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Udgift.
Skatter og Afgifter m. v.
Udlaante Kapitaler
Indsat i Sparekassen
Tilbagebetalte Skolepenge
Efter Decision
Gager til Lærere
Tilsyn med Samlingerne
Honorar for Inspektion
Pedellens Løn.
For Timeundervisning
Pensioner og Ventepenge
Bibliotek og videnskabelige Apparater
Bygningsudgifter
Lejeudgifter
Inventariets Vedligeholdelse
Brændsels- og Belysningsfpmødenheder
Eegnskabsførelsen
Forskellige ekstraordinære og løbende Udgifter
Til Undervisning i Skydevaabens Brug
.Forskud af Præmier for Lærere
Stipendiefonden:

a. Bidrag til Skolepenges Ud-
redelse .................... Kr. 1681,00

b. Reg'nskabsførelsen. ......... — 54,50

c. TTdlaante Kapitaler ......... — 400,00

d. Oplagspenge for Dimittender — 1464,00

Thurah-Falsters Legat:
a. Historiske Billeder m.
b. Indsat i Sparekassen

v. ... Kr. 194,80

18,49

Nis Nissen s Legat:
a. Understøttelser og Flidsbeløn-

ninger..................... Kr. 505,00

b. Avertissementer ............ — 3,24

c. Regnskabsførelsen .......... — 40,00

d. Understøttelse til 4 Studenter — 159,40
e. Oplagspeage til Dimittender — 599,00

Borchs Legat: Udbetaling til 2 Disciple,
Saldo: Kassebeholdning d. 31. Marts 1901

Kr. Ø.

658 05

1481 70
25

29583 34
200
300
550

5690 75
1204 48
1169 10
6052 69

50 „
921 31

1524 43
720 „

1404 45
112 63

1100 02

3599 50

213 29

1306 64
49 40

5591 34

Balance. .. 63508 12
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10. FRA MINISTERIET.

Som det fremgaar af Fortegnelsen over Skolens

Disciple, har der i dette Skolaaar været optaget 3

Piger (l i III st. og 2 i II R. Kl.) efter dertil given
Tilladelse fra Ministeriet. Der meddeles her Skolens

Indstillinger i denne Sag og Ministeriets Svar derpaa.

Rektors Indstilling af 15de Juni f. Å.:

»Dyrlæge Brodersen i Nørre Nebel har fore-
spurgt, "om "han i det nye Skoleaar kan faa en

Datter optaget som Elev i III st Kl. Da der til
forskellige Tider har gjort sig afvigende Meninger
gældende om dette idelig opdukkende Spørgsmaal,
skal jeg udbede mig det høje Ministeriums Svar
derpaa.

Spørgsmaalet om Hensigtsmæssigheden af
Fællesundervismng af Piger og Drenge i de
højere Skoler synes mig saa uddebateret, at der
næppe for Tiden kan tilføjes noget nyt. Det fore-
kommer mig, at vi her i Landet endnu befinde
os paa Forsøgenes Stadium, og at vi derfor bøi
gaa frem med nogen Varsomhed uden paa den
anden Side at stille os døve overfor Tidens nye
Krav. Saa vidt jeg ved, har man endnu ikke
nogensteds, hvor Forsøget er gjort i større eller
mindre Omfang, følt væsentlige Ulemper derved.
Dette gælder ogsaa Ribe Katedralskole, hvorEra
en kvindelig Discipel blev dimitteret i Åaretl895.
Skolen havde al Grund til at være J'ornøjet med
deu Tone, der herskede imellem hende og hendes
Meddisciple i V og VI Klasse under hendes to-
aarige Skolegang. 'Jeg tror, at saadanne Forsøg,
i hvilke der "jo ikke behøver at ligge noget Præ-
cedens for kommende Tilfælde, lettest lader sig
gøre ved de mindre Skoler i Smaabyer, hvor der
er stærk Kontrol med Disciplene ogsaa udenfor
Skoletiden, og skønt Forsøgene i dette Tilfælde
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udvides til III Klasse, har jeg ingen Betænkelighed
ved at gøre det under de herværende Forhold,
og den samme Mening næres af mine Medlærere
paa en enkelt Undtagelse nær, der mener at maatte
tage forskellige Forbehold.«

Herpaa svarede Ministeriet i Skrivelse af 14.

