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Om religions-undervisningen i gymnasierne.

I skrivelse af 6te november 1877 udbad kirkedepartementet 
sig betænkning af skolens bestyrelse i anledning af en fra 
Kristiania biskop indgiven forestilling om religionsundervis
ningen i landets gymnasier og udtalte tillige det önske, at 
vedkommende religionslærere maatte faa anledning til at ud
tale sig over sagen. Vi meddeler lier saavel biskopens skrivelse 
(efter et af kirkedepartementet foranstaltet aftryk) som de fra 
denne skole afgivne betænkninger.

I.

Skrivelse fra Kristiania biskop til kirke-departementet, 
dat. 30te oktober 1877.

Undertegnede tillader sig i Ærbødighed at paakalde det 
kongelige Departements' Opmærksomhed for det formentlig 
Utilfredsstillende i den nærværende Ordning af Religionsunder
visningen i vore Gymnasier.

Maalet for denne Undervisning bör ikke alene være at 
vedligeholde hos Eleverne den i Middelskolen vundne alminde
lige Kristendomskundskab, ei heller alene at bevare dem i 
denne for deres Udvikling saa vigtige Alder under den reli
giöse Paavirkning, som Undervisning i de os aabenbarede 
Sandheder tör haabes at ville udöve, men det maa være af höi 
Vigtighed, at de ogsaa föres ind i en forholdsvis dybere Op
fattelse af Kristendommens Sandheder og disses indre Sammen
hæng. Maa det for den tilsigtede höiere Almendannelse i det 
Hele være nödvendigt, at Gymnasierne anlægges paa at före 
Eleverne henimod og efter Mulighed ind i en videnskabelig 
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Opfattelse af Lærestoffet, kan dette ikke sættes tilside ved 
Kristendomsundervisningen, uden at ikke alene Eleverne maa 
undvære det ikke mindst vigtige Bidrag til den höiere Dan
nelse, men at der ogsaa bliver Fare for, at Religionen som 
Lærefag synker i Elevernes Agtelse som Noget, der kun har 
sin Betydning for den lavere Aandsdannelse, og derfra tör 
Skridtet ikke blive langt til Betragtningen af Kristendommen 
som et for det höiere Kulturliv tilbagelagt Stadium.

Men dette Maal for Religionsundervisningen i Gymnasierne 
formenes ikke at kunne naaes under den nærværende Ordning. 
Ikke alene lægge de nu gjældende Bestemmelser den hele Under
visning saaledes i Lærerens Haand, at det væsentlig vil bero 
paa hans Lærerdygtighed, om noget positivt Resultat for 
Kundskab og aandelig Dannelse skal naaes, medens der derhos 
ikfce gives Sikkerhed for, at Læreren i sin Udlæggelse bliver 
vor Kirkes Bekjendelse tro. Men selv om Læreren i alle 
Maader tilfredsstiller berettigede Fordringer, vil han ikke ved 
Gjennemgaaelsen af et af Evangelierne, end ikke om hertil 
föiedes et af de apostoliske Breve, kunne före Eleverne ind i 
en tilnærmelsesvis videnskabelig Opfattelse af Kristendommens 
Lærebygning. lalfald vilde hertil udfordres en langt större 
Dygtighed hos Læreren, end der almindelig kan ventes. Vist
nok skal der foruden at gjennemgaa et af Evangelierne tillige 
gives Eleverne »sikkert Kjendskab til det Vigtigste af Kir
kens Historie,» og heri maa ventes indtaget det Vigtigste af 
Dogmehistorien, men der tör være Grund til at frygte for, at, 
naar Eleverne her ikke stöttes af nogen dybere Indsigt i 
Kristendommens Læres indre Sammenhæng, turde, hvad de 
lærte om Lærestridighederne, navnlig under manglende Klarhed 
og Overlegenhed hos Læreren, saa langt fra at före til Maalet 
maaske endog virke til at forvirre deres Opfattelse og forringe 
deres Agtelse for den kristelige Tro.

Hertil kommer, at hvad der end ellers kunde naaes ved 
en dygtig Lærers Behandling af det nu bestemte Stof, bliver 
det dog en Umulighed at naa, naar der ikke er tillagt denne 
Undervisning mere Tid end en Time ugentlig i to Klasser og 
to Timer i en Klasse, noget, der allerede i sig selv synes at 
maatte for Eleverne stemple Religion som et uvigtigt Bifag.
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Derfor er der ogsaa just af dygtige og nidkjære Religions
lærere ved Gymnasier hört Klager over den nærværende 
Ordning.

Skal Maalet kunne naaes, udkræves der formentlig foruden 
et foröget Timetal en for Gymnasierne beregnet Lærebog, der 
paa en Gang kan byde baade Stof og Ledetraad for Læreren, 
sikre mod Lærerens Vilkaarlighed og i Nødsfald efter Mulighed 
erstatte manglende Dygtighed hos Læreren. En saadan Lære
bog vilde ogsaa kunne gives saa meget apologetisk Indhold, 
som Tidens Vilkaar formenes at gjöre fornödent navnlig for 
Gymnasiernes Elever.

En Folge af det nærværende Forhold synes det ogsaa at 
maatte blive, at Pröven i Religion ved examen artium ikke 
kan blive tilstrækkelig indgaaende for at kunne med nogen 
Kraft virke tilbage paa Undervisningen i Gymnasierne, og at 
den eml mindre vil kunne hindre, at de, der ad privat Vei 
forberedes til examen artium, tage Arbeidet med Religion som 
Lærefag saa let, at alt Andet end Agtelse for Religionen 
derved vindes og næres.

Betænkeligheden ved den nærværende Ordning vinder ogsaa 
i Styrke ved Betragtningen af, at Eleverne ved Udgangen af 
Gymnasierne indtræde i Forholde, der paa forskjellige Maader, 
som neppe behöver nærmere at paapeges, medförer mange 
Farer for deres aandelige Udvikling, medens de paa samme Tid 
som oftest staa uden al anden Understøttelse af Samfundet end 
den, som maa söges for at vindes.

Er Undertegnedes Opfatning af Stillingen rigtig, bliver 
en Forandring af det Bestaaende af ikke liden Vigtighed ikke 
alene for angjældende Elever selv, men ogsaa for vort hele 
baade kirkelige og borgerlige Samfund, inden hvilket de Unge 
just ved den höiere Dannelse, de maatte have erhvervet, kunne 
komme til at udöve en ikke ringe Indflydelse.

Jeg tör tilföie, at heromskrevne Sag kom paa Bane under 
det nylig afholdte Bispemöde, og at samtlige Biskopei’ vare 
enige i Undertegnedes Opfattelse af Sagen, og har jeg heri 
fundet saa meget större Opfordring til i Ærbødighed at an
befale Sagen til det kongelige Departements gunstige Op
mærksomhed.

1*
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II.

Skrivelse fra religionslærerne ved Aars og Voss’s skoles 
gymnasier til skolens bestyrelse, dat. 12te januar 1878.

I anledning af den opfordring, den ærede bestyrelse har 
rettet til os, undertegnede lærere i religion ved gymnasiet, om 
en udtalelse angaaende det fra det kgl. depart, for kirke- og 
undervisningsvæsenet tilsendte cirkulære fra Kristiania biskop 
af 30te oktober 1877, skal vi tillade os at udtale folgende:

At den nuværende ordning af religionsundervisningen i 
gymnasiet neppe kan siges at tilfredsstille berettigede fordringer, 
og at der bör söges iverksat en forandring til det bedre, er 
vistnok anerkjendt af alle, hvem ungdommens religiöse opdra
gelse ligger paa hjerte. Blandt de forandringer, der efter vor 
formening særlig maa önskes, vil vi först nævne en passende 
udvidelse af religionstimernes antal, og vi kan i saa henseende 
henholde os til de af Kristiania biskop i hans cirkulære frem
hævede motiver. Tillige maa vi erklære vor overensstemmelse 
i den betragtning af den gymnasiale religionsundervisnings 
formaal, som det nævnte cirkulære gjör gjældende. Foruden 
at tilsigte en bevarelse og levende tilegnelse* af, hvad middel
skolens undervisning har bibragt eleven, bör ogsaa gymnasiets 
religionsundervisning stræbe efter at före eleven hen til en 
videnskabelig erkjendelse af kristendommens sandheder og 
disses historiske udfoldelse i menighedens liv paa jorden; kun 
da kan religionsundervisningen i gymnasiet holde skridt med 
den undervisning, som meddeles i de øvrige lærefag. Hertil 
maa ogsaa föies et af vor tids særegne vanskeligheder dikteret 
hensyn til den kristelige apologetik, som dog efter vort skjön 
bör komme mere indirekte end direkte til orde.

I overensstemmelse med denne betragtning af formaalet 
for religionsundervisningen i gymnasiet tilraader ogsaa Kristiania 
biskops cirkulære indførelsen af en dogmatisk-apologetisk lære
bog, hvis hensigt ikke alene skulde være den at give en 
videnskabelig-systematisk fremstilling af de kristelige tros
sandheders indre sammenhæng, men ogsaa den at sikre mod 
enkelte læreres mindre dygtighed eller mulige uoverensstem
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melse med vor kirkes bekjendelse, ja endog give eleven vaaben 
ihænde ligeoverfor tidens ukristelige tankeretninger.

Denne tiltro til en dogmatisk lærebogs gavnlighed ved 
religionsundervisningen i gymnasiet kan vi dog ikke ganske 
tilegne os. Thi et dogmatisk system vil efter vor formening, 
hvor gjennemsigtigt klart og fuldendt fint det end bliver 
bygget, dog lettelig for den unge fremstille sig som noget ab
strakt, der kan bortræsonneres, eller som et hele, der i den 
unges forestilling vil savne sin sandhed, naar blot et eller 
nogle faa af systemets led efter hans formening rokkes. Den 
unge vil i det hele taget neppe paa sit standpunkt have for
udsætninger nok til at kunne vurdere betydningen af de kriste
lige troslærdommes indre organiske sammenhæng, og en paa 
lærebogsmæssig vis skreven dogmatik vil desuden tvilsomt 
kunne have nogen særdeles sterk indvirkning paa elevens 
følelses- eller viljeliv, fordi den dogmatiske systematisering 
synes at ligge ungdomsalderen fjern og for mange lærere vil 
frembyde vanskeligheder, naar undervisningen skal gjöres al
sidig virkende og frugtbringende.

For os stiller sagen sig saa, at det bedste middel til at 
indvirke ikke alene paa følelse og vilje, men ogsaa paa er- 
kjendelse ei' en indførelse i selve Guds ord; og den viden
skabelige methode vil da kunne anvendes i exegesen, hvortil 
vi buskede at anbefale indførelsen af en exegetisk haandbog 
til et hovedevangelium (maaske helst Matthæus's eller Lukas’s), 
en exegetisk haandbog, der ikke skulde bestaa af korte, frag
mentariske notiser som de hos os tidligere udgivne haandbbger 
til enkelte af evangelierne, men derimod give et sammen
hængende og helstöbt billede af evangeliets tankegang tillige
med en paa videnskabelig-exegetisk methode baseret special
fortolkning. Under den exegetiske gjennemgaaelse vilde en 
kyndig og samvittighedsfuld lærer lettelig kunne gjbre frugt
bare anvendelser paa det religiöse og ethiske omraade, anven
delser paa det personlige trosliv og tillige — knyttet til 
steder i evangeliet og kommentaren — dvæle ved de vigtigste 
hovedpunkter i troslæren.

Men vi kan ikke blot indskrænke os til disse bemerk
ninger; der er ogsaa et andet punkt, som visselig fortjener 
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adskillig opmerksomhed; vi sigter til den maade, hvorpaa den 
kirkehistoriske undervisning formentlig rettest burde drives, 
ikke mindst i vore dage. Vor tid er rettet ikke paa det ab
strakte, men paa det konkrete; dens trang til en realistisk be
handling af fænomenerne kan vistnok ofte lide af megen over
drivelse og ensidighed, men turde dog ogsaa indeholde meget, 
der fortjener overveielse og gjennemförelse. Og vi ved ingen 
af de theologiske discipliner, der paa gymnasiets skoletrin mere 
end kirkehistorien lean anvendes til at imödekomme denne trang 
til konkretion. Historien er netop noget konkret og kan ikke 
forekomme eleven som abstrakt tænkning, han en vakker dag 
kan give afsked i unaade. De kirkehistoriske fakta — rette
lig fortalte — maa som noget faktisk-historisk tildraget frem- 
træde for den vaklende unge efter hele hans tankesæt som 
sterkere talsmænd for kristendommens indre guddommelige magt 
end hvilketsomhelst system, naar man herved kun tænker paa 
selve det specifisk-systematiske i fremstillingen. Men skal 
kirkehistorien virkelig tjene som saadan stötte for troen, saa 
maa den kirkehistoriske undervisning vistnok ordnes noget 
anderledes, end hidtil har været tilfældet. Det maa da navnlig 
blive opgaven at paavise nödvendigheden af trossandhedernes 
udvikling og udfoldelse gjennem tiderne paa den maade, den 
har gaaet for sig, hvorved f. eks. lærestridighedernes betydning, 
ja nödvendige berettigelse stilles i klart lys, fremdeles at paa
vise kristendommens betydning for de forskjellige tider, den 
indflydelse, den har udövet under de forskjellige forhold og 
blandt de forskjellige folkestammer, hvert tidsafsnits eiendomme
lige karakter o. s. v. — med ét ord: at paavise kristendommens 
stilling i verden som den magt, der baade i kulturhistorisk, 
ethisk og religiös henseende har opdraget den saakaldte civili
serede og kristne verden til det, den er. Herved opnaaes et 
apologetisk synspunkt, som, hvor indirekte apologien end frem
træder, dog ikke kan andet end være eleven til den aller
største nytte og stötte.

Vi eier hos os en fortrinlig liden lærebog i kirkehistorien 
(Nissens lærebog), som vistnok bruges paa de fleste större 
skoler; og hvis man kunde forudsætte samme dygtighed hos 
alle lærere til at give supplerende bemerkninger og oversigter 
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i den paapegede retning, vilde denne lærebog, om end ikke 
skreven fra det synspunkt, vi har tilladt os at antyde, frem
deles kunne benyttes til stort gavn for undervisningen. Men 
da denne forudsætning neppe kan tænkes at holde stik, hai* vi 
fölt trang til at udtale basket om en omarbeidelse af nævnte 
lærebog, saaledes at adskilligt af mere periferisk betydning 
udgik, forat derved plads kunde vindes til oversigter og korte 
udviklinger efter den betragtning, som ovenfor er kortelig 
fremstillet.

Til slutning skal vi ogsaa tillade os at bemerke, at den 
herved foreslaaede ordning af religionsundervisningen i gymna
siet desuden har den fordel, at den mere passer ind i den ved 
lov allerede forordnede plan, forsaavidt denne kun har optaget 
gjennemgaaelsen af et evangelium og kirkehistorie.

III.

Skrivelse fra bestyrerne af Aars og Voss’s skole 
til kirke-departementet, dat. 6te februar 1878.
I henhold til det kongelige departements skrivelse af 

6te november f. a. har vi anmodet de lærere, der for tiden 
underviser i religion i vor skoles gymnasier, de herrer pastor 
J. N. Brun, cand, theol. Th. Odland og cand, theol. O. Gjer- 
löw, om at udtale sig i anledning af Kristiania biskops skri
velse til departementet af 30te oktober f. a. Idet vi nu giver 
os den ære at oversende til det kongelige departement den af 
disse lærere afgivne betænkning, skal vi tillade os for vort 
vedkommende at bemerke folgende.

Det staar ogsaa for os som en meget bnskelig ting, at 
religions-undervisningen i gymnasierne kunde faa et fyldigere 
indhold, end den med den nuværende ordning kan have, og at 
gymnasiernes disciple mere end nu kunde veiledes til »en til
nærmelsesvis videnskabelig opfattelse af kristendommens lære
bygning». • Vi er ogsaa enige i, at det for religions-undervis
ningen i gymnasierne opfbrte timetal er for knapt, og at det 
— selv om undervisnings-stoffet ikke blev foröget — af flere 
grunde vilde være rigtigt at give »religion» 2 ugentlige timer 
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i hver af de tre gymnasialklasser istedenfor som nu kun i 
den ene. Paa den anden side töi' vi hverken tilraade nogen 
forögelse af lærestoffet eller af timetallet uden i forbindelse med 
en indskrænkning paa andre punkter. Vi tror nemlig, at 
begge gymnasier eller i det mindste latingymnasiet har fuld
kommen nok med at magte det ved skoleloven af 1869 be
stemte stof. Hertil kommer, at der ogsaa paa andre punkter 
er trang til mere; der er ogsaa andre vigtige fag, som i vore 
gymnasier har faaet en utilfredsstillende eller endog slet ingen 
plads (saaledes tysk og geografi i latingymnasiet); og om end 
et större timetal for religion er et paatrængende behov, saa 
vil det dog være betænkeligt at beslutte nogen forögelse, for
inden det er taget under overveielse, hvilke forandringer i den 
hele gymnasialordning der maatte være önskelige, og navnlig 
paa hvilke punkter der maatte være anledning til at gjöre 
nogen indskrænkning.

Vi tror altsaa, at spörgsmaalet om en udvidelse eller for
andret ordning af gymnasiernes religions-undervisning ikke 
burde behandles isoleret, men kun i forbindelse med en revision 
af den hele undervisningsplan saavel for gymnasierne som for 
middelskolen. Og da det vel af mange grunde er sandsynligt, 
at en saadan revision snart maa blive sat i gang, kan vi ikke 
finde nogen betænkelighed ved, at den nærmere dröftelse af 
biskopens forslag udsættes indtil da. —

Alligevel har vi troet, at det maaske vilde være hensigts
mæssigt, om vi benyttede den ved det kongelige departements 
skrivelse givne anledning til allerede nu at give et bidrag til 
sagens forberedelse, og idet vi herved gjör dette, vil vi natur
lig komme til at medtage nogle almindeligere betragtninger 
over religions-undervisningen i gymnasierne; vi haaber, det vil 
holdes os tilgode, at vi — under foleisen af det ufuldstændige i 
vor egen sagkundskab paa dette felt — kommer til for en del 
at stötte os til andres udtalelser og hist og her anföre noget 
af, hvad fremragende forfattere paa gymnasial-pædagogikens 
omraade har ytret, forsaavidt disses opfatning synes os skikket 
til at belyse sagen.

Vi er, som sagt, og som vi nedenfor nærmere skal be
grunde, enige med Kristiania biskop deri, at det vilde være 
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ønskeligt at optage i gymnasiet en undervisning i den kriste
lige troslære. Men naar der er dem, som lægger s a a stor 
vegt paa en saadan undervisning, at de, om der ikke paa 
anden maade kunde skaffes plads for den, endog vilde anse det 
rigtigt at opgive bibellæsningen (den exegetiske gjennem- 
gaaelse af et evangelium), da kan vi ikke dele denne mening.

At indførelsen i den hellige skrift maa være hovedsagen 
ved al religions-undervisning, derom er vistnok alle kristelige 
pædagoger enige. Selv om man (som F. Lange i »Skolen og 
Livet» s. 289) kun vil sætte religions-undervisningens væsent
lige formaal i at give barnet »Indtrykket af et Troesliv» og 
»bringe det til en Fornemmelse af eller dog til en Anelse om 
den uendelige Rigdom, der ligger i dette, og om Livets uende
lige aandige Armod uden dette, med andre Ord, gjöre det Troen 
til en Nødvendighed, som det hverken kan eller vil undvære», 
saa bliver det dog til skriften, man maa ty forat finde et saa- 
dant trosliv og dets skatte. Ogsaa for skolens överste trin, 
for gymnasial-undervisningen maa dette gjælde. Vistnok vil 
hos os middelskolen have givet sine disciple et forholdsvis 
fyldigt kjendskab til Guds riges historie baade i den gamle og 
den nye pagt, og de vil ikke alene gjennem »forklaringens» 
righoldige samling af bibelsprog og gjennem den i de offentlige 
middelskolers undervisningsplan paabudne gjennemgaaelse af 
söndagsteksterne og læsning i bibelen have lært en stor del af 
skriftens kjernesteder at kjende, men gjennem bibelhistorien, 
der jo nu i regelen meddeles dem som uddrag af bibelen selv 
og for en stor del med dens egne ord, vil de have vundet et 
for det alderstrin temmelig fuldstændigt og for en senere kriste
lig udvikling frugtbart kjendskab til bibelen i dens sammen
hæng*).  Men dette kjendskab trænger baade til at udvides 
og befæstes, og tillige maa kjendskabet nu — i den modnere 

*) Om bibellæsningen i skolen kan vi forøvrigt i mange stykker 
henholde os. til, hvad der er sagt af rektor Elmblad i ind
bydelsesskrift for Stokholms gymnasium 1869, samt af dr. 
Karl Ludvig Roth i hans gymnasial-pædagogik og i hans 
brev om religions-undervisningen, trykt i „Kleine Schriften“ 
I, s. 117 fg.
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alder — faa en anden karakter. Det gjælder ogsaa i denne 
forstand, at dei’ bliver vekst i erkjendelsen, saa at de unge, 
der nu gaar fremad i al men-menneskelig kundskab og dannelse 
og efterhaanden nærmer sig og forberedes til den voksnes syn 
paa menneskeslegtens liv og vilkaar, ogsaa kan nærme sig og 
forberedes til »mands modenhed» i sit syn paa Guds rige og 
dets aabenbarelse, og at det ord, hvori denne aabenbarelse frem
træder, kan vedblive at folge dem som et lys over al deres 
övrige kundskab og erkjendelse, hvorved det först i sandhed 
vil kunne blive dem et lys for deres vei ogsaa det folgende liv 
igjennem. Men skal skolen kunne virke noget hertil, da maa 
den veilede eller forberede dem til at opfatte dette ord fra den 
videnskabelige dannelses og tænknings synspunkt og navnlig 
veilede dem til at se det som kilde for den kristelige religion, 
betragtet baade som liv og som erkjendelse.

Vi maa derfor fuldstændig slutte os til den mening, at 
gymnasiets religions-undervisning fortrinsvis maa gaa ud paa 
at före nærmere ind i kristendommens kildeskrifter, navnlig da 
i det nye testament. Vi kan ikke andet end finde det önske- 
ligt, om man her kunde medtage noget af den nytestamentlige 
indledning, nemlig de nödvendigste historiske oplysninger om 
skrifternes tilblivelse og samling samt en kort oversigt over 
de enkelte bögers og breves formaal og indhold. Dette maatte 
imidlertid ikke optræde som nogen selvstændig disciplin, men 
sættes i nær forbindelse med selve skriftlæsningen og træde 
understottende og supplerende til denne, supplerende nemlig 
forsaavidt som tiden ikke maatte strække til en fuldstændig 
gjennemgaaelse af mere end et eller nogle faa af de nytesta
mentlige skrifter.

