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Uddrag af Rektors Forslag af 12te Juni 1871 
til den fremtidige Ordning af Kristiansunds 

Skole ovenover Middelskolen efter Lov 
af 17de Juni 1869.

— — Hovedspørgsmaalet angaar, om

I. hvilken eller hvilke af de ved den nye Skolelov ind
rettede Skolearter Stedets Skole bør omfatte.

I Kristiansunds Skoles 1ste Program er p. 24 — 37 
givet en Udsigt over de i Anledning af Skolens Oprettelse 
førte Forhandlinger. Deraf vil sees, hvorledes denne Byes 
Bestræbelser for med engang at faa en Undervisningsanstalt 
af fuldstændigste Art kronedes med et Held, hvoraf flere 
andre Byer ikke har kunnet rose sig. Medens nemlig flere 
Bykommuner før den Tid kun efterhaanden og stundom gjen- 
nem flere forgjæves Forsøg og skuffede Forhaabninger har 
naaet frem til at faa sin Middel- og Realskole afløst af en 
fuldstændig lærd- og Realskole (Tromsø, Lillehammer, Mol- 
de), og andre efter den Tid uagtet gjentagne Bestræbelser 
dels endnu maa lade sig nøje med en Middel- og Realskole 
(Arendal), dels fremdeles maa hjælpe sig med en Kommune
skole ganske paa egen Haand uden at erholde nogen af 
Staten anerkjendt Undervisningsanstalt, ikke engang en Mid-
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delskole (Fredrikstad),— vovede Kristiansunds Kommune med 
saadanne Erfaringer for Øje fra først af ikke engang at haabe 
at faa mere end en Middel- og Realskole (i Lighed med 
Moldes daværende), men erholdt dog navnlig ved den le
vende Interesse, Byen i Gjerningen viste for at faa denne 
Sag nu med engang fuldstændig og endelig ordnet, sin nu
værende Skole. Og efter den Tid har de Offere, Kommu
nen har bragt for at rejse Skolen en værdig Bygning og der
med sætte den istand til at udfolde sin Virksomhed paa 
bedst mulige Maade, noksom vist, at hin Interesse ikke var 
en Begejstringens kortvarige Opbrusning men havde ganske 
anderledes dybe Rødder. Under disse Omstændigheder er 
det ikke levnet mig Tvivl om, hvad jeg her har at foreslaa.

Det er klart, at en Kommune, der saaledes kan ap
pellere til Kjendsgjerningernes overbevisende Sprog, ikke er 
villig til at lade sig berøve et saa stort Gode endog for no
gen Del. At give Slip paa den nuværende Skoles højere 
Klasser, som svarer til den nyere Ordnings Gymnasium, 
eller med andre Ord at lade sig nøje med en Middelskole 
for Børn fra 9—15 Aar — var den end nok saa vel udru
stet —, vilde snart vise sig som et stort Tilbageskridt. 
Hverken som Borger af Byen eller som Skolemand vil jeg 
tilraade et saadant. Meget mere maa jeg skatte den Bor- 
geraand, der paa den Maade, som her er paapeget, stræ
ber at bane den Sandhed Indgang, at „Kundskab erMagt“. 
Jeg maa erkjende, at jo fuldstændigere en Skole i en By 
er, des mere Tiltrækningskraft har den, desto større Søg
ning bliver den tildel, i desto rigere Omfang spredes Kund
skabens og Dannelsens Frø i Familjelivet og i Borgersam
fundet, desto fyldigere løses følgelig dens Opgave. Studen
ter fra denne Skole er „Kjød og Ben“ af Kristiansunds By, 
ingen er knyttet med inderligere Baand til Stedet end de, 
for ingen har Byen Øret og Hjertet mere aabent, det er 
Byen en Tilfredsstillelse i dem at kunne afgive sit Bidrag 
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til Fædrelandets Forraad paa aandelige Kræfter til sammes 
Udvikling og Fremgang baade i den engere og videre Kreds, 
Lad deres Tal end ikke blive stort — det er ikke derom, 
det gjælder under den nuværende stærke Tilstrømning til 
Universitetet; blot at man holder sig Adgangen aaben til 
uden uforholdsmæssige Udgifter og uden Tilsidesættelse af 
endnu vigtigere Hensyn at meddele sine Sønner den fuld- 
komnest mulige Uddannelse i sin egen Byes Skole, er et 
overordentligt stort Gode, hvis Tab vilde føles dobbelt tungt, 
efterat man engang har haft det. At afskjære Forældre 
Leilighed til at sende sine Sønner til Universitetet lige fra 
don hjemlige Arne, at henvise Byens Borgere til Trondhjems, 
Bergens eller Kristianias Gymnasier, om de ogsaa for Frem
tiden maatte ønske en fuldstændigere Undervisning for sine 
Børn, end disse til 15aarsalderen har modtaget, er i Virke
ligheden
a) at betage den mindre bemidlede Faders Søn Adgangen 

til videre Udvikling; thi det er ikke Skolepengene, der 
virker afskrækkende, men det er Udgifterne til Kost 
og Logis m. v. paa det fremmede Sted;

b) at lægge unødvendige o: ikke af Forholdenes Medfør 
udsprungne Vanskeligheder ivejen selv for den bemid
lede Fader og vække Ulyst hos ham til at kjøbe et 
Gode dyrere, end han ved en rimeligere Ordning kunde 
have erholdt det for;

c) at forøge de Betænkeligheder, baade den ene og den 
anden allerede paa Forhaand og det med god Grund 
kan have ved i den Alder at sende sine Børn fra Hjem
met til en større By, og at undervurdere Betydningen 
af den Fordel, det altid vil blive for Børn at kunne 
henleve Skolegangens Dage fra Begyndelse til Ende i 
et roligt Hjem i en mindre By;

d) ligefrem at advare Byens naturlige Opland og tilgrænd- 
sende, ved mange andre Baand til Byen knyttede Land- 

1* 
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distrikt mod fra først af at sætte sine Børn ind i en 
Skole, der saa alligevel ikke formaar at bringe dem 
frem til Maalet, naar dette lægges højere, end hvad i 
Regelen en 15aars Gut kan tilegne sig;

kort, det er at modarbejde den Opgave, som efter Tidernes 
Tegn i vore Dage synderlig maa blive Byernes: at sprede 
Oplysningens Straaler ikke alene i videste Omfang men og- 
saa i fyldigste Grad ud blandt Folket og inest muligt lette 
enhver, der kan og vil, Adgangen til at erhverve sig Kundska
ber ved at rydde alt tilside, der tilsyneladende eller virke
lig herfor stiller sig ivejen.

I en By af Kristiansunds Størrelse og Fremvæxt vil 
saaledes efter min Overbevisning selv den fuldstændigst ud
styrede Middelskole ikke kunne erstatte Savnet af et Gym
nasium knyttet til Middelskolen. Tilstrømningen til denne 
vil neppe blive større, end at dens Maal ligesaa godt kan 
naaes, som før i den forrige Skole, fordi om Kombinatio
ner foretages i enkelte Fag og Klasser saaledes som tidli
gere. Maaske Arbejdet for Lærerne derved stundom kan 
forøges; men disse har heller ikke hidtil sparet sig, og fra 
deres Side vil — det er jeg sikker paa — fremdeles intet, 
mangle. Udgifterne efter den nye Ordning vil heller ikke 
blive større, end de har været for den tilsvarende Skole 
efter den gamle. Jeg maa derfor foreslaa, at alt her bli
ver ved det gamle, kun med de Tillempninger, den nye Sko
lelov kræver. Hvad vi i saa Fald vil faa, sammenlignet 
med hvad vi allerede har, vil følgende schematiske Frem
stilling vise:
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Den forrige Ordning. Den nye Ordning.
Klasser. Nortnalalder. Klasser.

9-10 Middelskoleklasse I
1ste Fællesklasse 10—11 — II
2den — 11—12 — III
1ste Latin- og Realkl. a 12—13 — L*)1VE**)
1ste ----- b 13—14 — L V E
2den-----  a 14—15 — L VI E
2den Realklasse b 1 15—16
2den Latinklasse b i Latingymnas.kl. I
3dic — a & b 16-18 — II & III.

Det vil heraf sees, at efter den tidligere Ordning skulde 
Guttens Skolegang begynde med det fyldte 10de Aar, hvor
imod nu et Aar tidligere. Paa den anden Side afsluttes 
den for Middelskolens Engelsklinje et Aar tidligere (med 
det 15de Aar), imod hvad Tilfældet er med den forrige Re
alskole (med det 16de). For Middelskolens Latinlinje og 
denne fortsat gjennem et Latingymnasium bliver der ingen 
Forskjel fra den gamle Latinskoles Kursus; begges 6aarigt.

Skulde det føles som et Savn, at Engelsk (Real) linjens 
Kursus stanser med den almindelige Konfirmationsalder (15de 
Aar), medens den forrige Realskoles gaar til det 16de Aar, 
da maa bemærkes,

a) at Skolens Undervisning til Gjengjeld nu vil begynde 
et Aar tidligere;

b) at Erfaring viser, at Realkursuset efter den gamle Ord
ning har forekommet-mange Forældre forlangt; fraden 
øverste 2aarige Realklasse har de almindelig taget Bør
nene ud, naar disse har gjennemgaaet sammes første 
Aar, ja stundom før den Tid. Det har derfor ingen 
Sjeldenhed været, at den øverste Realklasse ved en

*) o: Latinlinje. *’) o: Engelsklinje.
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kelte Skoler ganske har maattet sløjfes af Mangel paa 
Søgning. Væsentlig paa Grund heraf har ogsaa den 
nye Skoleplan indskrænket Middelskoleus Kursus til 
Konfirmationsalderen, en Tid, da Erfaring har vist, do 
fleste Forældre tager sine Børn ud af Skolens Realaf
deling for at anvende dem i det praktiske Liv. — — 

c) at 15aarsalderen kun er opstillet som Regel, naar alt 
gaar efter en Snor, og at der paa Grund af for sen 
Indtagelse i Skolen, Gjensidden i en eller anden Klasse 
eller andre Omstændigheder visselig vil blive mange 
Undtagelser fra Regelen.

d) at den nye Skolelov aabncr de Kommuner, der ikke 
har tekniske Skoler, og som maatte ønske at bibringe 
dem af sin Middelskoles Disciple, der efter bestaaet 
Afgangsexamen fra samme er bestemte til Livets prak
tiske Bedrift, en paa deres vordende Livsstilling sær
ligere beregnet Undervisning gjennem Oprettelsen af en 
praktisk Realklasse med efter Omstændighederne ctaa- 
rigt eller toaarigt Kursus. Derved vil ethvert Savn i 
ovenomhandlede Henseende bedre kunne udfyldes end 
efter den nuværende Ordning, selv om denne udnytte
des i større Udstrækning, end virkelig sker.

Saadan praktisk Realklasses Oprettelse beror imidler
tid paa flere konkrete Omstændigheder, og den er overho
vedet i Loven sat i en saa løs Forbindelse med de øvrige 
Skolearter, at den er at betragte som en Indretning gan
ske for sig selv, der vistnok vil blive temmelig forskjellig 
paa de forskjellige Steder, Jeg skal til Støtte for disse 
Ytringer indskrænke mig til at henvise til Lovens Bestem
melser herom i §§ 2 (i § 1 nævnes den end ikke engang) 
og 5 andet Passus, §§ 10, 19, 23, 33, 63 og 66. I Regje- 
ringens Proposition til ny Skolelov var desuden oprindelig 
foreslaaet optaget en udtrykkelig Bestemmelse i Loven om, 
at „til en Middelskole kan, naar vedkommende Kommune 
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dertil yder et passende Bidrag, knyttes en praktisk Real
klasse." Som det af den tilsvarende § 2 i Loven secs, er 
denne Betingelse her strøgen. Dette er skeet efter ved
kommende Kirkekomitees Forslag, men dog med den udtryk
kelige Bemærkning i sammes Begrundelse heraf: „Ved Ude
ladelsen af Ordene ’naar vedkommende Kommune dertil yder 
et passende Bidrag’ i andet Passus tilsigtes ingen Realitets
forandring. Det er nemlig ogsaa Komiteens Mening, at den 
praktiske Realklasse bør bestaa væsentlig ved Kommunernes 
Bidrag; men da Loven idethele ikke omhandler Skolernes 
økonomiske Forhold, da selve Udtrykkene muligens kunde 
give Anledning til den fejlagtige Fortolkning, at Kommunerne 
ikke skulde yde passende Bidrag ogsaa til Middelskolerne, 
og da endelig en fuldstændig Udskillelse af Middelskolens 
og den praktiske Realklasses Udgifter vel kunde være for
bunden med Vanskeligheder, har man anseet det mest stem
mende med Lovens Bygning at overlade den bevilgende Myn
dighed Bestemmelsen heraf for de enkelte Tilfælde." (Nit
tende ordentlige Storthings Indstillinger og Beslutninger. 
Anden Del p. 173). Naar samme Komité (nævnte Skrift 
p. 167 o. flg.) — for at give Storthinget en Oversigt over 
Udgifterne efter den foreslaaede (og nu ved Lov vedtagne) 
nyere Ordning i Forhold til den forrige — gjennemgaar de 
forskjellige Skoler og kommer til Kristiansund, opstiller den 
vor Skole „omdannet til en Middelskole og et Gymnasium" 
og påaviser, at Udgifterne vil blive omtrent de samme. Op
rettelsen af en praktisk Realklasse sætter Komiteen ganske 
ud af Betragtning, den betragtes ikke som nødvendigvis 
staaende i nogen organisk Forbindelse med de øvrige Sko
learter, der i og for sig selv er lige fuldstændige og sva
rende til sin Bestemmelse, enten saa nogen praktisk Real
klasse oprettes eller ikke. Det er den eneste Skoleart, som 
heller ikke i Kirkedepartementets Skrivelse af 10de Januar 
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1871*)  udtrykkelig og specielt omtales. Det er en Selvfølge, 
at paa Sagens nærværende Standpunkt vil derfor heller ikke 
jeg kunne tage mere end et underordnet Hensyn til samme.

Naar jeg i Valget mellem Latin- og Realgymnasium 
ubetinget foretrækker det første, da sker det,

1) fordi vi, som paavist, i Virkeligheden allerede har, hvad 
dertil svarer, og kan støtte sammes Hensigtsmæssighed 
til den allerede vundne Erfaring;

2) fordi Realgymnasiet er en fuldkommen ny Indretning, 
der netop nu skal staa sin Prøve; for de 3 største 
Stiftsstæder, hvori samme ved kgl, Resolution er be
stemt oprettet, kan det egne sig at foretage en saa- 
dan, men Kristiansund har her den beskednere Opgave 
ikke at gaa i Spidsen;

3) fordi der endelig paa Storthing efter Storthing aaben- 
barer sig en Famlen og Usikkerhed, om Realgymnasi
asternes Kundskaber vil strække til for flere af de Stu
dier, hvortil de nærmest synes at maatte henvises, me
dens for Latingymnasiasterne Vejen fremdeles staar aa
ben til alle Fakulteter.

Det næste Punkt angaar Spørgsmaalet, om den Ad
gang, som § 7 i Skoleloven aabuer, skal benyttes, med an
dre Ord:

II. om der med Middelskolen skal forbindes en eller 
flere Forberedelsesklasser.

Herom skal jeg imidlertid kun henvise til vedlagte min 
Skrivelse til Forstanderskabet af 22de Januar 1870. [Neden
for i Korthed gjengivet]. Efter det Udfald, som Sagen fik i 
Repræsentantmødet, hvori der med 12 Stemmer mod 7 be
sluttedes ikke at knytte nogen Forberedelsesklasse til den 

*) hvori Rektor opfordres til at udarbejde Forslag til Skolens 
fremtidige Ordning.
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vordende Middelskole, føler jeg mig nu — saa kort Tid efter — 
ikke opfordret til paany at fremsætte noget Forslag herom. 
Det maa jeg overlade til enhver anden, der her tør haabe 
et mere tilfredsstillende Resultat,

III. Om Skole- og Indskrivningspengenes Størrelse.

— — At begynde, som hidtil hos os, med meget lave 
Skolepenge og saa med engang forøge dem ved Overgan
gen fra 2den Fællesklassc til Realafdelingen fra 15 til 24 
Spd. og ved Overgangen til Latinafdelingen endog til over 
det dobbelte fra 15 til 32 Spd., er i flere Henseender uhel
digt, især fordi de lave Skolepenge i de nederste Klasser 
lokker ubemidlede Forældre til at sætte sine Børn ind paa 
Skolen, som disse ofte snart igjen nødes til at forlade uden 
endog tilnærmelsesvis at have naaot Undervisningens Maal. 
Følgen bliver for alle Parter bitter Skuffelse, og navnlig li
der Barnet herunder, som bliver vant til noget bedre og 
har saa ondt ved nu at ty til Almueskolen (endog om det 
oprindelig er fra denne overflyttet til os), at det har vist 
sig, at man foretrækker bagefter ganske at undvære al Skole
undervisning indtil Konfirmationen. Her bliver altsaa en For
andring fornøden. Indenfor Middelskolen synes Skolepenge
nes Størrelse at maatte holdes nogenlunde ens; dens I. Klas
se, der er at betragte som en Begynderklasse og kun har 
28 ugentlige Læsetimer, bør erlægge en noget mindre Kon
tingent end II og III, hvilke begge i Fag er ganske ensar
tede; paa den anden Side frembyder sig en rimelig Anled
ning til Forhøjelse ved Overgangen til IV. Klasse, hvor en 
Udvidelse i Fagene foregaar, idet Læsningen af Latin eller 
Engelsk da begynder; der indtræder man ligesom i den an
den og højere Afdeling af Middelskolen (paa Latin- eller 
Engelsklinjen). I det forholdsvis kostbarere Latingymna
sium maa naturligvis Skolepengene igjen forhøjes, hvad der 
imidlertid, efter hvad ovenfor er udviklet, bliver af forsvin
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dende Betydning for vedkommende Forældre i Sammenlig
ning med den haardc Nødvendighed at maatte sende Bør
nene bort fra sig til et udenbyes. Paa denne Maadc vil 
fremkomme en jævn Forøgelse. Nederstc Klasse i Middel- 
skolen med laveste Skolepenge, anden og tredie med væ
sentlig samme Fag paa samme Betaling, i de tre øverste en 
forhøjet men indbyrdes ens, i Latingymnasiets Klasser ligc- 
saa. Forsaavidt en praktisk Realklasse oprettes, synes 
denne i Betaling at maatte sættes ganske vod Siden af La- 
tingymnasiet.

I Forbindelse med det her omhandlede Spørgsmaal 
staar nogle Udtalelser i Departementets Rundskrivelse af 
24de Novbr. 1869, som Departementet ogsaa henviser til i 
sin sidste Skrivelse af 10de Januar d. A. Man anser det 
rettest, heder det heri, at hver enkelt Skoles Budgetforslag 
ogsaa for den følgende Termin affattes under den Forud
sætning, at der ikke vil blive ydet Skolen større Tilskud 
af det offentlige end for nærværende, saa at en fuldstæn
digere Udstyrelse af Skolen end den, som kan opnaaes ved 
Hjælp af dette Tilskud i Forening med Kommunens Bidrag 
og Skolepengene, bør, hvis don. ansees nødvendig eller af 
væsentlig Betydning for Opnaaelscn af Skolens Maal, søges 
tilvejebragt ved at forøge de sidstnævnte Indtægtskilder eller 
den ene af dem. Hvad særskilt Skolepengene angaar an
ser Departementet det utvivlsomt, at de for Middelskolens 
Vedkommende ialfald fra 1ste Juli 1872 bør fastsættes med 
samme Beløb for Disciplene paa den til den hidtilværende 
Realafdeling nærmest svarende Engelsklinje som for Disci
plene paa Latinlinjen. Saavidt Departementet.

At dømme efter den lidet velvillige Aand, som i den 
senere Tid har vist sig mod de offentlige Skoler hos et Parti 
paa Storthinget, skulde Tiden visselig synes kun lidet gun
stig for noget væsentlig højere Statsbidrags Erholdelse endog 
for Kristiansunds Skole, som af alle de Skoler, der mocL 
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tager Tilskud af Staten, erholder det mindste (f. T. 900 
Spd.), paa samme Tid som ingen Kommune yder sin Skole 
— tildels paa langt nær — et saa stort aarligt Tilskud 
(1200 Spd,). Det har imidlertid længe været min Agt véd 
Affattelsen af Forslag til det første Budget, efterat do nye 
Skolebygninger var færdige og tagne i Brug, at foreslaa for 
Regjering og Storthing en Nedsættelse i Kommunens aarlige 
Bidrag til Skolen; og, naar jeg ved nærværende Lejlighed 
tror at burde fastholde denne Tanke, sker det i det Haab, 
at en fordomsfriere og retfærdigere Opinion saavel om den 
højere Skoleundervisning i Almindelighed som specielt om 
do offentlige Skolers Virksomhed ret snart atter vil vinde 
Overhaand, og i den Overbevisning, at Statsmyndighederne 
skal ville anerkende den Maadc, bvorpaa navnlig denne 
By har tilfredsstillet de Krav, som Ordningen af dets højere 
Skolevæsen har stillet til samme, og finde et Forslag i oven
nævnte Retning i Forholdene vel begrundet. I ethvert Til
fælde kan der ikke blive Tale om nogen Forøgelse af denne 
Kommunes Bidrag til sin Skole. Og mod paa den anden 
Side at forøge Skolepengene stiller sig igjen den Betragt
ning, at jo høiere disse sættes, for des flere stænges Ad
gangen til Skolen, medens jo lavere Skolepengene er, des 
flere ser sig istand til at besøge Skolen, og i desto større 
Omfang løser følgelig denne sin Opgave at bringe det størst mu
lige Antal Disciple umiddelbart ind under sin dannende og 
belærende Paavirkning. Heldigvis behøves heller ikke, naar 
man indskrænker sig til hvad man allerede for den væsent
ligste Del har, nogen Forhøjelse her, kun en rimeligere Ud
jævning af Skolepengenes Erlæggelse paa Skolens forskjel- 
ligc Trin, hvorved paa den ene Side det samlede Beløb af 
Skolepenge, der erlægges for et Barn, der gaar Skolen igjen- 
nem fra nederst til øverst, ikke bliver forøget, snarere en 
Smule nedsat, medens paa den anden Side en saadan Re
gulering af Skolepengene bidrager sit til at fastholde Bør
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nene ogsaa i Skolens øverste Klasser og saaledes paafø
rer Skolekassen idetheletaget lidet eller intet Tab.

Jeg vil saaledes foreslaa for Middelskolens Klasse I — alt 
i alt—14 Spd., for II og III 18 Spd. og for IV, V og VI 
24 Spd. samt for hver af Latingymnasiets Klasser 36 Spd.

Et Barns Skolegang gjennem Fællesskolen og Latinsko
len har hidtil i Regelen kostet 241 Spd. 96 /?*),  medens 
den efter mit Forslag vil gjennem Middelskole og Latin
gymnasium komme til at koste 230 Spd.; her viser sig alt- 
saa aldeles ingen Fordyrelse, og det uagtet Kursuset tidli
gere var 8 Åar (2 i Fællesklasserne og 6 i Latinafdelingen) 
og nu bliver 9 Aar ved den nyoprettede I. Middelskoleklasse 
(6 Aar i Middelskolen — hvoraf 3 Aar paa dennes Latin- 
linje — og 3 Aar i Gymnasiet). I Virkeligheden bliver det 
her saa langt fra nogen Fordyrelse, at man nøjagtigen talt 
kan siges at vinde 11 Spd. 96/? + 14 Spd. (o: Iste Mid.kl.’s 
Betaling) -= 25 Spd. 96 /?, med andre Ord, nu kan holde 
Barnet et Aar mere i Skole end før og faa 11 Spd. 96 /? 
extra.

Et Barns Skolegang gjennem Fællesklasserne og Real
afdelingen har—Jeg siger atter i Regelen; thi her kan in
tet Hensyn tages til Undtagelser ved Sygdom, Gjensidden 
o. s. v. — kostet for et Kursus paa 6 Aar (hvoraf 4 i Re
alskolen) 133 Spd., medens et Kursus paa 6 Aar gjennem 
Middelskolen — hvoraf 3 paa Engelsklinjen — efter mit 
Forslag vil koste 122 Spd. Her har man altsaa atter en 
Besparelse af 11 Spd., men denne skal man dog være for
sigtigere med for snart at anse for pur Gevinst; thi der er 
stor Forskjel paa Udbyttet for et Barn af dets Undervis
ning i 9—10 Aarsalderen (som Middelskolen nu meddeler) 
og af dets Undervisning i 15 — 16aarsalderen, (hvortil den 
gamle Realskole naaede, medens Middelskolen her stanser 

*) deri iberegnet 8 Spd. for Testimoniegebyhr ved Dimissjonen.
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et Aar tidligere). Men disse 11 Spd. vil rigtignok efter 
min Mening blive en ren Gevinst for den til praktisk Be
drift bestemte Søn, om hans Fader lader dem komme ham 
tilgode paa en anden Maade, jeg mener som Afdrag paa et 
Aars Skolepenge for ham i en praktisk Realklasse, naar han 
er vel færdig med Middelskolen, navnlig dens Engelsklinje, 
eller i ethvert Fald har bestaaet dennes Afgangsexamen. 
Sættes saaledes, som ovenfor antydet, den aarlige Betaling 
i den praktiske Realklasse (i Lighed med Latingymnasiet) 
til 36 Spd., vil den virkelige Forøgelse af Skolepengene her 
kun være 25 Spd., - med andre Ord: medens et Realkursus 
paa 6 Aar tidligere har kostet 133 Spd., vil for Fremtiden 
et Kursus paa 7 Aar gjennem den 6aarige Middelskole og 
en praktisk Realklasse paa 1 Aar koste — 158 Spd. Det 
er visselig ingen Tvivl om, at en saadan Ordning vil med
føre store Fordele, og at et Kursus i en praktisk Realklasse 
vil vise sig som en særdeles heldig orienterende og afrun
dende Overgang fra Middelskolen til det praktiske Livs Gjø- 
remaal og forskjellige Krav, til hvilke netop et specielt 
Hensyn her kan tages og det med Disciple i en modnere 
Alder. Jeg maa derfor fra mit Standpunkt højlig tilraade, 
at forberedende Skridt i god Betids tages til en praktisk 
Realklasses Oprettelse her paa Stedet, knyttet til Middel
skolen. Afgangsexamen fra Middelskolen er første Gang be
stemt til at afholdes her Sommeren 1873, og det vilde være 
godt, om der da var Adgang for dem af Middelskolens Di
mittender, hvis Forældre maatte ønske dette, til strax at 
gaa over til den praktiske Realklasse. Men nu paa For- 
haand at anstille endog blot en Sandsynlighedsberegning 
over, hvad en saadan vil koste, er ligefrem umuligt, da dette 
ikke alene beror paa dens Elevantal, men endnu mere paa, 
hvilke Faggrupper man bestemmer sig for med de lokale 
Forhold for Øje, og hvor stort igjen som en Følge deraf 
Antallet bliver af de ugentlige Læsetimer o. s. v., noget, 
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som for en væsentlig Del tænkes lagt under Kommunens 
egen Afgjørelse. Man liar saaledes her ingensomhelst Er
faring at støtte sig til, alt er nyt og uprøvet, og derfor kan 
jeg — jeg gjentager det — nu kun tage et underordnet Hen
syn til samme.

Den Moderation, som hidtil har været tilstaaet ved flere 
Brødres Skolegang, foreslaar jeg fremdeles bibeholdt, og at 
saaledes ingen Forandring gjøres med, hvad der i lange Ti
der har været prøvet og er befundet hensigtsmæssigt. Men 
paa Grund af den før forklarede selvstændige Stilling, den 
praktiske Realklasse indtager til de øvrige Skolearter, bør 
heri ligesaa lidt nogen Moderation beregnes, som Gratist
plads efter Lovens § 63 kan meddeles til Disciple heraf.

Naar altsaa 2 Brødre samtidig er Disciple af Middelskolen 
eller Gymnasiet, afgaar en Fjerdedel af den ncderstes Kon
tingent, og ved 3 Brødres Skolegang endvidere en Halv
part af den nederstes Kontingent. For flere end 3 Brødre 
betales intet.

Indskrivningspengene, der hidtil har været 2 Spd. ved 
Optagelse i Fællesklasserne og 4 Spd. ved Optagelse i La
tin- eller Realafdelingen, foreslaaes for Fremtiden at blive 
2 Spd. veil Optagelse i Middelskolens Klasser og 4 Spd. i 
Gymnasiets og den praktiske Realklasse. Ligesom imidler
tid ifølge Lovens § 53 de Disciple, der gaar umiddelbart 
over fra en Middelskole til et Gymnasium, er fritagne for 
at erlægge Indskrivningspenge til dette, saaledes mener jeg, 
at ogsaa de Disciple, der umiddelbart gaar over fra Middel- 
skolen til den eventuelle praktiske Realklasse, bør være fri
tagne for nye Indskrivningspenge.

Jeg gaar over til

IV. Fripladsenes Antal.
Fripladsene har hidtil været 5; de har været uddelte 

efter „Omstændighederne som hele eller halve og til stude
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rende og ikke-studerende Elever. “ I den ved Skolens Op
rettelse anstillede Sandsynlighedsberegning over det paareg- 
nelige Elevantal gik man nemlig ud fra 58 Disciple. Den 
tilføjede Opgave over Skolens Frekvents i de snart 7 Aar, 
den nu har været i Virksomhed, viser imidlertid, at den be
gyndte med 68 Disciple, har aldrig haft færre, har nu 80 
(hvoraf 12 udenbyes), ligesom Elevantallet i denne Aarrække 
i Gjennemsnit har været 77. Uagtet det nu altid har fore
kommet mig, at Fripladsenes Antal har været for indskræn
ket baade i Forhold til Frekventsen og til den stærke Kon
kurrence om dem, har jeg hidtil forgjæves bestræbt mig for 
deres Forøgelse. Nu tilbyder sig en bekvem Anledning til 
at faa rettet herpaa, og jeg vil derfor optage mit gamle 
Forslag om en forandret Bestemmelse af deres Antal. Iste- 
denfor at fastsætte disse med et bestemt Ta], som kan komme 
til at vise sig efter Omstændighederne baade for stort og 
for lidet, skulde jeg antage det for rigtigst, at Fripladse
nes Antal sættes i Forhold til Middelskolens og Gymnasiets 
Elevantal (thi alene her kan Fripladse efter Loven tilstaaes) 
paa den Tid, de foreslaaes uddelte for det følgende Skole- 
aar, enten umiddelbart før det til Ende gaaende Skoleaars 
Hovedexamen (en Tid, da de nye Disciple er indmeldte, og 
man saaledes med Sikkerhed kan overskue, med hvilket Di
scipeltal mindst det nye Skoleaar vil begynde) eller strax i 
Begyndelsen af det nye Skoleaar. Som et passende For
hold vil jeg foreslaa, at der kan tilstaaes hver Ilte Disci
pel en Gratistplads, uden at bestandig netop hele og ikke 
halve Fripladse skal uddeles. Det maa bero paa Omstæn- 
digherne, ligesom det, er en Selvfølge, at det heller ingen 
Nødvendighed er for hvergang at besætte alle Fripladse; 
der kan være det Skoleaar, da saadant ikke sker endog af 
Mangel paa værdige Ansøgere (sml. Lovens § 58). Bliver 
da nogen Friplads, hel eller halv, ubesat noget Aar, bør 
dennes Pengebeløb, ansat med et Middeltal f. Ex. til 24
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Spd. for hel og til 12 Spd. for halv, gjøres frugtbringende til 
Bedste for et Stipendiefond for Skolen (sml. Lovens §§ 57, 
60, 62); ligesom jo Skolekassen intet Tab lider, enten saa 
Fripladsene uddeles som hele eller halve, naar blot hint 
Forhold fastholdes. — —

V. Skolens Krav til Kommunen

Storthingets Beslutning af Ilte Mai 1863 forpligtede 
Kommunen til

a) at anskaffe og vedligeholde forsvarligt Lokale med In
ventarium til Skolen samt Rektorbolig;

b) at bidrage aarlig til Skolens Udgifter 1200 Spd.;
c) at tilsvare, hvad Skolekassens aarlige Indtægt af Sko

le-, Lys- og Brændepenge maatte komme til at udgjøre 
mindre end 1168 Spd.;

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

e) at nedlægge den daværende Borgerskole og samtykke 
i, at den ved samme ansatte Kateket med Bibehold 
af de ham af Kommunen tilstaaede Emolumenter for- 
pligtedes til at gjøre Tjeneste som Adjunkt ved den 
nye Skole.

Disse Forpligtelser har Kristiansunds Kommune loyalt 
opfyldt. Har enkelte af dem (som c og e) været forholds
vis lette at komme tilrette med, saa har sandelig andre væ
ret desto tungere. Jeg vil her kun minde om, at de nye 
den 10de Marts 1870 indviede Skolebygninger med nyt In
ventarium, Gymnastiksal, Rektor- og Pedelbolig koster mel
lem 19 og 20,000 Spd. Omkostningerne ved disses Vedli
geholdelse vil altid komme til at indtage sin Post i Byens 
aarlige Udgiftsbudget, — og den Maade, hvorpaa Byen i dette 
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Stykke har indfriet sin under a overtagne Forpligtelse, fo
rekommer det mig, bør komme Kommunen tilgode, naar 
Spørgsmaal nu rejses om sammes fremtidige Forpligtelser 
ligeoverfor Skolen. For Post c har der hidtil aldrig været 
nogen Anvendelse, og der er heller ingen Rimelighed for, 
at dette for Fremtiden vil blive Tilfældet. Da den imidler
tid muligens fremdeles kan blive betragtet som en Betryg
gelse ligeoverfor det offentlige, er det maaske rigtigst ikke 
at foreslaa den ophævet, d og e er allerede opfyldt og har 
ingen Anvendelse for Fremtiden.

Det staar saaledes tilbage at omhandle Post & om Kom
munens aarlige Bidrag til Skolens Udgifter. Dette har hid
til været 1200 Spd., og jeg har ovenfor ytret, at dette er 
større end nogen anden Bykommunes, der har Statsbidrag 
og lærd- og Realskole i sin Midte. I saa Henseende skal 
jeg oplyse, at Drammen (16,500 Indbygg.) aarlig bidrager 
700 Spd. og desuden afgiver 2 Lærere med en Udgift for 
Skolekassen af kun 120 Spd., Fredrikshald (9650 Indb.) 
700 Spd., Skien (4800) 700 Spd., Stavanger (18,200) 500 
Spd., Lillehammer (1700) 150 Spd, Tromsø (4100) 650 Spd., 
Aalesund (3700) 900 Spd. og Molde (1700) 200 Spd. Paa 
den anden Side har der til de samme Skoler af offentlige 
Midler været bevilget fra 3600 Spd. aarlig (Stavangers) til 
900 Spd. (Kristiansunds). Der bestaar imidlertid her et 
Kontraktsforhold mellem Staten og Kommunen, som ikke 
ensidig af den ene Part kan hæves. Det er altsaa en Selv
følge, at, saalænge Staten lader Kommunen beholde de Sko
learter, den allerede fra først af har faaet, kun med de Til
lempninger, den nye Skolelov kræver, har Kommunen ingen 
Ret til nu at bestemme en Nedsættelse af hint Bidrag. Idet 
jeg maa indrømme, at, naar Kommunen istedenfor den nu
værende lærde- og Realskole faar Middelskole og Latingym
nasium , har den faaet fuld Valuta for Fællesklasserne og 
Latinafdelingen, skylder jeg dog paa den anden Side — med 

2
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Skolelovens § 41 1ste Passus*) for Øje — aabent at tilstaa, 
at dette ikke er i ganske samme Grad Tilfældet med Mid
delskolen betragtet som Erstatning for Fællesklasserne og 
Realafdelingen. Efter livad ovenfor er udviklet, kan nem
lig den nuværende Realskoles Undervisning det sidste Aar 
paa langt nær ikke sættes ved Siden af Middelskolens Paa- 
begyndelse et Aar tidligere. Nøjagtig talt, faar man paa 
Latinlinjen mere, paa Engelsklinjen mindre, end man nu har, 
uden pædagogisk rigtigt at kunne sige, man vinder paa La
tinlinjen, hvad man taber paa Engelsklinjen. Det forekom
mer mig derfor, at der kan være fuld Grund til at vente, at 
dette af Staten liberalt indrømmes, og til at haabe, at man 
vil kunne erholde for sit aarlige Bidrag ogsaa en etaarig 
praktisk Realklasse ovenover Middelskolen som Erstatning 
for det sidste Aar, man nu taber i Realafdelingen, - saa me
get vigtigere for vor By, som netop her flere Forældre har 
paaskjønnet den Tilvæxt i Kundskaber, deres Sønner kunde 
erholde i det sidste Aar af Realkursuset ved endog at ud
strække dette for dem et Aar over den normale Tid. I den 
Overbevisning, at Statsmyndighederne, naar alt loyalt frem
lægges for dem, hvoraf det er muligt at uddrage Præmis
ser til en retfærdig Slutning eller Dom, baade har Evne og 
Vilje til at handle upartisk, vil jeg derfor foreslaa, at nær
værende Lejlighed benyttes til at henstille til deres Prø
velse, om ikke Kristiansunds Kommune nu efter de storar
tede Offere, den allerede har bragt Skolen, tør vente en Ned
sættelse i sit aarlige Bidrag til samme, saa dette ikke bli
ver højere, end der ydes endog af langt større Byer, der i 
lang Tid har kunnet glæde sig ved et saa stort Gode som 
at have en offentlig Skole i sin Midte. Forsaavidt imidler-

") „Det paaligger Rektorerne at varetage de dem betroede Sko
lers Anliggender saavel i Forhold til det offentlige som til 
private.11
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tid denne Prøvelse skulde føre til det Resultat, at der ind
rømmes Kommunen en Nedsættelse i dens aarlige Bidrag til 
Lighed med andreSkoler f. Ex. til 700 Spd., naar den vilde 
lade sig nøje med Middelskole og Latingymnasium, hvori
mod der fordredes det hidtil erlagte Beløb af 1200 Spd., naar 
man tillige vilde have praktisk Realklasse, saa vilde jeg til- 
raade at vælge det sidste Alternativ; i den Grad tror jeg, 
at en praktisk Realklasse er af Vigtighed for vor By.

I Overensstemmelse med hvad saaledes udførlig er ud
viklet, vil mit Forslag gaa ud paa følgende:

1. Kristiansunds lærde- og Realskole omdannes overens
stemmende med Lov af 17de Juni 1869 til Middelskole 
med dertil knyttet Latingymnasium som Erstatning for 
de højere Latinklasser.

Istedenfor den nuværende øverste Realklasses sidste 
Skoleaar træffes snarest muligt forberedende Skridt til 
en praktisk Realklasses Oprettelse overensstemmende 
med samme Lov.

2. Skolepengene fastsættes til 14 Spd. aarlig i Middelsko
leklasse I, til 18 Spd. i II og III, til 24 Spd. i IV, V 
og VI, samt til 36 Spd. i enhver af Latingymnasiets 
Klasser og i den praktiske Realklasse.

For Brødre, der samtidig besøger Middelskolen eller 
Gymnasiet, vedbliver den hidtilværende Moderation ufor
andret.

Som Indskrivningspenge ved Optagelse i Middelsko
len erlægges engang for alle 2 Spd., i Gymnasiet og 
den praktiske Realklasse 4 Spd., saafremt man ikke 
dertil gaar umiddelbart over fra en Middelskole, i saa 
Fald intet.

3. Fripladse uddeles aarlig i Forhold til Discipeltallet i 
2*



20

Middelskolen og Gymnasiet, saaledes at der kan tilstaaes 
hver Ilte Discipel Friplads.

De besættes efter Omstændighederne som hele eller 
halve.

