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Kristen Olsen

Krog, + 1726,

og

Ingeborg Augustinusdatter

Bøg.

Hun ægtede som Enke en Hammer (Erlandsen,
Geistlighed, Side 141).
2. Poul Schult, udnævnt til Sognepræst ls/9 1708.
Tromsø Stifts

3.

Anne Marie Elisabeth

4.

Schult, der ifølge Faaborg Ministerial¬
bog var født 4/ii 1^90 (døbt 7/u s. A.) og var Datter af
Hans Schult, gift med Anne Schult.

5.

Laurentius
1729

Schult, blev dimitteret fra Throndhjems Skole
(skal maaske være Schultz).

Et Brev fra Student (siden norsk Statsraad) E. R. Møinichen.
Meddelt af Prof., Dr.

L. Daae.

_1\| ærværende Brev blev mig

nys tilsendt fra Hr. Telegrafbestyrer
bleven opmærksom paa en Ytring af
■mig i Tidsskriftet „Vidar" 1888 S. 59, om at Breve fra det norske

Emil Smith i Vadsø,

Universitets ældste

der

var

Studerende hørte til de store

Sjeldenheder. Jeg
fordi det giver et noksaa morsomt Billede fra en
siden bekjendt Mands Haand af Datidens Professorer og af de Dages
Forhold ved Universitetet, da Candidaterne til Examen artium endnu
gjorde Professorerne Visit ved sin Ankomst til Byen, da den mundt¬
lige Prøve kun medtog 3 å 4 Dage og da — Christiania var en saa
liden kjedelig By.
Møinichen, der var født i Throndhjem 1797, var i 1816 dimit¬
teret fra samme Bys Skole sammen med en Broder Peder Bredahl
M. (t 1859 som Inspekteur ved Rigshospitalet i Christiania) og 3 andre,
Peder Nordahl Vibe (t 1827 som Sognepr. t. Bjørnør), Hans Kjeldahl
<t 1842 som fhv. Sognepr. t. Overhalden) og Joh. Hveding Heiberg
•Stub (t 1818).
Den Gaard Onsum, som Brevskriveren omtaler, ligger
i Faaberg ved Lillehammer og tilhørte da hans Fader Sorenskriver i
Søndre Gudhrandsdalen (tidligere Byfoged i Throndhjem) Thomas
meddeler det her,

Møinichen.
Jonas

De

skrevet til

Kæmner i Throndhjem
Smidlt, Farbroder af den ovennævnte Telegrafbestyrer. Ved

Examen

fik

Brevet

er

artium blev E.

Kjøbmand

og

Møinichen Nr. 5 af 22

Examinander, men
dog kun haud illaud., idet ikke flere end 3 opnaaede Laudabilis.
mange skriftlige Prøver nedtrykte nemlig Charactererne.
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—

—

Kjære Ven!
Uagtet vi endnu er midt i Heden af Examen, kan

jeg dog ikke andet end tage mig nogen Fritid for at snakke
lidt med dig, kjære Smidt, og din gode Kone.
Fredag den 26 Juli om Morgenen reiste vi fra Onsum i
Regn.
over

Om

Efteråt

heftede

være

lang Tid ved Overfartstedet

en

Lougen, reiste vi omsider videre

og

fik siden godt Veir.

jeg aldrig før havde været stemt til Traurighed,

saa

maatte

jeg nok blive det ved Skilsmissen fra Onsum. Nu havde jeg
da forladt alt, hvad kjært jeg havde i Verden, og var nu, uagtet

jeg havde temmelig stort Følge,
har været.

Piil.

Paa Hedemarken

Forresten

gik

vor

saa

vare

alene,

jeg nogensinde

som

vi 1 eller 2 Timer hos Provst

Reise uafbrudt fort.

De sidste 6 å 7

Mile, før vi ankom til Christiania, havde vi et gyseligt stærkt
Regnveir

yderlig slet Føre.

og

middag Kl. 11,
fik vi strax
som

og

Vi kom til Byen Søndag For¬

efteråt vi omsider havde fundet vort Logis,

Lauritz Ross2),
Contoir hos min Fader i 6 Aar og nu ligger
studerer Jura. Den største Del af Dagen henbragte vi
Besøg af Møller fra Throndhjem1)

og

har været paa

her og

meget kjedsommeligen ved at spadsere om i Byen.

hager mig aldeles ikke.
men

den

er

Her hersker
sidder hver

Jeg kan just ikke sige, den

ikke efter min
saare

liden

er

styg,

Smag, Indvaanerne endnu mindre.

