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I.
Ved Aarsexamens Afslutning

den 7de Juli 1883.

JJaa er vi da færdige; men der er mange Maader 

at blive færdig paa, og ikke alle er lige ønskelige eller 
fører til det samme Maal. Skolen kræver stadigt, jævnt 
og solid Arbeide i alle Maader, paa hvert et Trin af 
Barnets Udvikling, og Arbeidet er nøie afpasset efter 
de forskj ellige Skoletrin og efter de Kræfter, som man 
i de forskj ellige Klasser kan gjøre Regning paa. Kun 
den Discipel, som gjør hver Klasses Fordringer fyldest 
fra nederst til øverst, kan vente at naa et ønskeligt og 
tilfredsstillende Maal uden Overspringelser og Huller’ i 
sin Læsning men ogsaa uden — Overanstrængelse paa 
Skolens øverste Trin. Sandt nok, de 2-—3 øverste 
Middelskoleklasser (for ikke engang at tale om Gymna
siet) er i sig selv vanskelige nok; men kommer saa 
Gutter op i disse med mangelagtige og upaalidelige 
Kundskaber fra neden af, saa bliver de mer end van
skelige, for vanskelige, ja overanstrængende, og det 
netop i en Tid, da ogsaa i Almindelighed Forberedelsen 
til Konfirmationen indtræffer, og derhos Guttens Aar 
og legemlige Udvikling kræver Hensyn, som ikke uden 
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Skade kan tilsidesættes, men af Opdrageren i fortrinlig 
Grad maa tages i Betragtning. Vi kan derfor ikke 
være noksom opmærksom paa Discipelens Flid og 
Fremgang i de lavere Klasser; thi her lægges Grund
volden, hvorpaa der lidt efter lidt skal bygges videre. 
Men her er det især meget, som staar tilbage at ønske. 
Det gaar ikke an at ræsonnere saa, at N. N. er saa 
ung endnu, og naar han bliver ældre, saa bliver han 
forstandigere, og saa bliver han ogsaa flittigere, og saa 
bøder han paa, hvad han tidligere har forsømt o. s. v. 
Jeg har haft nok af Disciple, som — om de forresten 
har tænkt saa, skal jeg lade være usagt; jeg skulde 
næsten tro, at de aldrig har tænkt, navnlig ikke tænkt 
paa den Ting — men som ialfald har taget det altfor 
let med sit Arbeide paa Skolens lavere Trin, og jeg 
har ogsaa desværre kjendt nok af Forældre; som for 
en væsentlig Del har ladet Opdragelsen skjøtte sig selv, 
ialfald troet, at de har gjort store Ting ved at sætte 
Gutten i en ordentlig Skole,- og trøstet sig med, at 
med Tiden skulde lille N. N. blive saa inderlig for
nuftig, at han skjønte sit eget Bedste, tog Skeen i en 
anden Haand og blev en flittig og brav Gut. Men 
naar indtraadte da dette forhaabede Vendepunkt i 
Guttens Liv og Stel? Ofte ikke engang i hans hele 
Skolegang. Dovenskabens slemme Vane havde alt 
slaaet for dybe Rødder, og disse blev des vanskeligere 
at rykke op. Men naar Gutten saa omsider efter 6—7 
Aars ufrugtbar© Skolegang er kommen ud i Livet og 
skal staa paa egne Ben og bygge siden paa den Grund
vold, han i Skolen var saa ligegyldig med at lægge, 
da og da først var det ofte, Gutten vaagnede op, og 
saa — men nu saa sørgelig sent — at det var et 
daarligt Udbytte, han havde udbragt af sin Skolegang 



i Sammenligning med denne eller hin Meddiscipel, at 
Kundskab er Magt, og at uden Kundskaber staar man 
nutildags fattig og hjælpeløs baade i den ene og anden 
Stilling. Og saa kom han til at tænke paa Hans og 
Peder og Ludvig og hvad de nu heder alle hans Smaa= 
sødskende derhjemme, og advarede dem saa indtræn
gende i sine Breve til Hjemmet, at de for Guds Skyld 
maatte være flittige og bruge sin Skoletid vel, ikke 
følge hans daarlige Exempel og sløse den kostbare 
Barndomstid bort; han faar nu svie for sin Efterla
denhed o. s. v. Nu vel, det var jo bra, at Gutten 
kom til en bedre Erkj endelse, og at navnlig Broder- 
kjærligheden fik et saa varmt Udtryk i hans Breve; 
men forspildt er — forspildt, og hvor meget ønskeligere, 
om han i sin Skolegang havde ført sine yngre Sød
skende bedre an ved at give Exempel af en anden 
Art, som Forældrene kunde peget paa til Efterligning- 
for de yngre!

Men er der end — og det var sandelig ikke vel, 
om det ikke var saa — mange, som ikke behøver at 
komme ud af Skolen for at vaagne til Besindelse, men 
retter sig i Marsehen længer op i Skolen, saa er dette 
vistnok forsaavidt bra, som sent er bedre end aldrig, 
men heller ikke mere. Nu skal alt tages igjen og 
gjøres paa engang; men dette er ikke Skolens Ordning. 
Alt til sin Tid og paa sit Sted, — saa er Skolens 
Regel, og hver Klasse har fuldstændig nok med sin 
egen Byrde, om den ikke ogsaa skal besværes med de 
andre lavere Klassers. Saa jeg mener virkelig, at de 
høiere Klasser, som jeg vistnok erkjender er vanskelige 
i og for sig, vilde for Gutter, begavede som Folk flest, 
være overkommelige, naar jævn Flid hjemme anvendtes 
i de lavere. Hvor lang Tid skal da anvendes hjemme 
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til Forberedelse for Skolen? Jeg svarer: for de 2 
laveste Klasser i Gjennemsnit ikke over to Timer, og 
for 3die Middelskoleklasse ikke over halvtredie. Men 
der skal læses med Klem disse Timer og ikke med 
tvedelt Sind. Man skal arbeide med Iver for at blive 
snart og vel færdig og for saa at kunne -— lege, lege 
med god Samvittighed og med Hjertens Lyst. Gutter, 
som ikke har Lyst til at lege, har vi ikke Brug for; 
de er enten Særlinge og ikke som Gutter skal være, 
eller saa har de for store Tanker om sig selv til at 
kunne nedlade sig til Leg, og er saaledes indbildske, 
og det, er vi nok alle enige om, er Gutter, man helst 
ønsker sig fri for. Helenus Parelius har efterladt sig 
et godt Minde her paa Skolen; thi selv i de øverste 
Klasser deltog han gjerne endog i de mindste Gutters 
Leg, og saare lykkelige var disse, naar de fik ham 
med sig, og Professor Schjøtt gjorde Snemænd paa 
Skiens Skole det Aar, han dimitteredes, til de mindre 
Gutters store Fryd, naar han var heldig i Støbningen. 
At staa opstablede dernede ved Porten til Legepladsen 
og intet at gjøre uden at agere en træg Tilskuer, det 
er en daarlig Maade at opfriske sig paa til næste 
Læsetime. Jeg indrømmer altsaa Legen sin fulde 
Berettigelse gjennem alle Skolens Stadier og kan endog 
være med paa den Paastand, at kan en Gut lege med 
Liv og Lyst, saa maa han og kunne lære at læse med 
Iver for i rimelig Tid at blive færdig med sine Lektier. 
Men det vil jeg ogsaa sige, at ikke samme Leg tiltaler 
alle Gutter og enhver Alder, og at jeg her tager Leg 
i Ordets videste Betydning om enhver uskyldig og 
forfriskende Muntration i Modsætning til den alvorlige 
og anstrængende Forberedelse for Skolen. Men atter 
kommer vi tilbage til Regelen: alt til sin Tid og paa 
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sit Sted, og jeg indrømmer villig, at navnlig for Gutter 
i de lavere Klasser er det ikke en let Sag at skifte 
Sol og Vind mellem Legen og Arbeidet; det er saa 
ofte Tilfældet, at Legen kommer til at forfordele Ar
beidet. Her maa Fa’r og Mor hjælpe Gutten til at 
træffe det rette. Men i saa Henseende savner jeg alt
for meget Tegn til, at Forældrene forstaar sin vigtige 
Opgave. Det skulde dog synes en rimelig Ting, at 
naar man ret vilde sætte sig ind i Sagen for paa den 
rette Maade at bistaa Barnet, saa frembød den offent
lige Examen en fortrinlig Anledning til at faa mangen 
uforklarlig Ting oplyst ved stadig at overvære samme 
og anstille Sammenligninger mellem de forskj ellige 
Gutters Maade at svare paa, ja jeg vil lægge til — 
de forskj ellige Læreres Maade at examinere paa. Og 
især naar, som dennegang, den hele mundtlige Examen 
sammentrænges til 9 Dage, saa skulde dog den Tid, 
man hertil ofrede, synes at staa i lønnende Forhold 
til Udbyttet. De Gutters Forældre, som gaar her paa 
Skole, kan dog ikke — ja bør ikke engang kunne 
siges at ligge i den Grad i Arbeidet og Madstrævet, 
at det med Sandhed kan paastaaes, at det skorter paa 
Tid, naar det gjælder en saa vigtig Ting som et Barns 
Vel. Det er forunderligt med den Talemaade: jeg har 
ikke Tid, —- det er et tøieligt Begreb; i Regelen har 
man Tid til alt, hvad man for Alvor vil. Ja 
jeg undres virkelig over, at mange Gutter giver sine 
Forældre Rast eller Ro, før de kommer og hører paa 
dem til Examen. At Dovningerne gjerne ser, at deres 
Forældre ikke kommer, det forstaar jeg udmærket godt; 
men at de flittige Gutter ikke sørger for sine Forældres 
Tilstedeværelse, har jeg vanskeligere for at skjønne. Jeg 
kommer her til at tænke paa min egen forevigede Fader, 
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som laa saa i Arbeidet, ja fra den tidligste Morgen til 
Aften silde, men dog aldrig udeblev ved Examen paa 
Trondhjems Skole for at høre paa og kontrollere sine 
3 Gutters Fremskridt: den nuværende Rektors og Dok
tors og Pastors. Det vakte Liv i Lejren, naar han 
saaledes kom ind i Skoleværelset og af vedkommende 
Examinator indbødes til at deltage i Censuren. Han 
havde strenge Fordringer og var ikke at spøge med. 
Naar det ikke gik glat med Svarene, og han begyndte 
at tage sig i Haaret, saa vidste vi, hvad Klokken var 
slaaet; men kom man saa omsider paa Glid, og Svar 
fulgte paa Spørgsmaal, som Skud paa Skud mellem to 
Orlogsmænd, saa opklaredes hans Ansigt paa forun
derlig Vis, og han havde da nogle af sine bedste 
Stunder. Engang kom han i Strid med Rektor Bugge 
om, hvorledes oulomenos Oneiros hos Homer skulde 
oversættes. Bugge lod os oversætte det ved »den skin
barlige Drømgud«; men denne nye Oversættelses Rig
tighed vilde den resid. Kapellan til Frue Kirke ikke 
tage for god, — han holdt fremdeles fast paa, hvad han 
havde lært paa Schouboes Institut i Kjøbenhavn og 
oversatte Udtrykket ved »den fordærvelige Drømgud«. 
Striden blev hed, og alskens lærde Apparater maatte 
frem. Da Enighed ikke opnaaedes paa Skolen om 
Formiddagen, gik Sagen over til skriftlig Behandling 
om Eftermiddagen. En anden Gang interpellerede 
han vedkommende Overlærer under Examinationen i 
Latin. Hvad heder paries i Genitiv? spurgte Læreren 
Gutten; pariétis lød Svaret, og dette blev taget for 
godt. Da kom Haanden til Haaret, og »heder det saa 
Hr. —;?« spurgte Censor. Ja, lød Lærerens altfor sikre 
Svar. »Jeg troede, det hed pariétis, jeg«, bemærkede 
Censor. Overlæreren glemte, at Præsten havde faaet 



sin Skoledannelse paa en Tid, da Latinen spillede en 
prædominerende Rolle blandt Undervisningsfagene, og 
da der stilledes stærke Fordringer ogsaa til Ordenes 
rigtige Betoning, da der mangen Gang spurgtes, ikke — 
om man ej vidste, men om man ikke kunde høre, 
at det lied saa. Men hermed var denne Sag ikke 
endt. Ved Middagsbordet fik Fa’r nu en Strid at 
bestaa med — sine Sønner, som loyalt stillede sig paa 
Lærerens Side og bebrejdede ham, at han havde stillet 
denne blot i Disciplenes Paahør, og det var klart af 
Fars Forsvar, at han dog maatte erkjende, at han her 
havde forivret sig. — Jeg kunde fortælle flere lignende 
Træk; men allerede dette kan være tilstrækkeligt til 
at vise, hvad det skal, — nemlig hvorledes en Faders 
levende Interesse for Undervisningen kan virke op
muntrende og stimulerende paa Sønnerne og endog 
ansporende for Lærerne til at holde sig a jour med 
sine Fag. I denne By har man vistnok ingen 
lærde Latinere og Grækere blandt Byens Borgere, men 
des flere dygtige Mænd i de levende Sprog f. Ex., 
som kan vente sig Svar paa Tiltale baade i Fransk, 
Tysk og Engelsk. Saadanne, forekommer det mig 
ialfald, maatte have ikke liden Interesse af ved stadigt 
Besøg under Examen, ikke ved flygtige Øieblikkes i en 
ledig Stund, at faa Erfaring for, hvorledes Undervis
ningen heri drives, om man end ikke vil' lægge det 
Baand paa dem specielt at indbyde dem til at over
være Prøven fra først til sidst og efter hver Examina- 
tion at meddele sine Bemærkninger. Og nu Fag som 
Religion, Historie og Geografi —■ hvor gives der ikke 
under en Examen rig Anledning til at opfriske sine 
egne Kundskaber deri ved stadig at overvære Prøven! 
Jeg vil ikke tale om Mathematik, hvorfor man synes 
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at have en panisk Skræk, uagtet der maa dog vistnok 
findes i saapas stor By Mænd, for hvem ogsaa dette 
Fag har Betydning, og om hvad der kræves i Natur
kundskab, vil ingen endog have et Begreb, som ikke 
har overværet Afgangsexamen heri; først da vil man 
forstaa, at Examination deri af et ikke talrigere Parti 
end paa 5 Gutter næsten kræver lige saa mange Timer, 
og at »Naturkundskab« er en Ramme, indenfor hvilken 
allerede paa Skolen umaadelig meget finder Plads. Ja 
hvilken Spore for Disciplene ligger dog ikke i saadanne 
stadige og talrige Besøg, hvilken Anerkjendelse deri 
for Lærernes Arbeide, hvilken Interesse for Skolen i 
Almindelighed 1 Det kan siges med Sandhed, at For
ældrenes Forhold til Skolen kan have en afgj ørende 
Indflydelse for Sønnernes Skolegang. Lad mig saa 
til Slutning, før jeg forlader denne Materie, ikke glemme 
at takke alle dem, som heller ikke dette Aar har glemt 
at indfinde sig til Skolens Aarsexamen. De vil kunne 
forstaa, efter hvad her nu er sagt, at jeg sætter Pris 
paa, at de for Tilhørerne hensatte Bænke ikke staar 
tomme.

Vi Lærere staar i stor Taknemmelighedsgjæld til 
Dampskibsrhederierne her i Byen for den Imødekom
menhed, der altid vises Skolen. Ogsaa derved sættes 
vi istand til at udvide Gutternes Synskreds. Som ifjor 
Turen gik til et interessant Besøg i Trondhjem, havde 
vi under Mødet iaar i Tresfjorden med de andre roms
dalske Skoler rig Anledning til at beundre Romsdalens 
herlige Natur og paa Returen vise de kristiansundske 
Øboere et Rundskue fra Reknæshougen, som vist aldrig 
vil gaa dem af Minde. Den storartede Gjæstfrihed, 
som ved denne Lejlighed Molde Indvaanere viste os, 
skal sent glemmes; det viste sig i Sandhed, at det var 
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ligesaa vanskeligt at løsrive sig fra Molde baade 
paa Grund af Folk og Natur, som det var let at komme 
did. Og den Luftning fra Hjemmet, som paa det 
skjønne Retiro aandede os imøde, kunde ikke andet 
end virke kvægende og styrkende paa os, før vi drog 
videre til vor Hjemstavn og til Examensarbejdet paa 
Skolen. Men ogsaa her har jeg noget at beklage, ja 
en dobbelt Beklagelse at fremføre. Den ene gjælder 
de stakkels Gutter, der maatte blive hjemme og ikke 
fik deltage i en saa herlig og uforglemmelig Tur. 
Deres Tab kan ikke vurderes højt nok; og at det 
ikke er gaaet op for alle Forældre, endnu ikke, — er 
mig plat uforklarligt. Det er dog allerede dem, som 
synes, at der vises Disciplene her ved Skolen endog 
en overdreven Omhu paa disse Udflugter. Des under
ligere er det da at høre, at man lader sig alskens 
løsslupne Rygter binde paa Ærmet, og det saa meget 
mere, som alle ved, hvor Rektors Kontor er at finde, 
og at man der kan hente al ønskelig Besked. Men 
Vejret, — det har vi dog ikke Brev paa, vil man 
indvende. Sandt nok! Og dog er det et Faktum, at 
vi paa alle vore Ture — og de er i Skolens Historie 
ikke længer faa — har været begunstigede af et mær
kelig dejligt Veir. Stundom kunde det i Førstningen 
være noget graat; men vi var ikke komne langt, før 
det klarnede op. Hvo som vover, vinder, siger et 
gammelt Ord, og noget maa man sagtens vove, hvis 
noget skal vindes*). Uden i mindste Maade at ville

°) Endog et Omslag i Vejret vilde denne Gang ikke voldt os 
stor Uleilighed. Jeg vidste jo, at »Nordstjernen« skulde 
anløbe Molde Natten til Lørdag d. 2den Juni. Var det saa 
blevet alvorligt Regnveir, havde jeg opgivet Tilbageturen 
over Fannestranden til Battenfjordsøren og taget med »Nord
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borge for et saadant Held for al Fremtiden vil jeg dog 
minde om, at der er en underlig Forbindelse mellem 
Barnehjertet og Himmelen, og henstille til hver især 
efter hans Troes Maal, om Forklaringen til disse gjen- 
tagne Oplevelser heri tør være at søge. Underligt nok, 
skulde det træffe sig saa, at jeg netop i disse Examens- 
dage fik et Program ihænde fra Trondbjerns Skole, 
som end mere har bestyrket mig i Hensigtsmæssigheden 
af saadanne Udflugter. Adjunkt K. Lossius dersteds 
har nemlig heri leveret en ligesaa interessant som 
orienterende Beretning om en Reise, han med offentligt 
Stipendium foretog i 1880 og 81. . Der heder det herom:

Skoleture (excursions scolaires) anbefaledes i for- 
skjellige øiemed, dels for børnenes rekreation og sundhed, dels 
for deres undervisning. En eftermiddag om ugen eller ialfald 
hveranden uge burde man gjøre en udflugt paa landet. Derved 
skaffes ikke blot børnene en rekreation, og deres sundhed styr
kes paa en fyldigere maade end ved gymnastik og lege; men 
ogsaa andre fordele opnaaes. Man lærer børnenes karakter bedre 
at kjende, ligesom disse vil faa se sin lærer ogsaa i en anden 
skikkelse end den strenge magisters; en række lærerige iagtta
gelser vil kunne gjøres i forskjellige retninger, de geografiske 
begreber klargjøres, sandsen for det skjønne og store i naturen 
vækkes, og derved deres æsthetiske skjøn i sin almindelighed 
udvikles. At synge eller læse et digt eller en salme i naturom
givelser, beslægtede med dem, der har inspireret digteren, vil 
langt bedre end nogen undervisning inden fire vægge udvikle 
deres poetiske og religiøse følelser. Mere direkte belærende ere 
udflugter for at studere en egns flora eller fauna, besøge et eller 
andet industrielt anlæg etc. Under diskussionen fremhævedes 
saadanne skoletures betydning som supplement for den intuitive 
undervisning selv ved den bedst udstyrede skole, og ligeledes

stjernen« direkte hjem fra Molde. Men til vort store Held 
kunde nu Programmet for den interessante Tur følges i sin 
Helhed, og kristiansundske Gutter faa Syn for Sagn for 
Moldetraktens vidunderlig skjønne Natur. 
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paapegedes, hvorledes gjensidige besøg af og hos forskjellige 
skoler vilde styrke følelsen af broderskab mellem landets børn. 
Fra Paris meddeltes, at fra marts maaned foretoges skoleture 
med rent videnskabeligt formaal 2 å 3 gange maanedlig og i 
ferierne længere voyages d’instruetion. En af de høiere almue
skoler havde saaledes det aar besøgt: Havre, Rouen, Honfleur, 
Caen og Cherbourg. Det fremhævedes, at turene maatte være 
godt forberedte fra lærernes side, der maatte have fuldstændig 
paa det rene, hvorledes de vilde benytte dem paa bedste maade 
til børnenes belærelse. Ogsaa ved seminarierne vare saadanne 
udflugter i brug.

Se, disse Udtalelser faldt fra kompetente Mænd 
paa den internationale Undervisningskongres i Briissel 
i 1880; hvor meget mere Opfordring har da ikke vi 
til bedst mulig at neutralisere Indflydelsen af vor insu
lariske Isolerthed! Har jeg da ikke Grund til at beklage 
de Gutter, som ikke blev med paa vor sidste langvarige 
og minderige Udflugt? Det vil jeg imidlertid udtryk
kelig erklære, at (hvad der nu hændte med én af de 25 
hjemmeblivende) naar Doktorattest præsteres for, at 
Gutten ikke skal være med, saa har Skolen ingen Be
mærkning at gjøre; thi vi er et loyalt Folkefærd og 
respekterer Autoriteten altid og allevegne, overbeviste 
om, at sker ikke det, ender alt i kaotisk Forvirring.

Men der er ogsaa en anden Ting, som jeg ved 
denne Lejlighed har at beklage, og det er — det 
haarde Slag, som har rammet Molde Skole i disse 
Dage. Gymnastiklæreren der, Premierløjtnant Hansen, 
Klasselærer ved Skolen og Rektorens Svigersøn, hviler 
allerede i sin for menneskelige Øjne altfor tidlige Grav. 
Og netop paa Grund af det Broderbaand, der i de 
sidste 7 Aar er slynget om de 3 romsdalske Skoler, 
skal vi dvæle i denne Stund ved denne tragiske Be
givenheds Forbindelse med vort Opvisningsmøde.
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Enhver af os kan forstaa, hvor vigtigt det er for 
Disciplene, at paa disse Møder hver Skole komman
deres af sin Gymnastiklærer. Gutterne kj ender jo 
denne ud og ind, allerede et Blik af ham er nok, man 
forstaar det. Det var da derfor rimeligt nok, at heller 
ikke Molde Skole vilde undvære sin paa Kappestridens 
Dag. Men Løjtnant Hansen var syg af Gigtfeber og 
maatte endog overlade en Kollega at indøve Gutterne 
de sidste Dage før Mødet. Og saa samler han sin 
Kraft, da Tiden kom, trækker paa sin Uniform og 
følger Gutterne til Tresfjorden. Der fik vi den første 
Underretning om denne hans Opofrelse for sine Di
sciple, og der hørte ogsaa en af os Lærere af hans egen 
Mund det triste Ord: jeg faar nok gaa tilsengs igjen, 
mærker1 jeg, naar jeg kommer hjem. Da Opvisningen 
var tilende, og han stod der foran sit Kompagni’s Front, 
kom mit Øje under min Tale just til at hvile paa Løjtnant 
Hansen, og da en kjølig men for os andre forfriskende 
Vind ude fra Fjorden brettede hans Frakkefliger til
bage, tænkte jeg ved mig selv: taaler du virkelig dette, 
du, som nys var saa syg! Resten af Dagen mærkede 
jeg imidlertid intet, og om Aftenen rejste han hjem 
med sin Skole. Da vi den følgende Dag anløb Molde, 
fandt vi ham fremdeles tilsyneladende rask under 
Festen i Skolegaarden. Men saa indløber fra Rektor 
Brinchmann d. 29de Juni under Examen den ligesaa 
uventede som nedslaaende Efterretning, at en Lunge
betændelse havde endt hans for saa mange dyrebare 
Liv. Saa lidet ved vi Mennesker forud! Der segnede 
en Mand i sine bedste Aar, hvis vennesæle Sind og 
hjertelige Imødekommenhed det gjorde os godt, ja jo 
oftere des bedre, at faa Anledning til at vurdere og 
paaskjønne, efterladende sig et dybtfølt Savn ikke alene 
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for Hustru og 4 Børn og en gammel Fader, men ogsaa 
i Lærerkredsen, baade i Molde Skoles en gere og de 
romsdalske Skolers videre Lærerkreds.

Et Broderbaand har, ytrede jeg, disse Opvisnings- 
møder knyttet mellem de 3 romsdalske Skoler. Dette 
faar nu for Fremtiden en endnu større Betydning, et 
end højere Værd. Hvis ikke alle Julemærker slaar 
fejl, kommer vi vistnok til at sende en Deputation til 
Aalesund næste Sommer, baade af Lærere og Disciple. 
Sagen er den, at fra 1ste Januar næste Aar er Examen 
artium ophørt at være en Universitetsexamen og hen
lagt til Skolerne efter Regjeringens Forslag og sidste 
Storthings Vedtagelse. Nu bliver for Fremtiden Ord
ningen saadan, at den skriftlige Del af denne Examen 
afholdes ved Skolerne formodentlig i Slutningen af 
Mai. Efter Lovens § 7 tilstilles de skriftlige Opgaver 
Skolerne fra Undervisningsinspektionen i Kristiania, en 
ny Institution, der kommer til at bestaa af en Formand 
og 4 andre Medlemmer, hvilke alle beskikkes af Kon
gen for en Tid af 5 Aar og vælges blandt Mænd, der 
besidder Indsigt i Skole- og Undervisningsvæsenet. 
Naar de 5 Aar er omme, kan de beskikkes paany. 
Saa indsendes Besvarelserne under Skolens Segl til 
Undervisningsinspektionen, efter hvis Forslag Overbe
styrelsen hvert Aar blandt sag- og undervisningskyndige 
Mænd vælger en Komite, der i Forbindelse med In
spektionen har at bedømme de skriftlige Besvarelser, 
hvortil de forud i Forening har givet Opgaverne. 
Naar man saa har bestaaet den skriftlige Prøve, ind
træder den mundtlige Del af Examen, som kommer 
til at foregaa samtidig med den almindelige Aarsexa- 
men ved Skolen, og den afholdes af vedkommende 
Gymnasiums Lærere med en Censor i hvert Fag, som 
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enten kan være et Medlem af Undervisningsinspektionen 
eller paa dennes Forslag kan beskikkes af Overbe
styrelsen o: Kirkedepartementet.

Men nu siger Lovens § 10, at naar det paa Grund 
af Disciplenes ringe Antal findes uhensigtsmæssigt at 
afholde Ex. artium ved et Gymnasium, kan Overbe
styrelsen henvise dets Disciple til et andet Gymnasium 
for der at underkaste sig den mundtlige Del af denne 
Examen. Og denne Bestemmelse i Loven motiveres 
saaledes af Departementet:

For at lette Undervisningsinspektionen i dens 
Tilsynshverv, og for at det kan blive saa frugtbrin
gende som muligt, antager man, at Departementet bør 
have Ret til at henvise Artianere ved fjerntliggende 
eller mindre Skoler til andre for at underkaste sig den 
mundtlige Examen der. Saaledes vil Artianere ved 
Tromsø Skole i Regelen blive at henvise til en syd
ligere By, Artianere ved Kristiansund, Molde og Aale- 
sund vexelvis til den ene eller anden af disse Byer. 
Ved Valget af Censorer, siger Dept. videre, bør der 
sørges for, at Prøven heller ikke da bliver helt ud en 
Fremmedprøve.

Anledningen til denne Forandring er den, at Ar- 
tianemes Mængde i de sidste Aar er bleven saa over
vættes stor, at Universitetet ikke længer kan magte 
dette overvældende Arbejde. laar er jo 475 Artianere 
anmeldte, og til disses Examen vil August og Septem
ber medgaa. Universitetets Auditorier bliver saaledes 
optagne, at ingen Professor i rimelig Tid kan begynde 
sine Forelæsninger, og Skolernes Undervisning bliver 
ogsaa forstyrret derved, at mange Skolemænd indkal
des dels til Examinatorer, dels til Censorer.
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Følgen af Forandringen vil uden Tvivl blive den, 
at Examen bliver mere indgaaende, nøjagtigere og 
forsaavidt vanskeligere, men derhos ogsaa paalideligere, 
idet Artianerne i Regelen bliver prøvede af sine egne 
Lærere, som de ved lang og fortrolig Omgang har 
et intimt Bekjendtskab til, hvad som her kommer 
dem tilgode. Fagene er fremdeles uforandret de samme 
alene med den Undtagelse, at ogsaa Prøve i »Moders- 
maalets Literatur« kommer til, hvad der for Skolernes 
Disciple ikke er nogen Forøgelse i hvad de nu læser, 
men vel bliver det for Privatisterne, som enten kan 
tage Examen ved Skolerne eller for Undervisningsin
spektionen i Kristiania.