Juli til Stiftsøvrigheden:

»Efter M'odtagelsen af Stiftsøvrighedens Skri-
velse af 7. d. M. i Anledning af en fra Rektor
for Ribe Katedralskole fremkommen Henstilling
angaaende Optagelsen af en kvindelig Elev, Datter
af Dyrlæge Broderseu i Nørre Nebel, i bemeldte
Skoles III Klasse, skal man herved meddele Stifts-
øvrigheden til behagelig Efterretning og Bekenclt-
gørelse for nævnte Rektor, at Ministeriet nærer
afgørende Betænkelighed ved i Almindelighed at
tillade kvindelige Elevers Optagelse i de offentlige
lærde Skolers første 4 Klasser, men at man i Be-

tragtuiug af den her foreliggende Sags samtlige
Omstpendigheder dog ikke skal modsætte sig den
paagældende Piges Optagelse i den angivne Klasse,
(log kun under Forudsætning af, at Rektor lader
liende faa Ophold i sin Bolig i Frikvartererne, og
saaledes at Optagelsen uiaa betragtes som ekstra-

ordinært og forsøgsvis tilladt, samt at det i Over-
ensstemmelse hermed bet}rc1es Pigens Fader, at han
maa være forberedt paa at tage hende ud af Skolen,
saafremt det skulde vise sig, at hendes Forbliven
der i en eller anden Henseende ikke maatte anses
for heldig.«

Da der derefter atter kom Andragende om 2

Pigers Optagelse i II R. Klasse, gav Rektor herom

følgende Indstilling den 21de August:

»Efterat det høje Ministerium ved Skrivelse af
14. Juli med visse Forbehold har givet sit Sa.m-
tykke til, at der maatte optages en kvindelig Di-
scipel i III st. Klasse, er der nu for 2 unge Piger,
deu ene 15'/a Aar gammel, den anden "knap" 15

03

Aar, andraget om, at de maa blive optagne i II
K. Klasse, for at de senere kunne underkaste sig

almindelig Forberedelseseksamen nemlig Claudia
Spang, Datter af afdøde Adjunkt Spang f den
8. Februar 1885, og Karen Marietta Cathrine
Madsen, Datter af Toldassistent Madsen i Vedsted,
t d. 8. September 1885.

Spørgsmaalet om Fællesundervisning af Drenge
og Piger i de højere Skoler er endnu her i Landet
paa Forsøgenes Stadium, særlig for Statsskolernes
Vedkommende. Disse sidste have hidtil enkelte
Gange med Ministeriets Tilladelse optaget Piger i
V—VI Klasse — saaledes ogsaa Ribe Katedral-
skole — og der har mig bekendt ikke nogensteds
vist sig Ulemper ved disse Forsøg; men de have
paa den anden Side været saa faa og tilfældige,
at man heller ikke bør lægge altfor stor Vægt
paa deres gunstige Udfald. Derimod har man
ikke hidtil optaget Piger i Statsskolernes lavere
Klasser, førend Forsøget nu i Aar med Ministeriets
Tilladelse gøres i den herværende Skole.

Da Staten har givet Kvinder Tilladelse til at
tage baade almindelig Forberedelseseksamen og
Afgangseksamen med Ret til derefter at studere
videre ved Univerisitetet, synes det mig, at den
ikke helt kan frigøre sig for Forpligtelsen til at
træde hjælpende til ved deres forberedende Under-
visning, naar det kan ske uden Offer fra dens
Side af Interesser eller Pengemidler. Medens der
da for Tiden ikke synes at være Grund til at op-
tage Piger i Statsskolens lavere Klasser i saadanne
større Byer, hvor der findes Pigeskoler, hvis Uuder-
visning har almindelig Forberedelseseksamen eller
vel endog Afgangseksamen til IVtaal, stiller Sagen
sig anderledes i smaa Provinsbyer, som f. Eks.
Ribe, hvor der ikke er nogen Pigeskole, der blot
tilnærmelsesvis fører Undervisningen saa vidt, og
hvor altsaa Piger kun kunne forberedes til. a.l-

mindelig Forberedelseseksamen eller IV Klasses
Eksamen ved kostbar Privatundervismng eller ved
at sendes bort fra Hjemmet, uagtet der er en
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Statsskole i Byen, som kan yde den attraaede
Undervisning uden Offer for Staten Der synes
at være Grund til lier i de smaa Forhold, hvor
saa mange Øjne vogte paa Disciplenes Færd baade
i og udenfor" Skolen, at forsøge, om ikke ogsaa
Statsskolen kan med Held magte Fællesundervis-
ningen af begge Køn Uge saavel som saa mange
Privat- og Kommuneskoler; det ligger nær i saa
Henseende at henvise f. Eks. til Real- og Latiii-

skolen i Kolding, hvor man synes vel tilfreds med
den der trufne Ordning.

