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I. Lidt om de homeriske digte som læsning for 
ungdommen,

(For største del efter Dr. Semier ved J. Aars.)

Jeg har iaar forlidet otium til at kunne levere nogen selv
stændig afhandling til skoleprogrammet, og jeg har ikke i 
tilstrækkelig god tid anmodet, nogen af mine medlærere om 
al gjøre det. Derimod har jeg ikke taget i betænkning for 
en gangs skyld i mangel af noget originalt at ty til en frem
med forfatter. 1 Dr. Semiers skrift „Die ästhetische Erzie
hung und Homer als die Grundlage derselben“ (Dresden 
1864) fandt jeg nemlig adskilligt, som netop syntes passende 
for et skoleprogram; dels stof har fortrinsvis sin betydning 
for skolen, det giver en del gode vink for lærere, og det 
kan hos de mere modne disciple bidrage til at vække deres 
interesse og aabue deres øje for de homeriske digtes ejen
dommelige skjønhed. Jeg vil ikke dermed have sagt, at jeg 
billiger alle forfatterens synsmaader; heller ikke, at hele det 
lille skrift skulde være skikket til at omplantes for vor skole
ungdom; men det brudstykke deraf, som jeg nedenfor med
deler i en temmelig fri bearbejdelse, ser jeg gjerne i mine 
disciples hænder.

Forfatteren gaar ud fra, at man i vore dage baade i 
skolerne og i familierne altfor lidet bekymrer sig om at ud
vikle og nære den episke fantasi. I den ældre germaniske 
literatuf kan man vel kere eposet at kjende, men ikke i dets 
reneste og fuldkomneste form. Vi nordboer kan nok gribes 
og begejstres af skjønne følelser og dybe tanker, af store 
karakterer (»g skjebnens tragiske gang; men vi har sløve øjne 
for naturens former og scener og for menneskelivets simple, 
genremæssige begivenheder. Saa meget mere, trænger vi til 
i ungdomstiden, medens øjet endnu er friskt, at faa „den 
anskuende fantasi“ opdraget gjennem Iliaden og Odysseen; 
til dette øjemed kan intet erstatte riet homeriske epos.

1*



4

Semlers skrift deler sig i følgende afsnit:
1. „Das Wesen des Homerischen Epos.
2. Die Vorstufen zu der Lectiire des Homer.
3. Die Homer-Lcetüre.
4. Die griechische Sculptur und das Zeichnen.
5. Homer als die Vorschule für die Göthe-Lectüre.“

Nedenstaaende brudstykke svarer til det tredje af disse 
afsnit. .Jeg har hist og her taget fra og lagt til efter eget 
skjøn.

1. Odysseen.

Omkring det 14de aar kan man begynde læsningen af 
Odysseen (i oversættelse), saavel med piger som med gutter. 
Baade dens indhold og dens stil vil hos denne alder i rege
len laide i modtagelig jordbund. Odysseus’s vidunderlige 
hændelser, sømandshistorierne, den brogede veksling af loka
liteter, der som oftest er øer eller havnepladse, alt dette har 
en stor tiltrækningskraft for den ungdommelige fantasi. Nau- 
sikaas yndige skikkelse fængsler den unge pige, og Telema- 
chos^ som vi for vore øjne ser udvikle sig til en bestemt og 
moden yngling, bliver for gutterne et mønsterbillede. Dertil 
kommer et drag af inderlighed, som gjør os Odysseen mere 
hjemlig end den heroiske lliade. Penelojjeias udholdende 
troskab og Odysseus’s længsel efter at faa se endog blot 
røgen stige op fra hans hjemland, hyrden Ewnaios’s og selv 
hunden Aryos’s troskab tiltaler ethvert nogenlunde modtageligt 
sind. Og Odysseus's kloge maadehold og selvbeherskelse, 
den mandige standhaftighed og taalmodighed og den urokke
lige tillid til guddommens hjelp, som endelig fører ham til 
maalet, er et idealt livsbillede. (Selvfølgelig dog intet kri
steligt ideal; en kristelig lærer vil intet øjeblik forveksle eller 
friste sine disciple til at forveksle den kristelige selvforneg- 
telse, taalmodighed og kj ærlighed, som er troens frugt, med 
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meget karakteristisk ud fra hinanden. En fortræffelig tale 
linder vi i 8, 165 fg., hvor Odysseus viser Alkinoos tilrette 
for hans daarlige ord. Ikke mindre skjøu er samtalen mellem 
Athene og Odysseus i 13, 22 fg., hvor begge de kløgtige 
karakterer fremtræder i den klareste belysning. En gribende 
virkning gjør gjenkjcndelsessceuen mellem Odysseus og Tele
machos i 16de bog, ligeledes scenen i 21, 188 fg., hvor 
Odysseus giver sig tilkjende for den tro svinehyrde. Dog 
glanspunktet i Odysseens taler er gjenkjendelsesscenen mellem 
Odysseus og Penelopeia i 23de bog. Iler aander den samme 
varme og inderlighed som i den berømte afskedsscene mellem 
Hektor og Andromache i Iliaden.

Ogsaa de skjønneste taler bør, om muligt, læres udenad.

2, Iliaden.

Odysseen bør helst være gjeunemgaai, forend man tager- 
fat paa Iliaden. For dem, som lærer grundsproget, turde det 
være at anbefale først at læse Odysseen i oversættelse, der
efter begynde paa Iliaden i grundteksten og supplere med 
oversættelsen, saaledes at man efter denne gjennemgaar de 
dele af digtet, som man ikke rækker at læse i originalen.

a. Lignelserne.

Disse er for en stor del hentede fra naturen; læseren 
har alisaa ofte tilknytningspunkter i, hvad han selv har set 
og oplevet; men den, som er vant til at betragte naturen 
med sløve og ligegyldige øjne, han vil vistnok heller ikke 
have synderlig sans for disse lignelser.

Homer sammerliguer sine helte i de mangeslags situa
tioner, hvori de optræder, med naturens fænomener. Derved 
træder de episke menneskers harmoni med naturen i et skar
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pere lys; naar helten sammenlignes med en tyr, en hund 
eller et æsel (_NB. i alvorlig mening, ikke i komisk), saa for
mindskes med det samme kløften mellem dyr og menneske.

Gjeunem lignelserne formaur Homer at vide blikket ud 
over den hele natur og derved at gjøre sin digtning til et 
uuiversie.lt verdensbillede. Ingen digter har som lian for- 
staat istedenfor at beskrive naturen at føre den — i lig
nelsens poetiske klædebon -- levende og ligesom handlende 
frem for os, lig menneskelivet selv.

Lignelserne er udført i det enkelte, de detaljerer den na- 
tursceue, som digteren tager til sammenligning, tager alle 
dens enkelte momenter med som noget, der har sit værd i 
sig selv, ogsaa om de ligger ganske udenfor det egentlige 
tertium comparatioms; ofte tilføjes ogsaa specielle træk, som 
ikke just er væsentlige for den skildrede naturscene, men som 
tjener til at give billedets konkrete skikkelser liv; (se neden
for ved lignelserne i 11. 12, 4'33 og 19, 375). I denne ud
førlighed viser de homeriske lignelser et for den episke poesi 
karakteristisk træk; de er nemlig smaa episoder, d. e. mellem- 
scener, som afbryder fortællingens gang og tillader os i ro 
og mag at se os om til alle sider. De episodiske lignelser 
bidrager saaledes ikke lidet til heltedigtets ro. Vi bliver 
ikke, som i tragedien, revet med paa den maade, at vi mister 
det fri herredømme over vor egen stemning. Just i de mest 
spændende og mest bevægede momenter, hvor liv og død 
svæver paa knivseggen, træder lignelserne imellem og holder 
læserens sind i skjøn ligevegt.

Den kunst, som viser sig baade i lignelsernes anbrin
gelse og i deres udførelse, aabner os et blik ind i digteraan- 
dens verksted. De homeriske sange har vistnok en fragmen
tarisk folkepoesi til sit grundlag; men denne har — det være 
nu gjenuem en eller liere digtere — udviklet sig til kunstpoesi.

uuiversie.lt
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Ogsaa lignelserne røber en kunstnerisk bevidsthed og viser, 
at et bestemt stilprincip klart har foresvævet digterens fantasi.

At udmørke de stridende helte, og handlende personer, 
at markere de fremtrædende momenter i handlingen og i 
kampen og tillige at indlede og afslutte de enkelte led og 
afsnit navnlig i de mangfoldige og ofte brogede kampscener,*)  
dette er de vigtigste biøjemed, som lignelserne tjener, medens 
de allerede ved sin egen skjønhed udgjør udgjør en af digt
ningens fornemste prydelser. — Det ei’ ikke usandsynligt, at 
ved det mundtlige foredrag enhver lignelse blev fremhævet 
derved, at det ledsagende instrument faldt, ind. Allerede hos 
den heroiske tids sangere finder vi den ledsagende lyre, der 
vel navnlig har været anvendt til pradudier og efterspil ved 
foredraget. Til disse for- og efterspil giver lliadens indle
dende og afsluttende, lignelser ligesom teksten. Lyrens accom- 
pagnemenl. lod da disse lignelser af sig selv fremtræde som 
bærere af handlingens leddeling, medens læseren kun gjen- 
uem omhyggelig iagttagelse kan slutte sig til dette deres 
øjemed**).

*) Til at forebygge al ensformighed i skildringerne af kampscener 
er de altid nye lignelser et af digterens vigtigste midler. Der 
findes blandt alle de mange lignelser neppe tre gjentagelser. 
(Nitzsch, Gesch. der ep. Poesie, p. 335 og 337).

**) Dette sidste stykke har jeg indskudt efter Kienes „Die Kom
position der Ilias,“ som udførlig behandler lignelserne, navnlig 
i deres betydning for „kompositionen.“ J. A.

Vi skal nu gruppere lignelserne til en almindelig oversigt 
og kort antyde hovedmomenterue i et udvalg af dem.

Lignelser fra landskabet.

En række af de skjønneste sammenligninger laaner Homer 
fra havet. Det store og ubegrænsede hav ligner det univer
selle verdensbillede, som oprulles i Iliaden, hvor naturen og 
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menneskelivet hænger saa. nær sammen. Solens opgang og 
nedgang, maanen og stjernehimmelen, storm og uvejr er alt- 
sammen dobbelt skjønt paa havet. Det vækker ikke senti
mentale stemninger — ligesaalidet som lliadcu; tvertimod, 
det indbyder øjet til af opdage de hvide sejl i horisonten, at 
spejde efter mastenes tal, at følge, søfuglenes flugt og at se, 
hvorledes lyset spiller i taugverket. Vor saus skjerpes, vort 
sind udvider sig og bliver modtageligt for det heroisk op
højede. Intet er derfor mere skikket til at vække fantasien 
til læsningen af Homer end et. længere ophold paa havet.

Lignelserne fra havet falder i to grupper. Den ene frem
stiller del aabne hav, den anden kysten.

Lignelsen i II. 14, 16 fg. viser os havets truende ro forud 
for stormen. Troerne stormer mod den achaiiske lejr og river 
muren ned. Da vakler Nestor og er i tvil, om han skal gaa 
til krigernes skare eller til overkongen Agamemnon.

„Som naar det vældige hav blikstille begynder at svulme, 
naar det fornemmer, at tudende storm ret snart er ivente, 
bølgen er tyst, ej ruller den frem, ej heller tilbage, 
indtil fra Zens nedfarer den vind, som er valgt til at blæse: 
saa var gubben i tvil, og uvis han var i sit hjerte,“ o. s. v.

1 4, 275 sammenlignes Aianternes skarer, som i tætslut
tede rækker drager frem til kampen, med den begsorte sky, 
som stiger op over havet, drivende for den susende vesten
vind; Chyrdeu, som af skræk driver sin hjord ind i hulen, 
giver dette billede et smukt motiv.)

I 15, 623 fg. ser vi et skib i storm; Hektor styrter imod 
Aehaierne:

„Trindt oinstraalet af funklende glans sprang Hektor mod skaren; 
frem han styrtede brat, som den stormopsvulmede bølge 
styrter med rivende magt under sky over sejlende skude; 
helt den hylles i skum, og den rædsomt susende stormvind 
bruser i sejlene ind, og svart søfolkenes hjerte
bæver i skræk; ti med yderste nød undløber de døden: 
saa i Aciiaiernes bryst nu rystede hjertet af rædsel.“
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Gøthe har ret, naar han siger: „De homeriske lignelser fore
kommer os poetiske og er dog saa usigelig naturlige.“ Dette 
billede viser os ret digterens individualiserende kraft. Hvilken 
rig detalj er ikke her Sammenfattet inden deli snevre ramme: 
først den rivende bølge under skyerne; opsvulmet af stormen 
styrter den over det hurtig ilende skib og hyller det helt i 
skum; saa den i sejlene brusende vind og endelig de for
færdede søfolk. En saadan lignelse kan ikke læses i en fart. 
Paa den anden side er detaljen hos Homer, om man vil sam« 
menligne den f. eks. med Walter Scotts vidtløftige udmaling, 
yderst knap og sparsom; men just derved og fordi de indi
vidualiserende momenter er valgt saa sikkert og saa karak
teristisk, giver dc fantasien tilstrækkeligt spillerum til selv
stændig at udføre billedet. Lignelsernes enkelte træk er saa 
trædende afluret naturen, at en læser, som ikke har aabne og 
modtagelige øjne for naturen, maaske gaar dem ligegyldig 
forbi.

Lignelsen i 13, 795 fg. viser os del af stormen op
rørte hav:

„Samtlige styrted nu frem, lig stormen af voldsomme vinde, 
naar under tordenens brag fra Zens mod jorden den farer 
og over havet sig kaster med frygteligt bulder; i mængde 
ruller da hen ad det brusende dyb hvidtskummendc bølger, 
svulmende, plaskende, nogle foran og dc andre bagefter, 
saa fremstyrtede, nogle foran og dc andre bagefter, 
Troernes fylker i straalende malm med høvdinger alle.“

Den anden gruppe af lignelser fra havet skildrer kysten.
Lignelsen i 4, 422 fg. danner overgangen fra den fore- 

gaaende gruppe, idet den gaar ud fra det aabne hav og der
efter viser os kyst og forbjerg. Achaierne trænger frem til 
slag, lig havets bølger, som først taarner sig op ude paa dy
bet, derpaa velter sig frem, den ene efter den anden, imod 
kysten, larmende højt, og svulmende hæver sit hoved op over 
klippen og sprøjter den over med havskum.
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Umiddelbart forud for den ovenfor citerede lignelse om 
Hektor, der stormer frem mod Achaierne, (15, 623) gaar en 
anden, der sammenligner de mod Troernes Angreb urokkelige 
Aehaier med klippen, som staar urokkelig mod brændingen 
(15, 618 fg.):

— — — nret som (|en høje, 
svimlende klippe, der knejser paa strand ved det graalige 

havdyb, 
staar urokket mod heftige stød af de tudende storme 
og mod de bugnende bølger, som brusende ruller mod kysten, 
saa mod Troerne stod Danaerne uden at vige.“

Hvad Gølhe skriver om Odysseen, det gjelder ogsaa om 
Iliaden: En indlandsboers fantasi er utilstrækkelig til fuldt 
at opfatte digtets beskrivende del; „men i hvilken glans 
traadte ikke helledigtet frem for mig, da jeg læste det i 
Neapel og paa Sicilien! — — Det var mig ikke længer et 
digt, det syntes at være naturen selv, — hvad der ogsaa hos 
de gamle var saa meget mere nødvendigt, som deres verker 
blev foredragne i naturens egen nærvan-else. Hvor mange af 
vore digte vilde vel taale at blive forelæste under aaben 
himmel?“

Ligesom det ved Achaiernes telte og skibe brusende hav 
gav digteren anledning (il en række af lignelser, saaledes 
ogsaa floderne Simoeis og Skamandros, som gjennemstrøm- 
mer slagmarken ved Troja. De to lignelser om floden, som 
vi her vil nævne, viser os den ødelæggende oversvømmelse 
og staar i fuld samklang med Iliadens heroiske stil. 1 5, 87 
fg. er det Diomedes, der farer rasende henover sletten „som 
en Ilod, der i regntid svulmer og siaar hver dæmning omkuld 
med sin skyllende vandstrøm,“ o. s. v.; i 11, 41)2 fg. ser vi 
Ajas, Telamons søn, drive lienderne hen over sletten, hug
gende ned bande heste og mænd, 
„som uaar en svulmende elv, fremskyndet afregn Ira Kronion, 
skyller i vinterens tid fra fjeldene ned over sletten, 
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tørre stammer af eger og knejsende graner i mængde 
river den med sig, og masser af dynd i havet den kaster.“

Fulde af ynde er de to lignelser om kilden (16, 3) og 
duggen (23,598) hvormed laarerne sammenlignes.