Naar jeg allerede nu antager, at vi kommer til 
at rejse med vore Artianere til Aalesund næste Aar 
til den mundtlige Examen, og at det samme vil blive 
Tilfældet med Moldenserne, saa slutter jeg det deraf, 
at Aalesund næste Aar kommer til at have de fleste 
Artianere, 11 nemlig, medens de andre to Skoler 7, 
hvoraf vi 3.*)  Det skal erkjendes, at Søndmøringen 
forstaar at udnytte sin Skoles Gymnasium ganske an
derledes, end vi her i Nordmøre. —-------

*) [Denne Antagelse har da ogsaa stadfæset sig. Af denne 
Skoles Lærere kommer rimeligvis dennegang kun Adjunkt 
Bødtker til at reise til Aalesund for at deltage som Censor 
i den mundtlige Prøve.]
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II.
Afskedsord til Kristiansunds Latinskoles 

Elever og Lærere
Torsdag d. 21de December 1871 

af Pastor Georg Sandberg*).

Kjære unge Venner!
Tiden er forhaanden, da jeg skal forlade dette 

Sted; mit Arbeide blandt Eder er tilende, og vi maa 
skilles. — Nu, det er jo Livets almindelige Gang det, 
at samles og snart atter skilles, at byde hverandre 
Velkommen og om en kort Tid Haanden igjen til 
Farvel. Det blev saaledes heller ikke lang Tid, jeg 
skulde være blandt Eder, idet neppe 27a Aar er hen- 
gaaer, siden jeg for første Gang gjorde min Indtræ
delse i denne Skole.

Men Tiden har været lang nok, til at jeg her i 
denne Børneflok fandt et Tilholdssted, hvor jeg saa 
gjerne gik ind og ud, og hvor jeg mangen Gang rige- 
ligen lønnedes for mit Arbeide, naar jeg erfarede Eders 
Flid og Eders oprigtige Stræben med mig og med 
hverandre indbyrdes mod Alt, hvad der var Godt og 
Sandt og Skjønt baade for Gud og Mennesker.

Jeg fik Eder kjær, og derfor er det for mig ingen 
ligegyldig Sag nu at skilles fra Eder; det er en Al
vor s s ag, saaledes som det altid er i Verden, naar vi 
skilles fra Kjære, som vi ikke ved, om, hvor eller 
naar vi atter skal gjense. Imidlertid er jeg dog glad 
ved endnu engang her at kunne se Eder Allesammen 

*) Timelærer ved denne Skole fra ’/sSG-—31/ia71, derpaa Stifts
kapellan i Tromsø, saa Sognepræst til Sydvaranger, nu Sog
nepræst til Søndre-Aurdal i Valders.
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omkring mig, og det ligger mig paa Hjertet at faa 
sagt Eder, kjære unge Venner, et hjerteligt Tak for 
Samværet og for Samarbeidet; Tak for hvei’ en op
rigtig Stræben, for hver en god Villie og Tanke, jeg 
saa rørte sig hos Eder, om end stundom Kraften til 
at udføre den kunde være svag. Som I før have hørt 
det af Eders Lærere, saa være det ogsaa nu mit 
sidste Ord til Eder, at I skulle mindes, at Skolens 
Gjerning ikke alene har Betydning for dette Liv, der 
er flygtigt og forbigaaende, men at den fornemmelig 
har et Maal, der er langt høiere og herligere end 
dette jordiske, ni. at danne Sjælen for sin evige 
Bestemmelse. Dette er kanske for Mange af Eder ikke 
let at forstaa; men ikke destomindre er det en dybt 
rodfæstet, en uomstødelig Sandhed: Den strævsomme, 
den flittige Discipel, der tidligen har vænnet sig til 
at bøie sin egen Villie i Lydighed mod Alt, hvad der 
er sandt og ret, han har erhvervet sig en Skat for de 
kommende Aar, som i Sandhed er ubetalelig, ja en 
Sandhedens Regel og Rettesnor, som han kan forlade 
sig paa, som staar, naar andre menneskelige Lærdomme 
og Regler falder, og som er den eneste Betingelse, 
eneste Mulighed for, at vi kunne blive lykkelige her og 
salige hisset. »Farer ikke vild! Gud lader sig ikke spotte; 
hvad et Menneske saar, det skal han og høste. 
Hvo som saar i Kjødet (d. e. som alene gaar efter 
sine egne Lyster her i Verden), han skal høste For
dærvelse af Kjødet; men hvo som saar i Aanden, skal 
høste det evige Liv af Aanden.« Og hvor godt, kjære 
Venner, at staa i Forening med sin Gud og Frelser, 
at have Frimodighed til den fortrolige Omgang med 
ham i Bønnen. Hvor trygge kunne vi da være lige- 
overfor alle Sorger, alle Modgange og alle de Farer, 

2 
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denne Verden er saa fuld af. Maatte derfor den 
gyldne Lærdom, I tage med Eder fra disse Sale, om 
tidligen at bøie Eders egen Villie under Sandhedens 
Lydighed, prente sig med uudslettelige Træk ind i 
Eders Sjæle, saa skal det alletider gaa Eder godt i 
Verden, og I skulle voxe som i Alder saa og i Visdom 
og Yndest baade hos Gud og Mennesker.

Noget bedre Ønske end dette ved jeg ikke at give 
Eder ved Afskeden; thi hvad angaar Guds Forjættelser, 
at han vil være med Eder og ingenlunde forlade Eder 
eller slippe Eder, da ved vi jo, at disse til alle Tider 
staar fast; de afhænge ikke af Menneskers Ønsker eller 
Menneskers Villie. »Dersom vi da vandre i Lyset, 
ligesom Gud er i Lyset, have vi Samfund med hver« 
andre,« og det et Samfund, hvor der ingen Skilsmisse 
er, et usynligt Aandens Samfund, der forener os Alle 
i det glædelige Haab om engang idetmindste at mødes 
igjen for da aldrig mere at skilles — i en bedre Ver
den, hvilket Gud i Naade forunde os.

Og saa — mit Farvel til denne Skoles Bestyrer og 
Lærere, mine Medarbeidere i disse Aar. Jeg takker 
Eder samtlige for al udvist Godhed og Venlighed un
der vort Samvær. De har, Hr. Rektor Bødtker, altid 
kommet mig imøde med Hjælpsomhed og venlig Over
bærenhed, Noget jeg visseligen tiltrængte, idet jeg, da 
jeg kom hid, var ung og lidet erfaren i Skolens Gjer- 
ning. Maatte De fare vel; ja maatte vi Allesammen, 
Store og Smaa, blive i Herren, »paa det at, naar han 
aabenbares, vi da kunne have Frimodighed og ikke skulle 
blive beskjæmmede af ham i hans Tilkommelse —.« 
Maatte vi stedse mindes, at vi ere Udlændinge og 
Gjæster paa Jorden; men at vort Borgerskab er i
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Himlene, hvor Livsens Krone er henlagt for alle dem, 
der blive tro indtil Enden.

Jeg ved mig en Aftentime god 
Og længes vel somme Tider, 
Naar jeg af Reisen er træt og mod, 
Og Dagen saa tungsomt skrider. 
Jeg vilde tilsengs saa gjerne gaa 
Og sovne ind sødt omsider.

Jeg ved mig en Morgen lys og skjøn; 
Der synges i Livsens Lunde;
Da kommer han, Guds velsignede Søn, 
Med lystelige Ord i Munde.
Da vækker han os af Søvne op 
Alt udi saa sæle Stunde.

Jeg haver den Morgen mig saa kjær
Og drager den tit tilminde;
Da synge jeg maa og se den nær, 
Den Sol, som strør Guld paa Tinde, 
Som Sommerfuglen ud mod Morgenstund 
Op under de høie Linde.

Da aabnes den Dør til Himlens Stad;
Da nævnes de Kaarnes Navne.
Gud lade os Alle mødes glad
Og Ingen af Vore savne!
Det unde os Gud for Kristi Blod, 
Vi maatte i Himmelen havne I

Ja Herre, Du vore Sjæles trofaste Hyrde og Til
synsmand, at vi Allesammen »maatte i Himmelen 
havne,« det give Du af din store Naade. Du holde 
din beskyttende Haand over denne Skole med dens 
Disciple og Lærere, Du lade Værket lykkes og velsigne 
den gode Sæd, som nedlægges i de Unges Hjerter; 
lad den voxe og spire, rodfæstet i Sagtmodighedens 

2*
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Aand og i Hjertets stille Ydmyghed, den eneste Jord
bund, hvori Din Plantning kan voxe op og bære god 
Frugt! Det gjøre Du for Din Trofastheds og Dit 
hellige Navns Skyld. Amen. Fader vor-------- —■

III.
Skoleefterretninger for 18^, og 18|t

I. Skolens Rektor og Lærere. Kasserer. Pedel.
Rektor J. K. D. Elster Bødtker, udnævnt 1864. 
Overlærer J Schou F. Bruun, udnævnt 1881.
Adjunkt L. Larsen, udnævnt 1874.

■— F. K. Bødtker, udnævnt 1877.
— J. S. Lind, udnævnt 1880.
— K. P. Riis, udnævnt 1882.

Klasselærer Cand. philos. J. S kj oldborg, ansat 1864.
— Seminarist L. Guttormsen, ansat 1864.
— Cand. theol. K. T. Gaspari, ansat 1882.
— Cand. philos. N. J. Petersen, ansat 1882.

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

Dette er Skolens Lærerkollegium nu ved Udgangen 
af Skoleaaret 1883/s4. Om de siden sidste (Ilte) Pro
gram tilkomne nye Lærere Riis, Gaspari og Petersen 
hernedenfor følgende Oplysninger:

Adjunkt Christian Pharo Riis, født i Fjære Præ- 
stegjeld den 30te Novbr. 1853 af Forældrene Missjons
præst Andreas Riis og Hustru Hilleborg R., f. Pharo, 
absolverede, dimitteret fra Nissens Latin- og Realskole 
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i Kristiania, examen artium 1870 med Haud illaud., 
examen philosophicum 1871 med Laudabilis og filolo
gisk Embedsexamen 1875 med Haud illaud. Han op
holdt sig derefter i Tyskland beskjæftiget med Studiet 
af klassisk Filologi, indtil han 1877 antoges til midler
tidig Klasselærer ved Arendals offentlige, høiere Almen
skole. 8de April 1882 udnævntes han til Adjunkt ved 
Kristiansunds Skole.

Klasselærer Carl Theodor Gaspari, født i Kristiania 
den 13de Febr. 1853 af Forældrene Professor Carl Paul 
Gaspari og Hustru Marie Caroline Constance C., f. 
Zezschwitz. Absolverede Sommeren 1870 examen artium 
med Karakteren Haud illaudabilis, Aaret efter Anden- 
examen med Karakteren Laudabilis. TogVaaren 1877 
theologisk Embedsexamen med Karakteren Haud illaud, 
og Aaret 1880 praktisk theologisk Examen med Ka
rakteren Laudabilis. Var først et Aar Lærer ved Frk. 
Houbens Pigeskole i Drammen, hvorefter han blev ansat 
ved Tromsø offentlige Skole Sept. 1881. Maatte, da han 
ikke taalte derværende Klima, efter 3/r Aars Virksom
hed opgive sin Stilling ved denne Skole, hvorefter han 
i August 1882 ansattes i sin nuværende Stilling. Gift 
med Katharina Magdalene f. WahL

Klasselærer Nils Jakob Petersen, født i Bergen den 
7de Februar 1856 af Forældrene Kjøbmand Jakob Pe
tersen og Hustru Kristine P., f. Ntiscke, dimitteredes i 
1873 fra Bergens Kathedralskole og bestod examen 
artium med Karakteren Laudabilis; Aaret efter toges 
examen philos. med samme Karakter. Ansattes 1876 
som Lærer ved Holcks Realskole i Bergen, 1877 tillige 
ved Bergens Kathedralskole, 1879 som vikarierende 
Klasselærer ved Drammens Skole, 1880 ved Laurviks 
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kommunale Pigeskole, 12te Novbr 1882 som Klasselæ
rer ved Kristiansunds Skole.

Den i 1877 ansatte Klasselærer Cand. theol. J æger 
entledigedes fra sin Post fra Begyndelsen af Skoleaaret 
1881/s2. I hans Sted vikarierede Kand. Bakke fra 
25de Aug. 1881 til Udgangen af April 1882, om hvis 
Livsforhold følgende Oplysninger:

Enok Kristensen Bakke er født i Davikens Præste- 
gjeld i Nordfjord 4de September 1853 af Forældrene 
Gaardbruger Kristen Augustinussen Hessevaagbakke og 
Sameline Abelsdatter. Dimitteret Aar 1873 fra Gjert- 
sens Skole bestod han examen artium med Karakteren 
Haud illaudabilis, Andenexamen 1874 med Laudabilis, 
Aar 1879 theologisk Embedsexamen med Laudabilis, 
Aar 1880 praktisk theologisk Examen med Laudabilis. 
Lærer her ved Skolen fra Slutningen af August 1881 
til Slutningen af April 1882, da han gik over i geistlig 
Virksomhed som person. Kap. hos Sognepræst Nygaard 
til Vestre-Aker.

Under Adj. Bruun s Sysselsættelse som Examinator 
i Græsk ved Artium i 1881 vikarierede Stud, philol. 
A. Lossius til 15de September.

Da Klasselærer M o h r i Begyndelsen af Skoleaaret 
1 881/s2 tog praktisk theol. Examen, vikarierede for ham 
Stud, theol. S. Rambech til 22de Septbr. 1881.

Under 15de Septbr. 1881 forflyttedes Overlærer 
Lan dm ark til Aalesunds Skole og fratraadte ved 
Aarets Udgang sin Stilling her ved Skolen. I lians 
Sted befordredes Adj. Bruun til Overlærer under 29de 
Decbr. s. A. Som Adjunkt i dennes Sted udnævntes 
Kand. Ri i s d. 8de April 1882, der tiltraadte sit Embede 
d. 6te Mai næstefter, idet hans Timer fra 1ste Mai 
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(da Kand. Bakke fratraadte sit Vikariat) blev besørgede 
ved Vikarieren af de andre Lærere.

Under 3die Juli 1882 ansattes Kand. Gaspari 
som Klasselærer ved Skolen.

Da Klasselærer Molir, som udnævnt til Kateket i 
Mandal. fratraadte d. 21de Oktbr. 1882, fordeltes lians 
Timer paa andre af Skolens Lærere til Aarets Udgang, 
idet den i lians Sted under 15de Novbr. s. A. ansatte 
Klasselærer Petersen først tiltraadte sin Post fra Be
gyndelsen af 1883. Fra denne Tid af var saaledes 
Skolens Lærerpersonale atter kompletteret, idet alle 
Lærerposter ved samme igjen var besatte.

I 1883 var atter Overlærer Bruun fraværende fra 
Skolen under Artium, dennegang som Censor i Græsk, 
fra Skoleaarets Begyndelse til 17de Septbr. Hans Ti
mer besørgedes ved flere af Skolens andre Lærere.

Fra Begyndelsen af Skoleaaret 1883/si til 3die Marts 
1884 var Kand. Gaspari fraværende, da Permission 
tilstodes ham med offentligt Stipendium til en Reise i 
Tyskland og Italien. I hans Klasselærerpost vikari
erede Stud, theol. O. Kj elland.

I disse tre Aar har nu og da enkelte Lærere været 
sygmeldte enkelte Dage (Mohr, Larsen, Bruun, Land
mark, Guttormsen, Lind, Bræin, Petersen, Rektor); men 
Skolen har ligefuldt gaaet sin jævne Gang dels ved Vika
riat af ledige Lærere dels ved Tilsyn fra Naboklasserne 
under Disciplenes Sysselsættelse med skriftlige Arbeider.

Et længere og alvorligere Sygdomsforfald rammede 
imidlertid Adj. Lind fra Begyndelsen af Aaret 1884. 
Fra 9de—19de Januar vikarierede Skolens Lærere saa- 
vidt muligt eller sysselsatte Klasserne med skriftligt 
Arbeide under Tilsyn fra Naboklasserne. Da imidlertid 
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Sygdommen syntes at blive langvarig, tilkaldtes fra 
Mandag d. 21de Januar Civilingeniør Th. Volckmar 
som Vikar i hans 18 mathematiske Timer i III—V, 
medens hans 7 latinske Timer i IV L. besørgedes af 
Rektor (4), Bruun (1), Riis (1) og Petersen (1). Ved 
Midten af Marts kunde Hr. Lind igjen begynde saa 
smaat og overtage mere og mere Arbeide, fra 17 de 
Marts 7 T. Latin i IV, fra 24de ogsaa 6 mathem. T. i 
samme Klasse og otte Dage derefter endelig sit hele 
Embede.

Skolens Kasserer er fremdeles Adjunkt L. Larsen.

Skolens Pedel er fremdeles Gunder Gjersvold.

II. Afgang til Universitetet.
Til klassisk examen artium i 1881 fremstillede sig 

2 af Skolens Disciple: a) Ole Kjelland, Søn af 
Tømmermand Peder Knudsen Kjelland, optagen i Sko
lens 1ste Middelskoleklasse 1872. Han bestod examen 
artium med Laudabilis (Ordenstal 24; Antal Fag 12). 
b) Harald Simon T a 11 a u H a n s e n, Søn af Skipper 
Anton Hansen, optagen i Skolens 1ste Mid.kl. 1873. 
Han bestod ex. artium med Laudabilis (22; 12).

Til samme Examen i 1882 indstillede sig 3: a) 
Lauritz Thor es en, Søn af Ølbrygger Thore Larsen, 
optagen i 1ste Mid.kl. 1873. Han bestod ex. art. med 
Haud illaudabilis (31; 12). b) Jakob Kristian Pla
gen, Søn af Skoleinspektør Anton Martinus Hagen, 
indsat i Skolens VIte Mid.kl. 1878. Han bestod ex. 
artium med Haud illaudabilis (32; 12). c) Kristofer



Aarsagen til, at Disciple før Tiden har forladt 
Skolen, har i disse Aar været de samme som tidligere:

IV / 83. tede. dende>
3. Gymm 1
2. — 3 »
1. — 5 » » 5 (o)

AT L.
E.

7
3 » » 10 (10)

V L.
E.

5
6

3
2

1 17 (16)

L 9 3 »
IV E. 7 2 1 22 (19)

III 19 2 2 23 (23)
II 14 3 » 17 (19)
I » 4 17 21 (21)

Fra forr. Skoleaar 98 + 21 nye == 119 (117) Disc.

I8 83/84. Opflyt- Gjensid- Nyop- Ved Skoleaarets Be-
tede. dende. tagne, gyndelse (og Ende).

3. G. 3 » » 3 (3)
2. G. 4 » 1 5 (4)
1. G. 5 5 (6)
VI L. 8 » 8 (7)

E. 4 1 5 (5)
V

L. 8 1 1 10 (10)
E. 8 » 1 9 (10)

TV L. 9 2 2 13 (13)
E. 7 2 1 10 (10)

III 19 7 » 26 (26)
II 19 » 19 (19)
I » 2 18 20 (20)

Fra forr. Skoleaar 1LOS + 25 nye = 133 (133) Disc.



Aars ex. artirnn, som fra nu af
fc bierne, fremstiller sig øverste Gymna
sial. samtlige 3 Disciple: Adam Fredrik 
Trar Bødtker, Søn af Oberstløitnant F. Kr. Bødt
ker, — Jens Kristian Folkmann Schaanning 
The i s te, Søn af Skibsfører Theodor Theiste — og 
Knud Thorvald Thoresen, Søn af Bogtrykker 
Anton Fr. Thoresen.

IH. Klasseinddeling og Discipeltal. Fripladse.

l88l/82. Opflyt- Gjensid- Nyop- Ved Skoleaarets Be-
tede. dende. tagne, gyndelse (og Ende).

3. 'Gymn. Kl. 2 » » 2 (2)
2. — — 3 » » 3 (3)
1. — — 5 » o (5)
VI Lat. linje

Eng. linje
5
7 3

’ 15» (13)

V Lat. linje
Eng. linje

7
8

1
» (16)

IV Lat. linje
Eng. linje

8
5

»
5

; 19 (19)
III 19 » » 19 (19)
II 21 4 1 26 (25)
I 3 17 20 (19)
Fra forr. Skoleaar 106 -}- 20 nye = 126 (121) Disc.
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Sygdommen syntes at blive langvarig, tilkaldtes fra 
Mandag d. 21de Januar Civilingeniør Th. Volckmar 
som Vikar i hans 18 mathematiske Timer i III—V, 
medens hans 7 latinske Timer i IV L. besørgedes af 
Rektor (4), Bruun (1), Riis (1) og Petersen (1). Ved 
Midten af Marts kunde Hr. Lind igjen begynde saa 
smaat og overtage mere og mere Arbeide, fra 17de 
Marts 7 T. Latin i IV, fra 24de ogsaa 6 mathem. T. i 
samme Klasse og otte Dage derefter endelig sit hele 
Embede.

Skolens Kasserer er fremdeles Adjunkt L. Larsen.

Skolens Pedel er fremdeles Gunder Gjersvold.

II. Afgang til Universitetet.
Til klassisk examen artium i 1881 fremstillede sig 

2 af Skolens Disciple: a) Ole Kjelland, Søn af 
Tømmermand Peder Knudsen Kjelland, optagen i Sko
lens 1ste Middelskoleklasse 1872. Han bestod examen 
artium med Laudabilis (Ordenstal 24; Antal Fag 12). 
b) Harald Simon Tal 1 au Hansen, Søn af Skipper 
Anton Hansen, optagen i Skolens 1ste Mid.kl. 1873. 
Han bestod ex. artium med Laudabilis (22; 12).

Til samme Examen i 1882 indstillede sig 3: a) 
Lauritz Thor es en, Søn af Ølbrygger Thore Larsen, 
optagen i 1ste Mid.kl. 1873. Han bestod ex. art. med 
Haud illaudabilis (31; 12). b) Jakob Kristian Ha
gen, Søn af Skoleinspektør Anton Martinus Hagen, 
indsat i Skolens VIte Mid.kl. 1878. Han bestod ex. 
artium med Haud illaudabilis (32; 12). c) Kristofer 
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(da Kand. Bakke fratraadte sit Vikariat) blev besørgede 
ved Vikarieren af de andre Lærere.

Under 3die Juli 1882 ansattes Kand. Gaspari 
som Klasselærer ved Skolen.

Da Klasselærer Molir, som udnævnt til Kateket i 
Mandal, fratraadte d. 21de Oktbr. 1882, fordeltes hans 
Timer paa andre af Skolens Lærere til Aarets Udgang, 
idet den i hans Sted under 15de Novbr. s. A. ansatte 
Klasselærer Petersen først tiltraadte sin Post fra Be
gyndelsen af 1883. Fra denne Tid af var saaledes 
Skolens Lærerpersonale atter kompletteret, idet alle 
Lærerposter ved samme igjen var besatte.

I 1883 var atter Overlærer Bruun fraværende fra 
Skolen under Artium, dennegang som Censor i Græsk, 
fra Skoleaarets Begyndelse til 17 de Septbr. Hans Ti
mer besørgedes ved flere af Skolens andre Lærere.

Fra Begyndelsen af Skoleaaret 1883/84 til 3die Marts 
1884 var Kand. Gaspari fraværende, da Permission 
tilstedes ham med offentligt Stipendium til en Reise i 
Tyskland og Italien. I hans Klasselærerpost vikari
erede Stud, theol. O. Kjelland.

I disse tre Aar har nu og da enkelte Lærere været 
sygmeldte enkelte Dage (Molir, Larsen, Bruun, Land
mark, Guttormsen, Lind, Bræin, Petersen, Rektor); men 
Skolen har ligefuldt gaaet sin jævne Gang dels ved Vika
riat af ledige Lærere dels ved Tilsyn fra Naboklasserne 
under Disciplenes Sysselsættelse med skriftlige Arbeider.

Et længere og alvorligere Sygdomsforfald rammede 
imidlertid Adj. Lind fra Begyndelsen af Aaret 1884. 
Fra 9de—19de Januar vikarierede Skolens Lærere saa- 
vidt muligt eller sysselsatte Klasserne med skriftligt 
Arbeide under Tilsyn fra Naboklasserne. Da imidlertid
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Aarsagen til, at Disciple før Tiden har forladt 
Skolen, har i disse Aar været de samme som tidligere:

I887s3. Opflyt- Gjensid- Nyop- Ved Skoleaarets Be-
tede. dende. tagne. gvndelse (og Ende).

3. Gymm 1 » 1 (1)
2. — 3 » 3 (3)
1. — 5 » » 5 (7
AT L.

E.
7
3 »

»
» 10 (10)

V L.
E.

5
6

3
2

1 17 (16)

L 9 3
IV E. 7 2 1 22 (19)

III 19 2 2 23 (23)
II 14 3 17 (19)
I » 4 17 21 (21)

Fra. forr. Skoleaar 98 -j- 21 nye = 119 (117) Disc.

I883/s4. Opflyt- Gjensid- Nyop- Ved Skoleaarets Be-
tede. dende. tagne, gyndelse (og Ende).

3. G. 3 » » 3 (3)
2. G. 4 1 5 (4)
1. G. 5 » 5 (6)

VI L. 8 » 8 (7)
E. 4 1 5 (5)

Ar L. 8 1 1 10 (10)
E. 8 » 1 9 (10)

IV L.
E.

9
7

2
2

2
1

13 (13)
10 (10)

III 19 7 » 26 (26)
II 19 » 19 (19)
I » 2 18 20 (20)

Fra forr. Skoleaar 108 -|- 25 nye = 133 (133) Disc.
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Brinchmann, Søn af Provst Ludvig Brinchmann, 
indsat i IV 1877. Ex. artium bestod han med Lau
dabilis (20; 12).

I 1883 endelig bestod Skolens eneste Artianer 
Klaus Nikolai Helsing, Søn af Kjøbmand Mor- 
tinus Helsing, optagen i Skolens Iste Mid.kl. 1874, ex. 
artium med Laudabilis præ ceteris (16; 12).

Til indeværende Aars ex. artium, som fra nu af 
foregaar ved Skolerne, fremstiller sig øverste Gymna
sialklasses samtlige 3 Disciple: Adam Fredrik 
Trampe Bødtker, Søn af Oberstløitnant F. Kr. Bødt- 
ker, — Jens Kristian Folkmann Schaanning 
Theis te, Søn af Skibsfører Theodor Th eiste — og 
Knud Thorvald Thoresen, Søn af Bogtrykker 
Anton Fr. Thoresen.

ill. Klasseinddeling og Discipeltal. Fripladse.

I887s2. Opflyt- Gjensid- Nyop- Ved Skoleaarets Be-
tede. dende. tagne. gyndelse (og Ende).

3. Gymn. Kl. 2 » » 2 (2)
2. — — 3 » » 3 (3)
1. — — 5 5 (5)
VI Lat. linje

Eng. linje
5
7 3

»
» 15 (13)

V Lat. linje
Eng. linje

7
8

1
»

»
1 17 (16)

IV Lat. linje
Eng. linje

8
5

»
5

»
1 19 (19)

III 19 » » 19 (19)
II 21 4 1 26 (25)
I 2 3 17 20 (19)
Fra forr. Skoleaar 106 4“ 20 nye = 126 (121) Disc.
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manglende Evner og for langsom Fremgang , i Forhold 
til Alderen, Sygelighed, Ulyst til Bogen men desmere 
til praktisk Virksomhed, mislig økonomisk Forfatning 
osv. Stundom har det imidlertid hændt, at en Disci
pel, som gik ud for tidlig, atter er kommen tilbage, 
da han ingen Vei er kommen paa Grund af manglende 
Vidnesbyrd om at have bestaaet Middelskolens Afgangs- 
examen. Vist er det, at den Anstrængelse, man nu 
maa vise for at naa dette Maal, har fremkaldt større 
Ro navnlig over de 2 øverste Middelskoleklasser, end 
som for flere Aar siden var Tilfældet, til Gavn baade 
for Børn og Undervisning.

Af Skolens Disciple i 1881/s2 var 10 udenbyes, 
hvoraf 7 fra Nordmøre Fogderi, 2 fra Nordland og 1 
fra Romsdalen. Af disse gik 5 Engelsklinjen og 4 
Latinlinjen, medens den 10de endnu ikke var kommen 
saa høit op, at nogen Linje kunde vælges.

I 1883/s3 var 9 Disciple udenbyes, hvoraf 6 fra 
Nordmøre, 1 fra Romsdalen, 1 fra Nordland og 1 fra 
Trondhjem. Af disse gik 3 paa Engelsk- og 5 paa 
Latinlinjen, medens den 9de endnu ingen Linje havde 
kunnet vælge.

I 18^^/sr endelig var 14 udenbyes, hvoraf 8 fra 
Nordmøre, 1 fra Romsdalen, 2 fra Nordre Trondhj ems 
Amt, 1 fra Trondhjem, 1 fra Nordland og 1 fra Kri- 
stiania. Af disse gik 8 Latinlinjen, 4 Engelsklinjen, 
medens 2 endnu ikke havde valgt Linje.

