
57. 
Allerunderdanigst Forestilling 

om 
Udnævnelse af Overlærer J. E. Olsen 
ved Viborg Katedralskole til Rektor 

ved samme Skole. 
  
 
 
Indstillingen bifaldes og have Vi forsy-
net Ekspeditionen med Vor allerhøjeste 
Underskrift. 
Amalienborg, den 19 Juni 1908 
 
                            Frederik R. 

     Efter at det har behaget Deres Ma-
jestæt under 27de April d. A. [dette 
Aar] at bevilge Rektor ved Viborg Ka-
tedralskole C. A. L. Heise Afsked i 
Naade og med Pension fra 19de August 
d. A. at regne, paahviler det mig at 
fremkomme med en allerunderdanigst 
Indstilling om Besættelsen af det saa-
ledes ledigblevne Embede. 
     Efter at dette paa sædvanlig Maade 
har været opslaaet ledigt, er der derom 
indkommet 11 Ansøgninger, som jeg 
allerunderdanigst tillader mig hoslagt 
at fremsende, nemlig fra følgende Læ-
rere: Overlærer ved Nykøbing Kate-
dralskole G. L. Selchau, Overlærer ved 
Viborg Katedralskole J. E. Olsen, 
Overlærer ved Nykøbing Katedralskole 
V. Boëtius, Overlærer ved Sorø Skole 
og Opdragelsesanstalt H. G. N. Gad, 
Adjunkt ved Statsskolen i Randers H. 
A. J. Hagerup, Adjunkt ved samme 
Skole V. K. S. Thoresen, Adjunkt ved 
Statsskolen i Frederiksborg V. A. Jo-
hansen, Adjunkt ved Statsskolen i 
Rønne H. St. Halbeck, Adjunkt ved 
Statsskolen i Randers S. Neersø, Ad-
junkt ved Statsskolen i Horsens Chr. 
Fledelius og Lærer ved Kadetskolen 
cand. mag. V. C. F. Ehrencron-Müller 
     Af disse Ansøgere skal jeg tillade 
mig allerunderdanigst at henlede Op-
mærksomheden paa Overlærer ved 
Viborg Katedralskole J. E. Olsen som 
den, der formentlig er bedst skikket til 
at komme i Betragtning ved Besættel-
sen af det heromhandlede Embede. 
     Denne Mand er født i 1855 og blev 
efter i 1880 at have taget filologisk 
historisk Skoleembedseksamen i 1882 
ansat som Timelærer ved Viborg Kate-



dralskole, i 1884 konstitueredes han 
som Adjunkt, for i 1885 at modtage 
kongelig Udnævnelse i denne Stilling, 
i hvilken han virkede til han i 1903 
udnævntes til Overlærer. 
     Overlærer Olsen har saaledes en 
lang Virksomhed at se tilbage paa ved 
Viborg Katedralskole, og han har i 
denne lange Aarrække stedse virket til 
sine foresattes fulde Tilfredshed. Den 
nu afgaaede Rektor omtaler ham saale-
des som en kundskabsrig Lærer, der 
med Dygtighed og Samvittigheds-
fuldhed har vidst at knytte sig fast til 
den Skole, hvorved han saa længe har 
virket, saaledes at der er al Udsigt til, 
at han vil kunne udvikle den der be-
staaende Tradition og føre Skolens 
Ledelse fremad i den samme gode 
Aand, hvori den hidtil har været styret. 
     Da Undervisningsinspektøren for de 
fuldstændige højere Almueskoler har 
udtalt sig paa samme Maade og varmt 
har anbefalet, at Ledelsen af Viborg 
Katedralskole betroes Overlærer Ol-
sen, og da der desuden er sket Hen-
vendelse til Ministeriet fra en ikke ube-
tydelig Kreds af Borgere i Viborg, der 
udtale sig i samme Retning, maa un-
dertegnede Minister ogsaa for mit 
Vedkommende finde det ønskeligt, at 
Overlærer Olsen ansættes i det ledige 
Embede og jeg tillader mig derfor al-
lerunderdanigst at indstille: 

      at det maatte behage Deres 
Majestæt allernaadigst at ud-
nævne Overlærer ved Viborg 
Katedralskole Johannes Emil 
Olsen til Rektor ved samme Sko-
le fra 19de August d. A. at regne 

 hvorhos jeg i Haab om, at denne Ind-
stilling maa vinde Deres Majestæts 
allernaadigste Bifald, lige allerunder-
danigst tillader mig at vedlægge en i 
Overensstemmelse hermed udfærdiget 
Ekspedition til allerhøjeste Under-
skrift. 

  



Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet den 18. Juni 1908. 
Allerunderdanigst 

Enevold Sørensen
 
 

/Andersen Seidelin 
Fm  

 


