisførelse er — ligesom tidligere — kun 
medtaget for de lettere Sætningers Vedkommende. 
Der er lagt væsentlig Vægt paa Tal- og Bogstav- 
yegning, samt paa Forstavelsen af den „praktiske 
Regnings“ Methoder. IRa. 1 Time ug. ilsteHalv- 
aar — Geometrisk Konstruktionstegning.

1L&R6. Arithmetik — 4 Timer ug. i 1ste Halvaar, 
3 i 2det — Samme Bog fra § 48 YDecimalorøk) til 
§ 84 (Opgaver af 1ste Grad med flere Ubekjendte). 
Enkelte vanskeligere Afsnit ere oversprungue. Ge
ometri — I Time ug. i 1ste Halvaar, 2 i 2det —, 
Dr. O. I. Brochs Geometri fra Begyndelsen til 4de 
flogs IV (Vinkler ved Cirkelen). Flere Sætninger 
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og Beviser ere oversprungne. Af og til geometrisk 
Konstruktionstegning.

2L&Rog3L. Arithmetik — 3 Timer ug. i 1ste 
Halvaar, ‘2 i 2det — Samme Bogs 4de og 5te Bog 
(Opgavers og Ligningers Opløsning, Logarithmen 
undtagen §§ 90, 93, 95.

Geometri —1 Time ug. i 1ste Halvaar, 2i2det —: 
Øverste Afdeling (2L&R&og3L) samme Bog som 
ovenfor fra 7de Bog til Enden med F’orbigaaelse af 
ende I Sætninger i regulære Polygoners Konstruktion 
og Beregning, - samt Repetition fra Begyndelsen, hvor
med antagelig vil rækkes til 7de Bog. Nederste 
Afdeling (2L&Ra) samme Bog fra 2den til 4de Bog. 
Desuden har nederste Afdeling fulgt med den øver
ste i Repetitionen fra Begyndelsen paa den Maade, at 
blot de vigtigere Sætninger læses af samme.

Paa Grund af de 2 Partiers ulige Standpunkt har Kon
struktionstegning ikke kunnet drives i ønskelig Udstrækning.'

Naturlære. (Larsen).
2R. A. Arndtsens Fysik (Udg. 1863) Det Væ

sentligste af Indledningen, samt Varmelære, Magne- 
tisme og Elektricitet.

Regning.
1F. (Guttormsen) De 4 Regningsarter med ube

nævnte og benævnte Tal.
2F. (Guttormsen) De 4 Regningsarter med al

mindelig Brøk og Decimalbrøk, dels med og dels 
uden Benævning.

JL&Ra. (Larsen) — 2 Timer, IRa i 2det Halv
aar 3 Timer — Enkelt og sammensat Reguladetri.

ll’L (Guttormsen) Sammensat Reguladetri, Kjæ- 
ceregning. Selskabsregning, samt Blandingsregning 
og enkelt Renteregning.
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2IL tLarsen) Delingsregning (Selskabsregning, 
Blandingsregning), enkelt Renteregning, Diskonto
eg Rabatregning.

1 alle. Klasser desuden stad:g Øvelse i Hoved
regning.

1

I sin Indberetning for Skoleaaret IS^J udtaler 
Overlærer Boye sig specielt om sin Methode saale
des: „Hvad min Læremethode angaar. da erklærer

Skrivning. (Skjoldborg).
I Fællesklasserne 3 Timer ug. Skjønskrivning ef

ter Forskrifter af Grung tildels ined Lærerens Opskrift.
I Latin- og Realklasserne 1 Time ug. IL&Rn 

h;ir pdelukkende benyttet Forskrifter; 1L&R6 Ud
skrift efter sin franske Læsebog til samtidig Indøvelse 
i fransk. Retskrivning. 2R har tildels haft Diktat.

Tegning (Skjoldborg).
Gjennem alle Klasser er benyttet Hermes’s 

Fortegninger, 2 Timer ug. undtagen i 2R, hvor den 
ene er benyttet til Skrivetime.

Sang. (Svendsgaard).
-kolens Elever ere delte i ‘2 Sangpartier. Med 

det en C Parti synges enstemmige, med det andet 
tre- og firestemmige Psalmer og Sange. Med begge 
Partier er gjennemgaaet det Vigtigste af Musikthe
orien. Sml. forøvrigt p. 43.

Legemsøvelser. (Nielsen).
Eleverne de1te i ^Partier. Svømmeøvelser, saa- 

længe Veiret fillod det, senere Exercerøv eiser (Gym
nastik). J Time daglig.

Svømmeøvelsferne fortsattes i 1868 til 7de Septbr. 
Swl. forøvrigt herom p. 10-11 og p. 43.
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jeg paa given Anledning, at. jeg, ligesiden jeg blev 
Embedsmand, har overholdt den i mine Øjne aide- 
les væsentige Maxime,, at Læreren har somsaadan 
inden Skolen at lære Børnene Alt,, hvad foreskr -vet 
er, saaledes, at han har stadig sikret sig, at hvert Pen
sum er rigtigt og beste nit forstaaet, samt saa levende 
som muligt opfattet, førend han foresætter dem no 
gen „Lexe“ til at „høre“ dem i. Derved kan man fo
rebygge, at primitive Feil, der ere saa vanskelige 
at udrydde, faa Indpas i Ungdommens Aand og Kund
skaber; den Unge ledes fremdeles ind paa en viden
skabelig Behandling af sine Opgaver og indsuger 
Methode i sit Studium; og endelig faa Børnene der
ved altid Stoffet mindst 2 Gange fuldt gjennemar 
beidet, først i Samarbeide med Læreren dernæst ef
ter Præparationen ved den examinatoriske Kontrol 
At der kan behøves ofte næsten ligemegen Tid til 
den ene som til den anden Opeiation, er for mit 
Vedkommende en naturlig Ting. At jeg derhos en 
sjeldnere Gang imellem kan lade Børnene forsøge 
sig paa egen Haand i et dertil egnet Pensum, be
tragter jeg ikke som noget Brud paa hin Methode, 
men s< m et pædagogisk Experiment. Hvadspecielt 
Fransk angaar, da følges samme Methode ufravige
lig paa det laveste Stadium og ved Grammatiken 
bestandig gjennem alle Klasser, hvorimod i de høiere 
Klasseaar Lekturen paa Grund af Sagens Natur og 
Omstændighederne n aa for den væsentligste Del 
overlades til Disciplenes Hjemmeforberedelse.