Om denne gjennemgaaelse af udvalgte dele af skriften 
turde det vel være rigtigt, hvad Hirzel siger i sin gymnasial 
pædagogik (s. 134), at den »ikke bör opholde sig for længe 
ved enkelte steder, men hovedsagelig gaa ud paa at bringe 
hovedindholdet og forfatterens grundanskuelse til forstaaelse,» 
og, kan vi for evangelie-læsningens vedkommende tilföie, frem
for alt paa at bringe frelserens person og gjerning til klar 
erkjendelse. Vi kan nok være enige med de herrer religions
lærere i at önske en exegetisk haandbog, der ikke blot skulde 
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bestaa af korte fragmentariske notiser, men give et sammen
hængende billede af vedkommende bibelske skrifts tankegang, 
og hvis specialfortolkning skulde være grundet paa en viden
skabelig exegetisk methode; men vi vilde dog meget frygte for 
en altfor speciel fortolkning, der ikke forstod den pædago
giske nödvendighed af streng begrænsning til det væsentligste. 
Forövrigt maa denne exegetiske læsning faa en anden karakter 
i latingymnasiet end i realgymnasiet, da den jo i det förste 
efter vor skolelov skal knytte sig til grundteksten, hvad vi 
ogsaa anser for ubetinget rigtigt. Vi fastholder i denne hen
seende, hvad vi for 15 aar siden udtalte i den forelöbige »plan» 
for vor skole, nemlig at »det for de elever, hvis hele skole
undervisning foruden det almindelige maal, som den har til
fælles med alle arter af almenskole, tillige tilsigter at opdrage 
dem til en videnskabelig erkjendelsesmaade og derved forberede 
dem til et senere videnskabeligt studium, vil have sin store 
betydning, at de paa intet punkt bliver staaende ved en anden- 
haands-kundskab, men overalt (hvor det er muligt) faar gjöre 
et, om end ufuldstændigt, indblik i kilden, at de altsaa ikke 
vænnes til at betragte oversættelsen af de hellige skrifter som 
den sidste kilde og norm for kristelig sandhed, men lærer at 
fole trangen til ogsaa der med egne öine at se det oprindelige 
umiddelbart.» Vistnok er det med den nuværende ordning, 
som har indskrænket læsningen af græsk til det treaarige 
gymnasialkursus, vanskeligere end för at vinde fuldt udbytte 
af gjennemgaaelsen af et evangelium i grundsproget, og én side 
ved denne undervisning, som f. eks. Karl von Raumer 
lægger megen vegt paa, nemlig sammenligningen mellem den 
nytestamentlige græcitet og den klassiske, der er »meget skikket 
til at vise hen paa modsætningen mellem hedendommen og 
kristendommen,» kan nu hos os kun höist ufuldstændig og 
sporadisk faa nogen betydning, da man, idet man tager fat 
paa det græske testament, kun et aars tid har syslet med 
læsning af græske profan-forfattere. Alligevel tror vi, at det 
vilde være et misgreb at slöife læsningen af et evangelium paa 
græsk, og til yderligere begrundelse af denne mening skal vi 
tillade os endnu en gang at citere Raumer (Geschichte der 
Pädagogik III, I, s. 42); han taler om, at menneskene let 
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bliver slöve for det, de stadig har for sine öine, og at det 
ofte ogsaa gaar saa ligeoverfor den hellige skrift: »es tritt 
eine Art Abstumpfung gegen das Grösste ein, weil er es von 
Jugend auf kennt, ja auswendig weisst. Dieser Abstump
fung wirkt nichts so heilsam entgegen, als ein 
Uebergang von der Uebersetzung zum Grundtext. 
Das längst Bekannte wird plötzlich neu, und es gesellt sich 
das Gefühl hinzu, dass jener Text eine gewisse, zum tieferen 
Hineinsinnen und Hineinleben anregende Original-Tiefe und 
Uuergründlichkeit habe, welche auch dei’ besten Uebersetzung 
abgehe.»

Dette gode — at kunne gaa fra oversættelsen over til 
grundteksten — maa nu realgymnasiets elever undvære. Til 
gjengjæld burde vel disse faa gjennemgaa en större del af 
det nye testamente. Skal ogsaa disse kun læse et evangelium 
og skal dertil i begge gymnasier bruges omtrent lige megen 
tid, saa vil dette let före til, at man enten i latingymnasiet 
gaar for hurtig frem og navnlig ikke giver sig megen tid 
til at dvæle ved det sproglige udtryk og udnytte adgangen til 
dette paa en frugtbar maade, eller at man i realgymnasiet 
gaar for langsomt frem og fortaber sig i en altfor minutiös 
exegese.

Vi skulde derfor ville tilraade, at man i realgymuasiet 
ogsaa optog f. eks. et par af de paulinske breve til exegetisk 
gjennemgaaelse. (At læreren under denne maa tage hensyn 
til grundteksten og navnlig berigtige mulige feil i den fore
liggende oversættelse, er en selvfølge).

Hvad dette punkt — bibellæsningen i gymnasierne — 
angaar, skal vi endnu kun bemerke, at vi er ganske enige 
med de herrer religionslærere i at lægge vegt paa, at en kyndig 
og samvittighedsfuld lærer vil have god anledning til »under 
den exegetiske gjennemgaaelse at gjöre frugtbare anvendelser 
paa det religiöse og ethiske omraade og tillige — knyttet til 
steder i evangeliet (og kommentaren) — at dvæle ved de vig
tigste hovedpunkter i troslæren.» Det sidste vil i ethvert fald 
være nödvendigt, saalænge troslæren ikke er gjenstand for 
særskilt undervisning.

Paa den anden side fremgaar det af, hvad vi ovenfor har 
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sagt om den maade, hvorpaa den exegetiske læsning i skolen 
bör foregaa, at vi ikke vilde anse det heldigt, om læreren 
skulde være nödt til at give denne en udpræget dogmatiserende 
karakter. Og overhovedet kan vi ikke finde det överflödigt, 
at man, saafremt dertil kan afsees tid, söger at bringe gymna
siernes disciple til en »dybere indsigt i kristendommens læres 
indre sammenhæng.» Vi skal derom tillade os at anföre et 
stykke af den ovenfor nævnte Hirzels gymnasial-pædagogik 
(s. 135):

»Naar disciplene saaledes lærer indholdet af vor religions 
kilder at kjende, saa de faar et bestemt indtryk af den hele 
religiös-sedelige anskuelse og aandsretning, som er udpræget i 
disse boger, — — saa er det dernæst paatide, at gymnasiet 
nu forsöger at retfærdiggjore og begrunde disse dogmatiske og 
moralske grundsætninger ogsaa ligeoverfor den menneskelige 
fornuft og videnskaben, d. e. i en höiere forstand, end den 
populære katekismus og konfirmationsbogen (hos os »forkla
ringen») gjör det, at opstille for disciplene et tros- og sede- 
lærens system. Man söger gjennem praksis og theori, gjennem 
litteratnrlæsningen, mathematiken, historien (og naturvidenska
berne) at lede den unge til forstandig at opfatte alt i sammen
hæng og til overalt at spörge efter grunde og beviser; men 
paa samme tid at forelægge ham den kirkelige tros og morals 
lærdomme sporadisk og usammenhængende og uden al nærmere 
begrundelse, det vilde være en stor uret, og det vilde kun bi
drage til at fremkalde mistillid og mangel paa agtelse lige- 
overfor et undervisningsfag, der ikke blev behandlet og be
grundet paa samme maade som de andre fag. Hvad vilde da 
ligge nærmere end den formodning, at religionens lærdomme 
skyr forstandens lys og ikke taaler paa samme maade som 
andre flig at blive taget i videnskabelig behandling?-----------  
Det forstaar sig af sig selv — ifölge vor grundsætning om 
gymnasialundervisningens selvbegrænsning til reception og re
produktion —, at man ikke maa opvarte disciplene med theolo- 
giske og filosofiske skolers system og indklæde sit foredrag i 
saadanne systemers skolemæssige udtryk, men at man har at 
give en jevn, efter logiske principer ordnet og ved simple og 
klare beviser stöttet fremstilling af den kristelige tros- og 
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sedelæres hovedpunkter; det nye testaments dogmatiske og 
ethiske indhold, som disciplene i forveien tilstrækkelig har lært 
at kjende, söge man nu at sammenstille i en systematisk logisk 
orden og ved forstandsmæssig behandling at gjöre den ind
lysende. »

Fra en lignende betragtning gaar ogsaa Karl von 
Raumer ud, idet han — ligesom Nägelsbach — anbefaler 
dr. G. Th om as ins’s læreboger og slutter sig tilde anskuel
ser, som er udtalte i fortalen til den ene af disse (»Grund
linien zum Religions-Unterricht an den oberen Klassen gelehrter 
Schulen»). Thomasius forudsætter, »at disciplene i de fore- 
gaaende klasser allerede er gjort bekjendte saavel med Guds 
riges lüstorie som med de vigtigste afsnit af den hellige skrift, 
især af det nye testament,» og tilsigter med sin lærebog »intet 
andet end at give en sammentrængt, oversigtsmæssig frem
stilling af den kristelige frelseslære». Han havde efter sin 
opfatning valget mellem enten at lægge den apostoliske tros- 
bekjendelse til grund eller at slutte sig til aabenbaringens 
historiske udviklingsgang, og han har valgt det sidste. Ved 
undervisningen i de höiere klasser lægger han an paa »die 
Religion zwar nicht ausschliesslich, doch vorzugsweise von 
Seiten des Denkens der Jugend nahe zu bringen.»

»I den alder,» siger han, »da refleksionen og ofte ogsaa 
tvilen begynder at röre sig, er det ikke længer nok blot en
foldig at bevidne den kristelige sandhed, men det gjælder at 
fremstille den efter dens faste grunde og efter dens indre nöd- 
vendighed.» Særlig vegt lægger han paa at »fremhæve de 
forhold, hvori den aabenbarede religion staar til hedendommen 
og dens mangfoldige »Erscheinungen» (han skriver for disciple 
med »klassisk dannelse») og at opsöge tilknytningspunkter 
mellem kristendommens og den studerende ungdoms övrige in
teresser og kundskaber, forat den ikke skal staa som neget 
isoleret og lösrevet midt i deres paa oldtiden rettede studier, 
men blive det levende midtpunkt for deres samlede viden og 
liv. Det skal ogsaa i denne henseende blive dem klart, at 
Jesus Kristus er det sande lys, som skinner i mörket.»

Idet vi i forbigaaende minder om, hvor saare önskeligt 
det er, at, som Raumer siger (1. c. p. 39), ikke alene reli
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gionslæreren med kristelig visdom kommer lærerne i andre fag 
imöde, men ogsaa disse paa sin side vil komme religionslæreren 
imöde,» kan vi ligeoverfor spörgsmaalet om indførelse af en 
dogmatisk undervisning i gymnasierne væsentlig indskrænke 
os til at udtale vor tilslutning til de lier citerede autoriteter. 
Vi mener altsaa, at det vilde være önskeligt, om der ved en 
revision af den hele skoleordning kunde skaftes den til en saa- 
dan undervisning fornödne tid, og det er da en selvfølge, at 
der ogsaa ved denne undervisning maatte benyttes en lærebog.

Vistnok tror vi ikke meget paa muligheden af, at nogen 
lærebog i synderligt mön kan erstatte manglende dygtighed 
hos læreren; det vil altid i höiere grad bero paa lærerens 
personlighed end paa lærebøgerne, hvilket »positivt resultat for 
kundskab og aandelig dannelse» undervisningen vil bringe. 
Dette udelukker naturligvis ikke, at det er af störste vigtighed, 
at de læreboger, som bruges, er gode læreboger, ligesom det 
ogsaa er af stor vigtighed, at en religions-lærebog forer ren 
lære og stemmer med kirkens bekjendelse, om end dette ingen
lunde vil »sikre mod lærerens vilkaarlighed» og give nogen 
fuld garanti for, at han »i sin udlæggelse bliver vor kirkes 
bekjendelse tro.» Fremdeles har vi den mening, at det levende 
mundtlige ord som oftest kommer for lidet til sin ret i vore 
höiere skolers undervisning, navnlig i de överste klasser; 
grunden liggei’ vel i flere omstændigheder, mest maaske i den 
store mængde af mangeartet kundskabsstof, som idelig maa 
indprentes og holdes friskt i hukommelsen, idet disciplene baade 
midt i skolegangen, (ved middelskole-examen) og ved dens af
slutning skal gjöre rede for »sikker og fuldstændig kundskab» 
i alt det, som indeholdes i visse bestemte, ofte temmelig store 
læreboger; for en del er vel ogsaa grunden at söge i vore 
læreres uddannelse eller rettere i den fuldkomne mangel paa 
uddannelse til den praktiske lærergjerning; men hvori end 
grunden ligger, kan det dog vanskelig negtes, at undervisningen 
i mange fag (f. eks. i alle historiske discipliner) i regelen for 
meget indskrænkes til eksamination i de opgivne lekser, og at 
der er forlidet af frit, belivet foredrag og af samtale mellem 
lærei’ og discipel, derfor ogsaa forlidet af den personlige aande- 
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lige paavirkning, som, naar der- er god art i den, altid vil 
give de bedste »resultater for aandelig dannelse.»

Men trods alt dette betragter vi det, som sagt, som en 
selvfölge, at dersom gymnasiets religions-undervisning skal om
fatte en oversigt over den kristelige lære, saa maa man have 
en lærebog at lægge til grund for denne undervisning. Det, 
som skulde opnaaes, var jo for en stoi’ del at give disciplenes 
kjendskab til kristendommens lære en fast indre sammenhæng 
og derigjennem at begrunde den for deres tænkning, og 
det tiltrænger da ikke nærmere at paavises, at det vil være 
nødvendigt, at en kort lærebog lægges til grund som ledetraad 
for læreren og som stötte foi’ disciplene. Men kort maa denne 
lærebog være. Det vilde efter vor mening være höist uheldigt, 
om der ogsaa for denne undervisning skulde blive indfort en 
udforlig lærebog, hvis indhold disciplene skulde kunne til 
examen artium; det vilde bevirke endnu mere af lekselæsning 
og examens-stræv, istedenfor at der snarere trænges en ind
skrænkning i det, de nu-har, forat der kunde blive tid og ro 
til i foredrag og samtale at dvæle ved det, som kan tjene til 
at vække interesserne og sætte tanke og folelse i bevægelse, 
og til at virke personlig befrugtende paa de unges aandsliv. 
Man vil kanske sige: hvormange lærere har selv betingel
serne for at kunne virke paa den maade? Hertil kan svares, 
at det maaske vilde blive flere, end det er, naar de forst fik 
sansen derfor vakt, og at i ethvert fald muligheden for saadan 
virksomhed ikke bör — ved store læreboger og examenspensa — 
afskjæres de lærere, som magter den, fordi om der er mange, 
som ikke magter den eller magter den daarlig. Overhovedet 
bör man efter vor mening vel ikke forlange mere af under
visningen, end hvad almindelig begavede og vel uddannede 
lærere maa forudsættes at kunne præstere, men paa den anden 
side dog gaa ud fra, at lærerne fylder sin plads, og duer til 
sin gjerning; undervisningsplanerne maa forudsætte vistnok 
ikke udmærkede eller fremragende, men dog »dygtige» lærere, 
og först i anden række kommer spörgsmaalet om, hvilke for
holdsregler der maa tages for »i nödsfald» at böde lidt, om det 
er muligt, paa manglende dygtighed hos læreren.

Vi vil altsaa anbefale indførelsen af en dogmatisk lærebog 
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i gymnasierne, saasnart der kan skaffes tid til at gjennemgaa 
den paa en frugtbar maade, naar den bare bliver kort og grei 
og ikke i nogen betydelig grad kommer til at foröge disciple
nes hjemmelæsning og examensarbeide. Den bör væsentlig 
netop opdrage »grundlinjerne.» Overhovedet forekommer det 
os, saavidt vi derom kan dömme, at den ovenfor nævnte bog 
af Thomasius med hensyn til omfanget og ordningen af 
stoffet maatte være skikket til at tjene til mönster; ogsaa i 
andre henseender tiltalei’ den os: paragrafernes korthed, klarhed 
og bestemthed, den maade, hvorpaa forfatteren i anmerknin- 
gerne, der sætning for sætning ledsager paragraferne, »antyder 
de hovedpunkter, som den mundtlige undervisning har at ud
fore videre,» og söger ved »aforistiske sætninger, enkelte ord 
og spörgsmaal at vække disciplenes eftertanke og ligesom forud 
vise dem veien til en dybere indtrængen i de kristelige frelses
sandheders væsen og sammenhæng,» — endvidere valget af 
skriftsteder og de stadige sammenstillinger med karakteristiske 
parallelsteder af de klassiske forfattere, alt dette synes os sær
deles hensigtsmæssigt for modnere disciple af et latingymnasium. 
Paa den anden side tror vi vistnok, at bogen for de fleste af 
vore latingymnasiers disciple — med deres ufuldstændige 
klassiske dannelse og navnlig deres ringe kjendskab til græsk 
sprog og litteratur — ligger for höit, og som det vil være 
departementet bekjendt, mangler vi forudsætningerne for at 
kunne bedömme bogen fra et theologisk synspunkt. Men vi 
har alligevel troet at burde nævne den for omtrentlig at be
tegne det omfang og den indretning, som synes os at maatte 
være passende for en religions-lærebog for gymnasier.

For realgymnasiet vil en lærebog som Thomasius's selv- 
fölgelig ikke passe, selv om der blev tilföiet oversættelse af 
alle de græske og latinske citater; og det turde vel være et 
spörgsmaal, om det overhovedet er tænkeligt, at en og samme 
religions-lærebog kunde være fuldt skikket for begge gymnasier; 
den undervisning, som denne lærebog skulde tjene, burde jo 
söge at stille sig i forhold til disciplenes övrige kundskabs- og 
dannelsesskat og — i det mindste indirekte — at bringe sam
klang og vekselvirkning mellem denne og deres kristelige er- 
kjendelse; og har nu de to gymnasiei’s undervisning sit cen

2
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truin og sine hovedmidler i ganske forskjellige sfærer, saa 
bliver det i det mindste vanskeligt at anlægge en religions
undervisning saaledes, at den i lige grad kan være skikket til 
at træde i organisk forbindelse med dem begge. Men dette 
er en side ved sagen, som det ikke her er stedet til at be
handle nærmere, men som vi dog har troet at burde henlede 
opmerksomheden paa.

Vi har ovenfor sagt, at vi ikke tör tilraade nogen for- 
ögelse af gymnasiernes lærestof i noget fag uden i forbindelse 
med en tilsvarende indskrænkning enten inden samme fag eller 
i andre. Naar vi altsaa slutter os til tanken om at optage 
en oversigt over den luthersk-kristelige lærebygning som under- 
visningsgjenstand i gymnasierne, er det kun under forudsætning 
af, at man kunde blive enig om en saadan indskrænkning. 
Om dette lader sig gjöre inden andre fag, skal vi her 
ikke indlade os paa; men det ligger nær at opkaste det spörgs- 
maal, om det for religions-undervisningen selv opforte stof kan 
taale nogen indskrænkning.

Det maatte da være kirkehistorien, som skulde bort
falde. I biskopens skrivelse er, om vi har forstaaet den ret, 
den tanke antydet, at om man kun havde valget mellem enten 
at læse kirkehistorie eller troslære, saa maatte det helst blive 
kirkehistorien, som skulde vige pladsen; det heder nemlig, at 
der tör være grund til at frygte for, at naar eleverne her 
(ved gjennemgaaelsen af kirkehistorien og den dertil hörende 
dogmehistorie) ikke stöttes af nogen dybere indsigt i kristen
dommens læres indre sammenhæng, turde, hvad de lærte om 
lærestridighederne, navnlig under manglende klarhed og over
legenhed hos læreren, saa langt fra at före til maalet maaske 
endog virke til at forvirre deres opfattelse og forringe deres 
agtelse for den kristelige tro. Og der mangler ikke eksempler 
paa, at pædagoger, som vurderer religions-undervisningens be
tydning ogsaa i den höiere skole, dog mener, at kirkehistorien 
som særskilt disciplin ikke der hörer hjemme. Nägelsbach 
nævner i sin gymnasialpædagogik slet ikke kirkehistorien, men 
vil — ligesom Thomasius — efter »en systematisk oversigt 
over den hele kristelige frelseslære» have gymnasiets religions
undervisning afsluttet med en gjenuemgaaelse af den augs-
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burgske konfession, noget, som efter hans mening er af stor 
betydning. Heller ikke Both nævner kirkehistorie, nagtet 
han (gymnasialpædagogik, s. 236) vil, at religions-undervis
ningen den hele skole igjennem skal gives »in Gestalt der 
Geschichte.» Hirzel siger (s. 134) om undervisning i kirke
eller dogmehistorie i gymnasierne, at den »paa den ene side er 
et overgreb paa universitetets omraade og paa den anden side 
ganske överflödig, da det væsentlige af kirkehistorien, kristen
dommens udbredelse og bekjæmpelse, kirkens forfatning, dan
nelsen af de forskjellige kirkesamfund og deres historie maa 
forekomme i den almindelige historie paa grund af den nære 
sammenhæng mellem kirke og stat.»

Professor Bovsing (Bidrag til praktisk pædagogik s. 110) 
helder til samme mening: »Noget Kjendskab til den kristne 
Kirkes Udvikling og til Hovedtrækkene i de aandelige Kampe, 
der have fort til den nuværende Opfattelse af vort eget reli
giöse Samfund og til Adskillelsen i forskjellige Bekjendelser, 
kan vistnok med Bette betragtes som Moment i den alminde
lige Dannelse og altsaa som Skolen vedkommende. Dog er 
der nogen Fare ved at lade denne Undervisning fremtræde som 
særskilt Disciplin, idet den derved let vil fristes til at brede 
sig formeget. Bedst vilde der maaske være sorget for dette 
Anliggende, naar det Fornödne af slige kirkehistoriske Med
delelser kunde optages med i den almindelige historiske Under
visning. »

Til sammenligning skal vi endnu indskyde en bemerkning 
af lektor Schmidt i en afhandling i Westerns högre elementar
läroverks indbydelsesskrift for 1874; efter at have talt om, at 
ungdommens aandelige overanstrengelse for en stor del er en 
fölge af, »att nära sammanhängande grenar af i grunden samma 
ämne behandlas som skilda ämnen paa serskilda lärotimmar 
och med skilda efter olika plan uppgjorda läroböcker,» udtaler 
forfatteren sig imod at adskille den kirkehistoriske undervisning 
fra den dogmatiske; han misbilliger den i de norske gymnasier 
indförte ordning, fordi den ikke har optaget undervisning i 
troslæren, men tilföier saa: »deremot synes väl som om med 
en närmere anslutning mellan såväl kyrkohistorien och dogma
tiken som ock emellan kyrkohistorien och allmänna historien 

2*
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serskild undervisning- i kyrkohistoria skulle blifva mindre 
behöflig.»