Intet, billede giver vel et bedre bevis paa digterens pla
stiske evne end det om sneen, hvorved Aehaiernes og Tro
ernes stenkastning ved lejrens mur anskueliggjøres (12,278 fg.):

„Som naar i tætte lag sneflokkcne falder fra himlen 
vinterdag, naar den raadsnilde Zeus vil, at sneen skal styrte 
ned over menneskens børn, for at vise dem klart sine pile; 
blæsten han dysser i ro, og sneen han strør, til den skjuler 
tjeldenes knejsende top og højt fremstikkende pynter, 
kløverbevoksede sletter og mændenes frugtbare marker; 
over det graalige hav, over bugt, over strand den tillige 
dysses, men siuges af rullende sø, alt andet forresten 
hylles foroven i sne, naar fra Zens den styrter saa vældig: 
saa fløj stenene tæt fra begge de kjæmpende skarer.“

Endelig nævner vi lignelsen om maanen og stjernehim
melen (8, 555 fg.), om den fra fjeldtoppen bortdragende sky 
(16, 297) og om den nedstyrlende klippeblok (13, 137 fg.); 
disse lignelser kan man, ikke mindst i vort land, let iagttage 
i naturen.

Lignelserne fra planternes nerden er ikke særdeles tal
rige. Vi fremhæver 12, 132 fg.; Polypoites og Leonteus 
forsvarer en af portene til den achaiiske lejr, og

„ret som paa fjeldenes top et par høj kronede eger, 
som udi rækker af aar baade regnen og stormene trodser, 
fæstede dybt med svære og lengthen rækkende rødder, 
saaledes stod de nu der i lid til kraft og til arme“ o. s. v.

Fremdeles 14, 414 fg. og 11,155 fg. (skovbrand):

„Som naar den herjende ild bryder løs i en skov, hvor man 
aldrig 

hugged, den hvirvlende storm fremdriver den trindt, og med rode 
falder nu træ paa træ, omstyrtet «af Hammernes vælde, 
saaledes nu for Atreus's søn de flygtende Troers 
høvdinger faldt.“
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Endelig lignelsen i 6, 146 fg. om det faldende løv, som 
udtrykker don vemodige stemning over den jordiske tilvæ
relses forgjængdighed. Glauchos siger til Diomedes:*)

„Modige søn uf Tydens! hvi spørger du mig om min herkomst? 
ligesom trærnes blade, saaledes er menneskens slægter;
bladene strøes af blæsten paa jord; men naar skovene grønnes, 
skyder der friske paa grenene from ved vaarens igjenkomst: 
saaledes menneskens slægter, en fødes, en anden forsvinder.“

Lignelser fra. dyreverdenen.

Dyret fremhyder endnu mange flere sammenlignings
punkter med mennesket, end landskabet. Homer har derfor 
ogsaa paa dette felt udfoldet sin største rigdom og en vid
underlig mangfoldighed. Har de unge tidlig faat færdes me
get mellem dyrene, har de faat leve en del paa landet og 
lært allchaande husdyr godt at kjende og tillige gjort et ind
blik i dyrelivet i skovene, har de fremdeles besøgt soologiske 
haver og ved siden af alt dette læst mange dyrehistorier og 
set gode dyrebilleder, saa vil dette vise sin frugt ved studiet 
af de homeriske lignelser fra dyreverdenen.

Vi betragter først :

Skovens dyr.

1 spidsen for disse staar den kongelige love. For ret at 
faa aabne øjne for de homeriske, lignelser om løven maa man 
selv gjentagne .gange have set løver (bedre naturligvis i 
soologiske haver end i bur) og gjort sig fortrolig med deres 
former. — Vi skal nævne 11 saadanne lignelser; enhver af 
dem viser os løven i en ny situation. Disse hyppige sam
menligninger giver heltene selv noget af løvens væsen.

::j Naar digteren lægger lignelser i andre personers inuud, da er 
dette ellers altid, naar den talendes sind er i en dyb bevæ
gelse (af uvilje, beundring, medlidenhed o. s. v.); vort sted dan
ner en undtagelse fra denne regel. Sml. herom Kiene, p. 249 
og Nitzsch, Gesch. der ep. Poesie, p. 329.
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Disse lignelser falder i tre grupper: 1) de, hvor løven op
træder i kamp mod jægeren; 2) hvor den angriber skovens 
dyr; 3) hvor den angriber hjorder.

Vi indleder dem alle med den berømte lignelse i 20, 164 
flg., hvor Achilleus farer løs paa Aineias:

„Men fra den modsatte kant for Peleus’s søn ham imøde 
ret som en glubende løve, naar samtlige mænd fra en landsby 
flokkes at slaa den ihjel; i førstningen uden at ænse 
mændene gaar den sin gang; men kaster med spyd en forvoven 
jæger, da skyder den ryg, opspilende gabet, mens fraaden 
skummer om tand; vildt fnyser i bryst dens modige hjerte, 
og med sin hale den sider og laar til højre og venstre 
pidsker vildt og hidser sig selv til frygteligt angreb, 
tarer saa frem med gnistrende blik for enten at myrde 
en af de samlede mænd eller lade sit liv udi stimlen“.

Dette mesterstykke af episk-plasfisk fantasi er noget af det 
mest fuldendte i hele Homer. Den rigdom af individualiserende 
momenter, soin her er tæt sammensluttet i de faa vers, maa 
falde enhver i øjnene.

1 17, 133 beskytter Ajas Patroklos's lig som løven sine 
unger, naar den i skoven møder en skare jægere; stolt af sin 
styrke trækker den pandehuden ned og kniber øjnene sam
men o. s. V.

1 18, 318 fg. klager Achilleus over den faldne Patroklos, 
ligesom løven sørger over sine røvede unger.

I de tire følgende lignelser ser vi løven i angreb paa sko
vens dyr.

11 , 113 fg. Agamemnon dræber Antifos og Isos, ligesom 
løven griber den hurtige hjorts spæde unger med sine vældige 
tænder og leftelig knuser dem;

„er deres moder end aldrig saa nær, hun magter dog ikke 
hjelp dem at yde; ti selv hun gribes af skjælvende rædsel; 
straks i bradelig fart gjennem skov, gjennem buskenes tykning, 
styrter hun svedende hen af gru for det. vældige rovdyr; 
saaledes nu slet ingen af Troerne magted at skjeyne 
hine mod døden; ti selv for Argeierne flygted de rædde“.

2
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Ualmindelig rig er den følgende lignelse (11, 474 fg.), 
hvor løven juger ulvene (sehakaler?), som vil fortære en fæl
det hjort; Odysseus er afskaaret fra sine landsmænd og om
ringes af Troerne som hjorten af ulveflokken, da viser Ajas 
sig lig en løve.

I 16, 756 fg. ser vi Hektor og Patroklos i kamp om Ke- 
briones's lig ligesom lo løver i kamp om en hjort] og lidt ne
denfor (823 fg.), hvor Hektor fælder Patroklos, har vi en kamp- 
scene mellem en løve og et vildsvin.

Til den tredje gruppe hører følgende lignelser. 1 5, 136 
Ig. skildres løvens indbrud i cn faarefold; Diomedes er snaret ; 
men opmuntret af Athene angriber han Troerne;

wnu blev hans mod tre gange saa stort, ret ligesom løvens, 
hvilken en hyrde, som pelsede faar bevogted paa marken, 
saarede, just som den sprang over hegn ; dog ej han den dræbte; 
kun han øged dens rasen; sit kvæg ej mer han forsvarer, 
ræd han sig skjuler i stalden; forladte vil faarene flygte; 
snart dog i tætte klynger de ligger rundt om hinanden;
da først springer den rasende ud af den hegnede fægaard“.

Alt tnvder meget anskuelig frem: løvens raseri, forøget 
ved saaret (og heri ligger nærmest sammenligningspunktet 
med Diomedes), hyrdens skræk og de over hverandre styr
tende faar.

I 11, 546 fg sammenlignes Ajas, der modvillig maa trække 
sig tilbage for Troerne, med en løve, der hindres fra at an
gribe et Ijøs; løvens rasende angreb, dens forfærdelse for spy
dene og brandene, som bønderne kaster imod den, dens lang
somme, slukørede bortgang og de blik, den sender tilbage mod 
fjøset (v. 546), er her de deltaljerende momenter.

1 17, 61 fg ser vi løven overfalde og dræbe en ko; lige
som hverken hundene eller hyrderne vover at angribe løven, 
som styrter sig over koen og fortærer den gridsk, saaledes 
vovede ingen af Troerne at nærme sig til Menelaos, da han 
havde fældef Euforbos og vilde trække hans rustning af ham.
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Endelig i 13, 198 fg. scenen med de to løver, som bæ
rer en røvet gjed; saaledes bærer de to Ajanter Imbrios's lig.

Ser vi endnu engang tilbage paa disse lignelser om løven, 
saa maa vi forbauses over digterens individualiserende kraft. 
Ingensteds er der spor af ensformigbed; ved enhver ny sam
menligning træder nye situationer og nye enkelte træk trem 
for os.

Nærmest løven staar örnen. Menelaos ser sig om efter 
Antilochos, for at denne skal bringe Achilleus budskabet om 
Patroklos’s død:

„rundt han kasted sit blik lig ørnen, om hvem man fortæller, 
at den paa synet er skarpest af himmelens fugle tilhobe;
selv om højt den flyver i sky, opdager dens blik dog 
haren, den raske, som ligger i 1}' bag buskenes blade, 
ned da slaar den paastand, og sin fangst den skiller ved livetK.

Achilleus, som forfølger Hektor, sammenlignes i 22, 140 fg. 
med en falk, der „med susende flugt gjør jagt paa en ængste
lig dueK; duen stryger ræd til siden; men falken er idelig nær 
og slaar med skarpt skrig ind paa den, o. s. v.

Myrmidonerne ruster sig til al drive Hektor bort fra ski
bene (16, 155 fg.); da stormer de frem lig graadige ulve, i 
hvis bryst der bor umaadeligt stridsmod, o. s. v.; særdeles 
levende (efter vor smag vistnok altfor krast og detaljeret) skil
dres her ulvenes blodgjerrighed.

Fortrædelig beskrives (13, 471 fg.) vildsvinet med sin bør
stede ryg, sine hugtænder og sit bistre blik; Idomeneus gaar 
til kamp mod Aineias og lader sig ikke skræmme tilbage 
af ham:

„kjæk han stod som et vildsvin paa fjeld, der i lid til sin styrke 
trøstigen staar, skjønt jægernes flok i den afsides bjergegn 
farer imod det med sløj; langs ryg sine børster det rejser, 
øjnene gnistrer som ild, imens sine tænder det hvæsser, 
hidsig paa kamp med hundenes flok og med jægernes skare“.

2*
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Husdyrene.

Som løven er det skjønneste dyr i skoven, saa staar he
sten i spidsen for husdyrene.

1 6, 506 fg. sammenlignes Paris, som efter en længere 
stund at have dvælet i sit hjem nu kamplysten iler gjennem 
Trojas gader for at træffe Hektor, med en vælig hest, der sli
der sig løs fra krybben og med flagrende man og rappe fød
der iler tilbage til havnegangen ved elven :

„Som naar en hingst paa stald, velfodret med havre ved krybben, 
river af grimen sig løs og med trampende hov over sletten 
løber afsted til den rullende bæk, hvor den jevnlig sig baded; 
vælig den knejser med hovedet strunk, og over dens skuldre 
flagrer den fyldige man, og stolt i umaadelig friskhed 
farer paa flyvende fod den til hestenes vanlige græsgang, 
saa fra Pergamos ned steg Priamos' søn Alexandros“.

Heller ikke det flegmatiske æsel er glemt Med æselet, 
som er kommet ind i en ager og haardnakket og rolig ved
bliver at spise tiltrods for gutternes kjeppe, der i mængde knæk
kes paa dets ryg, og som yderst vanskelig lader sig jage bort, 
sammenlignes (15, 558 fg.) Ajas, som haardnakket holder ud 
mod Troernes angreb og kun langsomt og ugjerne viger for 
overmagten og idelig vender sig om og begynder kampen paany.

I 2, 480 fg. udmerkes Agamemnon ved en sammenligning 
med den ædle tyr, der rager frem over hele den øvrige hjord.

Det kammeratssind, som er et karakteristisk træk i helte
digtet, viser sig i de to okser, som trækker plogen sammen; 
med disse sammenlignes de to Ajanter (13, 703 fg ).

Endelig nævner vi en vakker seene, som i faa ord føres 
frem for os i begyndelsen af 17de bog; Menelads verner om 
Patroklos’s lig som en ko <»m sin førstefødte kalv. (Sml. lig
nelsen i Od. 10, 410 fg. om kalvenes glæde ved at se sine 
mødre igjen).
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Lignelser fra menneskelivet.
Athene afverger en pil fra Menelaos, ligesom en moder 

jager fluerne bort fra sit sovende barn (4, 130).
Et yndigt lidet genrebillede (16, 7 fg.) skildrer moderen 

oy den lille doller; Achilleus sammenligner i følgende ord Pa
troklos, der græder over de truede, skibe:

„Sig, Patroklos, hvi græder du dog som en liden smaapige, 
der efter moderen løber med bøn om at lages paa armen, 
klynger i kjolen sig fast og vil stanse den ilendes bortgang, 
stirrer paa hende med taarefult blik, til op hun biir taget? 
ja, paa lignende vis dine modige taarer du fælder!“

Saaledes henter digteren de skjønneste billeder ud fra 
livets hverdagslige forhold; han aabner vort øje for de mest 
uanselige scener og viser, at det skjønne ikke bestaar i roman
tisk-fantastiske hjernespind, men just ligger i det nærmeste og 
simpleste. Saaledes i 12, 433 fg., hvor det uafgjørende i kam
pen anskueliggjøres ved den fattige spinderskes vegt:

„Som naar en redelig kone, der frister sit liv ved at spinde, 
holder en vegt med lodder og uld, afvejende lige 
skaal mod skaal, en kummerlig løn sine børn at fortjene, 
saa for begge de kjæmpende folk stod kampen nu lige“.

Her medtages en af Odysseens sammenligninger (5, 344 fg.). 
Efterat Odysseus i flere dage har drevet om paa sin planke, 
faar han endelig, idet bølgen løfter ham op, se kysten af Fai- 
akernes land:

„Glad som børn, naar der viser sig haab om faderens redning, 
naar han langsommelig tid paa helsotslejet har smægtet 
under de heftigste smerter og pint af en gruelig guddom, 
dog til inderlig fryd af kviden ham guderne løser, 
ligesaa glad blev Odysseus, da land og skove han øjned“.

I 19, 375 sammenlignes glansen af Achilleus’s skjold med 
skinnet af hyrdernes ild paa fjeldet:

„Ret som det lysende skin af en ild, der højt op paa fjeldet 
brænder i hyrdernes ensomme fold, kan sees af søfolk 
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ude paa bølgerne fjernt, naar med magi de drives af stormen 
bort fra det elskede hjem paa det ßskebesvommede havdyb. 
saaledes straaled Achilleus’s skjold“ o. s. v.

(De udhævede ord i denne lignelse og ligeledes i den næst 
foregaaende om spindersken kan tjene som karakteristiske ek
sempler paa, hvorledes digteren saa ofte tilføjer et eller andet 
specielt træk, der tjener til at belive billedet og tiltale vor 
følelse. Sml. herom bl. a. Nitzsch, Gesch. der ep. Poesie, 
p. 337).

Som den sidste lignelse anføres her den i 15, 679 fg. om 
kunstrytteren. Ajas løb over skibenes dæk:

„Ret. som en mand, der forslaar den kunst paa en ganger at ride, 
naar af mangfoldige heste tilsidst han tire har udsøgt, 
rask afsted til en folkerig by fra marken dem jager 
hen ad alfare vej, og mænd og kvinder med studsen 
flokkes at se hans kunst: men sikkert og uden at, stanse 
springer han let fra hest til hest i det flyvende firsprang: 
saaledes sprang med mægtige skridt paa de bugede skibe 
Ajas fra dæk til dæk, og hans raab lød højt gjennem luften“.

b. Adjektiverne

(epitheta ornantia.)
De homeriske adjektiver er ikke mingre tiltalende end lig

nelserne. Adjektiverne tjener digteren til let og i forbigaaende 
at paatrykke gjenstandene et plastisk præg. Ordene, som op
rindelig er levende billeder, blegner efterhaanden af ved den 
hyppige brug og lyder ofte for øret uden al anspore aanden 
til nogen virksomhed. Her træder de karakteriserende adjek
tiver til og giver billedet atter liv og friskhed, idet de kort og 
saa at sige i farten afdækker en eller anden side, som giver 
fantasien anledning id videre udførelse. De homeriske adjek
tiver er ikke retoriske, ikke bestemte til patetisk deklamation, 
men simple, ligefremme og træffende; dette gjelder om de in
dre saavelsom om de ydre egenskaber.