5. Skolens Bibliothek og ovrige Samlinger
vil i den nye Skolebygning faa ordentlige Hum, som 
de hidtil har savnet. Først naar dette sker, vil Sko

5
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len af Departementet ogsaa erholde sin naturhisto
riske Samling, som det har været ganske utilraade- 
ligt at anskaffe, før et hensigtsmæssigt Husrum for 
en lang Fremtid kunde anvises den og al Flytning 
undgaas, naar den engang var opstillet i dertil skik
kede Skabe.

Naar den nye Skolebygning er tilflyttet og der
med en epokegjørende Begivenhed indtraadt i Sko 
lens Historie, vil der ogsaa kunne blive Tale om at 
optage Katalog over Skolens øvrige Samlinger.

(i Disciplinen.
I. Rektor har i de sidstforløbne 3 Aar i for

skjellige Lærermøder henlede’ sine Kollegers Op
mærksomhed paa flere Ting, som han har anbefalet 
ti) fremtidig Iagttagelse. Det væsentligste heraf skal 
(navnlig for nytilkommende Læreres Skyld) herne- 
denunder finde en Plads.

u. Naar nogen Discipel maa sidde igjen om Ef
termiddagen for manglende Flid, anmærker vedkom
mende Lærer dette i hans Karakterbog vedMaane- 
dens Udgang, for at Forældrene kan vide, hvor Gut
ten har været, og alskens Anledning eller Fristelse 
til usandfærdige Rapporter derved forebygges. (Læ
rermøde 25de Septbr. 1866.)

Umiddelbart efter Skolens Slutning Kl. 2 sidder 
ingen Discipel igjen, da han da maa antages for sløv, 
til at dette med nogen Frugt kan ske, ligesom saa- 
dant vilde være .mindre tjenligt for hans Helbred.

b. Lærerne paaser, at alle skriftlige Anmeldel
ser om Disciples Sygdomsforfald bliver Rektor fore
viste, før de henlægges i vedkommende Klasser. 
(Lærerm. 1ste Novbr. 66.)
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c. Lærerne noterer den Karakter, som tildeles de 
skriftlige Speciinina til Examen, paa selve Besvarel
sen. (Lærerm. 29de Marts 67.)

d. Samtlige Lærere arbejder til detMaal, at Dis
ciplene faar Munden op og afgiver sine Svar højt 
og tydeligt, blandt andet ogsaa derved, at Lærerne 
gjør sig til stadig Regel selv at tale højt og affatte 
sine Spørgsmaal saa bestemt som muligt. (Møde 
17de Juli 67.)

e. Lærerne paaser, hver i sin Klasse, naar Un
dervisningstimen er tilende, at Disciplene ikke bli
ver tilbage i Klassen men gaar ud paa Legepladsen, 
saafremt Vejret ikke er tilhinder derfor. (Møde 1ste 
Novbr. 67.)

f. I den knapt aflagte Bibliothekkasses Interesse 
lægger Lærerne Omslag om de af BibLothekets Bø
ger, som de anser det hensigtsmæssigt for Under
visningen at bruge paa selve Skolen. (Sml. Reso
lution af 17de Juli 1827 § 5.)

g. Forsaavidt Lektien i noget Fag til næste Gang 
skal gjennemgaas, sker dette rettest i Begyndelsen 
af Timen, ikke i Slutningen. Derved vil man ikke 
risikere at komme tilkort med Tiden men kunne 
tyde det følgende Pensum saa nøjagtig, som man 
ønsker, og Følgen for Disciplene vil blive: forholds
vis Lettelse med Hjemmearbejdet. (Samme 
M øde.)

li. Ved at gjennemse de forskjellige Klassers Jour
naler havde Rektor stundom forefundet blot et NB 
istedenfor en fuldstændig Anmærkning. Da imidler
tid samtlige Anmærkninger, en Discipel har er
holdt under sin Skolegang, kan have Betydning ved 
enkelte specielle Undersøgelser og bidrage sit til 
en fuldstændig og alsidig Bedømmelse af Gutten, 

s*
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og det er klftrt, at de Omstændigheder, som foran
lediger ét saadant. NB, meget snart glemmes, bøf 
man for Fremtiden ikke indskrænke sig hertil men 
altid give Anmærkningen fuldt ud. (Møde 21de April 
68.)

i. De Lærere, som underviser navnlig i de 2 
■Fællesklasser, maa have Indseende med, at Disci- 
plene der i.kke vænner sig til at lobe ud i Undervis
ningstimerne og saa bringer denne Uvane med sig 
højere op i Skolen. Efter Rektors béätémtd Erfa
ring. fra Trondhjems og Kristiania Skoler öf, siden 
Indretningen med nogle Friminuter ved hvert Time- 
skifte er kommen istand, dette i Regelen ganske 
overflødigt. Ja vi har allerede fra denne Skole Er
faring for Unødven digheden deraf, dä Disciplene ved 
de skriftlige Opgavers Besvarelse til Halvaårsexamen 
sidder flere Timei i Træk over sit Arbejde (sml. p. 
48) uden nogen Trang til at gaa ud i Gaarden. At 
imidlertid ogsaa her Konduite fi å Lærerens Side 
er nødvendig, er en ligefrem Selvfølge. (Mødé 10de 
Decbr. 68.)

'i. Hvad Disciplinen i sin Almindelighed for
øvrigt anganr, da tror Skolen ved en fuldstændig, 
for ethvert Bihenisyn fjernet Upartiskhed ligeoverfor 
alle Disciple (de være af formentlig højere Byrd 
eller ikke) sikrest og paa den eneste forsvarlige Maa- 
de at hævde sin moralske Indflydelse. I sit Disci
pelforhold til Skolen er den bemidlede Grosserers 
Barn stillet fuldkommen paa lige Kod med den sim- 
p leste Haandværkers og har ikke mindste Fortrin. 
Pligterne er de samme og Rettighé lerne de samme ; 
Loven lige for alle og over alle. Prærogativer Og 
Privilegier er banlyste fra Skolens Enemærker. Us
selt og foragteligt vilde det være, om det Ined Sand



69

bed skulde kunne påpiges en eneste Lærer, at han 
i sin Behandling af et Barn tog noget andet len- 
syn, ligesom dette altid vilde blive den sikreste Maa- 
de, hvogpaa han kunde nedbryde sin for en heldig.Læ
rervirksomhed saa nødvendige Anseelse og Agtelse 
hos sine Disciple.