I Skoleaaret 1881/s2 var der tilstaaet følgende Di
sciple (af følgende Klasser) Fripladse, hvilke andrager 
til følgende Beløb:
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1. Lauritz Thoresen (3 G.) hel Friplads = 144 Kr.
2. Sigvard Sørensen (2 G.) do. = 144 „
3. Edvard Endresen (VI) do. = 96 „
4. Einar Bræin (VI) do. = 96 „
5. Magnus Gjersvold (VI) do. = 96 „
6. Berger Boye (V) do. = 96 „
7. Ludvig Strøm (IV) do. = 96 „
8. Adolf Yærdahl (in) halv Friplads = 36 „
9. Lauritz Kofoed (ii) do. = 36 „

10. August Uchennann extraord. Fripl. _
I I andet Halvaar. ”

----------------- 888 Kr.
I Skoleaaret 1882/s3 følgende:

1. Einar Bræin (1 G.) hel Friplads = 144 Kr.
2. Magnus Gjersvold (1 G.) do. = 144 „
3 Kristian Sørensen (1 G.) do. = 144 ,,
4. Karl Hansen (I G.) do. = 144 „
5. Berger Boye (VI) do. = 96 „
6. August Uchennann (VI) do. = 96 „
7. Ludvig Strøm (V) do. = 96 „
8. Peder Øyen (III) do. = 72 „
9. Adolf Værdahl (IV) ]lialv Friplads = 48 „

10. Karl Evensen (II) do. = 36 „
___________  1020 Kr.

Endelig i 1883/s4, som følger:
1. Einar Bræin (2 G.) hel Friplads 144 Kr.
2. Magnus Gjersvold (2 G.) do. 144 „
3. Kristian Sørensen (2 G.) do. 144 „
4. Karl Hansen (2 G.) do. 144 „
5. Berger Boye (1 G.) do. 144 „
6. August Uchermann (1 G.) do. 144 „
7. Peder Øyen (HD do. 96 „
8. Ole Buck (II) do. 72 „
9. Adolf Yærdahl (V) halv Friplads 46 „

___________  1078 Kr.
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IV. Undervisningstiden og dens Fordeling paa 
Fag og Lærere.

Den daglige Undervisning foregaar fra Kl. 8—2 
undtagen i 1ste Middelskoleklasse, hvor den Tirsdag, 
Torsdag og Lørdag indskrænkes til Kl. 8—1. Den hele 
Skole har sin Sang- eller Gymnastikundervisning Kl. 
11,15'—11,57' efter Frokostkvarteret Kl. 11, hvorved de 
sammenhængende Læsetimer deles i to Dele 8—11 og 
12—2 med en passende Afveksling indimellem. Kun 
i de Uger, Svømmeøvelserne har været drevne, har det 
stundom været befundet hensigtsmæssigere at vælge 
dertil Timen 12—1 end 11—12.

Ugens Gjerning indledes stadig med en Morgenan
dagt med Salmesang (Landstad) af samtlige Disciple og 
Lærere, Bibellæsning med korte Betragtninger (for Ti- 
den Epheserbrevet) af Rektor. Det har været stadig 
Skik ved denne Skole, at i Fastetiden knyttes Ugean
dagten til Gjennemgaaelse af Herrens Lidelseshistorie 
efter Fremstillingen deraf hos en af Evangelisterne, 
(sidste Gang Lukasevangeliet); Reformationen har sta
dig været erindret ved Ugeandagten Mandagen umid
delbar før eller efter 31te Oktober. I 1881 gaves en 
Udsigt over Melanthons Liv, i 1882 over Bugenha- 
gens, medens i 1883 al Interesse i saa Maade koncen
treredes om Lutherfesten (hvorom nedenfor) d. 10de 
Novbr.

Hvor mange ugentlige Timer der i det sidste Sko- 
leaar har været tillagt de forskj ellige Fag, vil sees af 
følgende Timefordelingstabel, som ogsaa viser Klasser
nes Normalalder. Til bedre Forstaaelse af Tabellen 
forudskikkes følgende Anmærkning: I 1ste Middelkl. 
anvendes 10 ug. Timer til Norsk i første Halvaar, i 
andet 6 til Norsk og 4 til Tysk; af de norske Timer 
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bruges stadig 1 til nordisk Gudelære. I Skrivning har 
Engelsklinjen 1 Time i IV, V og VI; i denne Time 
faar Klasserne i den senere Tid ogsaa Øvelse i gothisk 
Skrift ved Siden af den latinske. E o: Engelsklinjen, 
L o: Latinlinjen. I Gymnasiet har alle 3 Klasser Fæl
lesundervisning i Norsk 2 T., Fransk og Historie samt 
i Latin 4 T. og Græsk 1 T. Derhos er 3 G. og 2 G. 
kombinerede i alle Fag. I 1 G. læses Tysk (Schiller) 
1 T. det første Halvaar, medens Oldnorsk træder iste- 
den herfor i det andet, hvorhos Klassen det hele Aar 
har l Time særskilt til Norsk.
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Hertil kommer Sang og Legemsøvelser. Disciplene 
har været inddelte i 3 Partier, og hvert Parti har haft 
Sang 2 Timer ug. Naar Disciplene ikke har haft Sang, 
har de samtidig (Mellemtimen 11,15'—11,57') haft Le
gemsøvelser, herunder indbefattet ikke alene Gymnastik, 
men ogsaa, naar Aarstiden har tilladt det, Exercitie 
eller Svømmeøvelser. Hver Discipel, som ikke ved.Læ- 
geattest er erklæret udygtig dertil, har saaledes Legems
øvelser 4 Gange om Ugen; medens 7a synger, gymna- 
sticerer 2/s af Skolens Ungdom.

Fagenes Fordeling paa de forskj ellige Lærere i 
disse 3 Skoleaar vil erfares af følgende Fremstilling.

I I 88i/b2 første Halvaar.
1. Rektor Bødtker. 2. Overlærer Landmark. 

Latin G 4 T (Inspektør for Lærerværelset.)
(3 4- 2) G. ... 5 - Norsk G.................... 2 T-
1 G................6 - 1 G...............1 ’

Historie VI..................3 - V.................... 3 *
rp IV.................. 3 -

Oldnorsk (3 4- 2) G.. . 2 -
3. Adjunkt Larsen. Latin VI. L 7 - 

(Ordinarius for VI.) V. L.............6 -
Naturkundsk. VI........3T. 24 T.

V......... 3 4. Adjunkt Schou Bruun.TV 9-1- *............" ’ (Ordinarius for Gymnasiet.)
III........2 - Græsk (3 + 2) G........ 6 T.
II. ..... 2 - 1 G.................... 6 -

Geografi V.......... 1 - G........................1 -
Math. Fag (3-|-2)G. 3 - Fransk G........................3 -

1 G.... 2 - VI......................2 -
VI........6 - V........................3 -

Tegning VI. E... 1 - Norsk VI...................... 3 -
25 T. 24 T.



(Ordinarius for V
6. Adjunkt Lind.

(Ordinarius for IV.)
5. Adjunkt Bødtker.

Engelsk VI. E......... .. 5 T. Math. Fag V. . ... 6 T.
V. E.......... . . 5 - IV.. ... 6 -
IV. E......... . . 5 - HL. ... 2 -

Religion (3 -|- 2) G. • . . 2 - Norsk--Tysk I. . . ... 9 -
1 G........... . 2 - Historie G. . 2 .
II............... o

Geografi III............. . . O ft 1 n o c* n 1" O. L\-1 d o & c 1. OKlUlClUOlJi.
25 T. (Ordinarius i III.)

, . Historie IV........ ... 3 T.l. Klasselærer Mohr. III. . . .(Ordinarius i II.) ... o -
Religion VI............. . . 2 T. II. .. T . . . 3 =

V............... 2 - Geografi II........ ... 3 -
IV............. 2 - Norsk III........ . . . 5 -
III............. 3 . Tegning V. E. . . ... 1 -

Norsk II.............. . . 5 - IV. E. . . . . 1 -
Tysk II.............. . 5 - III........ . . . 1 -
Geografi VI............. . . 1 - II.......... . . . 2 -

IV............. 3 . Skrivning III........ . . . 2 -
Historie V............... . . 2 - II.......... . . . 3 -

25 T. 27 T.

9. Klasselærer 10. Kst. Klassel. Bakke.
t orm s en. Tysk VI.......... . . . 3 T.

AT. E. . . . . . . 1 -(Ordinarius i I.)
Regning III........... . 4 T. V.............. ... 3 -

II............ . 4 - V. E......... ... 1 -
I.............. . 4 - IV............ ... 3 -

Historie I.............. . 4 - III............ . . . 5 -
Geografi I.............. I. G............. 1 -
Religion I.............
Skrivning IV. E. . .

. 3 - Norsk IV............ ... 1 -

. 1 - Latin V. L......... ... 1 -
I.............. . 4 - IV. L........ . . . 7 -

27 T. 26 T.



I dette Skoleaars andet Halvaar maatte, da 
Overlærer La udmark havde fratraadt sit Embede 
ved Skolen ved Udgangen af 1881 (se p. 22), Rektor 
delvis omarbejde Timeplanen, for at hans 24 ug. Timer 
kunde fordeles saaledes, som nedenfor Anses, paa 4 af 
Skolens Lærere, idet derhos Lejligheden benyttedes til 
ganske at fritage Kand. Bakke for Latin iV og lade 
ham faa Norsk i IV isteden:
Latin i VI...... 7 T.)
— skr. i V .......... 2 - J
— i V .......................

Norsk og Oldnorsk i G ... .
Norsk i V................. 3 T.)

— - IV...............  2 - f

Rektor............

Adjunkt Lind.
Overl. Bruun..

Klassel. Mohr.

9 Timer

5 —
5 —

5 —

24 Timer
Endelig afløstes konst. Klasselærer Bakke i sin 

Post (se p. 22) af Adj. Riis fra 6te Mai 1882.
I I 882/b3 første Halvaar var Fag og Timer fra 

først af saaledes fordelte paa de forskjellige Lærere:

1. Rektor Bødtker. 2. Overl. Schou Bruun.
Latin G 4 T (Ordinarius i Gymnasiet.)

(3 4- 2) G.. 5 - Græsk G............. IT.
1 G.......... 6 - (3-F2)G. 6 -

Historie VI.............. 3 - G........ $
 — Fransk G............. 3-- - 
18-T- Norsk G........... 2 -

1 G........ 1 -
VI...........3 -

Oldnorsk (3 -p 2) G. 2 -
[Efter Jul] 1 G........ 1 -

24 [25] T.
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3. Adjunkt Larsen.
(Ordinarius i VI.)

Naturkundsk. VI.... 3 T.
V.... 3 -
IV. . . . 2 -
III. . . . 2 -
II.... 2 -

Geografi V..... 1 -
Matli. Fag (3 4 2) G. 3 -

1 G. . . 2 -
VI. ... 6 -

Tegning VI. E.. 1 - 
25 T.

5. Adjunkt Lind. 
(Ordinarius for III.)

Matli. Fag V........... 6 T.
IV.......... 6 -
III.......... G -

Latin IV. L. . . 7 -
25~T.

7. Klasselærer Molir. 
(Ordinarius for II.)

Religion VI.............. 2 T.
V............... 2 -
IV.............. 2 -

Norsk V................ 3 -
IV.............. 4 -
TI............... 5 -

Tysk II................ 5 -
Historie V................ 2 -

2b V

4. Adjunkt Bødtker.
(Ordinarius i V og Inspekt. for Lærerv.) 

Religion (3 4- 2) G.. . 2 T.
1 G...........  2 -

Engelsk VI. E........ 5 -
V . E.......... 5 -
IV . E........ 5 -

Fransk VI.............. 2 -
V...............  3 -

Geografi VI............. 1 -
25 T.

6. Adjunkt Ri i s. 
(Ordinarius for IV.) 

Tysk AT................ 3 T.
V................. 3 -
IV............... 4 -

[Før Jul] 1 G............. 1 -
Latin TT. L...........  7 -

V . L. I -
25 [24] T.

8. Klassel. Skjoldborg. 
Historie III.............. 3 T.

Il...............  3 -
Geografi II............... 3 -
Norsk IH.............. 5 -
Tegning V. E.......... 1 -

IV . E........ 1 -
III.............. 1 -
II................ 2 -

Skrivning VI. E....... 1 -
V. E.......... 1 -
III.............. 2 -
II............... 3 - 

2G T]
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10. Klassel. Gaspari.
T.

9. Klassel. Guttormsen,
(Ordinarius i L) Religion HI. . . 3

Regning II............. 4 T- " II.. . . 3
I............... 4 ' Tysk III.. . 5

Historie 1................ 3 - Norsk—Tysk ]...... . 9
Geografi IV............ ' Nord. Gudel. I.. . . . 1

HI............3 ’ Historie G. . . 2
1............... 3 - IV.. J>

Religion 1............... 3 -
Skrivning IV. E. . . . 1 - 20

1............... 4 -
T.27

T.

Da imidlertid Kateket Mohr (se p. 23) allerede d.
2.1de Oktober 1882 fratraadte sin Post ved Skolen, og 
det viste sig umuligt at opdrive en habil Vikar, maatte 
Rektor atter delvis omarbejde Timeplanen, for at føl
gende 6 Lærere kunde overtage lians 25 ug. Timer

T.

sig imellem:
Historie i V.......... 2 T.| T, . , ,
Norsk skr. i IV.............2 - I

— i IV. ... 2 - i , ,. ,T , Overlærer Bruun . . o] V............ 3 - 1
Religion i VI.......... 2 - ] . .. , , „

y 9 ( Bødtker . . 4
— i IV..................... Klasselærer Gaspari 2

Norsk i 11....................... Adjunkt Lind........ 5
Tysk i II....................... Adjunkt Riis.......... 5

Adjunkt Lind overtog midlertidig Ordinariatet ogsaa. 
i H i Hr. Mohrs Sted.

Med Skoleaarets anden Halvdel, da Kateket Mohrs 
Post overtoges af Klasselærer Petersen (se p. 23),



36

maatte for enkelte Fags Skyld Rektor atter delvis om
arbejde Timeplanen, for at de forskjellige Fag, Hr. 
Mohr havde haft, kunde overtages af de efter sine 
Studier bedst kvalificerede Lærere, idet følgende Lærere 
fik følgende Fag:

7. Klassel. Gaspari. 9. Klassel. Guttormsen.
Historie G. . . . ........ 2 T. Religion II......... . 3 T.
Norsk I........ ........ 6 - I...........
Tysk I........ ........ 4 - Historie I........... .. 3 -
Tysk III. .. ........ 5 - Geografi III....... .. 3 -
Religion VI. . . ........ 2 - I...........

V. . . . o . Regning II......... . . 4 -
IV. .. 2 . I........... . . 4 -
III. . . ........ 3 - Skrivning I........... . . 4 -

10. Klassel.
26 T.

Petersen. Historie V.........
27 T.

. . 2 T.
Norsk V......... ........ 3 T. IV........

IV, .... ........ 4 - Geografi IV........ 2 -
II.......... ........ 5 - Skrivning IV. E. . .. 1 -

Tysk II.................... 5 -
Hr Petersen overtog strax Ordinariatet

25 T.
i IL

I 1883/s4 bibeholdtes nu den saaledes sidst fore
tagne Fag- og Timefordeling paa de forskjellige Lærere 
uforandret, idet fra 1ste Januar 1883 omsider Fasthed 
var opnaaet i Lærerpersonalet; ligesaa blev fra samme 
Tid Fordelingen af Ordinariaterne mellem de forskjel
lige Lærere bibeholdt uden Forandring.

I samtlige disse 3 Skoleaar har som tidligere Ad
junkt Bødtker haft Undervisningen i Legemsøvel
ser 6 Timer ug. og Organist Bræin i Sang ligeledes 
6 Timer ugentlig.
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V. Middelskolens Afgangsexamen m. v.

I Juni og Juli 1881 stod 21 Disciple for Tur til 
at underkaste sig Afgangsexamen fra Middelskolen, 6 
paa Latin- og 15 paa Engelsklinjen. Af disse rejice
redes 2 ved den skriftlige Prøve, medens 19 bestod 
Examen, 6 paa Latinlinjen (Jens Theiste med Udin. 
godt (l,5o), Thorvald Thoresen med Meg. godt (1,83), 
Adam Bødtker med Udm. godt (l,4o), Johan Borthen 
med Meg. godt (2,so), Fredrik Lied med Godt (2,83), 
og Fredrik Monge med Godt (2,77)) og 13 paa En
gelsklinjen (Andreas Boye med Meg. godt (1,59), Ole 
Eidem med Udm. godt (1,31), Bernhard Moe med Meg. 
godt (2,19), Anton Tonning med Meg. godt (2,16), Ole 
Rambech med Meg. godt (2,50), Johan Denstad med 
Godt (2,59), Eilert Kofoed med Meg. godt (2,50), Au- 
gustinus Lossius med Meg. godt (2,37), Kristian Waxvig 
med Godt (2,77), Albrecht Sehner med Godt (3,00), 
Theodor Husbye med Godt (2,60), Rikard Bordewick 
med Godt (2,78) og Lauritz Furu med Godt (2,78)).

Af disse gik samtlige Latinelever over i Gymnasiet 
undtagen Fredrik Lied, der udgik af Skolen tilligemed 
samtlige de Disciple, der havde bestaaet Examen paa 
Engelsklinjen (Augustinus Lossius dog først efter Kon
firmationen til Paaske 1882), medens de 2 rejicerede 
fortsatte sin Skolegang i VI.

Som Privatist bestod desuden Gyda Johanna Bye 
Examen paa Engelsklinjen med Meg. godt (2,43).

I 1882 stod af Skolens Disciple 13 for Tur til at 
tage Middelskoleexamen, 5 paa Latin- og 8 paa En
gelsklinjen. Af disse rejiceredes 1 ved den skriftlige 
Prøve. De andre bestod Examen, 5 paa Latinlinjen 
(Einar Bræin med Udm. godt (1,30), Daniel Dahl med 
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Meg. godt (l,7o), Magnus Gjersvold med Udm. godt 
(1,40), Kristian Sørensen med Meg. godt (1,83), og Karl 
Hansen med Meg. godt (2,43)), og 7 paa Engelsklinjen 
(Edvard Endresen med Godt (2,56), Daniel Jackvitz 
med Godt (2,go), Sigvard Petersen med Godt (2,81), 
Peder Erland med Godt (2,87), Jens Knudtzon med 
Meg. godt (2,44), Rudolf Knudtzon med Godt (2,62), og 
Hans Lossius med Crodt (3,19)).

Af disse gik samtlige 5 Latinere over i Gymnasiet, 
medens Engelskmændene udgik af Skolen.

I 1883 underkastede samtlige VI’s 10 Disciple sig 
Afgangsexamen, 7 paa Latin- og 3 paa Engelsklinjen. 
Af de første fik Osvald Mæhle Udm. godt (1,47), 4 
Meg. godt (Berger Boye 1,57, Lars Larsen 2,00, August 
Uchermann 2,30, og Olaf Bentzen 2,47) og 2 Godt (Olaf 
Bejer 2,53 og Henrik Loennechen 2,70), medens paa En
gelsklinjen Emil Astrup erholdt Meg. godt (1,97), Marius 
Fladvad Godt (2,og) og Ludvig Jørgensen Godt (3,13).

De 5 førstnævnte gik over i Gymnasiet, medens 
de andre udtraadte af Skolen (Emil Astrup for at gaa 
over til Hamars Realgymnasium).

Kirkedepartementet har ogsaa i disse 3 Skoleaar 
tilstillet Skolerne Opgaverne til Afgangsexamens skrift
lige Prøve, nu ogsaa Tegneopgaverne, og efter endt Censur 
hver Gang forlangt sig samtlige Besvarelser oversendte.

De oversendte Opgaver lød saaledes i følgende 
Fag i de heromhandlede Aar:

1881.
Norsk Stil: Naturen og Livet i Norge om Vinteren.
Tysk Stil: Medens Darius efter Slaget ved Issos, hvor 

den macedoniske Hærs overlegne Tapperhed og fortrinlige Slag
orden vandt den mest glimrende Seier, flygtede over Euphrat 
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for i sit Kiges østlige Landskaber at samle nye Krigerskarer, og 
Kosterne af lians slagne ILer spredte sig1) i-) alle Retninger, 
erobrede Alexander den kongelige Leir. Blandt de fornemme 
Langer, der faldt i lians Hænder, befandt sig ogsaa Darius’s 
Børn, hans Moder og hans Hustru, hvilke alle af den ædelmo
dige Seierherre bleve behandlede med alt det Hensyn, der til
kom deres Rang. Til samme Tid bemægtigede Barmenion sig 
Byen Damascus med Krigskasserne og alle de Kostbarheder, 
som Darius før Slaget havde sendt derhen, et Bytte af umaadelig 
Værdi. Dybt bøiet3) ved disse Uheld tilbød Darius for at op- 
naa Fred Seierherren Forasien4) tilligemed sin Datters Haand 
og umaadelige Løsepenge for sin Moder og Hustru. »Hvis jeg 
var Alexander«, sagde Barmenion, »vilde jeg for denne Bris 
afstaa fra videre Krige.« »Jeg ogsaa», svarede Kongen ham, 
»hvis jeg var Barmenion«. Thi hans stolte Stræben var rettet 
paa at erobre hele Orienten; i Babylon og Susa vilde han opslaa 
sit straalende Hersker sæde5).

Engelsk Stil: De sex Fædrelandsvenner fra 
Gal ais. Den engelske Konge Edvard den Tredie havde næsten 
i et helt Aar beleiret Byen Calais uden at kunne indtage den. 
Af Mangel paa Levnetsmidler erklærede Indbyggerne sig tilsidst 
villige til at overgive Byen. Men derom vilde den forbitrede 
Konge Intet høre, hvis de ikke underkastede sig paa Naade 
og Un aa de6). Da endog Kongens Anførere syntes, at dette 
var en altfor stor Strenghed, forlangte han, at de sex fornemste 
Borgere skulde fremstille sig for ham med blottet Hoved og 
nøgne Fødder, i bare Skjorten’) og med Strikker om Halsen 
for ydmygt at overlevere ham Nøglerne til Byen. Gjorde de 
det, skulde de øvrige Borgere blive skaanede. Disse Betingelser 
bleve oplæste for de forsamlede Borgere. Den rigeste blandt 
dem, Eustace de Saint Pierre, reiste sig da og tiltalte sine Med
borgere saaledes: »Enhver, der bidrager til at redde denne 
skjønne By fra Blyndring, vil gjøre sig vel fortjent af Fædre
landet. Jeg vil tilbyde den engelske Konge mit Hoved som 
Løsepenge for Calais«. Fem til reiste sig, og paa den af Kongen 
foreskrevne Maade førtes de ud til Englændernes Leir, hvor der 

1) sieh verlaufen. -) »i« gjengives ved naeli. 3) bøie: beugen. 4) Vor- 
derasien. 5) Herrschersitz. 6) Paa Naade ogUnaade: at diseretion. Over
sæt: i sine Skjorter.
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blev givet Befaling til at hænge dem alle. Paa Dronningens 
Bøn skjænkede Kongen dem dog Livet, og hun lod dem hædrede 
og i Sikkerhed føre gjennem Leiren og sætte i Frihed.

Latinsk Stil. Semiramis var Kong Ninus’s Slavinde, og 
Kongen skattede hende overmande høit, fordi hun var meget 
smuk og klog. Engang sagde hun til Kongen, at der var Noget, 
som hun høiligen ønskede. Da Kongen lovede at gjøre, hvad- 
somhelst hun bad om, hvis det var muligt1), sagde hun: 
»Jeg ønsker, at det maa tillades2) mig at sidde een Dag paa 
den kongelige Throne, saaledes at Alle paa den Dag adlyde mig.« 
Kongen lo og tilstod3) det. Da hun altsaa paa den bestemte4) 
Dag sad paa Thronen og først ved at befale andre Ting havde 
forsøgt, om Drabanterne vilde adlyde hende, bød hun dem at 
gribe5), binde og dræbe Kongen. De udførte6) uden Nølen 
hendes Befalinger. Da hun paa denne Maade havde bemægtiget 
sig Herredømmet, skal hun have regjeret i mange Aar og om
givet Babylon7) med Mure.

Regning og Konstruktionstegning:
No. 1.

En Mand kjøber et Hus og en tilliggende Byggetomt for 
60000 Kr. Huset giver en aarlig I>eieindtægt af 6000 Kr., der 
udbetales ham ved hvert Aars Udløb; af denne Sum fragaar 
imidlertid 11 pCt. til Skatter og Udgifter ved Husets Vedlige
holdelse. Byggetomten, der ingen Indtægt giver, har et Flade
indhold af 600 Kvadratmeter. Efter et Aars Forløb faar Manden 
solgt 3/s af Tomten til en Pris af 10 Kr. pr. Kvadratalen og 
Resten til en Pris af Kr. 8.20 pr. Kvadratalen; samtidig afhæn
der han ogsaa Huset og faar for dette 47,600 Kr.

Hvormeget mere har han paa denne Maade tjent, end om 
han havde anbragt sine 60000 Kr. i en Bank og erholdt 4'/2 pCt. 
Rente p. a.?

1 Meter regnes lig 3,2 Fod; 1 Alen — 2 Fod.
No. 2.

A har udlaant til B 3500 Kr.; til C har han udlaant 4200 Kr., 
men til % pCt. høiere Rente. Hvor mange Procent maa enhver 
af dem betale, naar A af begge tilsammen erholder Kr. 320.25 
i aarlig Rente?

>) Oversæt: hvis det kunde ske. *) udtrykkes ved: lieet. 3) eoncedere. 
4) status, o, um. 5) comprehendere. 6) exseqvi. !) Babylon, oms.
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No. 3.
Beregn Siderne til et ligebenet, retvinklet Triangel, hvis 

Omkreds = 1,676™. Anvend Logaritluner.
No. -1.

Der er givet en Cirkel og et Triangel. Der skal konstrueres 
et Triangel, som er ligedannet med det givne, og hvis Sider ere 
Tangenter til Cirkelen. Forklar Fremgangsmaaden.

Regning og Konstruktionstegning (Opgaver for 
Piger):

No. 1.
En Mand kjøber et Hus o. s. v. (se ovenfor under Opgaverne 

for Gutter No. 1).
No. 2.

En Kjøbmand kjøber en Vare for 375 Kroner og sælger den 
igjen med 10 pCt. Fortjeneste, idet han paa hvert Kilogram 
tjener 3 Øre. Hvormeget havde han kjøbt, og hvad var Ind- 
kjøbsprisen pr. Kilogram?

No. 3.
En iland har 5-100 Kroner staaende paa Rente, en Del til 

4'V* pCt. p. a. og Resten til 5'A pCt. p. a. Den første Del giver 
51 Kroner mindre i aarlig Rente end den anden. Hvor stort 
Beløb er udlaant til 48/r pCt. og hvor stort til S'/a pCt. ?

No. 4.
Konstruer et ligebenet Triangel, hvis Grundlinie er og 

hvor en Perpendikulær fra Grundliniens ene Endepunkt ned paa 
et af Benene danner en Vinkel paa 227a0 med Grundlinien. 
Forklar Fremgangsmaaden.

Iiiiihml
1 Decimeter.

Pro j e ct i on s tegn in g (Engelsklinien):
En afkortet ret sexkantet Pyramide A staar paa en flad 

kvadratisk Blok B, der atter hviler horizontalt paa to lange fir
kantede Blokke C, C, som fremstillet i hoslagte Skizze.

Vertikalplanet gjennem Linien d d danner en Vinkel paa
15° med det vertikale Projektionsplan.

Der opgives følgende Maal, afpassede efter det ved hver
enkelt Skole forhaandenværende Materiel:
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Pyramidens Høide samt større Radius for begge dens Grund
flader ;

Side og Tykkelse af Blok B;
Længde, Bredde og Høide samt indbyrdes Afstand for Blok

kene C, C;
Afstand fra Pyramidens Midtaxe til Vertikalplanet.

1882.
Norsk: I en Fortælling at vise, at naar Nøden er størst, 

er Hjælpen nærmest.
Tysk: En preussisk Husar blev tagen til Fange af Fransk- 

mændene. Han hørte til det saakaldte sorte Regiment, der be
stod af Tlærens dristigste Ryttere; der fortaltes om dem, at de 
gik i Kampen som til en Hans, og at de aldrig vendte tilbage 
uden Bytte.

Fangen blev ført frem for den franske General, som spurgte 
ham, hvor Preusserne stode. »Hvor I ikke ville kunne angribe 
dem«, var Svaret. Paa Spørgsmaalet, hvor talrige de vare, sva
rede han: »Gaar hen og tæller dem!« Generalen var langt fra 
at tage Soldaten disse Svar ilde op; han syntes godt om hans 
Kjækhed og spurgte, om hans Konge havde mange saadanne 
Soldater som ham. Husaren svarede: »Jeg horer til de daar- 
ligste; ellers var jeg ikke nu Eders Fange».

Man lod ham gaa og gav ham Penge til; men skjønt han 
selv var Ideven udplyndret, vægrede han sig ved at modtage 
dem; »af mit Fædrelands Fiender«, sagde han, »tør jeg ingen 
Gaver modtage«. Han blev buden Tjeneste i den franske Hær, 
man vilde endog gjøre ham til Officer, forgjæves; med de Ord: 
»Jeg er en Preusser«, drog han stolt tilbage til Sine.