4. Kommunen forpligter sig til
a) at sørge for forsvarligt Lokale med Inventarium til 

Skolen samt Rektor- og Pedelbolig.
b) at tilsvare, hvad Skolekassens aarlige Indtægt af 

Skolepengene maatte komme til at udgjøre mindre 
end 1168 Spd. i Middelskolen og Gymnasiet.

c) at bidrage aarlig til Skolens Udgifter efter Regje- 
ringens og Storthingets nærmere Bestemmelse et vist 
Beløb, saafremt Oprettelse af en praktisk Realklasse 
indvilges, indtil 1200 Spd.

Bilag 1. Skrivelse af 22de Januar 1870 fra Rektor til Forstander
skabet om Forberedelsesklassers Tilknytning til Skolen, 
(sml. ovenfor II).

De to andre romsdalske Byers Skoler har stadigen haft 
Forberedelsesklasser knyttede til den egentlige Skole, i hvilke 
Disciplene optoges saagodtsom uden nogen Fordannelse, og 
hvori de saaledes modtog sin første Undervisning. Ved de 
mest anseede Privatinstituter i vort Land er det samme 
Tilfældet, og man har i Almindelighed fra et pædagogisk 
Standpunkt stadig lagt en fortrinlig Vægt paa en Ordning, 
ifølge hvilken Gutten ligefra den Tid, han egnede sig til at 
undervises udenfor Hjemmet, kunde faa den første Uddan
nelse og lægge Grundvolden for sin videre Udvikling i den 
Skole, som han var bestemt til at gjennemgaa. Paa den 
Maade indordnes Barnet meget snart og meget let i Skolens 
System, og man sættes istand til at lægge en Grundvold 
hos det for al videre boglig Uddannelse, hvorpaa man med 
Haab om et heldigt Resultat kan bygge videre; der bliver
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Enhed og Plan i Undervisningen fra først til sidst og en 
harmonisk Uddannelse.

I denne By har det hidtil ikke været nogen Rimelighed 
i at faa saadanne Forberedelsesklasser knyttede til Stedets 
lærde- og Realskole af Mangel paa tilstrækkeligt Lokale. 
Har man været nødt til allerede for Skolens ordinære Klas
sers Behov at leje et Par Værelser i Skolens Nærhed eller 
fra dette Skoleaars Begyndelse indlogere et Par Klasser i 
Rektors Familjebolig, - saa har der kun været liden Opfor
dring til at strække sig endnu videre og endog oprette ex- 
traordinære. Anderledes stiller Sagen sig nu, da Skolen 
med det første kan tilflytte sit nye, hensigtsmæssige og rum
melige Lokale; nu synes det at være den rette Tid til at 
bringe ogsaa dette Spørgsmaal paa Dagsordenen.

I den Overbevisning, at Forholdenes egen Natur vilde 
føre saadant med sig, havde derfor Rektor allerede under 
22de Novbr. 1867 indhentet de fornødne Oplysninger om 
deslige Forberedelsesklasser fra Molde og Aalesund, for at 
alt herhenhørende,' naar det af Skolens Vedkommende to
ges under Behandling, kunde underkastes en alsidig Drøf
telse.

Idet Sagen nu, som færdig fra Skoleraadet, oversendes 
Forstanderskabet, skal man til Slutning bemærke, at Skole
raadet har haft en yderligere Opfordring til netop nu at 
tage ovenmeldte Sag under Behandling ogsaa i den Omstæn
dighed, at det just i disse Dage ifølge Kirkedepartementets 
Opfordring har under Overvejelse den nuværende Skoles la
vere Klassers sukcessive Omordning til den nye Skolelovs 
Middelskole og allerede er paa det rene med, at intet er 
ivejen for, at de 4 nederste Klasser fra næste Skoleaar brin
ges i fuldstændig Samklang med den nye Middelskoles til
svarende Klasser. At man da med det samme overvejede, 
hvorledes Forberedelsesklasser, om saadanne af Kommune
bestyrelsen besluttedes oprettede, kunde sættes i organisk 
Forbindelse med den øvrige Skole, var en Selvfølge.---------
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Bilag 2. Skolens Frekvents fra dens Oprettelse i Au- 
aars tvende Seme-

Skoleaar.
Fællesklasse IsteRealkl. 1ste Lat.kl.

1. 2. a. b. a. b.

1864 — 65
Begyn

delse 20 19 8 8 w

Ende. 20 20 9 8 5?

1865 — 66
Beg. 14 22 14 5 4 7

Ende. 16 23 14 5 4 7

1866 — 67
Beg. 15 21 11 12 6 4

Ende. 15 20 11 9 6 4

1867 — 68
Beg. 10 16 13 4 8 5

Ende. 11 16 14 5 7 4

1868 — 69
Beg. 12 11 10 9 8 6

Ende. 12 10 10 8 8 6

1869 — 70
Beg. 13 13 5 10 4 8

Ende. 14 12 5 8 4 7

1870 — 71
Beg.

1M

15

IIIM

17

IV 
Eng.
12

M
Latin.

6

lRb

4

ILb

6

Ende. 17 18 10 6 4 6
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gust 1864 til Juni 1871 gjennem de forskjellige Skole
stre (Begynd. Ende).

2den Realkl. 2den Lat.kl.

3d
ie

La
t.

Su
m

. 1 Engang 
i Aarets 

Løb.

Forhold mellem

a. b. a. b. Latinere Realister

5 4 4 68 16

15

13

5 n 4 3 » 69 14

6 w 4 2 78
83

17

17

25

6 4 2 81 25

5 5 6 5 90
93

21

21

33

3 3 6 5 82 26

8 4 3 5 3 79 24 29

4 4 3 3 3 74 20 27

5 6 3 3 2 75
77

22 30

5 4 3 3 2 71 22 27

5 5 3 3 5 74
77

23 25

5 5 3 2 5 70 21 23

5 8 3 4 7 87
89

26 29

3 3 3 4 6 80 25 20
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Dette Forslags senere Skjæbne.

I Forstanderskabets Møde d. Ilte Juli 1871 fremlagde 
Rektor ovenstaaende Forslag til Afgjørelse, efterat det ifor- 
vejen var omsendt til samtlige Medlemmers Granskning. For
standerskabet besluttede: „Sagen bliver at oversende til 
Formandskabet, idet Forstanderskabets Pluralitet paa For- 
haand i alt væsentligt henholdt sig til de af Rektor udtalte 
Anskuelser og det af ham fremsatte Forslag, hvorimod For
standerskabets Medlem Flor for Tiden herom ikke ønskede 
at udtale sig.“

I Forstanderskabets Møde d. 7de Decbr. 1871 blev 
denne Sag paany forhandlet, idet den nu var tilbagesendt 
„fra Formandskabet med Følgeskrivelse af 30te Novbr. s. A., 
hvori man underrettes om, at Sagen har været forelagt Re
præsentantskabet til Beslutning i Mødet d. 14de Novbr. med 
det Udfald, at Formandskabets Indstilling, der henholdt sig 
in terminis til Rektors Forslag, antoges mod 1 Stemme ved 
alternativ Votering mellem dette og et af Gaardejer Jullum 
fremsat Forslag. Efterat denne Sag var bleven diskuteret, 
enedes man om at anmode Rektor om at udarbejde det 
Overslag, som skulde følge Sagen, hvorhos Hr. Flor lovede 
til næste Møde at afgive sit Votum. Man enedes saa om 
at afgive Møde igjen til Sagens endelige Behandling om 
otte Dage til samme Klokkeslet.®

Dette Møde afholdtes d. 14de Decbr. næstefter, og 
„Hr. Flor indleverede sin Betænkning*),  dateret d. 13de 
Decbr. 1871, som Formanden oplæste for Forsamlingen.

*) Slutningen af Sparebankkasserer Flors Betænkning lød saa
ledes:

„Med Forbehold altsaa, at Middelskolen organiseres med to 
etaarige og to toaarige Klasser og at Latingymnasium og prak
tisk Realklasse besluttes oprettet samtidig, samt under Forbe
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DHrr. Byfoged Aas, Provst Schaanning og Løjtnant Rode 
tiltraadte i et og alt Rektors af Kommunebestyrelsen bi
faldte Forslag til Kristiansunds nuværende højere Skoles Om
ordning til Middelskole, Latingymnasium og praktisk Real
klasse, og ligesaa Rektors afgivne Budgetforslag — —

Hermed besluttedes Sagen udskriftsvis oversendt Kirke
departementet med samtlige dertil hørende Dokumenter.

Med Hensyn til Formandskabets Forlangende om sna
rest muligt at indkomme med Forslag til en Plan for den 
praktiske Realklasse besluttede man i et senere Møde at 
opnævne Medlemmer af en Komité til Udarbeidelsen af et 
saadant Forslag."

Fra Kirkedepartementet indløb derpaa som Svar føl
gende Skrivelse:

Fra
Den Kongelige Norske Regjerings 

Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet.

I Anledning af det med Forstanderskabets Skrivelse af 
17de December f. A. modtagne Forslag angaaende Kristi
ansunds Skoles endelige Ordning overensstemmende med 
Lov af 17de Juni 1869 skulde Departementet til Efterret
ning og videre Bekjendtgjørelse meddele, at Man for Tiden 
ikke vil kunne anbefale, at Skolen foruden med Middelskole 
udstyres baade med Latingymnasium og praktisk Realklasse, 
naar dette ikke kan ske uden Forøgelse af Statskassens 
Tilskud. Man maa derfor opfordre Kommunebestyrelsen til 
at opgive anden Passus af Post 1 i dens Beslutning af 14de 
November forrige Aar, medmindre den er villig til at for

hold af, at den Forøgelse af Skolens Budget, som den fore- 
slaaede Omordning foranlediger, bevilges udredet af Statskas
sen, — slutter jeg mig til Rektors Forslag af 12te Juni sidstled. 
med dertil knyttede Budgetforslag af Ilte dennes."
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øge det Tilskud, som Kommunen yder til Skolen, saa meget, 
at de med Realklassen forbundne Udgifter for den væsent
ligste Del kunne dækkes ved Skolepengene og det forøgede 
Kommunebidrag.

Udgifterne ved Middelskolen og Latingymnasiet auta- , 
ges i Henhold til Forstanderskabets Forslag at kunne be
regnes saaledes:

1. Lønninger:
a) til de kongelig ansatte Lærere: 

Rektor......................... 1000 Spd.
Overlærer......................... 600 —
2 Adjunkter ..... 800 —
Kateketen......................... 350 —

-------------- 2750 Spd.
b) 3 Klasselærere................................... 900 —
c) Timeundervisning: 

1 Timelærer................... 100 Spd.
Sanglærer............................... 40 —
Gymnastiklærer .... 50 —

-------------- 190 —
d) Kassereren....................................... 85 —
e) Pedellen............................................ 60 —

3985 Spd.
2. a) Bibliotheket........................... 40 Spd.

b) fysikalske og naturhistoriske 
Samlinger..........................20 —-

c) andre Læremidler ... 30 — $$ __
3. Fripladse og Moderation for Brødre . . 300 —
4. Lys og Brænde...........................65 Spd.
5. Trykning og Avertissementsom

kostninger, Program og Skrive- 
materialier...............................70 —

6. Blandede og tilfældige Udgifter 55 — _
samlet Udgift 4565 Spd.
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Det bemærkes, at blandt Udgifterne ikke er medreg
net Alders- og Lønstillæg til Skolens Lærere, hvilke hidtil 
paa Budgettet have været opførte under’ en samtlige Sko
ler omfattende fælles Post.

Som Indtægter kan paaregnes:
1. Skole- og Indskrivningspenge nominelt . 1762 Spd.
2. Renter af Skolens Kapitaler og Bidrag af

Oplysningsvæsenets Fond......................... 457 —

2219 Spd.
Naar dette Beløb fradrages Udgifterne, bliver der et 

Overskud i Udgifter af 2346 Spd.
Heraf antages Kommunen som hidtil at burde tilskyde 

1200 Spd. 
medens Resten eller..............................................1146 —
tilskydes af Statskassen.

2346 Spd.

Departementet skal med Hensyn hertil bemærke, at 
Man allerede under Overveielserne om den Reform af vort 
høiere Skolevæsen, som endelig er vedtaget ved Lov af 17de 
Juni 1869, har antaget, at det Forhold med Hensyn til Sko
lernes Økonomi, hvori Stat og Kommune ved tidligere Over
enskomster for Flerheden af disse Skoler have stillet sig til 
hinanden, ved Gjennemførelsen af den nye Skoleordning 
burde gjøres til Gjenstand for fornyet Drøftelse, idet Man 
fandt, at disse Overenskomster, der for den største Del ere 
stiftede for mere end 20 Aar tilbage, hverken stemmede 
med Forholdene i vedkommende Kommuner, saaledes som 
disse i den mellemliggende Tid have udviklet sig, eller over
hovedet passede til de Forudsætninger, hvorpaa den nye 
Skoleordning er bygget. Den af forrige Aars Storthing til 
Regjeringen stillede Anmodning om blandt Andet at over- 
veie, hvorvidt en retfærdigere og ligeligere Fordeling end 
den, der nu finder Sted, maatte være at opnaa for Ydelsen 
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af det Statsbidrag, som det fremdeles maatte findes nød
vendigt at tilstaa til Vedligeholdelsen af de offentlige Skoler 
for den høiere Almendannelse, har derhos givet Departemen
tet forøget Opfordring til nærmere at indgaa paa disse Spørgs- 
maal. Ved at sammenligne Kristiansunds Folkemængde, 
økonomiske Forfatning og Antallet af Elever ved denne 
Skole med Forholdene i de øvrige Byer, hvor der findes 
af Staten underholdte Skoler for den høiere Almendannelse, 
er Man imidlertid kommet til det Resultat, at der ikke med 
Billighed kan kræves et større direkte Tilskud til Skolen af 
denne Kommune, medens Man paa den anden Side heller 
ikke vil kunne anbefale Kommunens Bidrag nedsat. Deri
mod antages Kommunen at burde garantere for, at Skole- 
og Indskrivningspengenes nominelle Beløb i Middelskolen og 
Latingymnasiet eller de tilsvarende Klasser af den ældre 
Ordning kommer til at udgjøre, hvad oven er beregnet. Saa- 
dan Garanti, der allerede tidligere af Kommunen er over
taget, dog for et lavere Minimumsbeløb, antages nemlig nød
vendig til Betryggelse for, at Statens Tilskud kan holdes 
inden forud beregnelige Grændser, hvorfor lignende Garanti 
ogsaa vil blive krævet af samtlige øvrige Kommuner, hvor 
der findes offentlige Skoler for den høiere Almendannelse, 
hvortil Staten yder Bidrag.

I Overensstemmelse hermed skulde Man bede Sagen 
paany forelagt Kommunebestyrelsen med Opfordring til at 
fatte Beslutning om:

1. At garantere for, at Skole- og Indskrivningspengenes no
minelle Beløb i Middelskolen og Latingymnasiet eller 
i de tilsvarende Klasser af den ældre Ordning kommer 
til at udgjøre mindst 1762 Spd. aarlig, derunder alt- 
saa indbefattet Beløbene af Fripladse og Moderation 
for Brødre.

2. At yde til Skolen et direkte Tilskud af 1200 Spd. 
aarlig.
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3. At anskaffe og vedligeholde for Skolen hensigtsmæssigt 
Lokale med Inventarium (Undervisningsmidler derun
der ikke indbefattet) saaledes at det i Tvivlstilfælde 
overlades Skolernes Overbestyrelse at afgjøre, hvad der 
skal henregnes til fornødent Inventarium.

Forstanderskabet anmodes om at drage Omsorg for, 
at de ved Ovenstaaende foranledigede Beslutninger blive 
fattede saa betimeligt, at Forstanderskabets endelige For
slag tilligemed det specielle Budgetforslag for Aaret 1873 — 
74 indkommer hertil, inden Udgangen af September Maaned 
førstkommende.

Kristiania, den 17de Juli 1872.
Essendrop.

H. Nissen.
Til

Forstanderskabet for Kristiansunds offentlige Skole 
for den høiere Almendannelse.

I Anledning af denne Departementets Skrivelse, som 
efter at have circuleret mellem Forstanderskabets Medlem
mer kom under foreløbig Drøftelse i Møde d. 27de August, 
besluttede sammes Pluralitet (Rektor, Byfoged Aas, Løjtnant 
Rode og den i Provst Schaannings Sted nu indvalgte Di
striktslæge Werring) i Møde d. 5te Septbr. næstefter „at hen
stille til Kommunebestyrelsen, at Repræsentantbeslutningen 
af 14de Novbr. f. A. i saa Henseende forandres derhen, at 
Post 4 kommer til at lyde overensstemmende med Departe
mentets Forslag 1—2—3, samt at Kommunen endvidere for
pligter sig til for et Tidsrum af 5 Aar til Udgifterne af en 
oprettendes praktisk Realklasse at tilskyde indtil 300 Spd. 
udenfor hvad Skolepengene i denne Klasse maatte an
drage til.

Hr. Flor kunde ikke tiltræde noget Forslag, hvorved 
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Kommunens Bidrag til dens højere Skolevæsen vilde forø
ges, og forbeholdt sig at vedlægge en skriftlig Udtalelse.

Forstanderskabet varderhos enigt i, at de Dokumenter, 
som ved Sagens Behandling inden samme havde været frem
lagte, burde oversendes Kommunebestyrelsen.“

Disse Dokumenter, som d. 9de Septbr. tilligemed det 
samme Dag indløbne dissenterende Votum fra Hr. Flor over
sendtes Formandskabet, bestod foruden hin Departements
skrivelse af 17de Juli 1872 af a) en Skrivelse fra Rektor 
til Forst.skab. af 4de Septbr. med 2 Bilag og b) en Skri
velse fra Kassereren Adj. Bendixen til Forst.skab. af 4de 
Septbr. Af disse indtages til Sagens nærmere Belysning Rek
tors Skrivelse her nedenfor, saalydende:

Fra
Kristiansunds Skoles Rektor.

I Forstanderskabets Møde den 27de. August, da Spørgs- 
inaalet om vor Skoles Ordning ovenover Middelskolen paa 
Grund af Kirkedepartementets Skrivelse af 17de Juli atter 
kom under Drøftelse, udtaltes der Ønske om, at jeg til næ
ste Samling kunde opgjøre en Beregning over, hvad Mid
delskole alene vilde komme til at koste, og hvad Middel
skole med dertil knyttet Latingymnasium vilde andrage til, 
for at Diskussjonen derved kunde have visse Data at holde 
sig til. Allerede da gjorde jeg opmærksom paa, hvor van
skeligt, ja næsten umuligt et saadant Arbejde for Tiden er, 
da ingen dristede sig til at give mig bestemte Forudsætnin
ger, som jeg her kunde holde mig til, hverken om Middel
skolens Klassers Antal, eller hvilke Lærerkræfter i Tilfælde 
af, at en Reduktion kunde foregaa i Lærerkorpset, der skulde 
inddrages o. s. v. Jeg kunde risikere at levere et Arbejde, 
der vilde blive i høj Grad misvisende istedenfor retledende, 
og derved at paatage mig et Ansvar, jeg burde være fri 
for.
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Ved nærmere at tænke over Sagen er jeg slet ikke kom
men Maalet nærmere; men det viser sig fremdeles, som 
allerede i Skoleraadets første Møde(da detSpørgs- 
maal vaktes), at det er en ligefrem Umulighed at sige, at 
til et Gymnasium hører de og de Lærere med saa og saa 
stor Gage, og til Middelskolen de og de Lærere med den 
og den Gage, altsaa andrager Lærerlønningerne ved Gym
nasiet til x Spd. og ved Middelskolen til y Spd. Naar man 
siger, at ved en Middelskole behøves vistnok en Rektor, 
men kan Overlærerposten inddrages, saa ved jeg ikke, hvor
til man støtter en saadan Paastand, aldenstund man i dette 
Øieblik ikke har en eneste fuldfærdig Middelskole efter den 
nye Lovs Konstruktion som en for sig bcstaaende selvstæn
dig Skoleart, og aldenstund man finder, naar man slutter 
fra de nu bestaaende 3 gamle Middelskoler, at den Mid
delskole, som vor i Elevantal kommer nærmest, Arendals 
nemlig, netop har Overlærer, medens Laurviks og Kongs- 
bergs derimod ikke. Naar der saa videre stilles i Udsigt, 
at naar Gymnasiet sløjfes, saa „vil Middelskolen med de 
paaregnelige Midler kunne gives en fuldstændigere Udstyrel
se", saa bliver det igjen et Spørgsmaal, hvad derved for- 
staaes, om en Skole med lutter etaarige Klasser eller saa 
liden Kombination mellem Klasserne som muligt. „Men hvor
til beholde et Gymnasium med et saa lidet Discipeltal, hvor
for ikke langt heller anvende de dertil medgaaende Udgif
ter til en Realklasse, en praktisk Realklasse, som kan paa
regne en langt anden Søgning?" Jeg har selv bidraget min 
Skjærv ved Udarbejdelsen af den Plan til en praktisk Re
alklasse, som netop nu foreligger*),  til at lette mest muligt 
Adgangen til den, og ingen vil mere end jeg glæde sig, om 
den maatte blive duelig benyttet; men paa Forhaand her 
at gaa ud fra dette eller hint Discipelantal og beregne den

*) [Derom mere nedenfor].
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nes aarlige Indtægter er umuligt, da vi aldeles mangler Er
faring i saa Maade, og det ikke er gjort med Udarbejdel
sen af en Plan, om denne end var nok saa god. Her kom
mer f. Ex. særdeles meget an ogsaa paa den Lærers Per
sonlighed og Dygtighed, der skal overtage de væsentligste 
Fag i Klassen, Og tror man paa den anden Side, at man alle
rede nu har Erfaring for, at Latingymnasiet kun lidet vil 
blive benyttet, og slutter i saa Maade fra de gamle Latinklassers 
Discipeltal i de forløbne Aar fra den Tid, da denne Skole 
kan siges fuldstændig at have været igang gjennem alle sine 
Klasser fra nederst til øverst o: fra og med Sommeren 
1867, — saa turde dette vise sig ligesaa snart at ville være 
en forhastet Slutning som en fuldt paalidelig. Thi næst at 
bemærke, at de gamle Latinklassers ringe Belæg ingenlunde 
er en Skuffelse, men noget, som man aldrig har ventet anderle
des i vor By — ikke engang under Bestræbelserne fra Kommu
nens Side for at faa den nuværende Skole, en Tid, da det sagde 
sig selv, at jo høiere Discipelantal man kunde stille i Udsigt lige
overfor Statsmyndighederne, des hellere vilde man faa sit Ønske 
om enSkole opfyldt—,maa det ogsaa nøje bemærkes, at vi for 
Øjeblikket ganske er uden orienterende Oversigt 
over, hvorledes det gaar med de forskjellige Sko
ler nu rundt omkring i Landet, hvilke Byer der be
holder, hvad de har, og hvilke der faar mindre (at nogen 
faar mere, tør være tvivlsomt). Naar det er op- og afgjort, 
ikke før, kan man her med nogen Rimelighed anstille en 
Sandsynlighedsberegning, og naar saa nogle Aar er gaaede, 
endog vinde en Smule Erfaring, og den er bedre end al
skens Beregninger. Paa samme Tid, som jeg altsaa ønsker, 
at vor praktiske Realklasse maa blive stærkt besøgt og 
komme til at svare til vore Forhaabninger, — maa jeg for 
Tiden tilraade, at vi ikke giver Slip paa det Gode, vi alle
rede har i et til vore nuværende Latinklasser svarende Gym-
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nasium, — men indtager et afventende Standpunkt 
for at vinde Tid og derved en Smule Erfaring. 
Da vil vi faa de fornødne Forudsætninger at bygge paa og 
vide, om den praktiske Realklasse bar svaret til vor For
ventning, om f. Ex, Negteisen af et Gymnasium i Molde har 
havt nogen Indflydelse paa Frekventsen hos os osv. — Det 
er imidlertid en Mislighed med Forholdet mellem Kommu
nernes Bidrag og Statens Bidrag til Skolerne, men at faa 
nogen Forandring istand i saa Maade er ueppe at tænke 
paa. Man erholder nemlig intet Statsbidrag, uden forsaa- 
vidt som Kommunens Bidrag, som der først tages til, viser 
sig utilstrækkeligt. Følgen deraf er, at naar Skolepengenes 
samlede Beløb ikke gaar ned under det af Kommunen ga
ranterede Minimum, interesserer det i Grunden Kommunen 
som saadan kun lidet, enten saa Skolen er stærkt eller svagt 
frekventeret, men Staten interesserer den Sag desto mere. 
Men det siger sig selv, .at enhver er interesseret i, naar 
først en Kommune har gjort store Opofrelser for at faa en 
tidssvarende Læreanstalt, at denne i videst mulige Grad be
nyttes til Kundskabers og Dannelses Befordring, og fra denne 
Side betragtet ligger det særdeles stor Magt paa, 
at en Byes Skole ikke alene er anlagt paa at komme 
Byen selv til Nytte, men frembyder ved sin fuldstæn
dige og alsidige Indretning Tiltrækningskraft 
ogsaa for udenby es, og det er med dette Hensyn for 
Øje, jeg endog holder vel saa meget paa et Latingymnasium 
(et beskedent paa 2 Klasser) i Kr.sund, som paa en prak
tisk Realklasse. Jeg vil i denne Forbindelse bemærke, at 
af de 6 udenbyes Disciple, som for Tiden er i de Klasser, 
hvori der er Anledning til Undervisning i Latin, benytter 
5 denne Anledning; kun den 6te holder sig til Engelsk
linjen.

„Men Fordringerne paa Kommunen til Ordningen af 
3
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dets højere Skolevæsen bliver saa uforholdsvis store.“ Jeg 
er fuldkommen enig deri. Selv Departementet indrømmer, 
“at der ikke med Billighed kan kræves et større direkte 
Tilskud til Skolen af denne Kommune, medens man paa den 
anden Side heller ikke vil kunne anbefale Kommunens Bi
drag nedsat.11 Og dog forlanger Departementet, at, vil man 
ogsaa have en praktisk Realklasse, maa Kommunen forøge 
sit Tilskud „saa meget, at de med Realklassen forbundne 
Udgifter for den væsentligste Del kan dækkes ved Skole
pengene og det forøgede Kommunebidrag.11 — At modsættte 
sig Departementets Forlangende i saa Henseende, hvor lidet 
billigt jeg end finder det efter de fuldstændige Oplysninger, 
der er meddelt Departementet om denne Byes Opofrelser 
for sin Skole, forekommer mig imidlertid utilraadeligt, naar 
jeg betænker, at vi har oplevet den Begivenhed, at Norges 
Storthing under 1ste Mai 1871 endog har anmodet Regje- 
ringen „om at tage under Overvejelse og derefter indkomme 
med Betænkning om, hvorvidt det maatte være tilraadeligt 
sukcessive at nedlægge de existerende offentlige Latin- og 
Realskoler eller højere Almenskoler." Men at denne By i 
Længden skal yde mere til denne Udgiftspost, kan jeg hel
ler ikke stemme for. Jeg har derfor ikke andet at gribe 
til, end at udbede mig en Frist til at anstille de yderligere 
Overvejelser, Sagens Vigtighed kræver, og maa derfor slutte 
mig til det i Mødet den 27de August antydede Forslag om 
et Par hundrede Dalers Tilskud i et begrændset Tidsrum, 
for at den da navnlig om den praktiske Realklasses Benyt
telse vundne Erfaring og det orienterende Overblik 
over vort Lands Skoleforhold, som da forhaabent- 
lig vil være komne til Afgjørelse for en længere 
Fremtid, kan vejlede os til en endelig Beslutning, hvis 
Grunde kan sikre os mod enhver Fortrydelse eller Anklage 
for Overilelse.
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Enkelte Strøbemærkninger og Notater vedlægges, hvis 
Værd jeg lader staa derhen. Selv kan jeg, efter hvad i Be
gyndelsen er udtalt, ikke tillægge dem stor Betydning.

Kristiansund den 4de Septbr. 1872.
J. Etsier Bødtker.

Til
Kristiansunds Skoles Forstanderskab.

Under 27de Novbr. 1872 tilbagesendtes derpaa Sagen 
til Forstanderskabet med Underretning om, at Kommune
bestyrelsen i Møde d. 14de s. M. havde bifaldt Formand
skabets Indstilling, ifølge hvilken Kommunebestyrelsens Be
slutning af 14de Novbr. 1871 fastholdtes for Post 1, 2 og 
3, medens Post 4 ml var forandret saaledes: 
„4) Kommunen forpligter sig til:

a. at garantere for, at Skole- og Indskrivningspenge
nes nominelle Beløb i Middelskolen og Latingym
nasiet eller i de tilsvarende Klasser af den ældre 
Ordning kommer til at udgjøre mindst 1762 Spd. 
aarlig, derunder altsaa indbefattede Beløbene af 
Fripladse og Moderation for Brødre;

b. at bidrage aarlig til Skolens Udgifter efter Regje- 
ringens og Storthingets nærmere Bestemmelse et vist 
Beløb — saafremt Oprettelse af en praktisk Real
klasse indvilges — indtil 1200 Spd.;

c. at anskaffe og vedligeholde for Skolen hensigtsmæs
sigt Lokale med Inventarium (Undervisningsmidler 
derunder ikke indbefattet), saaledes at det i Tvivls
tilfælde overlades Skolens Overbestyrelse at af- 
gjøre, hvad der skal henregnes til fornødent Inven
tarium."

3*



36

Et Forslag fra O. Julhim om, at man skulde søge Sko
len omforandret til „en Middelskole med dertil knyttet prak
tisk Realklasse", forkastedes mod 2 Stemmer,

Kommunebestyrelsen var saaledes ikke gaaet ind paa 
efter Departementets Opfordring „at opgive anden Passus 
af Post 1 i dens Beslutning af 14de Novbr. 1871“ (Isteden- 
for den nuværende øverste Realklasses sidste Skoleaar træf
fes der snarest muligt forberedende Skridt til en praktisk 
Realklasses Oprettelse overensstemmende med samme Lov), 
heller ikke paa istedenfor 4) b, som er en ordret Gjenta- 
gelse af dens Beslutning 4) c af 14de Novbr. 1871 „at yde 
til Skolen et direkte Tilskud af 1200 Spd. aarlig" (uden 
at knytte denne Bevilgning til en praktisk Realklasses Op
rettelse).

Som Følge heraf foreslog Departementet for Storthin- 
get at bevilge Skolen for Budgetterminen 1873—74 et Til
skud af Statskassen 1259 Spd. (til Middelskole og Latin
gymnasium) og ikke, som af Forstanderskabet i Medhold af 
Kommunebestyrelsens nysnævnte Beslutning opført, 1669 Spd. 
(praktisk Realklasse iberegnet). Departementet begrunder 
sit Forslag saaledes:

„Forstanderskabets Forslag er bygget paa Forudsætnin
gen om, at der i Forbindelse med Middelskole og Latin
gymnasium oprettes en praktisk Realklasse, hvorom Kom
munebestyrelsen har andraget. Udgifterne ved denne Klasse 
er anslaaede til 720 Spd., nemlig Løn til en Klasselærer 
600 Spd. og Timeundervisning 120 Spd., medens der paa
regnes en Indtægt af Skolepenge i denne Klasse af 300 
Spd. Udgifterne ved Klassen, derunder ikke indbefattet 
Udgifterne til Lys og Brænde samt til Læremidler o. s. v., 
hvilke formentlig tænkes udredede af den almindelige Be
vilgning til Skolen, vil saaledes med 420 Spd. overstige 
Indtægterne."

Efter derpaa i Korthed at have forklaret, hvorledes
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Klassen efter den udarbejdede og oversendte Plan tænkes 
indrettet, fortsætter Departementet:

„Til Støtte for sit Andragende om Oprettelsen af en 
praktisk Realklasse ved denne Skole uden forøget Tilskud 
fra Kommunen er af Kommunebestyrelsen foruden de almin
delige Grunde, der taler for Hensigtsmæssigheden og Nyt
ten af en saadan Klasse, specielt fremhævet, at Kristian
sunds Kommune allerede yder et saa stort Bidrag til Ste
dets højere Skole, at en Nedsættelse i dette Bidrag her om 
nogensteds maatte ansees billig, samt at en Realklasse ikke 
kan ansees mere end som Erstatning for øverste Afdeling 
af den ældre Ordnings Realklasser, hvortil ingen tilsvarende 
Klasse haves i den nye Middelskole.

Departementet erkjender Ønskeligheden af en praktisk 
Realklasse i en By med Kristiansunds opblomstrende Han
del, men finder dog overensstemmende med, hvad Departe
mentet tidligere har tilkjendegivet Kommunebestyrelsen, ikke 
at kunne anbefale en saadan Klasse oprettet for det Offent
liges Regning, medmindre Kommunen indgaar paa at til
skyde den væsentligste Del af de dermed forbundne Ud
gifter.

Med dette Udgangspunkt vil de Poster i Forstander
skabets Forslag, der angaar den praktiske Realklasse, ud- 
gaa, og Udgifterne følgelig blive at beregne til 4595 Spd. 
og Indtægterne af andre Kilder end Statskassen til 3336 
Spd. Som Tilskud af Statskassen i næste Budgettermin vil 
altsaa udkræves 1259 Spd.“

Storthinget fattede under 5te Juni 1873 sin Beslutning 
overensstemmende med den kongl. Proposition, der støttede 
sig til Departementets Begrundelse.

Som Følge heraf opfordrede Departementet Skolens 
Forstanderskab i nedenstaaende Skrivelse til at bevirke en 
Forandring i Kommunebestyrelsens Beslutning af 14de Novbr. 
1872:
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Fra
Den Kongelige Norske Regjerings 

Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet.
I Forbindelse med Departementets Skrivelse af 27de 

forrige Maaned skulde man bede Kristiansunds Kommune
bestyrelse snarest muligt opfordret til at forandre Post 4 
Ltr. b i Kommunebestyrelsens Beslutning af 14de Novbr. 
1872 derhen, at Kommunen ubetinget yder til Stedets Mid
delskole og Latingymnasium et Beløb af 1200 Spd. aarlig 
fra 1ste Juli dette Aar at regne.

For det Tilfælde, at Kommunebestyrelsen mod Forvent
ning ikke skulde ville indgaa herpaa, imødeser Man fra Sko
lens Rektor Forslag til en saadan sparsommeligere Indret
ning af Skolens Klasser, at Udgifterne ville kunne bestrides 
uden forøget Tilskud af Statskassen.

Med Hensyn til de Betingelser, paa hvilke en praktisk 
Realklasse kan ventes tilknyttet Skolen, henvises til Depar
tementets Skrivelse til Forstanderskabet af 17de Juli forrige 
Aar og Departementets Udtalelser i dets underdanigste Fo
redrag af 10de Januar dette Aar, der ligger til Grund for 
den kongelige Proposition af 21de næstefter, hvoraf Aftryk 
er Forstanderskabet tilstillet, hvorhos bemærkes, at vedkom
mende Storthings-Kommitté angaaende dette Punkt har ud
talt sig saaledes:

„Beregnet paa samme Maade som ved de øvrige Sko
ler er Kristiansunds Tilskud til sin Skole omtrent | af dens 
Kostende som Kommuneskole, altsaa forholdsvis noget større 
end andensteds, men herved maa erindres de særegne Om
stændigheder, hvorunder den herværende Skole blev opret
tet, og ialfald bør det efter Kommiteens Mening fastholdes, 
at den praktiske Realklasse skal være en Kommunesag, 
hvis Udgifter for den væsentligste Del bæres af Kommunen, 
som derfor har Frihed til at bestemme dens Indretning. 
Man maa saaledes med Departementet fraraade dens Op
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rettelse, hvor disse Vilkaar ikke ere tilveiebragte, men deraf 
følger ogsaa, at det ligger i Kommunens Haand at skaffe 
sig hvad den ønsker ved at tilveiebringc disse, og Kommit- 
tcen antager, at der isaafald ikke vil være Noget til Hinder 
fra Administrationens Side for, at den praktiske Realklasse 
iaar kan komme i Virksomhed.“

Kristiania, den 8de Juli 1873. 
Essendrop.

C. Collett. 
Til

Forstanderskabet for Kristiansunds offentlige
Skole for den høiere Almendannelse.

Skolens Forstanderskab, som behandlede denne Opfor
dring i Møde d. 19de August 1873, anbefalede Departemen
tets Forlangende indrømmet for det da allerede løbende 
Skoleaar, hvorhos man forøvrigt henstillede Sagen til Kom
munens Afgjørelse.

Formandskabet, som tiltraadte Forstanderskabets Ind
stilling angaaende det løbende Skoleaar (nedenstaaende Kom
munebeslutnings 1ste Post), delte sig, hvad Fremtiden an
gik, i 2 Fraktioner. Pluraliteten indstillede til Repræsen
tantskabet at beslutte, at, idet Kommunebestyrelsen forøv
rigt fastholder nævnte dens Beslutning af 14de Novbr. f. A., 
vedtager den for et Tidsrum af 5 Aar fra førstkommende 
1ste Juli at regne at forøge Kommunens Bidrag til Skolen 
til 1400 Spd. I Løbet af disse 5 Aar bliver det. nærmere 
at afgjøre, om Gymnasiet skal sløjfes. Minoritetens Ind
stilling vil sees af nedenstaaende Kommunebeslutnings 2den 
Post.

I Møde d. 24de Oktober 1873 vedtoges nemlig i An
ledning af Departementsskrivelsen af 8de Juli og Forstan- 
derskabsindstillingen af 19de August s. A. følgende Kommu
nebeslutninger :
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„Som 1ste Post bifaldtes enstemmig Formandskabets 
Indstilling, saalydende: Forsaavidt angaar Skoleaaret fra 
1ste Juli d. A. til 1ste Juli 1874 frafalder Kommunebesty
relsen den til dens Beslutning af 14de Novbr. f. A. angaa- 
ende et Bidrag af 1200 Spd. aarlig til Byens offentlige Skole 
for den høiere Almendannelse knyttede Betingelse om Op
rettelse af en praktisk Realklasse.

Som 2den Post bifaldtes med lOmod 9 Stemmer føl
gende af Formandskabets Mindretal fremsatte Forslag: Kri
stiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse, 
den tidligere lærde- og Realskole, organiseres som Middel
skole med dertil knyttet praktisk Realklasse, men uden no
get Gymnasium.

De under 14de Novbr. f. A. fattede Beslutninger om 
Skolepenge i Middelskolon og den praktiske Realklasse, 
om Fripladse i den første og endelig angaaende Lokale 
for Skolen, dens Rektor og Pedel, blive fremdeles gjæl- 
dende.

Derhos forpligter Kommunen sig til aarlig at yde til 
den som anført organiserede Skole 900 Spd., der i For
bindelse med Renterne af den for Skolen sammenskudte Ka
pital 8500 Spd. vil udgjøre Byens Bidrag til Skolen."

Forsaavidt denne Beslutnings 2den Post ikke var be
sluttet med den i Formandskabsloven foreskrevne Pluralitet, 
blev denne Post udsat af Amtet til fornyet Behandling. 
Under Ilte December 1873 fattede da Kommunebestyrelsen 
følgende modificerede Beslutninger:

„Med 10 mod 8 Stemmer forkastedes Post 2 i Repræ
sentantskabets Beslutning af 24de Oktober d. A.

Derefter bifaldtes enstemmig følgende Forslag, hvis før
ste Del er stemmende med Formandskabets Flertals Ind
stilling af 19de Septbr. d. A., medens dets sidste Del er 
tilføjet efter Forslag af Byfogden:

Idet Kommunebestyrelsen forøvrigt fastholder nævnte 
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dens Beslutning af 14de Novbr. f. A , vedtager den for et 
Tidsrum af 5 Aar fra førstkommende 1ste Juli at regne at 
forøge Kommunens Bidrag til Skolen til 1400 Spd. 1 Lø
bet af disse fem Aar bliver det nærmere at afgjøre, om 
Gymnasiet skal sløjfes, hvorfor de Disciple, som herefter 
optages i Skolen, ingen Ret har til at forlange at gjennem- 
gaa Gymnasiet, om dette imidlertid skulde blive besluttet 
nedlagt.11

I Overensstemmelse hermed indgik Skolens Forstander- 
skab, som tidligere under 30te Oktbr. s. A. havde maattet 
paa Departementets Opfordring affatte et paa Kommunens 
tidligere Stilling til Sagen (Repræsentantbeslutning af 14de 
Novbr. 1872) baseret Budgetforslag, nu under 16de Decbr. 
1873 med et paa Repræsentantbeslntningcn af Ilte s. M. 
grundet endeligt Budgetforslag for det næstfølgende Skolc- 
aar saaledes, at Kommunens Bidrag opførtes med 1400 Spd. 
og Statskassens med 1256 Spd. 18 /?.