Man har fremhævet som noget, der særlig
kunde vække Betænkelighed, at Pigers legemlige
Udvikling paa et vist Alderstrin mulig kan skades
ved Undervisningen, saadan som den er planlagt
for Drenge. Jeg- har ingen Erfaring i den Heu-
seende, men antager, at da Skolen i Forvejen er
gjort opmærksom paa mulig Ulempe paa dette
Punkt, vil den vise" særlig Ågtpaagiveiihed derfor
og, uaar Betænkeligheden viser sig grundet, søge
at raade Bod derpaa ved enten at holde Barnet
tilbage eller helt suspendere dets Undervisning
i nogen Tid.

Jeg tillader mig derfor at indstille, at det til-
lades Ribe Katedralskole at forsøge, om ikke
Fællesundervisniug for Drenge og Piger kan være
hensigtsmæssig under de her ved Skolen raadende
Forhold, og at det altsaa tillades, at de to nævnte
Piger optages i II R. Kl. Saafremt Tilladelsen
gives, maa vel de kvindelige Disciple her i Skolen
med Hensyn til Statens Fripladser og Stipendier
betragtes som ligestillede med de andre Diciple.«

Under 31. August meddelte dernæst Eforatet

Skolen følgende Skrivelse fra Ministeriet af 28. s. M.:

»I Anledning af vedlagte Andragende fra
Rektor Fritsche om Optagelse af 2 Piger i Kate-
dralskolens II Realklasse skulde Ministeriet tjenst-
ligst anmode Eforatet om at ville foranstalte ind-
hentet en Erklæring fra Lærerforsamlingen over

Sagen, hvilken Erklæring bedes Ministeriet til-
stillet med Eforatets egne behagelige Ytringer.«

Efter at Sagen var drøftet i et Lærermøde den

3. September, hvor det overvejende Flertal af Lærerne

sluttede sig til Rektors Indstilling, medens væsentlig

kun cand. mag. Lauge havde en afvigende Anskuelse,

vedtoges følgende Betænkning, hvortil cancl. Lange

dernæst føjede sin Separaterklæriug.

»I Skrivelse af 31. August har Eforatet for-
langt Lærerforsamliugens Erklæring i Sagen om
Optagelse af 2 unge Piger i Ribe Katedralskoles
It R; Klasse.

Saaledes foranlediget skal Lærerforsamlingen
udtale, at dennes overvejende Flertal i denne Sag
ganske kan slutte sig til, hvad der er anført i
Rektor Fritsches Skrivelse af 21. August d. A.,
og hertil blot skal tillade sig at føje iiedenstaaende
Bemærkninger.

Forsamlingen opfatter det foreliggende Spørgs-
maal ikke som et Spørgsmaal om, hvorvidt Sam-
skoler i og for sig ere at foretrække for særlige
Drenge- og Pigeskoler, men blot som et Spørgs-
niaal om, hvorvidt det af PIensyn til Skolens
Undervisning og Disciplin i det hele maa anses
for forsvarligt at optage Piger i den højere Skoles
lavere Klasser. Den skønner derfor ikke rettere

end, at dette Spørgsmaal, saavidt angaar de mindre
og mellemstore Provinsbyer, allerede maa siges at
være ude over Forsøgenes Standpunkt, da en saa-

dan Fællesundervisnmg gennem en længere eller
kortere Aarrække har været indført ved et større
Antal Realskoler og en enkelt Latinskole, uden
nt der vides noget Sted at være opstaaet nogen
Ulempe derved. Disse Skoler have ikke blot be-
fundet sig vel ved Optagelsen af Pjger, men denne
menes euclog at have haft. en heldig Indflydelse
paa Aanden og Tonen i Skolerne i det hele. Naar
dette er Tilfældet, og Fællesundervismug af Drenge
og Piger ikke bar vist sig at have Ulemper i Følge
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ved private Skoler, maa der endnu mindre kunne
være Grund til at befrygte dette ved Statens
Skoler, hvis Autoritet overfor Forældre og Elever
bør være og utvivlsomt ogsaa er adskilligt større
end de oveuanførte Skolers.