Imidlertid har kirkehistorien som selvstændigt skolefag 
ogsaa vegtige forsvarere. Raum er tilraader, at man »som 
fortsættelse af apostelhistorien foredrager en kort kirkehistorie 
med særlig fremhævelse af reformationshistorien og en frem
stilling af vore dages missionsvirksomhed.»

I Sverige har blandt andre dr. Gottfrid Billing (Om 
Christendomsundervisningen och komiterades forslag till ny 
läroverksstadga, Lund 1873) i varme ord sögt at hævde en 
selvstændig stilling for den kirkehistoriske undervisning: »lika 
oriktigt, som det vore att låta kyrkohistorien uppsluka verids
historien, lika oriktigt vore det ock att låta veridshistorien 
uppsluka kyrkohistorien: »såväl den christen domskunskap vore 
ofullständig, som ei omfattade christendomen i dess första lifs- 
kraftiga begynnelse, som den, som ei omfattade christendomen 
i dess fortsatta utveckling»; »till verklig christendomskunskap 
hör både bibelkunskap och kännedom om den kyrkliga utveck
lingen»; »enär christendommen är ett lif i tron, bör vid den 
kyrkohistoriska undervisningen alldelas särskild uppmärksamhet 
fästas vid trons utveckling. Härvid kommer denna undervis
ning i nära beröring med den dogmatiska» (s. 19). Denne 
nære forbindelse betoner forfatteren sterkt; adskillelsen vil, 
siger han, bidrage til den opfatning, »att dogmerna äro en 
del mer eller mindre abstrakta satser, hvilka icke med lifvet 
stå i något väsentligt sammanhang,» medens undervisningen 
netop skulde gaa ud paa at vise, »att de äro vinster och segrar, 
som kyrkan lefvat och kämpat sig till» (s. 14); han vil dog 
ogsaa have troslæren gjort til gjenstand for selvstændig under
visning og ikke blot medtaget som et moment i den kirke
historiske.

Efter F. Lange bör religions-undervisningen paa det 
höiere skoletrin netop fortrinsvis være kirkehistorisk og 
»nærmest gaae ud paa Konfessionernes Historie eller Kirkens, 
Troessamfundenes indre Liv, medens derimod Betragtningen af 
Kirkens ydre Liv og Forhold til Staten tilhorer Verdens
historien» (s. 307).

Hos os vil rigtignok Hirzels og Langes forudsætninger 
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om, at et tilstrækkeligt kjendskab til kirkens ydre liv vil 
vindes gjennem den almindelige verdenshistorie, ikke holde stik, 
saalænge der i vore gymnasier ikke gives nogen undervisning 
i almindelig verdenshistorie, men kun i oldtidens, nordens og 
et enkelt af de nyere folks historie. Men selv om dette blev 
forandret, kan vi dog ikke være i tvil om, at ogsaa kirke
historie — rigtig begrænset — har sin berettigelse som et led 
i den til et akademisk studium forberedende »höiere almen
dannelse.« Kristendommen og kirkens indre liv er en saa 
væsentlig faktor i den hele verdens-udvikling, at kirkehistorien 
endog fra et almindeligt kulturhistorisk synspunkt maa er- 
kjendes at höre med blandt den menneskelige dannelses væsent
lige momenter. Og gaar man ud fra, at almenskolens religions
undervisning har til oiemed baade at udvikle disciplenes er- 
kj end else af kristendommen i dens væsen og i dens historiske 
fremtræden og udfoldelse og tillige at bringe den deres hjerte 
nær ved at aabne deres öie for dens betydning og magt for 
personligheden, at altsaa religions-undervisningen i endnu dybere 
forstand end al anden undervisning har opdragelse til for- 
maal og bör söge at virke paa disciplenes selverkjendelse og 
derigjennem paa deres viljeliv, saa er det klart, at en god 
kirkehistorisk undervisning vil have sit store værd og sin fulde 
berettigelse ogsaa som en »stötte for troen» og som noget, der 
maa være skikket til at danne en modvegt mod de i vor tid 
sterkere og sterkere fremskridende tendenser til at trænge det 
guddommelige og evige ud af menneskenes bevidsthed og gjöre 
det överflödigt for dem, tendenser, som for enhver, der betragter 
dem ud fra kristendommens synspunkt, maa staa som grundede 
i mangel paa sedelig erkjendelse og altsaa som fiendtlige mod 
al opdragelses egentlige formaal. Vi kan forsaavidt ganske 
slutte os til det, som de herrer religionslærere har anfört om 
den kirkehistoriske undervisning i gymnasierne, og navnlig 
være enige deri, at denne undervisnings hovedopgave bör være 
at paavise trossandhedernes udvikling og udfoldelse gjenneni 
tiderne paa den maade, hvorpaa den har gaaet for sig (hvorved 
ogsaa lærestridighedernes betydning vil blive stillet i klart lys) 
og at paavise kristendommens betydning og indflydelse for de 
forskjellige tider og under de forskjellige forhold, medens paa 
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den anden side ikke saa ganske lidet »af niere periferisk be
tydning,» som nu pleier at medtages, synes at maatte kunne 
undværes, saa ogsaa denne side af undervisningen kunde komme 
til at slaa lidt af i kravene til disciplenes hukommelse og 
isteden derfor mere vende sig til deres tanke og deres ethiske sans.

Men mod en saadan kirkehistorisk undervisning i gymna
sierne vil der dog stille sig store vanskeligheder. Kan man 
— forudsat, at man fik to timer ugentlig til »religion» i hver 
klasse, og om mere vil der vel neppe kunne blive tale, — faa 
tid til at tage ogsaa dette med? Vi tör ikke udtale nogen 
bestemt mening derom, men tror i ethvert fald, at det vilde 
blive nödvendigt at begrænse denne undervisning til oversigter 
over de mest fremspringende hovedpunkter, medens vi paa den 
anden side vilde finde det i sig selv ønskeligt, om man kunde 
have tid til at behandle disse med nogen udforlighed. Og vil 
ikke en saadan undervisning stille for store fordringer til 
lærerne? Forudsætter den ikke en videre gaaende universel 
dannelse, end man hos de fleste religionslærere kan vente at 
finde?

Dette spörgsmaal tör vi ikke indlade os paa at besvare; 
men det förer os dog hen til en tanke, som det ikke kan skade 
at nævne, den tanke nemlig, om det maaske skulde være det 
rigtigste (og lade sig gjöre) at henlægge et saadant kirke
historisk foredrag til universitetets andenexamens-kursus. Hos 
os afsluttes jo den til »almendannelse» sigtende og til fag
studierne forberedende undervisning ikke i skolen; den fort
sættes gjennem universitetets forelæsninger til »examen philoso
phicum», og en henlæggelse af kirkehistorien til dette trin 
vilde altsaa ikke stride mod den opfatning, at denne disciplin 
har en berettiget plads blandt den höiere almendannelses midler. 
Og den vilde medfore den store fordel, at man vilde have langt 
större sikkerhed for, at kirkehistorien blev foredraget for de 
unge af mænd, som ikke alene havde grundig indsigt i faget, 
men ogsaa omfattende studier i andre retninger og i det hele 
havde tilegnet sig en videnskabelig opfatning og det dermed 
folgende videre og selvstændigere syn paa den hele historiske 
udvikling. Endvidere turde vel en saadan ordning finde en 
yderligere anbefaling i den af biskopen anförte betragtning, »at 
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eleverne ved udgangen af gymnasierne indtræder i forhold, 
der paa forskjellige maader, som neppe behöver nærmere at 
paapeges, medförer mange farer for deres aandelige udvikling.» 
De unge studenter, der i skolen hörte og lærte om kristen
dommen og fik den hellige skrift eller afsnit af den behandlet 
som kilden for det höieste og bedste af alt i menneskelivet, 
föres nu ind i nye kundskabs-sfærer, tildels ogsaa i nye og 
fremmede livsanskuelser, der ikke alene optræder med krav 
paa at være videnskabelige, men ofte ogsaa paa at være de 
eneste videnskabelige, de eneste fornuftige, og om religion, 
kristendom, bibel, kirke, om Gud og et evigt liv, om synd og 
frelse höres neppe et ord mere; hvor nær ligger da ikke det 
indtryk for dem, at alt dette kun hörer »skolen» og det skole
mæssige, nu lykkelig overvundne standpunkt til? Meget ander
ledes kunde det maaske i denne henseende blive, om »den 
gamle sandhed» fulgte dem ogsaa i universitetets horesale og 
fremdeles for alle modtagelige sind fik vise sin ret til at være 
med som det sande lys over al kundskab og spekulation? Og 
kunde man faa optaget kirkehistorie som en for alle de stude
rende fælles disciplin inden anden examens fagkreds, da turde 
dette maaske være den heldigste form, hvori en »religions
undervisning» kunde fortsættes lige til det punkt, da fag
studierne skal begynde, og den heldigste plads for kirkehistorien 
som et led i den til »höiere almendannelse» opdragende under
visning.

IV.

Efterskrift til foranstaaende skrivelse, 
indsendt 6te marts 1878.

Herved tillader vi os at sende disse linjer som en efter
skrift til vor skrivelse til det kgl. departement af 6te f. in. 
Vi nævnte i denne skrivelse Th om as ins'1 s »Grundlinien zum 
Religions-Unterricht an den oberen Klassen gelehrter Schulen» 
som en bog, der med hensyn til omfang og indretning forekom 
os skikket til at tjene som mönster ved udarbeidelsen af en 
lærebog i den kristelige troslære for vore gymnasier, navnlig 
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for latingymnasierne. Vi tror nu at burde oplyse, at det var 
den förste udgave af denne bog (af 1839), som vi her havde 
for öie, da vi ikke havde havt anledning til at se nogen af de 
nyere udgaver. Senere har vi imidlertid faaet den nyeste (6te) 
udgave, der er udkommen i 1874. Denne er (ligesom de fore- 
gaaende udgaver — fra 3dje af) ikke lidet större i omfang og 
i det hele temmelig forskjellig fra den oprindelige. Vi gjör 
opmerksom paa dette, ikke just fordi vi tör paastaa, at den nu 
er bleven for stor, eller for at udtale nogen mening om, at 
de senere udgaver skulde være mindre tjenlige for oiemedet 
end den förste, (bogens theologiske gehalt har vi overhovedet 
ikke indladt os paa at bedömme), men kun for at piæcisere, 
hvilken bog vore udtalelsei* i hin skrivelse gjaldt. Rorövrigt 
sees det af fortalen til tredje udgave, at omarbeidelsen er fore
taget efter et saagodtsom enstemmigt önske af de baierske gym
nasiers religionslærere og i overensstemmelse med den baierske 
kirkestyrelses mening. Vi har ikke havt tid til at foretage 
en grundig sammenligning mellem de to böger; men ved et 
löseligt gjennemsyu har vi faaet det indtryk, at en del af ud
videlserne er virkelige forbedringer, og navnlig er sammen
stillingen med det græsk-romerske hedenskabs livsanskuelse 
bleven ikke lidet fyldigere, idet anmerkningerne nu — for en 
stor del gjennem citater af de gamle forfattere — giver en 
sammentrængt oversigt over den antike religionshistorie. Som 
et anhang er i de senere udgaver tiltoiet de vigtigste bekjen- 
delses-skrifter (symb. apostolicum, nicaenum, athanasianum, con- 
fessio augustana) med historiske indledninger og forklarende 
anmerkninger. Dette anhang er naturligvis en værdifuld til
gift til bogen, selv om det ikke kan antages, at der vil blive 
tid til at gjennemgaa det i skolen.

Ogsaa en anden lærebog, som vi for faa dage siden har 
faaet anledning til at se, tror vi med det samme at burde nævne, 
nemlig K. R. Hagenbachs »Leitfaden zum christlichen 
Religionsunterrichte an höheren Gymnasien und Bildungsan
stalten.» Den indeholder en udforlig indledning til det gamle 
og det nye testamentes skrifter, en kort oversigt over kirkens 
historiske udvikling og endelig den kristelige tros- og sede- 
lære »nach Schrift, Kirche und Bewusstsein der Gegenwart.» 
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Tiden har ikke tilladt os at stifte nærmere bekjendtskab med 
denne bog; men vi har dog troet at burde henlede opmerksom- 
heden ogsaa paa den, da det vel er sandsynligt, at den kunde 
yde værdifulde vink ved udarbeidelsen af en ny lærebog; den 
synes at have fundet megen udbredelse i tyske gymnasier; dens 
femte oplag er udkommet i Leipzig 1874.



Forhandlinger om en forandring i retskrivningen.

Under 19de februar 1877 henvendte skolebestyrer J. A ars 
samt lærerne A. E. Eriksen og P. A. Paulsen sig til 
kirke-departementet med folgende skrivelse;

»Da der snart skal forberedes nye Udgaver af under
tegnede Aars’s Retskrivningsregler til Skolebrug og af 
den af undertegnede Eriksen og Paulsen udarbeidede norske 
Læsebog, har vi tænkt at henvende os til de Skoler, som 
benytter disse Böger, med det Spörgsmaal, om de skulde 
anse det ønskeligt, at vi nu gjennemforte en Reform i 
Retskrivningen, der i den senere Tid synes at have vundet 
mere og mere almindelig Tilslutning i vort Land, nemlig 
Afskaffelsen af de store Begyndelsesbogstaver i alle Ord, 
som ikke er Egennavne. Men da det vel er sandsynligt, 
at man ved mange Skoler, inden man besvarer et saadant 
Spörgsmaal, kunde önske at vide, hvorledes Skolernes Over
bestyrelse vil stille sig til Sagen, tillader vi os herved at 
spörge det höie Departement, om det vil samtykke i, at 
de offentlige Skoler, som maatte önske det, optager den 
ovennævnte Forandring i den hidtil sedvanlige Retskrivning.» 
Kirke-departementet forelagde först sagen for det akade

miske kollegium, der — uden selv at udtale sig om den — 
indsendte folgende erklæring fra det historisk-filosofiske 
fakultet, afgiven 9de marts 1877:

»Collegiet har i Skrivelse af 28de f. M. forlangt Facul- 
tetets Erklæring i Anledning af en gjennem det Kgl. Kirke
departement hertil oversendt Forestilling fra Skolebestyrer Aars 
med flere om Samtykke til, at de offentlige Skoler, som maatte 
önske det, kunne optage den Forandring i den hidtil sædvan
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lige Retskrivning, at store Begyndelsesbogstaver afskaffes i 
alle Ord, som ikke ere Egennavne.

Ved Sagens Behandling i Facultetet blev, efterat et For
slag af Prof. Sclijött om at svare med Henvisning til Facul- 
tetets Udtalelse om Retskrivningen i Artiumsarbeiderne af 
26de April 1876, hvoraf Afskrift vedlægges, var forkastet 
med 7 Stemmer mod 6, — efter Forslag af Prof. L. Kr. Daa 
besluttet at anbefale Tilstedelsen af den i Departementets Skri
velse omhandlede Forandring i Retskrivningen.

En Minoritet af 6 Medlemmer voterede for at fraraade 
Forandringen, idet den gik ud fra det Princip, at Skolen i 
Retskrivningsspörgsmaal bör indtage et conservativt Standpunkt, 
og ikke antog, at den her omhandlede Forandring endnu er 
bleven almindelig i Skrift og Tryk.»

[Den her omhandlede fakultets-udtalelse af 26de april 1876 
löd saaledes:

»Ved at tilbagesende den fra Molde Skole gjennem det 
Kgl. Kirke-Departement indkomne Forespørgsel betræffende 
Retskrivningen (sc.: »navnlig hvad angaar Brugen af store 
Begyndelsesbogstaver og af Verbets Enkelttalsformer efter Fler
talssubjekter»), finder Facultetet at kunne indskrænke sig til 
at oplyse, at der allerede i lang Tid ved Fastsættelsen af 
Charakteren for de skriftlige Arbeider ved Examen artium ikke 
har været taget Hensyn til de i den nævnte Forespørgsel om
talte Afvigelser fra den almindelige Skrivemaade, forudsat, at 
de conseqvent gjennemfores.»]

Kirke-departementet udbad sig derefter i en rundskrivelse 
af 5te april 1877 erklæring om sagen fra rektorerne ved de 
offentlige skoler for den høiere almendannelse og fra bestyrerne 
af de tilsvarende kommunale og private skoler med undtagelse 
af Aars og Voss’s skole.

Fra en af de adspurgte skoler indkom intet svar. Af 
de fra de övrige skoler afgivne erklæringer, ialt 33, gaar 
23 ud paa ubetinget at tilraade forandringen, 6 kan betegnes 
som vaklende eller tvilsomme, 4 fraraader den. Ved nogle af 
skolerne har rektor (bestyrer) givet erklæringen i sit eget 
navn uden at forelægge sagen for de övrige lærere, ved de 
fleste har den derimod været behandlet i skoleraad, ved en 
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enkelt har rektor forelagt den for lærerne i modersmaalet. Vi 
meddeler her med kirke-departementets samtykke et uddrag af 
de indkomne erklæringer i den ovenfor antydede orden*).

*) I citaterne er vedkommendes egen skrivemaade beholdt ufor
andret.

1. Kristianssands kathedralskole. Rektor Feilberg 
»kan ikke anse spørgsmålene om de store bogstaver og ver
bernes flertalsformer for andet end tidsspørgsmål. I realiteten 
er de forlængst besvarede derhen, at den nu brugelige ortho- 
grafi er unaturlig og af sig selv vil forsvinde. Det er en selv
følge, at man altid vil kunne benytte den indvending imod for
andringen, at den ikke blandt det skrivende publikum er bleven 
almindelig nok til at den bör indfores paa skolerne, saalænge 
det netop er skolernes undervisning, som fastholder det gamle 
blandt publikum.»-----------------

»Afskaffelsen af de store begyndelsesbogstaver finder jeg 
ingen betænkelighed ved at tilraade nu, efterat undervisningen 
i den gotiske skrift næsten er ophört i skolerne og den runde 
latinske skrift er bleven næsten den ene brugelige. Den vil 
medföre stor lettelse ved undervisningen i modersmålet, og tabet 
for den grammatiske undervisning vil neppe blive af nogen 
bety denhed.»

2. Fredrikshalds skole. Rektor B1 o m og skoleraadets 
øvrige medlemmer var »enige om at anbefale her omhandlede 
Forandring» og »tillader sig at paapege Ønskeligheden af, at 
Skolens Lærebøger og da fornemmelig de norske Læsebøger 
trykkes efter samme System.» Rektor tilføier som sin per
sonlige mening, 1) at det vistnok vilde være ønskeligt om der 
— i Tilfælde — kunde gives Paalæg til alle offentlige 
Skoler om at indføre Forandringen, og 2) at det bör be
mærkes, at Adjektiva propria ikke skrives med store Ini
tialer, hvilket Enkelte gjöre (ligesom i Engelsk).»

3. Hamars skole. (Rektor Horn og skoleraadet). 
»Med Hensyn til Formens Berettigelse i og for sig var der i 
Skoleraadet saagodtsom kun en Mening.
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At den kan lette Indøvelsen af Ortografien paa de lavere 
Trin i Skolen turde vel være tvilsomt, al den Stund det bliver 
ligesaa vanskeligt at afgjöre, hvad der er Egennavn, som at 
kjende et Substantiv. — — — Som Middel til at lette Før- 
staaelsen af det læste er de store Bogstaver neppe nødven
dige, og som Middel til at öve Tænkningen överflödige, da 
man har mange andre, mere frugtbare Midler til dette Øie 
meds Opnaaelse.

Hvad der altsaa maa blive det eneste afgjörende er Hen
synet til det bestaaende. Det var ogsaa væsentlig i dette 
Punkt, at der var Dissents inden Skoleraadet, idet der dels 
blev udtalt Frygt for at støde den raadende Opinion blandt 
Forældre, dels Frygt for at gjöre den herskende Forvirring i 
Ortografien endnu större.»

Rektor Horn bemerker for sin del »— — i nærværende 
Tilfælde gaar jeg ud fra, at den foreslaaede Reform engang 
vil blive gjennemfört og blive den ene benyttede Ortografi. 
.Teg slutter det af, at Reformen er den i fremmede Sprog al
mindelige Ortografi, at den allerede benyttes af vore mest læste 
Digtere, i flere videnskabelige Skrifter, endog i enkelte Skole
bøger, og at den, saavidt jeg ved, benyttes af en Flerhed af 
Universitetets Studerende. Under denne Forudsætning tror jeg, 
Forvirringen bliver större, hvis man bibeholder noget, der tid
ligere eller senere vil have udspillet sin Rolle,' end om man 
straks gaar over til det nye. .Teg skal drage en Analogi fra 
det nye Myntsystem, hvor mange naturligvis foler Ulemperne 
ved det, men hvor man dog föler disse störst, saalænge begge, 
det gamle og det nye System, endnu gjælder ved Siden af hver
andre. Kunde man blot opnaa Ensartethed i Ortografien ogsaa 
i andre Punkter, hvor der er Uenighed, vilde det være et stort 
Fremskridt. Der har af Lærere ofte været klaget over den 
forskjellige Ortografi i vore Læreboger, særlig over Vogts Bibel
historie, der endnu har bibeholdt stumme e'er og fordoblede 
Vokaler. Skulde nu Reformen lede til at somme Lærebøger 
fulgte Reformen andre ikke, vilde det virke uheldigt, ialfald 
for de Klasser’ af Skolen, hvor Ortografien netop indøves. .Teg 
maa derfor fremhæve som en nødvendig Betryggelse mod For
virringen, at der i de Læreboger, der benyttes i Middelskolens 3 
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nederste Klasser findes en ensartet Ortografi, og at der kun 
autoriseres til Benyttelse i disse Klasser saadanne Læreboger, 
der folger denne.