Selskabelighed, næsten enhver Familie

evige Dag hjemme hos sig selv, ja det

Sjeldenhed, at

Denne be¬

er en

stor

holder Selskab uden for sin Familie alene.
vare vi nødte til at gaae om og besøge
Dhrr. Professorer. Hersleb synes jeg meget godt om. Han er
ogsaa bekjendt for at være en særdeles brav Mand.
Sverdrup
synes jeg ogsaa ganske godtom; han er forresten noget bidende.
Steenbloch, som er en Throndhjemmer af Fødsel, falder ogsaa
saa temmelig i min Smag.
Rasmussen derimod samt Complimentmageren Rathke synes jeg slet ikke om. Denne gjør næsten
nogen

I de første

Dage

*) Rimeligvis den
') Udentvivl den

senere

Overlærer og Institutbestyrer U. V. Møller.
der (uden at opnaa juridisk Examen og uden
academisk Borgerret) blev Bureauchef og Toldembedsmand, tilsidst Toldinspecteur i Bergen.
samme,
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intet

uden
nok

svarer

Complimenter uuder Examinationen og, om nogen
saa bagvendt,
hører man intet andet end: ganske

rigtigt, ganske rigtigt, fuldkommen ret, intet
Derimod
en

er

han streng

fiin, hvad

nerer

i

Han

Tydsk

og

er

indfuul Knegt

meget infam til
Rathke exami-

en

Den skriftlige Examen
Afhandlinger.
og er

tilende den 16de

allerede den 19de begynder Collegierne,

ikke

saa

gamle Venner.

—

forbi;

egen

rimeligviis faa overmaade meget at bestille,
maaske

er nu

Erklæring, for
Den 13de August be¬

efter Professorernes

gyndte den mundtlige Examen
og

er

og

største Delen meget svære

tenen,

Rasmussen

Professor i Mathematik.

Fransk1).

vi havde 12 eller 13 og,

vissere etc. etc.

til at give Gharacterer.

kalder

man

at examinere.

er

om

Af¬

da ville vi
at det bliver

og

saa

ganske ofte, at jeg kan passiare med mine
— — Tiden
har tildeels faldet mig yderlig

kjedsommelig, uagtet vi have havt idelige Besøg af Vibe, Kjeldahl, Stub og de gamle Throndhjemmere ogsaa tildeels, saa
og

af Gandidaterne fra Bergen

og

Christiania.

næsten min enste Fornøielse at tænke paa

Det

mine faa,

er

ogsaa

men

gode

Venner i

Throndhjem, og denne Fornøielse benytter jeg mig
daglig af. Vi boe i den nordvestlige Kant af Byen og
have en ret smuk Udsigt til Christianias skjønt noget flade, dog
smukke Omegn.
Vor Vert og Vertinde synes at være ret
ogsaa

snilde Folk.

Forresten have vi intet andet med dem at bestille

uden at betale vort

qvarteer; Frokost

Logis.

og

Middagsmad faae vi

Aftensmad

maa

vi holde

paa

et Spise-

os

selv med.

Og at jeg er hjertelig kjed af Christiania, kan Du nok
ogsaa begribe, da jeg allerede var kjed af den den første Dag.
Jeg kan hilse fra Colban2), Kragh (Krogh?), Vibe, Stub etc.
—

—

Colban
er

er

endnu den

lidt forfalden.

gamle, men jeg frygter næsten for, at han
Kragh er nylig kommen fra Drammen; han

*) Man maatte hjælpe sig,

saaledes kom den zoologiske
I 1822 var det Medicineren
Thulstrup, som udførte denne Forretning. Man havde forøvrigt siden 1815
en Lector (i 1816 endog udnævnt til Professor) i Fransk, nemlig Fransk¬
manden Orry, en Protegé af Carl Johan, men han forstod ikke Norsk og
som man kunde, og
Professor til at examinere i levende Sprog.

kunde ikke examinere.

2) Den

senere

Adjunct ved Christiania Skole (t 1850).
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har reist

omkring

kort Tid

paa

reise

mangfoldige Steder

med

sin

og

tænker

nu om en

til

Søster

Kjøbenhavn. Aas1) er
ganske nylig kommen tilbage fra Røraas. — — Assessor Roll
at

har

nylig havt Bryllup med en Datter af Professor Piil, en
Hedemarken, og der har for nogle
Dage siden været stort Bal i den Anledning. — — — Hils alle
Broder til Provsten Piil paa

fra din

hengivne Ven
E. Møinichen.

(E. S.)
kun Fransk

Af et

Den 16de.

tilbage,

at Rathke gav

op

Brev af 26 Dec.

historie, „mueligt for
hans

vi skal

er nu

næsten forbi, vi have

i i Eftermiddag.

A.

(hvori Møinichen om¬
Afdeling af Anden Examen og bemærker herom,
ham „som de fleste andre* haud. ill. i Natur¬

senere

taler sin første

som

Examen

en

s.

Deel, fordi vi havde negtet ham efter

Forlangende at høre ham et heelt Aar, hvilket han slet

ikke kan

fordre") hidsættes: „Søndagen efter Examen spillede
David Thrane og jeg en Fløiteconcert i en Concert, som en
Hamburger Schwenke gav paa Theatret."

*) John Aas, den første Student ved Norges Universitet, siden Sognepræst
til Gjerrestad.