Den offentlige Skole er .imidlertid forpligtet til 
at have sine bestemte Principer at følge ved Løs
ningen af sin Opgave, ogsaa naar det gj adder Dis
ciplinen, og her maa man ikke glemme, at dens Op
gave er en dobbelt. Skolen er ikke alene beregnet 
paa at berige Disciplenes Hoveder med nyttige Kund
skaber: den har en større, en højere Opgave: den 
skal ogsaa forædle og danne deres Hjerter, en Op
gave saameget vigtigere og ansvarsfuldere, som „det 
er fra Hjertet, at Livet udgaar.“ Den er ikke alene 
en Undervisnings-, den er ogsaa en Opdragelsespn- 
stalt. Men her møder (og ikke mindst i vore Dageg
en Vanskelighed. Saalænge Skpien blot holder sig 
til .Undervisningen, kan deri paaregne samtlige [For- 
ældres Sympathi; ikke saa, naar (Talen bliver om- 
Opdragelsen. Nogle Forældre dømmer saa sørgelig- 
overfladisk om den Ting, at de synes .næsten at tro, at 
Skolen (Talen er oro enhver Skole i Mm.) gjør[fuld
kommen Ret for-sig, naar den kun indskrænker sig til 
Undervisningen og sætter Opdragelsen ganske ud ,af 
Betragtning, — gjør nok altsaa ved at være Lejosven d 
uden at være Hyrde for de smaa, som dog er o.ver- 
ladte dens Bøgt og Pleje den bedste Tid af deres- 
Liv. Til di«se hører i Besynderlighed de Forældre, 
der overlader det væsentlig til Barnet selv at. sorge 
for sin Opdragelse, med andre Ord: selv negligerer 
Opdragelsen og forlanger, at Skolen- skal gjøre det 
samme, — som finder, at Skolen gaar ud over sit 
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Omraade ved at befatte sig med en Sag, som de 
vistnok selv skulde tage sig af, men har foretruk
ket at give fra sig — kun ikke til Skolen; det fo
rekommer dem, som Skolen derved gjør et Indgreb 
i deres Rettigheder (hvilke de rigtignok ikke selv 
benytter) og paatager sig Forpligtelser (de godt fø
ler, de selv var de nærmeste til at fyldestgjøre), 
som den hverken kan eller skal. Ile fristes til Uvilje 
mod Skolen, og denne udspringer af en hemmelig 
Følelse af, at der i Skolens Fremgangsmaade og 
større Samvittighedsfuldhed ligger en Dom over de
res egen Løjhed. — Andre gaar vistnok ikke saa 
vidt i sine Fordringer til Skolens Passivitet, - de 
vil, at Skolen ikke alene skal befatte sig med Bar
nets intellektuelle Evner men ogsaa med dets mo
ralske; men de har saa sin egen Mening om, hvor
ledes den i sidste Henseende bedst skal uaa Maa- 
let. De forlanger, at Skolen skal være en Hjælper 
i Hjemmets Opdragergjerning selv da, naar Skolen 
og Forældre herom har saa forskjellige Grundsæt
ninger, at hvad hin strengelig forbyder og straffer, 
af disse endog tillades og lønnes med Bifald, at 
Sønnen af Forældrene tillægges Egenskaber, som 
Skolen finder saa overgrod hos Discipelen med 
ganske andre, at den vanskelig kan opdage dem 
eller endog maa fråkjende ham dem. Hvor der alt- 
saa findes en saadan principiel Uoverensstemmelse,, 
forlanger man af Skolen ikke mindre end - en Umu 
lighed. — Kun de færreste Forældre har bestemte, 
paa ægte kristelig Kjærlighed byggede Principer, 
som de trofast og samvittighedsfuldt - baade Fa
der og Moder i thi det maa til) - følger i denne 
højvigtige Sag.

Ilde vilde det imidlertid være, om den offentlige 
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ökole her ikke havde Grundsætninger at følge og 
blev disse tro; ilde, om Skolen blev en Vejrhane, 
der drejede sig elter de forskjellige Vinde, som blæ
ser fra de forskjellige Hjem. Ved saadan Holdnings
løshed vilde den kun gjøre sit til at forspilde for 
By og Samfund den bedste og v:es< ntligste Del af 
den Frugt og det rige Udbytte, dens Virksomhed 
ellers vilde kunne bringe fra Slægt til Slægt og ret 
snart tabe sin Autoritet endog ligeoverfot sine egne 
Disciple, der sandelig endog i en ung Alder har et 
aabent Øje for Ret og Sandhed og kan dømme sundt 
og fordomsfrit derom trods mangen voxen. Det kan 
stundom være ret bekvemt, ja tildels klogt ingen 
Mening at have eller ville have selv i en stor Sag, 
og det baade for Individet og Institutionen; men om 
det er hæderligt og rigtigt, bliver et andet Spørgs- 
maal. Ved en Institution som en offentlig Skole er 
det desuden den væsentlige Fordel, at saa en og saa 
en anden Side ved de store Spørgsmaal baade om 
Undervisning og Opdragelse ofte kommer til Drøf
telse Lærerne imellem og navnlig i Lærersamlingerne, 
og heraf fremgaar efterhaanden alt mere og mere 
klarnede Principer, frie for Enkeltmands Ensidighed, 
Grundsætninger, hvis Rigtighed støtter sig til den 
alsidigste Belysning, og som det derfor ogsaa skal 
meget til at rokke, især naar Skolen staar i fuld 
Harmoni med, hvad de ædleste Pædagoger gjennem 
Tiderne har antaget, og hvad de Familjer og Huse, 
hvor en sand kristelig Aand raader, og hvor Børne
opdragelsen er et Livsspørgsmaal for Forældrene, 
den Dag idag vedkjender sig som det rette.

3. Der har til forskjellige lider været Spørgs
maal om, hvorvidt de Disciple, der er i Stemmeskift
ningen, bør deltage i Skolens Sangundervisning eller 
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ikke. Dette Spørgsmaal er - til en bedre Disciplins 
Befordring i sangtimerne - ve l denne Skole nu en
gang for alle endelig afgjort; hvorledes, vil fremgaa 
af følgende Redegjørelse.