Jeg tillader mig saaledes at afgive den Erklæring, at jeg 
skulde anse det heldigt, om Reformen blev indfort paa Skolen 
jo för, jo heller, dog ikke förend der samtidig kunde indfores 
Læreboger, afpassede derefter.«

4. Lillehammers skole. Af skoleraadets forhandlings
protokol for 26de april 1877 citeres:

»Samtlige Lærere med Undtagelse af Overlærer Kinck 
var enige i at anbefale Forandringen. Man antog derhos, at 
denne, om den bifaldes af Skolernes Overbestyrelse, bör gjöres 
obligatorisk for alle offentlige Skoler. Heri var ogsaa Over
lærer Kinck enig med de övrige Medlemmer af Skoleraadet.» 
Rektor Lange anförer af en ved en tidligere leilighed af ham 
afgiven betænkning (dat. 1867):

» »Hele den saakaldte historisk-grammatiske Skole i Norden 
og Tyskland med den nyere Tids ypperste Sprogforskere, en 
Rask, N. M. Petersen, Grimm i Spidsen har opgivet Brugen 
af store Forbogstaver ved Substantiverne. Denne sidstnævnte 
Skrivebrug er en Mode, som er kommen til os fra Tyskland; 
for vort Oldsprog var og er den fremmed. Regelens konse
kvente Udstrækning til Ord, som paa det givne Sted »staa 
substantivisk», medförer ofte Tvivl og Uvished og gjör det 
nödvendigt at afbryde Tankeudviklingens naturlige Ström for 
at afgjöre dette lille grammatiske Spörgsmaal, til Skade for 
Fremstillingens Liv og Friskhed. Øvelserne i Retskrivning 
har for Begynderen Vanskeligheder nok, om de ikke forsætlig 
og uden Nytte forfleres. Menigmand har liden Tid til gram
matiske Studier. Men mangen Menigmand udtrykker sig greit 
og klart uden .saadanne. Hvorfor da ved slige vilkaarlige 
Paafund lægge en Snare for ham og ligesom lægge an paa at 
stille hans Mangel paa Skoledannelse til Skue?»»

Den her udtalte opfatning er senere bleven end mere be
fæstet hos rektoren. »Jeg lægger,» siger han, »fremdeles 
særlig Vægt paa Hensynet til Menigmand og Almueskolen. 
Læretiden er i denne saa kort og det, som bör læres, saa 



31

meget, at det bliver en bydende Nødvendighed at fjerne alt 
ufornödent fra Undervisningen. Endelig er Reformen ganske 
sikkert kun et Tidsspörgsmaal; alt peger henimod den. Men 
saa vil alle være bedst tjente med, at Overgangstiden med 
den Usikkerhed og Forvirring gjöres Saa kort, som muligt, 
og dertil vil de offentlige Skolei’ kunne yde et meget virk
somt Bidrag.»

5. Drammens skole. I skoleraadet erklærede 9 lærere 
sig for, 6 imod den foreslaaede reform. Rektor Schreiner 
henviser til sin erklæring fra Skiens skole; (hans formand, 
rektor Knutzen, havde önsket sagen udsat, men samtidig 
selv udtalt sig enig med det filosofiske fakultets minoritet deri, 
»at Skolen i Retskrivningsspörgsmaal bör indtage et konser
vativt Standpunkt)».

6. Skiens skole. Rektor Schreiner: »Anvendelsen 
af store Bogstaver er i endnu höiere Grad end de fleste Ret- 
skrivningsspörgsmaal et praktisk Spörgsmaal. Den foreslaaede 
Reform er vistnok ikke liden for Øiet, men forovrigt uvæsent
lig. Den er derhos let at gjennemföre, medens det ved de 
fleste af de omtvistede Punkter i vor Retskrivning, hvor Striden 
gjælder Betegnelsen af Lydene, er meget vanskeligt at fast
sætte en Skrivebrug, som kan gjennemföres med Konsekvens. 
Hvis den ældre Brug af store Bogstaver frembyder större 
Vanskeligheder end Fordele, synes det at være i Alles Interesse, 
at man i Skolerne forlader den og vælger den letteste Skrive- 
maade. Vistnok er Reformen endnu ikke trængt igjennem i 
vor Literatur; men den er dog heller ikke saa lidet forberedt, 
at Skolerne her kunne siges at gaa i Spidsen og af den Grund 
ikke endnu bör fritages for at fölge det Overleverede. Med 
Hensyn til Skolens Berettigelse til at indföre Retskrivnings- 
forandringer maa jeg i det Hele slutte mig til den af Madvig 
(i 1855) udtalte Anskuelse, at naar det er vanskeligt at til
egne sig en Skrivebrug hurtig og sikkert, synes der at til
komme Skolerne, hvor slige Vanskeligheder fornemmelig foles, 
en ikke ringe Medvirkning ved Forsög paa Forbedringer, naar 
blot en nogenlunde omfattende Erkjendelse af Kravets Gyldighed 
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og om Maaden at tilfredsstille det paa er tilveiebragt udenfor 
Skolen.

At Indøvelsen af Brugen af de store Bogstaver nu volder 
Möie og Tidsspilde erkjendes uden Tvivl af Enhver, som hos 
os har været Lærer i Modersmaalet. De Fordele ved den 
ældre Skrivemaade, som skulde opveie Vanskelighederne, synes 
hverken at være mange eller store. Det er neppe et Moment 
af stor Vegt, at man i de store Bogstaver har et Middel til 
hurtig at kjende Substantiverne og derved ogsaa hurtigere at 
opnaa Færdighed i Læsning. Det tör betvivles, at Eleverne i 
de svenske Skoler langsommere lære at læse med Færdighed 
end vore Skolers Elever. Heller ikke kan jeg se nogen væsent
lig Fordel deri, at man ved Brugen af de store Bogstaver kan 
kontrollere, at Eleverne have Kede paa, om et Ord er et Sub
stantiv, eller ikke; de andre Ordklasser betegnes jo ikke ved 
et eget Mærke, men Læreren har ligefuldt Anledning nok til 
at kontrollere, at Eleven ikke forveksler dem.»

7. Aalesunds skole. I lærermode erklærede rektor 
Voss og syv andre lærere sig enige i forslaget. »De anse 
Reformen for et stort Gode, dels fordi der herved bliver en 
större Harmoni mellem Sprogene, dels fordi der vil spares en 
ikke liden Tid ved Undervisningen, dels — og det er det vig
tigste Moment — fordi man tror, at det vil blive lettere for 
Folket i sin Helhed at lære at skrive orthografisk, naar man 
kan spare det for at lære, hvilke Ord der skal skrives med 
store og hvilke med smaa Bogstaver.------- Erkjender man 
Reformens Hensigtsmæssighed, bör den ubetinget begyndes med 
i Skolen; men skal den konsekvent kunne gjennemföres, bör 
baade Læse- og Læreboger, snarest muligt, efterhaanden som 
nye Oplag udkommer, rettes i Overensstemmelse hermed.

3 af Lærerne mene, at Brugen af store Bogstaver ved alle 
Substantiver har en maaske væsentlig Betydning som Middel til 
paa den grammatiske Undervisnings förste Trin at klargjöre 
og fastholde Bevidstheden om ikke blot den nævnte Taledels 
Begreb, men derigjennem ogsaa de Ordklassers, som hyppigst 
træde i Forbindelse med samme, især det attributive Adjektivs. 
De tro derfor, at store Bogstaver, ialfald paa det laveste Trin, 
bör beholdes.»
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8. Molde skole. Rektor Brinchmann indskrænker 
sig «til at give et bekræftende svar på det fremsatte spörgs- 
mål og ved siden deraf oplyse, at den berörte forandring i 
skrivemåden------- — vedtoges i skoleråd den 27 Oktober 
sidsti. (o: 1876) og fra 1ste Novbr. næstefter har været ind
fort ved denne skole.«

9. Kristiansunds skole. Rektor Bödtker: «Jeg 
finder intet tilhinder for allerede nn at gaa ind paa den Re
form at afskaffe de store Begyndelsesbogstaver i alle Ord, som 
ikke er Egennavne, og det saa meget mindre, som jeg har en 
stærk Fölelse af, at dette kun er et Tidspörgsmaal.»

10. Laurviks skole. Paa rektor Knudtzons fore- 
sporgsel «erklærede Skoleraadet sig enstemmig for det önskelige 
i Gjennemførelsen af Reformen.«

11. Tanks skole i Bergen. Skolebestyrer Bendixen 
«udtaler den Mening, at denne Reform, der kun ei* en Simpli- 
fieeren af vor Orthografi, baade bör og uden Vanskelighed nu 
kan gjennemføres»; det tilfoies, at »Lærerpersonalet ved Skolen 
deler den samme Anskuelse.»

12. Trondhjems borgerlige realskole. Skolebestyrer 
Daae meddeler, »at i Throndhjems Realskole er for flere Aar 
siden den nævnte Reform sukcessivt indfort. — — For at 
raade Bod paa de mulige Ulemper af den i Retskrivningen sted
findende Uoverensstemmelse mellem de i Skolen benyttede Læse- 
og Læreboger og den af Skolen vedtagne Retskrivning, er der 
udgivet et Par Ark Smaafortællinger etc., som folger den 
(i forslaget) angivne Retskrivning og med samme Form 
for Verbernes Enkelttal og Flertal, hvilken lille Bog Eleverne 
benytter i den Tid, de öves i Afskrivning efter trykt Bog til 
dette Brug.«-------Det er saaledes »en Selvfølge, at han anser 
det for meget ønskeligt, at den af DHrr. Aars, Eriksen og 
Paulsen paapegede Reform i Retskrivningen snarest muligt 
bliver gjennemfurt ikke alene i de norske Læseboger, men og- 
saa i de övrige Læreboger.«

8
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13. Mos middelskole. Skolebestyrer 01 s e n: »Jegskal 
udtale som min erfaring, »at det allerede er det Almindelige blandt 
den yngre Slægt at skrive Ord, der ikke ere Egennavne, med 
smaa Begyndelsesbogstaver, hvorfor det ligger nær for mig at an
tage, at den Tid ikke vil være meget fjern, da Beformen vil 
være almindelig gjennemfört. Hvad der for mig fremstiller 
sig som det Væsentlige i den omhandlede Sag er, at der snarest 
muligt opnaaes Enhed i Skrivemaaden, og da jeg i Principet 
ikke er imod Afskaffelsen af de store Begyndelsesbogstaver i 
Ikke-Proprier, skulde jeg tro, at det vilde være det Hensigts
mæssigste, om Reformen jo för jo heller blev indfort i Skolerne.»

14. Fredriksstads middelskole. Skolebestyrer Jo- 
hanssen »tror at kunne slutte sig til den Mening, at de 
store Begyndelsesbogstaver i alle Ord, som ikke er Egennavne, 
nu helst bör afskaffes i norske Læseboger. Et nyt Moment, 
som taler for dette — rigtignok ikke af stor Betydning — 
synes mig at være kommet til i de sidste Aar, nemlig den 
Omstændighed, at siden man har begyndt at benytte Skrive- 
Læse- og Lydmethoden ved den förste Undervisning i Læsning, 
drives med Lethed Retskrivningsövelser i temmelig betydelig 
Udstrækning i Forberedelsesklasserne, for dei’ kan være Tale 
om at lære Börnene de forskjellige Ordklasser, og den Tid, 
som nu paa senere Trin maa anvendes til Indövelse og Be
fæstelse i Brugen af de store Begyndelsesbogstaver, tror jeg 
man kan anvende paa frugtbarere Maade.»

15. Sarpsborgs middelskole. Skolebestyrer Fasting: 
»Da' jeg antager, at Forandringen har adskilligt for sig, og 
jeg ikke kan tænke mig, at den skulde medfore Ulemper, tror 
jeg, at den nu bör gjennemföres. Jeg tror ogsaa, at det er 
Skolens Sag at gjennemföre en saadan Forandring, som ikke 
vel kan komme istand, saa længe Skolen holdes igjen.»

16. Kongsvingers middelskole. Skolebestyrer Nielsen 
citerer af skoleraadets forhandlings-protokol: »Alle udtalte sig 
enstemmig om det önskelige ved reformens gjennemförelse. 
Ligesom man for det förste var enig i at slutte sig til det
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historisk-filosofiske fakultets erklæring av 9 mars 1877, der 
anbefaler tilstedelsen av forandringen, fandt man det endvidere 
heldigt, om denne reforms indførelse ved skolerne i en ikke 
fjæra fremtid kunde blive påbudt av departementet.»

17. Lands middelskole. Skolebestyrer Lödrup: »— 
— Bet Höieste, der i pædagogisk Henseende vel kan siges til 
Fordel for de store Begyndelsesbogstaver, indskrænker sig til, 
at de yder en vis grammatisk Hjælp ved Indövelse af Sub
stantiverne — en enkelt Klasse af Ord; forsaavidt kan de 
maaske have en Berettigelse paa et vist Stadium i Skolen, 
men ingenlunde for Skolen i dens Helhed, og endnu mindre 
for Livet, hvor dog altid Skolens Retskrivning vil komme til. 
at gjore sig gjældende. Derimod er antagelig alle, der be
fatter sig med Lærergjerningen enige i, at de store Begyndelses
bogstaver foraarsager ikke liden Tidsspilde og i mange Dele 
er en Hemsko paa Undervisningen; de optager mange Timer, 
der ellers kunde være anvendte paa en langt mere frugt
bringende Maade, de maa derfor af Skolen betragtes som uhen
sigtsmæssige og uberettigede, ligesom de overhovedet vistnok 
kun har den Ret, som det Overleverede og Skik og Brug giver. 
Spörgsmaalet om Reformens Gjennemförelse antages derfor blot 
at være et Tidsspörgsmaal, et Spörgsmaal, om den er tilstræk
kelig forberedt eller ikke til ogsaa nu at indföres i Skolerne, 
og da Reformen saavel i Literaturen som i den private Skrift
veksel allerede har faaet en betydelig Indgang, og da det end
videre ved Examen artium i længere Tid har været tilladt at 
bruge smaa Bogstaver, maa Reformens Indforelse vistnok be
tragtes som tilstrækkelig forberedt og tidsmæssig, og dertil 
saare gavnlig under vor for Tiden herskende ortografiske For
virring.»

18. Ringerikes middelskole. Skolebestyrer Vold: 
»Det kan ikke drages i Tvivl, at vort Sprog saavelsom de 
fleste andre maa kunne undvære den Lettelse til Forstaaelsen 
af Skrift og Tryk, som vistnok ydes derved, at Substantiverne 
mærkes med store Begyndelsesbogstaver, og allerede forhaanden- 
værende Praxis stadfæster dette. Hvad Forandringens Fordele 

3* 
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angaar, saa er disse mange og temmelig iöinefaldende. Jeg 
skal blot tillade mig at nævne nogle faa af dem. En Lettelse 
i Retskrivningen ialfald paa et tidligere Standpunkt i Skolen 
vil opnaaes; navnlig vil denne for Folkeskolen være af stor 
Betydning. Det foreliggende Spörgsmaal gjælder vel nærmest 
Skoler for den höiere Almendannelse, men berörer ogsaa Folke
skolens Interesse, forsaavidt som den nye Retskrivning heller 
ikke i sidste Art af Skolen vil faa sin fulde Anvendelighed, 
för ogsaa andre Skoler optager den og derved gjör den mere 
almindelig. Der raader hos os megen Vaklen i Skrivemaaden 
af Adjektiver, der staar substantivisk. Dette Spörgsmaal vilde 
ved omhandlede Reform bortfalde, og med Tiden vilde den for- 

•haabentlig medtore en större Ensartethed i Orthografien og 
bringe denne mere i Overensstemmelse med andre Sprogs. De 
sidste Aars Erfaring viser, at det bliver mere og mere almin
deligt baade i Skrift og Tryk, at de store Begyndelsesbogstavel’ 
afskaffes. Efter endt Skolegang optager flere og flere den nye 
Skrivemaade. Derfor synes det önskeligt, at man allerede i 
Skolen blev indövet i den og vant til at læse saadan Skrift, 
som man saa alligevel i Livet maa stöde paa. Tilstedeisen af 
omhandlede Reform synes saaledes at ville medfore praktiske 
Fordele, at være i Overensstemmelse med Udviklingen af 
Sproget og at hjemle en allerede ikke saa lidet udbredt Praxis.»

19. Hortens middelskole. Skolebestyrer Erichsen:
*------- Uagtet jeg vistnok i det hele maa slutte mig til den 
Anskuelse, at Skolerne i Regelen bör indtage et konservativt 
Standpunkt i Spörgsmaal om Reformer i vor Retskrivning, 
tror jeg dog, i Betragtning af, at denne Orthografi nu gjennem 
en Række af Aar har været benyttet af de forskjelligste For
fattere endog i Læreboger for Skolerne, og saaledes allerede 
maa siges at have faaet Hævd i vort Skriftsprog, at burde 
udtale mig for Reformens Vedtagelse.»

20. Kragerø middelskole. Skolebestyrer Ullmann 
og skolens övrige lærere er enige om at »anse det for en For
del, om det tillades Skolerne at afskaffe de store Begyndelses
bogstaver i alle Ord, som ikke er Egennavne.»
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21. Den dahlske skole i Grimstad. Skolebestyrer 
Landgraf f »anser den Regel for Brugen af stort Bogstav, 
som i den senere Tid er bleven tvungen ind i Skolen, for saa 
höist utilfredsstillende, at man maa slutte sig til det fore
liggende Borslag, hvis man ikke vil vende tilbage til det 
Gamle.»

22. Mandals middelskole. Skolebestyrer Gleditsch 
og alle de övrige lærere: »anser det for meget önskeligt, om 
reformen nu måtte blive gjennemfört.» Bestyreren begrunder 
dette saaledes: »Jeg antager, at denne reform vilde medföre 
adskillig lettelse bade i skolen — særligen da i almueskolen, 
hvor brugen af store bogstaver paa grund af den ufuldstændige 
grammatiske undervisning volder baade tidsspilde og vanske
lighed — og ude i livet — særligen da for almuesmanden, 
som visseligen, naar denne reform blev gjennemfört, vilde have 
langt lettere for med den tarvelige grammatiske undervisning, 
som han medbringer fra almueskolen, at skrive sit modersmål 
nogenledes korrekt. Jeg antager videre, at denne reform vilde 
være et ikke ringe skridt fremad imod det vigtige mål at 
bringe orden og stabilitet ind i vor for tiden yderst forvirrede 
retskrivning. At afskaffelsen af de store bogstaver i ord, der 
ikke er egennavne, er en reform, der sent eller tidligt vil blive 
gjennemfört, det antager jeg for givet: men hvor sent eller 
hvor tidligt, det antager jeg atter i en betydelig grad afhænger 
af, hvor sent eller tidligt det tillades de skoler, som måtte 
önske det, at gjennemföre denne reform i sin retskrivning.»

23. Haugesunds borgerskole. Kateket Holm »kan 
ikke finde andet, end at den omhandlede Skrivemaade er saa 
almindelig udbredt i vort Land, at der vist intet er til Hinder 
for, at der nu ogsaa gives Samtykke til, at den benyttes ved 
Skolerne. Der har hersket en saa stor Usikkerhed med Hensyn 
til Retskrivningen i omhandlede Henseende, at det vil være 
saare önskeligt, at der gives en fast Regel at lægge til Grund 
for Undervisningen, ligesom ogsaa denne i nævnte Fag ved 
den omhandlede Skrivemaade vil blive betydelig lettet.»
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24. Bergens kathedralskole. Rektor He nr i c lisen 
meddeler folgende: »Skoleraadet, for li ve in denne Sag liar været 
forelagt, har erklæret sig enig i folgende Udtalelse. Under 
2den Marts 1867 fremsendtes et Forslag fra Professorerne Brocli 
og L. K. Daa om indførelse af latinsk Skrift og smaa Begyn
delsesbogstaver i Substantiver. Forslaget sluttede saaledes: 
»Vi anse disse tvende Reformer saaledes sammenhørende, at vi 
maa anse det mindre heldigt, om det offentlige vilde indskrænke 
sin Foranstaltning til den ene af dem. Vi vilde heller fore
trække, at begge bleve udsatte, indtil Overbevisningen var 
modnet til at gjore det hele Skridt paa engang, saaledes at 
fuld Overensstemmelse med de store Kultursprog kunde op- 
naaes.» Denne Opfatning af Sagen, der forövrigt ikke fore
kommer os at være af stor Betydning for • Undervisningen, 
finde vi fremdeles, man bör fastholde. Da den her opstillede 
Forudsætning for Reformens Gjennemtorelse vel endnu ikke kan 
siges at være tilstede, ere vi mest tilböielige til at slutte os 
til den af Minoriteten i det historisk-philosophiske Facilitet ud
talte Anskuelse, men kunne dog ikke udtale os imod Tilladelse 
til Reformens Gjennemtorelse i de Skoler, der önske den, alden- 
stund, at Facultetet selv har erklæret, at der ved Examen 
artium ikke tages Hensyn til den her omhandlede Afvigelse 
fra den almindelige Skrivemaade, forudsat at den conseqyent 
gjennemföres.»

25. Trondhjems kathedralskole. Rektor Petersen 
meddeler, at af skoleraadets medlemmer »har omtrent Halv
delen fundet, at Tiden nu maatte være kommen til at indföre 
denne Reform ogsaa paa Skolen, medens de øvrige mente, at 
det, navnlig af praktiske Hensyn, var betænkeligt endnu at 
optage denne Brug paa Skolen, og derfor troede, at man frem
deles burde beholde Brugen af store Begyndelsesbogstaver i 
al Fald for Middelskolens Vedkommende.»

Rektoren selv »tror, at denne Forandring i Retskrivningen 
endnu ikke er bleven saa almindelig, at Skolen, som i denne 
Henseende ganske vist bör være conservativ, nu bör optage 
den. Det er jo endnu kun rent undtagelsesvis, man ser smaa 
Begyndelsesbogstaver anvendte i et Skrift, det er ikke Til
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fældet med et eneste af vore Dagblade, og det vil vist endnu 
vare længe, förend navnlig Almuen vil finde sig i at bruge 
Bibler og religiöse Böger, som ikke ere trykte med store 
Begyndelsesbogstaver *).  I Forretningslivet ville vistnok endnu 
en Tid de store Bogstaver bibeholdes og Øvelse i Brugen af 
dem kræves.»

*) Iler tillader udgiverne sig at indskyde den bemerkning, at 
gamle bibeludgaver og andagtsbøger, som endnu ikke sjelden 
findes udover landet, har smaa forbogstaver i substantiverne; 
lige til begyndelsen af vort aarhnndrede var dette sedvanligt.