Vi kan opstille tre grupper af epitheta ornantia, eftersom 
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de bruges 1) om naturen, 2) om menneskelivet, 3) om gu
derne.

Eksempler:
1. Den sfjernerige himmel. Den nanænde jord. Det paa 

skjønne kvinder rige land, eller det skovrige, det hestenæ
rende, landet med lede jordklumper (altsaa frugtbare). Den 
blomsterrige eng. Den skyggefulde, trærige skov. Det man
getoppede, skovbevoksede, kilderige, snerige fjeld. Det vin-

, mørkladne, graalige, ufrugtbare, højt brusende hav. 
Den bredt strømmende, skjønt strømmende, sølvhvirvlende, 
med høje bredder forsynede, i havet strømmende elv. Den 
rødgule, skjæggede, grusomme, graadige (raat slugende) 
love. Den højtsvævende om. Den krumnæbbede, krum- 
kloede grib. Den skarptandede, rapfodede hund. Vild
svinet med de glinsende tænder. De skinnende hvide faar. 
Den tykuldede vædder. Den krumhornede, bredpandede, fod
slæbende okse. Den højhalsede, raskt tretende (egti. fodløf
tende), højt vrinskende, skjønmanede, enhovede hest.

 
farve.de

2. Langhaarede (haarfagre), rapfodede, malmrustede, lan
sesvingende, skjoldbærende, hestebetvingende, scepterførende 
helte. De højbarmede, skjønkindede, skjøntflettede, rigtklædte 
kvinder, med hvælvede øjne, med skjønne fødder o. s. v. 
Det vingede ord. De velbyggede, folkerige, sterktbefæstede, 
bredgadede, rige, stormfulde, hesterige, mægtige (eller hellige) 
stæder. De vuggende, hule, hurtige, havbefarende, sorte, 
skjønstavnede, mangetoftede skibe. Den ødelæggende, fordær
velige kamp, som fremkalder mange taarer, som bringer mæn- 
dene ære o. s. v. Den kobberne, vældige, tunge, langspid- 
sede, langskaftede (eller langt skyggende) lanse.

3. Den højttronende, i sorte skyer hyllede, klartlynende, 
skysamlende Zeus, som fører (skjoldet) aigis, som glæder sig 
ved lyn og torden, som vaager over lov og ret, edens, arnens, 
gjestevenskabets, de bønfaldendes og folkeforsamlingernes gud.

farve.de
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Den koøjede, hvidarmede, paa en gylden trone siddende Here. 
Den jordomfattende, jordrystende, sortlokkede Poseidon. Den 
strenge, ubevægelige Hades. Athene med de funklende øjne. 
Den folkophidsende, bloddryppende, manddræbende Ares. Den 
lysfødte, laughaarede, fjerntrammeude, sølvbuevæbnede, ved 
buen berømte Apollon. Den pilespredende, skjøn tkransede A r- 
temis, med gyldne tøjler, med gylden ten. Den straalende 
Helios. Den roseidingrede, safranklædte Eos. Den stormfo- 
dede Iris. Den godt spejdende Hermes. Den sølvfodede 
Thetis.

De homeriske adjektiver tjener, som ovenfor sagt, til gjen
nem fremhævelsen af et anskueligt moment at belyse forestil
lingen. Det samme gjelder om den maade, hvorpaa digteren 
individualiserer det almindelige. Saaledes gjøres middagstiden 
anskuelig gjennem et smukt lidet genrebillede i 11. 11, 86 fg.: 

„Men da det var ved den tid, vedhuggeren plejer i fjelddal 
trem at tage sin kost, naar træt af at fælde de høje 
trær hans arm er mat, og hjertelig kjed af sit arbejd 
svart han betages af længsel i sind efter styrkende spise, 
da brød Danaerne frem med kraft gjennem Troernes rækker“

Et andet sted (2, 123 fg.i omskrives tallet gjennem en 
hel udført scene.

Beslægtet hermed er det, naar almindelige tanker anskue
liggjøres gjennem en detaljeret konkret fremstilling, som naar 
Hektor (7, 237 fg.) i følgende ord erklærer, at han forstaar 
sig paa kampen:

„Jeg derimod forstaar mig tilgavns paa kamp og paa manddrab, 
svinge jeg kan til venstre og kan til højre mit tørre 
oksehuds skjold; ti vorder jeg ej udmattet i kampen; 
godt jeg forstaar i standende strid at danse for Ares, 
godt at styrte mig ind i stimlen af hurtige heste“.

Alle saadanne momenter han vistnok ved første øjekast 
synes ubetydelige, men tjener dog til ut holde vor indbildnings- 
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kraft vaagen og atadig at holde vort sind oppe i poesiens 
friske luft.

c. Skildringer af enkelte handlinger.

Vi indskrænker os til at nævne en del af de skjønneste 
steder. Dertil hører: Agamemnons paakla*dning (2, 42 fg.). 
Heres paaklædning (14, 170 fg.). Achilleus ved stegespiddet 
(9, 206 fg.). Kornskjæringen (18, 550 fg.) Pandaros’s hue- 
skud (4, 105, Ig.). Dette afgjorende skud, der er forberedt 
gjennem gudernes raadslagning og beslutning, og for hvis skyld 
Athene selv har steget ned paa jorden, og hvis virkning er in
tet mindre end krigens fornyelse, efterat den allerede ifølge det 
sluttede forlig var tilendebragt ved Menelaos's sejer over Alex
andros, skildres (gjennem 20 vers) med den nøjagtigste udførelse 
afalle detaljer og biomstændigheder De to hovedmomenter er 
l i buens historie og 2) buens spænding og afskydningen af pilen. 

„Straks sin glattede bue han greb; af en springende stenbuks 
horn var den gjort, den selv han engang havde ramt under 

brystet, 
just som fra tjeldet den kom, han lured den op fra et smuthul 
og under hjertet den traf, saa fra klippen den tumlede baglængs 
Seksten haandsbred dens horn var voksede ud fra dens hoved; 
dem havde buemageren flinkt beredt og forenet, 
glattet dem smukt overalt og derpaa beslaat med en guldring. 
Da den var spændt, han satte den ned, forsigtig mod jorden 
støttet, og foran ham tro venner holdt sine skjolde, 
forat Aehaiernes krigerske folk ej frem skulde styrte, 
førend den helt Menelaos var ramt, den achaiiske hærdrot; 
aabned saa koggerets laag og søgte sig ud en bevinget 
pil. som aldrig var brugt, en kilde lil sorteste smerter; 
fluks paa strengen den bitre pil han lagde tilrette, 
derpaa han loved Apollon, lyssønnen, den bueberømte, 
straks en ren hekatombe af førstekulds lam ham al ofre, 
naar til Zeleia, den hellige stad, han var kommen tilbage; 
tog saa og trak baade pilens skaft og oksetarmsstrengen, 
strengen han rykkede ind mod sit bryst og jernet mod buen; 
men da han saa havde spændt i en kreds sin vældige bue, 
klirrede buen, højt hvined dens streng, og den braaddede malmpil 
sprang fra streng med higende lyst mod skaren at flyve“.
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Fremdeles: Odysseus’s rejse til Chryse og tilbage igjen 
(1, 432 fg. og 477 tg.); en kordans (18, 590 fg); en vædde- 
kjørsel (23, 362 fg.):

„Alle tilhobe de løfted nu pidsk over gangernes hoved, 
jog dem afsled med muntrende raab og med smeldende svøbe, 
ivrig i hu, og i strygende fari de løb over sletten 
raskt fra skibene bort, og trindt om gangernes bringe 
rejste sig tykt det hvirvlende støv, lig skyen i stormvejr, 
mens i den susende blæst vildt mankerne flagred om halsen. 
Snart løb vognene rolig afsted helt nede ved jorden, 
snart i vejret de sprang; men fast paa de rullende karme 
stod de kjørende, mænd, mens højt i barm deres hjerte 
banked at haab om sejer, og lydt tilhobe de muntred 
gangernes spand, som i støvende fart fløj hen over sletten“.

Selvfølgelig er det kamp scenerne^ som indtager den største 
plads, og de fremstilles i en vidunderlig mangfoldighed og af
veksling. Men at gruppere disse vilde her føre os for langt, 
og vi gaar derfor over til Hindens taler.

d. Talerne samt den plastiske skildring af personernes ydre.

Hvad ovenfor er sagt om talerne i Odysseen, gjelder ikke 
mindre om Iliadens: de er tro afspejlinger af karaktererne. 
Saaledes i den prægtige ordstrids-scene i 1ste bog; hvor for
trinlig træder ikke her prestens forsigtighed og alvor, Aga
memnons anmassende overmod, Achilleus’s heftighed, Athenes 
beroligende formaning og den snaksomme Nestors retfærdig
hedsfølelse efter hverandre frem paa skuepladsen? Eller i 6te 
bog — Hektors samtale med Helena og Paris og siden med 
sin hustru — med hvilken veltalenhed ytrer sig ikke Hektors 
venlige mildhed, Helenas skamfølelse, Paris's letsindighed og 
endelig Andromaehes og Hektors dybe og trofaste kjærlighed?

Imidlertid vil vi her særlig udhæve den skarpe tegning af 
de optrædende eller omtalte personers skikkelse. Ikke gjen- 
nem nogen lang og detaljeret beskrivelse, men gjennem et par 
sikkert henkastede freskostrøg giver digteren vor fantasi al for
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nøden tilskyndelse til selvstændig at udføre det hele billede. 
Denne skarpe betoning af skikkelsen forud for eller efter talen 
er et væsentligtog karakteristisk trade hos det homeriske epos; 
den ydre fremtrædelsesform sættes altid som det primære.

Vi fremhæver saaledes de plastiske momenter i hin scene 
i første bog. Efterat Kalchas har nævnt Agamemnon som den, 
der er skyld i Apollons vrede, og sat sig ned, optræder Aga
memnon (v. 101 fg):

„Saa han talte og satte sig ned. Da stod udi kredsen 
frem kong Atreus’s søn, den mægtige helt Agamemnon, 
harmfuld i hu, og af vrede hans trindtformørkede hjerte 
svulmede højt, og som gnistrende ild var begge hans øjne. 
Først til Kalchas med frygteligt blik han vendte sin tale*.

At digteren ikke alene skildrer Agamemnons vrede udse
ende, men ogsaa hvorledes den ene taler sætter sig og den an
den staar op, er ikke ligegyldigt; den episke poesi giver og- 
saa de smaa og uanselige handlinger betydning.

En skjøn plastisk gruppe viser sig der, hvor Thetis anraa-
ber Zeus om at hevne hendes søn (1, 498 fg.):

„Der ijernskueren Zens hun traf, afsides fra alle 
ensom han sad paa den takked’ Olympos’s højeste tinde. 
Lige foran ham hun satte sig ned og slynged sin venstre 
arm om hans knæ, med den højre hun tog under hagen ham 

bönlig:
bedende talte, hun saa til Zeus, den høje Kronion“.

Zeus betænker sig; det er ham ikke nogen let sag at op
fylde denne bøn, som strider saa ganske mod Heres ønsker og 
planer; men endelig giver han dog Thetis sit løfte om at skaffe 
Achilleus hevn og opreisning. Saa kommer det berømte sted 
(1, 528 fg.), som gav Feidias ideen til hans olympiske Zeus:

„Talt, da nikkede Zeus med, de sorlblaa bryn i de! samme, 
og fra udødelig isse faldt drottens ambrosiske lokker 
bølgende ned, og højen Olymp ban kom til at skjelve“.

I „teichoskopien“ (Triamos's og Antenors samtale med 
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Helena paa muren ved den skaiiske port) skildres Agamem
nons, Odysseus's og Menelaos's udseende. Først ser Priamos 
Agamemnon og spørge Helena, hvem det er <3, 1G(> fg.):

„Kom nu og nævn mig navnel paa denne vældige kjæmpe, 
hvem han dog er den achaiiske mand, saa høj og saa herlig! 
vel er der undre der, som end højere hæver sit hoved;
men saa fager en mand jeg aldrig saa tor mit eje 
eller saa værdig og ædel: i sandhed han ligner en konge!44

Nedenfor sammenligner Antenor Odysseus's og Menelaos’s 
skikkelse (3, 209 fg.):

„Var de da begge tilstede blandt troiske mænd i forsamling, 
hæved Atreiden sig frem, naar de stod, med bredere skuldre; 
men naar de sad, var Odysseus mer ærværdig at se til”.

Derefter fortæller han, hvorledes Odysseus saa ud, før han 
begyndte at tale. (3, 216 fg):

„Men naar Odysseus, den kløgtige drot, sprang op fra sit sæde, 
stod han og stirrede ned og fæstede blikket mod jorden, 
sceptret bevæged han hverken frem, ej heller tilbage, 
men urokkelig fast han det holdt og ligned eu taabe;
baade kunde man tro, han var vred, og svag paa forstanden44

At digteren bevarer denne kraft til objektiv fremstilling 
ogsaa der. hvor han gjennem det dybeste vemod rører vort 
hjerte, det viser sig ingensteds klarere end i Hektors og An- 
dromaches berømte samtale i 6, 399 fg.:

„Der hun mødte ham nu, og en terne, som med hende fulgte, 
bar hendes barn ved brystet, den lille uskyldige spæde, 
Hektors elskede søn, saa smuk som en tindrende stjerne;
Hektor ham havde Skarnandrios kaldt; men Astyanax nævntes 
barnet af folket, ti Hektor var den. som staden beskjermed. 
Taus stod faderen der, med el smil betragted han barnet; 
men ved hans side Andromache stod og svømmed i taarer; 
fast hun trykked hans haand, tog ordet og talte saalunde:

Elskede Hektor! dit mod vil dræbe dig! ej du forbarmes 
over din lallende søn og mig, jeg stakkel, som snarlig 
vorder din enke; thi snart vil Aehaiernes sønner dig dræbe, 
stormende mod dig i flok, og for mig, naar dig jeg berøves, 
var det da bedst, om i jorden jeg sank; ti ej nogen anden 
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trøst der levnes mig da, naar du har hentet dig døden, 
nej, kun sorg; min fader er død og min værdige moder. 
Ak! ti min fader blev slagen ihjel af helten Achilleus.

Syv sambyrdige brødre jeg havde mig hist i min hjemstavn, 
ned til Hades's rige paa en dag maatte de vandre, 
Peleus's søn fodrappen Achil dem dræbte tilhobe ' 
mellem de skinnende laar og dorskfremvraltende okser. 
Derpaa min moder, en dronning tilforn ved det skovrige Plakos, 
førte som fange han hid med alt det øvrige bytte; 
fri han gav hende dog og annammed umaadelig løsning; 
men i sin faders palads blev hun dræbt af Artemis' Pile. 
Hektor! o du er mig nu baade fader og elskelig moder! 
du er mig broder tillige, og du er mig blomstrende husbond! 
derfor du nn dig forbarme, bliv her tilbage paa borgen! 
skil ej dit barn ved en fader, gjør ej til enke din hustru!

Fluks gjensvared den høje, den hjelmomstraaledc Hektor: 
alt hvad du siger, min viv, til hjertet mig gaar; men jeg blues 
svart for Troernes mænd og langbeslørede kvinder, 
hvis som en kryster jeg nu vil bort fra striden mig snige; 
og ikke heller er sligt min lyst; ti jeg lærte bestandig 
kjækt mig at te og i kampen at staa blandt de forreste Troer, 
hævdende baade min faders navnkundige ry og mit eget. 
Ak! ti dette jeg klarligen ser i mit, sind og mit hjerte, 
komme der skal en dag, da det hellige Troja skal falde, 
a skspærsvin geren Priamos selv og det folk, han behersker; 
ikke dog gruer jeg saa for Troernes jammer i tid<n 
eller for Hekabe selv eller Priamos, drotten i Troja, 
og ikke heller for alle de mange behjertede brødre, 
som vil segne for liendt lige mænd og kastes i støvet, 
som jeg bekymre» for dig, om en rnalmbepandsret Achaier 
slæber dig grædende bort og frihedens dag dig berøver, 
om udi Argos du væven skal slua for den fremmede frue 
og til Messeis maa gaa efter vand eller til Hypercia. 
svart forpint i dit sind, men af haard nødvendighed tvungen; 
sige vil da hel mangen, som ser i taarer dig svømme: 
der gaar Hektors viv, han kjæmpede taprest af alle 
hestebel vingende Troer, dengang de ved Jlios dysted. 
Saa vil man sige, og da vil paany oprippes din smerte, 
at du har mistet en mand, som skjerme dig kunde mod 

trældom.
O, at mit lig dog først maatte dækkes af muld undergravhøj, 
førend jeg horer dit skrig, naar voldelig bort man dig slæber!