Synes der saaledes ikke at kunne rejses nogen
berettiget Indvending mod, at Statsskolerne aabnes
for unge Piger, maa Lærerforsamlingen paa den
anden Side tillægge de Grunde, der anføres for
denne Foranstaltning eu ikke ringe Vægt. Staten
har aabnet unge Piger Adgang til at tage almiu-
delig Forberedelseseksamen og Latinskolens Åf-
gangsprøver, men økonomiske Hensyn ville i de
mindre Provinsbyer gøre det umuligt for de private
Pigeskoler at føre deres Elever igennem til disse
Prøver. Naar Statens Skoler i saadanue Byer ere

spærrede for dem, vil flet derfor i de allerfleste
Tilfælde betyde, at Forældrene ere afska.arne fra
at hjælpe deres Døtre frem til det Kundskabs-
og Daunelsestrin, som disse Prøver repræsentere,
og skaffe dem den Støtte til selvstændig at bane
sig en Vej i Livet, som de yde.

Med Hensyn til den økonomiske Side af Sagen
vil der som Regel ikke kunne være Tale om, at
Optagelsen af unge Piger i de Statsskoler, som
her komme i Betragtning, vil kunne medføre nogen
Forøgelse af Skolens Driftsudgifter. Klasserne i
disse Skoler ere ikke saa stærkt besatte, — man
behøver blot at se hen til Størrelsen af de Hold,
der aa.rlig føres igennem til almindelig Forberedel-
seseksamen eller Afgangsprøven — at det Antal
unge Piger, der kan ventes at ville benytte en
eventuel Tilladelse, vil kunne overfylde dem og
kræve yderligere Klassedeling eller paa anden
IVIaade forøgede Udgifter. Det vilde derfor være
ligefremt Kraftspild at kræve særlige Skoler for
dem, samtidig med at der sta.ar Pladser ledige
for dem i Statens Skoler.

Vil man endelig se den Foranstaltning, som
lier er paa Tale, i dens Forhold til de bestaaeiide
private Pigeskoler, maa den utvivlsomt ogsaa lier

C7

betragtes som heldig, idet den gennem den etab-
lerede Forbindelse med den højere Statsskole
sikkert ikke vil undlade i forskellig Retning at
have en ikke i alle Byer overflødig højuende Til-
bagevirkning paa disse.

I Henhold til ovenstaaende nærer Lærerfor-
samlingens Flertal saaledes ingen Betænkelighed
ved, at der indføres Fællesundervisning i Ribe
Katedralskoles lavere Klasser, og ban derfor an-
befale Optagelsen af de to unge Piger i Skolens
U R. Klasse.

N. E. Øllgaard. J. M. Secher.
C. Åmorsen. H. Lassen. Chr. Dybdal.

Knud Knudsen. Å. W. Høst.

V. BIoch.

Cancl. mag. Langes Separaterklæring:

»Naar jeg ikke kan slutte mig til Lærerfor-
samlingens Flertal, beror det paa, at jeg ser med
andre Øjne paa Fællesuudervisningen. Jeg er
overbevist om, at denne ingenlunde giver samme

Udbytte som Undervisning for det ene Køn; jeg
mener endog, at Undervisningen for Dreuge under-

tiden vil kunne lammes, naar Piger komme til
at deltage i den, ligesom noget tilsvarende vilde
være Tilfældet, om man i de højere Pigeskoler
optog 12—17 Åars Drenge. Der er ingen Tvivl
om, at Undervisningen ofte vil tabe i Friskhed
og Kraft, hvis man i. Skolerne fører Piger og
Drenge sammen, for hvem ikke blot Forestillings-
kreds og Temperament ere vidt forskellige, men
hvis Evner og Anlæg gaa i meget forskellig
Retning, saa at man for Piger maa dvæle længere
ved Ting, som hurtig læres af Drenge, og omvendt.
Der kræves efter miu Mening virkelig et meget
forskelligt Arbejde af Lærere i Drenge- og i Pige-
skoler, selv om Eksamensfordringerne erede samme.