26. Stavangers skole. Den konstituerede rektor Borch 
har anmodet lærerne i norsk om at udtale sig om sagen og 
meddeler, at en pluralitet af disse (5 mod 3) stemmer for den 
foreslaaede forandring, hvorimod hr. Borch selv »er konser
vativ af Princip og önsker heller ikke nogen Forandring i det 
Bestaaende med Hensyn til Retskrivningen.»

27. Tromsø skole. Rektor Hartmann: »Der kan 
vistnok neppe være delte Meninger, om at den omhandlede 
Skrivemaade, der er gjældende i de fleste europæiske Sprog, 
ogsaa for vort Sprogs Vedkommende i og for sig er den for
nuftigste, ligesom jeg ogsaa finder det önskeligt, at stedse flere 
Böger og Tidsskrifter maa optage den. Men et andet Spörgs- 
maal er det, om Tiden er kommen, da ogsaa Skolen bör op
tage denne Skrivemaade. Da den hidtil kun i ringe Omfang 
er anvendt inden vor Bogverden, bliver det i Virkeligheden 
saa, at Skolen, ved at optage denne Reform i Retskrivningen, 
vil optræde som Banebryder for noget nyt. Uagtet vistnok 
Skolen i Almindelighed bör være konservativ, hör den dog, 
hvor der er Tale om Foranstaltninger, som utvivlsomt ville 
være til Gavn for Undervisningen og bidrage til at lette og 
befordre Skolens Gjerning, ikke være altfor varsom ligeoverfor 
det nye. For denne Reforms Vedkommende, bliver derfor, som 
det synes mig, det Spörgsmaal afgjörende, om man ved denne 
Simplifikation af Retskrivningen vil lette Undervisningen og 
spare Tid og Kræfter, baade for Lærere og Disciple. Nu kan 
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der jo heller ikke være Tvivl om, at man f. Ex. i Sverige 
har ialfald én Vanskelighed mindre at overvinde i Retskriv
ningen ved Anvendelse af smaa Begyndelsesbogstaver ogsaa i 
Substantiver, der ei ere Egennavne. Men Sagen stiller sig 
anderledes hos os, hvor noget nyt, der endnu staar som en 
Undtagelse udenfor Skolen, skal praktiseres inden Skolen. Selv 
om de norske Læseboger, som Börnene bruge til Indenad- 
læsning, optage denne Orthografi, saa maa det dog ei for
glemmes, at samtlige övrige Skoleboger endnu bevare den nu 
gjældende Retskrivning, og det er vistnok ikke den norske 
Læsebog, som alene gjör Udslaget; jeg skulde mene, at det 
ialfald for de yngre .’Disciples Vedkommende, er ligesaa meget 
de Böger, hvorefter de lære udenad, hvis Retskrivning fæster 
sig hos dem. Hvis man vil opnaa, at den omhandlede Reform 
virkelig skal blive til Lettelse og ikke tværtom forvolde for- 
öget Vanskelighed og Forvirring, er det nödvendigt, at, ial
fald i de lavere Klasser, hvor Disciplene endnu er ubefæstede 
i sin Retskrivning, kun saadanne Læreboger i de övrige Fag 
anvendes, der hylde samme Orthografi som Læsebogen. Og 
selv i Tilfælde heraf bliver der for de höiere Almenskolers 
Vedkommende en Omstændighed tilbage, som for en stor Del 
vil opveie den Lettelse, som Disciplene ved den omhandlede 
Reform kunde opnaa. Saalænge Tydskerne vedblive at betegne 
alle Substantiver med store Bogstaver, og det tydske Sprog 
skal indtræde i vore Skoler paa et saa tidligt Standpunkt, at 
Disciplene endnu langtfra er befæstede i sin norske Retskriv
ning, vil i Tilfælde af Reformens Indforelse den tydske Ret
skrivning forvirre dem, og Undervisningen i Tydsk, som lige 
fra Begyndelsen söges befæstet gjennem skriftlige Øvelser, vil 
ikke lidet besværliggjores.

I Betragtning af, at endnu et overveiende Flertal af vore 
Böger og Tidsskrifter fastholde Substantivernes Betegnelse med 
store Bogstaver, tror jeg, at man endnu en Tid bör udsætte 
med denne Reforms Irfdförelse, og turde Sagen heller ikke 
være af den paatrængende Betydning, at den jo taaler endnu 
en Tid at staa paa Dagsordenen. Men skal den söges indfort 
allerede nu, bör det ske efterhaanden fra neden af i Skolerne, 
og maa der samtidig sörges for at ingen Skoleboger benyttes 
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i de lavere Klasser, hvori den nye Orthografi meddeles, uden 
saadanne, som have optaget samme.

Da det af det historisk-philos. Fakultets Erklæring synes 
at fremgaa, at Reformens Motionærer have tænkt sig, at det 
bor overlades til de enkelte Skoler efter Ønske at optage 
denne Forandring i den nu gjældende Retskrivning, turde jeg 
udtale som min Formening, at, om Reformen skal indföres 
strax, bör det, for at den hurtigst og i störste Udstrækning 
kan blive antagen af den yngre Generation, paabydes de 
offentlige Skoler at indfore den, og bör den samtidig indföres 
ikke blot ved de höiere, men ogsaa ved de lavere offentlige 
Almenskoler. Ligeledes er det vistnok i Sagens egen Interesse 
nödvendigt, at Overbestyrelsen, i Tilfælde af Reformens uop
holdelige Indförelse, fatter Bestemmelse om, for Fremtiden ikke 
at ville autorisere nogen ny Skolebog eller noget nyt Oplag 
af de for Tiden benyttede, uden at de have optaget den auto
riserede Retskrivning.»

28. Arendals skole. Rektor Knap meddeler skole 
raadets erklæring, som han selv tiltræder: »Medens man, hvad 
Spörgsmaalets Realitet angaar, formener, at Sagen faar sin 
naturlige Gang, naar der gives Skolerne fri Hænder, saaledes 
som nu — for de til Universitetet afgaaende Disciples Ved
kommende — factisk skeet ved den af det historisk-philos. 
Fakultet under 26 April 1876 afgivne Erklæring angaaende 
Censuren af de skriftlige Artiumsarbeider, ifölge hvilken det 
vil staa i enhver Skoles Magt at indrette sig efter sin egen 
Opfatning af det her omhandlede Retskrivningsspörgsmaal og 
efter den Opgave, som paa ethvert Sted er Skolen stillet, — 
kan man paa den anden Side ikke antage det hensigtsmæssigt, 
at den foreslaaede Reform »nu söges gjennemfört» paa den 
Maade, at det gjöres samtlige Skoler til Pligt at optage den. 
Man kan nemlig ikke erkjende, at Reformen for nærværende 
Tid inden den store Almenhed har vundet en saa stærk Til
slutning, at denne skulde kunne give en saadan almindelig 
Regel tilstrækkelig Berettigelse.»

29. Gjertsens skole. Skolebestyrerne Gjertsen og 
Gjör: » vi finder vistnok Forandringen i sin Alminde
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lighed baade velbefoiet og i det hele hensigtsmæssig, medens 
vi dog ikke föler os overbeviste om, at det netop er Skolens 
Sag at gaa foran i den Slags Forandringer og i ethvert Fald 
anser det for uundgaaeligt, at adskillig Ulempe for Skolen 
afstedkommes, hvis den foreslaaede Forandring i Retskrivningen 
ikke samtidig bliver optaget af alle eller ialfald af den större 
Flerhed af Landets Skoler.

Thi medens det vistnok ikke vil medfore synderlig Van
skelighed at vænne Disciple af med Brugen af store Bogstaver, 
maa det derimod for en Skole, som ikke finder sig beföiet til 
at opgive disse, antages at ville medföre Uleilighed, naar den 
faar Disciple fra andre Skoler, hvor Forandringen er indfort, 
og hvilke derfor maa oplæres i Brugen af de store Bogstaver.

Da Reformens Indførelse saaledes kan give Anledning til 
Ulemper, som dens Fordele neppe altid vil kunne opveie, finder 
vi ikke at kunne erklære os for samme, medmindre alle eller 
ialfald en overveiende Flerhed af Skoler skulde vise sig villige 
til at antage den.»

30. Kristiania kathedralskole. Rektor Müller »hen
holder sig ganske til den af det historisk-philosophiske Fakul
tets Minoritet afgivne Erklæring, der fraraader den foreslaaede 
Forandring.«

31. Kongsbergs skole. »Ved denne Sags Behandling» 
(i skoleraadet) »erklærede Rektor (Graff), at det forekom ham, 
at det maatte erkjendes, at Brugen af de store Begyndelses
bogstaver i Substantiver og substantivisk brugte Ord fra et 
videnskabeligt Standpunkt ingensomhelst Berettigelse har, og 
at heller ikke Opretholdelsen af denne Skrivebrug har noget 
Værd for Skolens Undervisning, for hvilken meget mere Gjen- 
nemförelsen af den omhandlede Reform vilde være en Lettelse 
i Arbeidet, som især i de lavere Klasser altid vilde være af 
nogen Betydning. Men han maatte tillige erklære, at han ikke 
antog, at nu allerede Tiden er kommen til at indföre denne 
for den skriftlige Fremstillings ydre Udseende saa iöinefaldende 
Forandring, ialfald ikke i hele dens Omfang. Hvad angaar 
Brugen af de store Begyndelsesbogstaver i de substantivisk 
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brugte Ord, har der allerede længe i dette Punkt i liere Til
fælde været saamegen Vaklen og Usikkerhed, at der formentlig 
uden Betænkelighed kunde tilstaaes Skolerne Tilladelse til i de 
nævnte Ord ganske at afskaffe Brugen af de store Begyndelses
bogstaver. Anderledes forholder det sig med de egentlige 
Substantiver. I disse Ord er Brugen af de store Begyndelses
bogstaver i Skrift og Tryk endnu den almindeligst udbredte. 
Af Dagbladene i vort Land er der, saavidt vides, endnu ikke 
et eneste, som har gjennemfört Forandringen; i det officielle 
Lov- og Forretningssprog fastholdes Brugen af de störe Be
gyndelsesbogstaver, ogsaa i de substantivisk brugte Ord, og 
samme Skrivebrug er, ialfald forsaavidt angaar de egentlige 
Substantiver, saavidt vides, ligeledes den almindeligste i det 
private Forretningsliv, i al det vedkommende Korrespondance 
og Protokolförsel. Saalænge Sagen staar saaledes, tror ikke 
Rektor, at det kan tilraades, at det tilstedes de offentlige 
Skoler efter eget Skjön og Godtbefindende at optage den om
handlede Forandring i den hidtil sædvanlige Retskrivning, Det 
er det mindre Antal af de offentlige Skolers Disciple, som for
beredes til Universitetet eller fortsætte sin Uddannelse i höiere 
Specialskoler; et langt större Antal af dem gaar fra Skolerne, 
ofte ogsaa uden fuldstændig at gjennemgaa Middelskolen, over 
i det praktiske Livs Tjeneste, hvor det formentlig endnu vil 
fordres af dem, at de med Lethed og Sikkerhed kunne be
nytte den hidtil sædvanlige Retskrivning. I ethvert Fald synes 
det paa Sagens nærværende Standpunkt paa ingen Maade at 
kunne tilraades, at det udenfor en Del af den æsthetiske og 
videnskabelige Literatur væsentlig kun bliver Skolerne alene, 
som optage den omhandlede Forandring. Dersom det kunde 
ventes, at denne Forandring i det Sædvanlige samtidig blev 
indfort ogsaa i det offentlige Lov- og Forretningssprog eller 
endog kun i dette sidste, vilde Sagen bringes i en anden 
Stilling. Reformen vilde derved snart og uden Vanskelighed 
trænge videre frem, og der vilde da være givet Skolen ikke 
blot Tilladelse, men ogsaa fuld Befoielse til at foretage For
andringen i dens hele Omfang.

Af Skoleraadets övrige Medlemmer vare Adjunkt Saxild, 
Kandidat Hansen og Timelærer Prahm i alt væsentligt enige 
med Rektor.



44

Adjunkt Lassen mente, at der maatte være Föie til at 
give Skolen Adgang til at antage den omhandlede Reform; 
det forekom ham, at der maatte siges at være vundet alminde
lig Enighed om Forandringens Berettigelse i og for sig, og 
om at dens fuldstændige Gjennemforelse kun var et Tids- 
spörgsmaal; den nye Skrivebrug havde i længere Tid været 
anvendt i Skrift og Tryk og vundet stedse större Tilslutning, 
saa det maatte antages, at den var bleven bekjendt omtrent 
overalt; en i væsentlig Grad almindeligere Tilslutning kunde 
neppe ventes, för Skolen optog Forandringen, da de fleste 
Skrivende naturligen kom til at holde fast ved dét fra Skole
gangen Tilvante. At der muligens i den förste Tid her og 
der kunde ytre sig nogen Misfornöielse med, at en gammel 
Vane skulde forandres, kunde han ikke tillægge nogen af- 
gjörende Vægt ligeoverfor alt det, som talte for Forandringen, 
og forövrigt antog han, at da der ifölge Bilaget til Departe
mentets Cirkulære ikke syntes paatænkt noget almindeligt 
Paabud, men kun at give »Samtykke til de Skoler, som maatte 
önske det,» turde der heri være tilstrækkelig Sikkerhed for, 
at Reformen idethele ikke vilde blive tidligere optaget eller 
raskere gjennemfört, end det kunde antages at være stemmende 
med Skolernes og Elevernes Tarv.»

32. Tønsbergs middelskole. Kateket Monrad: »— 
•------ jeg er af samme Mening som Minoriteten i det historisk- 
philosophiske Fakultet, der sees at have fraraadet Forandringen. 
Ogsaa jeg antager, at Skolen i Retskrivningsspörgsmaal bör 
indtage et conservativt Standpunkt, og at den omhandlede For
andring ikke endnu er bleven saa almindelig i Skrivt og Tryk, 
at det er hensigtsmæssigt nu for Tiden at lade Skolen befatte 
sig dermed.

Hvad der egentlig vindes ved denne Forandring, er mig 
idetheletaget ikke ret begribeligt. Jeg kan ikke deri öine 
nogensomhelst Vinding for Sproget eller Lettelse for Eleverne, 
der dog ikke kunne spares for at lære, hvilke Ord der ere 
Substantiver eller staae som Substantiver, og jeg antager endog, 
at de letteligen kunne vildledes og forvirres, naar de i det 
tydske Sprog, som læses og læres samtidigt med Norsk, og 
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hvor de store Begyndelsesbogstaver endnu bruges, skulle i saa 
Henseende anvende en anden Retskrivning end i det norske 
Sprog. Selv de af Skolens Lærere her, som ellers ialminde- 
lighed ere stemte for Forandringen, antage, at den ikke hen- 
sigtsmæssigen vil kunne gjennemföres, medmindre det samtidigt 
skeer i Tydsk.

Forresten betragter jeg Anvendelsen af store Begyndelses
bogstaver efter den nu gjængse Brug som et ikke uvæsentligt 
Middel til ideligen at indöve Eleverne i Forstaaelsen af, hvad 
et Substantiv er, eftersom de derved atter og atter nodes til 
at gjöre sig Rede for, hvad de ellers ere tilböielige til at glide 
hen over. Naar nu hertil kommer, at Skrivtsprogets Anskue
lighed idetheletaget — saavidt skjönnes — vil komme til at 
lide adskilligt ved den paatænkte Forandring, kan jeg ikke 
paa nogen Maade betragte den som en Lettelse eller For
bedring, men kun som en temmelig unödig Efterligning af, 
hvad der er brugeligt i andre Sprog.»

33. Hammerfests middelskole. Ben midlertidige be
styrer, G ry t næs: »Da den paatænkte Reform i Retskriv
ningen, saavidt vides, endnu ikke har vundet nogen synderlig 
Indgang i den Del af Literaturen, som Skoledisciple især sysle 
med, nemlig Skoleboger, Börneblade etc., ikke engang i Aviser, 
som nu og da kunne komme dem ihænde, og da det maa an
sees mindre heldigt i Skolerne at lære Disciplene en anden 
Retskrivning end den, de daglig se for sig i Böger og Blade, 
er jeg enig med det historisk-philosophiske Facultets Minoritet 
i at fraraade omhandlede Forandring i Retskrivningen.»

Kirke-departementet besvarede under 7de juli 1877 
den af Aars, Eriksen og Paulsen gjorte forespørgsel (se oven
for s. 26) og erklærede, »at Departementet ikke vil modsætte 
sig, at de offentlige Skoler, som maatte önske det, slutte sig 
til den oven nævnte Reform o: store Begyndelsesbogstavers Af
skaffelse i alle Ord, som ikke ere Egennavne.»

Da det af de indkomne erklæringer fremgik, at en over
veiende flerhed af landets skoler delte den mening, at tiden nu 
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var kommen til ogsaa i skolerne at optage den omhandlede 
forandring i retskrivningen, var det en selvfølge, at den blev 
gjennemfört i den nye udgave af undertegnede Aars's »Ret- 
skrivnings-regler til skolebrug«, som just skulde lægges under 
pressen, ligesom den ogsaa vil blive optaget i de udgaver af 
Eriksens og Paulsens norske læsebog, som herefter vil ud
komme, (en ny udgave af dennes tredje del er nu under tryk
ning). Ogsaa et par andre skoleboger (Jensens eksempel-sam
ling og en udgave af Luthers lille katekismus) har optaget den 
nye s>[rivemaade, der nu sandsynligvis allerede er indfort i 
mange af landets skoler.

Ved Aars og Voss’s skole blev sagen behandlet i lærer
mode den 20de august 1877, hvor det saagodtsom enstemmig 
blev besluttet, at forandringen skulde iverksættes straks for 
den hele skole, dog saaledes, at det i middelskolen og gymna
sierne skulde tillades de disciple, hvis forældre eller foresatte 
maatte önske det, at bruge den gamle skrivemaade med store 
begyndelsesbogstaver i alle substativer. Herom blev disciplenes 
forældre underrettede gjennem et cirkulære fra skolens besty
relse, og resultatet var, at af de 511 disciple, som de nævnte 
afdelinger af skolen dengang havde, var det 19, for hvem der 
blev udtalt önske om, at de maatte beholde den gamle skrive
maade.



Nogle vink om fremgangsmaaden ved under
visningen i fremmede sprog *).

*) Forøget og delvis omarbeidet udgave af et i programmet for 
1872 indtaget stykke.

1. Begynder-undervisningen bör hverken være ensidig 
theoretisk eller ensidig praktisk; det fremmede sprogs 
elementer meddeles stykke for stykke og i systematisk 
orden; men alt, som læres, indöves gjennem praktisk an
vendelse; oversættelse til og fra det fremmede sprog gaar 
stadig haand i haand med den grammatiske undervisning; 
i hele den udstrækning, som lærebøgerne tillader, sorger 
man for, at den del af kundskabsforraadet, som engang 
ex’ tilegnet, stadig paany kommer til anvendelse, saa at 
man baade gaar jevnt fremad til ny kundskab og samtidig 
opfriskei  og paany befæster det, som för er lært. —*

2. Fra förste stund af maa der lægges vegt paa en rigtig 
udtale og paa sikker og flydende oplæsning. Det vil 
i denne henseende være nyttigt ofte at anvende nogle 
minuter af timen til at lade disciplene öve sig i at læse 
höit sammenhængende smaastykker, som læreren först 
(enten i samme time eller i den foregaaende) har oversat 
og derpaa oplæst for dem ; især vil dette kunne gjöres 
med frugt i de sprog, som er nær beslegtede med vort 
eget, altsaa tysk og engelsk. En anden övelse, som ogsaa 
kan være nyttig allerede paa et tidligt trin, • er den at 
lære gode smaastykker, navnlig vers udenad. Det vil 
altid være et gode at have en del smaa kjernes tykker i 
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hukommelsen, og begge disse övelser vil bringe en önske- 
lig afveksling i den elementære undervisning og tjene til 
at vænne tunge og öre til det fremmede sprog.

3. I barnealderen maa vistnok det formelle være over
veiende ; men allerede fra förste stund af maa dog opmerk- 
somheden ogsaa fæstes ved indholdet. Selv læsebogens 
övelsesstykker har, hvis det er en god bog, et reelt ind
hold, som kan give sund næring for börnenes aand, og 
som derfor fortjener at lægges merke til; derved kan 
»sprogets kultur-indhold give kjöd og blod til den gram
matiske formalkundskabs benbygning», og det er en stor 
fordel ved den »theoretisk-praktiske» methode, at disse to 
sider af sprogstudiet straks fra begyndelsen kan gribe ind 
i hverandre.

4. Den fortsatte undervisning og indøvelse i det formelle 
sprogstof bör i mellemklasserne og de höiere klasser saa- 
vidt muligt udskilles fra literaturlæsningen og 
henlægges til særskilte timer, hvori det rent sproglige 
studeres dels gjennem grammatiklæsning, dels — og hoved
sagelig — gjennem skriftlige og mundtlige övelser.

5. Stilov el s erne i de gamle sprog har ikke til maal at 
bringe disciplene til selvstændig at kunne udtrykke sig i 
disse sprog; men de er her som i alle sprog et uundvær
ligt middel til at sikre og befæste kundskaben til gram
matik og ordforraad og til at bringe sprogets ejendomme
lighed til levende tilegnelse ).  Baade for de ældre og 
de nyere sprog gjælder det, at stiløvelserne ikke for længe 
bör indskrænkes til korte eksempler paa de grammatiske 
fænomener, men saa snart som muligt ogsaa bestaa i lette 
sammenhængende fortællinger. Bedst er det, om man ved 
valg af stilopgaver kan slutte sig næi’ til det, som sam
tidig læses, saa at man faar anvendelse for de samme 
gloser  de samme grammatiske regler o. s. v., som nylig 
er behandlede i den mundtlige undervisning. De til di 

*

*

*) En udmerket pædagog (Nägelsbach) siger endogsaa: „man 
maa have skrevet i et sprog for at kunne læse en forfatter 
i det.“
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sciplenes tarv nærmest svarende stilopgaver vil derfor en 
dygtig lærer bedst kunne udarbeide selv. Men tidens 
knaphed baade for lærere og disciple vil vel i regelen hos 
os gjöre det nödvendigt at benytte trykte stilövelser. 
Efterat læreren har rettet og i samtale med disciplene 
gjennemgaaet stilene, bör de til den folgende time kunne 
mundtlig foredrage stilen feilfrit, naar læreren foresiger 
dem den norske tekst*).  Denne övelse bör aldrig ved 
nogen stil forsömmes. Ved de sprog, der ligger vor eget 
nærmest, altsaa tysk og engelsk, bör disciplene i de höiere 
klasser öves i frit — o: uden foresigelse af teksten — 
at gjengive paa det fremmede sprog indholdet af den for
tælling, de har havt som stil.