Engelsk: Jean Bart, Frankriges Tordenskjold, var født i 
den franske By Dunkerque1). Allerede som Gut færdedes2) 
han meget paa Vandet, og da han var bleven iland, gjenlød 
snart hele Europa af Rygtet om hans Mod og Koldblodighed. — 
Engang var han løbet ind til3) Bergen for at udbedre sit 
Skib. Til samme Tid laa der en engelsk Fregat paa Havnen. 
En Dag, da Jean Bart spadserede i Byen, mødte han den en
gelske Kaptejn. Denne hilste høfligt paa ham og sagde, at det

>) hunkirk. færdes ø: to be. 3) løbe ind til ;>: put in at. 
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glædede ham at gjøre sin navnkundige Hendes Bekjendtskab. 
»Deres smukke Skib skulde jeg gjerne ville, bringe med mig til 
England«, ytrede han; »men før vi vexle Kugler paa Havet, vil 
jeg som en ærlig Sømand indbyde Dem til Middag hos mig*. ■— 
«Jeg tvivler paa, at min Fregat nogensinde vil blive Deres*, 
svarede Jean Bart, »men Deres Indbydelse modtager jeg;« — 
og han indfandt sig den meste Dag til den af Engelskmanden 
fastsatte Tid. — Muntert forløb nu nogle Timer, indtil den en
gelske Kaptejn vendte sig til Jean Bart og sagde: »Jeg tager 
Dem til Fange, udlever Deres Kaardel« Jean Bart reiste sig 
og rettede Mundingen af en Pistol mod en Tønde Krudt, som 
stod mellem to Kanonporte. »Hvis nogen af Eder gjør den 
mindste Bevægelse, gjør I rettest i at b e d e E d e r s F ad e r vo r ’), < 
sagde lian rolig. — Forfærdede saa de engelske Officerer paa 
hverandre; de vidste, at Jean Bart var istand til at udføre sin 
Trusel. Imidlertid havde Jean givet et Tegn med Haanden ud 
af den ene Kanonport, og kort efter hørte man de muntre Hurra- 
raab af de franske Matroser, som rask sprang ombord og uden 
Vanskelighed fik Bugt med den raadvilde Besætning.

Latin: Da Hannibal vilde bortføre2) en gylden Søile, 
som var i Juno Lacinias Tempel, gjennemborede han den for 
at undersøge, om den var helt igjennem af Guld3), eller 
[blot] udvendig4) forgyldt. Da han fandt, at den var helt 
igjennem af Guld, og besluttede at tage5) den, syntes det ham 
i Drømme, at Juno truede med, at hun, hvis han gjorde det, 
vilde sørge for6), at han ogsaa skulde miste det Øie, hvormed 
han saa godt. Det er nemlig bekjendt, at Hannibal allerede før, 
da han i Etrurien7) satte sin Hær over Floden Arnus, havde 
mistet det e n e 8) Øie. Bevæget ved disse Gudindens Ord afstod 
Hannibal fra sit Forehavende*) og satte et af det udbo
rede10) Guld forfærdiget ”) Billede af en Ko paa Toppen 
af Søilen.

Hegning og Konstruktionstegning.
No. 1.

Konstruer et Triangel, hvori en Side er 10cm, en anden 5««

') Bede Eders Fadervor »: say your prayers. 2) Aufero. 3) Udtrykkes 
ved Adjektivet solidus. 4) Extrinseeus. D Tollo. G) EtHeio. ;) Etruria. 
8) Alter. 9) Inceptum. lfl) .Teg udborer: Exterebro. ll) Udtrykkes ved Ver
bet gjøre.
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og Perpendikulæren paa den første fra Toppunktet af den mod- 
sraaende Vinkel 4cm. Forklar Fremgangsmaaden.

No. 2.
En Landmand fandt efter endt Indhøstning, at hans Be

sætning, der bestod af 20 Kjør, 2 Heste og 45 Faar, ikke vilde 
være forsynet med Foder for længere Tid end 5 Maaneder og 
10 Dage. Han solgte derfor 6 Kjør og 24 Faar. Hvor længe 
vilde hans Forraad strække til for den tiloversblevne Besætning ? 
Man regner, at 4 Fleste trænger lige meget Foder som 5 Kjør, 
og en Ko lige meget som 6 Faar. En Maaned regnes lig 30 
Dage.

No. 3.
I en Firkant ABCD er AB = øcm, AD = 6«™, Diagonalen 

BD = AB, DC = 4cm og BC I DC. Konstruer denne F'irkant 
og beregn dens Fladeindhold med saa stor Nøiagtighed, at Fei- 
len ikke beløber sig til 1 ømm. Forklar Fremgangsmaaden ved 
Konstruktionen.

No. 4.
En vis Gjæld er forfalden til Udbetaling om 1 Aar. Mod 

kontant Betaling gives Rabat; beregnes denne efter 5 pCt., 
bliver det kontante Beløb 50 Kroner mindre, end naar Bereg
ningen sker efter 4 pCt.

Hvor stor er den om et Aar forfaldne Gjæld?

liHihuil

Projektionstegning (Engelsklinien):
En ret Cylinder, en Tærning og et regulært 6sidigt Prisme 

(opstillede saaledes, som et vedlagt Rids udviste) forlanges af
tegnet i Grundrids og Oprids.

Følgende Maal opgives:
1) Cylinderens Høide og Diameter.
2) Terningens Sidekant.
3) Prismets Længde og dets Grundflades Side.
4) Afstanden mellem Midtpunktet af Cylinderens Grimdfllade 

og Midtpunktet af Terningens Grundflade.
5) Afstanden fra Planet gjennem Cylinderens Axe og Prismets 

Axe til det vertikale Projektionsplan.
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1883.
Norsk: Fortæl om de vigtigste Metaller og deres Anven

delse.
Tysk: Vams’s Overmod vakte snart det tyske Folks Fri

hedsfølelse. Han havde allerede før som Statholder i Syrien 
vundet en sørgelig Berømmelse, idet man sagde om ham, at 
han var kommen fattig til en rig Provins og var vendt rig til
bage fra en fattig. Skuffet ved Befolkningens ydre Ro kom han 
paa den ulykkelige Tanke, at han kunde behandle Tyskerne, 
som om deres Land allerede var en romersk Provins. Misfor- 
nøielsen blandt de tyske Folkestammer blev derfor daglig større, 
og det lykkedes en ung Fyrste, den ædle Herman, at ophidse 
dem til Kamp mod Tyrannerne. Denne var en saameget far
ligere Fiende for Romerne, da han nøie kj endte baade deres 
Sprog og Krigskunst og desuden havde forstaaet at vinde den 
romerske Statholders Tillid. Varus gav ham og hans Venner 
det Hverv at samle Tropper til Hjælp for Romerne mod en 
tysk Stamme, der havde grebet til Vaaben. Forgjæves ilede 
en tro Ven af Romerne til Varus, advarede ham paa. det mest 
indtrængende og meddelte ham de sammensvornes Planer. I 
sit blinde Overmod vilde den stolte Romer ikke opgive den 
Beslutning, han engang havde fattet. Medens Herman var be- 
skjæftiget med at samle og bevæbne de Tropper, der skulde an
gribe Romerne, marscherede disse ind i de uveisomme Skove 
uden at ane den Fare, der truede dem.

Engelsk: Da Hertug Philip en Aften spadserede omkring 
i sin Hovedstads Gader, bemærkede han en Mand, som laa paa 
Jorden i dyb Søvn. Det faldt ham da ind at spille Manden et 
Puds. Han lod ham bære op paa Slottet, hvor Tjenerne efter 
at have afført ham hans Pjalter og taget paa ham en fin Skjorté 
og Nathue lagde ham i Fyrstens Seng. Manden blev, da han 
vaagnede, meget forbauset over at se sig omgivet af Tjenere, 
hvoraf den ene var stadseligere klædt end den anden. De 
spurgte, hvilken Dragt hans Høihed vilde tage paa den Dag, og 
da de trods hans Forsikringer’ om, at han ingen Prins var, men 
kun en stakkels Skoflikker, gjentog sine Spørgsmaal, som om de 
ikke forstod ham, lod han dem klæde sig paa og fandt sig 
roligt i al den Ære, man viste ham. .Men ved Aftensmaaltidet

i) Finde sig i: to bear.
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tog han saa rigeligt til sig1) af Vinen, at lian blev drukken. 
Da blev han atter iført sine Pjalter og baarct ud til det Sted, 
hvor man havde fundet ham. Iler vaagnede han igjen, saa sig 
forbauset. omkring og gik saa hjem og fortalte sin Kone, hvilken 
snurrig Drøm han havde havt.

Latin: Da Keiser Aurelianus kom til Tyana2), en vel 
befæstet By i Cappadocien, og fandt dens Porte lukkede, blev 
han vred og sagde: »Naar jeg bliver Herre3) over Byen, vil 
jeg ikke lade en Hund tilbage4) i den«. Da de efter Bytte 
meget begjærlige Soldater hørte dette, glædede de sig høiligen. 
1 leradamo, en Ty a n e i s k ’’) Borger, forraadte Byen af Frygt for, 
at han selv i det almindelige Blodbad skulde blive dræbt. Fæ- 
drelandsforræderen led den Straf, han havde fortjent; Keiseren 
lod6) ham nemlig7) hænge. 3Ien da Soldaterne forlangte, at 
Byen skulde overgives dem til Plyndring, angrede han Løftet. 
Han skal derfor have svaret dem: »Jeg sagde, at jeg, naar 
Byen kom i min Magt, ikke vilde lade en Hund tilbage i den; 
griber da eders Vaaben og dræber alle Hunde i Tyana*. Saa- 
ledes skuffede8) Keiseren Soldaternes Havesyge og skannede 
Indvaa nerne.

Hegning og Konstruktionstegning: 
No. 1.

Af en Ladning Byg er det underste, nemlig 320 Hektoliter, 
som udgjør Vs af Lasten, bedærvet og sælges af den Aarsag 
strax ved Auktion for Kr. 11,25 pr. Hektoliter, det vil sige 933/* 
pCt. af Indkjøbsprisen. Af det ubedærvede Byg sælges samtidig 
680 Hektoliter for Kr. 13,50 pr. Hektoliter. Resten, der opbe
vares i Magazin, indtil Salg sker, svinder herunder 0,5 pCt. 
Hvornieget maa der forlanges pr. Hektoliter af dette, naar For
tjenesten ved den hele Handel beløber sig til 8,«s pCt. ?

No. 2.
l’dfør følgende Beregninger:

500 — 467,085 5 3,42 X ‘I9’’ 0>0324 \ 0,002; 5l/< : 0,007. 

No. 3.
Kt Jordstykke har Form af et retvinklet Triangel, hvis ene 

Kathet er 100 m., den anden 65 m. lang. Jordstykket skal deles

>) til sig oversættes ikke. -) Tyana, æ. 3) Udtrykkes ved potior.
<) Lade tilbage, oversæt: efterlade. f>) Tyanæus, a, um. G) Udtrykkes 
ved Verbet beføle. 7) Nemlig. Overs. thi. Skuffe: eludo. 
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i to ligestore Dele ved en Linie parallel med den længste Ka- 
thet. Beregn Halveriugsliniens Længde og dens Afstand fra 
den parallele Side med saa stor Nøiagtighed, at Feilen er mindre 
end 1 em. Logarithmer maa ikke anvendes.

Xo. 4.
Der er givet en Cirkel, et Punkt A i dens Periferi og et 

Punkt B udenfor- samme. Cirkelens Radius være 3 cm., Afstan
den fra B til Centret G em. og Afstanden fra A til B 4 em. 
Konstruer en Cirkel, der gaar gjennem B og berører’ den givne 
Cirkel i A. Forklar Fremgangsmaaden.

Projekt ionstegn i n g (Engelsklinien).
En firkantet Klods, en regulær sexkantet Pyramide og en 

Tærning opstilles saaledes, som vedlagte Rids udviser, og for
langes aftegnet i Grundrids og Oprids. Følgende Maal opgives:

1) Dimensionerne af den firkantede Klods.
2) Pyramidens Sidekant og dens Grundflades Radius.
3) Tærningens Sidekant.
4) Afstanden fra deir førstnævnte Klods til det vertikale Pro

jektionsplan og til Tærningens nederste Kant.

Desuden oversendtes hvert Aar ogsaa Opgaver i 
Frihaandsteguing, særskilt for Engelsk- og for Latin- 
afdelingen.

Den Rundskrivelse, som Kirkedepartementet i Marts 
1881 omsendte til Skolen med Opfordring til at udtale 
sig om Undervisningsplanerne for Gymnasiet og Mid
delskolen og Bestemmelserne for Middelskolens Af- 
gangsexamen, gav Anledning til, at en Række Skole
mad holdtes i Oktober s. A. til disse Sagers Drøftelse, 
hvorpaa Resultatet af Skoleraadets Forhandlinger over
sendtes til Departementet. Her skal man indskrænke 
sig til kun at meddele, hvorledes Gymnasiets og Mid
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delskolens Timefordelingstabel efter det Resultat, Sko- 
leraadet kom til, vilde blive indrettet. Til Sammen
ligning tilføies under Latingymnasiet i Parenthes, hvor 
mange Timer Normalplanen tildeler hvert Fag, naar 
denne adskiller sig fra Skolens Forslag.O o

Latingymnasiet.

1. 2- 3.
Aar 15—16 16—17 17—18

1. Religion.................................. - (1) 2 (1) 9
2. Norsk og Oldnorsk............... 3 (4) 4 4
3. Latin........................................ 9 (11) 8 (10) 8 (10)
4. Græsk...................................... — n

5. Historie og Geografi (Historie) 3 (2) 3 3
6. Mathematik............................. 3 O 3 (2)
7. Fransk.................................... 9 9 2
8. Tysk........................................ 1 (0) 1 (0) 1 (0)

Sum 30 30 30

Middel s kolen.

I. II. III. IV. V. VI.
Aar 9—10 10—11 11—12112—13 1 13—14 14—15

1. Religion................. 3 3 2 9 9
2. Modersmaal.......... 8 8 5 4 3 3
3. Tvsk....................... E E

— — 6 3 3 3 3 3 3
L E L E L E

4. Latin eller Engelsk — — — 9 5 8 4 8 4
5. Fransk................... _ 2
6. Historie..............'. . 4 4 3 3 9 3
7. Geografi................. 3 3 3 2 1 1
8. Naturkundskab . . . 2 9 2 3 3

L E L E L E
9. Mathem. Fag........ 5 4 5 2 3 2 2 3 2 2 3 2

10. Tegning................. _ 9 1 ] 1 1
11. Skrivning............. 4 3 13

Sum 27 29 30 30 30 30
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Sammenligner man denne Timeplan med den nu
værende Normalplan, vil man finde i det væsentlige 
følgende Afvigelser: Tysk er sløifet i de to nederste 
Klasser og bibeholdt som Engelsklinjens Hovedsprog 
hele Skolen igjennem, medens de engelske Timer er 
forholdsvis indskrænkede. De to nederste Klasser har 
til Gjengjæld faaet sine norske og historiske (I ogsaa sine 
Regnetimer) forøgede. Latinen har faaet sit Timetal 
udvidet, hvorved det er blevet muligt heri at foretage en 
Indskrænkning i Gymnasiet. Endelig er i Mathema- 
tik Fællesundervisningen i de tre øverste Klasser ind
skrænket til 3 Timer, og 2 T. indrømmet hver Linje 
til særskilt Undervisning, ligesom Mathematiken er 
indskrænket til o istedenfor 6 Timer fra III opover.

VI. Opgaverne ved klassisk Ex. artium 1884.

Norsk Udarbeidelse.
Opgave No. 1: Forstandig og uforstandig Godgjø- 

renhed.
— No. 2: Aarsagerne til det vestromerske Riges 

Opløsning og Undergang.
Latinsk Oversættelse. ludicum ordo Cartha- 

gine ea tempestate dominabatur, eo maxime, quod iidem 
perpetui iudices erant. Res, fama vitaque omnium in 
illorum potestate erat. Qui unum eius ordinis offen- 
disset, omnes adversos habebat, nec accusator apud 
infensos iudices deerat. Horum in tam impotenti regno 
(neque enim civiliter nimiis opibus utebantur) prætor 
factus Hannibal vocari ad se quæstorem iussit. Quæstor 
id pro nihilo habuit; nam et adversæ factionis erat et, 
quia ex quæstura ad iudices, potentissimum ordinem, 
transiturus erat, iam pro futuris mox opibus animos 

4 
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gerebat. Enimvero indignum id ratus Hannibal via- 
torem ad prendendum quæstorem misit, subductumque 
in eontionem' non ipsum magis quam ordinem iudicum, 
præ quorum superbia atque opibus nec leges quicquam 
essent nec magistratus, accusavit. Et ut secundis au- 
ribus accipi orationem animadvertit, et infimorum 
quoque libertati gravem esse superbiam eorum, legem 
extemplo promulgavit pertulitque, ut in singulos annos 
iudices legerentur, neu quis biennium continuum iudex 
esset. Ceterum quantam eo facto ad plebem inierat 
gratiam, tantum magnæ partis principum offenderat 
animos. Adiecit et aliud, quo bono publico sibi pro- 
prias simultates irritavit. Vectigalia publica partim 
negligentia dilabebantur, partim prædæ ac divisui prin
cipum quibusdam et magistratibus erant, et pecunia, 
quæ in stipendium Romanis suo quoque anno pende- 
retur, deerat, tributumque grave privatis imminere 
videbatur. Hannibal postquam, vectigalia quanta ter- 
restria maritimaque essent et in quas res erogarentur, 
animadvertit, et quid eorum ordinarii rei publicæ usus 
consumerent, quantum peculatus averteret, omnibus 
residuis pecuniis exactis, tributo privatis remisso, satis 
locupletem rem publicam fore ad vectigal præstandum 
Romanis pronuntiavit in contione, et præstitit promis- 
sum. Tum vero ii, quos paverat per aliquot annos 
publicus peculatus, velut bonis ereptis, non furtorum 
manubiis extortis, infensi et irati Romanos in Hanni- 
balem, et ipsos causam odii quærentes, instigabant.

Opgaver i Mathematik.
I.

Hvorledes summeres den geometriske Række ? Den 
fundne Summeformel anvendes paa det Tilfælde, at 
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Rækken er uendelig og konvergerende, og særlig til 
at overføre den periodiske Decimalbrøk til almindelig 
Brøk.

II.
I en retafkortet ret Kegle har Topfladen en Om

kreds — 15 m. og Grundfladen en Omkreds = 20 m. 
Høiden er = 2,5 m. Beregn Kubikindholdet og den 
hele Overflade med den Nøjagtighed, som Logarithme- 
tabellen tillader.

ni.
I et Triangel er en Side = 14,382 m., en anden 

Side — 20,244 m. Hvilken stump Vinkel maa disse 
Sider indeslutte, forat Trianglet skal have et Flade
indhold = 120,97 m2.

Da, det er første Gang efter den nye Ordning, at 
Undervisningsinspektionen tilsender Skolerne Opgaver 
til skriftlig Besvarelse, vil vi ikke undlade at ytre vor 
Tilfredshed med samtlige de Opgaver, som iaar er fore
lagt Skolen til klassisk ex. artium. Særlig vil vi frem- 
ha've det anerkjendelsesværdige i, at Oversættelsen 
er tavet af en klassisk Forfatter. Som Originalens 
in judices —- referebatur i Opgaven med god Grund 
er bleven ombyttet med ad judices — transiturus erat, 
burde vistnok ogsaa suo quoque anno været forandret 
til quotannis. Discipelen har nemlig ved dette baade 
»usædvanlige« og i sig selv særdeles vanskelige Udtryk 
kun suo anno, primo quoque tempore og lign. Forbindelser 
fra sin Læsning at holde sig til; men intet heraf hjæl
per ham. Følgen bliver, at han enten oversætter over
fladisk, saa omtrentlig efter Meningen, eller tvinges til 
at tage quoque urigtig i Betydningen ogsaa. At den 

4*
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ubundne Opgave i Modersmaalet dennegang i højeste 
Grad tiltalte os, siger sig selv. Ved ingen Slags Op
gaver har det tidligere vist sig for Universitetet 
saa vanskeligt at træffe Skolens Maal og Maade som 
netop her; en stor Del af dem har været ligefrem 
utilbørlige og — mærkelig nok — lige til de seneste 
Tider. (F. Ex. 1882: »Hvilke Ensidigheder er den 
Studerende mest udsat for at henfalde til, og hvorledes 
frigjør han sig lettest fra dem?«)

VH. Extrakt af Kassererens Regnskab, 
a. For I88%i.

Indtægt.
1. Beholdning fra 1ste Halvaar 1880:

a) Skolens Kapital . Kr. 34000.00
b) Restancer............ » 80.00
c) Kontant............. » 277.17

----------------- Kr. 34357.17
2. a) Skolepenge........ Kr. 10736.00

b) Indskrivningsp. . » 192.00
---------- ------- » 10928.00

3. Kommunens Bidrag.................... » 4800.00
4. Renter af Skolens Kapital......... » 1700.00
5. Tilskud af Statskassen................ » 11500.00
6. Andre Indtægter.......................... » 166.40
7. Ifølge Decision.............................. » 51.85

Kr. 63503.42

Udgift.
1. Lønninger..................................... Kr. 23225.68
2. Alderstillæg..................................... » 1966.67

Lateris Kr. 25192.35



53

Transport Kr. 25192.35
3. a) Bibliotheket.......... Kr. 181.00

b) Naturh. og fysik. 
Samlinger....... » 234.14

c) Andre Læremidler » 45.40
----------------- » 460.54

4. a) Fripladse.............. Kr. 1140.00
b) Moderat, for Brødre » 552.50

------------------- » 1692.50
5. Lys og Brænde........................ » 593.63
6. Tryknings- og Avertissementsud

gifter, Program, Skrivematerialier » 598.85
7. Blandede og tilfældige Udgifter. . » 70.26
8. Beholdning:

a) Skolens Kapital . Kr. 34000.00
b) Restancer............ > 73.50
c) Kontant.............. » 821.79

----------------- » 34895.29

Kr. 63503.42

I. Bibliotheket.

1. Gjæld fra forrige Regnskab............  Kr. 270.84
2. Bevilgning for Aaret........................ » 240.00

1. Indkjøb m. V.................................... Kr. 181.00
2. Gjæld ved Aarets Udgang............ » 211.84

2. Naturhistoriske og fysikalske Samlinger.

1. Beholdning fra forrige Aar............  Kr. 153.30
2. Solgt 1 Mikroskop............................. » 15.00
3. Bevilgning for Aaret......................... > 120.00

Kr. 288.30
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1. Indkjøb m. v........ ...........................  Kr. 234.14
2. Beholdning ved Aarets Udgang. ... » 54.16

Kr. 288.30
3. Andre Læremidler.

1. Beholdning fra forrige Aar............ Kr. 14.53
2. Bevilgning for Aarct......................... » 120.00

Kr. 134.53
1. Indkjøb in. v....................................... Kr. 45.40
2. Beholdning ved Aarets Udg............. » 89.13

Kr. 134.53

b. For I88i/82.
Indtægt.

1. Beholdning fra forr. Regnskabsaar Kr. 34895.29
2. a) Skolepenge.............. 10536.00

b) Indskrivningspenge . . 176.00
----------------  » 10712.00

3. Kommunens Bidrag................. » 4800.00
4. Renter (5 °/o) af Skolens Kapital. » 1700.00
5. Tilskud af Statskassen............. » 10400.00
6. Andre Indtægter...................... > 145.50

Kr. 62652.79

Udgift.
1. Lønninger....................................... Kr. 23288.11
2. Alderstillæg................................... » 1941.67
3. a) Bibliotheket................ 246.98

b) Samlingerne................. 108.90
c) Andre Læremidler. . . . 4.70

-------------- » 360.58

Lateris Kr. 25590.36
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Transport Kr. 25590.36
4.

5.

a) Fripladse..................... 864.00
b) Moderation for Brødre 591.00 

-------------- >
Lys og Brænde............................. »

1455.00
796.30

6. Tryknings-, Avertissementsudgifter, 
Program, Skrivematerialier.......... » 63.92

7. Blandede og tilfældige Udgifter . . » 79.10
8. Ifølge Decision til forr. Regnskab » • 60.00
9. Beholdning:

a) Skolens Kapital.... 34000.00
b) Restancer,............... 36.00
c) Kontant.................... 572.11

-------------- >

Kr.

34608.11

62625.79

I. Bibliotheket.
1. Gjækl fra forrige Aar...................... Kr. 211.84
2. Bevilgning for Aaret........................ » 240.00

1. Indkjøb etc......................................... » 246.98
2. Gjækl ved Aarets Udgang............. » 218.82

2. Fysikalske og naturhistoriske Samlinger.
1. Beholdning fra forrige Aar........
2. Bevilgning for Aaret...................

. . Kr. 54.16 
. . » 120.00

Kr. 174.16

1. Indkjøb etc........................................ Kr. 108.90
2. Beholdning ved Aarets Udgang. ... » 65.26

Kr. 174.16
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3. Andre Læremidler.
1. Beholdning fra forrige Aar............ Kr. 89.13
2. Bevilgning for Aaret......................... » 120.00

Kr. 209.13
1. Indkjøb.............................................. Kr. 4.70
2. Beholdning ved Aarets Udgang. ... » 204.43

- Kr. 209.13

C. For 1882/s3.
Indtægt.

1. Beholdning fra forr. Regnskabsaar Kr. 34608.11
2. a) Skolepenge............... 9836.00

b) Indskrivningspenge . . 176.00
----------------  » 10012.00

3. Kommunens Bidrag................. » 4800.00
4. Renter af Skolens Kapital (5 %). » 1700.00
5. Tilskud af Statskassen............. » 10800.00
6. Andre Indtægter........

Udgift.
1. Lønninger:

a) Kgl. ansatte Lærere
b) Klasselærere............
c) Timelærere . . ..........
d) Andre Lønninger. . .

2. Alderstillæg:
a) Kgl. ansatte Lærere
b) Klasselærere............

................. » 159.80

Kr. 62079.91'

. 15600.00

. 5737.22

. 1005.60
818.04

--------------Kr. 23160.86

. 1475.00 
400.00

•------------- » 1875.00

Lateris Kr. 25035.86
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Transport Kr. 25035,86
3. a) Bibliotheket ............ 186.20

b) Samlingerne..............  49.90
c) Andre Læremidler. . . 130.04

-------------- »■ 366.14
4. a) Fripladse......... 1020.00

b) Moderation for Brødre 569.00
-----------------  » 1589.00

5. Lys og Brænde......................... » 291.58
6. Tryknings- og Avertissementsud

gifter, Program og Skrivematerial. » 105.80
7. Blandede og tilfældige Udgifter . . » 109.26
8. Ifølge Decision til forrige Regnsk. » 36.36
9. Beholdning:

a) Skolens Kapital........ 34000.00
b) Restancer.................. 78.50

» 34545.91

Kr. 62079.91

I. Bibliotheket.

1. Gjæld fra forrige Aars Regnskab . . Kr. 218.82
2. Bevilgning for Aaret......................... » 240.00

1. Indkjøb af Bøger m. v..................... Kr. 186.20
2. Gjæld ved Aarets Udgang............. » 165.02

2. Fysikalske og naturhistoriske Samlinger.

1. Beholdning fra forrige Aar........... Kr. 65.26
2. Bevilgning for Aaret......................... » 120.00

Kr. 185.26
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1. Indkjøb m. v.................................. Kr. 49.90
2. Beholdning ved Aarets Udgang. ... » 135.36

Kr. 185.25

3. Andre Læremidler.
1. Beholdning fra forrige Aar...........  Kr. 204.43
2. Bevilgning for Aaret......................... » 120.00

Kr. 324.43

1. Indkjøb ni. v....................................... Kr. 130.04
2. Beholdning ved Aarets Udgang ... > 194.39

Kr. 324.43

VIII. Trondhjemsfærden 1882. — Opvisningsmedet i 
Tresfjorden 1883. — Lutherfesten 1883.

Efter den mellem Rektorerne for de 3 romsdalske 
Skoler forlængst trufne Afgjørelse var det Aalesunds 
Skole, hvem det efter Tur tilkom i Sommeren 1882, 
nu efter 3 Aars Forløb siden sidst, at tilvejebringe 
det sædvanlige Opvisningsmøde i Gymnastik og mili
tære Øvelser for disse Skoler. Da imidlertid uover
kommelige Vanskeligheder dette Aar stillede sig ivej en 
for Aalesunds Skole, udtalte Rektor i Skoleraadet den 
22de Marts s. A. som sin Bestemmelse at holde Gut
terne, der allerede længe nu havde glædet sig til dette 
Møde, skadesløse ved en Tur med Skolen til Trond- 
hjem isteden og opnævnte i den Anledning en Komite 
af Adjunkterne Bødtker og Lind som de af Lærerne, 
der var bedst kjendt i Trondhjem, til at levere et 
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Program for Turen, beregnet foruden 2 Reisedage paa 
et- Ophold der af 2 fulde Dage.