Talt, og ud efter barnet sig rakte den slraalende Hektor; 
barnet dog fluks med et skrig til den smuktombeltede ammes 
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barm sig klyngede tæt, forskrækket for faderens aasyn, 
bange for kobberets glans og den viftende heslehaars hjelmbusk, 
da han fra toppen af hjelmen den saa forfærdelig nikke 
Ömt da. smiled hans fader og værdige moder tillige; 
men af sit hoved paastand da tog den straalende lleltlor 
hjelmen af glimtende malm, og ned paa jord han den satte, 
kyssed sin "elskede son og gyngede gutten paa armen, 
og i en bøn til Zeus og samtlige guder han udbrød:

Zeus! og 1 øvrige guder! gid denne min søu maatte vorde 
saadan en mand som jeg, udmerket blandt folket i Troja, 
ligesaa dygtig af kraft, og llios vældig beherske!
gid mau engang maa sige: langt større han er end sin fader, 
kommer fra leding han hjem, og blodige vaaben har vundet, 
naar han en Hende har dræbt, da fryde sig moderens hjerte!

Talende saa han lagde sin søn i den elskede hustrus 
favn, og op til sin duftende barm hun trykkede gutten, 
smilende mildt gjennem laarer, del saa hendes husbond med 

vemod, 
klappede hende med haand^ fog ordel og falle saalnnde:----- “

Her er alt saa dybt- følt og til samme tid saa sikkert 
tegnet, at det uvilkaarlig maa. fængsle ethvert hjerte og et
hvert øje.

Paa samme maade kommer det malende moment til sin 
ret i Andromaches klage over Hektors død. Hun tænker med 
smerte paa sit barns fremtidige skjæbne (22, 487 fg.):

„Frelses han end i den grusomme krig med Achaierncs sønner, 
stedse dog trængsel og sorg vil i kommende dage ham times; 
fremmede mænd frarane ham vil hans ejendomsmarker. 
Faderens dødsdag røver et barn dets forrige venner;
stedse med laarer paa kind og med øjnene slagne mod jorden 
løber den stakkel nødlidende hen til faderens venner, 
en han napper i kjolen og hisl en anden i kappen,^ o. s. v.

Tilsidst minder vi om den gribende scene i 24de bog, 
hvor Priamos om natten kommer til Achilleus's telt for at 
bønfalde ham om at udlevere Hektors lig. Priamos er hen
sunken i den dybeste sorg over sin søn og Achilleus over 
Patroklos; og dog kan de begge endnu glæde sig ved at 
betragte hinandens skikkelse og udseende (v. 628 fg.):
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„Men da de nu havde stillet sin lyst til mad og til drikke, 
da saa Dardanos" søn med beundring paa helten Achilleus, 
kvad for en kjtempe kan var, som en gud livagtig at skue; 
ogsaa Achilleus beundrede hoj( den dardaniske konge 
ved at høre hans røst og se lians værdige aasyn.”
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II. Skole-Efterretninger.

1. Oversigt over Udfaldet af Skole-Examen 1868.
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Ingen fuldstændig Examen 17 dimitteredes

4 afholdt. til Universitetet.
3 18 9 — 5 4 2,48 10 5 3

5L 20 2 7 1 1 — 2,58 i 14 5 1
4 L 10 2 — 3 5 2,55 1 8 2 •-
3 L 18 2 2 9 3 2 2,3t; 14 3 1
2 L 19 1 — 8 JO 2,58 ' 19 — 1 ■

1 L 22 2 2 6 10 2 2,51 i 16 5 1
5 R 6 — — 2 2 2 3,oi -*)
4 R 4 — — 2 2 2,47 3 — i 1
3R 9 3 - 3 3 2,48 . 8 — 1
2R 13 1 — 5 6 i i 2,go ' 9 3 1
1 R 13 1 6 6 — 11 l 1

5 F a 26 2 2 12 10 2,42 1 20 5 1 1
5Fb 25 — 1 18 6 I — 2,26 ; 25 —
4 Fa. 28 2 6 16 4 — 2,oi 24 2 2
4Fb 29 1 23 2 1 — 2,01 29 — —
3Fa 26 1 5 18 2 1

J >98 24 — 2
3Fb 27 1 8 13 5 —• 1 ,90 27 —
2Fa 30’ 2 3 22 3 — 1,96 30 —
2Fb 29 2 9 18 — i ,93 28 — 1

1 F 40 Ingen Examen afholdt. 40 —

*) 2 dimitteredes til Krigsskolen.

Examen afsluttedes med en Fest, der blev holdt Lørdag den 
Ilte Juli Kl. 11 Form, i Skolegaarden. Efter Afsyngelsen af Salmen 
„Lover den Herre“ holdt Skolebestyrer Aars en Tale, hvori han sup
plerede de i Programmet trykte Skole-Efterretninger ved at med
dele nogle nærmere Oplysninger om Skolens Virksomhed, dens Un
dervisning og Disciplin og de Grundsætninger, som heri raader. 
Efterab Karaktersedlerne var udleverede, sang man de to første Vers 
af Salmen „O hjertekjære Gud.“
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2. Dimißsjon.
Udfaldet af examen artium 1868 for Skolens Disciple,

Af de 23 Disciple, som den „treaarige Latinskoles“ øverste 
Klasse talte ved Skoleaarets Slutning, blev 17 dimiterede 

fra Skolen.

R. K. Eriksen .
I ' i ' r j i -1 ; ' i j ;

. ! 3 ! 3 4 3 I 2'2 i 2 i 2 ! 3'3 ! 2'2'31 ' 12 !
' 1 I I ' l ! 'IC.O.M. Falkenberg i 3 I 3 1 lil 1 1)2,42 3^ 

T. A. Hansen . . . 3'3 2 2'3 1 —! 2 ! 2 2 4
A. V. C. Koren . . I 4 3 i 3 • 3 2,2 2 2 3 2 4A. V. C. Koren . .
K. Kristensen. . . 
A. M. Mageissen . 
N. S. Mageis s en . .
I. F. N. Munthe . 
R. Nyqvist............  
K. Ohlsen............  
Th. I. Risø............  
S. C. Schweigaard 
O. L. Skattebøl . . 
H. E. Stenersen .

3
i 2 
'3 
i
! 3 

'S
i3 
i*
! 3

|3

3
3
4
3
3
3
3
3
4

2
3
2
2
4
2
2

2 i 2
3 i 2

2.3

4 -
21■ N2!3'0
2-2,5 3 5

'3 25
5 I 29 
5'35

3 j 28
3 :29 
3'33

12 I
11
12
11 ;

12 iii!
4 3 3 2'3531

„ 2 — 2.2 3 2.2 f 25 : 11 i 
1 2 ! 2 — 2 I 2 i 2 2 ' T 22'11 ;

2)3 4 i 2 I 2 ! 31

2 : 3 i 3 i 3 i 3 27
12!

11 ;

J.
H.
K.

G. Stockfleth . 
J. C. Strøm . . 
Traaen ...........

| 4 j 4 

;4|3 
I 3 I 3

11 —
2 • 3 11

13'-
1 1 ! 1

19
3 i a j 2 i 3 j 2 ; 31 12 !
2 i 4'2 [ 3 2 I 33

2 3 ’ 1 j 3 3 1 28 i 11
3 3 1 2 2,2,2G j 12 j

11 i

Hovedkarakter.

Haud illaud. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 
Haud illaud. 
Haud illaud. 
Laudabilis.
Haud illaud. 
Haud illaud. 
Laudabilis. 
Laudabilis.
Haud illaud. 
Laudabilis. 
Laudabilis.
Haud i 11 aud.
Haud illaud. 
Haud illaud. 
Laudabilis.

1 ; 3 2 3
2

3

4 I 3 3 —

2 2

3 ; 1 1 2 ; 1
2 i 1 ; 2 —

3 i 1 i 1

3
4
2

3 2

Dimissjon til Krigsskolen.

Fra Skolens Realafdeling dimitteredes første Gang i 1868 
to Disciple til Krigsskolen, nemlig:

1. Helliesen, Jørgen Henrik, 18 Aar gammel, Søn af kgl. Fuld
mægtig H. i Kristiania.

2. Lund, Max Theodor, 16 Aar gammel, Søn af afd. Kjøbmand
L. i Kristianssand.

Begge bestod Krigsskolens Optagelsesprøve, den ene som 
Nr. 12, den anden som Nr, 3 af de optagne Kadetter.

3
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I Anledning af Skolens Dimissjon til Universitetet i 1867.

Som det vil sees af del, i forrige Aar udgivne Indbydel
sesskrift, blev en af de 17 Disciple, som Skolen i 1867 dimit
terede til Universitetet, rejiceret, ved examen artium’s skrift
lige Prøve. I Anledning af den Dom, der som Følge af de 
om Dimissjon til examen artium gjeldende gamle Bestem
melser overgik Skolens Bestyrere, indsendte disse i Septem
ber f. A. følgende Ansøgning til H. M. Kongen.

„Til Kongen.

Ved Kristiania Byrets Dom af 8de Juli d. A. er der „for 
mislig Dimissjon“ ilagt os en Mulkt til Kristiania Kathedral- 
skoles Bibliothek af tilsammen 48 Spd. Idet vi herved un- 
derdanigst ansøger Deres Majestæt om Mulktens Eftergivelse, 
skal vi tillade os at oplyse de Sagen vedkommende Omstæn
digheder.

Af de 17 Disciple, som i Aaret 1867 dimitteredes til 
Universitetet fra den af os bestyrede Skole, „Aars og Voss's 
Latin- og Realskole“ kaldet, blev 1 rejiceret ved examen 
artium’s skriftlige Prøve. Som Følge heraf blev vi begge 
som in solidum ansvarlige satte under Tiltale, og Referenten 
ved Byretten nedlagde saadan Paastand, at da den ene af 
os, nemlig undertegnede Aars, i 1862, altsaa før Skolens Op
rettelse, var idømt Mulkt for første Gangs mislig Dimissjon, 
saa skulde vi nu under et idømmes Mulkt for anden Gangs 
mislig Dimissjon, altsaa 32 Spd. Defensor derimod, som fandt, 
at det umulig kunde gaa an at dømme os begge — altsaa 
ogsaa undertegnede Voss — for anden Gangs Brøde, da han 
dog faktisk ikke var dømt nogen Gang før, paastod, at den 
undertegnede Aars tidligere övergångne Dom maatte være det 
samlede „Firma“ uvedkommende, og at i det Øjeblik, der af 
Universitetet var modtaget Dimissjonsanmcldelser fra Skolen 
som saadan, maatte Skolen betragtes som en juridisk Person, 
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der, da den ikke forhen havde været dømt, nn ikke kunde 
dømmes anderledes end for første Gangs Brøde. Byretten 
løste det vanskelige Spørgsmaal ved at dømme os hver for 
sig, undertegnede Aars til 32 Spd.s Mulkt for anden Gangs 
og undertegnede Voss til 16 Spd.s Mulkt for første Gangs 
mislig Dimissjon. Om nu end denne Dom efter Lovens Bog
stav er rigtig, saa vil det vistnok indrømmes, at den in casu 
ikke er billig, da Skolen, der i sig selv og ligeoverfor Pu
blikum er en Person med fuldstændig Enhed ikke blot i øko
nomiske Sager, men i alle sine interesser, ved denne Dom 
rammes tredobbelt og for at have dimitteret en Discipel, der 
blev rejiceret, medens den samtidig dimitterede 16, der blev 
godkjcndte, og ialt i de 4 Aar siden dens Oprettelse havde 
dimitteret 41 Elever, der alle paa denne ene nær var god- 
kjendte, straffes med en Mulkt, der er tre Gange saa stor 
som den, der i lignende Tilfælde (d. e. ved første Gangs 
mislig Dimissjon) ilægges en privat. Dimissor, omend Antallet 
af dennes rejicerede Dimittender er aldrig saa stort.

Naar vi nærer Haab om nærværende Ansøgnings naadigste 
Indvilgelse, du grunder vi imidlertid dette Haab især paa For
visningen om, at det vil indrømmes, at den ved Dommen 
straffede Handling — omend strafbar efter en Lov, som af 
alle nu erkjendes at være forældet og under • de nuværende 
Forhold urimelig, — dog i sig selv er alt andet end straf
værdig. Ingen vil nemlig paastaa, at det at dimittere en 
Elev, som rejiceres ved examen artium, i sig selv er en straf
værdig Handling. Udfaldet af en Examen er efter Sagens 
Natur underkastet mange Tilfældigheder, og det er ligcover 
for de allerfleste, selv af de flinken1 Disciple, umuligt atvære 
absolut sikker paa, al de maa bestaa Examen. Strafværdig 
bliver Dimissjonen først, da, naar den foretages letsindig og 
samvittighedsløst. Del har utvivlsomt ogsaa været den Lovs 
Mening, hvorefter vi er dømte, (Forordn, af 7de Novbr. 1809 
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g 104), at den vilde hemme letsindig og tankeløs Benyttelse 
af Dimissjonsretten og straffe „pligtstridig Forsømmelse“ fra 
Dimissorernes Side (Forordn, af 22de Marts 1805 § 21.) Det 
har ogsaa 'ved flere Leiligheder været erkjendt, f. Ex. af 
Høiesteret, at ikke enhver Rejektion beviser strafbart Forhold 
fra Dimissors Side, at meget mere en saadan ogsaa kan have 
sin Grund i uheldige Omstændigheder, der ikke er Dimissor 
tilregnelige, (vi tillader os her at henvise til Norsk Retsti- 
dendc for 1855, p. 616 flg.) Strafværdig er vor Handling altsaa 
kun da, hvis den er en Frugt af Letsindighed eller strafvær
dige Principer. De Principer, som ligger til Grund for Di
missjonen fra vor Skole, er i Indbydelsesskriftet til Skolens 
Aarsexamen 1864 udtrykte saaledes: „En Skoles Pligter lige- 
overfor Universitetet, er fyldestgjorte, naar dens Disciple ved 
sin Afgang fra Skolen er i Besiddelse af de nødvendige For
udsætninger for et akademisk Studium. — Hoved fordringen 
er visselig klar, nemlig at Disciplene, er dueliggjorte til det 
friere Arbeide paa Videnskabens Mark, som Universitetet 
kræver af dem. løvrigt er det vanskeligt at optrække en 
bestemt og for alle gyldig Grænse. Vistnok er Fordringerne 
til Artium ens for alle —; men indenfor disse Fordringers 
Omraade er der dog baado i Henseende til Grundighed og 
Omfang i de forskjellige Fag endnu levnet Individualiteten 
noget Spillerum, som det forekommer os, at en Skole i Re
gelen ikke bør indskrænke for sterkt ved at fordre enten en 
vis Hovedkarakter eller visse Specialkarakterer som Betin
gelse for Dimissjon.“ Disse Principer vil neppe nogen nu
tildags finde forkastelige; de falder ogsaa sammen med de 
Principer, som Kirkedepartementet i det Foredrag, som ligger 
til Grund for den kongelige Resolution af 30te Juli d. A. om 
Fremsættelse af Forslag til Lov om en Examenskommissjon for 
den høiere Almenskole, har godkjendt, idet det paa en, som 
det synes, misbilligende Maade udtaler sig om „Rektorers
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Utilbøielighed til, uanseet Ophævelsen af det før fastsatte 
Strafansvar for Dimissjon, at dimittere alle dem, der efter at 
have gjennemgaaet et fuldstændigt Skolekursus af Skolerne 
selv erkj endes at have opnaaet en saadau Orad af Udvikling, 
at der bør gives dem Adgang til at underkaste sig examen 
artium.“ At vi har søgt at gjennemføre Principerne med sam
vittighedsfuld Omtanke, antager vi fremgaar af følgende Op
lysninger: I de 5 Aar, Skolen nu har bestaaet, har den ialt 
dimitteret til Universitetet 58 Disciple, nemlig 5 i 1864, 4 i 
1865, 15 i 1866, 17 i 1867 og 17 i 1868; af disse 58 har 
29 bestaaet Examen med Hovedkarakteren Laudabilis, 27 med 
Haud illaudabilis, 1 med Non contemnendus, og kun 1 er re
jiceret. Vi tør haabe, at man, især naar der tages Hensyn 
til den ufuldstændige Ordning (med dels tre-, dels fireaarigt 
Latinkursus), som Skolen fra først af har havt, og hvorom 
nærmere nedenfor, allerede i disse Tal vil finde Bevis og 
Garanti nok for, at vi ikke paa nogen letsindig eller sam
vittighedsløs Maade benytter vor Dimissjonsret, og det er dog 
kun en saadan letsindig og samvittighedsløs Benyttelse af 
Dimissjonsretten, som Loven har villet hemme. Naar vi alt. 
saa trods vor omhyggelige Befølgelse af Principer, som i sig 
selv er absolut hæderlige og tillige vistnok har almindeligt 
Medhold, dog efter Lovens Bogstav ikke har kunnet undgaa 
at blive domfældte, saa tror vi at turde haabe, at Deres Ma
jestæt ved naadigst at eftergive Mulkten vil ophæve Lovens 
uheldige Virkning i dette Tilfælde.