Storthingets Kirkekomité indstillede derpaa:
„Til Kristiansunds Skole, omfattende Middelskole, La

tingymnasium og praktisk Realklasse, bevilges for Budget
terminen 1874—75 1277 Spd., deri indbefattet aarlig Løn 
af 80 Spd. til Pedellen, paa de af Kommunebestyrelsen un
der 24de Oktober og Ilte December 1873 vedtagne Be
tingelser.“

Denne Indstilling blev af Storthinget enstemmig bifaldt 
d. 19de Mai 1874.



Om den praktiske Realklasse.

Efter Formandskabets Opfordring (se p. 25) nedsatte 
Forstanderskabet d. 7de Marts 1872 en Komité, bestaaende 
af Konsul N. H. Knudtzon, Kjøbmand Oluf Herlofsen, Cand. 
juris Bankchef Krist. Heyerdahl samt Adjunkterne Bendixen 
og Larsen, for at udarbejde Plan til Byens vordende prak
tiske Realklasse. Komiteen valgte Adjunkt Larsen (Real
kandidat) til Formand og indsendte under 19de Juni s. A. 
sit Arbejde, som efter at være omsendt blandt Forstander
skabets Medlemmer drøftedes af samme i Møde d. 27de 
August næstefter. „Man enedes om, at Rektor efter de i 
Samlingen faldne Ytringer om Komiteens Udkast skulde ud
arbejde en revideret Plan til Forelæggelse i et senere Møde, 
før Sagen expederedes til Formandskabet.“

I Forstand.sk.’s Møde d. 5te Septbr. 1872 „behandlede 
man den af Rektor leverede Revisjon af Planen, som før 
havde cirkuleret mellem Medlemmerne, og efter at have 
gjennemgaaet samme besluttede man samtlige Dokumenters 
Oversendelse til Formandskabet11, hvilket derpaa skede d. 
9de Septbr. i Forbindelse med de øvrige „Skolesagens11 Akt
stykker (se p. 30).

Forstanderskabots Forslag var saalydendc:
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Plan
for en praktisk Realklasse i Kristiansund.

Jfr. Lov om offentlige Skoler for den højere Almendannelse 
af 17de Juni 1869 §§ 2 og 5 andet Passus, §§ 10, 
19, 23, 27, 33, 38, 63, 66.

I.
Klassens Formaal og Indretning i Almindelighed.

§ 1. Til Kristiansunds Middelskolc knyttes en praktisk 
Realklasse, hvis Formaal skal være at udvide og 
videre bearbejde Middelskoleus Undervisningsstof 
med særligt Hensyn til Uddannelse for praktiske 
Livsstillinger i Kristiansunds By og Omegn.

§ 2. Den praktiske Realklasses Kursus er etaarigt. Dens 
Undervisning omfatter følgende Fag:
Modcrsmaal, Engelsk, Tysk, Fransk, Norges Insti
tutioner, Geografi, Mathcmatiske Fag, Fysik, Kemi, 
Tegning og Bogholderi.

§ 3. De i § 2 nævnte Fag ordnes i tvende Grupper paa

21. (25)

følgende Maade og med følgende ugentlige Timetal
Gruppe I. Gruppe II.

1. Modersmaal . . 2. 2.
2. Engelsk . . . 4. »
3. Tysk .... 4.
4. Norges Institutionel 2. 1.
5. Geografi . , . 2. 1.
6. Mathematiske Fag 3. 7.
7, Fysik .... n 3.
8. Kemi .... » 4.
9. Tegning . . . 2. 2.

10. Bogholderi . . 2. 2.
11. Fransk (valgfrit). 4. n

22.
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I de for Grupperne fælles Fag er Undervisningen 
fælles. I Fagene „Norges Institutioner" og „Geo
grafi", hvilke i Gruppe I. hver har 2 Timer, i Grup
pe II. hver 1 Time, fordeles Undervisningsstoffet 
saaledes, at Gruppe I. i 1 af de 2 Timer i hvert 
af Fagene har Undervisning fælles med Gruppe II. 
I „Mathematiske Fag“ fordeles Undervisningsstoffet 
saaledes, at Gruppe I. og II. nyder Undervisning 
fælles i 3 af de Faget tildelte Timer.

§ 4. Enhver, som optages som fast Elev, er forpligtet 
til at deltage i Undervisningen i samtlige de Fag, 
der er tillagte den af ham valgte Gruppe. Inden 
de Grændser, som Skolens og Undervisningens eget 
Tarv tilsiger, kan han desuden erholde Undervis
ning ogsaa i Fag, henhørende til den anden Gruppe. 

Saalænge Skolens Tarv tillader det, kan ogsaa 
andre end faste Elever stedes til Undervisningen i 
enkelte Fag.

II.
Maal et for Undervisningen i de forskjellige Fag.

§ o. Modersmaal.
Gruppe L: Udvidelse af Middelskolens Lærestof (For

fatterlæsning og litteraturhistoriske Oplysninger). 
Udarbejdelser. Nu og da Oversættelser.

Gruppe IL: Som for Gruppe I. bestemt med Ude
ladelse af „Nu og da Oversættelser".

§ 6. Engelsk og Tysk.
Sammenhængende Forfatterlæsning, væsentlig kurso
risk. Mundtlige og skriftlige Øvelser i at oversætte 
til det fremmede Sprog. Nu og da skriftlig Over
sættelse af vanskeligere Stykker af Forfattere. Han
delskorrespondance. Konversation.
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§ 7. Norges Institutioner.
Gruppe I.: Almindelig Kjendskab til Norges Sam

fundsforhold og Institutioner, nøjere Kjendskab 
til Vexelret og Søret (hvad Rhederi, Havari og 
Bodmeri angaar). Den almindelige Theori for 
Penge- og Bankvæsen.

Gruppe II.: Almindelig Kjendskab til Norges Sam
fundsforhold og Institutioner.

§ 8. Geografi.
Gruppe I.: Kort Omrids af den mathematiske Geo

grafi. Handelsgeografi: De forskjellige Landes 
vigtigste Ilandelsartikler med Paavisning af Pro
duktions- og Afsætningssteder, samt af Kommu
nikationer. De vigtigste Grene af „Norges Øko
nomi11.

Gruppe II.: Kort Omrids af den mathematiske Geo
grafi. De vigtigste Grene af „Norges Økonomi".

§ 9. Mathematiske Fag.
Gruppe I.: Handelsregning. Flade- og Kubikreg- 

ning. Øvelser i Udmaaling og Beregning.
Gruppe IL: a) Handelsregning. Flade- og Kubik- 

regning,
b) Plan Trigonometri og Stereometri ef

ter kortfattede Lærebøger. Øvelser 
i Udmaaling og Beregning.

Saave.l i Trigonometri som i Ste
reometri medtages ikke Beviser eller 
Udviklinger, som volder Vanskelig
heder. I Trigonometrien indskræn
ker man sig til hvad der udkræves 
til Trianglers Opløsning.

§ 10. Fysik.
Middelskolens Undervisningsstof udvides og bear
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bejdes videre, ligesom nye Partier gjennemgaaes,— 
alt med særligt Hensyn til det praktiske Liv.

§ 11. Kemi.
Anorganisk Kemi efter en kortfattet Lærebog. Af 
organisk Kemi de for det praktiske Liv vigtigste 
Processer f. Ex. Gjæringer.

§ 12. Tegning.
Fortsættelse af Middelskolens Undervisning med 
særligt Hensyn til det praktiske Liv.

§13. Bogholderi.
Enkelt og dobbelt.

§ 14. Fransk.
En Læsebog eller passende Forfattere. Kursorisk 
Læsning. Grammatik. Mundtlige og skriftlige Øvel
ser i at oversætte til Fransk, Handelskorrespon
dance.

IH.
Examen. Undervisningstid.

§15. Den praktiske Realklasses Kursus afsluttes med en 
offentlig Afgangsexamen, som afholdes samtidig med 
Middelskolens.

Ved denne gives følgende skriftlige Opgaver:
1. En Opgave i Modersmaal.
2. En engelsk Stil.
3. En tysk Stil.
4. Nogle Opgaver i Mathematiske Fag.
5. En Opgave i Fysik.
6. En fransk Stil.

Enhver af de skriftlige Besvarelser bedømmes af 
Læreren og en Censor.

Ved den mundtlige Prøve examineres i alle Fag, 
undtagen Bogholderi og Gruppe I.’s Mathematiske 
Fag.
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De i Bogholderi førte Bøger fremlægges og be
dømmes af Læreren i Faget sammen med en Cen
sor; ligesaa Tegnebøgerne.

Ved enhver mundtlig Examination skal der være 
en Censor tilstede. Censorerne opnævnes af Sko
lens Forstanderskab og tilkaldes af Skolens Rektor.

Karaktererne betegnes og Hovedkarakteren be
regnes paa den ved Middelskolen brugelige Maade. 
For at bestaa Prøven og erholde Modenhedsvid
nesbyrd kræves, at Hovedkarakteren ikke er un
der 3|.

§ 16. Som ved Middelskolen henlægges ogsaa Undervis
ningen i den praktiske Realklasse i Regelen til For
middagen og meddeles saavidt muligt i sammen
hængende Timer,

IV.
Disciples Optagelse.

§17. Bestaaet Afgangsexamen ved en Middelskole gi
ver Ret til Optagelse i den praktiske Realklasse.

Attraar nogen, der ej har bestaaet Afgangsexa- 
men ved en Middelskole, at blive optagen som fast 
Discipel, maa han forinden i den valgte Gruppes 
Fag bestaa en Optagelsesprøve, der svarer til denne. 
Dog kan ogsaa Aspiranter optages, som ikke gjør 
fyldestgjørende Rede for Kundskaber i alle en Grup
pes Fag, naar Rektor og vedkommende Lærer er 
enige om, at en saadan Optagelse ikke er til Hin
der for Undervisningen. For at stedes Adgang til 
Undervisningen i enkelte udenfor Gruppen valgte 
Fag maa Aspiranten tillige ved en Prøve godtgjøre, 
at han er i Besiddelse af tilstrækkelige Forkund
skaber til med Held at kunne følge Undervisningen 
i disse Fag.



48

Af de Aspiranter, som kun skal undervises i en
kelte Fag, kræves for disses Vedkommende en lig
nende Optagelsesprøve som den sidstnævnte.

Anmeldelsen til Optagelse i den praktiske Real
klasse skal for enhver Discipel, der ikke kan frem
lægge Vidnesbyrd om bestaaet Afgangsexamen ved 
en Middelskole, være ledsaget af tilstrækkeligt Vid
nesbyrd om godt moralsk Forhold.

V.
Indskrivnings- og Skolepenge.

§ 18. Indskrivningspengenc erlægges ved Optagelsen som 
fast Discipel med 4 Spd. De Disciple, der fra Mid
delskolen efter bestaaet Afgangsexamen gaar umid
delbart over i den praktiske Realklasse, er fritagnc 
for at erlægge Indskrivningspenge til denne.

§ 19. Enhver, som optages som fast Discipel, erlægger 
Skolepenge med 36 Spd. aarlig, hvad enten han 
indskrænker sig til Undervisning i en enkelt Grup
pes Fag eller desforuden ogsaa vælger andre Fag. 
De indbetales til Kassereren forskudsvis hvert Kvar
tal eller, om ønskes, hver Maaned; men i Tilfælde 
af Discipelens Udtrædelse af Klassen i Løbet af 
Kvartalet, bliver under alle Omstændigheder den 
fulde Kontingent for dette at erlægge.

Den, der er stedet Adgang til Undervisning kun 
i enkelte Fag, erlægger, hvis han deltager i et en
kelt Fag, 
der er tillagt 1 eller 2 Timer ugentlig, 12 Spd. aarlig, 

— —mere end 2 — — ,16 — —
i Fag, som tilsammen

er tillagt indtil 10 — — ,24 — —
i Fag, som tilsammen

er tillagt mere end 10 — — ,40 — —



49

§ 20. Erlægges ikke Skolepengene i rette Tid, og Kasse
reren derom gjør Anmeldelse til Rektor, skal denne 
udelukke Discipelen fra Undervisningen, indtil de 
erlægges.

§ 21. Ønsker en Discipel i Aarets Løb at udtræde af Klas
sen, maa skriftlig Anmeldelse derom gjøres til Rek
tor 6 Uger før Kvartalets Udløb, da i modsat Fald 
Skolepengene erlægges for det følgende Kvartal.

I Forbindelse med ovenstaaende Plan skal man derhos 
her indtage, hvad Komiteen forudskikker til Begrundelse og 
nærmere Forstaaelse af sit Arbejde.

Vi har troet, siger den, at man for det første burde 
blive staaende ved et etaarigt Kursus for den praktiske Re
alklasse, da et saadant vil kunne meddele et Fond af Kund
skaber, som maa ansees tilstrækkelige for at træde ind i 
de Livsstillinger, de fleste Elever, der søge hen til en prak
tisk Realklasse, komme til at indtage.

Af Fag, hvori efter Loven skal meddeles Undervisning 
i den praktiske Realklasse, har Komiteen i Planen ikke op
taget Tegning og Velstandslære som egne Fag. For 
Velstandslærens Vedkommende skal dog bemærkes, at Pla
nen i Maalet for Undervisningen i Geografi opstiller »Nor
ges Økonomi11, hvorved det Væsentlige i Faget efter vor 
Formening er medtaget. Hvad Tegning angaar, har Komi
teen tænkt sig, at der ved Byens offentlige Tegneskole vil 
være Anledning til at erholde Undervisning saavel i Fri- 
haands- som geometrisk Konstruktionstegning. Den prakti
ske Realklasse maa derfor med Tryghed kunne henvise de 
Elever, som attraa videre Undervisning i Tegning end den, 
Middelskolen har meddelt, til Byens offentlige Tegneskole. 
Forresten skal Komiteen ikke undlade at bemærke, at Mid
delskolens Undervisningsstof i Tegning ikke er saa lidet, 

4 



50

navnlig i geometrisk Konstruktionstegning, Og denne sid
ste Slags Tegning er det, Komiteen anser som den vig
tigste for de fleste Elever, der ville søge en praktisk Re
alklasse.

Komiteen opstiller i sit Udkast istedetfor „Nordens Hi
storie, dets Samfundsforhold og Institutioner11 (se Forslag 
til Ordning af det høiere Skolevæsen I S. 281) kun „Nor
ges Institutioner" og har derfor troet at kunne benytte dette 
Navn istedetfor Lovens Navn „Historie". Vi anse nemlig 
nogen større Oversigt eller mere indtrængende Kjendskab 
til Nordens Historie end den, der er givet i Middelskolen, 
mindre fornøden i den praktiske Realklasse. De Timer, 
den praktiske Realklasse kan afse til dette Fag, tro vi bedst 
anvendes til at erhverve Kjendskab til vor Grundlov og vore 
vigtigste Institutioner, — et Kjendskab, der maa siges at være 
af største Betydning for ethvert Samfundsmedlem. Idet vi 
derfor for begge Grupper have opstillet 1 Time til det mere 
Almindelige, have vi dog ogsaa villet give Adgang for Ele
ver, livis fremtidige Bestemmelse er Kjøbmandens og Sø
mandens Liv, at faa et Overblik over de Dele af Lovgivnin
gen, som de vil faa nærmest Brug for.

Med Undtagelse af Fransk ere Fagene i Medhold af 
Loven ordnede i 2 Grupper, den ene indeholdende to le
vende Sprog, Engelsk og Tysk, den anden ingen levende 
Sprog, men i deres Sted Videnskaberne Fysik, Kemi og 
Mathematik.

Den 1ste Gruppe er udarbejdet væsentlig med de Di
sciple for Øje, som udgaaede fra en Middelskole agte at 
uddanne sig til Handels- og Sømænd.

Den 2den Gruppe er ikke udarbejdet med nogen be
stemt Livsvirksomhed for Øje, men vil kunne forskaffe baade 
Sømanden og den Industridrivende et Fond af for deres 
Stilling nyttige Kundskaber. For begge disse Samfundsklas
ser vil naturligvis ogsaa Kundskab i levende Sprog være af 
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stort Værd. De Elever, som have gjennemgaaet en Mid
delskole, ville imidlertid kunne tilfredsstille Trangen til le
vende Sprog ved at kræve Undervisning i disse sammen 
med 1ste Gruppes Elever. Men selv den Elev, som ei har 
gjennemgaaet en Middelskole, antages uden synderlig Van
skelighed at kunne skaffe sig i ialfald et levende Sprog saa- 
megen Forkundskab, som Optagelsesprøven af ham kræver.

Komiteen har vistnok troet at burde optage ogsaa 
Fransk blandt den praktiske Realklasses levende Sprog, 
men har heller ikke villet give det en anden Stilling, end 
som valgfrit Fag staacnde udenfor Gruppernes tvungne, dels 
fordi det allerede i Middelskolen er valgfrit, dels fordi den 
anser det utilraadeligt at optage mere end to levende Sprog 
i nogen Gruppe, ikke saa meget af Hensyn til Undervisnin
gen, som for at lette Adgangen til Gruppen. Ved Fastsæt
telsen af Forkundskaberne bør der, mene vi, gaaes ud fra 
den Kundskabsgrad, som Elever, der have valgt det i Mid
delskolen, har eller skal have tilegnet sig.

Forsaavidt man skulde vente Spansk optaget som Fag 
i den praktiske Realklasse, skulle vi bemærke, at dette Sprog 
vistnok for Stedets Handelsforhold har sin Betydning, men 
denne er ialfald for Tiden efter vor Formening ikke saa ud
strakt eller almindelig, at nogen betragtelig Del af de Ele
ver, der søge en praktisk Realklasse, ville kræve Undervis
ning i samme. Hertil kommer, at der kunde ikke afsees 
mere end nogle faa ugentlige Timer til Sproget, og dermed 
vilde en Begynder i et etaarigt Kursus være lidet tjent; 
det Spansk, han kunde lære paa den Maade, vilde blive for 
ubetydeligt, til at der burde ofres noget af Skolens Timer 
paa det.

Ved Fastsættelsen af hvad der skal læses i de for- 
skjcllige Fag i den praktiske Realklasse har Komiteen sta
dig havt for Øje Lovens Ord i dens Paragraf 2: „Formaa- 
let for Undervisningen i den praktiske Realklasse skal være 

4* 
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atrudvide og videre bearbejde Middelskolens Undervisnings
stof med særligt Hensyn til Uddannelse for praktiske Livs
stillinger/

Komiteen maa antage, at det opstillede Maal for de 
enkelte Fag vil tilfredsstillende kunne naaes med det dem i 
Planen tildelte ugentlige Timetal, naar Læreren med skarpt Øje 
for det Væsentlige meddeler en afrundet Kundskabsmasse af
passet efter Almendannelsens Fordringer og den Virkekreds, 
en praktisk Realklasse skal uddanne til. Hermed tror og
saa Komiteen tydelig nok at have betegnet, i hvilken Ud
strækning den antager, at Undervisningen bør drives i den 
praktiske Realklasse.

Komiteen forudsætter som givet, at al Undervisning i 
den praktiske Realklasse i Regelen henlægges til Formid
dagen, og anser det ønskeligt, at samme saavidt muligt med
deles i sammenhængende Timer.

Saavidt Komiteen.
Formandskabet forelagde imidlertid ikke (under de nu 

stedfindende Forhandlinger med Statsmyndighederne om et 
forøget Bidrag af Kommunen for overhovedet at faa en prak
tisk Realklasse) Planen for Repræsentantskabet, men sendte 
den tilbage med Skolesagens øvrige Aktstykker, hvilke un
der 6te Decbr. oversendtes Departementet.

Ved Skolefesten d. 12te Juli 1873 faldt følgende Udta
lelser fra Rektor om disse Forhold:

„Naar Oprettelse af praktisk Realklasse ikke allerede af 
Statsmyndighederne efter vort Ønske endnu er blevet be
sluttet, saa er dette noget, jeg tildels beklager. Jeg siger 
tildels, ikke fordi jeg jo er fuldt forsikret om en saadan 
Skolearts Værd i og for sig selv og ikke mindst for vor By, 
men fordi dette er en ny Indretning, der som alt nyt med
fører, at man famler og ligesom maa forsøge sig frem for 
at træffe det rette. Denne Famlen og disse første Forsøg 
koster ogsaa Penge, og disse har jeg for min Part intet 
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imod betales af andre Kommuner. Hertil kommer, at, gjæl- 
der den Regel i sin Almindelighed, at, som Læreren er, saa er 
Skolen, — saa har dette for den praktiske Realklasses Ved
kommende saa meget større Betydning, som denne Klasse 
væsentlig skal bæres af en enkelt Mand, — og er man her 
uheldig i sit Valg, saa lægges derved allerede fra først af 
Spiren til dens Vantrivsel. I Virkeligheden er det ogsaa 
saa, at, da denne Skoleart er saa ganske ny, kommer dén 
noget hovedkuls paa os med Hensyn til Lærerkræfter. I 
selve Hovedstaden skal man visselig komme til at føle Van
skeligheden af her at forsyne de private Instituter med due
lige Mænd, og i hvor meget højere Grad maatte dette ikke 
blive Tilfældet med vor isolerede By! Jeg mener saaledes, 
at Oprettelsen af en praktisk Realklasse for vor By kun er 
et Tidsspørgsmaal, og at det slet ikke er nogen Grund til 
Fortrydelse over, at vi ikke strax har faaet en saadan. 
Selv om vi nu havde haft en praktisk Realklasse fra næste 
Skoleaar, ved jeg ikke flere end én Discipel, som vilde, 
og kun to, som maaske af økonomiske Grunde kunde — 
have benyttet den. Og saa meget er mig dog klart, at det 
er fra Middelskolcn ,£ ogsaa den praktiske Realklasse væ
sentlig maa blive rekruteret. Tror man, at den skal faa 
sin væsentligste Søgning af unge Mennesker udenfor Skolen 
eller endog udenfor Byen, saa vil jeg med min Erfaring til 
Forholdene ligesaa godt strax og rentud erklære: man be
drager sig. Saadant kan gaa et halvt Aars Tid, saalænge 
Nyhedens Interesse omstraaler den, saa er det forbi, — ihvor
vel, jeg skal indrømme det, ved den praktiske Realklasse 
kommer Hovedlærerens Personlighed til at spille en prædo
minerende Rolle. — “

Da omsider Forhandlingerne om Klassens Oprettelse var 
bragte tilende ved Storthingsbeslutning af 19de Mai 1874, 
henvendte Rektor, som med Tjenestfrihed just opholdt sig 
i Kristiania, sig strax efter til Departementet med Andra
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gende om, at Klasselærerposten i den oprettendes praktiske 
Realklasse maatte kundgjøres ledig, for at denne kunde 
komme igang fra næste Skoleaar, August 1874. Under 22de 
Mai forlangte derfor Departementet Forstanderskabets Er
klæring, om dette havde noget at bemærke i Anledning af 
saadan Bekjendtgjørelse, hvorhos det tilbagesendte den i 
sin Tid udarbejdede Plan for Klassen for at forelægges Kom
munebestyrelsen. Under 6te Juni næstefter meldte derpaa 
Departementet, at Klassclærerposten var opslaaet vakant med 
600 Spd.’s Gage for 28 Timers Undervisning ugentlig for
nemmelig i nyere Sprog og Handelsvidenskaber.

Under 16de Juni tilskrev Rektor fra Kristiania den 
konst. Rektor Overlærer Boye om denne Sag saaledes:

„Som De vil have seet, er nu Klasselærerposten op
slaaet vakant for den vordende praktiske Realklasse, og 
paa Grund af Tidens Knaphed er Ansøgningstiden indskræn
ket til 4 Uger, saa at den udløber den 6te Juli Naar saa 
nogle Dage er skjænkedc mulige Efternølere, paaligger det 
Dem at gjøre Indstilling i Sagen, og denne tør jeg anmode 
Dem om at indsende gjennem mig til Departementet, for at 
jeg kan faa Anledning til at gjøre mig bekjendt med Ansø
gerne og deres Kvalifikationer før den endelige Besættelse. 
Da jeg kan tænke mig, at en og anden af Ubekjendtskab 
til Skik og Orden forsyner sin Skrivelse med Udenpaaskrift 
til „Rektor Bødtker“, ville De være saa god at gjøre Post
kontoret opmærksom paa en saadan Mulighed, at det ikke 
remitterer saadanne Skrivelser til min Adresse til unødig 
Tidsspilde, da det er en Selvfølge, at De aabner saadanne 
Breve, som De paa Forhaand kan skjønne er fra Ansøgere 
til Posten.

Ved samme Leilighed skulde jeg ønske Underretning 
om, hvormange Disciple der har meldt sig til Optagelse i 
nævnte Klasse, og om andre end faste kan ventes at ville 
besøge nogen Undervisningstime, ligesom om hvorvidt det 
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er nogen Sandsynlighed for, at mere end én Gruppe af de 
forcslaaede vil komme til Anvendelse,

Ved Udarbejdelsen af Lektionstabel for Skolen bliver 
det vist nødvendigt foreløbig at sætte den praktiske Real
klasse ganske ud af Betragtning. For denne kan da senere 
en Lektionstabel uden Vanskelighed skrives, naar man faar 
fuld Oversigt over, hvilke Lærere der maatte være ledige 
fra den øvrige Undervisning og istand til at bistaa i en 
eller anden enkelt Time Klasselæreren udenfor dennes 28 
faste ugentlige Timer, og hvorvidt Klassen maa for noget 
Fag eller nogen Time skaffes Lærerhjælp udenfor Skolens 
Lærerkorps. Bliver det, som jeg antager, væsentlig kun én 
Gruppe, behøves jo forholdsvis liden Lærerhjælp extra.

Et Exemplar af den trykte Plan for den praktiske Re
alklasse tør jeg bede mig oversendt. —

Da det altid vil tage nogen Tid med at sætte denne 
nye Indretning igang og faa det foreløbige Arbejde hermed 
fra Haanden, turde det maaske være rigtigst, at Klassen 
ikke sattes igang før fra og med 1ste Septbr., og at saale
des heller ikke den nye (forholdsvis dyre) Klasselærer an
sattes før fra denne Dag. Dette henstiller jeg til Deres 
nærmere Overvejelse, om De vilde foreslaa dette for Depar
tementet samtidig med Deres Indstillings Indsendelse.

Til henimod Midten af næste Maaned vil jeg befinde 
mig i Kristiania og Omegn, saa til den Tid vil Breve fra 
Dem kunne naa mig før min Hjemkomst; senere vil dette 
vanskeligere kunne ske. — —“

Den konst. Rektor tilstillede imidlertid under Ilte Juli 
Departementet en Skrivelse, hvori der om denne Sag udta
les følgende:

— — „Men hvad overhovedet Postens Besættelse for 
Tiden angaar, tør jeg tillade mig at udtale en bestemt Me
ning til det kgl. Departements Overvejelse. Endnu har der 
nemlig uagtet gjentagne Opfordringer i Byens mest udbredte 
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Avis, og uagtet jeg har faaet den hele Undervisningsplan, 
saadan som vi endnu have den, indtagen i sin Helhed i 
samme Avis, for at man skulde have desto større og rigere 
Opfordring til at hendrages til Klassen, ikke meldt sig en 
eneste Elev.

Førend man bestemmer sig til at ansætte Lærer, bør 
man have sikkret sig et tilstrækkeligt Antal Elever, som 
det kunde være antageligt at holde Skole for. Det er i sig 
selv en meget tvivlsom Ting, om denne Klasse, saadan som 
den er søgt planlagt, erholder nogensinde endog blot et 
nogenlunde tilstrækkeligt Elevantal, saalænge nemlig Under
visningstiden er saa drøi, som nu paatænkt, omtrent 4 Ti
mer daglig, og dertil Skolegangen er henlagt til en Tid af 
Dagen (Formiddagstimerne), som i Forretningslivet neppe af 
mange kan afsees til yderligere Skolegang Af de Skole
elever, som sandsynligvis bestaa den nu paagaaende Afgangs- 
examen ved Middelskolen, skal der muligens blive Udsigt 
til at erholde en eneste Elev for den „praktiske Realklas
se"; men intet er meddelt eller bebudet Skolen isaamaade, 
og det er kun Slutning selv om denne ene. Og ved Bud
gettet, hvor 300 Spd. aarlig er opført som Skole- og Ind
skrivningspenge fra den nye praktiske Realklasse, har man 
i sin Tid altsaa indrettet sig paa mindst 7 å 8 Elever til 
disse Lærere, der koste respektive 600 og 120 Spd., Klas
selærer og Timelærer.

Tiden synes derfor ikke at være inde til at foretage 
noget offentligt Skridt for den prakt. Realklasse. Planen, 
som endnu ikke er gaaen igjennem Kommunebestyrelsen, bør 
efter den Vending, Tingen sees at tage, og som allerede 
tidligere har været imødeseet af flere, underkastes en mere 
praktisk Omarbejdelse i Retning af Indskrænkning af Fag 
og Masser, saavidt Loven tillader saadant, samt Undervis
ningstidens Henlæggelse til et Par Eftermiddags- eller ret
tere Aftentimer; thi da vil man sandsynligvis faa Elever om 
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end ikke mange, saafremt Prisen ogsaa da skulde holdes høj 
(nu er opført 36 Spd. aarlig og 4 Spd. Indskrivningspenge); 
men man vilde kunne haabe at faa nok til at holde Skole 
for. Derimod, dersom Prisen kunde nedsættes til det Halve, 
i Betragtning af, at det blev kun et Par Timers Aftenskole, 
da vilde man utvivlsomt kunne gjøre Regning paa en tem
melig godt frekventeret Klasse; thi for dette har man her 
i Byen Erfaring fra tidligere Privatskole i lignende Retning.

I Løbet af næste Halvaar vilde disse Gjenstande kunne 
tages under Drøftelse; man vilde da paa en eventuel ny og 
mere praktisk Basis kunne faa Tid til at samle sig eventu
elle Elever, og man vilde idethele faa Omrømmelscstid til 
at udfinde, hvad der kunde gjøres for at faa den nye Re
alklasse antagelig for Befolkningens Behov og Omstændig
heder. En Reorganisation af det endnu ikke fast Organi
serede synes derfor at være den hurtigste og bedste Udvei 
til at faa Tingen igang dog engang. Og kunde man have 
Alt opgjort og Lærer antagen inden Nytaar 1875, saa var 
der allerede Meget vundet, paa samme Tid som man maa 
anse det endog for et noksaa bifaldsværdigt Arrangement, 
om det første Kursus, inden endnu Lærerne ere en Smule 
indøvede og Klassen rigtig bragt i jævn og sikker Takt og 
Gjænge, blev udstrakt til 1 j Aar første Gang istedetfor det 
opførte 1 Aar. En saa liden Modifikation af Lovens § 5 
kunde Overbestyrelsen vist lettelig tilvejebringe. Skulde 
man heller ikke til Nytaar have sine Sager beredte, saa fik 
man da sætte sine Forhaabninger til Skoleaarets Udgang i 
1875 og da komme ind paa det lovmæssige laarige Kursus.

Efter alt dette bliver da mit Forslag saaledes at for
mulere, at der for Tiden ikke bliver at fatte nogen ende
lig Bestemmelse om Besættelsen af Klasselærerposten ved 
den bevilgede „Praktiske Realklasse11, hvorimod Skolens For
standerskab paalægges at have sin Opmærksomhed henvendt 
paa en hensigtsmæssig Omordning af Klassens Undervis



58

nings- og Læseplan m. ni. og, saasuart et antageligt og til 
Budgettets Forudsætninger svarende Elevantal kan erhver
ves, da at indgaa til Overbestyrelsen med endeligt Forslag 
om Besættelsen af den heromhandledc Klasselærcrpost.“------

Herpaa fulgte følgende Svar;

Fra
Den Kongelige Norske Regjerings 

Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet.

I Anledning af Hr. Rektorens Skrivelse af Ilte denne 
Maaned meddeles til Efterretning og videre Kundgjørelsc 
for Skolens Forstanderskab, at Departementet er enigt i, at 
der for Tiden ikke bør fattes nogen endelig Bestemmelse 
om Besættelsen af den ledige Klasselærerpost ved den prak
tiske Realklasse ved Kristiansunds Skole.

Skulde imidlertid et til Klassens Bestaaen tilstrække
ligt Antal Elever melde sig i den nærmeste Fremtid eller 
i Løbet af Høsten, forventer Man nærmere Forslag enten 
om Postens endelige Besættelse eller dens fornyede Kund- 
gjørelse.

De 2de Ansøgere om Klasselærerposten bedes af Hr. 
Rektoren underrettede om, at Posten nu ikke vil blive 
besat.

Derhos skal Man, da det efter de i Rektors Skrivelse 
gjorte Antydninger synes at fremgaa, at den approberede 
Undervisningsplan skulde have en mindre heldig Indflydelse 
paa Klassens Frekvents, henstille til Hr. Rektoren i For
bindelse med Kristiansunds Skoles Forstanderskab at gjøre 
Undervisnings- og Læseplanen for Realklassen til Gjen- 
stand for fornyet Overveielse, samt fremkomme med For
slag til de Forandringer i samme, som maatte findes nød
vendige eller hensigtsmæssige.
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De 2 modtagne Andragender med Bilage følge hoslagt 
tilbage.

Kristiania, den 25de Juli 1874.
Essendrop.

N, Hertzbcrg.
Til

Rektor ved Kristiansunds offentlige 
høiere Almenskole.

Under 9de Septbr. 1874 indløber Meddelelse fra For
mandskabet om, at Kommunebestyrelsen ved Beslutning af 
20dc August s A. intet har fundet at bemærke ved For
standerskabets Forslag til Plan for Klassen.

Fra August 1874 overtog Rektor atter sit Embede. Det 
forekom ham, at Tiden endnu ikke var kommen til at gjøre 
nogen Forandring med den Plan for Klassen, som nu med 
saa megen Sagkundskab var udarbejdet, og det saa meget 
mindre, som Planen var leveret af en Komité, hvis Plu
ralitet endog bestod af 3 af Byens Handelsmænd, der maatte 
antages fortrinsvis at kjende Forholdene, og som havde haft 
fuld Opfordring til ogsaa at overveje, hvad den kst. Rektor 
i hin Skrivelse til Departementet havde berørt, da dette for
saavidt ikke egentlig kunde siges at være noget nyt, som 
det allerede var blevet omhandlct under Sagens Drøftelse i 
Skoleraadet, hvori de to andre af Komiteens Medlemmer, 
Adjunkterne Larsen og Bendixen, havde deltaget. Han hen
vendte sig derfor til Departementet i en Skrivelse af 12te 
Septbr. s. A. saalydende:

„Med „den praktiske Realklasses" Oprettelse her i Byen 
gaar det fremdeles meget trægt. Dette kan vistnok for 
udenforstaaende synes paafaldende. I en By med 6 å 7000 
Indbyggere skulde man dog tro at kunne paaregne Interesse 
for en Skoleart, der saa direkte lægger an paa og indskræn
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ker sig til at bibringe sine Elever — hvad saamange nu sæt
ter Pris paa— det paatagelig nyttige; for en By som Kri- 
stiansund, der ved sin Beliggenhed er henvist til Havet som 
sin næsten eneste Erhvervskilde, maatte det dog være af høj 
Vigtighed at kunne tilbyde sine vordende Sømænd og Han
delsfolk en foreløbig, paa deres kommende Livsstilling be
regnet theoretisk Uddannelse.

For den i Stedets Forhold nøjere indviede kommer 
imidlertid dette ikke saa ganske uventet. Krist’ansund har 
visselig en driftig og energisk Handelsstand, men denne re
præsenteres væsentlig af nogle faa større Handelshuse, der 
er istand til at give sine Sønner den Uddannelse i Ind- og 
Udlandet, som huer dem bedst Det overvejende større 
Antal af Byens Indvaancre befinder sig i saadanne Vilkaar, 
at det er dem af Vigtighed at faa sine Sønner snarest mu
ligt konfirmerede og anbragte til Sømænd. For disse bli
ver stundom selv Middelskolen for langvarig, end sige at de 
skulde have Tid eller Raad til at erhverve for sine Sønner 
en end yderligere Uddannelse.

Naar man derfor — med disse Forhold for Øje — i sin 
Tid trængte ind paa den praktiske Realklasses ivrigste Tals
mænd for at faa deres bestemte Erklæring om, hvor stort 
Antal faste Elever de da troede man her kunde gjøre Reg
ning paa, kom de ikke højere end til 6. Resten af Klas
sens opførte Indtægtsbeløb — 300 Spd. — skulde da, som 
de mente, komme ind ved dem, der som extraordinære Ele
ver kun i enkelte Fag og Timer søgte Klassens Undervis
ning.

Imidlertid er det min Overbevisning, at en praktisk Re
alklasse vil være et stort Gode for denne By og ogsaa blive 
anerkjendt som et saadant, naar man kun faar den vel igang. 
Men at tro uden at se er ogsaa her den vanskelige Ting; 
man vil have Syn for Sagn. Da jeg derfor efter min Per
missjonstids Udløb atter overtog mit Embede, skede det med
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den Beslutning at anvende min gjenvundne Kraft til ogsaa 
om muligt at faa denne Sag grejet. Dels ved Samtaler med 
vedkommende dels paa anden Maade, nyligst ved en Blad
artikel, hvoraf et Aftryk vedlægges*),  fremholdt jeg Sagen 

*) Heraf hidsættes Følgende: „Under Forhandlingerne om Sko
lens Omordning efter den nye Skolelov har der fra flere Si
der og ikke mindst i Pressen vist sig tilsyneladende stor In
teresse for at faa en praktisk Realklasse tilknyttet vor højere 
offentlige Skole. Selv har jeg altid troet, at en saadan i en 
By som Kristiansund vilde være paa rette Sted og en ypper
lig Erstatning for Reallinjens sidste Aar, som efter den nye 
Skolelov er bortskaaret. Kun Forsigtighed har jeg anbefalet, 
saa at man i sin Ivei’ for at faa en praktisk Realklasse ikke 
for snart vilde opgive det Gode, man allerede havde i de høj
ere Latinklasser, som svarer til det moderne Latingymnasium. 
Kun Forsigtighed har jeg anbefalet, for at man kunde faa det 
mest mulige uden at miste noget af det, man havde.

Neppe var derfor denne Sag omsider endelig afgjort i Stor- 
thinget, førend jeg strax underrettede den konst. Rektor om 
det glædelige Udfald og anmodede ham om ufortøvet at be- 
kjendtgjøre, at nu var der Anledning til at faa Børn og Mynd
linge anbragt i en saadan Klasse, der uden Henstand vilde 
blive oprettet. Den kst. Rektor’ efterkom med sædvanlig Iver 
strax Anmodningen, ja han gjorde mere, — han foranledigede 
dette Blad til at aftrykke den af en Kommission------udar
bejdede og af Skolens Forstanderskab reviderede Plan for Byens 
praktiske Realklasse, for at Opmærksomheden ret skulde hen
drages paa Sagen. Samtidig foranledigede jeg Kirkedeparte
mentet til at kundgjøre Lærerposten ved samme ledig, og da 
Tiden allerede var fremskreden, indskrænkedes endog Ansøg
ningstiden til 4 Uger istedenfor de sædvanlige 6.