Imidlertid gav en Del af Disciplene efter Instruk
tion af Kand. Skjoldborg til Indtægt for »Kompagni
kassen« d. 25de Mai i Gymnastiksalen en Aftenunder- 
holdning, bestaaende af »De har en Datter« af 
Holst og »Den tredje« af Hostrup med følgende 
Prolog af Hr. Skjoldborg, fremsagt af Ludvig Volck- 
mar (V).

Hvad Skuespil kan med det store lignes, 
Hvormed herudenfor nu alt velsignes, 
Hvor Solen Lampen er paa Himlens Tag 
Og Spillet Livet med dets Kamp og Jag 
Og Fugles Kor det tryllende Orkester, 
Mens Vaaren dekorerer som en Mester?

Og I, som venligen paa disse Bænke 
Har taget Plads, hvad skal om os I tænke, 
Som aabned frækt Thalias lukte Bod, 
Hvor ellers Mestere kun se sig lod, 
Der vise vil vort høie Nord den Ære. 
For Kunstens Dyrkere en Norm at være?

Ak, hvad kan Jer Forventning stor vi byde?
Helt uanseligt er jo, hvad vi yde.
Nei vi kun regne paa et skaansomt Bryst, 
Der deler mildt vor Barnesorg og Lyst, 
Der ikke Fugleungens Pip foragter, 
Naar den af Bedens Ly sig ud ei magter.

Ei stole vi paa vore Vingers Kræfter, 
Og ei at kvidre er vi kommen efter ; 
Det er af ydre Nød og indre Trang, 
At vi frempludre vil vor enkle Sang. 
Det Eder er, som kan os Vinger laane, 
Om Barnet og Begynderen I skaane.

Thi vid, vi agted os en Smule bort at svinge
For hjem forøget Lys og Kraft at bringe;
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Men Fartens Midler vil ei ret forslaa, 
Og gjerne vi i Kunstens Skole gaa. 
Se derfor er det, bly vi frem nu træde. 
O, maatte vi en Smule kun Jer glæde!

Til at ordne det fornødne til Modtagelsen i Trond
hjem afgik derpaa Adj. Lind et Par Dage, forinden 
Skolen med »Statsraad Riddervold« drog afsted Man
dag d. 5te Juni Kl. 7 Morgen*).  Foruden Gymnastik
læreren ledsagede af Lærerne Adj. Riis og Kand. Skjold
borg Toget. Rektor, som i et Familjeanliggende havde 
maattet afrejse en Dags Tid iforvejen, modtog tillige
med Adj. Lind den glade Skare paa Bryggerne ved 
Ankomsten til Trondhjem Kl. 6 Efterm. Efter at 
have indkvarteret sig i den prægtige Turnhal, som af 
Bestyrelsen med stor Redebonhed var stillet til Sko
lens Raadighed, tog man allerede samme Aften et 
Rundskue over Trondhjem fra Kristianstens Volde. 
Følgende Dags Formiddag besaaes Domkirken og Rust
kammeret paa Kongsgaarden, hvorhos man overvar 
Artillerirekruternes Øvelser tilhest. Om Eftermiddagen 
gik i det dejligste Vejr Turen med Jernbane til Lerfos 
og Stationen Søberg. Her rastedes overensstemmende 
med Programmet et Par Timer, hvorunder ■— takket være 
vor Skoles Velynder Konsul Chr. Johnsen's velvillige 
Omtanke for os — Forfriskninger i det grønne serve

*) Hvad enhver af de 111 Disciple af Gymnastiklæreren var beor
dret at medtage paa Turen, vil sees af følgende Fortegnelse. I 
Randselen lægges: Turnsko, 1 Par Strømper, 1 Par Under
benklæder, 1 Skjorte, 2 Lommetørklæder, 1 Haandklæde, 1 
lidet Stykke Sæbe, 1 Kam, 1 Tandbørste, 1 Klædesbørste 
(1ste Geled), 1 Skobørste (2det Geled), 1 Halvflaske, 1 Mark 
Smør i Krukke, 1 Bordkniv. Paa Randselen spændes: Frak 
samt et lidet Tæppe.
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redes. Vi fik paa den Maade Lejlighed til i en Skaal 
ogsaa at erindre vort elskede Kongepar, hvis Sølv
bryllupsfest det netop den Dag var. Onsdag Formid. 
bivaanede Skolen Artilleriets Skarpskydning ud over 
Fjorden fra Ilden, besaa derpaa Videnskabsselskabets 
Naturaliekabinetter. og tog, som den forrige Dag, sin 
Middag paa Dampkjøkkenet under Læreres Præsidium 
ved hvert af de tre Langborde og med stor Erkjendt- 
lighed for Anretningen og Værtskabets Anordning i 
det hele. Om Eftermiddagen besaa man de nye, stor
artede Kajanlæg for de vordende Jernbanebygninger 
paa Bratøren og drog saa i Kvarter for at rydde op, 
pudse, ordne og gjøre alt istand i Anledning af en 
uventet Opmærksomhed fra Officererne ved det ene 
Kompagni af Depotafdelingen,' hvem vore Gutters 
militære Holdning og Disciplin havde fornøjet, og som 
derfor havde vtret Ønske om at faa Anledning til at 
aflægge os en Visit. Med Officererne havde ogsaa 
Brigademusiken, 27 Mand stærk, den Artighed sam
tidig at indfinde sig, og der blev Liv i Lejren. Inden 
kort Tid var vort Selskab forøget med en Del Smaa- 
piger, Pierrer og Damer. Musiken spillede op til Dans, 
og under Tonerne fra et Orkester, hvis Mage vel neppe 
mange kristiansundske Gutter oplever at høre, hengik 
den dejlige Sommeraften i den gemytligste Stemning 
til Midnat, da vore Gjæster brød op, og før Kl. 1 laa 
den hele Lejr i saa dyb Bo og sød Slummer, at man 
neppe skulde kunne haft Anelse om det muntre Liv 
og den ungdomsfriske Lystighed, hvoraf saa kort ifor- 
vejen det samme store Rum havde gjenlydt. Men 
»Statsraad Riddervold« — venter ikke, og Torsdag 
Morgen d. 8de Juni Kl. G’/t var alle Mand ombord. 
I det ønskeligste Vejr kom vi saa hjem til flagsmykket 



By og togede gjennem den uendelige Folkevrhumel 
op til Latinskolens Legeplads, hvor Rektor gav en 
kort Skildring af Rejsens Begivenheder, takkede særlig 
Gymnastiklæreren og Intendant Lind for deres Fortje
nester af Turen og med et Hurra for den minderige 
og i alle Maader saa vellykkede Udflugt opløste Toget.

I Anledning af Tirren havde Kand. Skjoldborg 
skrevet følgende Sang:

Til Nidaros!
Mel. Ja vi elsker dette Landet.

Hører 1, hvor Dragen stønner! 
Dåre vil den brat;
Færd det er, som vel sig 

lønner,
Hente kjækt dens Skat.
Det gaar over dybe Vande, 
Over Hav og Fjord, 
Til ved Nidaros vi lande, 
Dronningen i Nord.

> Her ved Elven, hvor I Vrimlen
! Ser af Skibes Had, 
; Trygvason blandt Folkestimlen 
’ Tumled sig i Bad.

Hist paa Sletten, »Kalvskind« 
> kaldet,
' Sverre Seiren vandt,

Hedens under Mandefaldet 
Erling Døden fandt.

Hvad I fandt i døde Bøger. 
Hørte. Frasagn om, 
Vndrende 1 selv besøger: 
Norges Helligdom, 
Dette. Bjerg af Tempelbuer, 
Søiler, Døv af Sten, 
Som sig hvælve stolt I skuer 
Over Olafs Ben.

Forfaldstiders Mulm 1 tyder 
I den brudte Mur, 
Som Musik i Øret lyder 
Slag og Sages Dur;
Thi det Sønner er, som heler 
Fædres Svagheds Brøst 
Og Ruinen smukt meddeler 
Gjenopreisnings Trøst.

•' Bag de Mure hist paa Øen 
: Sukked Griffenfeldt,
; Brusende trindt om den Søen
. Fostred mangen Helt.
? Wessel i hin brede Gade
5 Kastede sin Bold, 
; Hilses fra. sit Broncestade 
' Nu som Tordenskjold.
<
; Subm, GunneruSjSehøningskabte 

Videnskaben Hjem;
j Lærdoms Aand sig helt ei tabte, 

Hæver end sig frem,
£ Blusser hist i Skolens Sale,
: Her i e.t Musé,

I dens Selskabs Skrift og Tale, 
: I hver god Idé.



Vil 1 skue Asbjørn« Stede? ;
Nidarelvens Fald? >
Og hin Mo, som Tusind træde ;
Under Hornets Gjald?
Som en Vind os didhen bringer : 
Dampens Kjæmpehest£ 
Længst mod Syd og Øst den l 

svinger (
Sig som daglig Gjæst. j

Naar 1 til Naturen lytter 
Og til Livets Væld, 
Drøm med Virkelighed bytter, 
Mer ei Bøgers Træl, 
Da det spire vil og grønnes 
Fra det tørre Blad;
Da tilfulde vil det skjønnes, 
Som kun dunkelt sad.

Jason selv ei kunde hente
Bedre gyldent Skind ■
End det, hvormed da 1 vendte > 
Hjem med styrket Sind. -
Somrens Sol det jo forgylder, 
Og det breder sig
Over Alt, hvad Tanken fylder, i
Gjør os inderst rig. ;

Da paa Mindets Tavle gløde 
Vil det glade Tog, 
Da I Undre gik at møde, 
Lærte Livets Sprog, 
Da som Trækfugl hjem I vendte 
Med fornyet Sang
Og med Vingerne udspændte 
Høiere Jer svang.

Kom saaledes intet Opvisningsmøde istand i 1882, 
saa foregik dette i 1883 paa en saadan Maade, at 
intet synderligt tabtes ved et Aars Udsættelse. Men 
Koinpagnikassen var tom, og til en saadan Tur er 
der mange og mangeslags Udgifter, som tilsammen 
gaar op til en ganske vakker Sum uagtet al den imøde
kommende og uegennyttige Velvilje, der ved saadan 
Lejlighed vises Skolen fra mange Kanter. Derfor 
maatte man atter tænke paa en dramatisk Aftenunder
holdning, som for de smaa Skuespillere jo altid har 
baade sin store Morskab og ikke ringe Nytte. Ofte 
kan endog Gutter opfatte sin Rolle saa rigtig, at det 
i høj Grad maa fornøje Tilskueren, og saadanne sce
niske Præstationer frembyder derfor mangen Gang sin 
store Interesse. Valget af hensigtsmæssige Stykker er 
imidlertid her det vanskeligste Arbejde. Efter Hr.
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Skjoldborgs velvillige Instruktion gaves da af Skolens 
Disciple d. 2den og 4de Februar en Aftenunderholdning, 
bestaaende af nedenanførte Prolog af Hr. Skjoldborg, 
et Deklamationsnu  mer af Skolens Dux, Adam Bødtker, 
(første Gang Runebergs »Torpflickan«, anden Gang 
Fritz Reuters »Hvem skal bringe Panden hen?«) samt 
Erik Bøgh's »Mumbo Gumbo Gongong den store«. 
For at faa et Begreb om, hvordan Udgifter stiller sig 
til Indtægter ved en saadan Anledning, overtog Rektor 
dennegang Kassererens Hverv, og det viste sig da, at 
Kr. 262 brutto svandt ind til Kr. 127.95, for at alskens 
Krav (deriblandt dennegang ogsaa til Dekorationer 
Kr. 32) kunde fyldestgjøres. Prologen, som Adam 
Bødtker foredrog, lød saaledes:

Hvad vil I nu med disse Børneløier?
Saaledes lyder det maaske i mangen Barm, 
Der til det Store kun sit Sind og Øre bøier, 
Hvem ingen Barnejubel gjør om Hjertet varm.

O, lad det rulle op det Mindets Taagetæppe, 
Der hyller deres egen lyse Barndoms Færd! 
Hvad sværmed selv de for som Trylleslot? og neppe 
De tede sig som moden Tænker eller Lærd.

Dog I os bedre vil forstaa, I, til hvis Hjerte 
Med Ømheds Baand er knyttet en af disse Smaa, 
I Fædre, Modre, som saa glad ser Kundskabs Kjerte 
At lyse venligt op i Barnets dunkle Vraa.

I dele deres Fryd og snart forglemte Sorger, 
I kjende deres Frygt og deres Trængslers Maal, 
At og i deres Stat de være vil en Borger, 
Som for sit Samfund tømte Dystens hede Skaal.

Thi se! Der er et yndigt Sted imellem Bjerge, 
Som Fepaladser hæve de sin høie Tind;
Did drages Skolen, kjækt sit Krigernavn at værge 
Og lære Fjeldnaturens dybe, stærke Sprog.
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Sien ak! Paa Veien did der lurer lumsk en Drage. 
Ei nogen Dødelig med Jernet end den vog.
Dog I er alle med at tage den af Dage, 
I, hvem en venlig Sympathi til Huset drog.

I vil de Smaa den lyse Sommerfærd just lette; 
Thi Pengemangel, det er Dragens rette Navn. 
I vil ei strenge Fordringer til Spillet sætte; 
Det er jo Børn, som søge Brødres Gavn.

I Anledning af Mødet foreslog Rektor i Skoleraad 
d. 27de April følgende Rute: Med Dampskib over 
Isingvaagen direkte frem til Sylte (Annex til Vestnæs) 
i Tresfjorden Onsdag d. 30te Mai, Retur 1ste Juni 
om Molde og Retiro til Eide, hvor Nattekvarter tages ; 
den følgende Lørdag over Furset og Battenfjordsøren 
tilbage med Sundalsdampbaaden. Middag bestilles 
første Dag paa Dampskibet. Det nødvendige Antal 
Heste bestilles fra Battenfjorden til at møde os, nogle 
allerede paa Molde for Bagagens Skyld, andre paa et 
Undervejssted med Langvogne for at optage Gutter, 
hvem Marschen bliver for drøj.

I Skoleraad d. 22de Mai meddelte Rektor, at Damp
skibet »Kristiansund«, der af Konsul Knudtzon med 
sædvanlig Imødekommenhed var stillet til Skolens 
Raadighed, ikke vilde kunne blive betids nok færdig 
fra sin Reparation i Trondhjem til at kunne overføre 
Skolen til Tresfjorden, og at han derfor havde seet 
sig nødt til ogsaa denne Gang at ty til »Ganger Rolfs« 
Rederi (D’Hrr. Konsul Chr. Johnsen, Niels og Rasmus 
Parehus), der med stor Beredvillighed lovede at bringe 
os ud af den derved fremkaldte Forlegenhed, hvorhos 
det fra Rederiets Side intet var ivejen for, at vi anløb 
Molde for at tage sammes Skole med over Romsdals
fjorden. Afrejsen herfra bestemtes til Kl. 8 Onsdag 

5
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Morgen, hvorved vi vilde være paa Molde heniinod 
Kl. 2. Derhos vedtoges at bestille Dampskibet »Molde« 
til Sylte Kl. 8 Fredag Morgen. Endelig skulde Ad
junkt Lind Mandag d. 28de Mai algaa til Battten- 
f jorden for der at bestille det nødvendige Antal Heste 
at møde os dels paa Molde dels paa Strande, og for 
at ordne Nattekvarteret til Lørdag paa Eide og i nød
vendigt Fald paa de omliggende Gaarde.

I Skoleraad den Ilte Juni blev følgende taget til 
Protokols om Mødet: Tresfjordsmødet foregik efter 
Programmet i det ypperligste Vejr og uden mindste 
Uheld. Samtlige Lærere ved alle 3 Skoler afgav Møde 
med Undtagelse af den sygmeldte Klasselærer, Semina
rist Blichfeldt i Aalesund, ialt 35 Lærere. Heniinod 
250 Gutter deltog, idet Aalesunds Skole ikke havde 
medtaget de 2 nederste Middelskoleklasser .og Halv
parten af 3die, ligesom der ogsaa udeblev nogle fra 
Molde Skole og fra vor Skole 25, hvoraf blot 16 del
tager i Exercitie. Paa Returen havde Moldensernes 
Gja^stfrihed beredet os en Fest paa ea. 3 særdeles 
hyggelige Timer i Molde Skolcgaard. Under Opholdet 
der toges et Rundskue over Moldes imponerende Om
egn fra Reknæshaugen, derefter besaaes efter speciel 
Indbydelse Konsul Johnsens smukke Landsted »Retiro«, 
hvorfra man drog Kl. noget over 4 videre, rastede 
saa paa Mjelve og ankom Kl. 97a til Eide, hvor Adj. 
Lind havde sørget for et udmærket Nattekvarter. Lør
dag derefter fra Kl. 9 til P/a tilbagelagdes derpaa 
Reisen til Battenfjordsøren med tre Kvarters Ophold 
paa Fwset. »Ganger Rolf« paa Rute fra Sundalen 
førte os derpaa til Byen.

Denne korte Oversigt skal her udfyldes med nogle 
yd e ri igere T il føj ni nger.
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Efterat Byens Ordfører Konsul Chr. Johnsen havde 
sagt os Farvel ved Afrejsen, og den glade Skare'havde 
svaret herpaa med et jublende Hurra for Kristiansund, 
gjorde »Ganger Rolf« en Rundtur omkring paa Sun
det for at hilse paa Rederne og stemmede derpaa, flag
smykket fra Top til Skrog, under almindelig Flagning 
i Byen ud paa Bremsnæsfjorden. Kvernæs Præstegaard 
hilsedes paa vor Forbifart, og da vi kom ud paa Hu- 
stadviken, viste denne et usædvanlig blidt Ansigt for 
ikke strax at betage de smaa Søfolk Modet og svække 
Fornøjelsen ved Turen. Da Julsundet var passeret, og 
»Ganger Rolf« forandrede Kurs indover mod Molde, 
steg Spændingen til det højeste. Overraskelsen blev 
stor, da man nærmede sig den flagsmykkede By og 
saa Molde Skole i sin velkjendte Dragt præsentere sig 
med et særdeles respektabelt Gutte-Musikkorps. Paa 
Overfarten til Sylte, hvorunder dette ufortrødent lod 
sine Toner hore, gjordes en Drejning ind mod Hellands 
Præstegaard i Vestnæs og gaves Salut, som besvaredes 
med Flagbilsning. Den herlige, storartede Natur impo
nerede os, og vore Gjæster Moldenserne orienterede os 
paa det bedste under den hele Overfart. Neppe var 
Ankeret i Bunden Kl. o Efterm., førend vi omsvær
medes af Baade, der besørgede os iland. Vore Værter 
Aalesundenserne var, som sig hør og bør, allerede 
ankomne nogle Timer tidligere og modtog os nu ved 
Hovedkvarteret Kirkesylte. Rektor Voss ønskede os 
hjertelig velkomne, og Aalesunds Skole hilsede os med 
følgende Sang af Overlærer Bugge:

Vi hilser Jer, Brødre fra klippebygt 0 
.Med vingede Snekker i Sunde, 
Fra yndige Strand ved den blinkende Sjø 
Med Alper kring frodigste Lunde.
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Vor Hilsen i Toner vi bringer, 
Hvor Eclio fra Fjeldene klinger.

Se I alt staar vor Moder som smykket til Fest 
Med Bræ over grønnende Dale, 
Og Fjordbølgen leger og livisker som bedst 
Til Bredden sin Kjærligheds Tale;
Saa, Brødre, i festlige Møde 
Skal Hjerter i Vaarstemning gløde.

Som ærlige Stridsmænd vi rækker Jer Haand;
Lad gjalde saa Lurerne siden!
Da bryder vi Lanser med ridderlig Aand, 
Og saa — staar vi sammen i Striden; 
Og høit vil vi Fanerne bære 
For Fostbrødrelaget til Ære.

Men mærk dig, min Broder, der kommer en Tid, 
Da Kampen biir bed under Skjolde;
Da mindes vi trofast den Ungdommens Id
I Fylking som Bidder s mænd bolde:
Ei Daddel og Frygt skal fordunkle 
Vort Skjold; det skal straale og funkle.

Denne Velkomsthilsen besvaredes paa de 2 andre 
Skolers Vegne af Rektor Brinchmann, der sluttelig 
oplæste følgende Telegram fra Kristiania;

«Veteraner af Aalesunds, Kr.sunds og Molde Skole
kompagnier ønsker i glad Erindring om fordums Kamp 
og Sejer Held og Lykke for Treskolemødet. Leve 
Broderaanden mellem de romsdalske Skoler!« Under
tegnet af 12 Aalesundensere, 12 Kr.sundensere og 16 
Moldensere. Efter et fuldtonende Hurra for Telegram
mets Afsendere brød hver Skole op til sine respektive 
Logier, idet Indkvarteringssedler imidlertid af vedk. 
Komite var uddelte. Kr.sunds Skole havde Kvarter 
paa Nerheim.
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Kampens Dag den 31te Mai oprandt dunkel og 
overskyet, men ud paa Formiddagen klarnede Vejret 
op, og Kl. IOV2 marscherede de 3 Skolekompagnier 
ind paa den med talrige Flag eg Vimpler smykkede 
indhegnede Plads paa den flade Øre nede ved Fjorden, 
hvor Opvisningen skulde foregaa. Tilrejsende fra de 
3 romsdalske Byer og en Mængde af Bygdens Folk, 
nogle endogsaa fra Ørskoug, slog Kreds rundt om 
eller tog Plads paa Skraaningen nedenfor Kirken. Før 
Opvisningen afsang Moldenserne under Akkompagne
ment af sit eget stoute Musikkorps følgende Sang af 
Rektor Brinchmann:

Mel.
Vagt i gevær!

Lejren har gjæster i vente, 
fremmede mon eller kj endte?

Mon hvem det er?
Ha, ja forsand, 

trommer alt tydelig høres, 
lyden os nærmere føres, 

ud alle Mand!

Herrliga Land.
; Skimter du ej
! hist mellem marker og agre
j Mørernes bannere flagre 

bid frem paa vej!

Kaumer giv agt!
j Velkomst vi vennerne sender,
5 sød er med granner og frænder 
J fostbroderpagt.

Jubler i sky!
Her under Tresfjordens tinder
Fursets og Ejdsvågens minder 

voxer paany!

Opvisningen foregik for Oberstløjtnant Sommer- 
schield, der for 4 Aar siden. ogsaa havde modtaget en 
lignende ved Eidsvaagmødet (hvorom forrige Program 
indeholdt Beretning). Efter Lodtrækning kom Turen 
først til Molde Skole, saa til Kr.sunds og endelig til 
Aalesunds. Samtlige Skolers Øvelser fulgtes med spændt 
Opmærksomhed fra Tilskuernes Side og var i sig selv 
saa interessante og gik saa godt, at de nok kunde for
tjene alt det Bifald, de ogsaa i rigeligt Mon høstede.
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Endelig sluttede de 3 Skolekompagnier sig sam
men til en Bataljon under Anførsel af Kaptein Blehr 
og defilerede nu med flyvende Faner og klingende Spil 
forbi Oberstløjtnanten, som derpaa traadte frem for 
Fronten af den paa Linje opstillede Bataljon og ud
talte sig i opmuntrende og anerkj endende Ord om de 
Præstationer, hvortil han havde været Vidne, og som 
lovede godt for Fremtiden. Han endte med at erindre 
den Mand, der havde højeste Befaling over Rigets 
Krigsmagt, og udbragte et »Leve Hs. Maj. Kongen 1« 
Efterat derpaa de 3 Kompagnier havde sluttet sig 
sammen i aaben Karré, henvendte vor Skoles Rektor 
sig til Forsamlingen omtrent i følgende Ord:

»Paa samtlige tre Rektorers Vegne har jeg først 
at frembære vor bedste Tak til Hr. Oberstløjtnant 
Sommerschield for den Velvilje, De fremdeles viser 
vore Skoler ved ogsaa denne Gang at modtage deres 
Opvisning. Netop derved bliver De ogsaa sat istand 
til desbedre at kunne vurdere Fremgangen. Ogsaa 
for de anerkj endende og opmuntrende Ord, De til 
Slutning lod falde, være De takket.

Saa ønskede jeg da ogsaa at henvende nogle Ord 
til eder, kjære Gutter, og det er mig en ikke liden 
Glæde derved tillige at give denne saa talrige Folke
skare Lejlighed til at høre, hvad jeg har at sige i 
denne Stund.

Naar jeg idag med levende Deltagelse fulgte, eders 
Øvelser, da har Navne som Olympia, Isthmos, Pytho 
fremstillet sig for min Sjæl. De allerfleste af eder, 
mine unge Venner, har læst eller hørt om Græken
lands olympiske, isthmiske eller pythiske Lege. Vist
nok var fra disse heller ikke de aandelige Interesser 
udelukkede; men for den allervæsentligste Del var 
ogsaa de beregnede paa legemlige Idrætter, just saa
ledes som en saadan Dag nu hos os. Og tætte og 
talrige var de Tilskueres Skarer, som omgav de for
skjellige Væddekampe.
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En Tilskuer i Kredsen vil jeg idag hente frem og 
fæste eders Opmærksomhed paa, og det er ingen rin
gere Mand end Paulus, Herrens Apostel. Flere Steder 
i dennes Breve viser os, med hvilken Deltagelse ogsaa 
han har fulgt disse Legemsøvelser. »Ikke at jeg har 
allerede grebet det eller er allerede fuldkommen; men 
jeg jager derefter, om jeg og kan gribe det, efterdi 
jeg og er greben af Kristo Jesu. Brødre! Jeg agter 
ikke mig selv at have grebet det. Men ét gjør jeg: 
forglemmende, hvad der er bagved, og rækkende efter 
det, som er foran, iler jeg mod Maalct til det Klenodie, 
som hører til Guds Kald herovenfra i Kristo Jesu.« 
(Filipp. 3, 12—14).

Og i et andet Brev:
»Ved I ikke, at de, som løber paa Banen, løber 

vel alle, men kun én faar Klenodiet? Løber saaledes, 
at I kan erholde det«. (1 Kor. 9, 24).

Flere af eder kjender disse Ord, og alle ser I, at 
det er Væddeløbet paa Rendebanen om Kampprisen, 
som her foresvæver Apostelen. Han havde da ogsaa. 
haft Anledning nok til at overvære dette ved de isth- 
miske Lege under sit Ophold i Korinth. Og Manden 
med det aabne Øje og klare Blik forstaar ogsaa at 
bedømme de legemlige Idrætters Værd og Betydning. 
»Ikke at jeg allerede har grebet det eller er allerede 
fuldkommen«, klager dog selv en Apostel, og hvad 
skal da — vi sige? Bekjende maa vi, at Fuldkom
menhed ikke i noget Stykke blev den dødeliges Lod. 
Men skal vi derfor give os over og lægge Hænderne 
i Skjødet? Det er dog det sidste, Apostelen tænker 
paa, efter hvad vi hører. Og her har vi at følge hans 
Exempel og opmuntrende Tilraab.

Fremad — er Tidens Løsen, og det med Rette. 
Stilstand fører ikke til Maalet; men fremad — som 
vi saa ofte hører fra eders Øvelser paa Exercerpladsen 
— det er det rette Ord. Men er det nok? Mener 
Apostelen, det er nok? Apostelen har en mærkelig 
Evne til at drage Blikket opad, til de himmelske Ting, 
til i de menneskelige Ting, i de menneskelige Idrætter at 



72

lære os at se noget dybere og større, noget høiere og 
herligere. Han taler om et »Klenodie, som hører til 
Guds Kald herovenfra i Kristo Jesu«. Med et fremad 
forbinder han et opad i Jesu Navn, og kun den, 
kjære unge Venner, som forstaar at forene disse to 
Ting, han alene træffer Centrum, ja han alene er paa 
rette Vej til Maalet.

Og nu, kjære Gutter, skal I have Tak for, hvad 
vi saa idag af ædel Stræben hos eder. Vi har meget 
at lære af hverandre, og ædel Kappestrid gjør godt, 
og en Styrkeprøve nu og da bringer Fremskridt. Frem
gangen siden sidst er iøinefaldende. Alen det er vi 
vist alle enige om, at Æren for, hvad Dagen har bragt, 
skyldes for en væsentlig Del vore tre Gymnastiklærere, 
og derfor vil vi alle Mand bringe dem en særlig Tak 
i et 3 Gange 3 rungende Hurra.

Derpaa istemte den hele Folkeskare Salmen »Lover 
den Herre, den mægtige Konge med Ære«, hvoraf et 
Aftryk tidligere var uddelt blandt kj endte og ukj endte. 
Efterat saa Rektor Brinchmann havde talt for Fædre
landet, hvorefter »Ja vi elsker dette Landet« afsanges, 
og Rektor Voss for vore gjæstfrie Værter Tresf jordin
gerne, foredrog hver af Skolerne for sig flere af sine 
indøvede Sange til stor Glæde for de lyttende Folke
skarer. Her viste det sig, at Aalesundenserne med 
sine sølvklare Stemmer aabenbart gik af med Prisen. 
Vor Skoles Digtere Theodor Gaspari og Jens Skjold
borg havde skrevet hver sin Sang til Mødet, som lød 
saaledes:

Og staar vi paa vor Tur, 
trods Sang og Tromme-Dur, 
for Bakkeheldet træt og varm og lei; 
saa Gutter — ja hvad saa?
saa siger vi: »Gaa paa !
Gaa paa med Bajonet mod Fjeld og Hei«.