*) Dette bør vistnok ogsaa kræves af de disciple, som af en 
eller anden grund kan have været hindrede fra at skrive 
stilen, men som har været tilstede ved dens gjennemgaaelse.

6. De mundtlige övelser bestaar fortrinsvis dels i retro- 
vertering af de læste stykker, idet disciplene efter lærerens 
oversættelse stykke for stykke gjengiver paa det fremmede 
sprog det, som just er blevet oversat, dels i mundtlig 
oversættelse til de fremmede sprog af eksempler eller 
ganske lette læsestykker (»mundtlig stil»). Denne sidste 
övelse bör stadig drives i forbindelse med den gramma
tiske undervisning.

En övelse, som ogsaa kan anbefales for et lidt mere 
fremskredet trin, i det mindste for de lettere sprog, be
staar i, at læreren forelæser en kort fortælling eller skil
dring i det fremmede sprog og derefter lader disciplene 
forsöge at gjenfortælle den paa norsk.

Hertil kommer endnu ved undervisningen i levende 
sprog övelser, der gaar ud paa at forberede disciplene til 
at kunne tale sprogene eller i det mindste for st aa dem, 
naar de tales. Den förste betingelse herfor er, at elever
ne tidlig vænnes til at opfatte sproget gjennem öret, og 
det vil derfor altid være en fordel’, om læreren ved siden 
af grundig theoretisk indsigt tillige besidder færdighed i 
at tale det sprog, hvori han underviser. Han bör da 

4
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lidt efter lidt gaa over til at bruge det fremmede sprog 
som meddelelsesmiddel til disciplene (i tysk kan dette be
gynde saa smaat i 3dje middelklasse, i engelsk i 5te, i 
fransk neppe tor i gymnasiet); i begyndelsen maa læreren 
oversætte, hvad han har sagt eller agter at sige; men 
efterhaanden som han merker, at disciplene forstaar ham, 
lader han oversættelsen hilde bort. Senere kan han ogsaa 
lade disciplene forsöge selv at udtrykke sig i det frem
mede sprog, f. eks. naar de skal gjengive indholdet af et 
læst stykke, eller naar de har noget at spörge eller an
mode læreren om. Man kan naturligvis ikke tænke at 
skulle bringe disciplene til nogen virkelig færdighed i at 
tale sprogene, hvilket heller ikke ligger indenfor skolens 
opgave; men som en forberedelse i den retning har 
dog saadanne övelser sin betydning, og da de ligesaavel 
som de övrige mundtlige og skriftlige övelser i sprogenes 
anvendelse vil bidrage til at befæste den vandne theore- 
tiske indsigt, vil de, naar de drives med tilborlig be
grænsning, ikke kunne hindre, men snarere fremme hvad 
der maa ansees som hovedopgaven for skolens sprogunder
visning.

7. Et vigtigt moment ved sprogundervisningen er sammen
ligningen mellem sprogene, först og fremst mellem det 
fremmede sprog og modersmaalet, men ogsaa mellem de 
forskjellige fremmede sprog indbyrdes. Ved undervisnin
gen i et sprog og navnlig ved den grammatiske un
dervisning bör læreren nytte enhver leilighed, som natur
lig frembyder sig, til ved en kort bemerkning eller gjen
nem spörgsmaal til disciplene at minde om de merkeligere 
ligheder eller uligheder mellem det sprog, der just be
handles, og andre sprog, som disciplene kjender. Saa- 
dan sammenligning vil tjene til at skjærpe opfattelsen af 
hvert enkelt sprogs eiendommeligheder og til at mod- 
arbeide den sammenblanding af forskjellige sprogs udtryks- 
maade og grammatiske love, som saa mange disciple let 
fristes til. I denne henseende vil man ogsaa ofte med 
frugt kunne anvende mundtlige eller skriftlige övelser i 
oversættelse fra et fremmed sprog til et andet (f. eks. fra
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latin til tysk, fra tysk til engesk o. s. v.); dog maa, som 
sagt, sammenligningen med modersmaalet være hoved
sagen, og fra dette bör al sprogundervisning i skolen tage 
sit udgangspunkt.

8. Ved forfatterlæsningen bliver, eftersom man skrider 
længere frem, indholdets tilegnelse mere og mere 
hovedsagen. Man maa ikke læse de store forfatteres 
verker paa samme maade, som man læser en læse- eller 
övelsesbog, ikke benytte dem som blotte midler til ind- 
övelse af grammatikalsk og leksikalsk kundskab; paa den 
maade vilde literaturlæsningen kun give en meget ensidig 
aandsföde, og man vilde forholde disciplene noget af det 
bedste, skolen kan give dem. Meget mere maa læreren 
1) altid være opmerksom paa, at ikke indholdet for di
sciplenes bevidsthed taber sig og bliver borte i massen af 
de sproglige detaljer, og 2) veilede dem ogsaa til indhol
dets opfattelse og tilegnelse.

9. Under literaturlæsningen paa det höiere trin bör der alt- 
saa i regelen ikke forekomme mere af grammatisk eller 
leksikalsk analyse, end det er nöd vendi gt for at sikre 
sig, at disciplene sikkert og selvstændig har forstaaet det, 
som læses; den rette forstaaelse og tilegnelse af forfatteren 
maa her være hoved-opgaven.

10. At discipelen har forstaaet og tilegnet sig det foreliggende 
pensum, vil især vise sig deri, at han kan oversætte 
det godt. Undervisningens nærmeste formaal maa alt- 
saa her være oversættelsen. Det maa ikke tillades nogen 
discipel at blive staaende enten ved en urigtig eller en 
smaglös eller en hakket og usammenhængende oversættelse. 
Der maa ikke oversættes mere frit, end det er nödven- 
digt, men heller ikke saa bundet, at man gjör vold paa 
modersmaalet; oversættelsen maa være i hoieste grad 
korrekt, saa at baade forfatterens tanker og, saavidt mu
ligt, hans stil kommer til sin ret i gjengivelsen; men de 
bör gjengives i et sprog, som virkelig er vort moders- 
maal, simpelt, naturligt og ikke opblandet med fremmede 
udtryk eller konstruktioner. Oversættelsen skal derfor 
ogsaa være en övelse i umiddelbar sammenligning 

4* 
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mellem det fremmede sprog og vort eget; den skal tjene 
til at udvikle, ikke til at udskjæmme disciplenes sans for 
et rent og godt norsk. Det er derfor ogsaa af stor vig- 
tigtighed, at læreren forud er paa det rene med, hvor
ledes han selv vil oversætte hvert enkelt sted, saa han 
ikke skal give disciplene et daarligt eks’empel ved at 
famle efter udtrykkene og kanske ofte blive staaende ved 
en gjengivelse, som ingenlunde tilfredsstiller ham selv.

11. Oversættelse og fortolkning maa ikke röres 
sammen; meget mere böi’ oversættelsen fremtræde som 
fortolkningens resultat, som dens »blomst«. —• For at 
sikre den rette forstaaelse maa der vistnok adskillige gram
matiske, leksikalske, historiske, tildels ogsaa stilistiske og 
andre forklaringer til, og en större eller mindre del heraf 
— alt efter klassens standpunkt — bor vistnok være 
gjenstand for examination; men denne analyse maa ikke 
mere end höist nödvendigt afbryde oversættelsens gang 
og forstyrre dens sammenhæng; læreren bör endogsaa, 
saavidt muligt, undgaa at afbryde den, som oversætter, 
med rettelser, i det mindste ved andengangs oversættelse 
(se nedenfor g 13); en oversættelse, som idelig afbrydes, 
bliver usammenhængende og kjedsommelig og vænner des
uden disciplene fra istedenfor til at udtrykke sig i et 
rent, sammenhængende og flydende sprog. Derfor bör 
alle de rettelser, som paa nogen maade kan udsættes, forst 
komme bagefter, miar det hele stykke er oversat. Ved 
den sidste (endelige) oversættelse bör der overhovedet ikke 
trænges saa mange rettelser; oversættelsen vil nu gaa 
mere let og flydende og indtrykket saavel af form som 
indhold vil blive et andet og bedre end ved förste gangs 
oversættelse (forud for analysen), hvor ofte en hel del 
urigtige forsög er uundgaaelige.

12. Dagens hele pensum bör oplæses og oversættes 
i sammenhæng — uden afbrydelse af mellemkommende 
fortolkning ellei’ analyse. Man maa ikke mere, end nöd 
vendigt, sonderhakke forfatteren i smaastumper; thi deraf 
er folgen den, at enten faar disciplene intet indtryk af 
sammenhængen, modtager ingen belærelse og aandelig be- 
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frugtning af indholdet, eller ogsaa maa læreren ofre nri
melig megen tid paa atter at samle for dem det saaledes 
sonderplukkede og bringe sammenhængen til deres bevidst
hed. Allerede det, at forfatteren maa udstykkes i meget 
smaa lekser, lægger vanskelighed i veien for en frugtbar 
opfattelse af indholdet; men denne vanskelighed, som dog 
kan overvindes, bliver i höi grad foröget, hvis ogsaa den 
enkelte lekse udstykkes i smaastumper, saa disciplene al
drig faar læse og oversætte eller höre oplæst og oversat 
endog blot saa meget som en halv eller en hel side i 
sammenhæng.

13. Til at fremme tilegnelsen af indhold og sammenhæng og 
til at befæste det læste er det, især ved de gamle sprog, 
af stor nytte, at man i hver time lader den foregaa- 
ende times pensum oversætte om igjen; her maa 
der da stilles temmelig strenge fordringer til en rigtig og 
flydende oversættelse.

14. Ogsaa oplæsningen har stor betydning. Ligesom man 
ikke kan oversætte godt uden fuldstændig at have for- 
staaet alle enkelthederne, saaledes kan man heller ikke 
oplæse teksten godt eller blot med nogenlunde rigtigt 
udtryk uden at have tilegnet sig den saaledes, at man 
kan oversætte den flydende og sikkert. Og læreren bör 
lægge stor vegt paa, at teksten læses ordentlig, d. e. 
meningsrigtig og med saa korrekt udtale, som muligt. 
Der bör saaledes, naar der læses sammenhængende stykker, 
ligesaavel gives karakter foroplæsningen som 
for oversættelsen og fortolkningen. Hvert af 
disse tre momenter bör i undervisningen fremtræde med 
lige selvstændighed.

15. Det folger af det foregaaende, at examinationen i de 
gamle sprog helst bör foregaa i folgende orden:
1. Oversættelse og oplæsning af »den gamle lekse« (se 

ovenfor § 13).
2. Oplæsning og oversættelse af den nye lekse.

Til oversættelsen kan ogsaa slutte sig mundtlige 
övelser i retrovertering, indövelse af gloser o. s. v. 
(se ovenfor § 6).

3. Analyse af den nye lekse. (Her examineres der i 
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regelen kun om det, som læreren efter sit kjendskab 
til disciplene finder det nödvendigt at spörge om for 
at sikre sig, at teksten er rigtig forstaaet; paa det 
lavere trin maa dog denne analyse, især i de gamle 
sprog, ogsaa omfatte gjennemgaaelse af ord og 
former.)

Det er en selvfølge, at examinationen i hvert af 
disse tre stykker kan og bör fordeles paa flere disciple, 
uden at dette i nogen betydelig grad afbryder sam
menhængen. Det er ikke nödvendigt for at kunne 
give en discipel karakter at examinere ham i mere 
end et af de tre, analyse, oversættelse eller oplæsning. 
Analyse kan forövrigt ogsaa foregaa paa den maade, 
at man ikke examinerer nogen enkelt, men retter 
sine spörgsmaal til den hele klasse og i idelig veksling 
lader snart den ene, snart den anden svare.

16. Det er ovenfor (§ 8) nævnt, at disciplene maa ve il edes 
ogsaa til indholdets opfattelse og tilegnelse.)  
Der kan ikke gives almindelige regler for, hvorledes dette 
bör ske, da der maa blive stor forskjel efter disciplenes 
alder og modenhed og efter forfatterens beskaffenhed; 
hovedsagen er, at læreren selv har ret tilegnet sig den 
forfatter, som han underviser i, saa han altid med lethed 
kan sætte disciplene paa det rette standpunkt, samle 
enkelthederne til mere omfattende oversigter og hist og 
her, eftersom naturlig leilighed frembyder sig, kort og 
greit pege paa de mest karakteristiske træk af skjönhed 
eller af tankedybde eller af træffende fremstilling o. s. v. 
— Vistnok er en god og sammenhængende oversættelse 
hovedmidlet til opfattelse af indholdet; men disciplene be
höver dog ogsaa en del saadanne fingerpeg, som læreren 
let vil finde anledning til at indskyde der, hvor de passer 
bedst og trænges mest. Under gjennemgaaelse af den 

*

*) Dette gjælder naturligvis ligesaa fuldt for undervisningen i 
nyere sprog som i de pamle. I denne henseende er skole
udgaver, forsynede med saadanne anmerkninger som de, der 
findes i Løkkes „Engelske Forfattere i Udvalg“, et værdi
fuldt hjælpemiddel.
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nye lekse maa han dels selv meddele, dels veilede discip
lene til at tinde de nödvendige realoplysninger af historisk, 
geografisk, mythologisk eller andet indhold. (Ved læsnin
gen af historiske verker bör disciplene have kartet 
liggende for sig og der finde de steder, som nævnes.) 
Ogsaa om forfatterens person og litera turhistoriske betydning 
maa disciplene — alt i forhold til sin modenhed og mod
tagelighed for denslags kundskab — faa nogen oplysning; 
saadanne oplysninger bör, saavidt muligt, meddeles under 
selve forfatterlæsningen ved de steder, som giver naturlig 
anledning dertil, derimod ikke samles i lange indlednings
foredrag; derimod kan nok en sammenhængende oversigt 
over literaturens hoved-epoker og vigtigste personligheder 
være paa sin plads i de överste klasser. Med megen 
nytte vil man kunne lade de ældre disciple selv 
forsöge mundtlig eller skriftlig at fremstille 
indhold og tankegang enten i et helt verk eller i 
större afsnit deraf.

17. Det pensum, som opgives tilden folgende time, maa paa de 
lavere trin gjennemgaaes forud med disciplene. Dette 
bör, naar tiden ikke er altfor knap, gjöres paa den maade, 
at man lader disciplene selv arbeide sig gjennem til for- 
staaelsen, idet læreren kun giver den nödvendige retled- 
ning; henæd vindes, at man sikrer sig selvvirksomhed 
fra disciplenes side, borttager fristelsen til at benytte 
uforstandig eller forbuden hjelp udenfor skolen og endelig 
lærer dem, hvorledes de bör gaa frem i hjemmet. — Saa- 
længe man benytter denne form for gjennemgaaelsen, vil 
der vel sjelden kunne blive tid til den i g 13 omtalte 
daglige gjentagelse; men den er i dette tilfælde ogsaa 
mindre nødvendig. — Senere, eftersom kundskaben og 
færdigheden bliver större og lekserne længere, maa den 
forberedende gjennemgaaelse indskrænkes til, at læreren — 
fremdeles, saavidt muligt, i samtalens form — forklarer 
de udtryk og vendinger, som frembyder særegen vanske
liglied, og meddeler de nödvendige realoplysninger; at 
læreren paa forhaand oversætter det hele pensum for 
disciplene, er en nodhjælp, som altid har store betænke
ligheder, og som i ethvert fald kun bör anvendes ved 
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vanskelige forfattere. — I de lettere sprog og med de lettere 
forfattere vil efterhaanden al gjennemgaaelse forud kunne 
falde bort; dog kan det ogsaa paa skolens höiere trin 
undertiden være at tilraade — dels som nyttig övelse, 
dels for at skaffe nogen lettelse i disciplenes hjemme
arbeide —, at man lader dem forsöge ex tempore at 
oversætte den nye lekse. Under gjennemgaaelsen kan 
vistnok læreren, om han saa synes, tillade disciplene at 
gjöre smaa optegnelser; men det bör være dem ubetinget 
forbudt at nedskrive oversættelsen; dels drager nemlig 
dette opmerksomheden bort fra lærerens ord, . dels bliver 
en saadan oversættelse gjerne nnöiagtig og fuld af mis- 
forstaaelser, dels endelig skal disciplene ikke lære en 
oversættelse udenad; deres oversættelse .af leksen skal 
nemlig ogsaa være en tale övelse.

18. Nogen anden repetition af det læste end den i § 13 
omtalte daglige gjentagelse bör i regelen ikke finde sted 
undtagen ved de vanskeligere forfattere og i det öiemed 
at bringe indholdet til samlet tilegnelse. Repetition for 
examens skyld maa overlades til disciplene selv; i afgangs
klasserne vil det dog være nødvendigt at repetere de 
græske og de vanskeligere latinske forfattere, som skal 
opgives til den forestaaende examen.

19. Sluttelig fremhæves vigtigheden af, at der ved undervis
ningen i de forskjellige sprog hersker den störst mulige 
overensstemmelse i benævnelser, inddelinger og regler; 
det er derfor nödvendigt, at enhver lærer i en höiere 
klasse nöie kjender den terminologi, som bruges i de la
vere klasser eller ved de andre sprog, og overhovedet er 
opmerksom paa alt, som kan tjene til, at de forskjellige 
sprog bliver hverandre til gjensidig stötte i undervisningen. 
Særskilt merkes, at al undervisning i sprog tillige bör 
tjene undervisningen i moder s m aalet: derfor bör ogsaa 
læreren i fremmede sprog paase iagttagelsen af de af 
skolen godkjendte grundsætninger for modersmaalets udtale 
og skrivemaade.



Om legemernes masse og dennes indflydelse 
paa bevægelsen *).

*) Meddeles her i den form, hvori det i det forløbne skoleaar 
er fremstillet i skolens realgymnasium.

Af Ole Johannesen.

Et materielt legeme kan af sig selv ikke forandre sin 
bevægelsestilstand; af sig selv kan det ikke gaa over fra hvile 
til bevægelse, og er det i bevægelse, kan det ligesaalidt for
andre dennes hastighed eller retning. Denne egenskab, der 
tilkommer al materie, kaldes træghed.

Denne træghed ytrer sig imidlertid ikke blot i en mangel 
paa evne til at forandre bevægelsestilstanden, men ogsaa deri, 
at den gjör merkelig modstand mod slige forandringer; træg
heden er en i materien boende kraft (vis inertiæ), der maa 
overvindes, naar legemet skal sættes i bevægelse, eller denne 
paa en eller anden maade forandres. Hvorledes denne materiens 
modstand mod ydre kræfters paavirkning gjör sig gjældende, 
saavel ved fremadskridende som ved roterende bevægelse, skal 
vi nu undersöge.

A. Fremadskridende bevægelse.
1. Paavirkes et legeme, der frit kan bevæge sig, af en 

konstant kraft, vil denne paa grund af legemets træghed ikke 
med en gang kunne meddele legemet den endelige hastighed, 
men kun efterhaanden, idet legemet vil bevæge sig i kraftens 
retning og, saalænge kraften virker, med stadig voksende fart; 
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og saasandt kraften er uforanderlig, vil legemets hastighed 
hvert sekund öges med ligestore tilvekster: accelerationen 
vil være konstant. Hvor stor denne acceleration er, det 
beror dels paa kraftens störreise, dels paa legemets mængde af 
materie (legemets masse): thi med materiens mængde vokser 
ogsaa materiens modstand mod kraftens virkning.

Tænkes det samme legeme (o: den samme mængde materie) 
under paavirkning af en anden kraft, saa vil ogsaa da legemet 
bevæge sig i kraftens retning med konstant acceleration, men 
denne har nu en anden værdi; thi er kræfterne forskjellige, 
vil ogsaa deres virkninger være forskjellige: en dobbelt saa 
stor kraft vil meddele samme legeme en dobbelt saa stor acce
leration; accelerationerne vil være proportionale med 
kræfterne. Paavirkes derfor et og samme legeme til for
skjellige tider af forskjellige kræfter: Z’2, Z'3 o. s. v., saa
vil disse meddele legemet accelerationer: a.^ az o. s. v.,
der er proportionale med de respektive kræfter:

^’1 ^2 ^3

*2 *3 ~ ’

Hvis endelig det samme legeme falder frit, dreven altsaa 
af sin egen vegt T’, saa vil som bekjendt hastigheden hvert 

in
sekund tiltage med 9,g; betegnes denne, tyngdens, acceleration 
som sedvanlig med er altsaa:

P kz
g~ a2~ az

Dette uforanderlige forhold mellem en paa et legeme vir
kende kraft (K) og den af samme meddelte acceleration (a) or 
udtrykket for legemets masse (m):

og heraf: r=—

t” a Dog: A = a.m = —.P 
£

P= g.in
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Ved formel (1) kan altsaa et legemes masse beregnes, 
naar man kjender dets vegt og tyngdens acceleration, og vi 
ser, at massen er lig 1, naar P er lig g o: det legemes masse 
er lig 1, hvis vegt udgjör ligesaamange vegtsenlieder, «om g 
indeholder længdeenheder; vælges derfor at udtrykke vegterne 
i kilogram og længden i meter, er altsaa massen lig 1 hos 
det legeme, der veier 9,s kilogram.

Af formelsystemet (2) sees, at accelerationen er omvendt 
proportional med massen af det bevægede legeme; thi kraften 
A' vil meddele et legeme, hvis masse ei’ w, en acceleration:

a ——, og et legeme, hvis masse er ni,. en acceleration: in

=—

a: at = ni^ : m
Eksempler paa, hvad her er gjennemgaaet,' har vi, naar 

en kugle ruller nedover et skraaplan:
Betegnes kuglens vegt med saa er følgelig dens masse: 

p
—, og danner skraaplanet med horizonten en vinkel a, vil

Psina være udtrykket for den bevægende kraft (friktionen 
sætter vi ud af betragtning). Eftersom a gives forskjellige 
værdier: a3, o. s. v., vil altsaa ogsaa den bevægende
kraft erholde forskjellige værdier: Psinax, Psina^ Psina^ o. 
s. v., og kuglen rulle med forskjellige accelerationer: a-^
o. s. v., der kan beregnes af formlerne:

Psina.') P---------— — o: a,= g.sma^ 
a*-----g

O. S. V.

Ved at indfore disse værdier for accelerationen i de be-
kjendte formler for jevnt aftagende og tiltagende hastighed:

v = v0 + at\ s = + i at-
kan alt vedkommende bevægelsen paa skraaplanet beregnes.