Og desuagtet skulde jeg før min Afreise fra Kristiania mod
tage den ganske uventede, ja nedslaaende Efterretning, at in
gen Elever havde meldt sig! Aldrig havde jeg anet, at mit 
Raad til Forsigtighed med at kaste overbord noget, man nu 
allerede havde, og som engang opgivet vanskelig vilde er
holdes tilbage (Latingymnasiet), skulde vise sig i den Grad 
vel begrundet.
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atter og atter, og Følgen er bleven, at 4 Gutter har meldt 
sig, der liar bestaaet Afgangsexamen ved Middelskolen, og 
desuden 2, der forlod Middelskolen i dens næstøverste 
Klasse. Saaledes har jo paa en Maade hint Overslag af 6 
Elever vist sig rigtigt. Heri ser jeg ialfald en Begyndelse, 
som det nu gjælder at komme tilhjælp, for at Sagen engang 
kan komme i en endnu bedre Gang. Sker ikke det nu, tør 
vi være lige nær et Aar fra Dato; her maa en Opinion for
melig oparbejdes.

Nu har jeg tænkt mig, at man burde komme de For
ældre, der har anmeldt Sønner til Optagelse, tilhjælp paa 
den Maade, at Departementet for den tilbagestaaende Del 
af dette Skoleaar bevilgede et Beløb af 200 Spd. af Skole
kassen som Bidrag til at lønne en af de Herrer, der har 
meldt sig som Ansøgere til Lærerposten, som Klassens mid
lertidige Lærer (forsaavidt nogen af dem skulde kunne for- 
maaes ti] at gaa ind paa en saadan Fortøjning), og at for
nødent Lokale m. v. indrømmedes Klassen paa Skolen, lige
som Adgang til at gjøre de af Omstændighederne paakræ
vede Forandringer i Læseplanen forbeholdtes Rektor. For
øvrigt skulde Udgifterne med Klassen være Skolekassen 
uvedkommende.

Derved vil man, forekommer det mig, for en billig 

En af Ansøgerne til Posten har nylig tilskrevet mig og 
spurgt, om det virkelig er muligt, som han har hørt, at den 
praktiske Realklasse i Kristiansund af Mangel paa Elever ikke 
vil blive oprettet, om der altsaa indenfor Kristiansunds Han
dels- og Sømandsstand ingen er, som har Brug for hans Un
dervisning i Engelsk, Tysk, Fransk og Spansk (hvilke Sprog 
han ved 4—5 Aars Ophold i Udlandet har tilegnet sig), i en
kelt og dobbelt Bogholderi, i Handelsregning, Vexelret og 
Søret. Han troede dog, at der netop i Kristiansund, om hvis 
Handel og Skibsfart han havde hørt saa meget, var god Brug 
derfor.*1 — —
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Penge faa Anledning til i Løbet af indeværende Skoleaar 
at vinde al fornøden Erfaring og fra næste se sig istand til 
at indrette sig paa den efter Omstændighederne hensigts
mæssigste Maade og da med saa meget større Tryghed 
kunne overtage Klassen fuldt ud for Skolekassens Regning.

Mit Forslag kommer saaledes til at gaa ud paa — hvad 
hos os paa Grund af vore smaa Forhold er saa særdeles 
almindeligt — at komme et nyttigt privat Foretagende til
hjælp ved Tilskud af offentlige Midler, dog under visse Be
tingelser og Garantier (og kun engang for alle). “

Denne Rektors Skrivelse oversendte Departementet imid
lertid under 23de Septbr. næstefter til Forstanderskabet og 
udbad sig sammes Erklæring desangaaende, Dette Forlan
gende blev imødekommet ved følgende Udskrift af Forstan- 
dersk.s Forhandlingsprotokol, der under 6te Oktober af sam
mes Formand Byfoged Aas oversendtes Departementet umid
delbart efter et Møde i den Anledning:

-„Forstanderskabets Pluralitet var af den Forme
ning, at Klassen snarest muligt burde sættes i endelig Virk
somhed efter den vedtagne Plan, hvorimod man ikke kunde 
tilraade at indgaa paa den af Rektor foreslaaede midlerti
dige Ordning, idet man frygter for, at enhver midlertidig 
Ordning vil have en skadelig Indflydelse ved at afholde 
kompetente Personer fra at melde sig til Lærerposten. Der 
har desuden allerede meldt sig 6 faste Elever, og i de før
ste Aar kan man neppe vente at erholde flere faste. Den 
fornødne Modifikation i Læseplanen, hvis Klassen oprettes i 
Løbet af Skoleaaret, maa overlades til Rektor overensstem
mende med hans Forslag. Man er ikke uopmærksom paa 
de, navnlig for første Skoleaar, hermed forbundne Ulemper, 
men tror dog, at Klassens snarest mulige Oprettelse er af 
saa stor Interesse for Stedet, at disse Ulemper ikke bør 
lægge Hindringer iveien.

Reklor fandt sig ved Pluralitetens Bemærkninger ikke 
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foranlediget til at frafalde sit Forslag; men det forekom 
ham, at de med den nye Institutions Oprettelse forbundne 
Omkostninger burde staa i et rimeligt Forhold til de Ind
tægter, man af samme kunde paaregne.

Doktor Werring var fraværende paa Grund af Syg
dom. “

Departementet afgav derpaa sin endelige Bestemmelse 
herom i følgende Skrivelse:

Fra
Den Kongelige Norske Regjerings 

Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet.
I Anledning af Forstanderskabets Skrivelse af 6te denne 

Maaned meddeles, at Departementet samtykker i, at den 
praktiske Realklasse sættes igang allerede i indeværende 
Skoleaar. Udgifterne herved blive selvfølgelig at bestride 
overensstemmende med Storthingets Beslutning om Bevilg- 
ning til Skolen for indeværende Budgetaar.

Idet Departementet forventer sig nærmere Meddelelse 
om, fra hvilken Tid Klassen agtes sat i Gang, skal Man 
bede Hr. Rektoren anmodet om overensstemmende med De
partementets Skrivelse af 25de Juli sidstleden at afgive For
slag enten om den ledige Klasselærerposts fornyede Kund- 
gjørelse eller om dens endelige Besættelse med en af de to 
Ansøgere til samme, forsaavidt de fremdeles fastholde sine 
Ansøgninger, hvorom fornøden Erklæring bliver at indhente.

Det med Forstanderskabets Skrivelse af 18de f, M. mod
tagne Udkast til Plan for den praktiske Realklasse tilbage
sendes hoslagt forsynet med Departementets Approbations- 
paategning. Af den saaledes approberede Plan bedes en 
bekræftet Gjenpart hertil indsendt.

Kristiania, den 14de Oktober 1874.
Essendrop. ________________

Til N H e r t z b e r g.
Forstanderskabet for Kristiansunds

offentlige høiere Almenskole.
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Under 30te Oktober tilskrev derpaa Rektor Departe
mentet saaledes:

„Da Departementet i sin Skrivelse til Skolens Forstan
derskab af 14de d. M. har bestemt, at Skolens praktiske 
Realklasse skal sættes igang allerede i indeværende Skole- 
aar, vil jeg tillade mig at foreslaa, at dette sker fra 1ste 
Januar førstkommende, til hvilken Tid man under Forudsæt
ning af Klasselærerpostens betimelige Besættelse vil kunne 
faa alt fornødent ordnet ved Brevvexling med vedkommende 
Lærer, nemlig om hvilke Fag han selv vil kunne overtage, 
hvilke Lærebøger der skulde være de hensigtsmæssigste, 
disses Forskrivelse o. s. v. og søge for de andre Fags Ved
kommende den Bistand, som her i Byen enten blandt Sko
lens Lærere eller i fornødent Fald udenfor disses Kreds 
maatte være at opdrive.

Efterat jeg har forvisset mig om, at begge de Herrer, 
som ved Postens Kundgjørelse isommer meldte sig til sam
me, fremdeles fastholder sine Ansøgninger, finder jeg saa 
meget mindre Grund til at avertere den paany, som det er 
lidet antageligt, at nogen mere kvalificeret skulde attraa 
saadan Ansættelse paa dette afsidesliggende, af Naturen li
det tiltrækkende Sted. Idet jeg saaledes vedlagt fremsen
der de indgivne Ansøgninger med samtlige Bilag, ikal jeg 
efter de Oplysninger, jeg fra vederheftige Mænd har ind
hentet om begge Ansøgere, og efter deres Attester tillade 
mig at foreslaa, at den maa blive valgt, som har godtgjort 
at være i Besiddelse af en ganske sjælden alsidig Dygtig
hed i de moderne Sprog (hvad der netop i denne By vil 
blive lagt fortrinlig Vægt paa og endog stilles som en uef- 
tergivelig Fordring til den Mand, der i Opinionen nærmest 
skal holde Klassen oppe) og i mange Aar har praktiseret 
som en meget søgt Lærer i Handelslærens forskjellige Fag, 
og som ved fleraarigt Ophold i de større Kulturlande har 
haft Anledning til at udvide Synskredsen og at uddanne 

5
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sig i den Retning, jeg mener cand. mag. P. Petersen i 
Drammen.

Naar nogle Aftryk er bleven tagne af den nu appro
berede Plan for vor praktiske Realklasse, skal jeg give mig 
den Ære at imødekomme Departementets Anmodning om én 
Gjenpart af samme."

Under 9de Novbr. tilmeldte derpaa Departementet, at 
det antager candidatus magisterii Peter Petersen til Klas
selærer ved Skolens praktiske Realklasse fra 1ste Januar at 
regne med en aarlig Løn af 600 Spd. og 3 Maaneders gjen- 
sidig Opsigelsesfrist.

Denne tiltraadte derpaa sin Post ved Skolens Begyn
delse efter Juleferierne.

Med Begyndelsen af 1875 sattes Klassen derpaa igang 
med 5 faste Elever, hvoraf samtlige havde Afgangsexamen 
paa Engelsklinjen ved Middelskolen (1 ved Kristiansands, de 
øvrige ved den herværende, af hvilke 1 ogsaa paa Latin- 
linjén). Samtlige valgte Sproggruppen undtagen 1, som fo
retrak 2den Gruppe „dog med saameget Sprog som muligt". 
Rektor ordnede derfor Timetabellen saaledes, at den 1ste 
Gruppes forskjellige Fags Timetal fuldt ud skede Fyldest, 
og at der af 2den Gruppe kun optoges Fysik og Kemi, i 
den Tanke at samtlige Disciple skulde deltage i denne Un- 
dervisning. Efter Klasselærer Petersens Forestilling bestemte 
Rektor sig imidlertid til for det første Semester at give 
Slip paa de 4 Timers Undervisning i Kemi, da Disciplene 
derved vilde faa for meget at gjøre, hvorimod disse 4 Ti
mer overlodes Hr. Petersen til fri Afbenyttelse i Klassens 
Interesse efter bedste Skjøn, og det saameget heller som 
ialfald 1 Discipel paa Grund af Klassens forsinkede Opret
telse paa Forhaand havde anmeldt ikke at kunne deltage i 
Undervisningen mere end dette Semester. Den Elev, der 
havde valgt væsentlig 2den Gruppe, havde desuden fuldstæn-
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dig nok med hvad der uden Kemi krævedes af Klassen, og 
det var jo nærmest for hans Skyld, at Kemi havde faaet 
Plads paa Laktionstabellen. Til hine 5 Elever kom fra Fe
bruars Begyndelse en Discipel over i denne Klasse fra 1ste 
Gymnasialklasse, dog saaledes at han, da han havde Mid
delskolens Afgangsexamen paa Latinlinjen og saaledes ikke 
før havde læst Engelsk, ikke deltog i Klassens engelske Un
dervisning, før han ad privat Vej var forberedt og duelig
gjort dertil. Med dette Elevantal fortsattes Klassens Un
dervisning indtil Aarsexamen 1875, dog saaledes, at ogsaa 
Fysik efter alles Ønske — for at lette Klassen Arbejdet — 
bortfaldt efter de to første Maaneders Forløb.

Deu praktiske Realklasses Virksomhed i Skolehalvaarel 
Januar—Juli 1875.

Norsk.
Hver anden Uge er der leveret en Udarbeidelse eller 

en fri Oversættelse. Emnerne ere i Almindelighed tagne fra 
det rent praktiske Liv, og de til Oversættelse givne Styk
ker have som oftest været vanskeligere Breve, smaa Op
satser eller Dokumenter i det tyske, engelske eller franske 
Sprog. En Del Themata, navnlig af æsthetisk Art, ere bievne 
behandlede ved Discussion. Jevnlig er der ved Undervis
ningen i de fremmede Sprog bleven gjort Streiftog ind paa 
det norske, især hvor det gjaldt en rigtig Opfatning af usæd
vanlige Udtryk, Synonymer, Homonymer o. s. v.

Tysk.
Læst og ved Exempler indøvet Syntaxen i Løkkes ty

ske Grammatik, indøvet Formlæren ved mundtlig Extern- 
poraloversættelse afsætninger ordnede efter deres stigende 
Vanskelighed. To Gange ugentlig leveret Stil, hvortil er 
bleven benyttet Bergs Anvisning til engelsk og tysk Han
delskorr espondenee. En stor De) Breve ere bievne lærte 
udenad paa den Maade, at Eleverne med den norske Tekst 

o*



68 

for sig have gjengivet langsomt og tydeligt den korrigerede 
Oversættelse. Ogsaa er en Del i det dagligdagse Liv fore
kommende Udtryk og Talemaader lærte udenad.

Engelsk.
I dette Sprog er der bleven skjænket Udtalen særlig 

Opmærksomhed. Forøvrigt har Fremgangsmaaden været 
omtrent den samme som i Tysk. Af Bergs ovennævnte Bog 
ere alle Breve indtil pag. 86 bievne oversatte, korrigerede 
og gjennemgaaede i begge Sprog. Nogle af de længere ude 
forekommende ere bievne mundtlig extemporerede.

Fransk.
Ogsaa i dette Sprog er der bleven lagt stor Vægt paa 

en korrekt Udtale. Af Ingerslevs Grammatik er Syntaxen 
bleven gjennemgaaet, og paa mange Steder har det Mang
lende maattet suppleres ved Diktat. Til Stile maatte der 
udarbeides Opgaver, da ingen for Klassen passende findes 
i Boghandelen; den ved Gruners Akademi i Kjøbenhavn be
nyttede kunde ikke anvendes her, da Eleverne hidtil ikke 
havde skrevet franske Stile. Alle Stykker i Rørichs & Wid- 
mayers „Kanfmannische Unterrichtsstunden“. Bd. 8, ere bievne, 
oversatte paa Norsk. Til sine Tider er der i de franske, 
ligesom i de andre til sproglige Øvelser bestemte Timer, 
bleven anstillet Sammenligninger mellem de forskjellige 
Sprogs syntaktiske Regler, og af og til er der givet veile- 
dende Vink med Hensyn til Stilens (navnlig den kommer
cielle Stils) væsentlige Egenskaber saavel i de fremmede Sprog 
som i det norske. Lejlighedsvis er i Sprogtimerne de vig
tigere Forfatteres Liv og Virksomhed bleven omtalt.

Til nogen egentlig Konversation er <let imidlertid kun 
forsaavidt bragt, som Eleverne forstaa, hvad der bliver dem 
sagt i de forskjellige fremmede Sprog, saalænge som Talen 
dreier sig om enten rent dagligdagse Sager eller om For
retninger, og som de sig imellem (naar Genen ligeoverfor 
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Læreren er bortfalden) have kunnet gjøre sig forstaaelige, 
tildels endog i Fransk.

Mathematiske Fag.
1. Plan Trigonometri. Læst Bonnevics Lærebog til En

den med Forbigaaen af vanskeligere Beviser.
2. Udmaalinger og Beregninger (geometriske, stereome

triske og trigonometriske). Gjennemgaaet Feragens Ud- 
maalingsbog. Dikteret Veiledning til Landmaaling og ind
øvet det Gjennemgaaede ved en Række Exempler hentede 
fra det praktiske Liv. Paa et Par Udflugter er der gjort 
Høidemaalinger og paabegyndl praktisk Anvendelse af de 
for Landmaaling givne Regler.

3. Praktisk Regning. Efter en Repetition af de i Mid
delskolen lærte Regningsarter have Eleverne været hoved
sagelig sysselsatte med Rente-, Rentes Rente-, Diskonto-, 
Fragtberegninger, Vekselarbitrage, simplere Trælastbereg
ninger, enkelte (d. v. s. usammensatte) Varekalkulationer. 
Paa sammensatte Varekalkulationer have Eleverne haft kun 
to Exempler. Disse samt Udfærdigelse af Kontokuranter 
findes i de respektive Bogholderibøger.

Bogholderi.
Dikteret Opgaver med progressive Vanskeligheder til 

en tremaanedlig Forretning (kombineret En-gros & Butikfor
retning), hvorefter Bøgerne skulle afsluttes. Posteret alle 
Opgaver til de første 2 Maaneder i de respektive Bøger 
førte efter det dobbelte System. Hver Elev blev holdt til 
at ytre sin Mening om, hvorledes hver Opgave skulde po
steres i Memorialen, førend Posteringen blev gjort. Benyt
tede Bøger: Butikkladde, Memorial, Kassabog, Journal, 
Reskontro, Hovedbog, Lagerbog, Veksel- og Akseptbog. 
Efter Læsning og Gjennemgaaen af Veksellæren have Ele
verne iblandt andre Kontorarbeider haft at udfylde Veksel
blanketter i de forskjellige Sprog, forsyne dem med Endos
sements o, s. v. For at gjøre Alt saa frugtbringende og in
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teressant som muligt er der gaaet frem paa en saadan Maade, 
at enhver Elev har maattet føle sig som ansvarlig Medar- 
heider ved en virkelig Forretning. Endvidere have Ele
verne 1 å 2 Timer ugentlig kopieret en Del af Rørichs 
„Beispiele zu den Musterstucken aus dem schriftlichen Han- 
delsverkehre11 for derved at opnaa Færdighed i at læse tysk 
Skrift, nogen Øvelse i at benytte den og samtidig dermed 
erhverve Fjendskab til Kontorarbeider. Det forstaaes, at 
en Forbedring af Haandskriften ogsaa har været tilsigtet 
med denne Kopieren.

Geografi.
Læst det meste af Bergs Handelsgeograii. Paabegyndt 

Norges Topografi. Meddelt nøiere Kjendskab til Chausseer, 
Hovedveje, Jernbaner, Dampskibsrouter og Telegraflinier. I 
enkelte Timer gjort Begyndelse med vigtigere Dele af Va
rekundskaben, forsaavidt det ansaaes for forenligt med Pla
nen for Klassen. Af en ikke ubetydelig Del Varer ere Prø
ver bievne fremlagte til nærmere Undersøgelse, og til samme 
Tid er omtalt Produktionsstederne for hver enkelt Artikel.

Norges Institutioner,
Hvad Planen har ment med Norges Institutioner, har 

ikke været let at udfinde. Imidlertid er følgende Frem- 
gangsmaade bleven anvendt. Der begyndtes med Forkla
ring af Norges Grundlov og Søfartslovcns Kapitler 1, 4, 5, 
6 og 9; derpaa benyttedes et Par Timer til Fremstilling af 
Norges Statsforvaltning; senere læstes Irgens’s Bog om For- 
ligelsesvæsenet og næsten samtidig dermed Veksellæren (in 
extenso). Efter en almindelig Indledning til Velstandslæ
ren *) blev der tilslut givet en Fremstilling af Norges Er
hvervskilder, hvortil benyttedes: Wulfsbergs Bog „Norges 
naturlige Velstandskilder," Schjøts Beskrivelse over Norge, 
Geelmuydens større Geografi og Prof. Brochs Statistik.

♦) Uddrag af Lehmanns Bog.
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I Veksellæren have Eleverne haft Lektier 1 Gang ugent
lig efter Bergs Haandbog; ved Siden deraf er der bleven 
dikteret dem en Del Bemærkninger om Vekselforholdeno i 
andre Lande.

9de Juli 1875.
P. Petersen.

Den praktiske Realklasse. Fysik: 3 Timer ugent
lig de 2 første Maaneder. Mekanik, Magnetisme, Elektri
citet. Konstruktionstegning: 1 Time ugentlig sammen 
med V. Konstruktions- og Beregningsopgaver vedkommende 
Polygoner, Cirkler, Figurers Forandring og Deling, tildels 
efter Jochnicks „Geometriska Teoremer1'.

Den 2den Juni 1875.
L. Larsen.

Tegning: 1 Time ugentlig sammen med VI. Frihaands- 
tegning næsten udelukkende efter Hermes’s Fortegninger.

Den 8de Juni 1875.
J. Skjoldborg.

Da Klassen alene et Halvaar havde været i Virksom
hed, kunde selvfølgelig ingen Afgangsexamen efter Planens 
§ 15 afholdes i Juni og Juli 1875. For at man imidlertid 
kan danne sig et Begreb om, mod hvad Maal der var stilet 
og med hvad Frugt der var arbeidet i denne Tid, tilføjes 
nedenfor de skriftlige Opgaver, som blev Klassen forelagte, 
samt tvende Elevers Besvarelser deraf, tilligemed de givne 
Karakterer, hvorved ogsaa Maalestokken for Bedømmelsen 
kan erfares.

Norsk.
Oversigt over Norges vigtigere Erhvervskilder med An

tydning af hvad der kan og bør gjøres, for at de kunne 
blive bedre udnyttede.
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Mathematik og praktisk Regning.
1. Hvad bliver Indkøbsprisen hersteds paa 1 norsk Tønde 

195pundig Odessa Rug, naar man befragter et Fartøi 
paa cirka 160 Læster, der skal indtage 2400 Tschet- 
vert å 6| Rubel — Omkostningerne i Odessa 8 Kope
ker pr. Tschetvert — Fragten betinget bid efter 1 £ 
Sterling pr. Ton med Tillæg af 5 pCt. Kaplaken — Op
losningsudgifterne her 7 Skilling pr. Tønde — Tolden 
6 /? pr. Tønde — Assurancen lj pOt. af Fakturabe
løbet med Tillæg af 10 pCt. imaginær Fortjeneste. Pen
gene remitteres til Odessa enten over Hamburg eller 
over England. Brevporto og Smaaudgifter paa Faktu
raen beløber sig til 3 Rubler 90 Kopeker. Assuran
cen betales afAfladeren (i Odessa) Brevporto etc. her 
hjemme 1 Spd. 94 /?. Fragten betales i Norge. Kur
ser: Hamburg 99j, England 4 Spd. 69 /?, mellem Eng
land og Hamburg 13 Bco$> 7 ft, mellem England og St. 
Petersburg 34 d. ( — 1 Rubel), mellem Hamburg og 
St. Petersburg 32 ft Banco (lig 1 Rubel). 1 Rubel 
regnes til 85 ft norsk =- 100 Kopeker. 1 Læst = 
2 Ton — 16 Tschetvert. 1000 ® russisk = 822 ® 
norsk. 1 Bco^L — 16 ft Banko.

2. Beregn Arealet udtrykt i Kvadratalen af en Tomt saa
ledes beskaffen: Gaden gaar fra Nord mod Syd; det 
nordlige Endepunkt af Tomtens Facadelinie kaldes N, 
det sydlige S; denne Linie er 100 Alen lang. Fra Nord 
gaar under en ret Vinkel Grændsen i ret Linie 50 Alen 
østover til et Punkt A; fra dette Punkt gaar Grænd
sen 31 Alen i ret Linie under 90° (altsaa lige mod 
Syd), derfra gaaes i Retningen ret østover 10 Alen til 
et Punkt H, fra H gaar Grændsen 50 Alen i Retnin
gen mellem Syd og Øst til et Punkt G, som ligger i 
80 Alens Afstand fra Gaden, derfra fortsættes ret øst
over 11| Alen til Punktet F, derfra 27 Alen ret syd
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over til E, derfra 33 Alen i sydvestlig Retning til D. 
Fra D til S er 70 Alen.

Grundplanet opkonstrueres efter Maalestokken 
eller om saa synes passende.

3. Hvad bliver Fragten i Floriner for 1072 Fade Kaffe 
vægtig 6012 Arrobas 12 Libras fra Rio til Triest efter 
97| sh. Sterling pr. Tonnelada paa 70 Arrobas med 
5 pCt. Kaplaken å Cours 9 fl. 45 kr., naar Mægleren 
i Rio beregner sig 5 pCt. for Fragtslutningen? 1 Arr. 
= 32 Libras.

4. Hvormange Potter indeholder en Tønde, hvis Spunds- 
diameter er 24 Tommer, hvis Bunddiam. er 18 Tom
mer, og hvori Afstanden mellem begge Bunde er 48 
Tommer? Bund og Laag antages indvendig plane. 1 
norsk Pot er 54 Kubiktommer.

5. En rund Stok er i Roden 20 Tom. i Diameter, i Top
pen 16 Tom.; Længden er 40 Fod. Hvormange Ku
bikfod Ved indeholder den?

6. (Trigonometr.) Hvor høit er det Træ, som kaster en 
80 Fod lang Skygge, naar Solen staar 55° 40' over 
Horizonten ?

7. Naar fra et Punkt A sigtes til et Punkt B og derpaa 
til et Punkt C, og Vinkelen mellem Sigtelinierne er 
40° 35', Afstanden mellem A og B er 74 Al. og mel
lem B og C 63 Al.; hvor lang er da den tredie Side? 
og hvor stor er hver af de andre Vinkler i Trianglet? 

Tysk Stil.
Kristiansund den 21de Juni 1875. 

Hr. N. Prytz i Stettin.
Jeg har under 28de April sendt Hr. F. Meyer paa hans 

Forlangende 18 Fade Tran og 114 Tønder Sild. I sin Skri
velse af 12te Mai (Bilag A) melder han mig Varens rigtige 
Modtagelse og oversender mig Beløbet for Sildene, men an
tyder for mig paa en meget penibel (empfindlich) Maade, 
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at han ikke kan modtage Tranen. Jeg udtrykte (bezeigen) 
for ham den 7dc d. M. min Forundring over denne Beslut
ning, fordi jeg er vis paa at have betjent ham redeligt, og 
yttrede det Ønske, at han maatte besinde (betænke) sig, 
fordi jeg i modsat Fald maatte slaa ind paa den retslige 
Undersøgelses kostbare Vei. Hvorledes han har optaget 
den Erklæring, beviser Bilag B. — Jeg ser mig nu i den 
ubehagelige Nødvendighed at maatte følge den Gang, han 
anviser mig, og anmoder Dem ærbødigst om i mit Navn 
endnu en Gang at forsøge Godhedens Vei med ham, fordi 
jeg ikke kan tro, at denne Mand af blot Egensindighed 
skulde ville paadragc sig Ubehageligheder. Men dersom 
heller ikke dette skulde frugte, saa beder jeg Dem behandle 
Hr. Meyer retslig og overlade Sagens Udfald til Retten (til 
Domstolene). Til dette Øiemed finder De vedlagt en af 
mig undertegnet Fuldmagt. Det forstaar sig af sig selv, at 
jeg skal honorere Deres Bestræbelser i denne Sag.

Jeg har den Ære at være med sand Høiagtelsc 
Deres meget forbundne Tjener 

P. Klausen.
(Svar).

Stettin den 2den Juli 1875.
Hr. P. Klausen

Kristiansund.
Jeg har erholdt Deres ærede Skrivelse af 21de f. M. 

Ifølge Deres Forlangende har jeg underrettet Hr. Meyer om 
den mig meddelte Ordre og søgt at bevæge (formaa) ham 
til et mindeligt Forlig. Han holder fast paa (darauf bestc- 
hen), at Tranen er tyk, og at han ikke kan bruge den til 
den for ham ansatte Pris. Ogsaa synes han at have to 
herværende Mægleres Kjendelse (Gutachten) for sig. Han 
tilbyder sig imidlertid at beholde den med 5 pCt. Rabat. 
Det staar nu til Dem, om De vil antage dette Forslag, og 
jeg afventer Deres Beslutning.
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I ethvert Fald skal jeg lade det være mig magtpaalig- 
gende fangelegen — daran gelegen), at varetage Deres In
teresse paa det Bedste og med fuld Iver udføre Deres be
hagelige Ordres.

Jeg har den Ære at være
Deres forbundne

N. Prytz.
Engelsk Stil.

Kristiansund den 2den Juni 1875. 
De Herrer Brødrene Coverdale

London.
Mine Herrer.

Af vort Ærbødige af 1ste Dennes vil De uden Tvivl 
have erfaret, hvor ubehageligt det var os at gjøre Dem an
svarlig for den slette Kvalitet af de os tilsendte 200 Sække 
Kaffe. Vi ere følgeligen meget overraskede over Indholdet 
af Deres ærede Brev af 6te f. M., idet vi se, at De anser 
den Undersøgelse, hvorfor (to which) Varerne have været 
Gjenstand (subject) her, for at være af en megeu overfla
disk (superficial) Art og ledes til at formode, at Spor af 
ydre Skade endnu kunde findes.

De Herrer, der paa vort Forlangende have undersøgt 
Kaffeen, ere ikke alene edsvorne Mæglere, om hvem Ingen 
er berettiget til at (justified in) tro, at de i Tvistsager (Tvist: 
dispute) vilde vise sig uværdige til almindelig Tillid (trust), 
men desuden Mæud af Moral og Karakter, til hvis Vidnes
byrd der kan skjænkes fuld Tiltro.

Vi ere derfor nødt til at gjentage vor Paastand, at der 
ikke er noget Spor af ydre Skade at se, og, da saaledes 
er Tilfældet, vil De uden Tvivl indrømme (admit), at det 
virkelig vilde være latterligt at fordre Skadesløsholdelse af 
Kapteinen, saameget mere, som han paa Certepartiet (paa 
Connossementerne) har tilføiet Clauselen: „Vægt og Indhold 
ubekje'ndt“, og som vi ere vidende (aware) om, at Resten 
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af Ladningen leveredes i den bedste Tilstand, og at intet 
Uheld er tilstødt (happen) paa Overfarten. Dersom Varerne 
vare beskadigede paa Reisen paa en eller anden Maade, 
maatte Emballagen (packing) have vist det; men der er In
tet af det Slags at bemærke endog ved (upon) den nøieste 
Undersøgelse; tvertimod synes Sækkene alle at være gan
ske nye og at være bievne brugte for første Gang; en hvil- 
kensomhelst Skade vilde derfor desto lettere være bleven 
opdaget. Vi kan ikke anklage Kapteincn for at have leve
ret Kaffeen i en fugtig (damp) Tilstand, da det vilde være 
meget besynderligt at gjørc ham ansvarlig for Sækkenes 
Indhold, naar der ikke er mindste Tegn til at bevise, at 
Varerne ere bievne beskadigede ved Skjødesløshed fra hans 
Side. De kan derfor ikke dadle os, naar vi afslaa at mod
tage et PartiVarer, som ikke stemmer (agree) med vor Or
dre. Vi have kjøbt Domingo Kaffe efter (according to) Prøve 
og i en ubedærvet(sound) Tilstand; istedetfor denne faa vi 
en simpel og fugtig Sort Vare blandet med beskadigede 
Bær — hvorfor skulde vi finde os i (submit to) Modtagel
sen deraf for vor Regning?— det vilde, skjønt vi ere fuld
stændig uskyldige, paadrage (entail upon) os et Tab af om
trent en Fjerdedel af det hele Partis Værdi.

Vi afholde os fra at tale afgjørende med Hensyn til 
den Maade, hvorpaa Kaffeen er bleven beskadiget; vore 
Mæglere ere dog af den Mening, at Skaden var bevirket 
ved Søvand; aligevel er det en vanskelig Ting at bestemme 
med Nøjagtighed. Kun saa meget er vist, at alle Sækkene 
ere bedærvede. Men det derved opstaaede Tab have vi 
Intet at gjøre med, saasom Varerne Intet have lidt paa 
Reisen, og vi skulle ikke her undersøge (inquirc into) Sand
synligheden for (of), at De kan fordre Skadesløsholdelse. Vi 
ere meget utilbøielige til Stridigheder af denne Art, men vi 
maa fordre af Dem, at De udsletter (cancel) Beløbet for de 
200 Sække Kaffe paa vor Konto, og anmode Dem om at 



77

disponere over Varerne paa en eller anden Maade, forudsat 
at (= saafremt) De ikke føler Dem tilbøielig til at bemyn
dige (authorize) os til at realisere samme for Deres Reg
ning, og forat bevirke dette (og - dette, whicb) ere vi natur
ligvis altid beredte til at. byde Dem vore Tjenester.

Vi forblive med Agtelse
Deres

Collin & Co.

Fransk Stil.
London den 121e Decbr. 1875. 

De lierrer Rollin & Co.
i Havre.

Siden vort Sidste af 22de f. M. modtoge vi Deres Ære
de af 1ste Dennes, hvoraf vi erfare, at vi have gjort vel 
i at udføre Deres Ordre i dens Helhed. Vi haabe, at Uld
varerne (laines) ville være Dem convenable, og med Undta
gelse af nogle af dem til 1 sh. 8 d., som ere blødere og 
finere, end De har ønsket, tro vi, at De vil have Anledning 
til at være fuldkommen tilfredse med dem

Vi have ved Nærværende ogsaa den Fornøjelse at un
derrette Dem om, at vi ifølge Deres Ordre har sendt med 
Damperen „Corday" til Deres Adresse, de 99 Baller Bom
uld, hvorover vedlagte Faktura, der beløber sig til £ 2052, 
betalbar den 17de December, og hvorfor vi have debiteret 
Deres Conto. Paa denne Side af Kanalen har Veiret væ
ret særdeles mildt og stille (roligt) hele Høsten og indtil 
nu; vi have følgeligvis ikke nogen Grund til at frygte for, 
at Varetransporten vil undergaa nogen Forsinkelse. Det er 
derimod at befrygte, at mange franske Varer, især Silkeva
rerne (soieries), ville blive udsatte for en Synken i Priserne, 
dersom en ny Krig udbryder enten mellem England og Tydsk- 
land eller mellem Tydskland og Rusland.

Forretningerne her paa Stedet ere i Almindelighed me
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get stille, og flere betydelige Falliter have fundet Sted i 
Manchester i Løbet af de sidste 14 Dage.

Idet vi afvente Deres behagelige Ordres, bede vi Dem 
modtage Forsikringen om vor Hengivenhed.

R. B arn es & Son.

Besvarelser.

Arbeidet. adler Manden.

Oversigt over Norges vigtigere Erhvervskilder 
med Antydning af, hvad der kan og bør gjøres, 

for at de kunne blive bedre udnyttede.

Ved det første Syn, en Fremmed faar af vort Land, 
skulde han vist ikke tro, at vi have saa mange Erhvervs
kilder, som vi i Virkeligheden have; men disse Velstands
kilder ere desværre kun bievne ordentligt benyttede i de 
sidste 50 Aar. I al den Tid, Norge var forenet med Dan
mark, var der kun liden Rørelse her; Capitalerne bleve 
nemlig trukne ud af Landet og sendte ned til Danmark, og 
den danske Regjering skadede ogsaa Norge meget ved ufor
nuftige Love.

Saa meget. mærkeligere er det derfor, at. Norge i det 
halve Aarhundrede, som det. har staaet. alene, Uar kunnet 
svinge Sig saa meget op, som det har gjort.

Vi ville nu betragte nogle af Norges vigtigste Næ- 
ringsveie.

Blandt disse hører Fædriften til dem, hvoraf man kunde 
og burde have større Udbytte, end man for Tiden har. Det 
er ikke Meningen, at Antallet af Kvæg skulde forøges i no
gen særdeles høi Grad, man burde maaske paa mange Ste
der holde færre Kreaturer, end man nu gjør; men man 
skulde fodre de Kreaturer, man har, tilstrækkeligt. Det er 
nemlig den Næring, som Kvæget faar mere, end det træn
ger til Livsophold, der skal komme os tilgode i Form af 
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Melk og Kjød. Suitefodringen bør følgeligvis aldeles for
kastes. Med Hensyn til de Produkter, som Fædriften yder 
os, kunde der vistnok endnu gjøres en god Del for at for
ædle dem. Hvis blot John Buli fik Smagen paa vort gode 
Smør, vilde der i England blive et stort Marked for denne 
Artikel. Gammelost og Myseost vilde vistnok ogsaa, hvis 
de bleve ordentligt tilberedte, kunne vinde sig en Plads paa 
Verdensmarkederne. I 1872 udførte Norge Smør for hen- 
imod 50,000 Spd.

Naar man maa sige, at der er lagt- altfor lidet Vind 
paa Fædriften her i Landet, kan man næsten sige, at det 
modsatte er Tilfældet med Agerbruget. I et Land, der som 
Norge ligger saa langt mod Nord, vil man neppe med syn
derligt Held kunne dyrke Korn, undtagen i den sydligste 
Del.

Det vilde sandsynligvis lønne sig langt bedre at holde 
Kvæg i et saadant Land. Norge kan naturligvis ikke brød
føde sig selv, men maa indføre Korn for over 7 Millioner 
Spd.

Norge har før i Tiden været et meget rigt Skovland 
og er det tildels endnu, skjønt Skoven gjennem Tidernes 
Løb ved ufornuftig Hugst er bleven medtaget i høi Grad. 
De mange Elvedrag, som Landet besidder, bidrage natur
ligvis meget til Skovdriftens Fremme. Den norske Trælast 
udmærker sig fremfor andre Landes ved sin større Haardhed.

Regjeringen har hjulpet Skovdriften betydelig op ved 
at udsende Forstmæiid, der have hjulpet Bønderne med Raad. 
Skovdriften i Norge har vel naaet sit Kulminationspunkt med 
Aaret 1874.

Fiskeriet har i lang Tid været en af Norges mest ind
bringende Erhvervskilder. De vigtigste Fiskerier ere Skrei- 
og Sildefiskerierne, dernæst kommer Fangsten af Lax og 
Makrel. Det vilde ikke være ønskeligt, at Skreifisket steg 
synderligt høiere, end det har gjort i de sidste Aar, hvis 
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der ikke skulde aabnes nye Markeder, da Værdien ellers 
vilde blive saa ringe, at det neppe vilde lønne sig at fange 
Fisken.

I Laxen og Makrelen have vi atter en Artikel for de 
engelske Lorder; og vi faa ved Udførelsen af samme Anled
ning til at benytte en Artikel, der fordum blev anseet for 
en Plage — Isen nemlig. Man bruger nemlig denne til at 
pakke ned fersk Fisk i, hvorved denne holder sig, indtil 
den naar frem til England.

Der udføres nu Fisk fra Norge for omtr. 9 Millioner 
Spd. Skibsfarten maa ogsaa nævnes, da den sysselsætter 
cirka 50,000 Mennesker. Det følger af sig selv, at Norge 
ikke selv har Brug for alle sine Skibe, den største Del af 
dem gaar i Fragtfart mellem fremmede Lande.

Man skulde tro, at Norge var meget rigt paa Metal
ler; men det er dog ikke Tilfældet. De hyppigst forekom
mende af disse er Jern og Kobber; af Sølv forekommer en 
Del paa Kongsberg. Bjergværksdriften har gaaet. tilbage i 
de senere Aar; der var saaledes for en Del Aar tilbage 15 
Jernværker i Gang; men af disse er der nu ikke flere end 
2 eller 3 i Gang. Der kunde vistnok gjøres noget for Bjerg
værksdriftens Fremme i vort Land; men Capitalerne have 
havt sikkrere Anvendelse ved andre Foretagender, og det 
er jo voveligt at risikere sine Capitaler ved saadanne Spe- 
culationer.

Industrien staar ikke paa noget høit Trin i vort Fæ
dreland; men den har dog taget betydeligt Opsving i de 
sidste Aar; vi har jo ogsaa til den sidste Tid savnet al Ud- 
vei til theoretisk Uddannelse i Landet selv, nu er der rig
tignok raadet Bod herpaa ved Oprettelsen af tekniske Sko
ler i flere af vore Byer. Ogsaa hvad den egentlige Husflid 
betræffer, staa vi paa et lavt Trin.

Af Fabrikker have vi forholdsvis faa, skjønt manskulde 
synes, at det kunde lønne sig, da man jo har en Mængde
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Vandfald, der lettelig kunne gjøres brugbare. En anden 
Omstændighed, der ogsaa skulde hjælpe paa Fabrikdriften, 
er den, at man kan skaffe sig en Del Raastoffe til en for
holdsvis billig Pris; mange af vore Fartøier have nemlig 
ofte ondt for at faa Retourfragte til Norge, der vil saale
des for dem være ialfald nogen Fortjeneste ved at tage 
Raastoffe hid selv mod en meget lav Fragt.