Men staar vor Kamp, o ve! 
mod — mensa og mensæ, 
mod Angst og Axt og Bank og Braut og Brunst, 
saa gi’r vi os vel — hvad?
Nei Gutter, saa: »Hurra!
Gaa paa med Bajonet mod Kuli og Kunst!«

Og maa vi siden med
i Livets Hærgeled
mod List og Løgn, til Strid og Saar og Blod, 
saa lad os som idag 
gaa paa i alle Slag, 
gaa paa med Bajonet og freidigt Mod!

(Af Theodor Caspari. Melodi af Chr. Bræin.)

Mel. Ja, vi elske dette Landet.
Husker I det glade Stævne $
Ved den fagre Fjord, j
Da vi øved Kampens Evne, 
Viet Fædres Jord, -
MedensVaarens Dronning sendte < 
Os sin Hilsen mild j
Og vort unge Hjerte tændte 
Med Begeistrings Ild?

Venners Hær vi atter skue, 
Rødt og Hvidt og Blaat; 
Blusser ei den gamle Lue, 
Trods at Aar er gaa’t?
Kjendes ei, vi høre sammen, 
Som i Flagets Dug 
Trillingfarvers friske Flammen 
Fylder glad vor Hug?
Er det ei, som om de sige: 
»Værer uden Plet, 
Ei I for hverandre vige, 
Hver for sig gjør Ret! 
Norske Gutter vil I være, 
Gjør mod Fienden Front, 
Saa I hævde Norges Ære, 
Passe smukt jer Dont.«

Træer hviske, mens de vinke: 
»Værer frisk som vi!« 
Fjelde til os glitre, blinke: 
»Rager op og I!«
Engen yndigt til os smiler
1 sin Blomsterpragt: 
»Med at springe ud nu iler, 
Viser Kundskabs Magt!«

? Al Naturen til os taler,
; Aander paa os blidt,
J At i os sig smukt afmaler,S
< Hvad vi her har se’t.

Rosen frisk paa vore Kinder,
> Glandsen i vort Blik

Og en Hær af lyse Minder
; Vi til Bytte fik.
i Nu Farvel 1 Hør Trommen røres, 

Fanen Vingen slaar;
i Et Hurra, som vidt kan høres, 

Mindes gjennem Aar,
i For de Venner blaa og røde, 

Dem ved Fjord og Sund,
j Til vi atter engang møde
( I en Glædens Stund 1

Jens Skjoldborg.
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Forøvrigt var der ingen af Skolerne, hos hvem 
den poetiske Aare flød rigere ved denne Lejlighed end 
hos Molde Skole. Den omdelte et Hefte paa ikke 
mindre end 6 Sange, hvoraf 4 var skrevne af Disciple 
i Gymnasiet, under Titel: »I Molde skoles lejr på 
Tresfjord—Sylte 31te mai 1883«.

Nu forlod de 3 Kompagnier Kamppladsen og af- 
marscherede hver til sit Kvarter for at holde Middag, 
medens Lærerne og af de tilrejsende saamange, som 
Rummet paa nogen Maade kunde optage (deriblandt 
de 3 tilstedeværende Læger, hvoraf hvert Kompagni 
havde sin), samledes til et belivet Festmaaltid under 
Aalesunds Rektors Præsidium i Kirkesyltes største, 
smukt dekorerede Stue i et Antal af ca. 50, som Fest- 
komiteen (Overlærer Landmark og Klasselærerne Olsen 
og Brun) ved en i Sandhed virtuosmæssig Udnyttelse 
af Gulvfladen havde vidst at skaffe Plads til. Som 
venteligt er i et Lag af Akademikere, var her en Uen
delighed af Skaaltaler baade med Alvor og Gammen. 
Her skal kun nævnes en for Skolernes Statsraad, Hertz- 
berg, som i sin Tid gav Stødet til saadanne Møder af 
Skolerne, og til hvem der ogsaa telegra feredes paa 
Tilbagerejsen fra Molde. Den til Drammens Skole 
forflyttede Adjunkt Klausen, som sidste Gang nu deltog 
i et saadant Møde med os, lod sit spillende Lune fri 
Tøjle og bidrog ikke mindst til at udbrede en inderlig- 
hyggelig Stemning i Laget ved et Par humoristiske 
Skaaltaler. Ved Skaalen for de 3 Gymnastiklærere 
savnedes vor Skoles, der med sjælden Opofrelse gav 
Afkald paa vort Selskab for at se sine smaa Krigere 
tilgode i Lejren paa det et godt Stykke derfra liggende 
Nerheim efter Formiddagens Anstrengelser. Stedets 
Sognepræst O. T. Krogh erindredes ogsaa af Rektor 



Voss med megen Beklagelse over, at vi maatte und
være denne intelligente Mands interessante Selskab. 
Men Tiden maatte benyttes, da Moldenserne skulde 
afreise allerede samme Dags Aften, og da Tromme
hvirvel antydede, at Kompagnierne atter samledes paa 
Øren, flokkedes nu paany alle omkring dem for at 
overvære deres forskjellige Lege, Kapløb, Sækkeløb, 
Styrkeprøve ved at trække i Toug, Smidighed i at gaa paa 
Hænderne, gjøre Rundkast uden at berøre Jorden, Dans 
o. s. v., alt under Læreres Tilsyn og Bestræbelse for at 
udvide Ringen, hvergang Tilskuerne altfor tæt stimlede 
sammen for des bedre at se. Saa lyder »Meldes« Damp
pibe atter og atter, og nu meget utaalmodig, og der 
maa brydes op. Opstilling! Afskedstaler og Ledsagelse 
til Stranden, Salut og Viften fra og til de bortdra
gende. Saa forlægges Scenen til Tunet paa Kirkesylte, 
og det af Aalesunds Skole medtagne Musikkorps spiller 
op, og livlig gaar Dansen, hvori ogsaa Bygdens Ung
dom deltager med en mærkelig Udholdenhed. En Pause 
indtraadte, hvorfor Musiken var yderst taknemmelig, 
da Adjunkt Klausen paa sin sædvanlige mesterlige 
Maade efter nogle smukke Indledningsord om Bogens 
Krav til Gutterne, der mangengang synes saa strængt 
og saa ubeleiligt, og som dog er saa vel begrundet og 
baade saa nyttigt og fornøjeligt at efterkomme, oplæste 
Asbjørnsens »Dumme Mænd og Trold til Kjærringer* 
og »Herremandsbruden» til jublende Glæde for den 
sig tæt sammenstuvende Forsamling, der lyttede til 
med Ører, Øine og Mund for ikke at miste noget. 
Efter et lidet Fyrværkeri, som Kaptejn Blehr var Me
ster for, — Opstilling og Afmarsch til Kvartererne. 
Den Nat var det usædvanlig stille og roligt i Leiren.

Kl. 6 Morgen 1ste Juni gik Reveljen, og Blaa-
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buxerne kom op af Halmen i en Fart; thi Kl. 8 skulde 
alle Mand være nede ved Stranden for at drage hjem
over med »Molde». Men forinden var meget at gjøre; 
der skulde børstes, pudses, vadskes, pakkes, intet glem
mes, Trosvogne læsses, spises, siges Farvel baade hist 
og her, — og enhver skulde hjælpe sig selv, da 
Martha eller Karen Barnepige var efterladt hjemme. 
Aa jo! Kom og se, og Du skal finde, at Skolens op
dragende Gjerning ogsaa øves paa saadanne Ture. —- 
Opstilling! Tale og Tak foran Fronten til Værtskabet 
paa Nerheim med Hurra-Besegling! Afmarsch til Ho
vedkvarteret under Trommedur!

Her finder vi Blaatrøjerne med de hvide Huer op
stillede for at modtage os til det sidste Farvel. Taler 
med gjensidig Tak af Rektorerne for det hjertenshyg- 
gelige Samvær, Mindelse om, at ved næste Aløde vil 
mange af os savnes, Alanelse om, at ingen maa sav- 
nes ved det største af alle Aløder, Tak til Aalesunds 
Gutter for deres liflige »Fuglesang® (deres Sanglærer 
er Hr. Fugl) og gjensidige Hurraer til Afsked. Opbrud 
af begge Skoler til Stranden og saa Embarkering af 
Kristiansunds Skole paa det flagsmykkede »AIolde». 
Salut og atter Hurraer og Svingen med Hatte og Huer.

Var Vejret meget godt paa Henfarten over Roms
dalsfjorden, saa var det idag rent henrivende deiligt, 
med solklar Himmel og spejlblank Fjord, og Afskedens 
Vemod mildnedes paa denne AIaade mere og mere, jo 
nærmere vi kom Alolde By. Her stod atter de ufortrødne 
Rødtrøjer paa Bryggen med sit Musikkorps, spillende 
til Velkomst, for efter Indbydelsen ionsdags, da vi an
løb Stedet, at føre os til Latinskolegaarden, hvor Alolde 
By vilde vise os sin Gjæstfrihed. Festkomiteen (Agent 
P. Dahl, Overretssagfører Alønniche og Apotheker Pet- 
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tersen) og dens Damer havde lier sørget for en rigelig 
Anretning af alskens gode Sager, som kunde mætte og 
lædske efter den hele 2 Mile (!) lange, tærende Sørejse. 
Og man lod sig Retterne smage, det var Synd at sige 
andet. Under Taler af Agent Dahl, Rektor Brinch- 
mann, Sagfører Mønniche, Overlærer Owren o. ti. paa 
den ene Side og fra Kristiansundensernes af Rektor, 
Caspari og Skjoldborg var saaledes over 3 Timer paa det 
behageligste og kun altfor hurtig forløbet, og nu gjaldt 
det at bryde op. Men dette var det allervanskeligste 
paa hele Turen, takket være Værtsskabets mageløse 
Forekommenhed. Kristiausunds Rektor behøvede al 
sin Bestemthed, for at vi skulde kunne holde Ruten. 
Man vilde beholde os den hele Dag og stillede os et 
Bal den lyse Sommernat i Udsigt. Men han forblev 
urokkelig og gav Kompagnichefen for sidste Gang Or
dre til Opbrud — til Reknæshougen. Med Molden- 
serne i Spidsen togede man saa did med mange andre 
i Følge. Og da man var kommen didop, forstod man 
først, hvad man vilde have tabt, om man ikke havde 
taget et saadant Rundskue med. Ingen Beskrivelse kan 
forklare, hvilket Panorama der her laa udbredt for os 
over Byen og nærmeste Omegn til alle Kanter, over 
den brede spejlblanke Fjord med de yndige smaa Øer 
ikke langt fra os, den Krans af de blaanende ensdan- 
nede og saa herlige Alper i Baggrunden, der »som 
Kjæmper end i Brynjer blaa, med Sølverhjelm om Is
sen staa», — nei, ingen Pen formaar at beskrive et 
saadant Skue, og tilmed i den heldige Belysning, hvor
under vi dennegang saa det. Gutterne blev ogsaa 
overvældede og stod i længere Tid ganske tause og 
stille, — saa hørtes her og der et Spørgsmaal til deres 
moldensiske Venner: hvor er Romsdals Horn? hvor 
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ligger nu Trcsfjorden, vi kom fra? Er det Vestnæs, 
som stikker frem der? Hvor gaar Vejen til Aalesund? 
Hvor har vi nu Sækken? o. s. v. Men Byselskabet, 
som havde Fortjenesten af at have anlagt den sig i 
Slyngninger bugtende Vej op til Udsigten, havde hel
digvis sin bedste Repræsentant med i Følget i Besty
relsens Formand, Kjøbmand Owren, og det var da 
selvsagt, at Rektor greb Ordet fra en Bænk som Ta
lerstol paa den øverste Top af Udsigten og hjertelig 
takkede ham og det hele Byselskab for deu Nydelse 
over alle Nydelser, som i denne Stund beredtes hans 
Disciple ved dette Rundskue, og udbragte et »Leve* 
for dette Selskabs bestandige Trivsel. Da Hurraerne 
var hendøede, svarede Hr. Owren med en Tale for 
Fædrelandet, hvis storartede Skjønhed saa smukt aa- 
benbarede sig i Romsdalens herlige Natur. — Men 
Tiden led, og vi skulde til Eide den Aften, 22 Kilom. 
fra Molde. Da imidlertid Geværerne var satte igjen 
i Molde Skolegaard, maatte man atter indom der, og 
efter nu igjen at have taget Farvel med Værter og Vær
tinder, som paa den elskværdigste Maade paany for
søgte at holde os tilbage, fortsattes Turen til Retiro, 
’A Times Vej indenfor Molde, hvis Eier ved et Tele
gram strax ved Landstigningen i Molde paa Tilbage
rejsen atter bragte sin tidligere venlige Indbydelse i 
Erindring. Selv var Familjen endnu ikke flyttet ud 
paa dette sit yndige Sommeropholdssted; men den var 
godt repræsenteret ved 2 Sønner i Skolekompagniet, 
som med en mærkelig Takt viste Lærere og Kamera
ter alle Seværdigheder baade ude og inde og i sine 
orienterende Bemærkninger levende mindede om sine 
Forældres Glæde i Stedet. I Parken derude er en Indsø, 
»Atlanterhavets kaldet, og det var for de kristiansundske 
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Gutter aabenbar det interessanteste Punkt; tbi alle 
maatte selvfølgelig ud i Baaden og ro paa Atlanterha
vet. Efterat baade store og smaa var bievne gjorte 
tilgode og aandelig-legemlig styrkede paa Retiro, fort
sattes nu Rejsen hjem. Forældre og Sødskende og en 
stor Skare forøvrigt af Byens Indvaanere modtog »Gan
ger Rolf« med den kostbare Ladning paa Bryggerne. 
Kompagniet stillede sig under Gevær og troppede op 
paa Skolens Legeplads, hvor Toget opløstes under et 
levende Hurra for den saa interessante og minderige 
lange Udflugt. Kl. G Efterm. afsendte Rektor telegra
fisk Slutningshilsen til de andre Skoler saalydende:

»Rektoren Molde. Varmeste Tak for Samværets 
glade Stunder! Moldes Gjæstfrihed bevares blandt 
lyseste Minder.«

»Rektoren Aalesund. Hjemkonme bedste Velgaa- 
ende, ypperligste Vejr sender vi hjertelig Tak for ufor
glemmeligt Møde.«

I'ra
Den Kongelige Norske llegjerings 

Departement for Kirke og Undervisnings-Vcesenet.

I Betragtning af, hvad Simlen, den høiere saavel- 
som den lavere, skylder Dr. Martin Luther, har De
partementet antaget, at 10de November førstkommende, 
400 Aarsdagen efter hans Fødsel, bør feires som en al
mindelig Skolefest.

Idet man overlader til Rektor og For stander skab 
at træffe de nærmere Foranstaltninger i denne Anled
ning, skal man indskrænke sig til at anbefale, at Rek
tor eller den af bolens Lærere, som paa hans Opfor
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dring maatte erklære sig villig dertil, i en Tale giver 
en Skildring af Lutliers Liv og Virksomhed med særligt 
Hensyn til den Indflydelse, han har øvet paa Opdra
gelse og Undervisning  ; hertil bør slutte sig Afsyngelse 
af til Anledningen passende Sange.

Kristiania den 20de September 1883.
JV. Hertsberg.

D. F. Knudsen.

I Anledning heraf tilskrev Rektor Skolens Lærer 
Kand. Th. Caspari (som da befandt sig i Rom) i Slut
ningen af September med Anmodning om at skrive 
Sangen til Skolens Fest, hvad han med den største 
Redebonhed efterkom, idet han under Ilte Oktbr. over
sendte nedenstaaende særdeles smukke Kantate, hvor
til Sanglæreren Organist Bræin paa forholdsvis meget 
kort Tid satte en stemningsfuld Musik. Kantaten ud
førtes udelukkende af Skolens Disciple under Ledsa
gelse af Instrumentalmusik. Solopartierne overdroges 
til Thorvald Thoresen (3 G) og Peter Rambech (V).

Fremdeles overdroges det til Adjunkterne Bødtker 
og Lind at lede Arbejdet med Gymnastiksalens For
vandling til Festsal og Ordningen forøvrigt med Ud
stedelse af Billetter o. s. v., og at overtage Værtska
bet ligeoverfor de indbudne og disses hensigtsmæssige 
Placering m. v. Disse Herrer fik en værdifuld Bistand 
de 2 sidste Dage før Festen i flere af Lærernes Damer 
med Kransebinding i stor Udstrækning, ligesom efter 
Adj. Linds Forslag Gardiner dennegang anskaffedes 
til Salen for ikke oftere at ulejlige private med Laan. 
Den Maade, hvorpaa Festkomiteen løste sin Opgave, 
vakte da ogsaa fortjent Anerkjendefee.
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Endelig overdroges det Hr. Skjoldborg at lade de 
Gutter i V og VI paa Engelsklinjen, som dertil var 
duelige, i Skrive- og Tegnetimen med Uncialbogstaver 
paa Plader af Velinpapir male Reformatorernes Navne 
og de 4 vigtigste af deres Forløbere til Opfæstelse 
ovenover Kathedret og langs Salens Langvægge.

I sin Tale gav Rektor en Udsigt over Kirkens 
Tilstand før Luthers Fremtræden, saaledes som den 
kom tilsyne under dennes vigtigste Forløbere Johan 
Wiklef, Johan Husz, Johan Wessel og Hieronymus 
Savonarola, og udviklede i Forbindelse hermed, hvor
ledes i Tyskland Skolevæsenets Forfald gjennem Mid
delalderen var gaaet Haand i Haand med den kathol- 
ske Kirkes stigende Fordærvelse, saa at en Reforma
tion baade i Kirke og Skole, i Liv som i Lære maatte 
blive en bydende Nødvendighed. Bogtrykkerkunstens 
Opfindelse havde traadt sine Børnesko for fuldkommen 
at kunne stille sig til Reformationens Tjeneste. Og Af
ladens over al Beskrivelse oprørende Misbrug bliver 
fremdeles den Forargelses Klippe, hvorpaa man stran
der. Naar Markskrigeriet trænger ind paa Religionens 
Enemærker og vil omsætte dyre Menneskesjæle i Du- 
kater og Gylden, da svinder det komiske, og en For
argelse. indtræder saa stor og saa stærk, at Stormen 
ikke lader sig besværge; thi Fristelsen overstiger For
muen. Det længe forberedte Gjennembrud gaar for 
sig i et Øjeblik midt i Europa, i Tyskland. Johan 
Tetsel tvinger Luther frem, og alle Trykkerier sættes 
i Arbeide; »før 14 Dage var omme, havde Sætningerne 
gjennemløbet det hele Tyskland, og inden 4 Piger næ
sten den hele Kristenhed.» Nu skildredes, hvorledes 
Luther dreves frem modstræbende Skridt for Skridt, 
indtil han efterhaanden modnedes til den Aandens

6
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Kjæmpe, der i Guds fulde Harnisk kunde trodse en
hver Modstand. Her dvæledes fornemmelig ved Ban- 
bullens højtidelige Ofrelse til Luerne, Rigsdagen i Vorms 
og Bibeloversættelsen, et Kjæmpeværk saa stort, at det 
har vakt Eftertidens Forbausclse, naar man betænker 
de literære Hjælpemidler, der da var forhaanden, og 
den Samvittighedsfuldhed, hvormed det Linje for Linje 
udførtes. Med Kirkens Ordning gik Skolens Haand i 
Haand, og Luthers Betragtning af Skolen udvikledes 
ved Citater af hans Værker. Latinskolen reformere
des ved Melanthons Bistand, grundig Undervisning 
krævedes i de gamle Sprog, »de Skrin, hvori Kleno
dierne gjemtes,» der arbejdedes paa god Sang, og der 
forlangtes en mere menneskelig Skoletugt, medens Al
mueskolen maatte bygges op saa at sige paa bar Grund 
med Luthers lille Katekismus som epokegjørende Læ
rebog. Endelig gaves en Skildring af Luthers Person
lighed og fast overmenneskelige Arbeidskraft, hans 
klippefaste Tro og uforlignelige Barneenfold i Bønnen.

Ka.X3.tsi.tQ_

Kvartet.
Vi drog til dit hellige Hus, o Gud, 

vi mange, mange;
vi tænkte at synge vor Kummer ud, 
vor Længsel i hellige Sange.
Men de bød os at tie; saa sang de selv 

fra det højnede Hvælv 
de mange, de fremmede Sange; 
vi skjønte dem ei, vi mange.

Solo.
Jeg sad i Cellens dunkle Nat 
saa kummerfuld, saa gudforladt 
for mine Synder mange; 
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jeg klaged for t(e»i min tunge Nød. — 
De bød mig at faste og pidske mit Kjød, 
da skulde jeg Freden fange.

Jeg faster vel fra Kveld til Kveld, 
jeg pisker Nat og Dag mig selv; 
men (.tud er end den strenge. •— 
Hvorlænge, ak, hvorlænge?

Recitativ.

Hvorfor nedbøies min Hu, 
bruser du over, min Sjæl ? 
Bi efter Gud ; 
takke ham skal du endnu.

Kor.
Aarie paa raaskedags-Morgen vi kom, 
s.ogte en Frelser fra Synden og Døden. 
Synden og Nøden 
vilde vi bragt ham. 
Graven var tom. — 
Hvor har 1 lagt ham?
Sørgende gaar vi i Virakens Flom, 
tinder ham ikke, og (.Isen vil kvæle. 
Hjerter og Sjæle 
vilde vi bragt ham — 
Graven er tom. — 
Hvor har I lagt ham ?

Solo.
M<1. Ver Gud han er saa fast en Borg. 

Opstanden er den Herre Krist. 
Se her er Bibel bogen! 
Slaa op og tro det kun forvist, 
saa er I frelst trods nogen. 
Stem op; stem op i Kor! 
Er Satanas end stor, 
jeg staar paa Herrens Vei, 
vor Gud han hjatlpe mig, 
jeg kan ei andet — Amen.

0*
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Kvartet.
Hvilken Sang,
Hvilken jublende Klang!
Tor vi synge de hjemlige Toner?

Solo.
Hvilket Skin 
bryder straalende ind! 
Hvilken Fred! jeg tør tro min Forsoner.

Kvartet.
Kom! vi vil vandre i Klynge 
til Graven ved Morgengry, 
vil tale derom, vil synge, 
at Krist er opstanden paany.

Kor.
Mel. Vor Gud linn er saa fast en Borg.

Opstanden er den Herre Krist;
Gud være Lov og Ære;
han hjalp os ud af Løgn og List, 
som vilde os besnære.
Vi atter har hans Ord, 
hans høie Naadehord, 
tør aabne frit vor Mund 
og synge allenstund 
ja; jubilate! Amen.

Kantaten blev afsunget før Talen, efter samme 
No. 76 i Landstad: Nu takker alle Gud.

IX. Disciplinen m. v.
Under 29de Mai 1884 har Kirkedepartementet ap

proberet følgende reviderede Skolelove for denne Skole:
§ 1. Enhver discipel skal baade i og udenfor sko

len vise samtlige skolens lærere opmærksomhed og ly
dighed.

§ 2. De bøger og øvrige skolefornødenheder, som 
anvises en discipel af lians lærere, maa han snarest 
muligt anskaffe sig.
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§ 3. Enhver discipel indfinder sig, renlig og or- 
dentlig paaklædt, i betimelig tid paa skolen, dog ikke 
tidligere end et kvarter før den bestemte skoletid.

§ 4. Hindres nogen discipel enten ved Sygdom 
eller af anden tvingende aarsag fra at besøge skolen, 
maa straks anmeldelse derom fra forældre eller fore
satte indsendes til rektor.

Ellers maa ingen discipel mider nogen Omstæn
dighed udeblive fra undervisningen, hvis han ikke i 
betimelig tid før dennes begyndelse dertil har 
erholdt skolens tilladelse.

§ 5. Enhver discipel skal, naar han om morgenen 
gaar paa skolen, medtage samtlige de til dagens un
dervisning henhørende bøger og øvrige skolefornøden
heder og maa ikke, før han efter endt skoletid forla
der skolegaarden, atter medtage disse, men da heller 
ikke uden udtrykkelig tilladelse lade noget deraf blive 
liggende igjen paa skolen.

§ G. Har det i noget fag været ugj ørligt for en 
discipel hjemme at lære eller udarbejde sit pensum, 
maa han medbringe til vedkommende lærer forældres 
eller1 foresattes skriftlige erklæring herom. Saavel i 
dette tilfælde som ogsaa, hvis det ellers har været no
get ivejen med hvad han skulde udrette til skolen, maa 
han straks anmelde dette, før undervisningen i timen 
begynder.

§ 7. Saalænge skoletiden varer, maa ingen di
scipel forlade skolegaarden uden den inspicerende læ
rers tilladelse. Ligesaalidt maa han begive sig ind i 
nogen anden klasse uden err lærers tilladelse.

§ 8. Nødes nogerr discipel under skoletiden til 
at forlade skolen paa grund af upasselighed, maa han 
derom henvende sig til vedkommende lære]1.
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§ 9. I fritiden mellem de enkelte timer skal di
sciplene i regelen bevæge sig paa legepladsen. Uden
for dennes Indhegning maa ingen discipel opholde sig 
eller paa anden maade unddrage sig inspektørens tilsyn.

§ 10. Fritiden mellem undervisningstimerne maa 
ikke anvendes til forberedelse til skolen.

§ 11. Disciplene skal behandle saavel sine egne 
som sine meddisciples bøger og øvrige skolesager med 
omhyggelighed. Skulde nogen discipel enten under 
opholdet paa legepladsen eller ved anden lejlighed ved 
uforsigtighed volde nogen skade paa bygning eller in
ventarium, har lian straks at anmelde saadant for den 
inspicerende lærer eller ogsaa for sin klasses ordinarius.

§ 12. Disciplene skal i sin indbyrdes omgang 
saavel i klasseværelserne som paa legepladsen opføre 
sig som gode kammerater og afholde sig fra enhver 
kaad og uanstændig opførsel. De skal derhos under 
sit ophold paa legepladsen ikke indlade sig med den 
tilstødende almueskoles børn i sneboldkamp el. desl.

§ 13. Ved skoletidens slutning skal disciplene 
ordentlig og rolig forlade klasseværelset og skolegaarden.

§ 14. Udenfor skoletiden maa ingen discipel gaa. 
ind i noget klasseværelse, med mindre han dertil bar 
erholdt tilladelse.

§ 15. Tillades legepladsen nogen gang benyttet 
udenfor skoletiden, er disciplene ansvarlige for, at 
græsvoldene ikke lider nogen overlast under legen, og 
at denne foregaar uden usømmeligt skraal og spektakel.

§ 10. Om disciples forhold udenfor skolen mær
kes endvidere:

a. Disciple, som ikke bor hos sine forældre, skal an
melde for rektor, hvor de tænker at bo, og i 
tilfælde af flytning hvor do agter sig hen.
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b. Disciple maa ikke besøge kaféer, restaurationslo
kaler eller offentlige forlystelsessteder, med mindre 
de er i følge med forældre eller foresatte.

c. Disciple maa ikke uden rektors tilladelse. paa no
gen maade optræde offentlig (f. eks. ved drama
tiske forestillinger, koncerter, turnfester m. m.)

d. Disciple maa ikke uden rektors tilladelse danne 
foreninger sig imellem, heller ikke optages som 
medlem af andre selskabelige foreninger (f. eks. 
sangforeninger, skytterlag ni. m.)

e. Tobaksrøgning paa gade, vej eller andre offentlige 
steder er forbudt.

Ogsaa i det her omhandlede Treaar har det en
kelte (lange hendt, at Hjemmet er kommet i Strid med 
Skolens Disciplin og Love.

Under 18de Febi'. 1882 maatte saaledes Rektor 
sende en Fader følgende Varsko:

»Deres Søn N. N. udeblev fra Skolens Undervisning 
igaar uden Tilladelse og uden Anmeldelse derom fra 
Hjemmet. Idagmorgos kommer Gutten paa Skolen 
med en Meldeseddel, som forklarer Grunden til For
sømmelsen paa en ejendommelig Maade. *)

Idet jeg i Sagens Anledning henviser Dem til § 4 
i Skolelovene, skal jeg tilføje, at bliver ikke disse nøje 

*) »Da min Søn N. N. inat har været paa Bal, er han uskikket til 
at frekventere Skolen idag og kommer derfor ikke.«

Det var hele Brevet! Faderen synes ikke at have Tanke 
for, at han ligeoverfor den offentlige Skole ogsaa har For
pligtelser, som paalægger hans faderlige Myndighed visse 
Indskrænkninger og Hensyn,
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befulgte, risikerer man, at Discipelen ikke bliver ad- 
mitteret til Skolens Undervisning, naar det falder Hjem
met belejligt at sende ham afstod. Dette er anden 
(tang, saadant indtræffer med Deres Gutter.«

Den 23de Oktbr. 1882 indfandt N. N. sig paa 
Rektors Kontor og beklagede sig over, at Dattersøn
nen N. N. var udvist af Skolen. Rektor trøstede ham 
imidlertid med, at det var just ikke Meningen med, 
at han indtil videre holdtes borte fra Skolen, men at 
det kun gjordes og maatte gjøres for at holde Skole
loven i Hævd, som bestemmer, at ingen Discipel maa 
blive borte fra Skolen uden dennes Tilladelse, og at 
det saaledes slet ikke gik an at tage sig en 
Tur til Trondhjem paa egen Risiko og saa 
komme paa Skolen igjen, naar det blev ved
kommende belejligt, — hvorefter Discipelen atter 
admitteredes til Undervisningen.