I Sanglærer Joh. D. Behrens’s „Sanglære for 
Skoler“ heder det herom p. 11: „U n der Stemme- 
skiftningen maa Stemmen behandles med største 
Varsomhed. Man behøver dog ingenlunde ganske 
at ophøre med at synge, men det maa ske med Maa 
dehold og Forsigtighed og uden nogen Anstrængelse 
for at fremtvinge Tonen hverken i Højden diler Dyb
den. Hvor der ikke, paa Grund af et altfor stort 
Antal Sangere eller af andre Grunde, kan haves'til
børligt Opsigt hermed, faar Eleven lade være at bruge 
sin Stemme og kun deltage i Sangundervisningen „med 
Øjet og Øret.“ Skal imidlertid Stemmen benyttes, 
gjentages, at det kun maa ske paa de Toner, der 
med Lethed kan frembringes. Sangorganeme er 
nemlig under denne Periode i en Slags sygelig Til
stand, saa de ikke maa anstrænges“.

Paa Rektors Henvendelse til Hr. Behrens har 
den te i Skrivelse af n/-/69 haft den'Godhed yderligere 
at udtale sig om dette Punkt saaledes: „Dersom 
Undervisningen foregaar ordentlig og ikke blot be- 
staar i en Indpugen af Melodierne, en-c'Herlo-eller 
trestemmig, saa er det rent galt at lade Eleverne i 
Stemmeskiftningen blive borte fra Sangundervisnin
gen, da ingen Time vil hengaa, uden at 'de jo vil be- 
hokie et eller andet Resultat af den, selv om de un
der Sangen tier ganske stille. Blot det at høre en- 
Sang gjennemgaut ordentlig, efter dens toniske og 
rythmiske Forhold, uddanner naturligvis Eleven i 
theoretisk Henseende, ogdaar han saa ogsaa Anled
ning til at høre Sangen udført, saa skjærpes og ud- 
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vikles ogsaa hans Øre og hans musikalskeOpfatning, 
og det saameget mere, som han selv ikke er ud
øvende eller deltagende i Udførelsen. Jeg har det 
med mine Elever saa: Jeg siger paa det eftertryk- 
kelig'te til den Gut, der er i Stemmeskiftningen: 
„Syng ikke nogensomhelst Tone i Højden eller Dyb
den, som fordrer den allermindste Anstræn gelse hos 
Dig. Følge.r Du denne Advarsel, kan Du uden Skade 
være med.® bagener, at naar Stemmeorganerne er i 
Orden, fordres en si adan Anstrængelse til Stemmens 
Udvikling. Gutten synger da med de Toner, han med 
Lethed kan faa frem, og holder on, hvor han mær
ker, det gaar for dybt eller højt, hvilket han snart 
ser af Noderne. Paa denne Maade har han all
tid det Toneomfang opøvet, som han til erihver 
Tid ejer — “

Af samme Mening er ogsaa en anden Ailtoritet 
i denne Sag: Organist Ludv. M. Linde man, som

Skrivelse af 154 69 vélvilligen har besvaret Rek
tors Forespørgsel saåledes: „Tinder'Stemmeskiftnin- 
gen bør Sangen ledes med Varsomhed. Al Anstræn
gelse saavel 'i de høje som i de dybe Toner bør und- 
gaas. 'En varsom og uden Anstrængelse lempelig 
fortsat Øvelse i Sang vil tjene til en heldig 'Udvik
ling af Stemmen. En saadan fortsat øvelse maa der
for ia’lm. anbefales;“

Det andet Spørcsmaal, som ved samme Lejlighed fore
lagdes de nævnte Herder, var om det for .en Skoles' Sangun
dervisning mest .hensigtsmæssige Instrument. Ogsaa herom 
udtalte .begge sig samstemmig og anbefalede Fy.shurmp- 
nika eller Harmonium, „fordi paa et saadant kan man 
have foruden det Harmoniske og Flerstemmige saavel en 
ren og uforandret Tone, som ogsaa en stærk og svag, en 
lang eller udholdende og en kort Tone. Paa 'Violinen kan 
endog en øvet Spiller under Sangens mindre bestemte lu- 
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tonation ledes til at spille falsk; og paa Pianofortet spilles 
der lalsk ved dets lette Forsteining ved den korte Tones 
hyppige Gjentagelse.“ (Lindeman )

4. I den Tale, hvormed Rektor d. 26de Aug. 1864 
aabnede denne Skole, forekom i Afsnittet oin, hvil
ken rig Anledning til en velsignet Virksomhed Læ
rerkaldet medfører, følgende Udtalelse: „Her ser Du 
„røde Roser og Øjne blaa,“ hist - et Kind saa blegt 
og et Blik altfor mat, ja foruroligende mat, — hvad 
er Grunden til Forskjellen? Det bliver et Studium 
for den samvittighedsfulde Lærer, hvem intetsomhelst 
Barn er ligegyldigt. Og naar han er kominen tilbunds 
i sine Granskninger, og det lykkes ham at stanse et 
Onde i dets Rod og at medvirke til, at ogsaa det 
før blege Kind og matte Blik faar et friskere An
strøg, kan Du da virkelig tænke Dig en større Fryd 
end den, en Lærer kan nyde ved ogsaa s aal edes 
at være Redskab i Guds Haand til at redde, hvad 
endnu reddes kan!“ (Skolens 1ste Progr. p. IL)

Hvilke Betragtninger der foranledigede disse Ord, 
k om td enklarere Udtalelse i en Skrivelse ai 10de 
Marts 1868 fra Rektor til Skolens samtlige Lærere 
(ogsaa Sanglæreren og Gymnastiklæreren) saalydende:

„Indesluttet omsender jeg herved et lidet Skrift 
„Advarsel fra en Ven af Ungdommen mod den farlig
ste Ungdomsfiende o. s. v. helliget Ungdommen og 
dens Opdragere al Dr. S. C. Kapff. Oversat efter Ori
ginalens ottende Oplag ved Chr. Hansen, cand, theol. 
Kjøbenhavn1861 “— ogpaakalder minellerrers alvor
lige Opmærksomhed for en stor Sag, maaske den stør
ste, som ieg nogensinde har forelagt Lærersa.nlingen.

Ved at være bievne Lærere ved denne Skole er 
I med mig komne i et Ansvarlighedsforhold til de 
Børn, der er eller bliver vore Disciple og vor Op- 
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gave er en ikke mindre end den „at vaage over deres 
Sjæle, som de, der skal gjøre Regnskab“ (Hebr. 13, 
17). For dette Ansvar er det da en Selvfølge at det 
ikke staar i noget Menneskes Magt at fritage os. 
Allermindst tør, vil eller kan jeg fritage enten mig 
selv eller nogen Lærer derfor. Nylig har vi ogsaa 
fra vort Skolevæsens Overbestyrelse i en anden An
ledning faat en ganske utvetydig Erklæring om, at 
den ingenlunde vil have Lærere, der hylder Ordspro
get: „ud af Øje, ud af Sind,“ ikke Lejesvende men 
Hyrder, der har Omsorg for sin Hjord*)  — og der 
tales desuden i vor Skoleforordning om det Tilfælde, 
at „en Discipel formedelst Usædelighed og for Med
disciple farligt Exempel fortjener at forvises Skolen,“ 
saa Sagen baade efter guddommelige og menneske
lige Love er os vedkommende.