Vi tror at burde nævne, at naar vi hidtil ikke har an
søgt Deres Majestæt om at tilstaa vor Skole den Fritagelse 
for Dimissjons-Ansvar, som efter Loven af 12te Oktober 1857 
kan meddeles ogsaa private Skoler, da er det, fordi vor Sko
les Latinafdeling fra Begyndelsen af har havt en mindre fuld
stændig Indretning, idet dens Kursus har været kortere (Tørst 
treaarigt, senere fireaarigt) end de offentlige Skolers og kortere, 
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end vi selv anser det hensigtsmæssigt; vi har derfor tænkt 
os, at en Ansøgning fra vor Skole om med Hensyn til Di
missjon at blive stillet paa lige Fod med Statens Skoler dels 
maaske vilde kunne risikere et Afslag, dels i ethvert Fald kunde 
blive opfattet, saaledes, som om vi selv vilde prætendere, at 
den tre- (lire-)aarige Latinskole skulde udrette det. samme for 
sine Diseiples aandelige Udvikling som eu fuldstændig orga
niseret Skole, hvilket ingenlunde er vor Mening, uagtet vi 
vistnok paa den anden Side tror, at Skolen ogsaa i den min
dre fuldstændige Skikkelse med 4 Aars Latinkursus i Virke
ligheden paa det nærmeste har formaaet at opfylde den i 
Lovens Bogstav udtalte Betingelse, nemlig at Undervisningen 
skal „udstrække sig over desamme Lærefag og ligesaavidt som 
i de fuldstændige offentlige lærde Skoler,“ — hvilket man vil 
tinde godtgjort ved de ved examen artium fremlagte Besul- 
tater af Skolens Virksomhed. Vi vil tillade os at tilføie, at 
det kortvarigere Latinkursus ved vor Skole fra tørst af har 
været betegnet som en anormal og midlertidig Indretning, der 
efterhaanden skulde alløses af et sexaarigt Latinkursus som 
umiddelbar Fortsættelse af Skolens femaarige Fælleskursus, 
og at denne Afløsning nu er skreden saa langt frem, at vi 
til næste Aars examen artium for sidste Gang vil dimittere 
Elever af den fireaarige (eller treaarige) Latinskole og for 
første Gang Elever af den fuldstændige Skole.

Endelig skal vi tillade os at bemerke, at naar vi har 
anseet Benaadning for den os ilagte Straf for at være os af 
saa stor Vigtighed, at vi har troet derom at burde ansøge 
Deres Majestæt, da er dette mindre fordi de 48 Spd. er en 
for Skolens Kasse følelig Udgift, end fordi det for Skolens 
hele Stilling til sine Disciple, og til Publikum vilde være af 
stor Betydning at faa Deres Majestæts Erkjendelse af, at de 
Principer, hvorefter den gaar frem ved sin Dimissjon, ikke i 
sig selv er forkastelige eller strafværdige.
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Vi tillader os derfor at anbefale vort Andragende til 
naadigst Indvilgelse. Underdanigst

J. Aars. P. Voss.“

Ansøgningen om Mulktens Eftergivelse blev afslaaet. 
Kirkedepartementet, hvis Betænkning blev indhentet, troede 
ikke at burde anbefale Ansøgningen, men foreslog derimod 
Mulkten nedsat til 16 Spd., som er den Sum, der af en Pri
vatdimissor skal betales som Mulkt for første Gangs mislig 
Dimissjon. Hvad man ønskede at opnaa ved Ansøgningen, 
nemlig en ved Skolens øvrige Virksomhed motiveret „Erkjen
delse af, at de Principer, hvorefter den gaar frem ved sin 
Dimissjon, ikke i sig selv er forkastelige eller strafværdige,“ 
dette opnaaedes altsaa ikke. Mulkten blev nedsat i Over
ensstemmelse med Kirkedepartementets Forslag; men herom 
var der ikke søgt. Skolen har da intet andet at gjøre ved 
den Sag end fremdeles at følge de samme Principer for Di
missjonen og saa lade Publikum dømme, om den handler 
ret eller uret.

3. Om Skolens Virksomhed i Skoleaaret 1868—1869.

a. Klasser og Discipeltal.

1 den paa et efter Omstændighederne tre- eller lireaarigt 
Latinkursus beregnede Afdeling for ældre Disciple, hvormed 
denne Skole begyndte sin Virksomhed, var der ved indevæ
rende Skoleaars Begyndelse 10 Disciple tilbage. Disse ti 
har dannet en med den „fuldstændige Skoles“ øverste Latin
klasse parallel Klasse, for Kortheds Skyld betegnet som 6te 
Latinklasse b; de to Klasser har i en Del Fag havt fælles 
Undervisning.

Realafdelingens øverste (5te) Klasse har i dette Aar ikke 
været i Gang, da der af de faa Disciple, som ifjor udgjorde



4de Realklasse, ikke var nogen, som fandtes moden til Opflytning i 5te. Fra det kommende Skoleaar 
vil atter samtlige Klasser være i Virksomhed.

Af Fællesklasserne har ogsaa iaar de 4 øverste været delte hver i 2 fuldstændig adskilte Paral
lelklasser.

Discipeltallet i de forskjellige Klasser og i den hele Skole ^dl sees af følgende Tabel:

I : : I i 1 ' ■ I * I I IVed Skoleaarets Slut- i j ■ ) i , i j | ] I
' 1 ; i ' ■ 1 i 1 i j • i ; i i I

ning.......................................... I 17 | 8 j 14 j 15 ! 18 i 21; 27 i 6 i 10 ; 12 j 27 j 26 | 26 ; 30 | 30 , 32 ; 30 । 22 | 25 j 44 [ 442

Af Udmeldelserne i Aarets Løb har de 12 fundet Sted fra Realklasserne, hvor der altid er en Del 
Disciple, som gaar ud omkring Konfirmationsalderen. Blandt de fra Latin- og Fællesklasserne udmeldte 
er 7 Sønner af Stortingsmænd, der forlader Byen ved Tingets Slutning.
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b. Lærerne.

1 dette Skoleaar har følgende Lærere virket ved Skolen:

Lærere siden 1S63:
1. Cand. mag. Aars, Bestyrer: Græsk i 4 L. (7 Timer 

ugentlig) og for en Del i 6 L. a (Homer, 3 T.)
2. Cand. mag, Kow, Bestyrer: Latin og Græsk i 6 L. (11 

T.) Klasseforstander i 6 L.
Da Voss fra Slutningen af April Maaned for sin Hel

breds Skyld har maattet opholde sig i Udlandet, har cand. 
mag. B. Schmidt for de sidste Maaneder overtaget begge 
Bestyrernes Timer i 6te Latinklasse.

3. Cand. mag. Daae, Universitetsstipendiat: Latin og Græsk 
(lat. Stil samt de poetiske Forfattere) i 6 L. b og Hi
storie i 3 og 2 L. (tils. 12 T.)

4. Cand. mag. A. E. Eriksen: Latin og Norsk i 4 L., 
Norsk og Geografi i 3 L., Græsk i 2 L., Historie i 3 R., 
Norsk og Tydsk i 2 R., (tils. 31 T.) Klasseforstander 
i 4 L.

5. Cand. mag. Falkenberg: Latin og Græsk i 3 L., Norsk 
og Tydsk i 2 L., Tydsk i 3 R., Norsk og Tydsk i 1 R. 
(tils. 28 T.) Klasseforstander i 2 L. og 1 R.

6. Cand. theol. 0. Olssen: Historie i G og 5 L., 4, 2 og 
1 R., Historie og Geografi i 5 F. a og 4 F. b samt 
Geografi i 5 F. b (tils. 26 T.)

Da Olssen i en større Del af Skoleaaret (August— 
Februar) har opholdt sig udenlands i videnskabeligt Øie- 
med, har hans Timer i denne Tid været fordelte mellem 
DHrr. cand. philos. E. Sars, cand. mag. Stenersen og 
stud, theol. Rolfsen som Vikarier.

7. Seminarist Paulseu: Alle Fag i 1 F. samt Sang i 
1 L. og 1 R. og i 5 F. a og b (tils. 30 T.) Klasse
forstander i 1 F.



8. Cand, theol Pefersen, Universitetsstipendiat: Norsk og 
Religion i 6 L., Norsk i 5 L. (tils. 8 T.)

Lærere siden 1864:
9. Cand. mag. Hofgaard: Tydsk i 4 L, Latin i 1 L., Geo

grafi og Fransk i 1 R., Norsk og Tydsk i 5 F. a (tils. 
30 T.) Klasseforstander i 1 L. og 5 F. a.

10. Seminarist Schottert: Religion i 1 R. og 5 F. a, Reli
gion og Historie i 5 F. b, Religion, Historie og Geografi 
i 4 F. a og Religion og Norsk i 4 F. b (tils. 30 T.) 
Klasseforstander i 4 F. b.

11 Cand. mag. B. Schmidt: Latin og Græsk i 5 L. samt 
Norsk og Tydsk i 5 F. b (tils. 28 T.) Klasseforstander 
i begge Klasser.

Fra Slutningen af April Maaned har stud, philol. J. A 
Eriksen overtaget Norsk og Tydsk i 5 F. a, medens 
Schmidt har vikarieret som Lærer i 6 L.

12. Cand. real. Sinding: Geografi i 6 L., 5 L. og 2 L ; 
Norsk, Geografi, Fysik og Tegning i 4 R., Norsk, Geo
grafi, Naturhistorie og Tegning i 3 R. Klasseforstander 
i 4 og 3 R.

Lærere siden 1865:
13. Stud, theol. Klæbo: Alle Fag i 2 F. b (24 T.), Klas

seforstander.
14. Cand. jur. K. Nicolaysen: Fransk i 6, 5, 4 og 3 L. 

(tils. 12 Tj
15. Premier!øitnant Wang: Gymnastik og Vaabenøvelser i 

alle Latin- og Realklasser samt i 5 og 4 F. (tils. 27 T.) 
Lærere siden 1866:

16. Cand, philos. Berner: Mathematik i 6, 5, 4 og 3 L., 4, 
3 og 2 R. (tils. 30 T.)

17. Pastor J. N. Brun: Religion og Tydsk i 3 L, Religion 
i 2 og 1 L., 3 og 2 R.
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18. Stud. real. Hoyer: Naturhistorie i 4 R., Naturhistorie og 
Geografi i 2 R.,Naturhistorie og Regning i 1 R, Regning 
i 2 og 1 L fiils. 19 T.)

19. Cand. theol J. Jensen: Tydsk i 6 L., Religion og Tydsk 
i 5 L , Religion i 4 L , Tydsk og Fransk i 4 R., Fransk 
og Tegning i 2 R., Tegning i 1 R, Norsk i 4 F. a (tils. 
30 T.) Klasseforstander i 2 R og 4 F. a

20. Seminarist Pedersen: Alle Fag undtagen Skrivning i 3 
F. b., Regning i 5 F. a og 4 F a (tils. 27 T.) Klasse
forstander i 3 F. b.

Lærere siden 1867:
21. Seminarist F. Hansen: Alle Fag undtagen Skrivning i 

3 F. a, Regning i 5 F. b og 4 F. b (tils. 27 T.) Klas
seforstander i 3 F. a.

22. Cand. mag. II. Schjoth: Historie og Geografi i 4 L. og 
1 L., Latin i 2 L. (tils. 15 T.) Klasseforstander i 2 L.

Lærere siden 18 ß 8:
23. Stud, philol. J. A. Eriksen: Fransk i 3 R., Norsk og 

Tydsk i 1 L. (tils. 14 T.) Desuden fra April Maaned 
Norsk og Tydsk (12 T.) i 5 F. a som Vikar.

24. Seminarist B. Hansen: Alle Fag i 2 F. a, Skrivning i 
4 F. a og b (tils. 30 T.) Klasseforstander i 2 F. a.

25. Artilleriløitnant K. Hansen: Skrivning i 2 og 1 L., 3, 
2 og 1 R., 5 F. a og b, 3 F. a og b (tils. 22 T.)

26. Sproglærer Hazeland: Engelsk i 4 og 3 R. (fils 7 T.) 
Fratraadte i Marts 1869 sin Post, som da blev overtaget 
af Premicrløitnant Grüner,
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c. Timefordeling.

. x.—X.-.-.X.
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; i i 1
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Sum .... 24 24^5 27 32 36*36 36 36 36 36363636
1 1 1

36)36

l) I 2det Halvaar 3 T. Tydsk og 3 T. Engelsk.
2) I 2det Halvaar 3 T. Fransk og 2 T. Historie.
3) Normalt 6 T.
4) Den gamle Historie er i 3 og 6 L. henlagt til Latin, i 4 og 5 L. 

til Græsk.
5) Om Sangen i de lavere Fællesklasser* se under „Norsk.“
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d Undervisningsplan.

Nedenstaaende Undervisningsplan har med laa Afvigelser, 
som for største Del er nævnte i de tilføiede Noter, været 
fulgt i det forløbne Skoleaar. Den kan saaledes baade be
tragtes som en Aarsberctning og som en for den nærmeste 
Fremtid gjeldende Normalplan.

(De Forandringer i Skolens Indretning og Læseplan, som 
vil blive nødvendige, dersom den nye Skolelov udkommer, 
vil først senere kunne meddeles).

Norsk.

1ste Fællesklasse. Gjennem den saakaldte Lydmethode op
læres Børnene til ren og sammenhængende Læsning af 
latinsk og norsk Tryk og samtidig dermed til at skrive 
de latinske Bogstaver. En Del Eventyr og lette Vers 
meddeles mundtlig og gjengives af Disciplene. Norsk 
Læsebog ved Eriksen og Paulsen, 1ste Del.

2den Fællesklasse. Fortsatte Øvelser i Læsning (Eriksen 
og Paulsens Læsebog, 2den Del). Samtale om det. 
læste og Gjengivelse, af dets Indhold. Smaadigte læres 
udenad og foredrages fra Kathederet (et Par Gange om 
Ugen); enkelte Salmer og andre Vers synges enstem
mig. Til hver Dag faar Eleverne 1-2 Linjer til Af
skrivning efter Bog med betegnet Stavelsedeling, (i de 
første Maaneder kun paa Skolen, siden hjemme).

3dje Fcellesklasse. Fortsatte Øvelser i Læsning, dels med, 
dels uden Forberedelse hjemme; 2den Del af Eriksen 
og Paulsens Læsebog benyttes. Udenadlæsning af 
Vers (omtr. 2 ugentlige Timer) ; Sang som i 2 F. Af
skrivning efter Bog; i sidste Halvaar Diktat.

4de Fcellesklasse. Fortsat Læsning indenad og udenad efter
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2den Del af Eriksen og Paulsens Læsebog*);  frem
deles jevnlig Sang. Mundtlig gjennemgaaes og indøves 
ved Analyse det allervigtigste af Tale- og Sætningsdelene 
samt af Formlæren, afSætningslæren Hoved- og Bisætning. 
Diktat 2 Gange ugentlig; (Aars’s Retskrivningsregler).

*) Hidtil har man i denne Klasse benyttet Hagerup og Las s en s 
Læsebog.