Vi se saaledes, at Norge ikke har saa faa Næringsveie 
endda, som det skulde synes ved første Øiekast.

De vigtigste Kornsorter, som dyrkes her i Landet, ere: 
Havre, Byg, Rug samt en ubetydelig Del Hvede. Blandt 
disse optager Havren henved j af det til Kornavl benyttede 
Jordsmon. Bygget er af disse Kornsorter den, som kan 
modnes ved den laveste Varmegrad, og det kan derfor med 
nogenlunde Held dyrkes under en temmelig liøi Breddegrad.

Skovdriften kunde ophjelpes ved Plantning af Pil, der 
vilde yde et udmærket Ly for de unge Træer. Det vilde 
vistnok være til stor Nytte, om man plantede Træer paa 
mange Steder i vort Land; disse vilde nemlig om et halvt 
Aarhundrede repræsentere en ret anseelig Kapital.

Industrien burde ophjelpes ved fornuftig Prohibitions- 
told. Dette maa naturligvis ikke forstaaes saaledes, at man 
skal forhøie Toldsatserne paa Industrigjenstande i den Grad, 
at Udlændingene ikke kunne eoncurrere med os paa nogen 
Maade; derved vilde jo kun nogle Enkelte blive berigede, 
uden at Mængden vilde nyde noget Godt derved.

3.
L’ indigence est la mere 

de 1’ Industrie, 
Oversigt over Norges vigtigere Erhvervskilder 
med Antydning af, hvad der kan og bør gjøres, 

forat de kunne blive bedre udnyttede.
Ethvert Land har sine Næringsveie, der afhænge af 

Landets naturlige Beskaffenhed og Beliggenhed paa Jorden,
6
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Saasom Norge er et bjergigt Land, der ligger høit mod 
Nord med faa til Korn dyrkbare Sletter, er det bedst skik
ket for Fædriften, som her er den vigtigste Næringsvei. 
Denne Indtægtskilde har i lang Tid staaet meget tilbage for 
andre Lande, da der i Norge lige til den sidste Tid har 
hersket en almindelig Uvidenhed blandt Folket, hvilken 
Grund bidrog til, at man ikke forstod at udnytte sine Pro
dukter saa fordelagtigt som muligt, og at stelle sine Krea
turer paa den bedste Maade, da Suitefodring var alminde
lig Brug. Nu for Tiden, da Oplysning er udbredt blandt 
Folket, ere disse Mangler næsten afhjulpne; man har nem
lig indkaldt i Landet Schweizere, der har lært Bønderne et 
andet Kreaturstel og en anden Tilberedelsesmaade af deres 
Produkter; dette bevirkede, at Bønderne avlede næsten dob
belt saameget af sine Gaarde som før, og Produkter af en 
langt bedre Kvalitet; det aarlige Udbytte af Smør nu for 
Tiden er omtrent 25,000 Spd, En Indtægtskilde, der staar 
i meget nær Berørelse med Fædriften er Agerbruget; denne 
Indtægtskilde vil ikke lykkes med noget særdeles Held her 
i Norge, kun i de sydligere Amter dyrkes Korn af nogen 
Betydning; Landet maa af den Grund indføre sit Behov af 
Korn fra andre Lande, hvilket sker fornemmelig fra Dan
mark, Rusland og Preusen. Nu, da man har begyndt at 
indse, hvor lidet lønnende det er at dyrke Korn her i Norge, 
har man begyndt paa forskjellige Steder at lægge sig kun 
efter Fædriften, til hvilket Landet er særdeles godt skikket.

En Erhvervskilde, der fordetmeste sysselsætter Landets 
vestlige og nodlige Befolkning, er Fiskerierne; disse ere af 
stor Betydning for Norge, saasom de indtræffe aarlig langs 
Kysten. De vigtigste af disse Fiskerier er Skreifiskeriet, 
der drives i Vintermaanederne paa Strækningen fra Sønd- 
møre langs Kysten nordover, og Storsildfiskeriet, der drives 
langs Nordlands Kyst. Fiskerier af mindre Betydning ere 
Sommer- og Høstsildfiskerierne, der aarlig finde Sted langs
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Landets Vestkyst, samt Lax-, Ørret-, Makrel- og Østersfi
skerierne, der finde Sted langs den sydlige Kyststrækning 
af Norge og i de fleste Elve. Kun en ringe Del af denne 
Fisk consumeres i Landet, medens Størstedelen udskibes 
til Udlandet, hvor en høiere Pris erholdes. En Indtægts
kilde, der ogsaa fortjener at omtales, er Industrien; denne 
Næringsvei begynder nu at gjøre stærke Fremskridt, hvilket 
skyldes Landets heldige Beskaffenhed med sine mange El
vedrag og Fossefald, som i lang Tid har været ubenyttede. 
Men paa mange Steder, hvor der findes Fossefald, som ere 
godt skikkede til Industribrug, ligger Landets bjergige Be
skaffenhed hindrende i Veien for Communicationen af Raa- 
produkter, saa at det ikke vilde lønne sig at drive Fabri
ker; men ved flere Anlæg af Veie og Jernbaner, der lette 
Befordringen af Produkterne, vilde Industrien faa et mæg
tigt Fremstød. Allerede nu har Landet flere industrielle 
Anlæg, f. Ex. Sagbrug, Dampmøller, mekaniske Værkste
der m. fl.

En meget betydelig Indtægtskilde for Norge er Skov
driften; denne Næringsvej har i lang Tid været meget mis
brugt, da Bønderne ved uvorren Hugst har næsten ødelagt 
Skovene. Til Forebyggelse af dette Misbrug indsatte man 
det saakaldte Forstvæsen, der skulde efterse Hugsten i Sko
vene; dette har vist sig at hjelpe, da nu Skovene ere komne 
sig i en betydelig Grad og indtage ikke saa liden Plads 
blandt Norges Næringsveie. Den producerede Trælast ud
skibes hovedsagelig til Holland, England og Spanien enten 
i raa eller høvlet Tilstand.

En Erhvervskilde, der ikke har saa ringe Betydning for 
Norge er Bjergværksdriften; denne Næringskilde indbringer 
ikke saa stort Udbytte som man skulde vente, da Landets 
mange Fjelde ere meget fattige paa Metaller. Der drives 
i Norge nu for Tiden flere anseelige Grubeanlæg, af hvilke 
Sølvværket ved Kongsberg er det betydeligste, der drives 

6* 
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for Statens Regning; ligeledes drives flere Jern- og Kobber
værker, samt en Del Nikkel- og Svovelkisgruber, af hvilke 
Landet drager ikke saa liden Fordel.

Til Søen synes Normændene at være ligesom fødte, og 
det kommer simpelthen deraf, at Norge har en i Forhold 
til Landets Størrelse meget udstrakt Kyst, der har drevet 
Folket til at færdes meget paa Søen, og paa samme Tid 
drevet dem til at bygge sine Skibe. Norge har nu en me
get stor Handelsflaade, der dels gaar i Fragtfart paa Ud
landet dels benyttes paa indenlandsk Fart langs Kysten; 
denne Næringsvei indtager en meget høi Plads blandt Nor
ges Indtægtskilder derved, at den beskjæftiger en Mængde 
Mennesker til Skibenes Befolkning.

3.

Mathematik *).
1. 2400 Tsch. a 6| R. 15000 Rubi.

Omkostninger i Odessa 192
Fragt a 1 £ sterl. pr. Ton (300 Tons) £ 300

5 pCt. Kaplaken 15
(betalt i Odessa) 315 2223 — 53

Brevporto &c. 3 — 90
~T7419 — 43

1| pCt. Assurance af 19161 — 37 287 —■ 97
17707 — 40

å 85. Spd. 12542 — 89 
Indførselstold af 3624 Tdr. å 6 ft pr, Td, 181 — 24 
Oplosning 7 ft pr. Tønde 211 — 48
Brevporto &c. 1 — 40

12936 — 91

*) Da det ikke var at vente, at Eleverne paa én Formiddag kunde 
udføre alt, men det var ønskeligt at faa Erfaring om, hvor 
langt de kunde naa, overlodes det dem at tage de Opgaver, 
de formaaede, og da navnlig de vanskeligste, forsaavidt de 
forstod dem.
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Altsaa koster 1 norsk Tønde 3 Spd. 68 /S. NB. Her 
er Indkjøbsprisen ikke beregnet efter Remissesummen, 
men efter den Sum, som fremkommer, naar Rublerne 
omgjøres til norsk Mynt efter Coursen 85.

x R. 155241 /? 24838576 
1197(11970) (300) Bc> H97~ 

(30) (^) 1 Rubi. 16 'I

= 20750 R. 69 Kop.

x R. 
183 (549) 

17 (34)

155241 n./? 62096440 
(240dJ(120)40DTI 1T

1 R.

19924 R. 92 Kop.

Det bliver altsaa fordelagtigst at remittere over Ham
burg.

2. Opgave 2 var rigtig konstrueret men ikke beregnet.

3. (j . 24 + | • 18)  X n. 48 = 121 X 3,14 X 48 = 
= 18237,12 Kub.Tom. = 337,72 Potter.

2

5. x fl. I 192396 libr. 16033 
2 32 1 arr.

(14) (70) (>|  sh.) (195) 39 
4 (20) (585 Kreuzer) 117 

12 (60) j 1 fl.

5

20 (100) j (105) (21) 3
2. 100 I (95) 19_________

1024000 ) 5310039003 ( 5185 fl. 35 Kr.
5120000 *

1900390 
1024000 
8763900 
8192000 

5719003 
.£ 5120000

599003
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6. x = 80' . tang. 55® 40'
log x =* log 80 4- log tang. 55° 40

log 80 = 1,90309
log tang. 55° 4D' = 10,16558

12,06867 
log X = 2,06867 

x = 117,13

„ , B-C t A C - b7. tang. = cotg. - x —
log. 11 = 3,04139 — 2
log. 137 = 2,13672

0,90467 — 2
log. cotg. 20° 17'30" = 10,43794 '9 

c ~ bi • log. ----—v = 0,90467 — 2 '+ h ’
B C log. tang. —-— = 9,34261.

B -C = 12« 14' 46"
40 35

B = 52 59 46 1
C = 127* - 14 

sin. C II
a = C sin. A 

log. 74 — 1,86923 
log. sin C = 0,84257 — 1

1,71180 
log. sin. 127° - 14" = 10)74485:—1 
log. sin. 52° 59 46 = 9,90228

0,84257 — 1
a = 51,499 Alen.

2,
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2. Opgave 2 konstrueret men ikke beregnet.
3. (| ab + | cd)3 . n . H. Spundsdiameter 24 

Bund 18
Afstanden 48

(V + V)2 • 3,14 . 48
111
314
444

111
333
348,54

___ 48
278832

139416
54 ) 1672992 ( 309,81 Potter.

4. T = (R3 r3 + Rr.) 480

180^314 (1Q3 + ga 80) ~

15^0 (100 4- 64 + 80) 480
___ I__________________1440

502,40 . 244 3 ) 1507,20 ( 502,40
502,40 15

244 7
200960 6

200960 12
100480 12

1728 ) 122585,60 ( 70,94 Kubikfod. 
12096

16256
15552

7040
6912
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8.7.2.2.4. 19= 1216

5. 8 x J, “6012f Årr. 48099
7 (70 A.) 1 Tonnel.

2 1 T. 97| sh. (195) 59
2 . 4 (20 sh.) 9| fl. 39

19 (95) (100)

110675799

48099 . 59 . 39 = 14477799
1216 ) 110675799 ( 91016

10944
1235
1216

fl- 16HI 64
19

576 
64

1979
1216

1216

59
36

7639
7296

343
60

531
177

343 1216 ) 20580 ( 16^1 
1216

2301 48099
2301

48099
144297
96198

8420
7396

= IH

6. a) a = b . tang. A.
log. a = log. b 4- log. tang/Å 

»’O:1
b) log. 80 = 1,90309

log. tang. 55° 40' = 10,16558
log b + log. tang, A = 12,0,6867

10 
num. ^2,06867

c. Høiden = 117,13 Alen.
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7. a = )/c2 4- b2 — 2cb . cos. A,
c2 4. b2 — 2cb . = 121 

log. 121 = 2,08279 
log. cos. 40° 35' = 9,88159

11,96438 
10

1,96438 
num. 921,21 

log. cos. 45° 35' •= 9,88105 
10,7 . 5 53,5

988159
j/9 21 

9
21 21
18 09

= 30,8

(603)

a = 30,3 Alen.
3.

Christianssund den 21steu Juni 1875.
Herrn N. Prytz in Stettin.

Ich håbe unter 28sten April Herrn F. Meyer auf sein 
Verlangen 8 Fåszer Thran und 14 Tonnen Heringe gesandt. 
In seinem Schreiben vom 12ten Mai (Anlage A) meldet er 
mir den richtigen Empfang der Waare und ilbersendet mir 
den Betrag der Heringe aber zeigt mir auf eine sehr emp- 
findliche Weise an, dasz er das Thran nicht nehmen kann. 
Ich bezeigte ihm den 7ten dieses Monats meine Verwunde- 
rung iiber dieses Entschlusz, als ich iiberzeugt bin ihn ehr- 
lich behandelt zu haben, und auszerte den Wunsch, dasz 
er sich besinnen muszte, als ich widrigenfalls den kostspie- 
ligen Weg der gerechtlichen Untersuchung einschlagen muszte.

Wie er diese Erklårung aufgenommen hat zeigt Anlage 
B. Ich bin nun in der unangenehmen Nothwendigkeit dem 
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Weg, welchen er mir angezeigt hat, folgen zu mussen, und 
ersuche Sie ehrbietigst in meinem Namen noch ein Mal den 
Weg der Giitlichkeit mit ihm zu versuchen, als ich nicht 
glauben kann, dasz diezer Mann nur von Eigensinnlichkeit 
sich Unannehmlichkeiten sollte zuziehen wollen. Aber wenn 
dies auch nicht gelingen solle, so bitte ich Sie Herrn 
Meier gerichtlich zu behandeln und den Erfolg der Sacbe 
der Gerechtlichtkeit zu iiberlassen.

Zu diesem Zweck werden Sie angebogen eine von mir 
unterzeichnete Vollmacht finden.

Es versteht sich von selbst, dasz ich Ihre Bemiihungen 
in dieser Sache honoriren soli.

Ich bin mit Hochachtung
Ihr ergebener Diener

P. Clausen.
(Svar.)

Stettin den Sten Juli 1875. 
Herrn P. Clausen in Christianssund.

Ich håbe Ihr geehrtes Schreiben vom Sisten vorigen 
Monats erhalten. Ihrein Verlangen zufolge håbe ich Herrn 
Meyer von dem mir ertheilten Auftrag in Kentnisz gesetzt, 
und ihn zu einer giitlichen Ausgleichung zu bewegen versucht.

Er besteht darauf, dasz das Thran dick sei, und dasz 
er es zu dem fur ihn notirten Preis nicht branchen 
konne, auch scheint er das Gutachten zweier hiesigen 
Måckler vor sich zu haben. Er bietet sich indessen an es 
mit 5 °/0 Rabatt zu behalten. Es steht nun bei Ihnen, ob 
Sie diesen Vorschlag annehmen wollen, und ich erwarte 
darttber Ihr Entschlusz.

Jedenfalls soli ich es mir darangelegen sein lassen Ihr 
Interesse aufs Beste zu wahrnehmen und Ihre angenehmen 
Auftrage mit vollem Eifer ausfiihren.

Ich verharre mit Hochachtung
N. Prytz.

2.
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Christiansund den 21sten Juni 1875. 
Herrn N. Prytz, Stettin.

Ich håbe unter dem 28sten April Herrn F. Meyer 
auf sein Verlangen 8 Fåszer Thran und 14 Tonnen Håringe 
gesandt. In seinem Schreiben vom 12ten Mai (Anlage A.) 
benachrichtiget er mich vom richtigen Empfange der Waare 
und iibersendet mir den Betrag flir die Håringe, aber zeigt 
mir auf eine sebr empfindliche Weise an, dasz er den 
Thran nicht annehmen kbnne. Ich bezeigte ihm den 7ten 
dieses Monats meine Verwunderung fiber diesen Entschlusz 
da ich gewisz bin ihn ... . bedient zu haben, und åuszerte 
denWunsch, dasz er sich besinnen mbchte, weil ich widrie- 
genfalls auf den kostspieligen Weg der gerichtlichen Un- 
tersuchung einschlagen muszte. Wie er diese Erklårung 
aufgenommen hat, beweiszt Anlage B. Ich sehe mich nun 
in der ungefålligen Nothwendigkeit, dem Wege zu folgen, 
welchen er mir anzeigt, und bitte Sie ehrbietigst in meinem 
Namen noch einmal den giitlichen Weg mit ihm zu versu- 
chen, weil ich nicht glauben kann, dasz dieser Mann nur 
von Eigensinn sich Unannehmlichkeiten beziehen; werden 
sollte. Aber, wenn auch nicht diesz helfen solite, bitte ich 
Sie Herrn Meyer gerichterlich zu behandeln und den Erfolg 
der Sache zu der Gerichtlichkeit zu iiberlaszen. Zu diesem 
Zwecke tinden Sie angeschlossen eine von mir unterzeich- 
nete Vollmacht. Es versteht sich von selbst, dasz ich Ihre 
Bemtihungen in dieser Sache honoriren soli.

Ich håbe die Ehre mit wahrer Hochachtung 
Ihren sehr verbundenen Diener zu sein

P. Clausen,

(Svar).
Stettin den 2ten Juli 1875. 

Herrn P. Clausen, Christiansund.
Ich erhielt Ihr Schreiben vom 2Isten vorigen Monats. 

Ihrem Verlangen gemåsz håbe ich Herrn Meyer von dem 
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mir ertheilten Au rag ins Kenntnisz gesetzt, und ihn zu 
einer giitlichen Ausgleichung zu bewegen versucht. Er be- 
steht darauf, dasz der Thran dich ist, jind dasz er ihn 
nicht branchen kann zu dem ftir ihn bestimmten Prcise. 
Auch scheint cr das Gutachten 2 hiesiger Mftckler ftir sich 
zu haben. Er bietet sich indessen ihn zu behalten mit 
5 °/0 Rabatt. Es stcht nun bei Ihncn, ob Sie diesen 
Vorschlag annehmen wollen, und ich erwarte dariiber Ihren 
Entschlusz. In jedem Falle soli ich es mich angelegen’sein 
laszen Ihr Interesse am besten zu besorgen und mit vollem 
Eifer Ihren gefitlligen Auftrag auszufiihren,

Ich håbe die Ehre Ihr Verbundenen zu sein.
3.

Christianssund June 2nd. 1875, 
Messrs Coverdale Brothers, London.

Gentlemen!
From our last respects of the Ist. inst. you will no 

doubt have learned how displeasant it was to us to make you 
responsibe for the bad quality of the 200 bags of coffee, 
which you have sent us. We are consequently mueh sur- 
prised at the contents of your favour of the 16th. ult., 
seeing that you think the examination, to which the goods 
have been subject here, to be of a very superficial kind, 
and are lead to suppose, that traces of external damage 
still were to be found.

The Gentlemen, who at our request have examined 
the coffee, are not only sworn brokers, about whom no one 
is justified in believing that they in matters of dispute will 
prove unworthy of general trust, but besides men of moral 
and character, in whose proof full confidence may be placed. 
We are therefore obliged to repeat our assertion, that 
there is no trace of external damage to be detected, and, 
this being the case, you will no doubt admit, that it really 
would be ridiculous to request indemnification of the cap-
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tain, the more so, as he in the bilis of lading has added 
the clause: Weight and contents unknown, and as we are 
aware, that the rest of the cargo has been delivered in 
the hest condition, and that no accident has happened on the 
passage. Tf the goods had been damaged on the passage 
in one way or other, the packing must have shown it, but 
there is nothing of the kind to bc observed even upon the 
closest examination; on the contrary the bags seem all to 
be entirely new and to have been used for the first time, any 
damage would therefore have been detected much more easily.

We cannot accuse the captain of having delivered the 
coffee in a damp condition, as it would be very odd to 
make him responsible for the contents of the bags, when 
there is not the least token to prove that the wares have 
been damaged by carelessness on his part.

You can therefore not blame us, when we refuse to 
accept a parcel of goods, which do not agree with our 
order. We have bought Domingo coffee according to 
and in a sound condition; instead of this we get a simple 
and damp sort mixed with damaged berries — why shall 
We submit to the acceptation of it for our account? — 
It would, though we are entirely innocent, entail upon us 
a loss of about the quarter of the value of the whole parcel.

We refrain from speaking decisively of the manner in 
which the coffee has been damaged. Our brokers are, 
however, of opinion that the damage has been caused by 
sea-water, yet, it is a difficult affair to determine with 
exactness. Only so much is sure that all the bags are 
damaged. But with the loss incurred hereby we have 
nothing to do, as the wares have suffered nothing on the 
passage, and we shall not here inquire into the probability 
of your being able to seek indemnification. We are very 
averse to disputes of this kind; but we must request of 
you, tbat you cancel the amount of the 200 bags of coffee 
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on our account and beg you to dispose of the goods in one way 
or other, if you do not feel inclined to empower ns to 
realize them for your account, to effect which we are of 
course alway ready to offer you our services.

We remain wit.h due respect
yours affectionately

Colliu & Co. 
f.

Christiansund, June 2nd. 1875. 
Messrs Coverdale Brothers, London.

Gentlemen!
From our esteemed letter of the Ist. inst, you will 

no doubt have experienced how disagreeable it was to us 
to do you answerable for the bad condition of the 200 
bags of coffee transmitted us, We are consequently much 
surprised at the contents of your esteemed letter of the 
6th. ult, observing, that you consider the examination, to 
which the goods have been subject here, to be of a verjr 
superficial kind and we are made to suppose, that traces 
of external damage was still to be found. The gentlemen, 
who on our demand have examined the coffee are not 
alone sworn brokers, of whom nobody is justified in be- 
lieving, that they in casas of dispute would appear unworthy 
of common trust, but besides men of morality and cha
racter, to the testimony of whom, there may be paid full 
confidence. We are therefore obliged to repeat onr in- 
sisting, that there is no trace of external damage to ob- 
serve, and as the case is thus, you will no doubt admit, 
that it really would be ridiculous to demand an indem- 
nification of the captain, the more, as he on the bilis of 
lading has added the clause „weight and contents un- 
known,“ and as we are aware, that the rest of the cargo 
was delivered in the best condition, and that no accident 
had happened on the passage. If the goods had been 
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dam aged on the voyage in one way or other, the packing 
was bound to appear it; but there is nothing of the kind 
to observe, even upon the most closely examination; on 
the contrary all the bags appear to be quite new and to 
be used for the first time; any damage would therefore the 
more easily have been detected. We cannot accuse the 
captain of having delivered the coffee in a damp State, as 
it would be very singular to do him answerable for the 
contents of the bags, as there is not the least sign, which 
proves, that the goods have been damaged by carelessness 
on his part. You therefore cannot blame us for our re- 
fusing to accept of a parcel of goods, which does not agree 
with our order. We have purchased St. Domingo coffee 
according to sample and in a sound State; in stead of this 
we receive a simple and damp kind of goods mixed with 
damaged berries. Why should we submit to the accep- 
tation of this for our account?. Though we are perfcctly 
innocent, it would, entail upon us a loss of about a fourtb 
of the value of the whole parcel.

We refrain from speaking decisively respecting the 
manner by which the coffee has been damaged; our brokers 
are however of opinion, that the damage was caused by 
seawater; however it is a difficult thing to desist with 
precision. Only so much is certain, that all the bags are 
damaged. But with the loss caused thereby there is no
thing to do, as the goods have suffered nothing on the 
passage; and we shall not here inquire into the probability, 
of your claiming any indemnification. We are very disin- 
clined to disputes of this kind, but we are obliged to de
mand of you your canceling the amount of the 200 bags 
of coffee on our account and beg you to dispose of the 
goods in one way or other supposed that you do not 
feel inclined to authorize us the realizing of the same for
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your account, to effect which, we 
inclined to offer our services.

of course are always

We remain with due respect
Collin & Co.

3.

Londres le 12 Décembre 1875. 
Messieurs Rollin & Cle au Havre.

Depuis notre derniére du 22 écoulé nous avons regn 
votre honorée du l6r courant, par laquelle nous apprenons, 
que nous avons bien fait en exécutant votre ordre en en- 
tier. Nous espérons, que les laines vous seront convenables, 
et å l’exception de quelques de celles å 1 sh. 8 d., qui 
sont plus fines et plus douces, que vous ne les avez desi- 
rées, nous croyons, que vous aurez lieu d’étre parfaitement 
contents d’elles. Nous avons par la présente aussi l’avan- 
tage de vous aviser, que nous d’aprés votre ordre avons 
expédié les 99 —■ quatre-vingt-dix-neuf •—■ ballots de 
coton par le vapeur Corday å votre addresse, dont ci- 
inclus la facture se montant å £ 2052, payable au 17 Dé
cembre, et dont nous avons débité votre compte.

De ce coté-ci du canal anglais le temps a eté extré- 
mement doux et calme tout l’automne et jusqu’ au présent, 
nous n’avons par conséquent aucnne raison de craindre, 
que le transport des marchandises ne subisse du retard. 
Il est au contraire a craindre que beaucoup de marchandises 
franzaises, particnliérement les soieries, seront exposées å 
une baissement dans les prix, si une nouvelle guerre com- 
mence, soit entre L’Angleterre et L’Allemagne, soit entre 
L’Allemagne et La Russie.

Les affaires de cette place sont en général tres calmes, 
plusieurs faillites importantes ont eu lieu en Manchester 
pendant le courant de la quinzaine derniére. En espérant,
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que vous nous favoriserez de vos ordres amicables, nous 
vous prions d’agréer l’assurance de notre dévouement.

R. Barnes & son.
I.

London le 12 December 1875. 
Messieurs, Rolin & Cia au Havre.

Depuis notre derniére du 22 écoulé, nous recevions 
votre honorée lettre du premier courant, dont nous appre- 
nons, que nous avons bien fait en executant votre ordre 
en entier. Nous esperons, que les laines vous seraient con- 
venables, et å l’exception de quelques de celles å 1. sh. 8 
d., qui sont plus douses et plus fines, que vous ne les 
avez desirées, nous croyons, que vous aurez lieu d’étre 
perfeetment contents d’elles. Nous avons a présent aussi 
ce plaisir, de vous informer, que nous avons expedié par 
le vapeur Corday, suivant votre ordre, les quatre vingts 
diz-neuf ballots de cotton, å votre adresse, dont ci-inclus 
la facture, se montant å £ 2052, payable au 17 December 
et dont nous avons débité votre compte. De ce edté du 
canal le temps a été extrémement doux et calm eet autaumn 
(en entier) et jusqu’a présent; nous n’avons par consé- 
quent aueune raison a craindre, que le transport des mar- 
chandises ne subisse du retard. C’est a contraire å crain
dre, que beaueoup de marebandises frangaises, particuliére- 
ment les soieries, seraient exposées d’une baisse dans les 
prix, si un nouvel guére éclate, soit entre Angleterre et 
Allemagne, soit entre Allemagne et Russie. Les affaires 
sur cette place sont en genéral trés calmes et plussieurs 
faillites importants auront lieu au Manchester depuis une 
quinzaine.

En attendant votre ordre agréable, nous vous prions 
recevoir l’assurance de notre considération,

4.

7
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Ved den mundtlige Examen fremsatte Læreren sine 
Spørgsmaal paa det Sprog, hvori der examineredes, medens 
Disciplene selvfølgelig endnu ikke var komne saavidt, at de 
ogsaa kunde svare paa det fremmede Sprog. Dette vil 
imidlertid nu til Afgangsexamen kunne ske.

Paafaldende var det at se, hvorledes Eleverne inden 
saa kort Tid havde kunnet forandre sin Haandskrift til en 
tydelig, mer eller mindre rask Kontorhaand.

Efter denne Examen udgik 1 Discipel af Klassen, me
dens det nye Skoleaar begyndte foruden med de tilbage
værende 5 med 3 nye, hvoraf 2 havde bestaaet Afgangs
examen paa den herværende Middelskoles Engelsklinje. Af 
disse 8 Disciple udgik imidlertid 2 ved Skolens Slutning 
før Jul efter et Aars Kursus, ligesom endnu 1 af Klassens 
ældste Kuld i Begyndelsen af Februar d. A. og til samme 
Tid 1 af de sidst optagne efter forandret Bestemmelse om 
fremtidig Levevej. Derimod indsattes 1 ved Midten af 
samme Maaned med Afgangsexamen paa Engelsklinjen ved 
Kristiansands Skole.

Klassen tæller saaledes 5 faste Elever, der indeværende 
Skoleaar skal underkaste sig den efter Planen bestemte 
Afgangsexamen.

Desuden har Klassen været besøgt af 2 Hospitantcr, 
hvoraf 1 fra Skoleaarets Begyndelse i Bogholderi 2 Timer 
og 1 fra Begyndelsen af Marts i Tysk 4 Timer ugentlig.

(SI u tn in g s b c m ærkn i n g). Naar man her saa fuld
stændig har omtalt den praktiske Realklasse, har dette 
haft flere Grunde. Vor Skole er den første af Statens 
Skoler, der har sat denne nye Skoleart igang, og det turde 
derfor være af særlig Interesse for andre Skoler, der har 
paatænkt det samme, at erfare, hvorledes man her har 
grebet Tingen an, og hvorvidt der kan være grundet Haab 
om en saadan Klasses Trivsel. Saameget er blevet os her 
allerede nu klart, at der kun vil blive Spørgsmaal om
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Sproggruppen, da de Disciple, der kunde attraa Undervis
ning i den anden Gruppes Fag, uden Tvivl vil foretrække 
de tekniske Skoler. Paa andre Steder, der ligger Hoved
staden nærmere, kan der blive Spørgsmaal, om selv en 
Klasse indrettet efter vor Sproggruppe vil liave nogen Le
vedygtighed i sig, efterat et Handelsgymnasium er blevet 
oprettet i Kristiania. Man har ogsaa tænkt sig, at der i 
ovenstaaende Beskrivelse kunde ligge en Manelse for denne 
Byes dertil kvalificerede unge Mennesker til at benytte en 
Lejlighed til videre Uddannelse, der med saa ringe Be
kostning og lige ved Stuedøren tilbyder sig, og overhovedet 
en stærk Opfordring for alle vedkommende til at benytte 
et Gode, som det har haft sin Vanskelighed at tilvejebringe, 
men som allerede nu for enhver med nogenlunde aabne 
Øjne maa have vist sig som en overordentlig stor Fordel, 
der engang tabt ikke atter vil kunne gjenvindes. Paafal
dende har det imidlertid været, at til Dato saa faa har 
benyttet Anledningen til Undervisning i enkelte Fag, og 
dette har bestyrket Overbevisningen om, at det væsentlig er 
fra Middelskolen, Klassen vil kunne vente Tilgang (sml. p. 53).

Bemærkninger angaaende Undervisningen i Historie, Reg
ning og levende Sprog med specielt Hensyn til den 

praktiske Realklasse
af P. Petersen.

Foren det Nyttige med det Behagelige.
Naar der sees bort fra Menneskets evige høieste Bestem

melse, indrømmes det vel, at al Skoleopdragelse nærmest har 
det Maal i Sandhed at forskjønne vor jordiske Tilværelse. 
Dette Maal søges naaet som bekjendt paa forskjellig Vis 
og ved forskjellige Midler, og den gamle Strid om den 
bedste Maade og de sikreste Midler vil vel aldrig tage 
en Ende,

y *
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For at beholde et gammelt Inddelingsprincip ville vi 
skjelne mellem den klassiske og ikke klassiske Opdragelse. 
At hver af disse Arter af Opdragelse har fuld Berettigelse 
og bidrager Sit til det Heles Vel bør være uomtvisteligt. 
Her at forsøge paa at afgjøre, om den ene har større Be
tydning end den anden er ikke Sagen. Her skal kun 
handles om, hvorledes den ikke-klassiske Opdragelse maa 
være beskaffen for at kunne virke i fuld og skjøn Harmoni 
med den klassiske som dennes materielle Betingelse og 
uundværlige Komplement i Livet. Til den Ende fremsættes 
her en Del Bemærkninger om Undervisningen i nogle af 
de Fag, som ere af særlig Vigtighed for den ikke-klassiske 
Almendannelse.

Hensigten med disse Optegnelser er nærmest den at 
faa sat forskjellige Stridspunkter under Debat; thi det tør 
ikke ventes, at en overveiende Majoritet overalt vil gaa 
med paa de her fremsatte Betragtningsmaader. Individuali
teten har sin Kjephest, hvorpaa den er tilbøielig til ofte 
at ride selv det Almengyldige forbi; Opdragelsen og Va
nerne medføre Ensidigheder i Synsmaaderne, og fra disse 
Ensidigheder er det hverken let eller behageligt at løsrive 
sig. Hjemalingen, som finder sig sat paa sin rette Hylde 
og lever i Ro og Mag, bliver lettelig stokkonservativ. Hjem
mets Malkontenter af Halvstuderede og af indbildte Kraft
genier ville omstøde Alt, uden at de se sig istand til at 
bygge op Nogetsomhelst. Den yngre Mand, som har op
holdt sig et Aar eller to i et fremmed Land, har gjerne 
for stærke Sympathier for det Lands samtlige Forholde og 
Institutioner, til at han skulde kunne beundre noget andet 
Lands.

For at Læseren strax kan se, paa hvilken Platform 
Nedskriveren" heraf har stillet sig, forudskikkes følgende 
Indledningsbemærkning: Det bør vise sig i Skolens hele Or
ganisation, at vi ere komne ud over det Stadium i Skolens 
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Udvikling, da den skjønne Ungdomstid skulde forbitres ved 
Overlæsselse med plagende Fag og kjedelige Detailler, der 
kun ere bestemte til at glemmes og hidindtil have bevirket, 
at Ungdommen higer efter at blive voxen, for at slippe 
Plagerne. Det gjælder at gjøre det stadigt voxende Ar- 
beide baade lettere og behageligere og dog spare Tid. Det 
gjælder ogsaa at lade Eleverne saa tidlig som muligt faa 
se, at der er en sød Kjærne indenfor den bittre og haarde 
Skal, at det, de lære, ikke er „ufrugtbar Stuelærdom.41

Historie.

Da Historien skal og maa være vort paa direkte Maade 
mest humaniserende Fag, maa man ved dens Behandling 
ogsaa stadig have denne humaniserende Virkning for Øie; 
Historien skal blandt meget Andet hjælpe til at klargjøre 
os Menneskets ethiske Bestemmelse, ikke til at plage et 
Barn, der har ondt ved at huske Tal. Efter hvad Forfat
teren heraf har erfaret, drives der i Historie vel meget 
paa Pugen af Aarstal og Datum, altfor meget paa Krigs
historie og forlidet paa Kulturhistorie, som for den store 
Flerhed er Hovedsagen. Kun de Krige, som lettere kunne 
sees at have haft nogen væsentlig Indflydelse paa Kultu
rens Gang og Udvikling, have Betydning for dem, der ikke 
ere Militære eller Fagmænd. Saa meget vigtigere er det 
derimod at lære nøiere at kjende de historisk behandlede 
Mænds og Kvinders Liv og Virksomhed, der kunne tjene 
enten som efterlignelsesværdige Mønstre eller som afskræk
kende Exempler. Hvad Pennen har udrettet, bør for os 
Ikke-Barbarer være vigtigere end, hvad Bajonetten har gjort. 
Det kan saaledes nok være trøsterigt for os at se Ordet 
„drepa11 figurere mangdobbelt flere Gange i hvert Ark i de 
gamle Sagaer end „dræbe11 i vor nyere Tids Annaler, men 
det er overordentlig meget mere dannende og foræd
lende at læse Lovene, Kongespeilet og de Digte, hvori de 
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ædlere Følelser findes skildrede. I Literaturhistorien, som 
bør indtage en fremragende Plads i vort Undervisningsap
parat, er det uhensigtsmæssigt at nævne Forfatternes Vær
ker, medmindre Bogen tillige omtaler Værkets Indhold eller 
Tendents i korte og tydelige Træk. Al unyttig Overlæs- 
selse af Hukommelsen bør helt igjennem paa det omhygge
ligste undgaaes.

Regning.

Det bør vel ansees for sikkert, at Eleverne i vore 
Skoler, navnlig i Latinskolerne, øves altfor lidet i Hoved
regning. Det er bedrøveligt at se, at de ikke kunne ope
rere med selv ganske smaa Talstørrelser uden at skrive op 
hvert eneste Tal (Ziffer). Naar man dertil betænker, at 
det at lære at regne ingenlunde er det Samme som at lære 
at manøvrere med Talstørrelser, men meget mere at lære 
at ordne sine Tanker, at raisonnere, at øve sig i kritisk 
Behandling af det Forelagte — i det Abstraktes Anvendelse 
paa det Konkrete, saa indsees det, at praktisk Regning 
netop bør drives paa i 4de, 5te og 6te Klasse, livor Tænk
ningen er bleven skarpere, selv om det skulde ske paa den 
tørre Bogstavregnings Bekostning. Det er greit, at Reali
sterne her ville „sætte op,“ men det faar ikke hjælpe, det 
maa til, saafremt Regneundervisningen i Middelskolen skal 
føre til et Resultat, hvormed man i det praktiske Liv kan 
være fornøiet. Og mon ikke en rigtig god Indøvelse af 
Rees-Regelens, Kjæderegelens, Rente- og Diskontobereg- 
ningsmethodernes Benyttelse i de mangfoldige Tilfælder i 
Livets Praxis skulde være ligesaa udviklende som Multipli
kation og Division af complicerede Polynomer og Løsning 
af algebraiske Ligninger i Tilfælder, hvor det Exempel, for 
hvis Skyld Fundamentalligningen er opstillet, er saa søgt 
eller puerilt, at den praktiske Mand ikke kan undlade at 
trække medlidende paa Smilebaandet, naar han ser det.
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Endog i vore fleste Regnebøger ere Opgaverne saa søgte 
og saa langt fra at være tagne ud af Livet, at man kunde 
fristes til at tro at Forfatterne ikke have levet et borger
ligt Liv. Et og andet Exempel som det om Ræven, der 
mødte en Flok Gjæs o. s. v., kunne vel være morsomme, 
men de fleste ere lidet kvikkende, ofte flaue. Mænd der
imod som Berg og tildels Feragen (i hans Udmaalingsbog) 
have ikke gaaet over Bækken efter Vand; hos disse, især 
i Bergs Haandbøger, findes Masser af praktiske Exempler. 
Dersom Eleven, idet han fra Middelskolen gaar over i en 
praktisk Realklasse, ikke paa en sikker, letvindt og hurtig 
Maade kan løse Opgaver, hvorved de ovennævnte praktiske 
Regningsarter alene komme til Anvendelse, saa kan han umulig 
række ud med to (2) Timer ugentlig i Realklassen, hvor Kon
tokuranter, sammensatte Varekalkulationer, vidtløftige Træ
lastberegninger, Dispachering o, s. v., der fordre megen Tid, 
skal læres. I Mathematik bør fordres, at Eleverne forstaa 
Beviserne, om de end ikke lære dem saaledes, at de kunne 
helt og holdent gjengive dem. Det er fuldkommen nok, at 
de engang have forstaaet, at Formelen har sin Rigtighed, 
men uden denne Forstaaen er Pugning af Formler at be
tragte som Fusk. En Undtagelse faar man gjøre med Styr
mænd; men for disses Vedkommende maa det ogsaa be
mærkes, at der skal en forfærdelig Mængde Exempler til 
for at vinde Sikkerhed i Benyttelsen af Formler eller 
Størrelser, hvis Rigtighed de aldrig have indseet.

Sprogene.