I Skoleraadet den 27de April 1883 meddelte Rek
tor Lærerne liere Uordener, som var komne ham for 
Øre om adskillige Disciple. Saaledes havde Søndag 
den 4de Marts om Formiddagen liere Gutter tændt Ild 
paa Lyngen i Byens Omegn. Andre havde kjøbt drik
kende Varer, som var bleven fortærede dels i Parken, 
dels paa en Almenning, foruden Cigarrøgning m. v. 
En Samtale i Enrum med hver enkelt, som deraf var 
bleven Følgen, haabede nu Rektor skulde sikre mod 
Gjentagelse. Desværre blev hans Haab i saa Hense
ende skuffet for en enkelts vedkommende, der fremtu
rede i sin Vanart og derved bragte Straf og Vanære 
over sig selv og Sorg og Krænkelse over Familjen.
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Som Bilag til »Norsk Idrætsblad» medsendtes i 
Begyndelsen af April 1883 en Opfordring, betitlet 
»Sparer Smaafuglene og deres Æg», som Rektor før 
Ugeandagten den 8de April lagde Discipelskaren paa 
Hjerte.

Skrivelse fra »Lyceum» til Rektor af 13de 
Mai 18 83.

Foranlediget ved en fra Aalesunds skoles gymna
sialsamfund »Brage* indløben skrivelse, hvori »Lyce- 
run» indbydes til en liden festlig sammenkomst, som 
»Brage*, i tilfælde skolernes samtykke opnaaes, agter 
foranstaltet ved mødet i Tresfjorden, tillader »Lyeeum* 
sig ærbodigst at anholde om rektors tilladelse til at 
deltage.

»Brage*, Molde skoles gymnasialsamfund »Apolio* 
og »Lyeeum* har i længere tid staaet i brevveksling 
med hinanden, og tanken om at faa istand et fælles
møde er ikke ny. Da det under andre omstændighe
der har vist sig at være en umulighed for os, vilde vi 
nu gjerne gjøre alt for at faa det istand. »Brage» 
har paataget sig at udføre alle forberedelser, og sam
menkomsten vil i det høieste medtage to timer. Mø
det vil, antager »Brage*, lettest kunne finde sted paa 
opvisningsdagen, medens lærere og rektorer efter op
visningen spiser middag. — Haabende, at hr. rektoren 
ikke tager os denne henvendelse ilde op, tegner vi i 
ærbødighed — »Lyeeum«.

Rektors Svar paa samme af 16de Mai 1883.
Nej, Gutter, det er saa langt fra, at jeg tager eders 

Henvendelse til mig i eders Brev af 13de d. M. ilde 
op, at det meget mere er mig kjært, at I kommer saa 
ligefrem til mig med eders Anliggende.
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I ved, haaber jeg, at jeg altid har større Lyst til 
at sige ja end nej. Naar jeg imidlertid lier maa af- 
slaa eders Begjæring om en særlig festlig Sammenkomst 
under vort Møde med eders Klassefæller ved de andre 
Skoler — udenfor den almindelige, hvortil der jo bliver 
fuld Anledning —, saa er det af den Grund, at dette 
vilde saa ganske stride mod Skolens Disciplin og den 
Ligestilling, som ved den er gjennemført for alle Di
sciple.

Hertil kommer Hensyn til Konsekvenserne og til de 
endog betænkelige Følger, saadan Ordning, som selv
følgelig blev den stadige for Fremtiden, vilde kunne 
lede til, — ikke at tale om Sagens økonomiske Side, 
som allerede nu ikke mindst trykker os Lærere for Gut
ternes Skyld, hvergang saadanne Udflugter foranstaltes. 
Kommer vor Skole, som ikke er ganske usandsynligt 
paa Grund af dens Beliggenhed, i den nærmeste 
Fremtid ogsaa i nøjere Forbindelse med Trondhjems*),  

*) Sigter til, at Trondhjems Skoles Rektor ved at høre, at 
Kristiansunds Skole tænkte paa et Besøg til Trondhjem, til
skrev os med Begjæring om, at dette maatte udsættes til 
næste Aar, da hans Skole i 1882 med saa kort Varsel i liere 
Henseender var ganske ufærdig til at modtage Kr.sunds 
Skole. Herpaa gjensvaredes imidlertid, at man slet ikke 

. havde tænkt paa at aflægge Trondhjems Skole noget Besøg, 
hvad der i saa Fald i betimelig Tid vilde være blevet ham 
tilmeldt, men kun med Skolen at tage en Tur til Trondhjem 
for at give Gutterne Anledning til at udvide sin Synskreds 
ved at blive bekjendt med Trondhjems By og smukke Om
egn, foruden nogle af Byens mange Indretninger og Sevær
digheder, i den Udstrækning, som et Par Dages Ophold 
maatte tillade. Endelig meddeltes, at det ialfald til næste. 
Aar (1883) vilde være ganske umuligt at ordne en Sammen
komst med Trondhjems Skole, da vi da skulde have vort 
periodiske Opvisningsmøde med Molde og Aalesunds Skoler. —
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er det des vigtigere for os at erindre det gamle Ord: 
»ptincipiis obsta^ **).

Denne Skrivelse staar det »Lyceum's« Formand 
frit for i Afskrift at oversende »Brage« og, om saa 
maatte ønskes, ogsaa »Apoho«.

Skrivelse fra Rektor af 30te Septbr. 1881 
til Adjunkt Bødtker samt Klasselærerne Molir 
og Guttormsen.

Hoslagt oversender jeg de 3 nu fungerende Reli
gionslærere lier ved Skolen et No. af »Fædrelandet« 
(63) for 13de Aug. d. A. tilligemed en Fortegnelse over 
de Salmer af Landstads Salmebog, som D'Herr. Molir 
og Guttormsen ivaar var bievne enige om at lade 
Skolens 3 nederste Klasser lære, for at denne Sag 
atter kan komme under Drøftelse efter Adj. Bødtkers 
Hjemkomst, og efterat Sognepræst Laache i hint No. 
af »Fædrelandet« har givet sin Mening herom tilkjende.

Ved samme Lejlighed skal jeg fremhæve det øn
skelige i, at de Salmer, som saaledes paa Skolens lavere 
Trin læres, atter opfriskes i Middelskolens øverste Klas
ser og 1ste Gymnasialklasse, for at en saadan Skat 
kan bevares for Disciplene senere i Livet som en dyre
bar aandelig Ejendom. Man vil have bemærket, at 
jeg nu har udvidet Religionsundervisningen i hver af

Det var derfor fuldstændig korrekt og overensstemmende 
med vort Ønske, at Trondhjems Skoles Itektor ikke engang 
tillod sin Skole at modtage os paa Bryggerne under sin 
Fane, og at vi fik al ønskelig Frihed til i dybeste Inkognito 
at stelle os saaledes, som vi bedst vidste og kunde.

**; Det lier udtalte Princip befulgtes ogsaa paa vor Trondhjems- 
tur, forsaavidtsom en meget venlig Indbydelse til en fest> 
lig Sammenkomst en Aften, som flere af Trondhjems Gym
nasiaster lod udgaa til vore do., ikke kunde modtages.
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Gymnasiets 3 Klasser til 2 Timer ugentlig, for at dette 
Fag des bedre kan komme til sin Ret, ligesom jeg før 
har ytret, at jeg skal være redebon til nu og da at 
afstaa en historisk Time i VI til Religion. Tænker man 
nu derhos paa, at Konfirmationsforberedelsen i Almin
delighed falder paa dette Trin i »Skolen, vil man ikke 
kunne sige, at Religion er stedmoderlig behandlet med 
Timer, ikke at tale om, at Vogts Lærebog i Pontoppi- 
dans Forklaring er ulige lettere og kortere end Sver- 
drups, som de andre Skoler bruger, og at enkelte Sko
ler endog benytter den største Bibelhistorie af Vogt 
istedenfor, som vi, Mellemudgaven.

Men én Ting ønsker jeg derfor ogsaa ved denne 
Ledighed at henstille til DHrr. Religionslærere, og det 
er, at det strengt iagttages, at Bibelsprogene læres nøj
agtig ordret uden Bessermachen, og saavidt muligt og
saa, at Disciplene holdes til at gjengive i oratio di- 
recta, hvad der i Bibelhistorien saaledes fortælles, hvor
ved de bliver nødte til en omhyggeligere Forberedelse 
og des bedre kommer ind i Bibelens Aand og simple 
ou dvbe Fortælliugsmaade, end om det tillades dem at 
omsætte alt i oratio obliqua, som blot er en magelig 
Gjenvej. Hellere i fornødent Fald kortere Lektier.

Ved denne Gang at drive det til at faa 2 Reli
gionstimer i 1ste Gym.kl. har jeg ikke saa meget 
tænkt paa Bibellæsning ved Siden af — hvor priselig 
ogsaa denne kan være — som paa det ønskelige i, at 
dog Disciplene paa dette Trin ialfald i Skolen kan faa 
et Begreb om Kirkeaaret og Gudstjenestens rituelle 
Anordning og modnes til med Bevidsthed at leve sig 
ind i samme. Dette trænges i vore Dage. Som jeg 
allerede tidligere har gjort Kand. Mohr opmærksom 
paa, er der udkommet et til Skolebrug meget hensigts
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mæssigt Skrift herom af Ramsvig, hvoraf cle fornødne 
Aftryk er bestilte gjennem Herlofsens Boglade og be
stemte for 1 G. Det kan gjennemgaaes enten samtidig 
med Kirkehistorien (1 Time til hvert Fag) eller efter sam
mes Gjennemgaaelse, ganske efter Lærerens Behag.

Saavidt herom denne Gang! Naar DHrr. har til- 
endebragt sit Arbejde, hvis Udbytte vil komme til at 
fastslaaes for en længere Fremtid, tør jeg bede mig i 
sin Tid underrettet om Resultatet.

Vedkommende Læreres Svar af 5te De
cember 1881.

Som Svar paa Hr. Rektorens Skrivelse af 30te 
Sept. d. A. til Skolens Religionslærere med Anmod
ning om at træffe et Udvalg af Salmer for I. II. og 
III. Middelskoleklasse skal vi meddele, at følgende 
Salmer er valgt:

I. 580. 5. 26. 92. 127. 136. 138. 171. 340. 
350. 351. 435. 559. — 13. 451. 330. 27. 
599. 600. 605. 611. 490.

II. 4. 77. 82. 94. 97. 130. 150. 175. 266. 315. 
335. 346. 361. 391. 412. 20.

III. 11. 27. 93. 176. 275. 283. 38. 45. 66, 
i—io. 70. 589. 570.

Som Begrundelse for dette Udvalg skal vi tillade 
os følgende Bemærkninger. Vi har tænkt os, at Re
ligionsundervisningen i I. Klasse passende kunde be
gynde med Salme 580. Dernæst er valgt et Par Sal
mer, der ialmindelighed bruges ved Gudstjenestens Be
gyndelse og Slutning, for at Eleverne under sin Del
tagelse i samme kunde møde ialfald nogle fra Skolen, 
bekjendte Salmer. — 127—559 er valgt med specielt 
Hensyn til Kirkeaaret og tænkes læst, eftersom dette 
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skrider frem, medens 13—490 er valgt for at støtte 
Undervisningen i Katekismus, til hvilken de nøie slut- 
ter sig. Samme Princip er fulgt for de øvrige 2 Klas
ser, idet i disse navulig 13—490 repeteres som Støtte 
for Katekismen. For II. Kl. er Salme 20 valgt som 
Pintsesalme. For I. Klasse er valgt de korteste og let
teste Salmer, ligesom vi for denne Klasse, hvor For
dringerne i Bibelhistorie og Katekismus er mindst, har 
opsat det største Antal. For III. Kl. er opført det mindste 
Antal, idet vi har tænkt os alle de i de 2 nederste 
Klasser læste Salmer repeterede, om hertil maatte være 
Tid. For denne Klasse er tillige taget med en Daabs- 
Konfirmations- samt Nadversalme ligesom Salmerne 
589 + 570.

Som ovenfor bemærket, har vi gjort vort Udvalg 
af Salmer dels med Hensyn til Kirkeaaret, dels med 
Hensyn til Undervisningen i Katekismus og forsaavidt 
fulgt dot af Hr. Sognepræst Laache i »Fædrelandets® 
No. 63 d. A. givne Fingerpeg, medens vi derimod ikke 
har troet det gavnligt at plukke enkelte Vers udaf en 
Salme, hvilket i stor Udstrækning er gjort i Hr. Pasto
rens Forslag.

Hr. Rektorens Skrivelse med tvende Bilag følger 
vedlagt.

X. Skolens Virksomhed i Skoleaaret 1883—84.
(Efterfølgende Opgaver er et Aftryk af vedkommende Læ

reres egen Indberetning om, hvad liver ister i Aarets Løb har 
gjennemgaaet.)

Norsk.

[. (Caspari) 10 Timer; andet Halvaar 6 Timer. 
Læsning efter »Eriksens og Paulsens Læsebog® IL Del. 
Digte lærte udenad. Udvalgte Afsnit af Hofgaards 
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norske Grammatik læst og repeteret. Analyse i Læse
bogen. En Time ugentlig anvendt til Læsning og Re
petition af Siegwart Petersens: »Nordmændenes Gude- 
sagn». To Gange ugentlig skriftlige Arbeidet, Afskrift 
eller Diktat.

II. (Petersen) 5 timer. Læsning efter Eriksens og 
Paulsens læsebog II. Digte læste udenad. Gjennem- 
gaaet det vigtigste af formlæren efter Hofgaards gram
matik. Analyse i læsebogen. Øvelse i brugen af skil
letegn. Diktat mindst 1 gang liver uge. Benyttet 
Aars’s retskrivningsregler.

III. (Skjoldborg) 5 Tuner ug. Eriksens og Paul
sens Læsebog III. Del, læst fra Begyndelsen til p. 286 
»En gammeldags Juleaftens. Hofgaards Grammatik 
læst og repeteret efter den af Forfatteren givne Anvis
ning samt indøvet ved stadig Analyse i Læsebogen. 
Deklamation. Diktater uden Opgivelse af Skilletegn 
samt skriftlige Gjengivelser af forelæste Smaastykker.

IV. (Petersen) 4 timer. Samme læsebog III med 
analyse og forklaringer. Digte læste udenad. Af Hof- 
gaards gramm. gjennemgaaet til »Sætningslære«. Dik
tat mindst 1 gang hver uge med benyttelse af-Aars’s 
retskrivningsregler. Følgende stile skrevne: 1) Mit væ= 
relse. 2) En morgen paa Varden. 3) En høstdag. 4) 
Sølivets tillokkelser og farer. 5) En lørdags eftermid
dag paa dampskibsbryggen. 6) Paa isen. 7) En kort 
gjengivelse af »Terje Viken*. 8) Nu kommer vaaren. 
9) En tur til Nordkap. 10) Gustav Adolf. 11) Et be
søg i fiskeværet.

V. (Petersen) 3 timer. Lassens læsebog. Af Ilof- 
gaards gramm. gjennemgaaet til »Om vers og verse- 
maal.« Diktat 1 gang hver 14de dag. Analyse. De
klamation. Benyttet Aars’s retskrivningsregler. Føl
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gende stile skrevne: 1) En høstdag. 2) Om Norges 
fiskerier. 3) Beskrivelse af en norsk fjeldegn. 4) En 
lørdags eftermiddag paa. dampskibsbryggen. 5) Ved 
havkanten. 6) Paa isen. 7) Kristendommens indfø
relse i Norge. 8) En kort gjengivelse af »Eivind Bolt«. 
9) Den norske lods. 10) Dronning Margrethe. 11) 
En kort fremstilling af handlingen i skuespillet »Mel
lem slagene«.

VI. (Bruun) 3 timer. Læsning i Lassens lærebø
ger. Hofgaards grammatik. Analyse. Metrik: Det 
jambiske og trokæiske versemaal. Troper og figurer 
indøvede efter overlærer Landmarks fremstilling deraf 
i denne skoles program for 1881. De fleste eksempler 
lærte udenad. Lidt om digtarterne. Oplysninger om 
forfatterne efter tillægget i Lassens læsebog. 1 nor
disk mythologi: »Nordmændenes gudesagn« ved Sieg- 
wart Petersen. — Følgende stile er skrevne: 1) Om 
Romsdals amts naturbeskaffenhed og de deraf betin
gede næringsveie. 2) En høstdag. 3) Kort indholds
angivelse af »En aften paa Giske«. 4) Fortæl om de 
vigtigste metaller og deres anvendelse. 5) Vasdrage- 
nes betydning for vort land. 6) Den norske sømand. 
7) Holbergs reiser. 8) Naturen og livet i Norge om 
vinteren. 9) Penge er en . god tjener, men en farlig 
herre. 10) Ild og vand er gode tjenere, men farlige 
herrer. 11) Ved eksempler at vise sandheden af ord
sproget: »Mange bække smaa gjør en stor aa«. 12) 
En kort skildring af Island. 13) En kort fremstilling 
af kristendommens indførelse i Norge. 14) Norges na
turlige beskaffenhed og de vigtigste deraf Bydende næ
ringsveie. 15) En dag af en dagdrivers liv. 16) Nor
ges vigtigste træsorter. — Nu og da diktat.

(IJ 2' 3) G. (Bruun) 2 timer; 1 G. 1 desuden. 
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Af Lassens læsebøger er gjennemgaaet (tildels for an
den gang): kjæmpeviserne »Tor af Havsgaard»; Hevner- 
sverdet«; »Hellig Olavs veddefart»; »Hellig Olav og 
troldene«; »Olav Liljekrans«; »Elvehøi»; »Den onde 
stedmoders; »Fæstemanden i graven«; »Dronning Dag- 
mars død»; »Kristian den andens vise*. Endvidere: 
»Den politiske kandestøber«; »Erasmus Montanus*; 
»Kjærlighed uden strømper«; »En aften paa Giske»; 
»Mellem slagene»; »Hærmændene paa Helgeland»; 
»Nordfj ordhesten». — Følgende stile skrevne: 1) Hvilke 
rettigheder og pligter har mennesket som jordens herre? 
2) Hvorledes kan nød og farefulde begivenheder blive 
til velsignelse for et folk? 3) Middelhavet i dets ver
denshistoriske betydning. 4) Adam Oehlenschlager. 5) 
Ludvig Holbergs levnetsløb. 6) Ludvig Holbergs skrif
ter og deres betydning. 7) En karakteristik af Ludvig 
Holberg. 8) Hvorfor tilhører gjestfrihed mere oldtiden 
end nutiden? 9) Norske videnskabsmænd i det 18de 
aarhundrede. 10) Hvad forstaaes ved fordomme, hvor
ledes opstaar de, og hvorledes frigjør man sig lettest 
for deres magt? 11) Sit fædreland skylder man alt, 
hvad man kan udrette. — Desuden (2-|-3) G.: 12) Kor
telig at angive indholdet af Odyséens 7de bog. 13) 
Hvad har gjort Olav den hellige til Norges national
helt og vigtigste sagnhelt? 14) En karakteristik af 
Henrik Wergeland som menneske og som digter. — 
3 G. alene: 15) Ein niedrer Sinn ist stolz im Gluck, 
im Leid bescheiden, bescheiden ist im Gluck ein edler, 
stolz im Leiden. 16) Bladliteraturen og dens betyd
ning. 17) Hvilke fordele eller ulemper kan det have 
at tilhøre en stor nation, og hvilke en mindre? 18) 
Kunstens indvirkning paa samfunds- og familielivet. 
— 1 G. alene: 12) Omarbeidelse af opgave 10. 13) 

7
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Johannes Ewald. 15) Henrik Wergelands levnetsløb. 
16) Forstandig og uforstandig godgjørenhed. 17) En 
naturskildring.

Oldnorsk. (Bruun.)
[ G. 1 time fra jul af. Nygaards oldnorske læse

bog for begyndere: Alt af formlæren og af læsestyk- 
kerne fra beg. til »Kong Olavs syn« (XI) med analyse 
af samtlige former.

(2+3) G. 2 timer. Nygaards oldnorske gram
matik læst og repeteret. I Nygaards »Udvalg af 
den norrøne literatur* er dels repeteret dels læst som 
nyt: »Balders død« (11,3); »Volsunger og nivlunger« 
(11,5); »Sigmund Brestessøns saga« (IV); »Njaals og 
hans sønners endeligt« (V); »Hamarsheimt« (XII,2); 
»Gudruns klage» (XII,4); »Brudstykker af Havamål« 
(XII,5). Af metrik: Starka&arlag og Ijo&ahattr.

Tysk.
I. (Caspari) 4 Timer i andet Halvaar. Knudsen« 

Elementær- og Læsebog læst og repeteret fra Begyn
delsen til Afsnittet: »Præsens Particip«.

Fra og til Retskrivningsøvelser.
II. (Petersen) 5 timer. Af samme -bog læst og 

repeteret fra »Substantivets Forboldsformer eller Ka- 
sus» til »De paapegende Pronominer«. Stil hver uge.

III. (Gaspari) 5 Timer. Samme Bog fra Afsnittet 
»Pronominerne« p. 72 til »Die drei Meisterstiicke« p. 
134. Løkkes kortfattede Grammatik fra Begyndelsen 
til: »Om Verberne«. To Gange ugentlig Stil, Skole- 
stil eller Hjemmestil.

IV. (Riis) 4 Timer. Samme Bog fra »Die drei 
Meisterstiicke« p. 134 Bogen ud. Løkkes mindre Gram
matik til »Verbets Tider« § 123. Efter Knudsens Stil
øvelser 1 ugentlig Hjemmestil, i sidste Kvartal Extern- 
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poralstil. Mundtlige Øvelser i at oversætte fra Norsk 
til Tysk, samt af og til mundtlig Retroversion.

V. (Riis) 3 Timer. Løkke’s tyske Læsestykker I 
ea. 80 Sider. Sammes mindre Grammatik. Efter Knud
sens Stiløvelser 1 ugentlig Hjemmestil. I sidste Halv
aar af og til Stil paa Skolen. Mundtlige Øvelser i at 
oversætte fra Norsk til Tysk.

VI. (Riis) 3 Timer. Løkke’s tyske Læsestykker I 
ca. 100 Sider Prosa og nogle Digte. Efter Knudsens 
Stiløvelser 1 ugentlig Hjemmestil. 1 sidste Halvaar 
desuden af og til Extemporalstil. Mundtlige Øvelser 
i at oversætte Ira Norsk til Tysk. Løkkes mindre 
Grammatik suppleret med tildicterede Regler.

I G. (Riis) 1 Time ugentlig i første Halvaar. Af 
Schillers »Die Jungfrau von Orleans« til 4 Acts 10de 
Scene.

Fransk.

V. (Bødtker) 3 Timer. »Fransk Læsebog af D. F„ 
Knudsen og N. Th. Wallem« (For Middelskoler). Fra 
Begyndelsen til »L’Eléphant« 17 II. læst og repeteret. 
Formlæren efter »Kortfattet fransk Grammatik af D. 
F. Knudsen, læst og repeteret.

VI. (Bødtker) 2 Timer. Samme Bøger. Af Læse
bogen læst og repeteret fra »La Prevention« 3 II. til 
»La Pucelle D’Orléans> 42 II. Grammatiken læst ud 
og repeteret.

(l|2|3) G. (Bruun) 3 timer. De 4 sidste akter 
af Scribes »Le verve d’eau< er læst ex tempore af (2 -J- 3) 
G., med forberedelse af 1. G. Samtlige har læst ex 
tempore: »Colomba« af Prosper Mérimée — fra beg. 
til kap. XIX. Knudsens grammatik repeteret. Glose- 
forraadet beriget og støttet ved »Fransk ordsamling« 
af Wallem.

7*
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Engelsk. (Bødtker.)
IV. 5 Timer. Af »Engelsk Læsebog for Begyn

dere af Jakob Løkke« er læst og repeteret fra Begyn
delsen til »Manners of North American Indians« 48. 
Formlæren læst og repeteret efter »Engelsk Grammatik 
af Jakob Løkke». Daglige Diktatøvelser.

V. 5 Timer. Samme Bøger. Af Læsebogen læst 
og repeteret fra »the Battle of Bannockburn« 52. Bo
gen ud. Desuden af »English Læsebog for Mellem
klasserne af Jakob Løkkes er læst og repeteret fra 
Begyndelsen til »The Invincible Armada« 20. med 
Forbigaaelse af enkelte Digte. Formlæren repeteret 
samt Syntaksen læst og mundtlig indøvet efter »En
gelske Stiløvelser af D. F. Knudsen og Jakob Løkke.» 
Diktatøvelser og ugentlig Extemporalstil.

VI. 5 Timer. Af sidstnævnte Læsebog er læst 
fra »Francis Xavier, the Apostle of the Indies» 27. til 
»The Order of Jesus« 61. Enkelte Stykker er læst 
extempore. Grammatiken repeteret 2 Gange samt Sy
nonymer og Præpositioner læst efter Stiløvelserne. 
Mundtlige Øvelser. 22 Hjemmestile og 37 Extempo- 
ralstile.

Latin.
IV. (Lind.) 7 timer. Læst og repeteret Kr. Mik- 

kelsens latinske læsebog for begyndere og »Miltiades» 
af Voss's udvalg af latinske klassikere. Af Schreiners 
»Latinsk Sproglære til Skolebrug 1877« læst det vigtigste 
af formlæren. Skriftlige øvelser dels paa skolen, dels 
hjemme, i sidste fjerdingaar efter Johanssens stiløvelser.

V. (Riis) 7 Timer. Caesar de bello Gallico T. til 
cap. 42, samt LI. Af Schreiners Grammatik Formlæren, 
og af Casuslæren til »Genitiv« §259. Schreiners Vocabu- 
larium. Efter Johanssens Stiløvelser 1 Hjemme- og 1 
Extemporalstil om Ugen.
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VI. (Riis) 7 T. Caesar de bello Galloeo I. fra cap. 
41. Phaedri fab. I. II. III. med Forbigaaelse af Prologer 
og Epiloger. Cicero in Cat. II. og IV. Derefter repeteret 
det til Afgangsexamen forordnede Pensum. Af Schrei
ners Grammatik: Formlære, Casuslære, samt de vigtigste 
Regler afTempus- og Moduslæren. Efter Johanssens Stil
øvelser 1 Hjemme- og 1 Extemporalstil om Ugen.

G. (Rektor) 4 Timer — Sallust’s Jugurtha. Ex tem
pore: Livius I, 1—50. Af Schreiners Gram. Formlæren.

I G. — 6 Timer — Sallust’s Catilina. O vids Me- 
tam. (Voss og Richters Udgave) I—X. Ex tempore: 
Cæsar beil. Gall. 14, 1—12. Schreiners Vokabularium. 
Schreiners Granmi.: Orddannelseslæren og af Syntaxen 
fra 6te Kap. og ud Bogen (af Metriken dog kun det 
ril Hexametret henhørende). Dorph’s Mythologi.

38 Ugestile og 17 Extemporalstile.
(3(2) G. - 5Timer — Livius 4de Bog. Ciceros 

Cato major & Lælius. Taciti Agricola. Horats Epistler 
1, 1—12; Oderi. (med Undtag, af 5. 13. 23. 25. 33 og 36) 
samt II, 2. 3. 7. 10. 13.

I Begyndelsen af Skoleaaret nogle Extemporalstile, 
senere 36 Oversættelser, hvoraf 9 extempore.

Weisso’s Antikviteter. Schreiners Vokabular, og 
Dorph’s Mythologi repeteret. Desuden repeteret med 3 
G, hvad der forøvrigt lægges op til ex. artium af lat. 
Klassikere.

Græsk (Bruun).
I G, 7 Timer (hvoraf 1 med 2+3 G). Formlæ

ren efter Schou Bruuns grammatik. Sammes læsebog 
til »Uregelmæssige verber« (no. 63). Desuden 2den bog 
af Anabasis, samt 1ste og 2det kap. af 3dje.

(2 3) G. 7 timer (hvoraf 1 med 1 G). Dels læst som
nyt, dels repeteret: 2den og 3dje bog af Anabasis; Apo
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logia Socratis; 8de bog af Herodot; 1ste, 2den, 3dje 5te, 
6te og 7de bog af Homers Odyssé. Samme grammatik.

Religion.
I. (Guttormsen) 3 Timer. — Læst og repetei et Ka

tekismens 5 Parter uden Luthers Forklaring, Morgen-, 
Aften- og Bordbønner samt af »Hustavlen« til »Ægte- 
mænd». Vogts mindste Bibelhistorie fra Begyndelsen 
og ud. 23 Salmer af Landstads Salmebog.

II. (Guttormsen) 3 Timer. — Læst og repeteret 
Katekismens 5 Parter med Luthers Forklaring samt 
»Hustavlen« fra »Tjenere, Tjenestepiger, Daglønnere og 
Arbeidere« og videre til »Kristelige Spørgsmaal og Svar.« 
Vogts »Bibelhistorie for Borger- og høiere Almueskoler« 
fra Begyndelsen og ud det gamle Testamente. 16 Sal
mer af Landstads Salmebog. Gjennemgaaet de 15 første 
Kapitler af »Apostlernes Gjeminger.«

III. (Caspari) 3 Tim. Vogts større Bibelhistorie fra 
Begyndelsen til det nye Testam. Katekismens fem Parter 
læst og repeteret. Et Udvalg af Salmer lært udenad.