5te Fællesklasse. Fortsat Læsning indenad og udenad (Erik
sen og Paulsens Læsebog, 3dje Del). Nøiagtig Repeti
tion af det, som i 4de Fællesklasse er indøvet af Grammati
ken (efter Løkkes Omrids); de forskjellige Artei’ af 
Bisætninger medtages. Af Retskrivningslæren indøves 
ogsaa Brugen af Skilletegnene (Aars’s Retskrivningsreg
ler). Fortsat Diktat og i sidste Halvaar skriftlig Gjengi
velse af lette Fortællinger.

Isle Realklasse Fortsat Læsning indenad og — et Par Gange 
om Maaneden — udenad, samt Analyse; (Eriksen og 
Paulsens Læsebog, 3dje Del. Formlæren udførligere 
(efter Løkkes Grammatik). Et skriftligt Arbeide om 
Ugen, dels Diktat, dels Gjenlbrtælliug eller Omsætning 
af Digt til Prosa. (Aars’s Retskrivningsregler.)

2den Realklasse. Fortsat Læsning indenad og udenad samt 
Analyse. Den største Del af Syntaxen. Hver anden 
Uge et skriftligt Arbeide, tildels selvstændige Fortællin
ger eller Ski Idringer. (Eriksen og P a u I s c n s Læse
bog, 3dje Del. Løkkes Grammatik. Aars’s Retskriv
ningsregler.)

3djc Realklasse. Fortsat Læsning; af og (il fremdeles Ana
lyse til Befæstelse i Grammatiken, som nu læses tilende. 
(De samme. Bøger som i 2 R.) Hver anden Uge en Stil 
dels Fortællinger, Skildringer o. 1., dels Uddrag eller 
Oversættelse af læste Stykker, dels ogsaa Opgaver, som 
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hentes fra det ved Undervisningen i undre Fag tileg
nede Stof.

4de Realklasse. Fortsat Læsning, især af Fællesliteraturen 
samt af svenske Stykker. Stile omtrent som i 3 R.

5te Realklasse. Literaturlæsning, især af danske og norske 
Forfattere fra dette Aarhundrcde; i nogle Uger afSkole- 
aaret læses udvalgte Stykker af svensk Literatur, (Ha m
mer i c lis Læsestykker). Hver anden Uge en Stil; (Op
gaverne hentes jevnlig fra det ved Undervisningen i an
dre Fag tilegnede Stof).

1ste Lalinklasse. i
, , _ . ,, ?Som de tilsvarende Ralklasser.2den Latinklasse.)
3dje Latinklasse. Fortsat Læsning. (De samme Lærebøger 

som i 2 R.) Hver anden Uge en Stil (Uddrag af læste 
Stykker af vor egen eller af den græske eller latinske 
Literatur; Oversættelse fra Tydsk eller Latin; Fortællin
ger og Skildringer).

4de Lalinklasse. Fortsat Læsning, især af Fælleslileraturen; 
desuden norske Oldkvad (efter Aars’s Udvalg). Hver 
anden Uge en Stil. Opgaverne hentes, saavidt muligt, 
i Regelen fra det ved Undervisningen i Latin, Græsk 
eller Historie tilegnede Stof. -

5te Lalinklasse. Fortsat Læsning; danske og norske Forfat
tere fra dette og Slutningen af forrige Aarhuudrede. 
Svensk som i 5 R. Stile som i 4de Latinklasse; en 
Gang imellem Opgaver af den saakaldte „ræsonne
rende“ Art.

6te Latinklasse. Stil 1 a 2 Gange om Maaneden; Opgaver 
af den ved examen artium sedvanlige Art. Læsning og 
Gjennemgaaelse af udvalgte Litcraturverker.

T y (I s k. *
5te Fællesklasse. Det vigtigste af Formlæren gjennemgaaes 

og indøves ved mundtlig og skriftlig Oversættelse fra og 
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til Tydsk efter Bergs Lærebog; samtidig med Repetitio
nen af denne læses Lokkes Formlære.

Isfe Realklasse. Jürs og Rungs Materialier i Forbindelse 
med grammatiske Øvelser og Stile (2 om Ugen). — 1 T. 
ugentlig Aal holms Læsebog (kun det allernødvendig- 
stc af grammatisk Analyse); de allervigtigste Regler af 
Syntaxen medtages leilighedsvis, eftersom man faar Brug 
for dem.

2den Realklasse. Aal holm s Læsebog tilende; Auten- 
rieths Læsebog paabegyndes; 1 A 2 Stile om Ugen. 
Formlæren repeteres.

3dje Realklasse. Fortsættelse fra 2den Realklasse; Syntax; 
undertiden extemporal Oversættelse af Stykker i Læ
sebogen samt af norske Excmpler til Tydsk; hver an
den Uge en Hjemmestil.

4de Realklasse. Fortsat Literaturlæsning (dels efter Læsebo
gen, dels et helt Verk, f. Ex. en Tragedie af Schiller*);  
Repetition af Grammatiken; fremdeles Stil 1 A 2 Gange 
om Ugen.

*) I 1868—1869 er læst Wilhelm Tell.

5te Realklasse. Fortsat Literaturlæsning som i 4de Realk.; 
jevnlig extemporal Oversættelse til og fra Tydsk; hver 
Uge en Hjemmestil; Repetition af Grammatiken.

iste Lalinklasse. Som 1ste Realklasse.
2den Lalinklasse. Aalh olm s Læsebog tilende; Autenrieths 

Læsebog paabegyndes. De vigtigste Punkter af Form
læren repeteres; jevnlig Øvelser i mundtlig Oversættelse 
fra Norsk til Tydsk.

3dje Lalinklasse. Fortsættelse fra 2den Latinklasse. Hoved
punkterne af Syntaxen.

4de Lalinklasse. Fortsættelse i Læsebogen. Syntax. Over
sættelse til Tydsk. *
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5te Latinklasse. 1 Forfatterlæsning. Repetition af Gramma- 
6te Latinklasse. ) tiken.

F r a n s k.

1ste Realklasse. Af Eibes Lærebog gjennemgaaes og repe
teres omtrent 32 „Timer11. Stadig skriftlige Øvelser.

2den Realklasse. Fortsættelse i Eibes Lærebog (mindst til 
70de Time). Fremdeles et Par Gange om Ugen skrift
lige Øvelser (dels Diktat, dels — og oftere — Stile, 
som dikteres paa Norsk og nedskrives paa Fransk, i Re
gelen efter Forberedelse hjemme). Ved Udgangen af 
denne Klasse bør Disciplene kunne det væsentlige af 
Formlæren og adskillige af Syntaxens Hovedregler.

3dje Realklasse. Eibes Lærebog tilende. Derefter Aal
holm s Læsebog, (af og til Extemporal-Læsning). 1 Ti
me ugentlig anvendes til Repetition af Eibe (dels mundt
lige, dels skriftlige Øvelser). In gers le vs Grammatik 
benyttes leilighedsvis.

4de Realklasse*).  Fortsættelse i Aal holms Læsebog. Frem
deles 1 Time ugentlig Øvelser i Oversættelse fra Norsk 
til Fransk, dels mundtlig, dels skriftlig. Formlæren efter 
Inger slevs Grammatik.

*) Det Kuld, som nu kommer op i 4de Realkl., har først fra 
2den Realkl. af brugt Eibes Lærebog og er derfor endnu ikke 
færdig med denne, men vil — ved Siden af Aalholms Læsebog 
— have at læse Eibe pilende, førend den sammenhængende 
Giennemgaaelse af Grammatiken paabegyndes.

5te Realklasse. En fransk Forfatter. Ingerslevs Gram
matik læses tilende og repeteres. Skriftlige og mundt
lige Øvelser som i 4de Klasse. (1 denne og den fore- 
gaaende Klasse udarbeides Stileopgaverne i Regelen af 
Læreren selv).

4
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3dje Latinklasse. Ho vi au dg Lærebog. Stadig skriftlige
Øvelser.

ide Latinklasse. Aa Ih olms Læsebog (c. 30 Blade). Ved 
Siden deraf benyttes Sandbergs Lærebog til mundtlige 
og skriftlige Øvelser. Ved Udgangen af denne Klasse 
skal omtrent det samme Maul være uaael som i 2deu 
Realklasse.

5te Latinklasse. Fortsættelse i Læsebogen; (jevnlig Extem- 
porallæsniug). In gerslevs Grammatik. Skriftlige Øvelser.

6te Latinklasse. En fransk Forfatter. Repetition af Gram
matiken.

Engelsk.

3dje Realklasse. Af Eibes Lærebog omtrent 00 Timer. 
Stadig skriftlige Øvelser.

ide Realklasse. Eibes Lærebog læses tilende og repeteres. 
Løkkes Grammatik; tilsvarende Stile efter Løkkes 
Stiløvelser. 1 andet Halvaar paabegyndes en engelsk 
Forfatter.

5te Realklasse. Fortsat Forfatterlæsniug. Grammatiken læ
ses tilende og repeteres 1 Hjemmestil og 1 Extempo- 
ralstil om Ugen. (Lette historiske Stykker).

L ä t i n *).

1ste Latinklasse. Voss’s Lærebog læses tilende og repete
res; stadig skriftlige Øvelser. Et Udvalg af Falken
bergs Vokabularium.

2den Latinklasse. Udvalgte Stykker af Voss's Lærebog repe
teres. 2 Bøger af Cæsar de bello Gallico; under Læsnin
gen medtages det nødvendigste af de romerske Krigsan-

*) Her anføt-és for hver Klasse de Forfattere, som vil blive læste 
i Skoleaaret 1869—1870,
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tikviteter. Af Syntaxen meddeles de vigtigste Regler, 
eftersom de kræves under Forfatterlæsningen; I Hjem- 
niestil og I a 2 Extemporalstile om Ugen, desuden mindst 
1 Time mundtlig Oversættelse fra Norsk til Latin efter 
Trojels Stiløvelser. — Fortsættelse med Vokabulariet.

3dje LatinklaSse. 5te Bog af Cæsar de bello Gallico; 2 af 
Ciceros Taler mod Catilina. Ph æd ru s samt omtrent 
1200 Vers af Ovids Metamorfoser. Kasuslæren i Sam
menhæng; desuden Repetition af det, som i de foregaa- 
ende Klasser er gjennemguaet af Grammatiken. —2 Stile 
om Ugen og mundtlig Oversættelse til Latin som i 2den La
tinklasse. — Falkenbergs Vokabularium. —Efter en kort 
Oversigt over Roms tidligere Historie læses efter Th ri
ges mindre Lærebog i den gamle Historie Republikens 
to sidste Aarhuudreder; det vigtigste af Statsforfatningen 
medtages.

4de Latinklasse. Ciceros Taler mod Catilina og en eller 
to andre Taler samt Cato major; 1 Bog af Vergi 1. Af 
Syntaxen læses Sætningslæren. — 1 Hjemmestil og 1 
Extemporalstil om Ugen. — Efter Th rige Roms Histo
rie indtil Aar 200 før Kristus; den romerske Statsforfat
ning i samme Tidsrum *).

*) I det kommende Skoleaar vil der — paa Grund af særegne 
Omstændigheder — blive læst en større Del af Grækenlands 
Historie i 4 Latinkl., medens det ovenfor nævnte Afsnit af den 
romerske Historie udsættes til en af de følgende Klasser.

4*

5te Latinklasse. Livius 21de Bog tilende og 22de Bog. 2 
Bøger af Vergils Æneide. Ciceros Cato major og et 
Udvalg af Ciceros Breve. De vigtigste Stykker af- 
Grammatiken repeteres leilighedsvis. Ugentlig 2 skrift
lige Arbeider, afvexlende Stil og Oversættelse. — Det 
vigtigste af de romerske Antikviteter.
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6te Latinklasse. Horats (c. 900 Vers af Oderne og 500 
Vers af Satirerne). Tacitus’s Agricola. 2 a 3 skrift
lige Arbeider om Ugen. Den gamle Historie læses til
ende og repeteres.

Græsk *).

*) Her anføres for hver Klasse de Forfattere, som vil blive læste 
i Skoleaaret 1869—1870.

2den Latinklasse. Det vigtigste af den regelmæssige Form
lære (efter Curtius) indtil 2den Hovedkonjugation læses 
og indøves ved Oversættelse af græske og norske Ex
empler (efter Schenk Is Elementarbog); 2 Gange om 
Ugen skriftlige Arbeider, i den senere Del af Skoleaaret 
oftere og da mest ex tempore.

3dje Latinklasse. Formlæren læses tilende og repeteres; 
græske og norske Exempler som i 2den Latinklasse; 
ligesaa skriftlige Arbeider. 2 Bøger af X en o fo ns Ana
basis. Voss’s Vokabularium.

4de Latinklasse. Formlæren repeteres; Mundtlig og skriftlig- 
Oversættelse af norske Exempler. 3dje Bog af Xeno- 
fons Anabasis. Omtrent 1 Bog af Herodot eller et 
dertil svarende Udvalg af flere Bøger. 2den Del af 
Voss's Vokabularium.

5te Latinklasse. Formlæren repeteres; det vigtigste af Syn
taxen; mundtlige Øvelser i Oversættelse fra Norsk til Græsk.
6 Bøger af Iliaden. Grækenlands Historie fra den ældste 
Tid til Alexander den store (efter Thrige). Mythologi.

6te Latinklasse. Grammatiken læses tilende og indøves ved 
Oversættelse af norske Exempler. Platons Apologia 
Socratis og Kriton. C. 3 Bøger af Odysseen; (i 5 L. er 
læst 8 Bøger).

Religion.
1ste Fælles kl as se. Det vigtigste af 1ste Mosebog og af Jesu 

Levnet fortælles og gjengives.
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2den Fællesklasse. Det vigtigste af Bibelhistorien gjennem- 
gaaes mundtlig; ligesaa de 10 Bud. Enkelte Salmevers 
læres og synges.

3dje Fællesklasse. Af Vogts mindre Bibelhistorie det gamle 
Testament. De tre første Parter af Katekismen. — Sal
mer som i 2F.

4de Fællesklasse. Af Vogts mindre Bibelhistorie det nye 
Testament. De 2 sidste Parter af Katekismen; derefter 
repeteres alle 5 Parter. — Bibellæsning: omtrent Halv
delen af et Evangelium. — Enkelte Salmer og Bibel
sprog læres.

5te Fællesklasse. Katekismen gjennemgaaes udførligere. — 
Bibellæsning: den sidste Halvdel af det i 4 F. paabe
gyndte Evangelium. — Søndagsevangelierne gjennem
gaaes, og enkelte Salmer læres.

iste Realklasse. Vogts større Bibelhistorie indtil Josva Bog. 
Bibellæsning. Enkelte Salmer.

2den Realklasse. Bibelhistorien til det nye Testament. For
klaringens første Part (Sverdrups Udgave).

3dje Realklasse. Bibelhistorien til Skjærtorsdag; Forklarin
gens anden Part.

ide Realklasse. Bibelhistorien og Forklaringen tilende.
5le Realklasse. Repetition.
iste Latinklasse, i
2den Latinklasse. > Som de tilsvarende Realklasser.
3dje Latinklasse, j

4de Latinklasse. Bibelhistorien og Forklaringen læses ud i 
1ste Halvaar; i 2det Halvaar paabegyndes et Evangelium 
paa Græsk.

5te Latinklasse. Det græske Evangelium læses tilende. Nis
sens Kirkehistorie paabegyndes.

6te Latinklasse. Kirkehistorie. Repetition.
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H i s t o r i e *).
3dje Fællesklasse. Fortællinger af Norges ældste Historie, om

trent til Magnus den godes Død; det vigtigste afGudesagnene 
medtages. (Disciplene benytter S. Petersens Momenter.)

4de Fællesklasse. S. Petersens Norges Historie fra Harald 
Haardraade.

5te Fællesklasse. Nissens Verdenshistorie til Middelalderen.
1ste Realklasse. Nissens Verdenshistorien fra Middelalderen 

til den franske Revolution.
2den Realklasse. Den gamle Historie (efter L. Daae og S. 

Petersen) og af Middelalderen til „Tydskland fra For
liget i Verdun“ (S. 159).

3dje Realklasse. Middelalderens Historie tilende; de 3 nor
diske Rigers Historie (efter Lange og Petersen) til Kal
marunionen.

4de Realklasse. De nordiske Rigers Historie til vor Tid. 
Verdenshistorien til 1789.

5te Realklasse. Den nyeste Tids Historie. Repetition.
1ste Latinklasse. Som 1ste Realklasse.
2den Latinklasse. Middelalderen til Korstogenes Slutning, 

(efter Daae og Petersen). Derefter de 3 nordiske Ri
gers Historie (efter Lange og Petersen) til Midten af 
13de Aarhundrede.