Hensigten med Engelsklinien i Middelskolen synes at 
være den, at Skolen skal bibringe Eleverne et Kundskabs- 
forraad af saadan Art og Udstrækning, at det kan tilfreds
stille de Fordringer, Livet stiller til vore unge Forretnings- 
mænd og Andre, som behøve at sætte sig i Forbindelse 
med Udlændingen. Det store Antal Timer i Engelsk cr 
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altsaa bleven tildelt denne Linie i et væsentligen praktisk 
Øiemed*);  Spørgsmaalet bliver derfor, om dette Øiemed 
virkelig naaes i Middelskolerne. Dette Spørgsmaal tør Ned
skriveren heraf kun besvare benægtende; thi det sees, 
at unge Mennesker fortvæk maa efter endt Skolegang be
give sig til Udlandet — endog til England — eller ty til 
private Sproglærere for at lære netop det, hvorpaa det i 
Praxis kommer an. Er det da absolut umuligt for Skolen 
at bibringe Eleverne det Allernødvendigste til dagligdags 
Behov i det enkleste Forretningsliv? Er det virkelig uund- 
gaaelig nødvendigt for de unge Mennesker at ty til Udlan
det for at erhverve sig de til praktisk Brug fornødne Sprog
kundskaber? Nei, ligesaalidt her i vort Land som i Tysk
land og andre Lande, hvor Sprogundervisningen drives paa 
den rette Maade. Det gjælder bare at opgive den halstar- 
rige Vedhængen ved gammel Slendrian. Det har lykkes 
Forfatteren af denne Opsats privat at bevise Paastandens 
Rigtighed og det har været et hos ham længe næret Ønske 
at kunne for Offentligheden bevise den, og formenes det, 
at Udfaldet af den forestaaende Afgangsexamen ved den 
herværende praktiske Realklasse tilstrækkeligen vil godt- 
gjøre, at man ogsaa her hjemme kan opnaa det Nødvendige, 
trods den Omstændighed, at der til Klassens etaarige Kur
sus er henlagt en hel Del fordetmeste nye Fag, som optage 
den halve Undervisningstid og lægge Beslag paa en meget 
betydelig Del af Elevernes Tid i Hjemmet.

I vore Dage, da der skjænkes de fleste praktisk an
vendelige Kundskaber, f. Ex. de tekniske, særlig Opmærk
somhed, bliver med hver Dag, som rimeligt er, Tilegnelsen 

*) Havde man haft hvilketsomhelst andet Hovedformaal for Øie, 
vilde man have valgt Tysk eller Fransk. Rektor Petersen 
siger jo ogsaa i Fortalen til sin franske Læsebog, at man skal 
have Færdighed i at udtrykke sig mundtlig og skriftlig i 
Tysk og Engelsk.
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af levende Sprog til Brug ved mundtlig og skriftlig Med
delelse et mere og mere væsentligt Moment i den vordende 
Forretningsmands, navnlig Handels- og Sømandens og tildels 
ogsaa Haandværkerens theoretiske Uddannelse, og i Be
tragtning af den overmaade vigtige Stilling, disse Stænder 
indtage i Samfundet, er det vel ogsaa rimeligt, at deres 
Krav til de høiere Skoler, og navnlig de mere specielt 
praktiske Realskoler, tildels ogsaa Middelskolerne, blive 
efterkommede. Enhver, der er bekjendt med, hvor mise
rable ret mange af vore Korrespondenter ere; Enhver, der 
i Udlandet har haft Anledning til at erfare, hvorledes Skibs
føreres Mangel paa Kjendskab til Sprogene ofte, ja meget 
ofte, benyttes i uærlige Øiemed til store Tab for Rederne 
og tildels ogsaa for Skipperne selv, vil villigen indrømme, 
at Skolerne hidindtil ingenlunde have tilfredsstillet de i 
denne Retning gaaende Fordringer saa godt, som de have 
gjort det i andre Retninger. At en og anden Forretnings
mand har klaget over den mangelfulde Undervisning i prak
tisk Regning har mindre at betyde, da det, som her savnes, 
lettere kan bødes paa eller opnaaes i cn forholdsvis kort 
Tid ved Privatinformation hos en forretningsvant Regnelærer. 
Det Samme kan ikke siges med Hensyn til Sprogene; thi, 
saafremt man i disse Fag skal drive det til Noget, fordres 
baade længere Tid, gode Methoder, passende Lærebøger, 
en fornuftig, saavidt mulig skarp Begrændsning af Stoffet 
og ivrige, sit Fag fuldtud voxne Lærere.

At tage Privatinformation i Sprog hos anerkjendt dyg
tige Lærere, hvoraf vi paa de mindre Steder visseligen ikke 
have Overflod, bliver altfor dyrt eller endog umuligt, da 
de allerfleste Elever, idet de forlade Skolen, medbringe et 
temmelig daarligt eller, idetmindste til praktiske Gjøremaal, 
lidet anvendeligt Grundlag, og da Tiden efter Konfirmatio
nen, da de fleste unge Mennesker anbringes i en eller anden 
Tjeneste, bliver for knap. Anden Tid end Aftentimerne 



106

have de ikke, og man vil vel undskylde, at de da ere lidet 
oplagte til nt tage fat paa Bogen. Den unge Mand, som 
anvender sin Rekreationstid til at søge boglig Kundskab, 
fortjener visselig vor Beundring.

Af disse Omstændigheder følger ogsaa, at en Del 
selv taalelig dygtige Privatlærere finde et kun tarveligt Ud
komme; i de mindre Byer er det dem umuligt at existere, 
saalænge do ikke komme særlig i Betragtning ved saadanne 
Skoleposters Besættelse, hvortil de, naar deres sædelige 
Forhold er upaaklageligt, burde være selvskrevne, og saa
længe Sprogundervisningen imødigen parres med Under
visning i andre Fag, der fordre Specialister.

Det er fremdeles klart, at kun ganske Faa*)  under 
saadanne Forholde ville finde sig foranledigede til med 
Iver og Omhu at dyrke Undervisningsbrancher, der kaste 
saa Lidet af sig eller endog forsmaaes i Skolen.

Blandt flere andre Grunde, hvorfor Læsningen af frem
mede Sprog i de fleste af vore Skoler giver et saa lidet 
eller lidet brugbart Udbytte, kan vistnok anføres den, at 
de bedre Hoveder gjerne bestemmes for Latinklasserne, 
hvori de levende Sprog naturligvis maa være Bifag, og at 
det overlades til de mindre vel udrustede Drenge i andre 
Klasser at sysle med disse Sprog som Hovedfag. Imidlertid 
kunde dog her udrettes meget mere, naar Disciplene stode 
under en habil Lærers ivrige Ledelse. Men hvorledes tør 
man vente sig Dygtighed og Iver hos dem, der have sat 
sig andre Livsformaal end det at være Lærere, end sige 
Faglærere? Og hvorledes tør man vente sig en harmonisk

*) Der tales ikke om dem, der have Raad og Tid til at dyrke 
visse Fag con amore, ei heller om de saa stærkt philoso- 
phisk anlagte Koryfæer, der lægge sig efter selv de unyttigste 
Smaatterier „for Tingens egen Skyld.1' Hellerikke synes den 
sproglig-historiske- Examen, der maaske er bestemt til at skrin
lægges, at ville hjælpe paa Sagen.
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alsidig Skoleopdragelse af det forkastelige Klasselærersy
stem? Det er umuligt, at en Mand kan interessere sig lige 
meget for et halvt Snes heterogene Fag. Klasselærersyste
mets topmaalte Urimelighed viser sig vel tydeligt nok, naar 
man vil anvende det endog paa den praktiske Realklasse, 
hos hvis Lærer der udfordres praktisk Anlæg og Kundska
ber saa alsidige og omfattende, at de neppe med nogen 
Rimelighed tør forudsættes forenede i en eneste af vort 
Lands Lærere. Det er det gamle Makværk: Lidt af Alt 
og intet Helstøbt af Noget. Vor Tid fordrer saare Meget, 
og derfor fordrer den ogsaa med fuld Berettigelse Arbei- 
dets Deling*),

Af de ovenfor paapegede Ulemper følger nu igjen, at 
Gutterne selv saavelsom deres Forældre med Urette antage 
det for umuligt her hjemme at lære et Par eller tre le
vende Sprog saavidt fuldstændigt, at de kunne gjøre nogen 
fordelagtig Anvendelse af dem i Livets Praxis. Hvad staar 
da tilbage for Forældrene at gjøre? Lade Gutterne læse 
her hjemme nogen Tid privat, forsaavidt dertil er Anled
ning, og saa sende dem til Udlandet et Par Aars Tid. Er 
dette fornuftigt Stel? Er det klogt og forsvarligt at sende 
ganske unge, endnu lidet befæstede Mennesker uden Ver
denserfaring næsten ganske overladte til sig selv ud i en 
forførerisk Verden, saa sandt, det kunde lade sig gjøre at 
opnaa ligesaa gode Resultater i Hjemmet eller dets Nær
hed? — Og hvad gjør vel i Regelen den udenlandske Læ
rer? Han lader Eleven skrive en overordentlig stor Mængde 
Stile, puge et betydeligt Antal Sætninger og korte letto 
Stykker udenad, ofte oversætte lettere Sager mundtlig fra 
Norsk til det fremmede Sprog, tiltaler ham i det Sprog,

*) Her er omtalt kun en af de mange Hovedmangler ved Klas
selærersystemet; en anden Gang, om behøves, skal de øvrige 
blive paapegede.
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der skal læres, og fordrer, at Eleven altid udtrykker sig 
deri, saa godt han kan.

Nu hænder det ikke sjelden, at en Lærer her hjemme 
har den værste Del af Strævet, den at faa nogenlunde vel 
indøvet det Vigtigste og kanske Meste af Grammatiken ved 
Rækker af mere eller mindre heldige Forklaringsforsøg og 
Exempler, og at Udlændingen høster Æren for at have 
udført det Vigtigste, naar det unge Menneske efter et halvt 
til et Aars Ophold i hvert Land har lært med Flothed at 
slaa om sig med et Par Hundrede dagligdagse Talemaader 
og Floskler, hvilke man naturligvis ligesaa godt kunde have 
lært her hjemme af en god Parlør. Det er nok saa nemt 
for en Udlænding at sætte lidt Stads paa — at fare over 
med en let Harv der, hvor Andre have grundpløiet. En 
Bestyrer af et af de merkantile Humbug-Instituter*)  i Nord
tyskland udtalte sig i en grætten Tone til en Del af sine 
norske Elever om, at de ikke havde lært sin Grammatik 
ordentlig, førend de reiste til Tyskland, og endel engelske 
Lærere for norske Privatister i England give sig hovedsa- 
geligen blot den Uleilighed at læse op lidt for dem samt høre 
dem fremsige lange Ramser af Udtryk til Udenadlæsning.

Men det er nu Hjemlandets Lærers egen Skyld, naar 
han ikke opnaar samme Anseelse som Udlændingen. Hvorfor 
lægger han ikke Vind paa en god og korrekt Udtale — 
en saavidt mulig nøiagtig Efterligning af Udlændingens Ud
tale, selv om denne forekommer ham affekteret? Hvorfor 
lærer han ikke selv at „parlere“ for siden at lære Andre 
den Konst? Hvorfor holder han det for en uvæsentlig, ja 
maaske endog forkastelig Ting at dvæle ved det Hverdags
lige eller Dagligdagse, indtil hans Discipel er bleven denne 
Del af Sproget nogenlunde mægtig? Har det, der ofte an
vendes, maaske en rent underordnet Betydning imod det, 
der kun sjelden benyttes? Er Arbeidskjolen maaske ikke 

*) Enkelte Undtagelser findes dog, f. Ex. i Stuttgart, Leipzig og 
nok et Par Steder.
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ligesaa uundværlig som Søndagskjolen? Det, som ligger 
En nærmest, Forklaringen af Livets almindelige Phæuomener, 
har vel en ligesaa stor Berettigelse som det, der ligger i 
Horisontens Yderkanter. Den Yngling, som ikke er lidt 
indøvet i Brugen af sin Grammatik ved Reproduktion*),  
vil behøve at opholde sig i flere Aar i et fremmed Land, 
dersom han der vil lære Sproget uden Stilskrivning og U- 
denadlæsning. Man kan nemlig, som bekjendt, læse og 
atter læse, høre og atter høre, uden at tilegne sig Udtryk
kene, idet man nemlig, saaledes som Skolebørn pleie, lade 
sig nøie med blot at forstaa Betydningen.

Forfatteren heraf hørte under et længere Ophold i 
Holland tre ^3) Gange daglig Fruen i Huset anmode ham 
i et ret høfligt Udtryk om at komme ned at spise. En 
Dag spnrgte han sig selv: Hvilke Ord er det, Fruen be
tjener sig af? Man tro ikke, at han vidste det. Efter 
gjort Forespørgsel ved Bordet, om hvordan Ordene lød, 
glemte han dem ikke mere; thi han gjentog dem. Hvilket 
ungt Menneske gjør sig den Umage at være ret opmærksom 
paa Saadant?

Det er en Kjendsgjerning, at Folk, som ikke have faaet 
Grammatiken indøvet ved en Mængde Exempler og dertil 
lært en stor Del udenad, have læst Snesevis af Romaner 
uden at gjøre mærkelige Fremskridt i Sproget. Alt, hvad 
de derved have opnaaet, er hurtigere Forstaaen af det Læste. 
Forfatteren har af ovennævnte Grunde tilladt sig at betragte 
de sværere Læsestykker mere som Middel til Øvelse i Norsk, 
idet han har ladet Eleverne forsøge paa at gjengive Tan
kerne i en fri og dog korrekt, saavidt muligt smuk Over
sættelse. Dertil ere Læsestykkerne vel skikkede; men at 
Skolegutter skulle lære fremmede Sprog af dem, det har 

*) Hvilke Indvendinger gjorde man ikke, og det med Rette, da 
der var Tale om at afskaffe latinsk Stil til Ex. artium.
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han aldrig troet; derimod har han oftere haft Anledning til 
at erfare, at Sprogene kunne læres bedre, end de pleie 
læres, uden Benyttelse af voluminøse Læsebøger. Naar 
det gjælder Børn, er det noget Snak med alle disse kje- 
delige Stumper af Sprogprøver fra forskjellige Forfattere.

Det ser næsten ud til, at Størstedelen af vore Lærere 
ere uvidende om, hvor morsomt de fleste Børn og Ynglinge 
finde det at kunne udtrykke sig mundtlig i fremmede Sprog, 
og dog lægges der saa saare lidet an paa at hjælpe dem 
dertil. Hvortil alle Verdens Parlører? Hvorfor lader man 
ikke Børnene lære lette Udtryk og simple Samtaler udenad 
istedetfor lange Ramser af Gloser, som de ofte ikke vide 
at anvende? Det siger sig selv, at saadanne Bøgers (Par
lørernes) Indhold ikke maa dreie sig næsten udelukkende 
om Skolesager, saaledes som tyske Lærerinders Produkter 
i den Retning (og som den kjedelige Daisy Chain), ei 
heller væsentligen om Madlavningen, saaledes scm Brese- 
mans tyske, engelske og italienske Parlører. Neppe heller 
tør de spækkes med Hofkavallerudtryk eller indeholde Sam
taler om Gjenstande, som ligge udenfor Børnenes Synskreds 
eller kunne have Betydning blot for Fagmænd eller over
hovedet være anvendelige blot i ganske exceptionelle Til
fælder. Altsaa, først og fremst det Almindelige, dernæst, 
om Tiden tillader det, saadant, som Læreren finder pas
sende, seet fra hans eget Standpunkt.

Man stige ned i Børnenes Sphære og afpasse sine. 
Udtryk efter de forskjellige Standpunkter, hvorpaa disse 
staa; men dertil ere de lærde Folk just ikke altid de bedst 
skikkede. Man tale til dem af og til i det fremmede Sprog, 
saasnart de ere komne saavidt, at de nogenlunde kunne 
følge med. Saadant virker oplivende og indgyder Lyst til 
at lære. Enhver, selv Barnet synes, det er behageligt at 
glimre lidt paa en eller anden Maade, og denne Lyst til 
at brillere behøver slet ikke at udarte til noget Forkasteligt.
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Blæreri fremavles snarere derved, at man giver dem til 
Behandling saadanne politiske, esthetiske og metaphysiske 
Sager, som de endnu ere umodne til at fordøie, saaledes 
som Amerikanerne gjøre, naar de lade Smaagutter lære 
politiske Taler udenad og saa sætte dem op paa et Bord 
foran en Hob Gjæster forat opvarte disse dermed, eller, 
som naar de senere lade dem lære udenad engelsk-latinske 
Parlører indeholdende udsøgte Kraftudtryk og høitravende 
Talemaader hentede fra romerske Forfattere, for at de 
som Voxne kunne slaa om sig med dem ved givne Anled
ninger. Her har vi det forkastelige Extrem af Stoffets Be- 
grændsning, idet man her tager Kjærnen uden selv at knække 
Skallen (Skallet). Men der gives en anden Begrændsning, 
som maa fastholdes, og det er den, at man i Skolen ikke 
inaa tage saa mange mindre væsentlige Ting med, ikke 
plage Disciplen med for store Masser ai sjeldne Gloser 
(Die Citation begann peremptorisch von frischem, Løkke p. 
59), uvæsentlige Undtagelser, gammeldagse Udtryksmaader 
og alskens andre Rariteter, for hvilke Læreren selv maaske 
har Passion ligesom visse amateurs d’antiquités og visse 
engelske Lystreisende med special inclinalions. Mange 
Ordsprog og Udtryk, hvori der findes stor licentia poetica, 
løsrevne fra sin Forbindelse og indførte i en Lærebog for 
Børn, tage sig ud som det femte Hjul under en Vogn, 
Kompilatoren syntes, da han saa Udtrykket i sit Sammen
hæng med Resten, at det var forstaaeligt nok; kan hænde 
han vilde finde det dunkelt, naar han fik se det igjen 25 
Aar efter. Ønskeligt er det, at disse Silkekludesamlere 
først vilde benytte Materialet som Manuskript og forvisse 
sig om, at Eleverne virkelig forstode Indholdet af (Menin
gen i) hvert Exempel.

Og hvormange halsbrækkende Definitioner gives der 
ikke i vore Sprogbøger for Børn? Hvormange uheldige Be
nævnelser og fortvivlede Forsøg paa at erstatte en uheldig 
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Terminus ved en ny endda uheldigere. Hvilken ganske ung 
Skolegut forstaar vel greit og klart Definitionerne paa Im
perfektum, Perfektum — Datid og F ørfortid (!)? paa Ka
sus? paa det fortrædelige Ord Hensynsbetegnelse? paa 
Definitionen: Subjektet*)  er det, der tales om i en Sæt
ning? Naar der spørges en ung Gut efter Subjektet i Sæt
ningen: Al denne Ved brænder man op i en Uge, og han 
saa ifølge den givne Definition ikke svarer, at al denne 
Ved er Subjektet, er han enten et Sproggeni (?) eller en Tul- 
ling. Kjære! Lader os ikke for meget saare den sunde 
Menneskeforstand hos vore Børn. Lader os heller stadigen 
vænne dem til at tale i hele Sætninger og vænne dem af 
med Misbrugen af „det“ der, hvor det benyttes, fordi Tan
ken er uklar.

En og anden Raritet og Kuriositet — Petitesser og 
Snurrepiberier — tør maaske tages med paa et senere 
Stadium, hvor alle formelle Vanskeligheder ere overvundne; 
men hellerikke her tør man, saaledes som desværre altfor 
ofte sker, stole paa, at det i de lavere Klasser Lærte eller 
Gjennemgaaede er vel opbevaret; tvertimod er jevnlig Re
kapitulation en Hovedsag. Ellers bliver Kundskabsmassen 
enten kaotisk eller lig en Fane, der har tjent i mange 
blodige Slag, og som det bliver med hver Gang vanskeligere 
at lappe paa. At lære Lidt, og navnlig det Elementære 
og Væsentlige, udmærket godt er langt bedre end mange 
Smagebiter hele den store Bog igjennem. Vist er det, at 
denne Paastand holder Stik der, hvor det ikke gjælder en 
overfladisk Aandsudvikling men et solid Fundament, hvoipaa 
der skal bygges videre. Non multa, sed multum.

De fleste Forfattere fritage sig for den Møie at skrive 
Skolebøger med det Formaal at hjælpe den mindre bega-

*) I Analysen burde man begynde med at finde Verbet og saa 
søge Subjektet, ikke omvendt.
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vede Elov opad paa Chausseen (med liden og jevn Stig
ning) — fra det Letteste gradvis til det Sværeste. Man 
vil ligesom Geniet i Kunsten in medias res irrumpere — 
overspringe en hel Del af de lavere Trin i Stigen — ja 
endog tillade sig at opføre Exempler, hvori der forekomme 
Vanskeligheder, der først senere finde sin Løsning. Hvad 
om man vilde gjøre Sligt i Mathematik og Logik!

I de tyske Grammatiker siges der: Saaledes dekline
res Adjektiverne ogsaa efter Bestemmelsesord, der gaa 
ligesom den bestemte------ den ubestemte Artikel. Og først 
meget længere ude i Bogen lærer man disse Bestemmelses
ord nærmere at kjende. Hvorfor ikke behandle dem først? 
Hvilken Skoleelev forstaar Konjunktivets Behandling i Løk
kes tyske Grammatiker? Hvorfor skjænker Løkkes Gram
mat. ikke ligesom Larsens, Bresemans, Autenrieths og Fle- 
res Præpositionerne en mere detailleret Behandling? Vil 
man svare, at det er lexikalske Sager, saa svarer ikke sjel
den Lexikografen, at det vedkommer Grammatiken, og saa 
skyde Allesammen slige Ting fra sig. Det kan da vel ikke 
nægtes, at Præpositionernes rette Anvendelse frembyder en 
af de største og hyppigst forekommende Vanskeligheder. Vi 
savne endnu en grei Behandling af de sammensatte Verber 
og en nogenlunde udtømmende Redegjørelse for Verbernes 
Styrelse. En ret populær og nogenlunde fuldstændig kom
parativ Fremstilling af Konjunktivet i Tysk og Fransk vilde 
være en stor Akkvisition.

I Ingerslevs anpriste, for Middelskolen lidet passende 
franske Grammatik findes besynderlige Inkonsekventser og 
Anticipationer samt høitgaaende Exempler. Saaledes findes 
fra Kapitel 3 visse Ord, og det almindelige, oversatte, an
dre derimod uden Oversættelse; ligesaa bar det sig med 
Exemplerne. I § 45 staar: c'est du pain, ee sont des 
pommes foran Hjælpeverberne, foran de demonstrative Pro
nominer og foran § 121. Exempler som: La totalité des 

8
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perfections 'de Dieu m'accable. Notre amitié triomphant 
vaincra la jalousie. Flore, en naissant, le reQut dans ses 
bras. Que sert la politique ou manque le pouvoir? Feut- 
on craindre que la terre manque aux kommes? ere (især 
uoversatte) ikke for Smaagutter. Forfatteren heraf har lidt 
Kjendskab til Botanik, men kjender ikke Træet tuba (§ 126). 
Skal det være Thuja? Le vaisseau d vapeur § 128 kan 
forstaaes af § 1354). Ges fleurs sont de bon g out; gout 
burde over sættes. § 189 B. d. er ulogisk indordnet. I 
Abrahams Gr. er Tingen i sin Orden.

I Petersens franske Læsebog opføres Exempler, som 
ikke danne Sætninger, Ex. paa Brugen af de foran det til 
Belysning af Delingsartiklens Anvendelse bestemte Stykke, 
ikke faa Sprogegenheder (Ex. fai doune ans), som Intet 
have med Formlæren at gjøre. Je n^n ai pas (p. 7) har 
foran sig ingen Sætning indeholdende et Ord, hvortil en 
refererer sig.------dussions - nous rester ici;--------don
ner sur. Ou saren vous mieux qu' ici? Forskjellen paa: 
De qui parlez-vous? og duqud parlez-vous? (p. 10)o. s. v. 
Men værst er det, at henimod Halvdelen af Reglerne i Syn- 
taxen maa tages til Hjælp for at gjøre Rede for Alt paa 
de første 13 Sider. Forfatteren siger rigtignok, at Lære
ren uden Vanskelighed kan indøve Formlærens Regler (!) 
i en anden Orden (?) ved at forbigaa enkelte Exempler; 
ufatteligt! aa ja, naar man udelader 40—50 af dem og sæt
ter fem hundrede og ligesaa mange ind i Stedet og dertil 
det fornødne Antal Exempler til Stile. Pas bør vel strygesi: 
Il est impossible que nous ne réussissions pas.

Ogsaa i Gjertsens fr. Læsebog forefindes i de elemen
tære Sætninger indtil Side 21 mangfoldige Udtryk, der for
udsætte Kjendskab til adskillige Regler i Syntaxen, endog 
til Konjunktivets Brug; dog stiller Gjertsens Bog sig i denne 
Henseende fordelagtigere end Petersens. Enkelte Sætninger, 
f.Ex. Assuré dort qui n’a que perdre. Il faut prendre aux
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cheveux les occasions et les pensées burde bestemt været 
udeladte. Gjertsen har fordret endnu mere i Bogen end i 
Fortalen. En lidt kritisk Elev spørger: hvorfor? Lader 
os altid give Bevis for alle vore Udsagns Rigtighed og vore 
Fordringers Retmæssighed eller vente, indtil vi kunne give 
dem. Naar Jung strax i Begyndelsen af sin forøvrigt me
get gode Lærebog i Fransk, i Lighed med Forfatteren af 
100 Timer i Fransk, førend avoir og étre ere nogenlunde 
godt lærte, indfører Udtryk som avoir fam, avoir soif og 
nogle lignende, saa virker dette forvirrende. Hvorfor ikke 
opsætte med disse, indtil man kan give en Liste over alle 
de almindelige Forbindelser af avoir med et Substantiv 
uden Delingsartikel, hvor vi fordetmeste oversætte med 
være og et Adjektiv. At forlange, saaledes som Skolebe
styrer Gjertsen gjør i Fortalen til sin franske Læsebog, at 
alt det „Groveste11 af Formlæren skal læses, førend man 
begynder paa Læsebogen — at læse et halvt Aar bare Form
lære — det er tør Kost; det er værre end Anatomi uden 
Dissection, Chemi uden Experimenter. Det Samme, og Mere 
til, synes Rektor Petersens Bog at forudsætte.

Exempler og Regler maa følges ad saaledes, at intet 
Exempel indeholder en Vanskelighed, der ikke kan klares 
ved Hjælp af det i Grammatiken allerede Læste, og der 
bør i Læsestykker for Begyndere især ikke findes nogen
somhelst Ordforbindelse, som man ei kan komme ud af ved 
Hjælp af et mindre Lexikon og en kortfattet Formlære. 
Man maa fremfor Alt forebygge, at, der stilles for store For
dringer til Begynderen; det er en Hovedsag, at han formaar 
at levere godt, Arbeide; thi, naar en flittig og nøiagtig Elev 
strax støder paa Uforstaaeligheder, vil han enten vænnes 
til Jaskeri eller til fortvæk at søge Hjælp hos Viderekomne, 
eller ogsaa vil han faa Afsmag for Studiet, og give sig over. 
Man vil maaske indvende, at Læreren først skal gjennem- 
gaa Lexien i Læsebogen, men dette er et Misgreb; thi de 

8*
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Elever, som have en tro Hukommelse, ville da hjælpe sig 
hovedsagelig med denne Gjennemgaaen, og hos Ingen vil 
Judiciet komme til videre Anvendelse. Eleven bør jo netop 
tidlig vænnes til at hjælpe sig selv saavidt muligt ved Tænk
ning, og Vanskelighederne maa derfor være afpassede efter 
Flertallets Fatteevne,

Det er altsaa et Spørgsmaal af Vigtighed, hvormeget der 
skal bydes af Exempler til Indøvelse af Formlæren og en
kelte Paragrafer af Syntaxen, førend man gaar over til sam
menhængende Stykker. I alle Bøger efter den Ahnske, 01- 
lendorfske og Robertsonske Methode er der altfor mange 
enkelte Sætninger og Gjentagelser og for lidet logisk Ord
ning; i mange andre findes faa eller næsten ingen indle
dende, lettere Exempler. Aalholm synes temmelig nær at 
have truffet det Rette, dog er hans tyske Stiløvelser strax 
i Begyndelsen kjedelige, fordi der ikke findes Andet end 
Verbalformer. Ross har i sin Lærebog Exempler nok, men 
altfor mange Rariteter og en Del for Skolebørn temmelig uhel
dige Exempler, f. Ex. pag. 19 til 20 There are no fans in 
hell, Chastisement is not in Heaven because there there is 
no sin, nor in hell, because there there is no amendement. 
Sandberg har i sin franske Bog næsten lutter Smaasætnin- 
ger, men for mange Romere, Grækere, Atheniensere og Kar- 
thageniensere. Gruner har i sin engelske Bog Exempler 
nok, men vel mange Majorer, Kapteiner, Løitnanter og 
Oberstløjtnanter. Overalt gjælder Ordsprogene: Al Begyn
delse er vanskelig, vel begyndt er halv fuldendt og festina 
lente (eile mit Weile). Derfor er det kun Bøger med let 
Begyndelse og med progressive Vanskeligheder, der egne sig 
for Hverdagshovederne i Realskolen. Det er derfor mær
keligt, at mange af vore lærde Bogskrivere,' for hvem Ind
samlingen af de tilstrækkelige, simple Raastoffe er tidsspil
dende, undskylde sig med den Bemærkning, at de forud
sætte en dygtig Lærer, der forener almindelig sproglig Dan
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nelse med tilstrækkelig Specialkundskab, ret som om denne 
Forudsætning overalt tør gjøres. Skal da Bogen ikke til
lige være en Hjælper og Veileder for den yngre, uerfarne 
Lærer? Det er altfor kjedeligt at se saadanne Udtryk som: En 
dygtig Lærer vil nok vide at udfylde det Manglende. At ud
fylde det Manglende i Klassen koster mere (Tid = Penge) 
end de Skillinger, hvormed nogle faa Ark mere vilde for
dyre Bogen. Det er kun en nem Maade at slippe fra det 
paa. Det er dog kuriøst, at enhver Lærer skal paa staa- 
ende Fod kunne producere passende Exempler og gode For
klaringer, medens Bogens Forfatter, der har eller idetmind- 
ste bør have Tiden for sig, er fritagen derfor. Er det ri
meligere, at en ung Lærer bemøier sig med at improvisere 
paa Væggetavlen en Del trivielle (= dagligdagse) Exemp
ler, end at Bogen indeholder et skjønsomt Udvalg? Er en 
Lærer en saa routineret eller saa begavet Mand, da kan 
han vel ogsaa gjerne undvære disse nye, snart beskedne, 
snart pretentiøse Forsøg paa at afhjælpe det længe følte 
Savn. Det er visselig sandt nok, at en med almindelig 
gode Lærergaver udrustet Lærer, der omfatter sit Fag med 
stor Forkjærlighed (andre Lærere burde der vel ikke findes), 
efter et Par Prøveaar vil erhverve sig en vis Dygtighed til 
at gjøre en god Begyndelse og arbeide uafhængig af Bogen, 
give Foredraget Liv, animere Eleverne og lette dem Byr
den. Den i Sandhed dygtige Lærer vil visselig vide at skyde 
mangen Gjenvei og i frit Foredrag føre Eleven hurtig og 
sikkert over mere eller mindre ubanede Strækninger; ja, 
det er paafaldende, hvormeget modigere og lettere man ar- 
beider under en ivrig Lærer, som vil og kan frigjøre sig 
fra Bogens Text og bringe det tørre, stive Stof ligesom le
vende frem for Bevidstheden. Det levende Ord, det livlige 
Foredrag, ofte vexlende med Spørgsmaal rettede snart til 
En, snart til en Anden, hjælper tidt over de største Van
skeligheder. Men, hvormange Lærere gives der, som be
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sidde eller tør tiltro sig nogen stor Virtuositet? Lad der
for Lærebogen saa vidt muligt hjælpe paa Sagen, men helst 
ved lettere, derpaa vanskeligere, mere komplicerede Sæt
ninger, siden Eventyr, morsomme Fortællinger, Robinson, 
Fabler, vittige Indfald, dog ikke saadanne, hvori Pointen 
er uforstaaelig for Børn, hellerikke saadanne profane Vitser 
som den, der findes i „L’avantage d’avoir un fils“; frem
deles korte Noveller, men ikke saadanne, hvori der tales 
om Heltens liaison avec une femme mariée. Pag. 46 i Pe
tersens Læsebog kan endda ti] Nød gaa an, men p. 340 i 
Ross’s eng. Lærebog for his pleasure and diversion, for 
a little while“, -— er for farlig. Fremdeles kan man be
nytte morsomme, historiske (dog ikke som i Petersens Bog 
næsten udelukkende krigshistoriske) Stykker, Reisebeskri- 
velser og Naturskildringer uden altfor høittravende Sprog, 
og endelig nogle faa Stykker af høipoetisk, politisk eller 
philosofisk Indhold til Mundsmag for do Videstkomnc.

Nu, at skrive en Læsebog eller Stiløvelsebog, som skal 
behage Læreren og passe for Eleven eller endog være in
teressant for begge Parter, er umuligt. Naar Indholdet ikke 
skal være eller endog i Længden (efter mange Ganges Læs
ning) ikke blive tørt for en ret dannet Lærer, da ville Styk
kerne vist blive alt andet end tiltrækkende for en ikke høist 
genial Elev. Læreren vil have det afpasset for sig, Discip
len for sig; en af Parterne faar opgive sin Fordring, og da 
faar det vol blive Læreren, som gjør Afkald paa cn Del 
Nydelse (han er til for Elevens Skyld, og ikke omvendt) og 
ruste sig med Taalmodighed, saafremt han ikke i Frugterne 
af sit Stræv finder fuld Satisfaktion, saa at derved hans 
Gjerning i og for sig bliver ham en Behagelighed.

Særdeles ønskeligt var det, at unge Begyndere i et Fag 
altid fik det mere taalmodige Kjøn til at indexercero alt 
det rent Elementære; lærde Folk blive for snart kjede af 
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at „tærske Langhalm" og jage derfor afsted for at faa Tag 
i det Interessante. Stakkels Folk, som ikke finde det in
teressant at arbeide i den herlige Vingaard, som kaldes Bør
neskolen og dog ere nødte til at være Dagarbeidere der; 
deres Løn er surt fortjent. I mange, ja de fleste af vore 
Læsebøger synes Forfatterne at have gaaet formelig paa 
Jagt efter Stykker, der ere rige paa Gloser, endog de mindst 
almindelige og vanskeligste at forstaa (Ex. — und die Ci
tation begann peremptorisch von frischem — o. 1. Løkkes 
Læsebog p. 59 o. s. v.), ret som om det at faa indpuget en 
hel Del sjeldne Gloser var Hovedsag. Er det at være en 
stor Botaniker det samme som at kjende en overvættes 
Mængde Planter, især sjeldne af Navn? Naar en Discipel 
paa hver Side har 50 til 100 Gloser, saa faar han unæg
telig ved Brugen af sit Lexikon en stor Fingerfærdighed (og 
den er jo meget væsentlig for Pianisten), men den for
male Aandsudvikling gives derved neppe noget stort Stød 
fremad.

Hvad nu angaar de for Fagmanden — Philologen — 
interessante Sprogphænomener og det for den dannede Voxne 
tiltalende Indhold, Tankens høie Flugt, saa ser Eleven al
deles ikke disse Herligheder; han har nok med Gloserne 
og Anvendelsen af dc almindelige, grammatiske Regler. 
Neppe 1 af 100 naar med Middelskolens Fransk (2 Timer 
ugentlig i to Aar, i Alt vel 150 Timer) saavidt, at han kan 
med den nødvendige Lethed benytte Literaturen og endnu 
færre findes der, som komme til nogen klar Opfattelse af 
Finesserne og Tankens fineste Afskygninger; dertil udfor- 
dres oftest en fuldt udviklet og grundig dannet Mands hele 
Energi. At give Smaagutter philosophiske Sager er at give 
Katten Sennep. Vil man derimod endelig have en rigtig 
alvorlig Aandsgymnastik for dem, saa kan man jo øve dem 
i Synonymiken, i Brugen af Konjunktivet, Fortidsformerne, 
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Artiklerne, Præpositionerne i de forskjellige Sprog samt i 
gradvis Udvidelse af Perioden, saa at den bliver mere og 
mere kompliceret, om just ikke saa meget som hos Livius 
og mange tyske Forfattere, saa dog tilnærmelsesvis. Det 
vil da vist vare længe nok, indende trasserede Vexler ikke 
mere komme tilbage med Protest.



Skoleefterretainger for 18™ og 1811

I. Skolens Rektor og Lærere. Kasserer.

Rektor J. K. D. Elster Bødtker, udnævnt 1864. 
Overlærer O, L. Boye, udnævnt 1865.
Adjunkt Kateket J. A. Søholt, udnævnt 1873.

— L. Larsen, udnævnt 1874.
— J. Schou F. Bruun, udnævnt 1875.

Klasselærer Cand. theol. F. K. Bødtker, ansat 1871, 
— Cand. philos. J, Skjoldborg, ansat 1864. 
— Seminarist L. Guttormsen, ansat 1864, 
— Cand, mag. P. Petersen, ansat 1874, 

Gymnastiklærer Kandidat F. K. Bødtker, ansat 1871. 
Sanglærer Organist Kr. Bræin, ansat 1875.

Dette er Skolens Lærerkollegium nu i Slutningen af 
Mai 1876. Om Rektor, Overlæreren samt Klasselærerne 
Skjoldborg og Guttormsen leveredes i Skolens 1ste Program 
nogle korte biograf. Efterretninger, ligesom om Adjunkt Sø
holt og Kand Bødtker i 7de. Om de senere tilkomne Læ
rere hernedenunder følgende Oplysninger:

Adjunkt Lars Larsen, født 15de Novbr. 1846 i Kri- 
stiania af Forældrene Garvermester Knud Larsen og Hustru 
Rønnaug Marie Larsen, dimitteredes 1864 fra Kristiania Ka- 
thedralskole og bestod examen artium med Karakteren Lau- 
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dabilis og 1865 Andenexamen med Laudabilis. Efter i 1865 
—66 at have været Huslærer hos Sognepræst Berg i Solør 
og i 1869 at have uddannet sig som Infanteriofficer u. f. L. 
og som saadan udtjent sin Værnepligt, bestod han 1873 Reallæ- 
rerexamen med Karakteren Laudabilis (2, 2, 1). Efter i j 
Aar at have fungeret som Lærer i Naturfag ved Mariboga
dens Latin- og Realskole i Kristiania udnævntes han til 
Adjunkt ved Kristiansunds Skole fra 1ste August 1874 at 
regne.

Adjunkt Jens Schou Fabricius Bruun, født d. 22de 
Januar 1843 i Porsgrund af Forældrene nuværende Sogne
præst til Stavanger Domkirke, Provst Kristian Konstantins 
Henrik Bruun og Hustru Kristiane Bruun, født Plcsner, ab
solverede examen artium 1864 med Karakteren Haud illau- 
dabilis, Andenexamen 1865 med samme Karakter; vikarie
rede fra 1865 — 66 ved Stavanger Latinskole og fra 1867— 
1868 som Bestyrer af Farsunds Borgerskole; tog Embeds- 
cxamen 1871 med Karakteren Laudabilis, privatiserte i Kri
stiania, indtil han den Ilte Oktbr. 1875 blev udnævnt til Ad
junkt ved Kristiansunds Skole.