2. Saalænge et legeme er under paavirkning af en kon
stant kraft, vil altsaa legemet bevæge sig med stadig voksende 
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fart, og af særlig interesse er det at undersøge: hvorlænge og 
hvorlangt maa kraften virke paa legemet, førend dette opnaar 
en bestemt hastighed?

Af den bekjendte formel for hastigheden:
v = at

der ikke udtrykker andet, end at hastigheden vokser propor
tionalt med tiden, tinder vi ved indsætning af værdien for 
a (a—^. hvor K betegner den virkende kraft, m det be- 

m
vægede legemes masse), at:

en formel, som ialmindelighed skrives:

K.l = ni.v.
Altsaa: kraften maa virke saalænge, at produkt af kraft 

og sekundernes antal bliver lig produktet af den opgivne ha
stighed og det bevægede legemes masse. Dette sidste produkt 
kaldes bevægelses mæng de, og sætningen kan da kortere 
udtales saaledes: bevægelsesmængden er altid lig pro
duktet af kraft og tid.

Hvis man paa samme maade indsætter udtrykket for acce
lerationen (a — — I i formelen: v = iZ

eller: K.s — ?, nu#
Altsaa: kraften maa virke paa legemet gjennem saa langt 

et stykke vei, at produktet af kraft og vei bliver lig det halve 
produkt af den bevægede masse og kvadratet af den opgivne 
hastighed. Dette sidste produkt kaldes 1 e v e n d e k r a f t, og 
sætningen udtales: den levende kraft er altid lig pro
duktet af kraften og veien.

Eksempel: Et jernbanetog paa 244 tons yegt sættes i 
bevægelse af en kraft lig 8 kilogr. pr. ton, hvoraf dog med- 
gaar 5 kilogr. til overvindelse af friktionen. Hvormange se
kunder vil forløbe, inden toget har opnaaet en hastighed lig 
15,7m ? og hvilken strækning har toget i denne tid tilbagelagt? 
Hvormange kilogr. pr. ton udfordredes, naar toget allerede efter 
5 minuters forlob skulde have den ovennævnte hastighed?
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a) Af ligningen: Å*./ = m.v =

, „ , 1000.244.15,7erholdes: /=------------------244.3.9,8
min.

— 8
nok.

53,4 7

b) Af ligningen: 7/2

erholdes: 244.1000.15,72
2.3.244.9,8

m.
= 4187,7 a

c) Af ligningen:

erholdes:

g
244.1000.15,7

72 =------------------------L
9,8.244.300 i,,.o klgr. "o J o

altsaa: 10,33 klgr. pr. ton.

3. Vi skal dernæst undersøge kraftens evne til at stanse 
et legeme, der allerede er i bevægelse — bevæger sig med ert 
konstant hastighed, som vi vil betegne med r0, og vi vil ogsaa 
her stille os det spörgsmaal: hvorlænge og hvorlangt maa 
kraften virke paa legemet, forend det faar det stanset?

At kraften heller ikke faar legemet öieblikkelig stanset, 
men maa arbeide mod bevægelsen i længere tid, förend dette 
opnaaes, er indlysende; legemet vil nemlig paa grand af sin 
træghed först lidt efter lidt tabe sin hastighed, og er den mod 
bevægelsen virkende kraft konstant, vil hastigheden aftage 
ligemeget hvert sekund, nemlig netop saameget som hastigheden 
vilde tiltage hvert sekund, om samme kraft virkede med istedet- 
for mod bevægelsen. Betegnes den konstante hastighedsforrin- 
gelse pr. sekund med a, vil fölgelig efter t sekunders forlob 
hastigheden være:

4- a.t, 
og legemet stanser altsaa, naar:

4 - at = o o: t =c- 
a

Indfores heri: a = —, erholdes: m
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Det vil sige: for at stanse et legeme, der bevæger sig 
med en vis, uforanderlig hastighed, maa kraften virke mod 
bevægelsen netop ligesaa længe, som naar den skal meddele 
legemet samme hastighed.

Med den aftagende hastighed:
v ~ vQ ~ at 

vil legemet i de nævnte t sekunder, medens kraften virker, 
bevæge sig et veistykke:

5 = v^t 4- j at2
Naar legemet stanser, altsaa naar der, som vi ovenfor 

har seet, er forlöbet en tid: t= er altsaa den tilbagelagte 
vei:

a ’ 2« 2a

og indfores heri: a = —, finder vi: m 
ir , o5 = °’- Å.s = i mvJ.2K 20

Altsaa: Kraften maa for at stanse et legeme, der be
væger sig med konstant hastighed, virke mod bevægelsen 
gjennem et ligesaa langt stykke vei, som naar den skal med
dele legemet samme hastighed.

Eksempel: En slæde, hvis vegt er 400 klgr., er af 
en kontinuerlig kraft meddelt en hastighed 3,75m. Efterat 
kraften har ophört at virke, vil slæden paa grund af sin 
træghed endnu glide et stykke, skjönt friktionen virker mod 
bevægelsen. Hvorlænge varer det, inden slæden stanser, naar 
friktionen kan sættes lig 0,04.400 klgr., og hvorlangt glider 
slæden paa grund af trægheden?

Af ligningen: K.t — m.v
. , . , 400finder vi: t — —— 

9,8

eek.
~ 9,5 6 6^,7 5 

0,04-400
Af ligningen: K.s = i niv2

„ , 400 3,752 w-
Merv: ^^'ö^oo17’”’
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B. Roterende bevægelse.
4. At legemets masse paa grund af sin træghed lægger 

hindringer iveien for bevægelsen ogsaa da, naar denne bestaar 
i en dreining om en akse, er indlysende nok; thi jo massivere 
et hjul er, desto vanskeligere er det, som bekjendt, at sætte 
det i bevægelse og at stanse det i dets bevægelse. Men ved 
roterende bevægelse er træghedens störreise afhængig ikke alene 
af störreisen af det roterende legemes masse, men ogsaa af den 
afstand, hvori massen befinder sig fra omdreiningsaksen; thi 
ligesom en krafts dreiende evne beror ligesaa meget paa kraf
tens arm, som paa kraftens störreise, saaledes vil ogsaa massens 
modstand mod bevægelsen vokse og aftage med den afstand, 
hvori massen er anbragt fra rotationsaksen.

At en masse ikke kan forflyttes i forhold til aksen, hvor
om dreiningen foregaar, uden at dette vil influere paa rotations
hastigheden, saasandt den dreiende kraft beholder sin oprinde
lige störreise og arm, er efter dette klart nok, og vi vil derfor 
undersöge, hvilken anden størrelse massen i den nye afstand fra 
aksen maa antage, forat ikke hastigheden skal lide nogen 
forandring ved forflytningen.

1. Man tænke sig 
en hjulring, (fig. 1), hvis 
masse er Af, forbundet 
med omdreiningsaksen ved 
arme, hvis vegt kan sæt
tes ud af betragtning. 
Kraften P o: vegten af 
loddet virker paa armen 
AC, og hjulet vil, tæn
ker vi os, i 1ste se
kund dreie sig vinkelen 
ACA', idet nemlig loddet 
Pi 1ste sekund vil synke 
et stykke ligt længden 
af buen AA'.

Fig. 1.
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2. Tænkes den samme 
masse anbragt i afstanden 
BC fra aksen og kraften P 
ogsaa virkende paa denne 
mindre arm (fig. 2), vil re
sultatet blive, at loddet i 
1ste sekund synker et lige- 
saa langt stykke som i for
rige tilfælde; thi massens af
stand fra aksen og kraftens 
arm er jo formindsket i 
samme forhold. Hjulet vil 
altsaa i dette tilfælde i 1ste 
sekund dreie sig en vinkel 
BCB\ som, da buen BB' 
har samme længde som buen 
AA' i forrige tilfælde, vil 

være ligesaa mange gange större end vinkelen ACA\ som ra
dien AC er större end BC. Betegnes derfor vinkelhastigheden 
(efter tiden f) i dette tilfælde med io' og i forrige tilfælde 
med w. vil:

3. Virker derimod 
kraften P paa armen 
A C, medens massen M 
som för er anbragt i af
standen BC (fig. 3), ind- 
sees let, • at kraftens drei- 
ningsevne bliver saa me
get större, som AC er 
större end BC. Saa- 
meget större vil altsaa 
ogsaa vinkelhastigheden 
(efter samme tid) i dette 
tilfælde være; betegnes 
denne med w"har man 
derfor:
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AC J AC2
W ~ BC’™

4. Endelig tænke 
man sig i afstanden AC 
anbragt en ny masse w, 
medens den samme kraft 
fremdeles virker dreiende 
paa samme arm AC (fig. 
4). Sammenligner vi nu 
dette tilfælde med til
fælde 1, finder vi alt 
uforandret med undta
gelse af massens stör
reise, og da nu massens 
modstand mod bevægel
sen er proportional med 
massens störreise, vil 
vinkelhastigheden i dette tilfælde være saa meget större end 
i forste tilfælde, som Af er större end ni. Betegner vi derfor 
vinkelhastigheden her med maa selvfølgelig:

w
Af

wm
Forlanges nu, at vinkelhastigheden i 3dje og 4de tilfælde 

skal være ligestore, maa:
Af AC2
m BC-

eller: M-. m = AC2: BC2
Enten altsaa massen m er anbragt i afstanden A C fra 

aksen, eller massen Af i afstanden BC^ er vinkelhastigheden 
den samme, naar blot forholdet mellem störreisen af de nævnte 
masser er det omvendte af forholdet mellem deres respektive 
afstandes kvadrater. Paa denne maade kan altsaa ved rote
rende bevægelse en hvilkensomhelst masse i en vis afstand fra 
omdreiningsaksen tænkes erstattet af en anden masse i en ny 
afstand, uden at rotationshastigheden derved lider nogen for
andring, naar blot den dreiende kraft beholder sin störreise og 
arm uforandret.
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5. I virkeligheden er nu ikke, som her forudsat, massen 
samlet i en bestemt afstand fra aksen, men tvert imod fordelt 
over det roterende legemes hele udstrækning. Legemets uen
delig mange enkelte massedele: Wj, m;. o. s. v. befinder 
sig i forskjellige afstande: o. s. v. Ifolge oven-
staaende kan vi imidlertid uden forstyrrende indflydelse paa 
rotationen samle alle disse massedele i en og samme afstand 
(a) fra aksen, idet massen nix i den nye afstand erstattes af 

r 2 r. 2massen af massen ~ • in., o. s. vpaa denne maadeal a-
kan vi da, istedenfor den over det hele fordelte masse, i afstanden 

r2 r2
a fra aksen tænke os massen:4- -- • in.. 4- 3O • in-> 4- . et- a- ' a-
. . . o. s. v. Almindeligt er det nu at tænke sig de enkelte 
massedele forlagte til afstanden 1 (den valgte længdeenhed) fra 
aksen, og i denne afstand faar vi da massen: 4- iny^
4- ^3^32 4- .... o. s. v. Denne sum, der betegnes med 2/w2, 
kaldes legemets t r æ g h e d s in o ni e n t med hensyn paa om- 
dreiningsaksen.

Under forudsætning af, at kraften P virker paa armen 1, 
vil altsaa accelerationen for et punkt i denne afstand (vinkel
accelerationen) være:

P
--  X"" 9

Pt og vinkelhastigheden altsaa: w'u = --—;
2mr

Virker derimod kraften paa en större eller mindre arm R, 
kan massem tænkes forflyttet til samme afstand, hvor 
i i,,den erholder værdien: —, og accelerationen for et punkt

i afstanden R fra aksen bliver félgelig:
P P.R- a = ■ , e ■ —-------

, , . , , PR^tog samme punkts hastighed: ^mr1
. . 4. , . PR.tog vinkelhastigheden: ^inr2
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Træghedsinoinentet ladei* sig- ved infinitesimah-egning let 
bestemme, naar man kjender det roterende legemes form og 
omdreiningsaksens beliggenhed.

Under forudsætning af, at rotationsaksen gaar gjennem 
legemets tyngdepunkt er træghedsmomentet:
for en kugle: g JZr2, hvor r er kuglens radius, og M

dens masse.
- ret cylinder: J Mr2 naar M betegner den hele masse,
- kegle: Mr2 r grundfladens radius, og drei

ningen foregaar om legemets egen 
‘ akse.

Eksempel: Om en skive, der er dreielig om en akse 
gjennem centrum, og hvis vegt er 10 klgr., er slynget en 
snor, i hvis ender er anbragt vegterne: P = 8 kilogr. og 
/ = 6,5 klgr. Skivens radius R er 7dcm- Hvor stor er acce
lerationen hos et punkt i skivens periferi, naar friktion og 
taugstivhed sættes ud af betragtning?

Den kraft, som i dette tilfælde virker dreiende paa skiven, 
er jordens tiltrækning paa overvegten: P p. Denne kraft 
virker paa en arm R, og de masser, som af den sættes i be
vægelse, er: massen af loddet P og loddet p i afstanden R 
fra aksen, og skivens masse, der samlet i afstanden ldcui- har

1 MR^ værdien: 2mr2 men i afstanden R: —r—— = -——— = i M ’ R- R2 *
_ i _ 5 
— ' 98 ~ 98

I afstanden R fra aksen har man altsaa:
8 6,r> 5 19, ,

massen: 93 +gg"+ 93— 93 
og kraften: 1,5 klgr.

Accelerationen hos et punkt af periferien er folgelig: 
^*9& _  ok dem. — O ni.
19,5 ’7 ’57

og med denne acceleration vil altsaa ogsaa det ene lod synke 
og det andet stige.



Skote-efterretninger for aaret 1877—1878.Klass a-inddeling*  og discipeltal.

*) Disciplene af 4 M. a hører alle til latinafdelingen, af 4 M. c 
hører alle til realafdelingen (engelsklinjen), 4 M. b derimod 
har baade latin- og realelever, der har undervisning sammen 
i de for begge linjer fælles fag.

I det forlöbne skoleaar har folgende klasser været i gang: 
yl. I fællesafdelingen:

1. De 3 forberedelsesklasser (1, 2, 3 F.), hver delt i to 
parallelklasser (a og b).

2. Iste—3dje middelklasse (1, 2, 3 3L), hver delt i tre 
parallelklasser (a, b, c).

lt. I realafdelingen:
1. 4de—6te middelklasse paa engelsklinjen, hver delt i 

to parallelklasser (4 31. b. E.),  4 31. c., 5 31. E. 
a og b, 6 31. E. a og b).

*

2. Realgymnasiets 3 klasser (1, 2, 3 R. G).
C. I latinafdelingen: ,

1. 4de—6te middelklasse paa latinlinjen (4 31. a, 4 31. 
b L. ),  5 31. L., 6 31. L.)*

2. Latin gymnasiets 1ste og 2den klasse (1, 2 L. G.) 
Fra næste skoleaar sættes 3dje klasse af latingymnasiet 
i gang.

Discipeltallet i disse 29 klasser var ved skoleaarets be
gyndelse i august maaned 720 og er ved programmets udgi
velse i mai 716; det störste antal (i maanederne oktober og 
november) har været 736, hvilket gjör i gjennemsnit 25 å 26 
i hver klasse; hvis forberedelsesskolen sættes ud af betragtning, 
bliver gjennemsnitstallet for hver klasse 22 å 23 og maximum 33.
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Skolens lærere.
Skolebestyrer Voss's ophold i udlandet (se progr. for 

1877 s. 81) varede til henimod jul; i hans sted var först in
spektör A. E. Eriksen og- efter dennes fratrædelse (se ne
denfor) inspektör S. W. Hofgaard konstitueret som be
styrer.

I hele skoleaaret har cand. mag. B. Dahl med offentligt 
stipendium opholdt sig udenlands for at fortsætte sine filolo
giske studier.

Af de i forrige aars program s. 81 fg. opförte lærere 
fratraadte inden skoleaarets begyndelse:
Cand, theol. H. Steens trup, lærer ved skolen fra 1873, nu 

udnævnt til stiftskapellan i Kristiania stift:
Dr. Gustav Storm, lærer ved skolen fra august 1874, blev 

i oktober 1877 udnævnt til professor i historie ved 
universitetet;

Cand, philos. Eliassen, lærer ved denne skole fra januar 
1875, (havde kun 3 timer ugentlig, forövrigt lærer ved 
Gjertsens skole, og ønskede nu, da den klasse, han havde 
undervist, var færdig med sin skolegang, ikke, længere 
at dele sig mellem to skoler).

Fra 15de september 1877 fratraadte endvidere:
Cand. mag. A. E. Eriksen, lærer ved skolen fra oktober 

1863 og i de senere aar tillige inspektör for latinafde
lingen og for undervisningen i modersmaalet, fra 1ste 
januar 1877 vikarierende bestyrer, nu udnævnt til 
rektor ved Tromsö offentlige skole;

Seminarist O. Ni Issen, lærei’ ved skolen fra august 1871, nu 
ansat i en anden livsstilling.

Fra 1ste januar 1878 fratraadte paa grund af anden virk
somhed cand, theol. E. Borchgrevink, lærer ved skolen 
fra 1ste januar 1877.

Endelig fratraadte fra 1ste mai 1878:
Cand, theol. Karl Fy hu, udnævnt til kateket i Farsund.
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I det forlöbne skoleaar er folgende nye lærere ansatte 
ved skolen:
M. J. Færden, prest (f. 1835, ex. art. 1855, ex. philos. 

1857, theol, embedsexamen 1861, alle med laudabilis, 
1858—1867 lærer ved Nissens latin- og realskole, 
1867—1875 pers, kapellan i Vang paa Hedemarken, 
fra 1875 prest ved Kristiania arbeidsanstalt o. s. v.)

N. Grö tern d, cand. mag. (f. 1846, ex. art. 1865 - laud. - 
ex. philos. 1866 - laud. præ. eet., filol. embedsexamen 
1877 - laud.)

J. F. Wilhelm Neuberth, student, (f. 1855, afgangs- 
examen ved Asker seminarium 1873 - meget godt, ex. 
art. 1877 - haud/illaud., tredjelærer ved Riser borger
skole fra 1873—1876).

31. R i n g i, (f. 1844, afgangsexamen ved Asker seminarium 
1864 - meget godt; lærer ved Drammens offentlige 
skole 1865—1876).

Skolens faste lærere er saaledes for tiden folgende:

Bestyrerne:
J. A ar s, cand. mag.
P. Voss, cand. mag.

Inspektorerne:
S. W. Hofgaard, cand. mag., lærer ved skolen fra august 

1864; inspektör for fællesafdelingen.
A. Höyer, cand. real., lærer ved skolen fra oktober 1866; 

inspektör for realgymnasiet samt for den mathematiske 
og naturvidenskabelige undervisning ogsaa inden de öv
rige afdelinger af skolen.

E. Nicolaysen, cand. theol., lærer ved skolen fra august 
1873; inspektör for middelskolens engelsklinje samt for 
undervisningen i tysk og engelsk ogsaa inden skolens 
övrige afdelinger ovenfor 3dje middelklasse.

De övrige lærere:
P. A. Paulsen, seminarist, lærer ved skolen fra aug. 1863-
C. Schollert, seminarist, ] , „ __ _
T . o A ’ ? lærere fra august 1864.Joh. Storm, professor, I



K. Nicolaysen, kgl. fuldmægtig] , - ,J ’ e r lærere fra august I860.
H. AV ang, kaptein, J
J. N. Brun, kaldskapellan, lærer fra oktober 1866.
Fr. Hansen, seminarist, 1 , r ........ ..  1OP7’ ’ f lærere fra august 1867.
Hans Sclijöth, adjunkt, I
J. A. Eriksen, cand, mag., lærer fra august 1868,
A. Is a ch se 11, skuespiller, .lærer fra august 1870.
E. Thorsen, skolens kasserer og sekretær, lærer fra august 

1873.
Th. Holter, cand, theol., 
Th. Ödland, cand theol., 
J. Schram, cand, mag.,

■ lærere fra august 1874 
i

Ole Johannesen, cand, philos., lærer fra januar 1875.
Bastian Dahl, cand, mag, 
T. H. Lödrup, cand, mag., 
H. Ly ehe, cand, philos., 
J. P. AVeisse, professor, 
Elling Holst, cand, real., 
H. Petersen, tegnelærer,

lærere fra august 1875.

lærere fra sept.br. 1875.

V. A. Aubert, cand, mag, lærer fra januar 1876.
Fr. Fredriksen, stud, theol.,
0. Kn Is berg, stud, philol., 
Kn. Olsen, stud, philol, f lærere fra august 1876.
John Söyland, cand, real., |
J. Thomes en, tegnelærer, |
Otto Andersen, cand mag., lærer fra januar 1877.
31. J. Færden, prest, 
N. Gröterud, cand, mag, lærere fra august 1877.

AV. Ne uber th, student, lærei’ fra septbr. 1877.
31. R ingi, seminarist, lærer fra oktober 1877.

Lærerinder:
Fröken Thea Jensen, ansat fra august 1874.
Fröken Agnes Holstad, ansat fra august 1875.
Fröken Augusta Holstad, ansat fra septbr. 1875.

sept.br
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Midlertidig ansættelse i det forlöbne skoleaar eller 
i en större del deraf har folgende herrer havt: 
A. Andersen, cand. theol, (norsk, historie og geografi). 
A. Aubert, cand, theol, (norsk, historie og geografi). 
I. Flood, stud, theol, (religion).
W. Færden, premierlöitnant i artilleriet (mathematik).
O. Gjerlöw, cand, theol, (religion, norsk og historie).
A. Kjær, cand. mag. (norsk, tysk og historie).
J. Nor by, stud, philol, (norsk og tysk).
A. Torp, cand. mag. (norsk og tysk).

Desuden har vikariater under længere forfald været be
sørgede af de herrer pastor Bernhoft, cand. theol. Ingebretsen, 
stud. real. Hjorth, Holt og Oftedahl. löitnant Kokkinn, samt i 
forberedelsesskolen af stud, theol. Krog, fröken Eckstein og 
fröken L. Holstad.

Skolens læge er siden 1872 doktor T. Wilse.

Undervisningen
har i det forlöbne skoleaar i alt væsentligt gaaet frem i over
ensstemmelse med den i programmet for 1876 indtagne under
visningsplan *)•  De enkelte forandringer i denne plan, som 
dels allerede er iverksatte, dels besluttede for fremtiden, bestaar 
væsentlig i en anden fordeling af det for enkelte fag bestemte 
timetal; vi meddeler derfor her (s. 73) en oversigt over den 
ugentlige timefordeling i de forskjellige klasser. Tabellerne 
s. 74—77 viser, hvorledes fagene i de forskjellige klasser har 
været fordelte mellem lærerne; de ved lærernes navn tilföiede 
tal betegner det ugentlige timetal. Væsentlig paa grund af, at 
skolebestyrer Voss i Iste halvaar var bortreist og kandidat Lö- 
drup i samme tid var fritaget for den störste del af sine timer 
for at læse til embedsexamen, har der paa enkelte punkter været 
nogen forskjel i fagfordelingen mellem skoleaarets to halvaar; 
paa tabellerne er der kun taget hensyn til 2det halvaar.