3die Latinklasse. Middelalderens Historie til Enden. De nor
diske Rigers Historie til Kalmarunionens Opløsning. (Den 
gamle Historie, se under Latin.)

4de Latinklasse. Verdenshistorien til. c. Aar 1720. De nor
diske Rigers Historie i samme Tidsrum. (Den gamle Hi
storie, se under Latin.)

5te Latinklasse. Verdenshistorien og de nordiske Rigers Hi
storie til vor Tid. (Den gamle Historie, se under Græsk.)

*) Fordelingen af det historiske Stof paa de forskjellige Klasser 
har hidtil været lidt anderledes end efter denne Plan.
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öle Latinklasse. Repetition. (Den gamle Historie, se under Latin.) 
Geografi.

2den Fællesklasse. Idet man gaar ud fra nærliggende og 
kjendte geografiske Forhold, søger man ved Hjelp af 
Globus at gjøre Disciplene bekjendte med de vigtigste 
geografiske Begreber, Jordens Skikkelse, Bevægelse o. 
s. v.; derefter gjennemgaar man under Benyttelse af Væg- 
karter det allermerkeligste ved de europæiske Lande 
(Norden noget fuldstændigere).

3dje Fellesklasse. Mere indtrængende Gjennemgaaelse af 
det i 2den Klasse lærte (fremdeles uden Benyttelse af 
Lærebog); Disciplene bruger Atlas.

4de Fællesklasse. Geelmuydens Udtog til Rusland; af og 
til lette Øvelser i Karttegning (for bedre at fæste det. 
lærte i Hukommelsen).

5te Fællesklasse. Til Amerika; Karttegning.
iste Realklasse. Resten af Geelmuydens Udtog; Kart

tegning.
2den Realklasse. Daaes større Lærebog til Sverige.
3dje Realklasse. Til Asien.
4de Realklasse. Daaes større Lærebog tilende. Repetition 

af Indledningen.
5te Realklasse. Fortsat Repetition.
iste Latinklasse. Som 1ste Realklasse.
2den Latinklasse. Da ae s større Lærebog til Norge.
3dje Latinklssse. Til Tydskland.
4de Latinklasse. Til Afrika.
5te Latinklasse. Daaes større Lærebog tilende.
6le Latinklasse. Repetition.

Regning og Mathematik.
isle Fællesklasse. Øvelser i Tælling, i Skrivning og Læs

ning af Tal samt i Addition og Substraktion ved Ræk
ketælling med mindre Tal, anvendt paa praktiske Ex- 
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empier og udført baade gjennem Hoved- og Tavle
regning.

2 den Fællesklasse. Øvelserne i Skrivning og Læsning af Tal 
samt i Addition og Subtraktion fortsættes ved Anven
delse paa større Tal. Multiplikation indøves gjennem 
Hoved- og Tavleregning og anvendes paa lette praktiske 
Opgaver, som Prisberegning.

3dje Fællesklasse. Øvelserne i de tre første Regningsarter 
fortsættes, og Divisjon kommer til. Lette Opgaver til 
Hovedregning ved Siden af Tavleregning.

4de Fællesklasse. Fortsat Indøvelse af de fire Regningsarter 
med benævnte hele Tal; der bruges kun nogle faa og 
lette Benævninger.

5te Fællesklasse. De fire Regningsarter i Brøk med stadig 
Anvendelse paa praktiske Opgaver.

iste Realklasse. Brøk og Decimalbrøk med Anvendelse af 
samme; enkelt Regula de tri med Reduktion til Enhe
den; simple Ligninger af 1ste Grad med 1 ubekjendt; 
tilsvarende Øvelsei* i Bogstavregning.

2den Realklasse. Fortsatte Øvelser i Algebra, derunder Lig
ninger med flere ubekjendte; 1ste Bog af Dr. Brochs 
Arithmetik, (a: Sætningerne gjennemgaaes og læres, men 
uden Beviser); de vigtigste Sætninger i de 3 første 
Bøger af Brochs Geometri forkl ires og indøves gjen
nem simple Konstruktioner.

3dje Realklasse. 1ste og 2den Bog af Arihmetiken; Kvadrat
rod-Uddragning samt Løsning af Ligninger af 2den Grad 
indøves praktisk. Geometrien til 6te Bog (exel.). Sta
dig Opgaver til det læste.

4de Realklasse. Resten af Arithmetiken og Geometrien. Den 
plane Trigonometri. Regning med Logarithmer (almin
delige og trigonometriske), Renteregning, Rækker, Opga
ver i Polygon- og’Cirkelberegning.
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5te Realklasse. Repetition af det foregaaende. Guldborgs 
Stereometri.

1ste Latinklasse.. Brøk og Decimalbrøk med Anvendelse af 
samme, (Regningerne forklares og bevises); enkelt Re
gula de tri med Reduktion til Enheden.

2den Latinklasse. Fortsættelse med Brøkregningen og dens 
Anvendelse paa Opgaver; sammensat Regula de tri; Lig
ninger af 1ste Grad med 1 og 2 (eller flere) ubekjendte; 
tilsvarende Opgaver øg Øvelser i Bogstavregning.

3dje Latinklasse. Fortsatte Øvelser i Ligninger med liere 
ubekjendte og tilsvarende Opgaver; 1ste Bog af Dr. 
Brochs Arithmetik. De vigtigste Sætninger af 1ste og 
2den Bog af Dr. Brochs Geometri (paa samme Maade 
som i 2den Realklasse).

4de Latinklasse. Fortsatte Øvelser i Ligninger af 1ste Grad 
med flere ubekjendte og tilsvarende Opgaver; 1ste og 
2den Bog af Arithmetiken; Ligninger af 2den Grad og 
de vigtigste Sætninger af Potens- og Rodlæren. Geome
trien til 4de Bog.

5te Latinklasse. Det vigtigste af Potens- og Rodlæren; Lig
ninger af 2den Grad med 1 og flere ubekjendte. Geo
metrien til 7de Bog.

6te Latinklasse. Ligninger af 2den Grad med flere ube
kjendte; de tilbagestaaende Dele af Potens- og Rodlæ
ren; Logarithmer. Geometrien tilende. Repetition.

Naturhistorie.

iste Realklasse. Indledningen og Pattedyrene; Norges Patte
dyr gjennemgaaes fuldstændigere. Den generelle Del af 
Botaniken.

2den Realklasse. Fuglene. De vigtigste Plantefamilicr; vi
dere Indøvelse af den generelle Botanik; Botanisering.

3dje Realklasse. Krybdyrene og Fiskene. — Fuldstændigere 
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Gjennemgaaelse af Norges Flora; Linnés System; Plan
tebeskrivelse ; Botanisering.

4de Realklasse. De lavere Dyr i kortfattet Fremstilling. — 
De almindeligste Mineraliers Egenskaber og Forekomst; 
Bjergarternes mineralogiske Egenskaber.

5te Realklasse. Repetition af Zoologien og det allervigtigste 
af Botaniken. Geologi i kortfattet Fremstilling.

Fysik.

4de Realklasse. Mekanik og Varmelære.
5te Realklasse. Elektricitet. Repetition af Mekaniken og 

Varmelæren.

Skrivning.

iste Fællesklasse De smaa og store latinske Bogstaver efter 
Opskrift paa. Vægtavlen, først paa dobbeltlinjeret Tavle, 
senere i dobbeltlinjeret Skrivebog. Øvelser i Afskriv
ning efter Læsebogen.

2den Fællesklasse. Sammenskrift i dobbeltlinjeret Skrivebog 
efter Opskrift paa Vægtavlen.

3d;e Fællesklasse. Fortsatte Øvelser i Skjønskrift paa dob
belte Linjer, dels efter Opskrift, dels Afskrivning efter 
trykt Bog.

5te Fællesklasse Fortsatte Øvelser, tildels i enkeltlinjeret 
Skrivebog.

1ste og 2den Realklasse. Fortsatte Øvelser, dels med enkelte, 
dels med dobbelte Linjer.

3dje Realklasse. Fortsættelse. Tillige Øvelser i „Haandskrift“. 
Enkelte af de flinkere Disciple i Realklasserne lærer til

lige at skrive de saa,kaldte „tydske“ Bogstaver.
1ste og 2den Latinklasse. Som de tilsvarende Realklasser.

T e g n i n g.
1ste Realklasse. Figurer og Ornamenter.
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2den Realklasse. Fortsættelse.
3dje Realklasse. Skygning; Tegning efter Modeller.
4de Realklasse. Fortsættelse; Perspektivtegning; Konstruk

tionstegning.
5le Realklasse. Fortsættelse.

Legemsøvelser.

1. Gymnastik.
Som Ledetraad for Undervisningen benyttes:
For den fritstaaende Gymnastik: „Anvisning för Under

visningen i Gymnastik och Vapenöfning af G. Nyblæus“.
For /Ipparat-Gymnastik: „Rothstein, die gymnastischen 

Rüstiibungen nach P. H. Lings System“.
Hver Øvelsestime deles mellem fritstaaende og Apparat- 

Gymnastik :
4de Fællesklasse. Fritstaaende: 1ste, 2den og 3dje Øvelses

tabel.
Apparat: De lettere Øvelser i 1ste Afdeling (se Roth
steins Anhang i hans Rüstübungen).

5te FæMesklasse. Fritstaaende: 4de og 5te Øvelsestabel.
Apparat: Hele 1ste Afdeling.

iste Latin- og Realklasse. Fritstaaende: 6le og 7de Øvelses- 
tabel.
Apparat: Repetition af 1ste Afdeling samt de lettere Øvel

ser af 2den Afdeling.
2den og 3dje Latin- og Realklasse. Fritstaaende: 8de og 9de 

Øvelsestabel.
Apparat: Hele 2den og de lettere Øvelser af3dje Afdeling. 

4de, 5te og 6te Latinklasse, 4de og 5te Realklasse. Fritstaa
ende: 10de, Ilte og 12te Øvelsestabel.
Apparat: Hele 3dje Afdeling.
I de tre nederste Fællesklasser, for enkelte Fags 

Vedkommende ogsaa i de høiere Klasser indtil 2 L. og 2 R., 
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afbrydes Undervisningen omkring Midten af hver Time, idet 
nogle faa Minuter anvendes til lette gymnastiske Øvelser.

2. Badning.
Badning indtræder, sausnart Aarsliden tillader det, i de for 

hver Klasse fastsatte Gymnastiktimer.
3. Exercitie-

Trops-, Kompani- og Bataljons-Exereitie. (En Del af de ældre 
Disciple opøves til at føre Peloton).

Begynder i Iste L. og 1ste R. og fortsættes i de høi
ere Klasser (3 Timer ugentlig det hele Aar; i Begyndel
sen af Skoleaaret benyttes tillige et Par hele Dage); 
Udmarsch i Forening med lette Manøvrer 2 a 3 Gange 
om Aaret.

I de sidste Uger af dette Skolcaar. har man med La
tinklasserne (undtagen 1ste) begyndt de i forrige Aars 
Program omhandlede Øvelser i den græske Elementær- 
Taktik.

4. Feglning.
Bajonet- og Floret-Fegtning 1 å 2 Timer ugentlig for de 

øverste Klassers Vedkommende.

e. Om Skolepenge og Fripladse.
Skolepengene er i 1ste Fællesklasse .... 1 Spd. maanedlig 

i 2den og 3dje Do. • . . . . 2*) — —
i 4de og 5te Do. .... 3 — —
i Latin og Realklasserne............... 4 — —

Naar der er 2 Brødre, fragaar */3 for den yngste; af 3 Brø
dre gaar den yngste frit; af 4 Brødre gaar den næstyngste 
frit, og for den yngste fragaar V3. Skolepengene betales for
skudsvis. For den Maaned, hvori en Discipel kommer ind 
eller gaar ud, betales helt ud. Udmeldelser kan kun ske til 
Begyndelsen af en Maaned og maa i Regelen finde Sted 2

*) For dem, der var Disciple af Skolen før August 1867, er Beta
lingen i 4de Fællesklasse kun S Spd. maanedlig.
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Maaneder forud; om f. Ex. en Discipel ønskes udmeldt fra 
1ste Juli, maa Bestyrelsen derom underrettes inden 1ste Mai; 
en i Mai Maaned indløben Udmeldelse gjælder først fra 1ste 
August o. s. v. — Naar Skolepengene ikke er betalte for 2 
Maaneder, kan Bestyrelsen negte vedkommende Discipel Ad
gang til Skolen.

I det forløbne Skolcaar har der været bevilget Fripladse 
til et Beløb af 742 Spd.

Fripladse gives kun til trængende Disciple, der viser god 
Opførsel og gjør god Fremgang i Skolen og i Regelen kun 
til saadanne, som har været Skolens Disciple i et Par Aar 
og i denne Tid har betalt sine Skolepenge ordentlig. — Naar 
en af to eller flere Brødre faar Friplads, bortfalder Moderatio
nen for de øvrige, hvis ikke anderledes udtrykkelig bestemmes.

/. Om Discipel-Bibliotheket.

Ved Grundlæggelsen af dette Bibliothek udtalte Skolens 
Bestyrelse sig bl. a. omtrent saaledes (i Progr. for 1865): 
„Uagtet det vel i en By som Kristiania i Regelen ikke vil være 
vanskeligt for Skoledisciple at faa sin Trang til Læsning uden
for Skolens Fag tilfredsstillet ad privat Vei, har vi dog ment, 
at den Adgang hertil, som et under Skolens Kontrol anskaffet 
Discipel-Bibliothek frembyder, for Flerheden kunde være be
kvemmere og mere betryggende, navnlig for udenbys Foræl
dre, end andre mulige Udveie. Skal Discipelen vælge sin 
Lekture paa egen Haand, vil dette Valg ofte blive temmelig 
kritikløst, og de offentlige Leiebibliotheker indeholder utvivl
somt adskilligt, som i Disciples Hænder lettelig vil kunne gjøre 
mere Skade end Gavn. Det er derhos ikke saa sjelden, at 
man i Skolen til Støtte for Lærerens Undervisning, især i de 
høiere Klasser, kan ønske at henvise Disciplene til Bøger in
deholdende udførligere Fremstillinger af beslægtet Indhold, der 
kunde supplere Lærerens Foredrag. Det vil da være af Inte- 
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resse, at Disciplene ved Skolen selv kan have Adgang til 
disse Bøger“.

Diseipel-Bibliotheket har i Skoleauret 1868—69 været be
nyttet af 92 Laantagere, nemlig 47 af Fællesklasserne, *38 af 
Latin- og 7 af Real-Afdelingeu. Bibliotheket har været aab- 
net til Udlaan hver Læsedag. Kontingenten er ’/2 Spd. aar- 
lig, hvorimod de tidligere krævede Indtrædelsespenge (V2 Spd ) 
er bortfaldt. Bibliothekets Indtægt i det forløbne Aar har altsaa 
været 46 Spd., der har været anvendt til Indkjøb og Indbin
ding af Bøger samt til Trykning af Kataloger, medens Biblio- 
thekarens Løn og Udgifter til Inventarium bestrides af Sko
lekassen.

TilVæxlen af Bøger har udgjort 150 Bind, hvoraf de 40 
som Gaver, væsentlig fra Skolens Lærere og Disciple. 1 det 
hele udgjør Samlingen ved Skoleaarets Udgang 510 Bind, 
væsentlig bestaaende af Børnebøger samt Verker af historisk, 
geogralisk og æsthetisk Indhold. Uden særskilt Godtgjørelse 
erholdt Laantagerne i Oktober trykt Katalog over Bibliothe
kets daværende Beholdning samt i April over det i Mellemti
den tilkomne. Lignende Tillægs-Kataloger tænkes i Fremti
den udgivne hvert Hälvaar. Bibliothekaren er for Tiden cand. 
mag. A. E. Eriksen.

(1 Forbindelse hermed omtales, al Skolen efterhaanden 
har erhvervet en forholdsvis ikke ubetydelig Samling af Bø
ger og Billedverker, der kan tjene til at støtte Undervisnin
gen i de forskjellige Fag Af denne Samling, der selvfølgelig 
er grundlagt for Skolekassens Regning, fremhæves — foruden 
pædagogiske Verker og 'Tidsskrifter, større Lexica o. 1. — 
navnlig et stort Udvalg af Fotogrammer efter antike Kunstver
ker, et Fortræt-Albmn af de romerske Keisere (efter Busterne 
i Museet paa Kapitolium), et lignende af de vigtigste norske 
og danske Forfattere, Flaxmanns Tegninger til Homer, Lüb
kes „Denkmäler der Kunst“, Schnorrs „Die Bibel in Bildern“, 
naturhistoriske, historiske, antikvariske og geografiske Atlaser 
o. 1. Den naturhistoriske Samling og Samlingen af fysiske 
Instrumenter er endnu meget ubetydelige, men forøges lidt 
efter lidt.)
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4. Dimittender i 1869.