Kandidat Peter Petersen, født d. 26de Juni 1832 i 
Lier Præstegjeld af Forældrene Gaardbrugcr og Handels
mand Kristian Dechmann Petersen og Hustru Maren Elisa
beth, født Brandt, bestod 1851 examen artium med Karak
teren Haud illaudabilis og tiltraadte derpaa for at lægge 
sig efter levende Sprog en Reise til Tyskland, Holland, Frank
rig og England. Ved sin Hjemkomst i 1853 var han et Aar 
Lærer ved Malchins Pigeskole i Tønsberg, hvorpaa han at
ter 3 å 4 Aar var udenlands, besøgte dennegang ogsaa Mid
delhavslandene, gjorde en Tur til Ostindien og Cochin-China 
og fik ved sin Tilbagekomst til Europa Anledning til ved 
forskjellige større Forretninger, navnlig! Antwerpen og Haag, 
at arbejde som Kontormand. Hjemkommen til Norge var 
han dels Huslærer, dels et Aar (1860) Lærer ved Fredrik- 
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stad Borgerskole, dels ved Pigeskoler i Kristiania og Dram
men, lagde sig samtidig efter Botanik, Zoologi og Kemi og 
tog i 1863 ex. pliilos, med Laudabilis, hvorpaa han et Par 
Aar studerede Medicin, idet han ved Siden manuducerede 
i Filosofi og naturhistoriske Fag. I 1866 besøgte han Ame
rika, hvor han forblev i 4 Aar dels beskjæftiget vod et større 
Apothek, især som Laborant, dels som Lærer i Fransk, Tysk 
og Latin ved et College i Osagc i Jowa, stadig sysselsat 
forøvrigt med botaniske Studier. Efter sin Hjemkomst til 
Norge var han 3 Aar Lærer i Drammen, tog i 1874 den 
sproglig-historiske Embedsexamen med Haud illaudabilis og 
ansattes derpaa som Lærer ved den praktiske Realklasse ved 
Kristiansunds Skole fra 1ste Januar 1875 at regne. Gift 
1866 med Marie Petrine, født Eger.

Organist Kristian Ingebrigtsen Bræin, født i Faa- 
bergs Præstegjeld den Ilte Januar 1837 af Forældrene In- 
gebrigt Kristiansen Bræin og Hustru Karen Olsdatter, fik 
den første Veiledning i Musik af sin Onkel og Stedfader 
Musikus Ole Kristiansen Bræin og fortsatte siden sine Mu
sikstudier i Kristiania. Boede fra 1857 som Musiklærer og 
Sanginstruktør i Lillehammer, reiste 1860 med Stipendium 
fra Lillehammers og Omegnens Indvaanere paa 500 Spd. til 
Briissél og studerede der i 1| Aar under Professor ved 
Konservatoriet Léonards Veiledning. I 1866 fik han Ansæt
telse som Musikinstruktør i Laurvik, og samme Aar blev han 
ansat som Organist i Molde og Sanglærer ved Lærd- og Re
alskolen dersteds. Fra medio November 1875 Organist i 
Kristiansund og Sanglærer ved Stedets offentlige Skole for 
den højere Almendannelse. Gift med Elise, født Balberg.

Adjunkt B. E. R, Bendix en, der med Tjenestefrihed 
havde opholdt sig i Udlandet fra 1873—75, fik Afsked fra 
sin Post vedSkolen, hvilken han havde indehaft siden 1864, 



124

ved Udgangen af Juli 1875, da han i Mai s. A. havde mod
taget Ansættelse som Bestyrer af den Tankske Skole i 
Bergen.

Hans allerede fra 1ste August 1873 antagnc Vikar 
cand. mag. Bernhard Hartmann vedblev som Lærer ved 
Skolen, indtil Adj. Bendixens Post var bleven besat med 
Adj. Schou-Bruun, og denne havde overtaget sit Embede 
6te Decbr. 1875.

Organist T. O. Hilde fratraadte som Sanglærer ved 
Udgangen af August 1875, da han flyttede tilbage til Man
dal.

Hans 4 ugentlige Sangtimer sloges sammen med de 
samtidige Gymnastiktimer og anvendtes til Legemsøvelser 
under Kand. Bødtkers Ledelse, indtil den nye Organist Hr. 
Bræin fra 16de Novbr. 1875 overtog Sangundervisningen 
ved Skolen.

Da Adj. F. G. Larsen fraflyttede Byen som udnævnt 
til Overlærer ved Molde Skole, blev Konstitutionen i Kasse
rerposten under Skolens Kasserer Adj. Bendixens vedvarende 
Tjenesteledighed af Forstanderskabet overdraget til Klasse
lærer Guttormsen. Denne var derpaa konstitueret som saa
dan fra 1ste Juli 1874 indtil 1ste Febr. 1876, fra hvilken 
Tid Adjunkt L. Larsen beskikkedes til Skolens Kasse
rer, efterat Adj, Bendixen imidlertid var bleven forflyttet, 
og Hr. Guttormsen i Slutningen af Januar havde aflagt sit 
Aarsregnskab.
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II. Afgang til Universitetet.

Til examen artium i 1875 fremstillede sig 4 af Sko
lens Disciple (hvoraf 1 udenbyes), som havde fuldendt sin 
Skolegang efter den gamle Ordning, nemlig:

1. Abraham Lossius, Søn af Konsul N. R. Lossius, op
tagen i Skolens 1ste Fællesklasse 1866.

2. Johan Sofus Knudtzon, Søn af Konsul W. A. Knudt- 
zon, optagen i Skolens 1ste Fællesklasse 1866.

3. Elenus Parelius, Søn af Kjøbmand M. L. Parelius, 
optagen i Skolens 1ste Fællesklasse 1866.

4. Johan Brodtkorb Borchgrevink, Søn afKompag- 
nichef i Nordmøre K. W. Borchgrevink, optagen i Sko
lens 1ste Latinklasses øverste Afdeling 1870.

Nedenstaaende Tabel viser Forholdet mellem disse Di
sciples Bedømmelse ved 3 forskjellige Lejligheder, 2 Gange 
af Skolens egne Lærere (a i Skoleraadets Samling d. 27de 
April ved Spørgsmaal om Dimissjon efter vedkommende Fag
læreres Totalindtryk af Disciplenes Standpunkt, b ved Aars- 
examen i Juni og Juli) og 1 Gang af Mænd udenfor Sko
len (c ved ex. artium 1875). Man har troet, at det kunde 
have sin Interesse at se, hvorledes Universitetet kom til et 
Resultat, som temmelig nøje stemmer med Skolens Dom, og 
det for samtlige Disciples Vedkommende. I enkelte Fag 
kan jo være nogen Uoverensstemmelse; men de specielle 
Karakterers Sum er næsten ens, og Hovedkarakteren er vis
selig et korrekt Udtryk for samtlige Disciples virkelige 
Standpunkt.
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3die Latinklasses 4 Disciple bedømte efter sine Kundskaber 
Lærere (a i Skoleraadets Samling den 37de April, 1) ved 

Skolen (c ved ex.
M

od
er

s-
 

m
aa

l.

La
t. O

ve
rs

.

La
tin

.

G
ræ

sk
.

Ty
sk

.

Fr
an

sk
.

En
ge

lsk
.

3 2 2 2 2 3 2

I) 3 3 1 2 2 3 2

A. Lossius
Boye Rektor Rektor Hart- 

mann
Sø
bolt Boye Bødt- 

ker

2c 4 2 2 3 2 3
Examinator: Weisse Schjøtt Storm
Censor: Ottesen Aars Hermannstorff
3 4 3 2 2 2 3ft (2,5)

b 3 4 4 3 2 2 3
J. Knudtzon B. R. R. IL S. B. Br.

4 4 3 4 3 2 2
c Exanlinator: Schreiner Schmidt Knudse n

Censor: Rygh Voss Sommerfelt

a 3 4 3 3 2 3 | 2

b 4 4 3 3 2 3 2
E. Parelius B. R. R. IL S. B. Br.

4 3 3 3 3 2 3
c Examinator: Schreiner Schmidt Knudsen

Censor: Rygh Voss Sommerfelt
4 3 3 4 3 2 g

ft (3,5)
b 4 3 2 3 2 3 3

J. Borcli- B. R. R. II. S. B. Br.
grevink. 4 3 3 4 2 2 2

c Examinator: Weisse Schjøtt Storm
Censor: Ottesen Aars Hermannstorff
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ved 3 forskjellige Lejligheder, 2 Gange af Skolens egne 
Aarsexamen i Juni og Juli) og 1 Gang af Mænd udenfor 
artium 1875).

Re
lig

io
n. tb

H
ist

or
ie

G
eo

gr
af

A
rit

hm
et

G
eo

m
et

i

O
rd

en
st!

A
nt

al
 Fs Hovedkar.

2 
(2,5)

3
Søholt

2

2 
Hartr

Cs.: R

2

1 
nann 
ektor

3

2
Lar

2

i
sen

27

25

12

12 Meget godt.

5 2 1 2 2 30 12 Laudabilis.
Bugge 
Nielsen

Rygh 
Gjessing

Guldberg 
Getz

2

2
S.

2 
(2,5)

3 
H.

2

3 
(R)

3

2
I

2

2
J.

30

33

12

12 Godt.

1 2 2 2 2 31 12 Haud illaud.
Petersen 
Larsen

Sars
Wallem

Lie 
Sørensen

3
(2,5)

3
S.

3 
(2,5)

2 
H.

2

2
(R)

4

3
I.

3

2

35

33

12

12 Godt.

4 
Petersen 
Larsen

2 | 2
Sars 

Wallem

4 | 3
Lie 

Sørensen

36 12 Haud illaud.

3
(2,5)

2 
S.

2

3 
II.

2

4
R)

4

4
L

4

4

37

37

12

12 Godt.

2 
Bugge 
Nielsen

2 | 2 
Rygh 

Gjessing

4 | 5 
Guldberg 

Getz

36 12 Haud illaud.
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111. Klasseinddeling og Discipeltal. Fripladse.

I 18^f var Middelskolens samtlige Klasser og Afdelin
ger igang med Undtagelse af Latinlinjen i VI, idet denne 
Klasse bestod af Sinker paa Engelsklinjen, der under Sko
lens Omordning efter den nye Skolelov ikke havde kunnet 
holde Trop med sine Kammerater men ligefra 18^| havde 
dannet en Klasse for sig selv (sml. 7de Progr. p. 20). Af 
Latingymnasiet var kun 1ste Klasse igang, og endelig efter 
den gamle Ordning 3die Latinklasse paa andet og sidste
Aar (sml. ovenfor II). Disciplene var ved Skoleaarets Be
gyndelse (og Ende) saaledes fordelte paa de forskjellige Klas-
ser og Afdelinger og udgjorde følgende Antal:

Opflyt- Gjensid- Ny op- Ved Skoleaarets Be-
tede. dende. tagne. gyndelse (og Ende).

3. Lat. Kl. „ 4 4 (4)
I Gymn. Kl. 4 4 (2)
VI Midd. Kl. 11 ti U (8)
yLat.linje 4 4 (4)

Eng.linje 6 2 8 (5)
jyLat.linje 3 n 3 (3)

Eng.linje 15 D n 15 (14)
III Midd. Kl. 9 w d 9 (8)
11 Midd. Kl. 10 2 3 15 (13)
I Midd. Kl. „ 3 13 16 (17).

Fra forrige Skoleaar 73 -|- 16 nye = ialt 89 (78) Disc.
Disciplenes Antal var saaledes ved Skoleaarets Begyn

delse 89, ved dets Ende 78, hvortil imidlertid fra 1ste Ja
nuar 1875 kommer den prakt. Realkasses 6 Elever (se p. 
67), altsaa ved Skoleaarets Udgang ialt 84. Aarsagen til 
Udtrædelse i Aarets Løb var den almindelige, idet nogle 
efter Konfirmationen skulde bryde sig sin egen Bane (gaa 
tilsøs eller over til Handelen: 2 i VI, 3 i V E, 1 i IV E, 1 
i III, - blive Lærling i etApothek: 1 i VI), 1 i II paa Grund 
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af Faderens Flytning fra Byen, 1 i II formedelst ualminde
lig tungt Nemme og langsom Fremgang, - medens af Gym
nasialklassen 1 indtil videre udtoges af Skolen, da Klassens 
Fordringer forekom Faderen at overstige Guttens Kræfter, 
og 1 gik over i den nysoprettede prakt. Realkl. (se p. 67). 
Derimod optoges i I en Discipel, og en af Skolens tidli
gere Disciple tillodes som Hospitant at besøge Gymnasial
klassen de 3 Formiddage i Ugen, hvori han var fri for Te
legrafisttjenesten.

I 18}$ var Middelskolens samtlige Klasser > Virksom
hed. 3die Latinklasse inddroges nu ved dens Disciples 
Overgang til Universitetet, og 1ste Gymnasialklasse gik over 
til 2den Gymn.kl., medens 1ste Gymn kl. midlertidig sløjfe
des, da der efter de før forklarede Omstændigheder ingen 
Latindisciple det foregaaende Skoleaar var i VI, som kunde 
skaffe den Tilgang.

Disciplenes Fordeling paa Skolens forskjellige Trin ved
Skoleaarets Begyndelse (og Ende) vil fremgaa af følgende
Oversigt:

Opflyt- Gje.nsid- Nyop- Ved Skoleaarets
tede. den de. tagne. Beg. (og Ende).

II Gymn. 2 tt tt 2 (3)
Realkl. 2 5 1 8 (5)

viL 3 tt n 3 (2)
V,E. 4 1 5 (4)
yL. 3 1 M 4 (5)

E. 11 1 tt 12 (8)

IV 5 tt » 5 (6)
1V E. 3 2 tt 5 (5)

III 13 » 1 14 (14)
II 15 5? 3 18 (17)
I n 2 14 16 (19)

Fra forrige Skoleaar: 73 -|- 19 nye:= i alt 92 (88) Disc.
9
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I Skoleaarets Løb optoges i alt 7 Disciple, nemlig 1 
efter Jul i 2den Gymn.kl., efterat han et Aar havde været 
udtaget af Skolen (se ovenfor), 5 (1 i V L., 1 i IV L. og 3 
i I), som var Sønner af tvende Familjer, der var tilflyttede 
Byen, 1 i III efter atter at være tilflyttet Stedet. Derimod 
var der i samme Tidsrum en Afgang af 8 Disciple, naar den 
prakt. Realklasse, hvorom ovenfor udførlig er talt, sættes 
ud af Betragtning. Af disse fulgte 1 i II sin fra Stedet 
flyttede Familje, 1 i III toges ud af Skolen for paa Grund 
af sin Vildskab og Usldkkelighed i Hjemmet under Faderens 
Fravær paa Sørejser nu at følge denne og derved komme 
under Tugt og Age. 3 toges i Utide ud af Skolens V E, 
hvoraf 1 ved Juletider paa Grund af Faderens mislige øko
nomiske Forfatning og Guttens langsomme Fremgang, der 
kun havde ladet ham halv Friplads blive tildel, for efter 
Vaarkonfirmationen at anbringes hos en Handelsmand paa 
Landet, og de 2 øvrige ved Udgangen af Marts for efter 
Konfirmationen at anbringes, den ene paa Faderens Skræd
derværksted, den anden paa en Landbrugsskole. 2 uden
byes Disciple, hvoraf 1 i VI L. (den anden tilhørte V E.) i 
flere Maaneder havde vist en ganske sjælden Grad af Do
venskab, satte — efter en Række sørgelige Forvildelser uden
for Skoletiden, som dels umiddelbar før dels og det væsent
lig bagefter Begivenheden kom til Rektors Kundskab — i 
Februar et Rømningsforsøg fra Byen og Forældrehjemmene 
iværk og blev derfor selvfølgelig strax exkluderede af Sko
len. I en extraordinær Skolesamling af samtlige Børn og 
Lærere forklarede Rektor Sagens Sammenhæng med disse 
Gutter, hvad Følger dette Skridt nu havde nærmest for dem 
selv og deres Hjem, og hvad Advarsel for andre Skolens 
Dovninger der laa i deres Forhold.

Den 8de Discipel var Thorvald Karl Edvard Peter
sen, Søn af Skibsfører T. E. Petersen, hvem en Hjernebe
tændelse berøvede os d. 23de Februar. Han var en elske



131

lig og brav Discipel, optaget 1870 i Skolens Middelskole
klasse I, og som efter at have gaaet Middelskolens øvrige 
Klasser igjennem og i disse bestandig enten været den øver
ste eller iblandt de øverste Disciple nu var i VI og til Som
meren med Hæder vilde have fuldendt dens Kursus paa den 
kortest mulige Tid. Torsdag d. 2den Marts opfyldte Sko
len den smertelige Pligt at følge ham til Graven under sin 
floromvundne Fane. Efter Rektors Ønske blev den præste
lige Gjerning ved denne Bisættelse udelukkende overladt til 
Skolens Lærer, Kateket Søholt, der i Sørgehuset —■ under 
hans Faders Fraværelse paa Rejse til Kuba — i Lærernes 
og saa mange af hans Kammeraters Overvær, som det ind
skrænkede Rum tillod, sagde ham Skolens sidste Farvel i 
nogle hjertelige Ord. Rektor benyttede Lejligheden ved 
Ugeandagten den følgende Mandag Morgen til at lægge Sko
lens Ungdom paa Hjerte, hvad de havde tabt i en saadan 
Kammerat, og skildrede i korte Træk hans Færd som Dis
cipel.

Af Skolens Disciple i 18^^ var 12 udenbyes, hvoraf 10 
fra Nordmøre Fogderi, 1 fra Namdals og 1 fra Lofotens. 
5 af disse gik Latin-, 0 Engelsklinjen, medens 1 endnu ikke 
var kommen højt nok op i Skolen til at kunne vælge no
gen Linje.

I 18^| var 15 Disciple udenbyes, hvoraf 7 fra Nord
møre, 4 fra Trondhjem, 3 fra Nordland og 1 fra Bergen. 
Af disse var 5 Latinere, 2 i prakt, Realkl. og 2 paa En
gelsklinjen, hvorimod 6 endnu ikke havde kunnet gjøre no
get Valg af Linje.

I Skoleaaret 18(| var der tilstaaet følgende Disciple 
(af følgende Klasser) Fripladse, hvilke andrager til følgende 
Beløb:

9*
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126 Spd.

1. Jens Collin (1 G.) hel Friplads = 36 Spd.
2. Hans Nielsen (V) Do. = 24 —
3. Einar Collin (V) Do. = 24 —
4. Henning Christie (IV) Do. = 24 —
5. Ole Kjelland (III) Do. = 18 —

I Skoleaaret 18|| ifølgende:
1. Einar Collin (Vi) hel Friplads = 24 Spd.
2. Alfred Jackwitz (V) Do. = 24 —
3. Ole Kjelland (IV) Do. = 24 —
4. Søren Solem (II) Do. •= 18 —
5, Henning Christie (V) halv Friplads = 12 -
6. Eilert Kofoed (II) Do. = 9 —
7. HilmarBarman (III) fra }76 hel Fpl. = 9 —

120 Spd.

IV. Undervisningstiden og dens Fordeling paa 
Fag og Lærere.

Den daglige Undervisningstid har stadig været fra Kl. 
8—2 for samtlige Klasser undtagen for I Onsdag og Lør
dag 8—1 og for R. (o: d. prakt. Real.kl.) 9 — 1 undtagen 
Mandag 8—1. Med Undtagelse af sidste Klasse, der ikke 
deltager i Gymnastik og Sang, har den hele Skole haft sin 
Sang-eller Gymnastiktime Kl. 111—12, hvorved de sammen
hængende Læsetimer deles i to Dele 8—11 og 12—2 med 
en passende Afveksling indimellem. Kl. 11 falder saaledes 
Kvarteret til Frokost, hvilken altid om Morgenen medbrin
ges hjemmefra (og ikke hentes for Dagen fra Bagere, Kageko
ner o. s. v. enten for kontant Betaling eller paa Kredit, en 
Trafik, som medfører baade Fare og Skade).

Ugens Gjerning indledes altid med en Andagt, med Sal
mesang (Landstad) af samtlige Lærere og Disciple, Bibellæs
ning med korte Betragtninger (for Tiden over Davids Sal
mer) og Bøn af Rektor (i dennes Forfald en sjælden Gang — 
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af Kateket Adj. Søholt). Ogsaa paa denne Maade søger Sko
len at bibringe sin Ungdom Bevidstheden om, at den frem
for alt er en kristelig Skole, og at „dersom Herren ikke 
bygger Huset, saa arbejder de forgjæves, som bygger der- 
paa“. (127 Salm.).

Hvor mange ugentlige Timer der i det sidste Skoleaar 
har været tillagt de forskjellige Fag, vil lettest indsees af 
følgende Timefordelingstabel, som ogsaa viser Klasser
nes Normalalder:

2 « B 
~ CD CDO *1
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malplanen her skulde have 6 (og ikke 5) ug. Timer, 
og i VI en ellers efter Normalplanen ikke til noget Fag 
henlagt Time (i denne har nemlig VI E 29 (ikke 30) 
ug. Timer). Grunden er selvfølgelig den, at man har 
følt Nødvendigheden af, at Tysken styrkes i disse Klas
ser, og det saameget mere, som dette Fag skal afslut
tes med Middelskolen, ligesom man allerede har Erfa
ring for, at Engelsk i IV og V under almindelige For
hold kan nøje sig med 1 Time mindre.

** I Latingymnasiet har efter Normalplanen Tysk ikke læn
ger nogen Time. Man har imidlertid følt Nødvendig
heden af at sørge for, at ikke Faget ganske glem
mes ved dette Aar i 2 G. at tage 1 Time fra Latin og 
henlægge dertil. At tage nogen af Franskens 2 Ti
mer til „kursorisk Læsning nu og da“ af Tysk var 
ugjørligt.

+ Historie og Geografi har i IV haft henholdsvis 4 og 2 
Timer isledenfor Normalplanens 3 og 3. Dette er blot 
en efter Omstændighederne midlertidig. Forandring.

Foruden de ovenomtalte Fag har i disse Skoleaar 
Sang og Legemsøvelser været drevet i samme Udstrækning 
som før. De Disciple, som har Sangstemme)- har været ind
delte i 2 Partier, som begge har haft Sang 2 Gange ugent
lig. Naar Disciplene ikke har haft Sang, har de samtidig 
(Mellemtimen 11|—12) haft Legemsøvelser, herunder indbe
fattet ikke alene Gymnastik, men ogsaa, naar Aarstiden har 
tilladt det, Exercitie eller Svømning, ialt 6 ftimer ugentlig, 
2 Gange den hele Skole, 4 Gange den halve, o: de Disci
ple, som ikke til samme Tid har Sang. Hver Discipel, som 
ikke ved Lægeattest er erklæret udygtig dertil, har saaledes 
Legemsøvelser 4 Gange om Ugen.

Fagenes Fordeling paa de forskjellige Lærere i disse 
o Skoleaar vil erfares af følgende Fremstilling:
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I 18|f 1ste Halvaar:
Rektor (Ordinarius i 3 L. og 1 G).

Latin 3 L. + 1 G. . . 9 Timer.
— 1 G. v . S. -

Fransk V......................... 3 —
Geografi V ..... ,1 —
Historie IV . ■ ■ 3 —

t . v 18 Timer.
Overlærer Boye (Ordinar. i VI),

Norsk 3 L, + 1 G. . .
— 1 G. . . .

3 Timer.
1 —

— VI + V . . . 2 —
— VI ... . 1 —
— - ■ s v . . . . 1 —
— IV ... . 4 —

Fransk 3 L. + 1 G. . . 2- /—
— VI.................... 3 —

Græsk 1 G......................... 7 —
24 Timer.

Adjunkt Søholt (Ordinar. i III).
Religion 3 L...................... 1- Time.

— 3 L + 1 G. . 1 —
— VI..................... 1 —
— VI + V . . . 1 —
— V..................... 1 — -
— IV..................... 2 —
— III.................... 3 —
— II.................... 3 —

Norsk III.................... 5 -
Tysk 3 L........................ 1 - >3
- IV..................... 1 -

IV + III . . . 2 —
— III.................... 3 —

25 Timer.
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Adjunkt Larsen.
Matbem. Fag: 3 L. 4- 1 G. 3 Timer.

VI .... 5 —
— VI + V . . 1 —
— V . . . 5 —
— IV . . . 5 —
— III . . . 2 -

Naturkundskab: VI 4- V . . 3 —
— IV . . 2 —
— III + II , . 2 -

28 Timer.

Klasselærer Bødtker (Ordinar. i IV). 
Engelsk 3 L..........................2 Timer.

- VI......................1 —
— V E + VI . . . 4 — 
— VE . ... 2 —
- IV E . . . . 6 --

Geografi IV . . . . 3 —
Norsk II .... 5 —
Tysk II .... 5 —

28 Timer.

Klasselærer Skj oldborg (Ordinar. i I). 
Religion I................ 3 Timer.
Norsk I.................. 11 —
Historie I................... 3 —
Geografi_ I................... 3 —
Skrivning I...................4 —
Tegning III + II . . . 1 —

- II .... 1 —
— IV E 4- V E . . 1 —
— VI................ 1 —
. ■mil gu as Timer.
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Klasselærer Guttormsen (Ordinar. i II).
Regning IV.........................1 Time.
Historie III........................ 3 —

— II.........................3 —
Geografi III.........................3 —

— II.........................3 —
Regning III.........................4 —

— II......................... 4 —
— I......................... 4 -

Skrivning III + II . . . 2 —
— II . . . ■ 1 —

28 Timer.
Vikar Hartmann (Ordinar. i V). 

Græsk 3 L..........................5 Timer.
Latin V L.......................... 6 —
— IV L.......................... 6 —
— V L. 4 IV L. . . 1 —

Historie 3 L. 4 1 G. • 2
— VI + V ... 2 —
— VI . . . . 1 -

Geografi 3 L. .... 1 —
— VI . . . . 1 —

Tysk VI 4- V ■ ■ ■ 3 —
28 Timer.

I 2det Halvaar maatte Timeplanen delvis omarbejdes, 
idet nu Oldnorsk i 1 G. efter Loven skulde paabegyndes, 
og dette Fag udsondres af de norske Timer (under Overl. 
Boye) og henlægges under en ny Lærer (Kand. Hartmann). 
Rektor, som af Erfaring vidste, at delvis Omarbejdelse af 
en Timeplan i Grunden ender med en fuldstændig ny Time
plans Udarbejdelse, indhentede derfor samtlige Læreres Er
klæring, om de efter den Erfaring, de nu havde vundet i 
1ste Halvaar, ønskede for det næste nogen Forandring for 
sine Fag.
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De Forandringer, som Fag ag Timer for 2det Halvaar 
derved undergik, var følgende:

Rektor fik 2 Timer Latin mere, idet Kombinationen 
mellom 3 L. og 1 G. hævedes i 2 Timer, altsaa 2 0 for 
18 ug. Timer.

Hr. Boye fik for de 2 Timer Norsk i 1 G., som han 
maatte overlade Kand. Hartmann til Oldnorsk, Erstatning 
hos denne i 2 Latintimer i V til Fædrus, medens Hartmann 
beholdt Cæsar og skriftlige Øvelser i V.

Hr. Hartmann fik Lettelse for den besværlige Kombi
nation i Tysk i VI -f- V, idet han fra Nytaar overtog kun 
med VI skriftlige Øvelser i den ene Time om Ugen, medens 
V’s skriftlige Øvelser overdroges til den nye Lærer i den 
prakt. Realklasse Hr., Petersen, med 1 ugentlig Time.

Hr. Guttormsen fik 1 Time jnere i Regning i IV, hvil
ken toges fra Hr. Larsens 5 mathematiske Timer i samme 
Klasse, medens

Hr. Larsen fik Erstatning for denne Time i Fysik i den 
prakt. Realklasse, som han overtog med 3 Timer ug., alt
saa en Forøgelse af 2 Timer ug. (30 Timer mod 28 i 
1ste Halvaar), ligesom Hr. Guttormsen 1 Time mere (29 
Timer for 28).

For de Læsetimer, som oversteg et samlet ug. Timetal 
af 28, erholdt imidlertid vedkommende Lærere Timebetaling.

Med dette 2det Halvaar oprettedes, som p. 66 anført, 
den prakt. Realklasse med Kand. Petersen som Hovedlærer 
og Adj. Larsen og Kand. Skjoldborg i enkelte Timer (se 
p. 71).

Hertil kommer Legemsøvelser (Kandidat Bødtker) 6 Ti
mer ug. og Sang (Organist Hilde) 4 Timer om Ugen.

I 18|f var Fag og Timer saaledes fordelte paa de 
forskjellige Lærere;
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R e k t o r.
Latin 2 G. . . . . 7 Timer.
— V . . 5' —
— 2 G. + V . . ,2 -

Historie V 4- IV . . 2 — 
— IV . . . 2 —

18 Timer.

Overlærer Boye (Ordinar. i 2 G.).
Norsk 2 G. ... . 2 Timer.

— VI ... . 3 —
— V ... . 3
— IV ... . 4 —
— III ... . 5 —

Fransk 2 G. ... . 2 —
Tysk 2 G. . . . . 1 —
Skrivning II . . . • 1 —

III 4- II • . 2 —

23 Timer.

Adjunkt Larsen (Ordinar. i V). 
Matliematik 2 G. . . 3 Timer.

— - VI ... 4 —
— V . . . ' 5 —
- VI + V . . 1 —
— VI + R. . . 1 -
— t IV ... 4 —
— ’ III ... . 2, - —

Naturkundskab VI . . j -2 —
— VI + V . . 1 —
— V + IV . . 2 —
— ni 4- ii . . 2 —

Math.^og fys. Geografi V . 1 —

nu . u’i; ■ 28 Timer.
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Adjunkt S ø li o 11 (Ordinar. i III).
Religion 2 G..........................1 Time.

— VI . ... 2 —
— V . ... 2 —
— III . . . . 3 —

Tysk VI . . . . 3 —
— VI E...........................1 —
— V . . . . 3 —
— VE............................ 1 —
— IV . . . . 3 -
— IV E.......................... 1 —
— III .. . , 5 —

25 Timer.
Fra }76 Tysk VI 1 Time mindre, altsaa 24 T. ug.

Kandidat Hartmann, senere
Adj. Schou-Bruun (Ordinar. i VI).

Græsk 2 G..........................7 Timer.
Oldnorsk 2 G. . . . . 2 —
Historie 2 G..........................3 —

— VI . . . . 3 - 
Latin VI L..........................5 —•

— IV L..........................5 —
— VIL. + 1VL. . . 2 —

Hertil kommer:
Hartmann, Geografi VI . . 1 — 
men Bruun, Tysk skr. VI . . 1 —
(i Søholts Sted fra }76)

Enhver af dem altsaa 28 Timer.
Kandidat Bødtker. (Ordinar. i II).

Engelsk VI E. ... . 4 Timer.
— VE. ... . 4 —
—— VIE. 4-VE. . . 1 .—
— IV E. . 5 — 1

Tysk II ... . 5 —
Norsk II ... . 5 —
Religion II ... . 3 —•

27 Timer.
Fra }76 (i Hartmanns Sted) Geografi VI 1 Time 

mere, altsaa 28 Timer ug.
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Kandidat Skjoldborg. (Ordinar.il).
Alle Fag i I undt. Regning, ialt 24 Timer.
Tegning R. + VIE. . . . 1 —

— V E. + IV E. . . . 1 —
— III + II ... . 1 —
— II .... . 1 —

28 Timer.
Klasselærer Guttormsen. (Ordinar. i IV).

Regning IV . . ... 2 Timer.
— III . . ... 4 —
— II . . ... 4 —
— I . . ... 4 —

Religion IV . . ... 2 "■ ■
Geografi IV + III ... 2 —

— III ... 1 —
— II ... 3 —.

Historie III ... 3 —
— II ... 3 —

28 Timer.
Kandidat Petersen. (Ordinar. i R.).

Samtlige Fag i R.s Sproggruppe med 
Undtagelse af Tegning . . 23 Timer.

Fransk VI ...........................2 —
— V ...........................3 —

28 Timer.
Kandidat Bødtker.

Legemsøvelser med den hele. Skole und
tagen R.............................. 6 Timer.

Organist Bræin.
Sang med den hele Skole undtg. R. . . 4 Timer.

Ordinar.il
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V. Middelskolens Afgangsexamen m. v.
I Juni og Juli 1874 underkastede 10 Disciple sig Mid

delskolens Afgangsexamen, hvoraf 4 paa Latinlinjen, de øv
rige paa Engelsklinjen. Derhos lod 1 Discipel (Bcnediktus 
Heide), som forrige Aar havde taget Afgangsexamen paa 
Engelsklinjen med Hovedkarakter 1,94, sig nu prøve i La
tinlinjens specielle Fag, og gik derpaa over i den praktiske 
Realklasse, saasnart samme var oprettet, hvilken han fre
kventerede et Aar. Denne Discipels skriftlige Besvarelser 
er de første af de tvendes, som ovenfor er leverede under 
Afsnittet om den prakt. Realklasse. Af hine 10 Disciple 
erholdt 5 i Hovedkarakter Meg. godt (deriblandt 3 af La
tinerne), 5 Godt.

I 1875 derimod underkastede 8 Disciple sig Afgangs
examen, samtlige paa Engclsklinjen (sml. ovenfor), hvoraf 5 
erholdt Godt i Hovedkarakter og 3 rejiceredes ved den 
skriftlige Prøve. Disse 8 Disciple var Levningerne af en Sin
keklasse (IV) fra Skoleaaret 18-J-j, som oprindelig udgjorde 
13 og i Aarenes Løb fik Tilgang af Disciple, som maatte 
sidde igjen højere oppe, ligesom den mistede en og anden 
af sin faste Stok, hvem Skolekursuset gjennem Middelsko
len paa Grund af Omstændighederne blev for langvarigt; 
den talte ved Aarsexamen 1874 15 Mand, men havde nu 
kun 8.

Da Rektor under 25de August 1875 afgav Indberetning 
om Prøvens Udfald, benyttede han Anledningen til at an- 
hængiggjøre et andet Examensanliggende for Skolens Over
bestyrelse, ved følgende Forestilling:

„I Skolelovens § 14 heder det under Maalet for Un
dervisningen :

i Tysk blandt andet „at han ved Hjælp af Ordbog kan 
skrive en Stil uden grovere Feil“.

i Latin — „ved Hjælp af Ordbog og Grammatik kan skrive 
en let Stil uden grovere Feil“,
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i Engelsk — „samt ved Hjælp af Ordbog kan skrive en 
Stil uden grovere Fejl".

Heri synes at ligge, at ved Besvarelsen af den skrift
lige Examensopgave i disse Fag ved Middelskolens Afgangs- 
examen skal Disciplene have Lov til at bruge Lexikon, hvad 
saa end Skolen mener om det hensigtsmæssige deri eller 
ikke, ikke at tale om Grammatik ved den latinske Stil
prøve.

I det midlertidige Reglement for Middelskolens Afgangs- 
examen lieder det derimod i § 4 blandt andet om de her- 
ombandlede Prøver:

„Ved de under Nr. 2 og 3 omhandlede Besvarelser kan 
Ordbog benyttes og ved den latinske Stil tillige Grammatik. 
Kun de Ordbøger" o. s. v.

Dette kan synes os at modificere og ikke uvæsentlig 
forandre det skal, vi finder i Lovens Udtryk endog med 
aabent. Øje for dennes § 21 sidste Passus.

Sagen har derfor flere Gange været, drøftet i Skoleraa- 
det, sidste Gang i Møde d. 28de Juni d. A., hvori Depar
tementets Skrivelse af 3die s. M. refereredes og foranledigede 
følgende Tilførsel til Protokollen:

’I den Anledning forelagde Rektor Skoleraadet det 
Spørgsmaal: „hvorvidt finder man i nærværende Anledning 
Grund til fra et pædagogisk Standpunkt at forandre den 
Mening, man hidtil har bekjendt sig til, at Prøven viser 
langt sikrere Disciplenes Standpunkt ved at de fornødne 
Gloser opgives dem, end at de faar benytte Lexikon?" 
Samtlige Herrer var fremdeles enige i, at den første Me- 
thode gav et langt sikrere Resultat med Hensyn til Bedøm
melsen af Disciplenes Standpunkt i Faget. Imidlertid kunde 
man ikke se bort fra Lovens Ordlyd og Reglementets Be
stemmelser og den Disharmoni, som syntes mellem begge 
her at være tilstede. Det syntes derfor nødvendigt at gjøre 
Departementet opmærksom berpaa, ligesom det vistnok vilde 
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være yderst hensigtsmæssigt, at samme Regel befulgtes ved 
samtlige Landets offentlige Skoler.’

Under den fornyede Drøftelse inden Skoleraadet, som 
saaledes Departementets Skrivelse foranledigede, meddelte 
flere Lærere sine Erfaringer paa dette Gebet. Det frem
gik deraf, at de bedste Disciple heller tabte end vandt no
get ved Brug af Lexikon, idet de af pur Samvittighedsfuld
hed kastede op ligt og uligt i Lexikon og stolede ikke læn
ger paa sine Kundskaber i nogetsomhelst, men vilde for 
Sikkerheds Skyld have Lexikonets Sanktion for hver Tøddel, 
de nedskrev. Paa den anden Side stod de daarlige Disci
ple sig ufortjent godt ved at bruge Lexikon, og enkelte 
Lexika var i den Grad fuldstændige og orienterende, at man 
i Aarets Løb let kunde tilegne sig Færdighed i at lade ved 
Examen disse udføre den væsentligste Del af Arbejdet, Her
til kom hos flere Vanskeligheden af at adskille Homonymer, 
og hos enkelte paa Grund af manglende judicium Tilbøje
lighed til Forvekslinger af den besynderligste Art.

Enkelte Skoler har derfor, efter hvad jeg ser af Pro
grammerne, paa samme Tid som de uden Tvivl ogsaa lader 
Disciplene benytte Lexikon (hvorom de forøvrigt ikke giver 
nogen udtrykkelig Oplysning), seet, sig nødte til ligefuldt at 
meddele Gloser. Og i saadan Fylde kan man jo da ogsaa, om 
man vil, opgive disse, at Lexikon, selv om det tillades be
nyttet, bliver ganske overflødigt. Men naar man altsaa ved 
Siden af Lexikon dog meddeler Gloser, er dette, mener jeg, 
Bevis for, at Opgivelsen af Gloser erkjendes for Disciple i 
den Alder som en langt hensigtsmæssigere Methode end at 
give dem Adgang til at benytte Lexikon. Under alle Om
stændigheder forekommer det mig derfor nødvendigt, at Sko
lerne her saavidt muligt stilles paa samme Fod, og at De
partementet ved en Cirkulærskrivelse udtaler sig om Regle
mentets Forhold til Loven i dette Punkt. Kan man uden 
at gaa Loven for nær tillade istedenfor Brug af Lexikon, 
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at de fornødne Gloser opgives Disciplene (og heller for mange 
end for faa), vil man uden Tvivl bedst ramme Undervisnin
gens Tarv i vedkommende Sprog gjennem Middelskolen og 
ansporeDisciplenesFlid og Agtpaagivenhed ogsaa paa det lexi- 
kalske, ligesom den Uretfærdighed undgaaes, at de forskjel- 
lige Disciple faar en uensartet Bistand, alteftersom de er i 
Besiddelse af et mere fuldstændigt eller et mere kortfattet 
Lexikon, og endelig Disciplene befries for i og for sig unø
dige Udgifter ved at maatte anskaffe sig andre Lexika end 
de, som de allerede har, om man skulde gribe til den Ud
vej at autorisere kun et eneste Slags Lexikon til Examens- 
brug for hvert enkelt Sprog. Jeg henviser forøvrigt til Kan
didat Petersens Udtalelser om dette Spørgsmaal. “

Hr. Petersens Erklæring lød saaledes:
„Det Mislige ved Benyttelsen af Lexika til Examen lig

ger især deri, at de forskjellige Bøger af dette Slags ere 
saa høist ulige i Anlæg og Plan og give saa ulige Oplysnin
ger med Hensyn til Talemaader, Konstruksjoner og andre 
grammatiske Vanskeligheder, at man i Bedømmelsen af Ele
vernes Besvarelser nødvendigvis maatte tage Hensyn til, 
hvorraegen eller hvorliden Hjælp de have faaet ved at be
nytte et Lexikon istedetfor et andet.