*) Sigter til følgende Udtalelse i en Skrivelse fra Kirkede
partementet af 19de Novbr. 1867 i Anledning af cn Fa
ders Klage over Skolen lorden Maade, livorpaa denpaa- 
saa sine Bud overholdte ogsaa udenfor Skolen: „man 
anser det for den offentlige Skoles Pligt at have 
sin Opmærksomhed henvendt paa Disciplenes For
hold ogsaa udenfor Skolen, og derfor i fornødent 
Fald at drage dem til Ansvar“.

Men er dette en stor Sag, saa er det Ogsaa en 
vanskelig Sag og kræver en Takt og Konduite, som 
ikke er givet enhver Lærer. Jeg mener derfor, at 
fortrolig Overlægning og Samraad ogsaa her er paa 
sit rette Sted, for at vi kan komme paa det rene 
med, hvad der her fra vor Side er at gjøre, og hvor
ledes Sagen bedst skal gribes an, for at saavel den 
enkeltes som det heles Tarv kan rammes.“

Denne for enhver Skoles sunde Trivsel saa vig
tige Sag foranledigede derpaa i det nærmest paa
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følgende Lærermøde d. 31te April 68 en grundig og 
udførlig Drøftelso, der med Guds Hjælp ikke skal 
blive uden Frugt for Skolen, og hvorunder ogsaa, og 
det fornemmelig, Forældrenes Forpligtelse til heri 
at vaage over sine Børn anderledes, end det som 
ofteist sker, af flere Lærere stærkt fremhævedes. I 
Lærermødet d. 10de Decbr. 68 blev Sagen af Rek
tor atter opfrisket, da et nyt iSkritt herom var kom
men ham ihænde ■: „Om -Ungdommens farligste Fi
ende. Et Ord til Forældre og Lærere af P. Walden- 
strøm, theol. Lektor. Bergen 4868,“ hvortil Sogne
præst Dop til gamle Aker havde leveret et indtræn
gende Forord. Etter Lærernes Ønske blev ogsaa 
denne Bog sat i Cirkulation imellem dem.

•5. Forøvrigt skal det med inderlig og dybt følt Tak 
til alle gode Gavers Giver erkjendes, hvad som al
lerede i Skolens første Program udtaltes, at Skolen 
har den største Grund til Glæde og Erkjendtlighed 
for den Kredit, snm den fremdeles har in publico. 
'Den omfattes .med en levende Deltagelse saavel fra 
Forældrenes som Børnenes Side, og det har saale- 
des været en let Sag at hævde dens Autoritet. At den 
imidlertid stundom ikke har kunnet undgaa hos en og 
anden at vække Anstød, er rimeligt nok; derover vil in
gen forundres, som 'kjender noget til, hvorledes Sko
leforholdene i en Række f f Aar før har været i denne 
By. Meget mere vil det være en saadan paafaldende, 
at en (gjennemgribende Forapdring til det bedre saa 
■snart og saa let har kunnet gjennemføres, en For
andring, som visselig ikke er at tilskrive Skolens Læ
rere alene men for en stor Del ogsaa Indvaanerues 
sunde Sands og Forstand paa, at en offentlig af Sta
ten kontrolleret Undervisningsanstalt indtager og 
maa indtage en ganske anden Stilling i Samfundet 
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end en privat Kommuneskole. Denne Forandring i 
Forholdet og er saadan Forandrings absolute Nød
vendighed, hvis denne By skulde holde Skridt med 
TiÆdnS För'dWnger til et ordnet Skolevæsen, stod 
Kommunebestyrelsen klart for Øje allerede mider 
dens ihærdige Bestræbelse for at faa en saadan Skole; 
og, nu Skolen er oprettet og stiller store Krav til 
en allerede stærkt belastet Kommune, ydes dbg be 
redvillig ethvert Offer, og omfattes den med usvæk
ket Interesse, hvorom ogsaa den nye Skolebygning, 
der med raske Skridt iler sin Fuldendelse imøde, 
bærer et talende Vidnesbyrd.

1. Extrakt af det af Skolens Kasserer aflagte 
Regnskab for

a. 1866.
Indtægt.

1 Beholdning fra forrige Aar .... 77 Spd. 244 ß-
2 Skole-. Indskrivnings-, Brændehug 

Lyspenge...................................1742 — I9j -
3 Faste aarlige Indtægter:

a Oplysniligsvæsenets
Fonds Bidrag . . . 32Spd. „ ß.

b Løtisforbedring for
Lærerne........... .86 — 30-

c Bykassens Bidrag 1200 — „ -
d Bidrag afStatskas.:

I til ordinære Ud
gifter ...........  . 230 — * -

2 til Grundlæggelse
af Skol. Biblioth. 120 — * • 

--------------- 1668 — 30 -
4 Renter : a af Skol. Ka- 

pit.(8,500op.) 425 — „ - 
b af Penge i
Sparebanken „ — 65 - 

-------------- 425 — 65 -
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Transport 3vl3Spd. 19 ß. 
ö Forskjell. Indtægter (solgte Ka

rakterbøder m. v.)...................... 2 — 60 - 
3915 Spd.79Sk.

U dgift.
1 Lønninger til Lærere, Kasserer og 

Pedel  ........................ 3515Spd. 23*/?.
2 Timeundervisning ......................... 66 — 90 -
3 Bibliotheket.................................  136 — 27 -
4 Reparationer ....................................43 — 36 -
5 Lys og Brænde............................ 54 — 98 -
6 Inventariekonto ............................ 15 — 50 -
7 Gymnastikapparater................... 5 — 100 -
8 Forskjellige Udgifter................. 55 — b3 -
9 Beholdning:

a Restancer........... 15Spd „ ß.
b Hos Regnskabsfør. 7 — 71 -

---------------22 — 71 -
b. 1897. 3915 Spd 79Sk-

Indtægt.
1 Beholdning efter 1866 Aars Regnskab:

a Udestaa. Kapital 8500Spd. „ ß.
b Restancer .... 15 — „ -
c KontanthosRegn- 

skabsføreren ... 7 — 71 -
----------------- 8522 Spd. 71 ß.