Til den forestaaende examen artium er anmeldt følgende 
Disciple, af hvilke de 13 første i kortere eller længere Tid 
har gaaet i den „fuldstændige Latinskole“ (med sexaarigt 
Latinkursus), de 8 sidste i den saakaldte „treaarige Latin
skole“ for ældre Disciple, hvorfra der nu for sidste Gang 
dimitteres

1. Fasting, Wilhelm, f. 3/2 1852, Søn af Sogneprest F., 
Førde Prestegjeld, Søndijord. (Discipel af Skolen i 5 
Aar.)

2. Hetlesæter, Christian, f. 4/i 185'1, Søn af Fattigforstander 
H., Mos. (Discipel af Skolen i 2 Aar.)

3. Heyerdahl, Nicolai, f. 4/12 1851, Søn af Provst H., Rings
aker. (Discipel af Skolen i 3 Aar.)

4. Hovland, Oluf, f. 27/5 1 850, Søn af Fabrikeier H., Kri
stiania. ( Discipel af Skolen i 3 Aar.)

5. Klein, Gottfried, f. 5/io 1851, Søn af Sogneprest K., Ta
nnin pr. Laurvig. (Discipel af Skolen i 2 Aar.)

6. Meier, Balthazar, f. 14/kj 1850, Søn af Underfoged M., 
Brevik. (Discipel af Skolen i 5 Aar.)

7. Oftedahl, Lauritz, f. 4/10 1850, Søn af Flødningsinspektør 
O., Fredrikshald. (Discipel af Skolen i 3 Aar.)

8. Schøning, Carl, f. 27/3 1850, Søn af Kjøbmand S., Pors
grund. (Discipel af Skolen i 5 Aar.)

9. Smith, Hjalmar, f. 18/3 1851, Søn af Lensmand S, Kongs
berg. (Discipel af Skolen i 2 Aar.)

10 Strøm, Albert, f. 2%2 1850, Søn af Borgermester S., 
Trondhjem. (Discipel af Skolen i 4 Aar.)

11. Svendsen, Svend, f. 2% 1850, Søn af Smed S., Hauge
sund. (Discipel af Skolen i 1 Aar.)

12. Fullum, Erik, f. 29/12 1850, Søn af afd. Sogneprest V., 
Lunde. (Discipel af Skolen i 2 Aar.)
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13. Werenskjold, Jens f. 214 1850, Søn al‘Kaptein W., Kongs
vinger. (Discipel af Skolen i 1 Aar.)

14. Hesselberg, Magnus, f. 17/7 1850, Søn af Skibsreder H., 
Laurvig. (Discipel af Skolen i 3 Aar.)

15. Johnsen, Julius, f. 24/i2 1851, Søn af Skibsreder J., Stokke 
ved Tønsberg. (Discipel af Skolen i 4 Aar.)

16. Nes, Ole, f. 2% 1850, Søn af Kjøbmand N., Kristiania.
(Discipel af Skolen i 3 Aar.)

17. Norheim, Ole, f. 26/s 1848, Søn af Lensmand N., Ly 
Prestegjeld. (Discipel af Skolen i 3 Aar.)

18. Petersen, Dietrich, f. 23/i2 1849, Søn af Restauratør P., 
Kristiania. (Discipel af Skolen i 3 Aar.)

19. Schöyen, Carl, f. 21/3 '1850, Søn af Kammerherre S..
Kristiania. (Discipel af Skolen i 2V2 Aar.)

20. Sinding, Axel, f. :u/8 1849, Søn af Sogneprest S., Tune.
(Discipel af Skolen i 4 Aar.)

21. Sæthren, Johan, f. 23/lu 1849, Søn af Gaardbruger S., 
Elverum. (Discipel af Skolen i 4 Aar.)

6te Latinklasse tæller ialt 25 Disciple, af hvilke der 
altsaa er 4, som Skolen ikke har turdet anmelde til Univer
sitetet.

Den offentlige Examen afholdes fra Fredag den 25de 
Juni til Tirsdag den 6te Juli, i Overensstemmelse med neden- 
staaende Tabel.

Til at overvære Examens mundtlige Del samt Skolens 
Aarsfest, som holdes i Skolegaarden Onsdag den 7de Juli 
Kl. 11 Form., indbydes herved enhver, hvem Skolens Gjer
ning mantte interessere.

Kristiania den 15de Juni 1869.
Paa min fraværende Medbestyrers 

og egne Vegne ,

J, Aars.



Examen 1869.



Den daglige Undervisning slutter:

for 6te Latinklasse............................. Torsdag den 17de Juni,
— 5te, 4de, 3die og 2den Latinkl.)

’ „ ’ ,,, } Lørdag den 19de Juni,og alle Realklasser )
— Iste Latinklasse . . . . 
— 5te Fællesklassc a . . . 
— 5te Fællesklasse b|

og 4de Fællesklasse f
— 3dje Fællesklasse . . .
— 2den Fællesklasse . . .
— 1ste Fællesklasse . . .

. . Onsdag den 23de Juni,

. . Fredag den 25de Juni,

. . Lørdag den 26de Juni,

. . Mandag den 28de Juli,
. . Onsdag den 30te Juli,
. . Torsdag den 1ste Juli.

NB. Examen i Gymnastik, Skrivning og Tegning samt i Norsk 
skriftl. i Fællesklasserne er afholdt tidligere i Juni Man
ned. Ligesaa — paa Grund af vedkommende Lærers 
Bortreise — Examen i Norsk og Tydsk for 1ste Latin
klasse øg 5te Fællesklasse b samt i Fransk for 3dje Re
alklasse.

Hvor ikke anderledes er bemerket, begynder Examen 
om Formiddagen Kl. 9, om Eftermiddagen Kl. 4.

Det ved hvert Fag anførte Nummer betegner det Væ
relse, hvor Examen skal holdes. (Nr. 1—7 er i 1ste Etage, 
Nr. 8—19 i 2den, Nr. 20-21 i 3dje.)

Ferierne varer til Torsdag den 19de August Kl. 9 Form.
De til 1ste Fællesklasse indmeldte Disciple møder Fre

dag den 20de August Kl. 9 Form.; de øvrige nye Di
sciple møder til Optagelsesprøve Onsdag den 18dc Au
gust Kl. 9 Form.
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Torsdag den 24de Juni.

Formi d da g.

6 L. Latinsk Oversættelse. Nr. 20 og 21. Schmidt og Daae.

5 L. Do. 5) 10. Petersen.

4 L. Latinsk Stil. 18. Eriksen.

3 L. Do. ?? 13. Falkenberg.

2 L. Do. 53 »12. Schjöth.

4 R. Norsk Stil.
» 16. Sinding.

3 R. Mathematik skriftlig.

2 R. Fransk Stil. 3? 15. Höger.

1 R. Do. 55 17. Nicolaysen og Hofgaard.
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Fredag den 25de Juni.

Eftermiddag.Formiddag.

6 L. Norsk Stil. Nr. 21. Petersen. 5 L. D. gml. Historie 
og Antikviteter

5 L. Do. 10. Schmidt. Nr. 10. Schmidt.

4 L. Do. 18. Eriksen. 3 L. Norsk 55 13. Eriksen.

3 L. Do. 13. Falkenberg. 4 R. Fransk 5? 18. Jensen.

2 L. Do. 12.
«

Schjöth. 2 R. Norsk Stil. 15. Höger.

4 R. Tydsk Stil. |
16. < Grüner.

1 R. Do. 55 17. Falkenberg.

3 R. Engelsk Stil.)

2 R. Tydsk Stil 55 15. Sinding.

1 R.2. Fransk Kl. 10 55 17. Hofgaard.
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Lørdag den 26de Juni.

Eftermiddag.Formiddag.

6 L. 2. Fransk Nr. 21. Nicolaysen. 6 L. 1. Historie. Nr. 21. Oissen.

5 L. Latinsk Stil. 5, 10. Schmidt. 2 L. 2. Norsk. „ 12. Falkenberg.

4 L. Græsk Stil. 18. Aars. 3 R. Geografi. „ 16. Sinding.

5 L. Do. 13. Falkenberg. 2 R. Norsk. „ 15. Eriksen.

2 L. Do. 12. Schjöth. 1 R. Regning. „ 17. Ilöyer.

4 IL Fransk Stil. |
n 16.'( Sinding.

3 IL Norsk Stil. J

2 R. Regning. 5? 15. Berner.

1 R. 1. Religion. 17. Schollert.
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Mandag den 28de Juni.

Formiddag. Eftermiddag.

6 L. 1. Fransk. Nr. 21. Nicolaysen. 6 L. 1. Religion. Nr. 21. Petersen.

6 L. 2. Geografi. „ 20. Sinding. 6 L. 2. Historie. „ 12. Oissen.

5 L. 1. Religion. „ 10. Jensen. 6 L. 3. Græsk. „ 20. Daae.

3 L. Religion. „ 13. Brun. 5 L. 2. Mathematik „ 10. Berner.

2 L. 1. Historie. „ 12. Daae. 4 L. Fransk. „ 18. Nicolaysen.

2 L. 2. Tydsk. „ 18. Falkenberg. 3 L. 1. Græsk. „ 13. Falkenberg.

1 L. Latinsk Stil. „ 11. Hofgaard. 4 R. Geografi. „ 19. Sinding.

4 R. Engelsk Stil. „ 19. Grüner. 3 R. Engelsk. „ 16. Grüner.

2 R. Naturhistorie „ 15. Höyer. 1 R. 2. Religion. „ 17. Schollert.

1 R. 1. Historie „ 17. Oissen. 5 F. a. Regning. „ 8. Pedersen.
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Tirsdag den 29de Juni.

Formi dd ag. Eftermiddag.

6 L. 1. Latin. Nr. 21. Schmidt.

6 L. 2. Tydsk. „ 20. Jensen.

4 L. Tydsk. Nr. 18. Hofgaard.

4 R. Mathematik

4 L. Kl. II. Geografi. „ 18. Schjöth. skriftlig. „ 19. Berner.

3 L. 1. Mathematik. „ 13. lierner. 3 R. Tydsk Stil. „ 15. Sinding.

3 L. 2. Geografi. „ 16. Eriksen. 2 R. Fransk. „ 15. Jensen.

2 L. 1. Tydsk. „ 12. Falkenberg. 1 R. 2. Tydsk. „ 17. Falkenberg.

2 L. 2. Historie. „ 15. Daae. 5 F. b. 1. Religion. „ 9. Schollert.

1 L. Regning. „ 11. Ilöyer.

4 R. Fysik. ,, 19. Sinding.

3 R. Religion. „ 15. Brun.

1 R. 1. Fransk. „ 17. Hofgaard.

5 F. a. Geografi. „ 8. Olssen.

4 F. b. Religion. „ 5. Schallert.

4 F. a. Regning. „ 5. Pedersen.
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Onsdag den 30te Juni.

Eftermiddag.O
Formiddag.

6 L. 1. Tydsk. Nr. 21. Jensen. 5 L. Historie. ]&r. 10. Olssen.

6 L. 2. Latin. 20. Schmidt. 4 L. 2. Mathematik. „ 18. Berner.

5 L. Geografi. n 10. Sinding. 3 L. Historie. „ 13. Daae.

4 L. 1 Mathematik. 18. Berner. 2 L. 2. Geografi. „ 12. Sinding.

4 L. 2. Latin. n 12. Eriksen. 1 R. Tydsk Stil. „ 17. Falkenberg.

3 L. 2. Græsk. 13. Falkenberg. 5 F. a 2. Norsk. „ 8. Hofgaard.

1 L. Historie. 11. Schjöth. 5 F. b 2. Geografi. „ 9. Schottert.

4 R. Naturhistorie. 19. Höger. 4 F. a. Norsk. „ 5. Jensen.

5 F. a 1. Religion. 8. Schottert. 3 F. a. Geografi. „ 4. Hansen.

5 F. b. Regning. 9. F. Hansen. 3 F. b. Geografi. „ 1. Pedersen.
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Torsdag den 1ste Juli.

Formiddag. Eftermidag.

5L. 1. Mathematik. 'Nr. 10. Berner. 6L. 1. Mathematik. No. 10. Berner.

5L.2. Religion. n 18. Jenssen. 6L. 2. Græsk. 21. Aars.

2L. 1. Græsk. n 12. Eriksen. 6L. 3. Religion. M 20. Petersen.

4R. Engelsk. 19. Grüner. 4L. 1. Latin. » 18. Eriksen.

3R. Naturhistorie 16. Sinding. 3L. 1. Fransk. 13. Nicolay
sen.

2R. Religion. 15. Brun.
3L. 2. Latin. tt 12. Falken-

1R1. Naturhistorie. „ 17. Høyer. berg.

5 F. a 1. Norsk. 8. Hofgaard, 2L. 2. Latin. tt 13. Schjöth.

5F.b. Historie. 9. Oissen. IL. 2. Latin. tt 11. Ho fgaard.

4F. a. Geografi. tt 5. Schottert. 4.R. Religion.' tt 15. Jensen.

3F. a. Norsk. tt 4. F. Hansen. IR. 2. Historie. n 17. Oissen.

3F. b. Norsk. n 1. Pedersen. 5 F. b 2. Religion. tt 9. Schottert.

2F. a. Norsk. tt 7. B. Hansen.

2F.b. Norsk. tt 2. Klæbo.
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Fredag den 2den Juli.

Eftermiddag.Formiddag.

6 L. 1. Geografi. Nr. 21. Sinding. 6 L. 3. Historie. Nr. 20. Oissen.

5 L. Tydsk. „ 10. Jensen. 5 L. Fransk. 57 10. Nicolaysen.

4 L. Historie. „ 18. Schjöth. 2 L. Religion. 12. Brun.

3 L. 1. Geografi. „ 13. Eriksen. 4 R. Tydsk. 18. Jetisen.

3 L. 2. Mathematik. „ 12. Berner. 3 R. Mathematik. 16. Berner.

2 R. Geografi. „ 15. Höger. 1 R. 1. Norsk. 17. Falkenberg.

1 R. 1. Geografi. „ 16. Hofgaard. 1 R. 2. Geografi. 15- Hofgaard.

1 R. 2. Norsk. „ 17. Falkenberg.^ F. a. 2. Religion. 8. Schollert.

5 F. a. Historie. „ 8. Oissen. 4 F. b. Regning. n 6. Hansen.

4 F. b. Norsk. „ 6. Schallert. 1 F. 2. Regning. 3. Paulsen.

3 F. u. Religion. „ 4. F. Hansen.

3 F. b. Religion. „ 1. Pedersen.

2 F. a. Regning. „ 7. B. Hansen.

2 F. b. Regning. „ 2. Klcebo.

1 F. 1. Norsk. „ Paulsen.
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Lørdag den 3dje Juli.

Eftermiddag.Formiddag.

1 L. Religion. Nr. 18. Jensen. 6 L. 1. Græsk. Nr. 21. Aars.

1 L. 2. Græsk. 5, 13. Aars. 6 L. 2. Religion. „ 20. Petersen.

1 L. Geografi. 11. Schjöth. 6 L. 3. Mathematik. „ 18. Berner.

L R. Mathematik. 15. Rerner. 5 L. Græsk. „ 10. Schmidt.

5 R. Tydsk. 5, 16. Falkenberg.'å L. 1. Latin. „ 13. Falkenberg.

j F. a 2. Tydsk. 8. Hofgaard. 3 L. 2. F ransk. » 16. Nicolaysen.

1 F. a. Religion. 5. Schollert. 2 L. 1. Geografi. „ 12. Sinding.

1 F. b. Geografi. 5? 6. Oissen. 2 R. Tydsk. „ 15. Eriksen.

i F. a. Historie. V 4. F. Hansen. 5 F. a 1. Tydsk. „ 8. Hofgaard.

1 F. a. Geografi. 7. B. Hansen. 5 F. b 1. Geografi. „ 9. Schollert.

1 F. b. Geografi. r 2. Klæbo. 3 F. b. Historie. „ I- Pedersen.

' F. 2. Norsk. >> 3. Paulsen. 1 F. 1. Regning. „ 3. Paulsen.