Men, selv idet man tog Hensyn til, hvilket Lexikon der 
blandt de fuldstændigere blev benyttet, kunde man ikke ved 
Bedømmelsen lettelig træffe det Rette, saasom en Elev for- 
staar bedre end en anden at udfinde al den Hjælp, et Lexi
kon kan yde.

Da Tauchnitzerudgaverne kun undtagelsesvis in
deholde mere end Ordenes Betydning, altsaa ingen Hjælp 
yde i grammatisk Henseende, vilde disse være at anbefale 
hvad Gloserne og Kjønnet angaar, dersom de ikke led af 
en Mængde Unøiagtigheder og tillige Mangler med Hensyn 
til Ordforraadet. Den Elev, der til Examen faar Lov til 

10 
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at benytte Kapers Lexikon, er ulige mere favoriseret end 
den, der kun har Tauehnitzerudgaven til Afbenyttelse.

Endelig kan Eleven, naar han faar Lexika, navnlig en
gelske, til fri Afbenyttelse, efterse hvert enkelt Ords Bogsta
vering og ethvert Ords, selv det almindeligstes, Betydning.'1

Herpaa afgav imidlertid Departementet følgende Svar: 
Fra

Den Kongelige Norske Regjerings 
Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet.

Forsaavidt Hr. Rektoren i Skrivelse af 25de forrige 
Maaned i Henhold til Skolcraadets derom førte Forhandlin
ger har henledet Departementets Opmærksomhed paa Hen
sigtsmæssigheden af, at Disciplene ved Middelskolens Af
gangsexamen, istedetfor at benytte Ordbøger, faa de for
nødne Gloser opgivne m. V., skal Departementet næst at 
bemærke, at den af Hr. Rektoren citerede § 14 i Lov af 
17de Juni 1869 berettiger Disciplene til Brug af Ordbøger 
m. V., forøvrigt meddele, at Man ialtfald for Tiden ikke 
agter at træffe nogen Forføining i denne Sag.

Kristiania d. 16de September 1875.
R. T. Nissen.

C. Collett.
Til

Rektor for Kristiansunds offentlige høiere Almenskole.
Følgen af dette Svar er da bleven, at Disciplene saa- 

vel ved Extemporalstilskrivning i Skoleaaret som ved den 
skriftlige Examen gjennem hele Middelskolen har faaet Til
ladelse til at bruge Lexikon overensstemmende med følgende 
Departementsskrivelse:

Fra
Den Kongelige Norske Regjerings 

Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet.
Paa Foranledning skal Departementet meddele, at der 

ved den skriftlige Del af Middelskolens Afgangsexamen for-
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uden norsk - latinsk, norsk-tysk og norsk-engelsk Ordbog 
tillades benyttet ogsaa Ordbog fra vedkommende fremmede 
Sprog til Modersmaalet, dog saaledes, at de i enkelte af de 
approberede Ordbøger vedføiede Anhang, indeholdende Ver
bers Bøining m. M., under Benyttelsen forsegles.

De Ordbøger, der af Departementet hidtil ere appro
berede til Brug ved Middelskolens Afgangsexamen, ere: 
I Latin: Ingerslevs, Kjærs og Arnesens.
T Tysk: Grønbergs, Kapers, llelms, den af Tauchnitz for

lagte „Taschenworterbuc.b der danischen und deutschen 
Sprache" og forskjellige andre Lommelexika.

I Engelsk: Geelmuydens, Rossings, Ferral og Repps og for
skjellige Lommelexika,

Kristiania, den 3die Juni 1875.
Essend ro p.

N. Hertzberg.
Til

Rektor for Kristiansunds offentlige 
høiere Almenskole.

Til Afgangsexamen dette Aar indstiller sig 6 Disciple 
(ingen Privatist), 2 paa Latin- og 4 paa Engelsklinjen, lige
som Opgaverne til den skriftlige Prøve iaar oversendes Sko
lerne fra Departementet, første Gang efterat den nye 
Skolelov med dens Middelskoleexamen er traadt i Kraft.

Opgaven i Modersmaalet lød saaledes: „Fortæl i Kort
hed om en historisk Person, som især tiltaler Dig, og angiv, 
hvorfor han gjør det.“

Henimod Jul 1874 holdtes skriftlig Examensprøve i 
Norsk fra 3 L. til og med IV, i Engelsk, Tysk og Mathe- 
matik i VI, i Latin i 3 L., 1 G. og V. Til samme Tid 
1875 i Norsk fra 2 G. til og med III, i Latin, Engelsk, 
Tysk og Mathematik i VI.

10*
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VI. Disciplinen.
(Om ensformig hensigtsmæssig Klædedragt 

(Uniform) for vore Skolegutter). Under 16de No
vember 1872 tilskrev Rektor Kaptejn (Stadsingeniør) Bødt- 
ker, Kjøbmand Mortinus Helsing og Kandidat Bødtker saa
ledes:

„Det har ofte fremstillet sig for mig som en ønskelig 
og hensigtsmæssig Ordning, om Skolens Disciple kunde kom
me til at have en ensartet Klædedragt, og ved den nyo Skole
lov, som ogsaa indfører Exercitie som en fast bestemt aar
lig Øvelse, er jeg kommen til at skjænke denne Sag end 
yderligere Opmærksomhed. En saadan Ordning tror jeg 
imidlertid ogsaa udenfor Exercerpladsen har sine Fordele. 
Discipelen mindes derved stadig om, at han tilhører en of
fentlig Indretning, der altid og allevegne stiller alvorlige 
Fordringer til hans Opførsel og hele Forhold. Blandt alle 
andre gjør hans Dragt ham let kjendelig, og i den Kontrol, 
som deri ligger, har han en gavnlig Spore og en stadig Ma- 
nelse om, saavidt det staar til ham, ikke at gjøre den Kor
poration Skam, til hvilken han hører. Saavidt min Erfaring 
strækker, viser sig desuden alt, hvad der paa nogen Maade 
kan henføres til Begrebet „Uniform", at være af stor Va
righed, vistnok ikke alene paa Grund af Stoffets Beskaffen
hed, men ogsaa fordi man gjerne værner om denne, at den 
ikke tilsmudses eller paa anden Maade forringes, - og det 
tør derfor antages, at en hensigtsmæssig og klædelig Skole
dragt saa langt fra at falde Forældrene dyrere snarere i 
Længden skulde komme til at vise sig mindre bekostelig.

Men hvordan skal en saadan Skoledragt være for at 
kunne vise sig hensigtsmæssig, klædelig og varig? Det er 
Besvarelsen af dette Spørgsmaal, jeg vil overlade til de 3 
Herrers Granskning, til hvem jeg herved henvender mig med 
Anmodning om at træde sammen i en Komité til dette Øje
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med. Hr. Kaptejn Bødtker ville første Gang beramme dens 
Samling, at Sagen kan komme igang. Baade Kapt. Bødtker 
og Hr. Kjøbmand Helsing har selv Sønner paa Skolen og 
har vistnok allerede haft rig Anledning til at tænke over, 
hvilken Dragt der turde være tjenligst for Gutter, og lige
som den første maa antages efter sin Stilling at være inde 
i alt, hvad der staar i Forbindelse med et saadant Spørgs
maal, saaledes vil Kjøbmand Helsing som Manufakturvare
handler kunne bistaa med Oplysninger om de forskjellige 
Stoffers Gehalt; Priser, Kulørens Varighed m. v. At Kan
didat Bødtker er selvskreven som Medlem af Komiteen ikke 
alene som Lærer ved Skolen i Alm. men ogsaa specielt i 
Gymnastik og Exercitie, vil lettelig erkjendes; det Kjend- 
skab til Sagen, som han i sin Stilling som Reserveofficer 
har vundet, kvalificerer ham end yderligere dertil.

I sin Tid bør maaske flere Handlende underrettes om 
det Resultat, hvortil Komiteen er kommen, om de i Tilfælde 
skulde ønske at forsyne sig med de til den vedtagne Sko
ledragt for hensigtsmæssig erkjendte Stoffe. Det er forøv
rigt min Mening, at den hele Sag bør gaa uden nogetsom- 
helst Paalæg ganske frivilligen og som af sig selv, og jeg 
vil ogsaa tilføje, at flere Børn bruger hjemmevirkede Tøjer 
og vil uden Tvivl ogsaa i Fremtiden dermed beklædes, saa 
at for disses Vedkommende kommer Spørgsmaalet væsent
lig til at gjældc ikke Stoffets Bonitet men dets Farve og 
Snittet."

Resultatet heraf er blevet en Guttedragt, bestaaende af 
blaamelercdc Benklæder, sorte Trøjer og Skothuer med na- 
tionalfarvet Sløjfe.

(Sanglærerens Bestilling i Strid med Organi
stens). Under 28de Mai 1875 tilskrev Rektor Byens Sog
nepræst saaledes:

„Organisten er Skolens Sanglærer og underviser som 
saadan 4 Timer ugentlig, hver Gang i Timen 11—12. Nu hæn
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der det, om ikke saa særdeles hyppigt, dog ofte nok til at 
volde Forstyrrelse i Undervisningen, der paa en offentlig 
Skole af al Magt maa søges holdt i en regelmæssig Gang, 
at Organisten bliver bortkaldt til Barnedaabe netop i denne 
Time. I den Anledning skal jeg anmode Hr. Sognepræsten 
om en venlig Haandsrækning til at bringe den Sag i en for 
Skolen bedre Gjænge, da Sangundervisningen ikke efter Sko
lens Plan kan henlægges til nogen anden Time. Naar Hr. 
Sognepræsten efter saaledes at være gjort opmærksom paa 
denne Ulempe kun vil henstille til vedkommende enten at 
vælge Kl. 11 eller Kl. 12, kun ikke 111, som er det sæd
vanlige, saa vil alt jævne sig af sig selv; thi Kl. 11 gives 
Frikvarter, og 5Z før 12 slutter Sangundervisningen.

2 Dage i Ugen er desuden Organisten ganske fri fra 
Skolen, for Tiden — og jeg tror ogsaa for Fremtiden det 
samme bliver Regel—■ Mandag og Torsdag; paa disse Dage 
vil Barnedaab saaledes kunne forrettes til hvilkensomhelst 
Tid uden Ulempe for Skolens Undervisning."

(Frimandag efter Konfirmationen afskaffet). I 
Skoleraadsmødet 6te Novbr. 1874 bragte Rektor paa Bane, hvor
vidt det ikke skulde være hensigtsmæssigt at afskaffe Fri
mandag efter Konfirmationssøndagen for Skolens Konfirman
der, da han havde erfaret, at Dagen anvendtes paa en min
dre hyggelig Maade. Dog var det en Selvfølge, at ingen 
Forberedelse i noget Fag krævedes af dem til den Dag. Samt
lige Lærere erklærede sig for denne Reform, som ved Ex- 
emplets Magt maaske ogsaa kunde virke nedover.

(Gj en sid de rs tr aff en.) Da der i Skoleraadsmødet d. 
28de Septbr. 1875 var en sterk Stemning blandt Lærerne for, at 
Gjensidderstraffen for Dovenskab skulde opfriskes og brin
ges i en mere regelmæssig Gang, udlagde Rektor i Lærer
nes Samlingsværelse en Protokol til dette Brug, hvori han 
optog følgende „Almindelige Bemærkninger.

(Sml. Regiem.’s § 44).
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1. Skolen slutter Kl, 2, og før Kl. 4 maa ingen Discipel 
beordres til at komme paa Skolen for at sidde igjen.

2. I Regelen sidder Discipelen igjen ikke længer end en 
Time, men heller ikke i kortere Tid, og altid under en 
Lærers Opsigt. Hvem der skal føre denne, bestemmes 
af Lærerne turvis efter indbyrdes Overenskomst.

3. Af Skolens Klasseværelser anvendes stadig Nr. IV i 
dette Øiemed, og af Dage helst Lørdag Eftermiddag.

4. Lærerne noterer samme Dags Formiddag i denne Pro
tokol, hvilke Disciple der skal sidde igjen samt for 
hvilket eller hvilke Fag, men heller ikke før, om Dis
cipelen i Ugens Løb saaledes skulde have forbedret sit 
Forhold, at Straffen kan bortfalde.

5. Det paaligger Inspektøren
a) før han forlader Skolegaarden samme Dags Formid

dag, at varsle Pedellens om, at Disciple om Efter
middagen skal sidde igjen, for at Værelset til rette 
Tid i enhver Henseende kan være færdigt, samt om 
fornødiges opvarmet og forsynet med et passende 
Antal Lys. Naar hans Inspektion er tilende, var
sler han atter Pedellens.

b) kun at fungere som Inspektør og ikke som Lærer 
eller Hjælper i noget Fag. Det bliver vedkommende 
Faglærers Sag at have sørget for, at Discipelen 
kan hjælpe sig selv uden nogen særlig Bistand un
der sin Grjensidden.

c) at kontrollere alle vedkommende Disciples Tilste
deværelse, og naar han efter Inspektionens Forløb 
underskriver i denne Protokol, tillige da at anmær
ke, om nogen er udebleven.

d) at paase, at vedkommende kun er sysselsat med at 
indhente det forsømte i det eller de Fag, hvorfor 
han sidder igjen, og ikke, selv om han snarlig maatte
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blive færdig dermed, tillige beskjæftiger sig med 
andre Fag.

6, Det paaligger Ordinariorne ved Maanedsopgjørct for sin 
Klasse forinden at gjennemgaa Protokollen og i sine 
Bemærkninger i Karakterbogen at tage behørigt Hensyn 
til den Grad af Forsømmelighed, som Discipelen efter 
dennes Udvisende i Maanedens Løb har lagt for Dagen. 

Anmærkning. Paa samme Tid, som jeg i Alm. er over
tydet om denne Strafs Hensigtsmæssighed, er jeg i Tvivl, 
om ikke Religion bør være det eneste Fag, hvorpaa den 
ikke anvendes, og i ethvert Fald ikkun med ganske 
unge Gutter i de laveste Klasser. Forsømmelighed i 
Religion bør vel modvirkes paa anden Maade, at man 
ikke skal tabe mere, end man vinder derved. Samvit
tighedsfuld Forberedelse til Religionstimerne, saa Læ
rebogen mindst muligt i disse benyttes, og Lektien dog 
bliver gjennemgaaet og forklaret i lovende Samtaler — 
vil allerede hjælpe meget til ogsaa at trække den efter
ladne Discipel med; — en Samtale i Enrum i Lære
rens Hjem vil — naar den rette Forberedelse gaar 
forud — ogsaa have sin Velsignelse.11

Denne Straf er i Aarets Løb paa denne Maade ble- 
ven energisk gjennemført af Lærerne og med god Virkning,

VII. Extrakt af Kassererens Regnskab.

a. for 18 74. Indtægter.
1. Beholdning fra forrige Aar: Spd. Sk.

a. Skolens Kapital . 8500 Spd. „ ft
b. Restancer ... 13 — 24 - 
c. Kontant hos Regn

skabsføreren . . 54 — 89£ -
----------------------------- 8567. 113|

Lateris 8567. 1131
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Spd. Sk.
Transport 8567. 113|

2. Skole-, Indskrivnings-, Lys- og Brænde-
penge:
a. Skolepenge . . . 1551 Spd. „ /?
b. Indskrivningspenge 36 — „ -
c, Lys-og Brændepenge 9 — 72 - 

------ 1596. 72
3. Bykassens Bidrag.................................... 1200. „
4. Tilskud af Statskassen:

a. Alderstillæg . . . 504 Spd. 20 [i
b. midit. Lønstillæg . 425 — „ -
c. til ordinære Udgifter 1339 — „ -

----------------------------- 2268. 20
5. Tilskud af Oplysningsvæsenets Fond til 

den bernstorfske Stiftelse............... 32. „
6. Renter af Skolens Kapital (5 °/o) • • 425. «
7. Renter af Bibliothekets Beholdning . , „ 70
8 Forskjellige Indtægter:

a. Salg af 17 Karakter- og Kvitterings
bøger .....2 Spd. 15 /?

b. af Klubselskabet for 
Brænde.................... 1 — 50 -

----------------------------- 3. 65
9. Ifølge Decision til Regnskabet for 1873, 

Post 2 § 1 .................... ..... »92

Tilsammen 14094. 72j

Udgifter.
1. Lønninger:

a. til Rektor Bødtker
Gage 1000 Spd., Al
derstillæg 166 Spd.
80 /S tils. . . .1166 Spd, 80 /? 

Lateris 1166 Spd. 80 /S
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Spd. Sk. 
Transport 1166 Spd. 80 ft

b. til Overlærer Boye Gage
600 Spd., Alderstillæg 100
Spd., midlt. Lønstillæg 75
Spd., Honorar for Kon
stitution i Rektorembedet
40 Spd. tils..........................815 — „ -

c. til Adjunkt (Overlærer) F.
G. Larsen Gage 233 Spd.
40 ft, Alderstillæg 87 Spd.
60 ft, midlt. Lønstillæg
8 Spd. 40 ft, tils. . . 329 — 20 - 

d. tilAdjunktL. Larsen Gage
166 Spd. 80 ft, midlt.
Lønstillæg 41 Spd. 80 ft, 
tils..................................... 208 — 40 -

e. til Adjunkt Bendixen Gage
400 Spd., Alderstillæg 150
Spd., midlt. Lønstillæg 50
Spd., tils.......................... 600 — „

f. til Adjunkt Søholt Gage
350 Spd., midlt. Lønstil
læg 75 Spd. tils. . . . 425 — „ -

g. til Klasselærer Bødtker
Gage 350 Spd., midlt. Løns-
tillæg 56 Spd. 60 ft, tils. 406 — 60 -

h. til Klasselærer Skjoldborg
Gage 300 Spd.,midlt.Løns
tillæg 56 Spd. 60 ft, tils. 356 — 60 - 

i. til Klasselærer Guttorm-
sen Gage 250 Spd., midlt.
Lønstillæg 56 Spd. 60 ft, 
tils...............................  ■ 306 — 60 -

Lateris 4613 Spd. 80 ft
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Spd. Sk. 
Transport 4613 Spd. 80 /?

k. til Gymnastiklæreren, 
Klasselærer Bødtker, 
Gage 70 Spd., midlt. 
Lønstillæg 3 Spd. tils. 73 — „ -

1. til Sanglæreren, Orga
nist Hilde, Gage 50 
Spd., midlt. Lønstillæg
2 Spd. 60 /?, tils. . . 52 — 60 -

m. til Pedel Christenvig . 70 — „
n. Regnskabsførernes Pro

center (2 pCt. af 4000
Spd. = 80 Spd. 4- 1
pCt. af 1530 Spd. 57 /S
= 15 Spd. 26 /?) . . 95 — 26 -

----------------------------- 4904. 46
2. Tinieundervisning........................................ 59. 80
3. Lys og Brænde........................................ 235. 24|
4. Inventarium................................................... 6. 20
5. Reparationer............................................. 13. 105
6. Eftergivne Skole-, Lys- og Brændepenge . 7. 24
7. Udlaante Kapitaler:

a. til Skolens Bibliothek . 34 Spd. 15 /?
b. - Skolens Samlinger . 33 — 66 -

----------------------------------67. 81
8. Forskjellige Udgifter................................... 83. 44
9. Ifølge Decision til Regnskabet for 1873, 

Post 3 § 2............................................... 1. 50
10. Bibliotheket:

a Annuum............................40 Spd. „ /?
b. Renter (se Indtægtsside §7) „ — 70 -

----------------------------- 40. 70

Lateris 5419. 64^
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Spd. Sk. 
Transport 5419. 64 j

11. Skolens Samlinger:
a. Annuum............................20 Spd. „ /S
b. ifølge Decision til Regn

skabet for 1873, Post 3 § 1 13 — 61 - 
----- 33. 61

12. Beholdning: 
a Skolens Kapital . . 8500 Spd. „ /?
b. Kontant hos Regn

skabsføreren . . . 141 — 67 -
----------------------------- 8641. 67

Ballance 14094. 72£

b. for 187 5. Indtægter.
1. Beholdning:

a. Skolens Kapital . . 8500 Spd. „ /j
b. Kontant hos Regn

skabsføreren . . . 141 — 67 - 
---------------- _ -------- 8641. 67

2. Skole-, Indskrivnings-, Lys- og Brænde
penge:
a. Skolepenge . . . 1755 Spd. „ /?
b. Indskrivningspenge . 44 — „ -
c. Lys- og Brændepenge 4 — 96 -

----------------------------- 1803. 96
3. Bykassens Bidrag................................... 1400. „
4. Tilskud af Statskassen:

a. Alderstillæg . . . 479 Spd. 20 /?
b. midlert. Lønstillæg. 670 — 13 -
c. til ordinære Udgifter 1050 — „

----------------------------- 2199. 33

Lateris 14044. 76
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Spd. Sk.
Transport 14044. 76

5. Tilskud af Oplysningsvæsenets Fond til
den bernstorfske Stiftelse.................... 32. „

6. Renter af Skolens Kapital.................... 425. „
7. Tilbagebetalte Kapitaler:

a. af Skolens Bibliothek 34 Spd. 15 ft
b. af Skolens Samlinger .33 — 66 - 

----- 67. 81
8. Forskjellige Indtægter:

Salg af 20 Karakter- og Kvitteringsbøger 2. 60
9. Ifølge Decision til Regnskabet for 1874, 

Post 3.................................................. „ 64

Tilsammen 14572. 41

Udgifter.
1. Lønninger:

a, til Rektor Bødtker,
Gage 1000 Spd., Al
derstillæg 200 Spd., 
tils............................ 1200 Spd. „ ft

b. til Overlærer Boye,
Gage 600 Spd., Al
derstillæg 141 Spd. 
80 ft, midlt. Løns
tillæg 150 Spd., tils. 891 — 80 - 

c. til Adjunkt Bendixen
(til Udgangen af Juli),
Gage 233 Spd. 40 ft,
Alderstillæg 87 Spd.
60 ft, midlt. Løns
tillæg 58 Spd. 40 ft, 
tils. .... . . 379 — 20 -

Lateris 2470 Spd. 100 ft
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Spd. Sk.
Transport 2470 Spd. 100 /i

d. til Adjunkt Søholt, Gago 
350 Spd., midlert. Løns
tillæg 100 Spd,, tils. . . 450 - „

e. til Adjunkt Larsen, Gage 
400 Spd , midit. Lønstil
læg 100 Spd., tils. . . 500 - „

f. til Adjunkt Bruun (fra og 
med 9. Oktbr.), Gage 91 
Spd. 14 /?, midit. Løns- 
tillæg 22 Spd. 93 /i, tils. 113 — 107

g- til Vikar, Kand. Hartman
(for 2 Mdr. 8 Dage), Gage 79 — 40 -

h. til Klassel. Petersen, Gage 600 — „ -

i. til Klassel. Bødtker, Gage 
350 Spd., midit. Lønstil
læg 75 Spd., tils. . , . 425 — „

k. til Klassel. Skjoldborg, 
Gage 300 Spd., Alders
tillæg 25 Spd., midlert. 
Lønstillæg 75 Spd., tils. 400 - „

1. til Klassel. Guttormsen, 
Gage 250 Spd., Alders
tillæg 25 Spd., midlert. 
Lønstillæg 75 Spd., tils. 350 — „

m. til Gymnastiklæreren, Klas
selærer Bødtker, Gage 
70 Spd., midit. Lønstil
læg 6 Spd. 60 /S, tils. . 76 - 60

n. til Sanglæreren, Organist 
Hilde (for 8 Mdr.), Gage 
33 Spd. 40/?, midit. Løns
tillæg 4 Spd 20 /? . . 37 — 60

Lateris 5503 Spd. 7
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Spd. Sk. 
Transport 5503 Spd. 7 ft

o. til Sanglæreren, Orga
nist Bræin (fra 16de 
Novbr.), Gage G Spd.
30 ft, midlt. Lønstil
læg 1 Spd. 30 ft, tils. 7 — 60 -

p. til Pedel Christenvig, 
Gage.......................... 80 — „ -

q Regnskabsførerens Pro
center (2 pCt. af 4000
Spd. = 80 Spd. -f- 1
pCt. af 1862 Spd. 69 ft
= 18 Spd. 75 ft), tils. 98 — 75 -

----------------------------- 5689. 22
2, Timeundervisning........................................ 16. 108
3. Lys og Brænde ............................................... 149. 31
4. Inventarium .............................................. 8. 117
5. Reparationer.............................................. „ 36
6. Udlaante Kapitaler:

a. til Skolens Bibliothek . 22 Spd. 103 ft
b. „ Skolens Samlinger .23 — 90 -

--------- ---------------------- 46. 73
7. Forskjellige Udgifter....................................... 25. 51
8. Ifølge Decision til Regnskabet for 1874, 

Post 4........................................................ „ 11
9. Bibliotheket: Annuum................................. 40. „

10. Skolens Samlinger: Annuum....................... 20. „
11. Beholdning:

a. Skolens Kapital . . 8500 Spd. „ ft
b. Kontant hos Regn

skabsføreren . . . 75 — 72 -
----------------------------- 8575. 72

Ballance 14572. 41
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Bibliolheket har i disse 2 Aar haft følgende Indtægter 
og Udgifter:
a. 1874:

Beholdning fra 1873 .............................. 15 Spd. 39 /?.
Annuum...................................................... 40 — „ -
Renter ........................................................ „ — 70 -
Laant af Skolekassen................................34 — 15 -

90 Spd. 4 /?.
Til Bøger, Bogbinderarbeide og Fragt 90 Spd. 4 /?. 

b. 1 875.
Annuum............................................. 40 Spd. „ /?.
Laant af Skolekassen ....................22 — 103 -

62 Spd. 103 /?,
Til Bøger o. s. v. 28 Spd. 88 og

34 Spd. 15 tilbagebetalt Skole
kassen fra forrige Regnskab . . 62 Spd. 103 /?.

Skolens Samlinger har haft følgende Indtægter og Ud
gifter : 

a. for 1 874.
Annuum ..............................................20 Spd. „ /?.
Laant af Skolekassen......................... 33 — 66 -
Ifølge Decisjon til Regnskabet for 1874 13 -- 61 -

67 Spd. 7 /?.
Udgifterne til Indkjøb..............................67 Spd. 7 /?.

b. for 1875.
Annuum.......................................................20 Spd. „ /?.
Laant af Skolekassen......................... 23 — 90 -

43 Spd. 90 /S.
Til fysikalske Apparater 10 Spd. 24 

og 33 Spd. 66 tilbagebetalt Sko
lekassen fra forr. Regnskab ... 43 Spd. 90 /?.
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VIII. Blandinger.

a. Skolens Exercerøvelser for 1874, der begyndte 
18de August, maatte paa Grund af Regnvejr indstilles og 
kunde ikke gjenoptages før Slutningen af Maaneden. De 
afsluttedes med en Udflugt tilGjerstad i Halse 1ste Septbr. 
Exercerøvelserne for Skoleaaret 18Jg dreves dels i August 
dels i Mai og endte med en Guttoopvisning 2den Juni paa 
Fur s et i Rattenfjorden, hvori alle 3 romsdalske Skolers Ung
dom, ledsaget af samtlige Skolernes Lærere, deltog. Oberst
løjtnant Lind modtog Opvisningen, ogExpeditionschef Hertz- 
berg havde indfundet sig paa Centralforeningens Vegne. 
Dette var baade for Disciple og Lærere et saare interessant 
Møde, der efter truende Forvarsler dog blev begunstiget af 
det herligste Vejr, og det var en sand Fornøjelse at være 
Vidne til den Sikkerhed og Dygtighed, hvormed disse Øvel
ser af alle 3 Skoler udførtes. Mødet vakte ogsaa den liv
ligste Deltagelse fra nær og fjern.

I denne Forbindelse bør omtales den Liberalitet, hvor
med de herværende Dampskibsrederier kommer Skolen imøde 
Gang efter Gang. Vi er jo Insulaner og kom ikke meget 
langt uden en saadan Velvilje. Ligesom „Mørejarlen“ hen
tede os fra Gjerstad i September 1874, saaledes befordrede 
„Kristiansund“ i Juni d. A. Skolen frem og tilbage til Bat- 
tenfjordsøren.

Til Fursetmødet skrev Kand. Skjoldborg følgende Sang:

Paa Veien til Mødet.
Mel.: Vi færdes med Lyst paa den stejleste Vei.

Vi fremad nu vandre saa rask i Geled, 
Fremad til et lysteligt Møde.
Ei trætner vor Fod, og ei sagtner vort Fjed;
Vi bæres af Tanker, der gløde: 
At hilse de Venner ukjendte, 
Der use’t i Felt med os tjente.

11
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Det Felttog vi gjøre mod Vankundets Hær, 
De dumme og kluntede Jætter;
Den Kundskab, vi samle, lig Mjølner vi bær’;
Thor lyser til høie Idrætter;
Da glædes Forældre og Venner 
Og Norge ved dygtige Sønner.

Men, truer os Fienden, da er vi parat;
Ei ville vi falde tilføie;
Da kaste vi Bogen, da er vi Soldat;
For Landet vi vove vor Trøie.
Som Smaa alt vi freidig os øve; 
De Ørne ei Landet skal røve.

Saa ville vi huske: Kun enig er stærk;
I Enighed vil vi os samle.
Se Furu og Asp og den lysfagre Bjerk 
Sig flokke at smykke vor Gamle!
Og deiligt hun smiler i Taarer 
Med Bækkenes sølvklare Aarer.

Fra kjæmpende By under Stormenes Kvad, 
Fra Skovenes yndige Datter, 
Fra Sundenes snekkebefærdede Stad 
Samstævnes; det Møde dog skatter!
Vi kappes at gavne vort Norge 
Og bygge det Enigheds Borge.

O, maatte den gaa over Stad, over Land, 
De.n barnlige Samlingens Tanke!
O, maatte den voxe, fra Barn blive Mand, 
Og Nordmænd til Banneret sanke! 
Da reiser sig Løven med Kræfter, 
Da give vi Fædre ei efter.

En Kristiansund.sk Borger, der med stor Fornøjelse 
fulgte Opvisningen, opsatte 3 Præmier (henholdsvis til Værdi 
af 5, 3 og 2 Spd.) for den bedste Beskrivelse af Festdagen 
2den Juni af Disciple fra de 3 Søsterskoler i Romsdals 
Amt.

b. Den 4de Februar 1875 foranstaltede Gymnastiklæ
reren et Præmieskirend, som vakte en Smule Interesse 

Kristiansund.sk
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og Afvexling i Skolelivet. 22 af Skolens Disciple konkurre
rede, og Præmierne (hvortil Lærerkollegiet havde skudt sam
men) vandtes af følgende: 1) Johan Borchgrevink, 2) Emil 
Bødtker og 3) Gustav Clausen paa de største Gutters Vegne, 
og paa de mindrcs: 1) Nikolai Nceraas og 2) Hans Volckmar.

c. Til Skolefesten Juli 1875 efter Aarsexamen skrev 
Adjunkt Søholt følgende Sang:

Mel.: Ja, vi elsker dette Landet.

Saa et Aar cr atter rundet 
Af vor Skolegang;
Saa et Skridt er atter vundet
Af den Vei saa lang,
Glemt er nu al Strid og Møie —■
Hver en Time lang;
Nu er Fryd i Sind og Øie
Og i Hjertet Sang.
Nu er Fryd i Sind og Øie, og i Hjertet er der Sang.

Men vor Sang skal Herren have,
Som i Himlen bor:
Tak for al Din Lysets Gave,
For Dit eget Ord!
Tak for Smilet, Tak for Tugten,
Lærerne os gav!
Signe Sæden og lad Frugten
Blomstre skjønt deraf!
Signe Sæden og lad Frugten, Frugten blomstre skjønt deraf!

Strand og Dal og Fjeld nu kalde
I sit Sommerskrud.
Kom! vi ville drage Alle
I Naturen ud.
Der skal Dug paa Sæden falde, 
At den voxe skal.
Glade samles saa vi Alle
Her i Skolens Hal!
Glade samles saa vi Alle atter her i Skolens Hal!

d. Som en fornøjelig Afvexling i vort Skoleliv gaves 
den 7de Marts 1876 en Aftenunderholdning, bestaaende af 
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Prolog, Haydns Kinder-Symphoni og „Slægtningerne® til 
Indtægt for en Skolefane, som agtedos anskaffet til Mødet 
med Moldes og Aalesunds Skoler (til hvilken Tid den ved 
opstaaede Hindringer dog ikke kunde tilvejebringes). Det 
var Adjunkt Bruun og Kand. Bødtker, hvem Æren tilkom 
for denne Forestilling, der vakte særdeles stor Interesse hos 
Publikum og indbragte 61 Spd. 2 /? netto. Musiknumeret 
udførtes med Sikkerhed af Frøken Glansens Elever blandt 
Skolepiger, ligesom „Slægtningerne“ meget tilfredsstillende 
gaves af Skolens Disciple, hvoraf en ogsaa fremsagde Pro
logen, der var skrevet af Adj. Larsen og lød saaledes:

Naar iaften vi til Publikum os vender 
Her fra Bræderne med Sang og Spil, 
Er det kun, fordi vi staar med tomme Hænder, 
Naar vort Maal vi naaet søge vil.

I skal høre derfor, hvad det er, som driver 
Os til nu at træde dristig frem, 
Til at vise Jer, hvad Lyst og kraftig Iver 
Virker, naar man er i Knibe slem,

Tanken er at faa en ny og varig Fane, 
Som kan føre os paa Færden ud, 
Som os vinke kan og med Begejstring mane 
Os til Idræt med sit stumme Bud.

I kan vistnok selv forstaa vort Ønskes Tanke, 
Selv I engang hørte Skolen til, 
Ønsket om at faa et Mærke, som kan sanke 
Alle sammen, naar vi spredes vil.

Derfor gjaldt det kun at faa istand et Bytte 
Mellem Jer og os med Lommen tom, 
Derfor har vi vovet bede Jer at lytte 
Til hvad vi kan byde paa vort: Kom!

Dog vi beder Jer, væi- ei for fordringsfulde, 
Ei for strænge med vort første Spil, 
Heller milde stemte viser Jer og hulde, 
Og vi anden Gang forsøge vil.
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Sang og Spil det er jo Tegn paa Ungdomsglæden, 
Tegn paa Liveta friske, lyse Vaar, 
Derfor haabe vi iaften vor Optræden 
Al Jer Gunst og venligt Bifald faar.

e. Til Legepladsens Beplantelse og Forskjønnelse 
opnævnte Rektor under 30te Marts 1875 en Komité blandt 
Lærerne, bestaaende af Adjunkt Larsen og Kandidaterne 
Bødtker og Petersen, for at denne kunde sætte sig i For
bindelse med Byselskabet til dette Øjemeds Opnaaelse.

Indeværende Aars offentlige Examen begynder her ved 
Skolen Fredag d. 30te Juni og fortsættes overensstemmende 
med hosføjede Tabel.

Tirsdag d. Ilte Juli Kl. 4 Eftermiddag holdes Optagel
sesprøve med de indmeldte Gutter, som da møder i Skole- 
gaarden med de Bøger, Tavler, Stilebøger o. s. v., som de 
før har benyttet.

Den ved Ferierne afbrudte Undervisning fortsættes igjen 
Fredag d. 18de August, da samtlige Disciple møder paa 
Skolen Kl. 11 Formiddag. Samme Dag Kl. 12 prøves de 
udenby es Gutter, som i rette Tid maattc være bievne ind
meldte i Skolen uden at have kunnet deltage i Optagelses
prøven d. Ilte Juli.

Disciplenes Forældre og Foresatte samt enhver anden, 
der interesserer sig for Skolen og dens Ungdom, indbydes til 
at overvære Examen og Bekjendtgjørelsen af sammes Udfald.

Kristiansunds Skolegaard, d. 15de Juni 1876.

J. Elster Bødtker.
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Aarsexamen
ved Kristiansunds offentlige Skole

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

Fredag
d. 30te Juni.

2 G. Mathematik. Larsen.
VI Geografi. Bødtker.

(Guttormseu).
V Historie. Rektor.
IV Tysk. Søholt,
III Norsk. Boye.
I a Religion. Skjoldborg.

R. Tysk. Petersen.
(Søholt).

II b Naturkunds. Larsen.
I Regning. Guttormsen.

Lørdag
d. 1ste Juli.

2 G. Religion. Søholt.
VI Math. Fag. Larsen. 

(Petersen).
V Norsk. Boye.
IV Historie. Rektor.
III Historie. Guttormsen. 
II a Religion. Bødtker.
I b Historie. Skjoldborg.

R. Geografi. Petersen. 
(Larsen).

II Norsk skr. Bruun.

Mandag 
d 3die Juli.

VI L. 1 T , • Bruun.
IV L. | (Rektor).

V Fransk. Petersen.
IV Naturkundsk. Larsen.
III Tysk. Søholt.
II1) Religion. Bødtker.
I a Historie. Skjoldborg.

Tirsdag 
d. 4de Juli.

?, j Latin. Rektor.
V 1j. j
VI Naturkundsk. Larsen. 

(Petersen).
IV Norsk. Boye.
III Math.Fag. Guttormsen.
II a Tysk. Bødtker.
Ib Religion. Skjoldborg.

R. Norges Instit. Petersen. 
(Bruun).

Vil
V Prøveskrift. Skjold-

IV) borg.

II Regning. Guttormsen.

Onsdag
d. 5te Juli

2 G. Norsk og Fransk. Boye.
VIE. Engelsk. Bødtker. 

(Petersen).
V Religion. Søholt.

IV Geografi. Guttormsen.
HI Math. Fag. Larsen.
I a Norsk. Skjoldborg.

III Norsk, skr. Bruun.

II b Historie. Guttorm
sen. '

I Norsk skr. Skjold
borg.

Torsdag 
d. 6te Juli.

R. Norsk. Petersen.
(Boye).

VI Historie. Bruun.
(Rektor).

V Math. Fag. Larsen.
IV Religion. Guttormsen.
III Religion. Søholt.
II b Tysk. Bødtker.
Ib Tysk. Skjoldborg.

VI Tysk. Søholt.
(Petersen).

II Tysk skr. Bødtker.
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1876.
for den højere Almendannelse.

Den skriftlige Examen for de højere Klasser, nemlig: 
2 G, R, VI, V og IV afholdes 15de, 16de, 17de, 19de 

og (fransk Stil i R) 20de Juli.

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

Fredag
d. 7de Juli.

2 G. Græsk. Bruun.
VI Norsk. Boye,

(Petersen).
V E. Engelsk. Bødtker.
IV Tysk. Søholt.
11 a Historie. Guttormsen.
I a Tysk. Skjoldborg.

R. Censur i Bogholderi 
Petersen. 

(E. Werring).
III Tysk skr. Bruun,

II b Geografi. Guttormsen.

Lørdag
d. 8de Juli.

R. Fransk. Petersen.
(Boye)

VI Religion. Søholt.
(Guttormsen).

V Geografi. Larsen.
II a K orsk. Bødtker.
Ib Norsk. Skjoldborg.

IV Math. Fag. Guttorm
sen.

III Naturkundsk. Larsen.

II Norsk skr. Bruun.

Mandag
d. 10de Juli.

VI Fransk. Petersen.
(Boye).

V Tysk. Søholt.
IV Math. Fag. Larsen.
II a Geografi. Guttormsen.
II b Norsk. Bødtker.
I a Geografi. Skjoldborg.

R. Engelsk. Petersen. 
(Bødtker).

Ha Naturkundsk. Lar
sen.

Tirsdag 
d. Ilte Juli.

2 G. Oldnorsk og Hi
storie. Bruun.

V Naturkundsk. I,arsen.
IV E. Engelsk. Bødtker.
III Geografi. Guttormsen.
I b Geografi. Skjoldborg.

Kl. 1 Discipelbibliotheket 
aabent til Udlaan for 
Ferierne.

Kl. 4 Optagelsesprøve 
med de nyindmeldte 
Disciple.

Onsdag
d. 12te Juli.

Kl. 8 Censur.
Kl. 10 Generalprøve paa

Sangene til Skolefesten.

Torsdag 
d. 13de Juli.

Kl. 9 aflægges Prøve i Sang 
og Deklamation, hvoref
ter Udfaldet af Examen 
h ekjendtgjøres.