2 Skole-, Indskrivningspenge osv. . . 1674 — 57 -
3 Dimissjon og Testimonia...........  16 — „ -
4 Tilskud af Statskassen:

a til ordin. Udgifter 600Spd. „ ß.
b til Grundlæggelse

af Bibliotheket. . 50 — „ - 
----------------- 650 — „

5 Bykassens Bidrag ... ...... 1200 — „ -
6 Af Oplysningsvæaenets Fond ... 32 — „ -
7 Renter af Skolens Kapital .... 425 — „ -
8 do. af Penge i Sparebanken . „ — 10 -
9 Decisjonsansvar:

a Tilsvaret af Ko mm. 62 Spd. 93 ß.
b Berigtigelse . . . . „ — 29 -
c Ansvar f. Kassereren „ — 71 j ~

63 — 731 -



79

Transport 12583 Spd. 91 \ ß.
10 Af Kommunen til Skolelokalet . 23 — 49 -
11 Forskjellige Indtægter..............  „ — 100

UöOS Spd. Vt Sk

U dgift.
1 Lønninger til Lærere, Kasserer og 

Pedel ...................................  3782 Spd. 53 ß.
2 Timeundervisning...................... . 40 — 90
3 Lys og Brænde (7Spd. 21/? 43 Spd.

70 ß)......................................... 50 — 91 -
n Reparationer......................... . 1 — 32 -
5 Inventariekonto ....................... . 3 — 24 -
6 Gymnastikapparater „ — 17 -
7 For Kommunen til Skolelokalet 23 — 49 -
8 Forskjellige Udgifter (Programs

Trykning o. s. v.) ...................... 63 — 39 -
9 Godtgjørelse efter Decisjon ... 13 — 4 -

10 Bibliotheket:
a aarligtBidr. f. 1867 40 Spd x ß.
b til dets Grundlæg. 50 — „ - 

------------- 90 - „ -
11 Beholdning :

a Udestaaen.Kapit. SoOOSpd. „ ß.
b Kontant hos

Regnskabsføreren 26 —81 ( - o 
----------- :----- 8539 — 81 j -

12608 Spd.]/2Sk.

c. 1868.
Indtægt.

1 Beholdning fra forrige Aar . . . 8539 Spd. 8la1 ß. 
2 Skole-, Indskrivningspenge o. s. v. 1572 —102 -
3 For Dimissjon og Testimonia . ■ 16 — „
4 Bidrag af Bykassen............. 1200 — „
5 Tilskud af Statskassen..... 805 — „
6 — af Oplysnings.’s Fond . ■ 32 — „
7 Renter af Skolens Kapital . . . 425 —- „ -
8 — af Penge i Sparebanken „ —> 42 -
9 Forskjellige Indtægter ..... 1 — 60 -

10 Af Kommunen til Skolelokalet . • 17 — 54 -
12609 Spd.99j Sk
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Udgift.
1 Lønninger':

Spd. ß
a Til Hektor Bødtker Gage 1000 „
b — Overlærer Boye — 600 „
c — Adjunkt Greve — 350 „
d — — Larsen — 450 „
e — Bendixen— 450 „
/ Timel. Skjoldborg— 1100 „
g — —• Guttormsen— 250 „
h — — Werring (til

Juli in cl )............ 163 40
i .^angl. Svendsgaard 40 „
k — Gymnastik!. Nielsen 50 „
l — Pedel Christenvig 72 M

wi — Kassererens Procenter 80 „
3805 Spd. 66 ß'

2 Timeundervisning . 74 — 12 -
3 Reparationer  ...........................  3 — 4 -
4 Lys og Brænde.....................  62 — 93 -
5 Inventarium ................ . . . . . . 17 — 92 -
6 Forskjellige Udgifter.............. . 44 — 47 -
7 Kommunens Konto (se No. 10 paa 

Indtægtsiden) ......................... 17 — 54 -
8 Bibliotheket.................................  40 — „ -
9 Beholdning:

a Udestaaen.Kapit. 8500 Spd „ ß.
b Restancer «... 43 — 87 -
c Kont. hos Kasser. 1 — 4!,-

-----------_ 8544 — 91)- 
12609 Spd. 99 J Sk

Bibliotheket.

Indtægt.
Aarligt Bidrag af 40 Spd. fra } 63

til ... ... 230 Spd. „ Sk.
Til Grundlæggelse af Skolens

Bibliothek bevilget . . i 25(. — „ .
180 Spd. „ Sk
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Udgift-
l Til Høger og Bogbinderarb.

i 1864 16 Spd. 42 Sk
2 - Do Do. i 1865 113 - 22 -
3 — Do Do. •i 1866 136 - 27 -
4 Do Do. i 1867 23 45 -
5 Do. Do. i 1868 .95 — 40 -

-------------------- 384 Spd 56 Sk

I Behold.......................95Spd.64Sk.

8- Blandede Meddelelser.
a. Skolepengene er fremdeles de samme, nem

lig i Iste Fællesklasse 10 Spd., i 2den Fællesklasse 
Ib Spd., i Realklasserne 24 Spd. og i Latinklasserne 
32 Spd. aarlig. Hertil kommer engang for alle S 
■Spd. i Indskrivningspenge ye.d Optagelse i Fællesaf- 
delmgep og 4 Spd. ved Optagelse i de øvrige Afde- 
linger, og desuden Lys- og Brændepenge aarlig 6, 
Ort i Fællesklassserne og 12 Ort i de øvrige Klas
ser, hvoraf Halvparten erlægges i August og den 
anden Halvpart i Januar. Naar 2 Brødre frekven
terer Skolen, afgaar en Fjerdedel af den nederstes 
Kontingent, og, naar 3 Brødre frekventerer den, 
afgaar endvidere en Halvpart af den nederstes Kon
tingent. For flere end 3 Brødre betales intet. Sid
der en Broder i en af , og en anden 
i en af Realklasserne, betragtes i ethvert Tilfælde 
hin gom den øverste og denne søm den nederste, 
(sely om den første f. Ex. sidder i 1 ste Latinklasse 
>og den anden i 2den Realklasse).