IV. (Caspari) 2 Timer. I Bibelhistorie læst samme 
Bog og samme Pensum som i foregaaende Klasse. Af 
Pontoppidans Forklaring læst og repeteret fra Begyn
delsen til anden Artikel.

V. (Caspari) 2 Timer. Samme Bøger. I Bibelhi
storie lært og repeteret fra det nye Testamente og Bo
gen ud. I Forklaringen læst fra anden Artikel og ud.

VI. (Caspari) 2 Timer. Samme Bøger læst fra 
Begyndelse til Ende.

I G. (Bødtker) 2 Timer. Af »Nissens Kirkehistorie« 
læst og repeteret fra Begyndelsen til »Methodismen« lige
saa »Kirkeaaret med Gudstjenestens Historie« ved S. A. 
Ramsvig. En Del af de i tidligere Klasser læste Salmer 
repeteret. — Den augsburgske Confession gjennemgaaet.
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G. (Bødtker) 2 Timer. — Mathæi Evangelium i 
Grundsproget læst og repeteret med Benyttelse af Over
lærer Vogts Forklaring til samme. Kirkehistorien samt 
det gamle Testamente efter Bibelhistorien repeteret.

Historie.
1. (Guttormsen) 3 Timer. — Læst og repeteret No. 

1 og 2 af Siegvvart Petersens »Smaabøger for Skolen 
og Hjemmet, Fortællinger af Norges og Oldtidens Hi
storie,« samt »En liden Verdenshistorie« af Rektor Erik
sen fra Begyndelsen til »Pelopidas og Epaminondas.«

II. (Skjoldborg) 3 Timer. »En liden Verdens
historie« af Eriksen læst og repeteret.

III. (Skjoldborg) 3 Timer. Nissens Verdenshistorie 
læst og repeteret fra Begyndelsen til 73 »Innocents HI.»

IV. (Petersen) 3 timer. — Af Nissens verdenshi
storie læst og repeteret fra § 67 (»De geistlige Ridder
ordeners ) bogen ud.

V. (Petersen) 2 timer. — Af samme lærebog læst 
og repeteret fra § 116 (»Den franske Revolutions) 
bogen ud. Af A. E. Eriksens »Norges, Sveriges og 
Danmarks Historie« læst og repeteret til »Alle tre Ri
ger under Kalmarunionen.»

VI. (Rektor) 3 Timer. — Repeteret til Afgangs- 
examen A. E. Eriksens »Norges, Sveriges og Danmarks 
Historie« og Tønder Nissens »Verdenshistoriens vigtigste 
Begivenheder«, efterat samme Bogs Slutning fra § 151 
(Danmark. Kampen om Slesvig.) først var gjennemgaaet.

G. (Caspari) 2 Timer. Englands Historie efter 
Nissen og Daaes Lærebog i Verdenshistorien læst og 
repeteret med IH. G. Thriges mindre Lærebog i den 
gamle Historie læst fra Begyndelse til Ende. Delvis 
repeteret. A. E. Eriksens: »Norges, Sveriges og Danmarks 
Historie« læst fra Begyndelse til Ende. Delvis repeteret.
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Geografi.

I. (Guttormsen) 3 Timer. — Læst og repeteret Rek
tor Horns Geografi fra Begyndelsen og ud i Forbin
delse med Karttegning. De i denne Lærebog nævnte 
Sange lært udenad.

II. (Skjoldborg) 3 Timer. Geelniuydens Lærebog 
i Geografi fra Begyndelsen til »Kongeriget Neder
landene« med Forbigaaelse af de til den astronomiske, 
fysiske eller politiske Geografi hørende §§.

III. (Guttormsen) 3 Timer. — Læst og repeteret 
Geelniuydens Geografi for Middelskolen, 3dje Udgave, 
fra og med »Kongeriget Storbritannien og Irland« til 
»Afrikas.

IV. (Petersen) 2 timer. — Af samme bog læst og 
repeteret Norge, Afrika, Amerika og Australia. Mundt
lig gjennemgaaet det vigtigste af den fysiske geografi.

V. (Larsen) 1 Time ug. — Efter samme bog læst 
og repeteret den mathematiske og fysiske Geografi.

VI. (Bødtker) 1 T'ime. —• Samme Bog repeteret.
N atu r ku n d s kab (Larsen).

II. 2 Tim. — Zoologi: Af Sørensens »Dyreri
gets Naturhistorie» læst og repeteret Menneskets Ana
tomi, Pattedyrene og Fuglene.

III. 2 Tim. — Zoologi: Af samme Bog læstog 
repeteret fra Krybdyrene og ud Bogen.

IV. 2 Tim. — Botanik: Af Sørensens »Plante
rigets Naturhistorie« læst 1ste Del. Øvelser i Plantebe- 
stemmelse.

V. 3 Tim. — Fysik: Læst og repeteret 1ste Del 
af »Lærebog i Fysik for Middelskolen« af Christie, 4de 
Udgave, omarbeidet af Henrichsen. — Botanik: Gjen
nemgaaet endel Plantefamilier.

VI. 3 Tim. — Fysik: Repeteret samme Lærebogs 
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3die Udgave fra Begyndelsen til Læren om Ligevægt 
og Bevægelse. — Zoologi og Botanik: Repeteret 
det forhen læste. — Mineralogi: Gjennemgaaet 
Reusch’s Mineralogi for Middelskolen.

Mathematiske Fag.
I. (Gnttormsen) 4 Timer. — Repeteret de 3 første 

Regningsarter med ubenævnte hele Tal, gjennemgaaet 
Division med samme tilligemed alle 4 Regningsarter med 
benævnte hele Tal. Indøvelse af det metriske System.

II. (Gnttormsen) 4 Timer. — De 4 Regningsarter 
med almindelig Brøk og Decimalbrøk samt enkelt Re
guladetri (ved Reduktion til Enheden). I begge Klas
ser Øvelse i Hovedregning.

III. (Lind) 6 timer. — Regning (4 timer). — De 
4 regningsarter med almindelig brøk og decimalbrøk; 
enkelt og sammensat reguladetri (stadig med reduktion 
til enheden). Øvelser i hovedregning. — Geometrisk 
tegning (2 timer). — Elementære konstruktionsøvelser 
efter mundtlig gjennemgaaelse.

IV. (Lind) 6 timer. — Geometri (2 timer). Af 
Bonnevies lærebog i plangeometri 1ste bog. — Arith- 
metik (3 timer). Af Bonnevies lærebog i arithmetik og 
algebra fra begyndelsen til § 99: »Decimalbrøks med 
derhen hørende opgaver. — Praktisk regning (1 
time). Sammensat reguladetri, procentregning og ren- 
téregning efter Johannesens regnebog, 3dje hefte.

V. (Lind) 6 timer. — Geometri (2 timer). Af 
Bonnevies lærebog i plangeometri 2den, 3dje og 4de bog. 
— Arithmetik. (3 tim.). Af Bonnevies lærebog i arith
metik og algebra fra § 99: »Decimalbrøk« til § 157 : »Lo- 
garithmer» med dertil hørende opgaver. — Praktisk 
regning (1 time). Renteregning, diskonto, delings- og 
blandingsregning efter Johannesens regnebog, 3dje hefte.
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VI. (Larsen) G Tim. Arithmetik: Bonnevies Læ
rebog fra Logarithmer og ud, med tilhørende Opgaver. 
Repetition af det hele Pensum. — Geometri: Bon- 
nevies Lærebog fra »Fjerde Bog» og ud, med tilhø
rende Opgaver, tildels efter »Geometriske Opgaver» af 
Munthe-Kaas. Repetition af det hele Pensum. — Prak
tisk Regning: Gjennemgaaet de forskjellige Reg
ningsarter efter Kjenneruds Lærebog, 3die Del. For
uden Hjemme-opgaver 1 Gang ugentlig Extemporal- 
opgaver i sidste Halvaar.

I G. (Larsen) 2 Tim. — Læst og repeteret Prof. 
Guldbergs Trigonometri med Opgaver.

(2+3) G. (Larsen) 3 Tim. — Broch’s Arithmetik fra 
Begyndelsen og ud. Repetition af Prof. Guldbergs Tri
gonometri og Stereometri. Opgaver til Øvelse 1 Gang 
ugentlig.

Skrivning.

1. (Guttormsen) 4 Timer. — Øvelse efter Opskrift, 
Forskrifter og efter Afskrift af Bog. En og anden Gang 
ogsaa efter Diktat.

II. (Skjoldborg) 3 Timer. III. 2 Timer samt Y.E 
og VI. E 1 Time. Sandbergs Skrivehefter, Opskrift, 
Forskrifter, Afskrift af Læsebøger og kalligrafisk Diktat. 
Fra III. af ogsaa gotisk Skrift indøvet, i V. og VI. 
tildels ved Diktater i det tyske Sprog.

IV. E. (Petersen) 1 time. — Dels efter bog, dels 
efter forskrift. Gotisk skrift. Øvelse i at læse gotisk 
skrift efter A. M. Feragens »Øvelsesbog».

Tegning (Skjoldborg).

II . 2 Timer, III., IV. E. og V. E. 1 Time og VI. E. 
1 Time hveranden Uge. Frihaandstegning efter Mal
lings Vægplancher.

/
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VI . E. (Larsen) 1 Time hveranden Uge. — Oprids 
og Grundrids af simplere Opstillinger af Polyedre og 
Cylindre.

Sang (Bnein).
(Skolen inddelt i 3 Afdelinger, hver 2 Timer ug.) 

Afdeling 1. Joh. D. Behrens’s Sanglære for Skoler, 
1ste Trin.

Afdeling 2. Joh. D. Behrens’s Sanglære for Skoler, 
2det Trin. Enstemmige Smaasange og <3 “o
Koraler.

Afdeling 3. Joh. D. Behrens’s Sanglære for Skoler, 
2det Trin, samt 3-stemmige Sange.

Legemsøvelser (Bødtker).
6 Timer ugenti. — Skolen delt i 3 Afdelinger, 

hvoraf 2 sammen i hver Time, altsaa har hver Elev 
4 ugenti. Timer. Legemsøvelser efter det svenske Sy
stem, fritstaaende og med Redskaber. Exercitie, saa- 
længe Veiret har tilladt, omvexlende med Lege. Af 
den lovbefalede 6 Dages Exercitie har 2 Dage været 
henlagt til Høst-, Resten til Vaarsemestret. — Svøm- 
meøvelser til og med 18de September. — Elevernes 
Deltagelse i disse Øvelser vil sees af nedenstaaende 
Opgave for 1ste Halvaar af Skoleaaret:

G y m n a s t i k Exercitie S v ø ni n i n <r
delt, ikke delt, ikke ikke svømd;'g- svømd.

I. 20 — 1 = 19. 0 — 20. 19 — 1.
II. 19 — 8 = 16. 2 17. 14 — 5.

III. 25 — 2 — 23. 1 — 24. 16 — 9.
IV. 23 — 1 = 22. 1 ~ 22. 7 —7 16.
V. 20 — 2 — 18. 2 — 18. 7 13.

VI. 13 — 2 = 11. 2 = 11. 1 — 12.
G. 13 — 2 = 11. 0 13. 1 = 12.

133 — 13 = 120. 8 =- 125. 65 68.
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XI. Blandinger.

a. Skolens Exercerøvelser har ogsaa i disse 3 
Aar været fordelte paa to Terminer i Mai, Juni og Septbr. 
Naar Veiret har tilladt det, har om Sommeren isteden- 
for Gymnastik Svømmeøvelser været drevne med ufor
mindsket Liv og Kraft, og det havde sin store Inter
esse ved den offentlige Opvisning i Svømning i Ner- 
landsdalen den 27de Septbr. 1882 Middag af ca. 60 
Gutter at blive Øjnevidne til, i hvor høj Grad denne 
forfriskende og styrkende Nydelse i vor Bys saa salte, 
lisefra selve Havet indstrømmende Vand faldt i de 
raske og udholdende Svømmeres Smag, som gjorde 
Kunster og boltrede sig deri af Hjertens Lyst.

Skolens Gymnastikundervisning overvares Mandag 
den 26de Mai Kl. 11 Vi—12 sidstleden af Inspektøren 
for Skolernes Gymnastikøvelser, Kapt. Olaf Petersen. Den 
6te Juni derefter Kl. 127 a—l’/s foretoges offentlig Op
visning af ca. 55 gutter (flere tillod Rummet ikke at 
medtage), som flere af Forældrene og andre interesse
rede benyttede Anledningen til at overvære. Akten 
afsluttedes med nogle Ord af Rektor med Tilkjende- 
givende af, at Gymnastikinspektøren for ham havde ud
talt sin særdeles Tilfredshed med vor Gymnastikunder
visning, med Tak til Lærer og Disciple for smukt og 
kjækt udført Arbejde og med Opfordring til de nær
værende om at betragte disse Præstationer som et For
spil til det forestaaende Hovedslag, som nu i den nær
meste Fremtid skulde leveres ved den offentlige Examen.

b. Maanedslov! Det Ord har saa god Klang i Gut
ternes Øren — iØieblikket, og vækker saa stormende 
Glæde, idet det om Morgenen — proklameres. Men 
naar Skolegaarden er forladt (og det sker i en Fart), — 
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hvordan benyttes det saa?! naar lier da ikke er Is til 
Skøjter, Sne til Kjelke, Ski eller Sneskøjter? Oftest 
til at drive om i Gaderne eller paa Bryggerne, og deri 
er dog kun en tarvelig Moro og lidet Udbytte, stun
dom endog med paafølgende Forkjølelse og Skolefor
sømmelse. Rektor har derfor indskrænket Maanedslov 
blot til Septbr., Oktbr. og Novbr., og imødekommet 
Forældrenes Ønske ved at forlænge Sommerferierne med 
de Dage, som derved indspares, paa samme Tid som 
han stadig har ladet Lærerne vide, at der ikke lettelig 
fra hans Side vil være noget ivejen for en Fridag for 
Skolen, naarsomhelst de maatte sætte sig i Spidsen for 
en eller anden Udflugt eller Forføjning, som kan være 
Disciplene til Nytte og Fornøjelse. Den ovenfor be
skrevne Trondhjemstur i 1882 var en epokegjørende 
Begivenhed i saa Maade. Ogsaa. andre mindre Ture 
kan her nævnes:

4de Oktbr. 1882 foregik med Dampskibet »Kristi- 
ansund* en Udflugt til Linvaagen paa Tusteren, hvori 
samtlige Disciple paa 7 nær deltog tilligemed følgende 
Lærere: Bruun, Larsen, Bødtker, Lind, Riis, Skjold
borg, Molir og Caspari.

2den Novbr. s. A. benyttedes Maanedslovet til en 
Udflugt med »Mørejarlen« til Kristvik-Tøndefabrik. 
Efterat denne var beseet, togede man til Stensviken, 
hvor Nisten fortæredes i det grønne og Lege øvedes; 
derpaa tog man atter tilbage til Kristvik, hvor man 
gik ombord. Alle Disciple deltog paa 14 nær; af Læ
rere: Rektor, Bødtker og Skjoldborg.

8de Marts 1883 foretoges en Skitur paa Kirkelan
det under Ledelse af Lærerne Bruun, Larsen, Lind 
■og Caspari.

c. I Anledning af en Missjonsfest i Byens Kirke 
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(der ligger ligeoverfor »Skolen) Fredag den 14de Oktbr. 
1881 gaves Skolen fri i Timene 10—12, for at de Læ
rere og Disciple, der ønskede at overvære samme, der
til kunde have Anledning.

Ligesom under forrige Bispevisitats for 4 Aar siden, 
fremstillede sig Fredag den Ote April 1883 Skolens 
nkonfirmerede Gutter over 12-Aarsalderen — 62 i Tal
let — paa Kirkegulvet for Biskopen til Overhøring 
under sine Religionslærere DHrr. Bødtker, Gaspari og 
Gutto rm sen.

d. De Gutter, der har gaaet i kortere eller læn
gere Tid paa Skolen, har derved ogsaa erhvervet sig 
cm Ret til aldrig at blive Skolen ligegyldige; det sam
me er, og det i endnu højere Grad, Tilfældet med dem, 
der ikke alene har været Disciple men endog i nogen 
Tid Lærere paa denne Skole. For at bringe dette til 
Disciplenes Bevidsthed har Rektor stadig gjort sig til 
Regel ogsaa ved saadannes Hedenfart at lægge Sko
lens Deltagelse for Dagen ved at lade denne efter 
Omstændighederne i sin Helhed eller ved en Deputa
tion ledsage dem til deres sidste Hvilested.

1 det her omhandlede Tidsrum har Skolen saale- 
des haft Anledning til 3 Gange at vise sin Deltagelse 
ved kjære afdødes Baare.

Den 19de Septbr. 1883 fulgte den hele Skole, Læ
rere og Disciple, Stud, philologiæ Abraham Lossius 
til Graven, da han ikke alene har været Discipel af 
Skolen men ogsaa oftere og i længere Tid vikarierende 
Lærer ved samme. Disciplene mødte i sin Uniform 
(uden Fane) under Duxen Adam Bødtkers Kommando 
og udførte Sangen ved Graven under Organist Bræins 
Ledelse.

Den 7de Septbr. 1883 fulgtes Lars Egholm til
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Graven af Rektor og Gymnasiet. Han havde med 
mange og lange Afbrydelser, foranledigede ved Sygdom, 
i liere Aar været Skolens Discipel og maatte nu sidste 
Gang atter udtages August 1882.

Den 16de Mai 1884 ledsagede Rektor og forrige 
Klassekamerater, som nu gik i 1 G., Sømand Jo lian 
Johannesens Baare.

e. Under 21de Februar 1884 modtog Skolen den 
meget kjærkomne Meddelelse, at afdøde Ægtefolk Hans 
Michael Lossius og Hustru Ida Margrethe født Glansen 
i sit under 30te August 1871 oprettede Testamente har 
»skjænket Kristiansunds lærde Skole, saalænge den be- 
staar, Renterne af 1000 — et Tusinde — Speciedalers 
(eller af 4000 — fire Tusinde Kroner) »aarlig«, og at 
Terminen bliver at regne fra 1ste Juli 1883.

Herved vil et stort Savn afhjelpes og Lejlighed 
aabnes til at række haabefulde trængende Disciple en 
hjælpsom Haand til Fortsættelse af deres Skolegang.

f. Den 1ste Septbr. 1882 indviedes den nye Ab 
mueskolebygning paa Nordlandet. I den Anledning 
indbød Skolekommissionen denne Skoles Lærere til at 
overvære Akten, en Indbydelse, som foruden Rektor 
følgende Lærere modtog: Bødtker, Mohr, Skjoldborg 
og Guttormsen.

g. Skolens Gymnastiksal har ogsaa i disse Aar 
staaet højt i Kurs hos Publikum og været stærkt be
nyttet udenfor Skolens Behov. Foruden private Gym
nastikpartier om Aftenen i Vintermaanederne har den 
i det sidste Aar været overladt en Eftermiddagstime 
hveranden Dag til Kand. Bjelkes Pigeskole og ligesaa 
en halv Formiddagstime daglig til Frøkenerne Pfeffer- 
korns Skole.
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Af de Anledninger, der ellers har været til at ud- 
laane Gymnastiksalen, fortjener her følgende at nævnes:

Den 14de Juli 1882 gav der flere af Byens Bor
gere Bal for Prins Oskar og de svenske Søofficerer, 
som netop da med 3 svenske Orlogsmænd laa her paa 
Havnen paa sin Reise til Trondhjem i Anledning af 
Merakerbanens Aabning. Af alle de Forvandlinger, 
Salen i Tidens Løb under kunstneriske Hænder har 
undergaaet, tør man nok med Tryghed paastaa, at in
gen nogensinde har været nydeligere og mere storartet.

Fra 9de—14de Mai 1883 var Salen udlaant til en 
Maleriudstilling, idet de værdifuldeste Malerier, som var 
at opdrive i Byen, da af Maler Løvaas og flere kunst- 
forstandige yngre Medborgere her var samlede paa ét 
Sted. Dette gav Stødet til Oprettelsen af »Kristiansunds 
Kunstforening.»

h. Discipelbibliotheket er ogsaa i dette 
Treaar blevet suppleret og forøget navnlig ved et Bi
drag af 400 Kr. for 1882—1883 af Brændevinssamla
get. Efter sidste Opgjør af Status i Ilte Program for 
1881 p. 124 var der en Deficit af Kr. 0,56. Nu stil
ler Forholdet mellem Udgift og Indtægt sig saaledes;

Udgift:
1. Kassereren tilgode fra forrige Regnskal)............... Kr. 0-56
2. Nyanskaffede Bøger efter Regning fra Marie Nor

mans Efterfølger af 27/283 og I8/»84 ................ » 58.80
3. Bo. fra II. Herlofsen af ’VisSl, 26/i82 og 3I/ia82. . » 29.50
4. Bo. » Bo. af u/284 og 10/s84................. » 74.70
5. Bogbinderarbejde ved J. Uangeraas....................... » 56.20
6. Blade og periodiske Skrifter gjennem Postkontoret 

for 1882, 1883 og 1884.... '................................. > 47.40
7. Porto............................................................................. » 0.30.

^”26746.
Indtægt:

1. Fra Brændevinssamlaget i 1882 og 1883............. Kr. 400.00
2. Renter af Indskud i Sparebanken......................... » 9.40

Kr. 409.40.
Altsaa i Behold: Kr. 141.94, hvoraf Kr. 101.67 henstaar i

Sparebanken.



Aarsexamen 1884
ved Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse.

Dage. Formiddag Kl. 8 Værelse. Eftermiddag Kl. 4. Værelse.

Torsdag 

d. 26de Juni.

(2 -f-1) G Historie Gaspari.
VI Fransk Bødtker (Bruun).
V a Naturkundskab Larsen.
V b Norsk Petersen.
IV a Math. Fag Lind.
IV b Tysk Riis.
II a Historie Skjoldborg.
H b Religion Guttorn isen.

8.
7.

K.

6.

2.

VI b Math. Fag Larsen (Lind).
IV L Latin skriftlig Riis.
IV E Engelsk skriftlig Bødtker.
III Norsk skriftlig Bruun.
II b Norsk Petersen.
I Norsk skriftlig Gaspari.

7.

8.

Fredag 

d. 27de Juni.

(2-j-1) G Religion Bødtker.
VI b Norsk Bruun (Petersen).
V a Religion Gaspari.
V b Naturkundskab Larsen.
IV a Tysk Riis.
IV b Math. Fag Lind.
II a Religion Guttormsen.
II b Historie Skjoldborg.

8.
7.

K.
6.

2.

VI E Engelsk Bødtker (Lind).
V Norsk skriftlig Riis.
IV b Norsk Petersen.
III c Religion Gaspari.
II a Naturkundskab Larsen.
I a Historie Guttormsen.

7.

Lørdag 

d. 28de Juni.

2 G Math. Fag Larsen.
VI a Historie Rektor (Skjoldborg).
V a Fransk Bødtker.
V b Religion Gaspari.
IV a Geografi Petersen.
III Math. Fag Lind.
I b Geografi Guttormsen.

5.
7.

8.

\T L Latin Riis (Rektor).
V Prøveskrivning Skjoldborg.
IV Norsk skriftlig Bruun.
IH. a Naturkundskab Larsen.
HI b Tysk Gaspari.
II a Norsk Petersen.
II b Regning Guttormsen.

7.

K.

8.



Dage. Formiddag Kl. 8. Værelse. Eftermiddag Kl. 4. Værelse.

Mandag 

d. 30te Juni.

Tirsdag 

d. Iste Juli.

1 G Matli. Fag Larsen.
VI b Historie Rektor (Skjoldborg).
V a Norsk Petersen.
IV a Religion Caspari.
III Tysk skriftlig Lind.
I b Historie Guttormsen.

5.
7.

VI a Math. Fag Jjarsen (Lind).
V b Historie Petersen.
IV Tvsk skriftlig Riis.
HI b Norsk Skjoldborg.
II Norsk skriftlig Bruun.
I a Norsk Caspari.
1 b Regning Guttormsen.

7.

8.

(2+1) G Latin Rektor.
VI a Norsk Bruun (Petersen).
III a Norsk Skjoldborg.
III b Religion Caspari.
HI. c Naturkundskab Larsen.
II a Regning Guttormsen.

5.
7.

4.
K.

VI Prøveskrivning Skjoldborg.
V b Geografi Larsen.
IV a Norsk Petersen.
II Tysk skriftlig Riis.
I a Religion Guttormsen.
I b Tysk Caspari.

7.

6. £

Onsdag 

d. 2den Juli.

(2 + 1) G Norsk Bruun.
VI b Tysk Riis (Skjoldborg).
V a Historie Petersen.
IV b Religion Caspari.
III Konstruktionstegning Lind.
II b Naturkundskab Larsen.
I a Regning Guttormsen.

8.
7. IV a Naturkundskab Larsen.

III a Tysk Caspari.
III c Norsk Skjoldborg.
II a Tysk Petersen.

7.

Torsdag 

d. 3die Juli.

(2 +1) G Oldnorsk Bruun.
VI a Tysk Riis (Skjoldborg).
VI b Naturk. Larsen (Ing. Volckmar).
V b Math. Fag Lind.
IV b Geografi Petersen.
HI a Religion Caspari.
I a Geografi Guttormsen.

5.
7.
6.

3.

V a Geografi Larsen.
IV Prøveskrivning Petersen.
II b Geografi Skjoldborg.
I b Norsk Caspari.



(2-|-1) G Fransk Bruun.

Fredag 

d. 4de Juli.

VI a Religion Gaspari (Kand. Bjelke).
V L Latin Riis
IV a Historie Petersen.
IV b Naturkundskab Larsen.
III b Historie Skjoldborg.
III c Geografi Gnttormsen.

Lørdag 

d. 5te Juli.

VI b Religion Gaspari (Kand. Bjelke.
V a Tysk Riis.
V b Fransk Bødtker.
IV b Historie Petersen.
III a Geografi Gnttormsen.
III b Naturkundskab Larsen.
HI c Historie Skjoldborg.

Mandag 

d. 7de Juli.

(2-f-1) G Græsk Bruun.
VI a Naturk, Larsen (Ing. Volckmar).
AT b Geografi Bødtker (Petersen).
V b Tysk Riis.
IV L Latin Lind.
HI a Historie Skjoldborg.
III b Geografi Gnttormsen.
HI c Tysk Gaspari.

Tirsdag 
d. 8de Juli. Censur Kl. 8.

Onsdag 

(I. 9de Juli.

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

K.

3.

II a Geografi Skjoldborg.
IL b Tysk Petersen.
I a Tysk Gaspari.
I b Religion Gnttormsen.

4.

6.

7.

7.
2.
3.

K.

7.
4.

2.

8.
3.

Kl. 12 Diseipelbibliotheket aabent til 
Udlaan for Ferierne.
VI a Geografi Bødtker (Petersen).
V a Math. Fag Lind.

Optagelsesprøve med de nyindmeldte 
Gutter ved Gaspari og Gnttormsen 
samt Larsen og Riis. 115

1

IV E Engelsk Bødtker.

Censur.

Kl. 5 Sangprøve.



Anm. Naar intet No. paa Værelse er anført, beholder Klassen sit sædvanlige Klasseværelse. K. o: Na- 
turalie-Kabinettet.

Om Formiddagen Kl. 73A foregaar Inspektionen efter den almindelige Inspektionstabel; skulde 
nogen Dag den egentlige Inspektør ellers ikke behøve at være paa denne Tid tilstede, overdrager 
han sin Inspektion til en Kollega. Om Eftermiddagen Kl. 3s/r har Adj. Bødtker Inspektion de 
2 første Exame nsdage, de 3 følgende Hr. Guttormsen, og Hr. Petersen de øvrige.

Paa Grund af Adjunkt Bødtkers Fravær i Aalesund som Examinator i Religion 
og Censor i Fransk ved Ex. artium dersteds tiere Dage under vor Examen er V E oppe 
til Examen i Engelsk allerede Onsdag den 25de Juni Kl. 4 Eftm.

3 G (Artianerne) underkaster sig dette Aar den mundtlige Prøve i Aalesund.

Indeværende Aars offentlige Examen her ved Skolen begynder forøvrigt Torsdag 
d. 26de Juni og fortsættes overensstemmende med ovenstaaende Tabel.

Lørdag den 5te Juli Kl. 4 Efterm. holdes Optagelsesprøve med de fra næste 
Skoleaar indmeldte Gutter, som da møder i Skolegaarden med de Bøger, Tavler, Stilebøger 
o. s. v., som de før har benyttet.

Disciplene møder efter Ferierne paa Skolen Onsdag d. 20de August Kl. 5 Eftm.

Disciplenes Forældre og foresatte samt enhver anden, der interesserer sig for
skolen og dens Ungdom, indbydes til at overvære Examen og Bekjendtgjørelsen af sam
mes Udfald.

Kristiansunds Skolegaard d. 16de Juni 1884.