De fleste Lærere, med hvem jeg har talt om saa-
danne Spørgsmaal, føle sig bedre skikkede til at
undervise i den ene Art af disse Skoler end i den
anden. Naar saa er, vil en Drengeskole altid

5!t
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lide noget ved at optage Piger, selv om det af
flere Grunde synes ønskeligt, og selv om jeg maa
indrømme, at de mulige Ulemper af anden Art,
der kunde flyde af Foranstaltningen, turde blive
færre ved Ribe Katedralskole end ved de fleste
andre Skoler.«

Hertil føjede Rektor følgende:

»Idet jeg herved fremsender den ønskede
Erklæring fra Lærerforsamlingen, skal jeg efter
mine Medlæreres Åumodning tilføje, at der under
Sagens Drøftelse fremkom Udtalelser om, at hvis
der gives Piger Adgang til at deltage i Skolens
Undervisning, vil det vistnok være hensigtsmæs-
sigt, at der for dem fastsættes en noget højere
Aldersgrænse end for Drengene i Lighed med den
Bestemmelse, der gælder for almindelig Forberedel-
seseksamen. Det skyldes kun eu Tilfældighed,
at denne Udtalelse ikke er bleven optaget i Lærer-
forsamlingens Erklæring.«

Ministeriets Skrivelse af 29. September 1900:

»I Henhold til Hr. Rektorens Indstilling i
Skrivelse af 21. f. M. meddeler Ministeriet heryed
forsøgsvis Tilladelse til, at Claudia Spang og Karen
Mariette Cathrine Madsen maa optages som Disciple
i Ribe Katedralskoles II Realklasse paa de i Mi-
nisteriets Skrivelse af 14. Juli d. A. nærmere
omhandlede Betingelser.

I Forbindelse hermed skal man gøre Dem
opmærksom paa, at kvindelige Elever ikke have
Adgang til de for Disciplene bestemte Fripladser
og Stipendier, se Asmussens Meddelelser for 1895
—96 S. 79, ligesom de ikke heller kunne med-
regnes i Discipeltallet, for saa vidt angaar Ucl-
regningen af det Skolen tilkommende Antal af
Fripladser.

Med Hensyn til Aldersgrænsen skal man hen-
vise Dem til Lov l. April 1871 § 3, hvorefter
Rektor bevilger Undtagelse fra de fastsatte Regler.«

69

Hertil kan endnu føjes, at efter Rektors Ind-

stilling bar Ministeriet ved Skrivelse af 28. Februar

d. Å. tilladt, at to unge Piger maa optages som

Disciple i Skolen fra næste 8koleaars Begyndelse

efter bestaaet Optagelsesprøve henholdsvis i II R.

Klasse og II st. Klasse paa de i M.misteriets Skri-

velse af 14. Juli f. A. nævute Betingelser. For-

ældrene have søgt den givne Tilladelse saa tidligt,

fordi de naturligt ønskede at have den, inden de

bekostede den fornødne Privatundervisning, for at

Børnene til Sommer kunne blive optagne i nævnte

Klasser. Ligeledes er der senere ved Ministeriets

Skrivelse af 31. Maj givet samme Tilladelse for

4 unge Pigers Vedkommende, der ønskes optagne

i I stud. Kl. (l) og i I Realklasse (3).

Ministeriets Bekendtgørelse af 15. December 1900
angaaende Brugen af Verbernes Flertalsform ved

Undervisningen i Modersmaalet.

Bestemmelserne i Ministeriets Bekendtgørelse
af 2. Februar 1892 § 7 ophæves, saaledes at det
for Fremtiden skal staa Skolerne frit for ved Under-
visningen i Modersmaalet at benytte enten Flertals-
formen af Verberne eller den almindelige Fællesform
for Ental og Flertal, idet der dog indenfor samme
skriftlige Arbejde ikke bør tillades Sammenblanding
af begge Former. I de med Hjælpeverberue »være«
og »blive« sammensatte Tidsformer vil Flertal af
Hovedverbets Participium fremdeles ATære at anvende,
saaledes at der f. Eks. skrives »Fuglene er fløj n e«
(ikke »fløjet«), »Tyvene er bleven fangne« (ikke
»fanget«) o. l.

Hvilket herved bekendtgøres til fornøden lagt-
tagelse i samtlige de M.inisteriets Overtilsyn under-
lagte Skoler og Seminarier.