Latinklassen.be

b. Diseipellnblwtheket har stadig været holdt 
.aabent to Gange ugentlig. Uden at erlægge nogen 
Kontingent fear enhver Discipel haft Adgang til at 
laane derM, maar ikke haps Klasses Ordinarius paa 

Latinklassen.be
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Grund ai manglende Flid har nedlagt Indsigelse 
derimod, eller Discipelen ai anden Grund har gjort 
sip; uværdig dertil, f. Ex. ved maadelig Behandling af 
de laante Bøger. Udlaanet har Rektor besørget og 
i hans Forfald en sjælden Gang - Overlæreren. Hver 
Laantagei’ har sit No. eller Mærke i Udlaansproto- 
kollen og derunder noterer Bibliothekaren Titelen paa 
de laante Bøger. Derved faar denne paa en letvindt 
og bekvem Maade*; en Oversigt over, hvad hver 
Laantager fra første Tid af har haft af Bøger fra 
Bibliotheket, uden at noget skriftligt Bevis behøves, 
men enhver Tidsspilde og Omstændelighed med saadan- 
ne kan undgaas. — Nu en Oversigt over Discip.bibi.’s 
Status indtil 20/6 69:

Indtægt
Ifølge Skolens 2det Program p. 53 ialt ind

kommet som Gaver til Discip.bibi . , 126 Spd. 86{ Sk 
Af Kommunen til samme skjænket dc af Sta

ten for Borgerskolens fysikalske Instrument
samling erlagte . . . . .... 85 — „ -

Fra Kjøbmand Chr. Johnsen atter '^67 . . 5 — „ - 
Renter i Sparebanken indtil 68 i alt . . • 7 —- 26 -

223Spd.ll2j>k

1 Et Bogskab . . .
2 Et Bogstempel
.1 Indkjøb af Bøger
4 Bogbinderarbejde
5 Porto, Fragt m. m.

Udgift.
6 Spd. 32 Sk. 
1—24-

214 — 81 -
14 - 20 -

2 - „ - 
 238 37 -

Rektor i Forskud . . 14Spd44jSk.

c. P. 25-26 er talt om et Musikkor blandt Skolens 
Disciple. Denne Sag bragte Rektor i fornyet Er
indring' ved' en Opsats i „.Romsdals Amtstidende“ d. 
‘ *) Adopteret, frj Rektor Lange paa Lillehammer.
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6te Oktober 68, som havde tilfølge, at Bidrag dertil 
indkom til et-Beløb af ialt 64 Spd., hvorpaa. denne 
Sag strax sattes igang. Da Udgifterne herved efter 
nedenstaaende Oversigt har andraget til 58 Spd. 
6 7. ß., haves nu(23/(J69j i Behold: 5 Spd 53 ß.
1 Indkjøb af 4 blæsende Instrumenter , 36 bpd 12 -Sk.
2 Kasser til samme .... ■ . 4 36 -
3 Porto, Fragt fra Kristiania m. v. . . i — 31 _ 
4 5 Nodebøger . . ..... . . ,| — „ -
5 Nodeafskrivning . • .................... 3 — ,, -
6 Information indtil V 6!» ., ... 12 — 108 -

' 5 8.Spd. 67 Sk.
d. For at afholde de med Svømmeøvélserne (se p. 

9-11 og p. 23-25) forbundne Udgifter bestemtes fra 
1866 en lav Kontingent af hver Deltager (a 36 ß, for 
2. Brødre 48/? og 60/? for 3). Til en Opmuntring fik 
i 1868 de Disciple, der da alleerede havde lært at 
svømme, Adgang til Svømmeflaaden gratis, men af
krævedes d. A. (for at Budgettet nogenlunde kunde 
ballancere) 12 ß. hver. Her en Oversigt over Sta
tus indtil35/H 69.

Ind tæg t.
Disciplenes Kontingentem, 1366, indbetalt ved

G- Flor 16 Spd.. 36 Sk.
: i. 1867, — M Lossius 14 — 84 ,

■ — ’ 11868. — L Angell 11 — 96'-
. — ' — i l 869', ' -r- ■ Dot ' 9 — ■ 108 ■-

Henter i Sparebanken for 1866, '67 og 68.. r i — 96 - 
Solgt V 67 af den gamle. Svømmcflaade 7 . j . : ■

IS Alens Stokke . .' ............................ s - „ -iwwi»n——iWw ■ «T1
56 Spd. 6o Sk 

Udgift.
i860. TilSvømineflaad.Udlægg. ogLandsætn. . „ Spd. 71 Sk.
1867. Bord, Spiger etc. til- Flaadehs Reparat. 3' — ’ 39 -

' For Arbejde paa Flaaden ved dens Ud- .
i læggelse. og Oplæggelse om Høsten. i — „ (-

1868. Ny Svømmeflaade paa 4 Pontoner 4i —. 103 •• 
Ankertoug til samme . • 2 — 7'! -
3 Favne Kjætting ogHaengeJaast. Baaden — 87 

1869 Baaden repareret og oppudsét 2 — 13 -
i Par nye Aarer-og Øsekar til samme ,, — 32 - 
Pontonerne drevne, med Tillæg af Drev, 
Beg, Stoff, Zink osv ....................... 8_ _

611 Spd, 114 Sk
Hektor forskudsvis udbetalt 4 — 64 -

56 Spd 60 Sk
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Dette Aar dimitteres kun en Discipel (fa Skolen: 
og det fra dens Realafdeling, nemlig:

Herman Rudolf Hansen,
Søn af Uhnnager Halvor Hansen og Hustru Johanne 
Marie født Waxvig, født i Kristiansund d. 28de Septbr.. 
1852, indkom i Skolen August 18G4 og indsattes i 
1ste Realklasse, hvorfra han Juli 1866 opflyttedös i 
2den (øverste) Realklasse. Han har saaledes Været 
Elev af Skolen i 5 Aar og siddet i 2den Realklasse- 
i 3 Aar, hvorfor han nu ogsaa forlader Skolen med 
en Skat af solide og grundige Kundskaber og som 
en af Skolens bedste Disciple. 

—-—-----

Efter den skriftlige Prøves Tilendebringelse be
gynder indeværende A ars offentlige Examen her ved: 
Skolen Torsdag d. 8de Juli og afholdes i den Or
den, som nedenfor er angivet.

Onsdag d. 21 de Juli Kl. 9 Formiddag holdes Op
tagelsesprøve med de indmeldte Gutter.

Den ved Ferierne afbrudte Undervisning fort
sættes igjen Tirsdag d. 24de August, da samtlige 
Disciple møder paa Skolen Kl. 4 Eftermiddag. Sam
me Dag Kl. 5 Eftermiddag prøves de udenbyes Gut
ter, som maatte v&re bievne indmeldté i Skolen ög 
ikke har kunnet deltage i Optagelsesprøven d.21de 
Juli.

Disciplenes Ferældre og Foresatte samt enhver 
anden, der interesserer sig fot Skolen og dens Ung
dom. indbydes til at overvære Examen og Bekjendt- 
gjørelsen af sammes Udfald.

Kristiansund d. 25de Juni 1869.
J. Elster Bodtker



Exnmenfitabel.

Anm. Under denne ;den skriftligel De) af Examen, der begynder Kl. 8, fortsættes Undervisningen som sæd
vanlig i Timerne 8—12 i de 2 Fællesklasser, og tillige i IDiR. la og bi de Dage, paa hvilke de 
ikke har nogen skriftlig Prøve. Som Inspektører fungerer Lærerne turvis i de Klasser, hvori de 
efter Timeplanen skulde have Læsetimer, idet Mellemtimen sløjfes.

Mag ^&R 
d. 1ste Juli. 1L&Ra

Norsk skriftlig No.
Fransk —
Norsk

1/ i 2R.

p , 3L-2L-1LÖFredag 2R
d. 2deu Juli. )R^

Latinsk Stil.
Engelsk skriftlig.
Tysk -

l

i 2R.
i IRb.

r -t oLw^LLørdag
d. 3die Juli. lL&Rb

Latinsk Oversættelse, i 
Tysk skriftlig. i
Norsk —

i 2R.

3L
Mandag 2L&R 

d. 5te Juli. IL«
JRa

Norsk skriftlig No. ü

Latinsk Stil.
Tysk skriftlig.

i 

l 
i

i 2R.

i IR.

- (X



Dage. 1 Formiddag Kl. 9. 1 Eftermiddag Kl. 4.

Torsdag 
d. 8de Juli.

3L-2L 
2R 
1L&1« 
ILa 
1F

1 RczHistor. o gG eogr. (1 La) B en dixen.
Geometri Larsen. 11 1

|; Geografi " Guttormsen. 2Fl
Latin (i IRa) Boye. 1F|
Norsk Diktat ! " Skjoldborg. 1

N aturhistorie Larsen, 
fremlægger sine Tegnebø
ger ved Klassernes Duxer 
og ViceduxertilBedømm el
se af DHerr. Boye, Bendix
en og Skjoldborg.

3L Latin ft . 11 i Rektor. i I« Regning Guttormsen.
1 QL Latin (i ILa) if Boye. ILa Religion Greve.

Fredag 2Ru Regning Larsen. i fremlægger ved Klasserne s
d. 9de Juli. ■111« Engelsk Werring. Opl

Guttormsen, j“p/
Bendixen. ]

Duxer og Viceduxer sin e
1 La Geografi,(i IRa) Skrivebøger tilBedømmel-

,2F Norsk skriftlig se af DHr. Larsen, Skjold-
1F Religion Greve. borg og Guttormsen.
2R Historie og Geografi Bendixen. '

■ I 1L& Latin (i 3L) . Rektor. IP
Lørdag 11« Arithmetik Larsen. ...

d. 10de Juli. IRa Religion Greve.
2F Historie Guttormsen.

1» 1F Tysk Skjoldborg.

Al a ii da g 
d. 12te Juli.

3L-2L
2R 
1L&I«
2F

Geometri (i 3L;
Botanik ' • '
Historie
Norsk

Larsen. 1
W Greve.' f '

npndivpn. /

fremlægger sine Tegnebø
ger ved Klassernes Vice
duxer til Bedømmelse af 
DHerr. Boye, Bendixen og



d.
Tirsdag 
13de Juli.

w

3L-2L
2R
1L6 
iLa 
IRa
1F

Tysk fi 3L) 
Engelsk 
Arithmetik 
Tysk 
Geografi 
Norsk (i iLb)

Greve.
Werring.
Larsen. [La
Bendixen. IRA
Guttormsen.
Skjoldborg.

Norsk ii IRa) Greve.
Geometrifil La)Laisen.

3L-2L Norsk (i 3L) Boye.
Onsdag 2R Arithmetik Larsen.

d. 14de Juli. 1L& Tysk "? Bendixen.
IRa Norsk p ■ Greve.
2F Tysk Skjoldborg.
3L-2L .Græsk i , r . Bendixen. I fremlægger ved sine Vice-

Torsdag 2R Norsk , , Boye. 2R 1 duxerSkrivéhøgernétilBe-
d. 15de Juli. IL&RA Norsk Greve. IL&RA / dømmelse af DHerr. Lar-

IRa Arithmetik Larsen. IL&Ra ) sen, Skjoldborg og Gut-
1F Geografi (i ILa) Guttormsen. tormsen.
3L-2L Arithmetik (i 3L) Larsen.

tredag 2R Tysk Greve.
d. 16de Juli. IRA Fransk Boye. IL&Ra Regning Larsen.

IRa Engelsk Werring.
2F Regning Guttormsen.
2R Naturlære Larsén.

Lørdag 1LA Fransk Boye.
d. 17de Juli. 2F Religion Greve.

1F Regning (i ILa) Guttormsen.



Onsda«Kl. 8 Gener.ilprøve paa Sangene til Skolefesten i <det nye Retslokale.
j 21de fuli $ Prøves de til Optagelse anmeldte Gutter. cc

Kl. 10 Discipelbinliotheket aabent til Udlaan for Ferierne. Kt. 4 Censur.

3L-2L
Måndag 2R

d. 19de Juli. iRb 
lRa 
2F

Fransk (i 3L) Boye«
ReligioQ Greve« 1L6 Geometri Larsen.
Tysk Bendixen. 1RÖ Botanik (i 2R) Greve.
Historie Guttormsen. IL« Historie Guttormsen.
Naturhistorie Larsen.

3L-2L
Tirsdag 2R

d. 20de Juli. iRu 
2F

______________1F

lieligion (i 3L) Greve.
Fransk Boye.
Tysk Bendixen.
Geografi Guttormsen.
Naturhistorie (i lLa)Larsen. _ ______ ___________ _

Torsdag KL 9 aflægges Prøve i Sang og Deklamation, hvorefter Udfaldet af Examen 
d. 22de Juli. bekjendtgjøres (i det nye Retslokale).

Anm. Den mundtlige Examen begynder om Formiddagen Kl. 9, om Eftermiddagen Kl 4. Naar en Klasse 
inaa benytte et andet Værelse end sit sædvanlige, et det angivet - hvor. Da Sergeant Nielsen er 
kommanderet paa Exercitié, bortfalder Prøven i Legemsøvelser