*) Denne er ogsaa udgivet særskilt og er til enhver tid at faa 
paa skolens kontor.



') Tysk paabegyndes først i 2det halvaar; i 1ste halvaar har norsk 10 timer. 2) For engelsklinjen 4 ti
mer. 3) For engelsklinjen 5 timer. ') Kun for latinlinjen.. 5) Kun for engelsklinjen. °) For engelsklinjen 3 timer. 
7) For engelsklinjen G timer. “) I vintermaanederne har vaabenøvelser kun 1 time ugentlig i hver klasse. u) Heraf 
2 timer oldnorsk. ’°) Heraf 3 timer oldnorsk. ”) For engelsklinjen 36.

Forberedelses
skolen. Middelskolen. 1 Latingymnasiet. Realgymnasiet.

1 kl .12 kl.; 3 kl.! 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 1 kl.' 2 kl. 3 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl.
.........  — — —— — ——— * ■

Religion ....................... 3 3 3 3\ 3 3 2 2 2 i 1 1 2 1 1 2
Norsk............................ 8 5 5 4 3

3 2)
3 : 3 4 9) 49) 3 4 9) 5^)

Tysk............................. - - - i 5>) 5 6 43) 3 3) ■ 1 1 1 1 1 1
Latin............................. - - - - - 84) 10 <) 8 4) i 9 9 9 - -
Græsk......................... - - - - - - - 8 8 7 - -
Engelsk......................... - - - - - - 5 5) 5^) 5») - 4 4 4
Fransk......................... - - - - - - - 2 6) 3 3 3 2 4 4 3
Historie. . . . . ... . - - 3 3 2 2- 2 2 3 2 2 3 2 2 3
Geografi...................... - 3 3 3 2 2 2 1 2 - 2 2 1
Naturfag...................... - - - - 1 2 2 3 2 - 5 5 4 ,
Regning og mathematik 6 5 4 4 4 5 5 5’) 5 3 3 2 6 6 5
Tegning....................... - - - - 2 2 2 5) 2 5) 2 5) - - ; 2 2 4
Skrivning...................... 6 4 3 3 2 2 1 - - - - -
Sang............................. - - 1 1 1 2 2 - - - - -
Gymnastik................... - - - 3 3 3 2 2 2 2 2 - 2 2 -
Vaabenövelser - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24 24 25 30 30 34 ’s?")
. , 1

Sum................ 36 35 34 35 32 34 35 32



74 A. Latin- og real-
Religion. Norsk. Tysk. Latin. Græsk.

i
• Fransk.
ii

2 LG. Brun 1
M. Færden 2 
Lødrup 
(Oldn.) 2

E. Nico
laysen 1

Grøte- 
rud 9

Grøte- 
rud 8

K. Nico
laysen 3

1 LG. Brun 1 V. Au
bert 3 Kjær 1 Grøte- 

rud 9 Aars 8 K. Nico
laysen 3

6 ML. Brun 2 V. Au
bert 3

E. Nico
laysen 3

V. Au
bert 8 Lyche 4

5 ML. Ödland 2 Ander
sen 3 Voss 3 Voss 10 Voss 1

* M a n Ödland 2 Torp 4 Lødrup 4 Hof- 
gaard 8

4Mb’) Flood 2 A. Au- 
' bert 4 Lyehe 4 Lødrup8

Engelsk. Tegning.

3 RG. Ödland 2
M. Færden 2
V. Aubert 
(Oldn.) 3

E. Nico
laysen 1

E. Nico
laysen 4

en
 2 Storm 4

2RG. Ödland 1
M. Fær
den (L.2) 2 
Lødrup 

01dn.iL)2

E. Nico
laysen 1 

(L.)
Ander
sen 4

H
ol

st 1
Pe

te
rs K. Nico

laysen 
3(L.)+1

1 RG. Gjerløw 1 V. Aubert 
(L.) 3

E. Nico
laysen 1

E. Nico
laysen 4 Pe

te
r

se
n 2 K. Nico

laysen 5

6 ME a. Ödland 2 Gjerløw 3 E. Nico
laysen 4

Grøte- 
Tud 5

Høyer 1
1’eters en 1 Lyche 5

6MEb. Gjerløw 2 Ilof- 
gaard 3

Hof- 
gaard 4 Schram 5 ohannesenl

Peterseni
Ander
sen 5

5MEa. Odland 2 A. Au
bert 3 Lyche 5 Ander

sen 5
Johanne

sen 1 
Peterseni

Lyche 1

5MEb. Gjerløw 2 Lødrup 3 Lødrup 5 E. Nico
laysen 5

Søyland 1 
Peterseni Lødrup 1

4M.b’)! Flood 2 A. Au
bert 4 Lyche 5 Lyche 5 Petersen2

4M.C’)' Odland 2 Ander
sen 4 Lyche 5 Lyche 5 Petersen2

Gymnastik (Wang): 2 og 1 RG., 2 og 1 LG., 6 ML., 6 ME. a og b 
2 timer. 5 ML., 5 ME. a og b 2 timer. 4 M. a, b, c 2 ti
mer. 3 M. a, b, c 3 timer. 2 M. a, b, c 3 timer. 1 M. a, 
b, c 3 timer.

') Se noten s. 68. 



afdelingen.
Historie. Geografi. Naturfag.

Regning og 
mathematik.

Skriv
ning.

2 LG. Weisse 2 Søyland 3

1 LG. Schjøth 2 Høyei’ 3

6 ML. Gjerløw 3 Schjøth 1 Høyer 2 Johannesen 5

5 ML. A. Aubert 2 Andersen 2 Søyland 3 Søyland 5 Wang 1

4Ma') Odland 2 Odland 2 Høyer 2 Søyland 5 Wang 1

4Mb') Fyhn 2 Fyhn 2 Johannesen 5

_______
1

3 RG. Schjøth 3 Høyer 1 Høyer 4 Holst 5

2 RG. Weisse 
(L.) 2

Høyer 2

Høyer 1
Johannesen 2 
1 Johanne- 
f sen 2
Høyer 1 

Joliaunescn 2

Holst G

1 RG. Kjær 2 Holst 6

6MEa. Fyhn 3 Fyhn 1 Høyer 2 Høyer 5

6MEb. Schram 3 Schram 1 Søyland 2 Johannesen 5.’

5MEa. Odland 2 Odland 2 Søyland 2 Johannesen o

5MEb. Andersen 3 Andersen 2 Søyland 3 Søyland 5

4MEb< Fyhn 2 Fyhn 3 Paulsen 2 Johannesen 5 Wang I

4MEc' Fyhn 2 Fyhn 2 Paulsen 2 W. Færden 5 Wang 1

Vaabenøvelser (Wang): 3, 2 og 1 RG., 2 og 1 LG., 6 ML., 6 ME. 
a og b, 5 ML., 5 ME. a og b 2 timer. 4 M. a, b, c 2 timer. 

Sang (Hansen): 4 M. a og b og 3 M. a 1 time. 4 M. b og c 1 
time. 3 M a 1 time. 3 M. b og c 2 timer. 2 M. a 1 time. 
2 M. b og c 1 time. 1 M. a 1 time. 1 M. b og c 1 time.

2) Et tilføiet (L.) betegner fælles undervisning med den tilsvarende klasse af 
latingymnasiet.
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B. Fælles-
' Religion. Norsk. Tysk. Historie.

3 M. a Ödland 3 Hofgaard 3
Isachsen 2 Hofgaard 6 Schram 2

3 M. b Schollert 3 V. Aubert 3
Isachsen 2 V. Aubert G Fyhn 2

3 M. c Schollert 3 Lødrup 3
Isachsen 2 Lødrup 6 Eriksen 2

2 M. a Gjerløvv 3 Norby 5 Norby 5 Eriksen 2

2 M. b Ringi 3 Kjær 5 Kjær 5 Olsen 2

2 M, c Fredriksen 3 Fredriksen 5 Fredriksen 5 Fyhn 2

1 M. a Ringi 3 Fredriksen 5 Fredriksen 5 Eriksen 3

1 M. b. Schollert 3 Kulsberg 5 Kulsberg 5 Schollert 3

1 M. c Ringi 3 Ringi 5 Ringi 5 Neuberth 3

3 F. a Aug. Holstad 3 Aug. Holstad 8 -
Aug. Hol

stad 3

3 F. b Hansen 3 Hansen 8 Hansen 3

2 F. a Jensen 3 Jensen 9

2 F. b Schollert 3 Schollert 9

1 F. a Agn. Holstad 3 Agn. Holstad 9

1 F. b Paulsen 3 Paulsen 9
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afdelingen.
Geografi.

1
Naturfag.1 

i
Regning. Skrivning. Tegning.

3 M. a Schram 2 Søyland 2 Ne uh er th 5 Wang 2 Thomesen 2

3M. b Fyhn 2 Paulsen 2 Neuberth 5 Wang 2 Thomesen 2

3M. c Eriksen 2 Paulsen 2 Neuber th 5 Wang 2 Thomesen 2

2 M. a Olsen 2 Paulsen 1 Holler 4 Olsen 2 Thoinesen 2

2 M. b Olsen 2 Paulsen 1 Neuberth 4 Wang 2 Thomesen 2

2 M. c Fyhn 2 Johanne
sen 1 Holler 4 Wang 2 Thomesen 2

1 M.a Eriksen 3 Ringi 4 Thorsen 3

IM.b Schallert 3 Neuberth 4 Thorsen 3

1 M. c Olsen 3 Neuber th 4 Thorsen 3

3 F. a Aug. Hol
stad 3

Aug. Hol
stad 4

Aug. Hol
stad 4

3 F.b Hansen 3 - Hansen 4 Thorsen 3

2 F.a
1
1 Jensen 3 Jensen 5 Jensen 4

2 F.b
i
J Schollert 3 Schollert 5 Thorsen 4

1 F.a
j Agn. Hol

stad 6
Agn. Hol

stad 6

1 F.b
i

1
Paulsen 6 Paulsen 6



Dimission til universitetet i 1877.
Æ Fra överste latinklasse efter den gamle ordning-:

1. C h ry s tie. Hans Andrew David, f. 11 august 1860, 
sön af kontrollör A. Chrystie, Kristiania. (Discipel af 
skolen i 11 aar).

2. Daae, Jess, f. 22 decbr. 1860, sön af professor L. Daae, 
Kristiania. (Discipel af skolen i 9 aar).

3. Hall, Birger Annius, f. 10 septbr. 1859, sön af sogne
prest H. Hall, Ullensaker. (Discipel af skolen i 6 aar).

4. Johnson, Gisle Christian, f. 14 januar 1860, sön af 
professor Gisle Johnson, Kristiania. (Discipel af skolen 
i 8l/2 aar).

5. Langa ard, Basmus, f. 18 juli 1860, sön af grosserer 
C. Langaard, Kristiania. (Discipel af skolen i 11 aar).

6. Nor dang, Ivar Andreas, f. 26 septbr. 1856, sön af 
gaardbruger P. Nordang, Söndmöre. (Discipel af skolen 
i 1 aar).

7. Olsen, Olaf, f. 19 juli 1859, sön af farver Ole Olsen, 
Hallingdal. (Discipel af skolen i 4 aar).

8. Salomonsen, Olaf Christian, f. 7 marts 1861, sön af 
overretssagfører C. C. Salomonsen, Kristiania. (Discipel 
af skolen i 10 aar).

9. Schibbye, Laurits Valdemar, f. 8 april 1860, sön af 
brugseier S. B. Schibbye, Aker. (Discipel af skolen i 
11 aar).

10. Schjelderup, Thorleif Fredrik, f. 7 oktbr. 1859, sön af 
konsul T. Schjelderup, Kristiania. (Discipel af skolen i 
11 aar).
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11. Schjong, Nils Fredrik Bruun, f. 28 august 1858, sön 
af læge A. I. Schjong, Hönefos. (Discipel af skolen i 
3 aar).

12. Segelcke, Nils Andreas Thrap, f. 28 septbr. 1860, sön 
af statsraad L. Segelcke, Kristiania. (Discipel af skolen 
i 11 aar).

13. Selvig, Brede Plade Stoltenberg, f. 21 april 1858, son 
af kjöbmand M. Selvig, Hölen. (Discipel af skolen i 
11 aar).

14. Smith, Vilhelm, f. 17 oktbr. 1859, sön af skibsforer H. 
Smith, Laurvik. (Discipel af skolen i 2l/2 aar).

15. Wessel, Andreas Bredal, f. 17 mai 1858, sön af inge- 
niörkaptein P. M. Wessel, Fredrikstad. (Discipel af skolen 
i 3 aar).

Disse 15 disciple bestod examen artium efter det gamle 
reglement med folgende karakterer:
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Sum i Hovedkarakter.
X

c

Chrystie. 3 2 1 1 2 3 1 1 1 3 2 20 Laudabilis.
Daae. 3 n o 1 2 2 2 1 1 4 3- 24 J Laudabilis.
Hall. 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 15 Laud.præ ceteris
Johnson. 4 4 2 2 n 4 1 2 1 2 2 27 : Laudabilis.
Langaard. 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 28 j Haud illaud.
Nor dang. 3 2 o 2 3 2 2 3 3 3 2 27 Laudabilis.
Olsen. 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 27 i Laudabilis.
Salonions en. 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 26 Laudabilis.
Schibbye. 3 3 2 1 2 2 2 4 2 2 1 24 ! Laudabilis.
Schjelderup. ü 3 2 2 2 2 2 4 3 3 4 30 Haud illaud.
Schjong. 4 3 3 2 2 3 2 4 1 1 1 26 Laudabilis.
Segelcke. 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 18 Laudabilis.
Selvig. i 4 4 2 2 2 2 2 o 2 3 5 33 Haud illaud.
Smith. !4 3 3 4 3 2 3 4 5 4 4 39 Son conteiniiciHliis.
Wessel. :3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 23 Laudabilis.
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Gjennemsnitskarakteren for de enkelte fag var folgende:

Norsk stil................................................ 3.2 o
Latinsk oversættelse................................ 2. s 7
Latin mundtlig.......................................2.07
Græsk....................................................... 1.8 7
Tysk.......................................................... 2.33
Fransk.......................................................2.3»
Religion...................................................... 1.G7
Historie....................................................2.7 3
Geografi....................................................2.oo •
Arithmetik.................................................2.40
Geometri....................................................2.33

Foruden ovennævnte 15 havde klassen endnu 7 disciple; 
af disse gik efter privat anmeldelse 5 op til examen artium, 
hvoraf 4 bestod examen, 2 med hovedkarakteren haud illauda
bilis og 2 med hovedkarakteren non contemnendns.

2 af klassens disciple gik over til en anden skole for at 
anvende endnu et aar paa sin forberedelse til examen artium; 
(i denne skole skulde nemlig endnu ikke den överste klasse 
af latingymnasiet være i gang i skoleaaret 1877—1878).

]}, Fra realgymnasiets överste klasse:

1. Löken, Peder, f. 14 septbr. 1858, sön af gaardbruger 
P. Löken, Aamot (Discipel af skolen i 4 aar).

2. Nicolaysen, Johan, f. 15 april 1860, sön af professor
J. Nicolaysen. Kristiania. (Discipel af skolen i 10 aar).

3. Omholt, Hans Vilhelm Dop, f. 25 aug. 1858, sön af 
skibskaptein E. Omholt, Arendal. (Discipel af skolen i 
3 aar).

4. Rogstad, Olaf Kjörbo, f. 27 juni 1859, sön af foged 
N. AV. Rogstad, Hamar. (Discipel af skolen i 3 aar).

5. Schjander, Nils Johan, f. 5 april 1859, sön af læge 
F. S. Schjander, Sarpsborg. (Discipel af skolen i 3 aar).

Disse 5 disciple bestod real ar ti um med folgende ka
rakterer:
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Løken.

Nicolaysen. 3

Omholt. 3

Rogstad. 3

Schjander. 3

i

Gjennemsnitskarakteren for de enkelte fag var folgende:

Norsk stil................................................ 3.2 o
Engelsk stil................................................3.oo
Mathematik, skriftlig.............................2.40
Fysik, skriftlig..........................................l.co
Religion...................................................... I.80
Oldnorsk................................................... 2.o'o
Engelsk*................................................... I.60
Fransk...................................................... 2.00
Historie....................................................2. c 0
Geografi....................................................2.8 0
Mathematik, mundtlig.............................2.8 o
Naturvidenskab.......................................2.4 o

Foruden ovennævnte 5 havde klassen endnu 1 discipel, der 
gik op efter privat anmeldelse og bestod realartium med hoved
karakteren temmelig godt.

6



Middelskolens afgangsexamen i 1877.
Kommissionen for afholdelse af middelskolens afgangsexamen 

ved de private skoler (se forrige aars program s. 94—95) be
stod i 1877 af skolebestyrerne Aars (formand), Gjör og 
Ho lan. Efter kommissionens forslag beskikkede kirke-depar
tementet folgende herrer til censorer:
I religion:
- norsk:
- tysk:
- latin:
- engelsk:
- fransk:
- historie:
- geografi:
- mathem.:
- naturfag:
- skrivning-

pastor Krogh, suppl.
inspektör Brock, —
kaptein Grüner, —
inspektör Hofgaard, — 
cand. mag. Wesenberg, — 
cand. phil. Bekkevold, — 
inspektör Eriksen, — 
cand. phil. Joh aussen, — 
cand. real. Friis, — 
inspektör H ö y e r, — 

cand, theol. Ödland, 
cand. mag. Aubert, 
cand. phil. Bruenech. 
cand.-mag. G reve, 
cand. mag. Schram, 
cand. mag. Schram, 
cand. phil. Ly ehe. 
cand. phil. Ly ehe. 
cand. phil. Eliassen, 
cand. real. Söyland.

og tegning: telegrafsekr. Arnesen, — kaptein Wang.
Opgaverne til de skriftlige pröver blev tilstillede skolerne 

fra kirke-departementet. De löd saaledes:
I m o d e r s m a a 1 e t: Giv en Skildring af et norsk Vas- 

drag. Fortæl om Vasdragenes Nytte og Betydning for Sam. 
færdsel og Bedrift.

1 tysk stil: Hvo af Eder har ikke hört tale om Fredrik 
den anden, Preussens store Konge? I vide Alle, at han var 
meget elsket af sine Soldater; han vidste ogsaa altid, med 
hvilke Ord han bedst kunde gjöre Indtryk paa dem, saavel i 
Spög som i Alvor.
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Beleiringen af Breslau begyndte han den sextende De
cember 1757. Sit Hovedkvarter havde han i et Bondehus i 
Nærheden af de netop aabnede Löbegrave. Paa Grund af denne 
Vinters strenge Kulde reve Tropperne, som lede Mangel paa 
Brænde, tilsidst Lader, Stalde og Huse ned for at skaffe sig 
Brændemateriale. Men da Dragonerne endog angrebe Træverket 
i Hovedkvarteret uden at höre paa den vagthavende Officiers 
indtrængende Forestillinger, saa denne sig nødsaget til at bruge 
Magt, lod Vagten træde ud og raabte: »Paa Enhver, som bare 
bryder lös det mindste Bord, lader jeg give Ild!» Soldaterne 
lo, thi de holdt ikke dette for Alvor. Kongen, som var bleven 
opmerksom paa den derved opstaaede Larm, lod sig give Beret
ning af Dili eieren. »Dette er ikke den rette Vei,» sagde han 
til ham. »Vent Han kun, jeg skal snart gjöre Ende paa Uvæ
senet.» Dermed traadte han ud for Dören. »Hör engang Dra
goner,» udbröd han, »naar I blive saaledes ved, saa falder 
Sneen ned i Sengen til mig; det kunne I dog ikke ville?» Nu 
blev Kongens Kvarter forskaanet.

I latinsk stil: Da Carthaginienserne erfarede, hvad 
der foregik paa Sicilien, troede de, at der nu var givet dem 
Leilighed til at bemægtige sig hele Øen, og satte med en stor 
Troppestyrke over til den. Paa samme Tid förte Pyrrhus Krig 
med Romerne; da Siculerne anraabte ’) ham om, at han skulde 
bringe dem Hjælp mod Carthaginienserne, satte han med sin 
Hær over Strædet og kom til Syracus 2). Efterat han her havde 
undertvunget mange Stater, blev han valgt til Siciliens Konge. 
Glad over denne lykkelige Fremgang 3) bestemmer han Siciliens 
Throne4) for sin Sön Helenus, som, da han var en Dattersön af 
Kong Agathokles, syntes at modtage den ligesom ved Arv; men 
Italien bestemmer han for Alexander. Derpaa leverede5) 
han mange heldige Slag mod Carthaginienserne. Nogen Tid 
efter kom der Gesandter til ham fra de italiske 6) Forbunds
fæller, som sagde, at de ikke kunde modstaa Romerne; dersom 
han ikke kom dem til Hjælp, vilde de overgive sig. Ængstet 
ved dette Budskab var han længe uvis, om han skulde fort

*) implorare. 2) Syracusæ, arum. 3) successus. 4) regnum.
5) udtrykkes ved facere. 6) Italicus.
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sætte ’) at före Krigen paa Sicilien, eller vende tilbage til 
Italien.

I engelsk stil: Skolekameraterne.
I Westminster-Skolen var der et Forhæng, som brugtes til 

at skille den överste Klasse fra den nederste. Af Vanvare kom 
en af Gutterne til at sonderrive dette Forhæng. Gutten, som 
var af et frygtsomt Gemyt, skalv ved Tanken om den Straf, 
som han havde ivente. Da tilbod en af hans Venner sig at 
tage Skylden paa sig, og han holdt Ord. — Gutterne bleve 
Mænd; Borgerkrigen udbrod, og den ene af dem — han, som 
havde sonderrevet Forhænget — sluttede sig til Parlamentet, 
den anden forblev Kongen tro. Den förste studerede Lovkyn- 
dighed og blev Dommer under Cromwell; den anden, som havde 
fulgt Royalisternes Fane, blev fangen og stillet for Retten som 
Oprörer. Dödsdommen skulde netop fældes, da Dommeren, hvis 
Opmærksomhed var vakt ved at höre den Anklagedes Navn, 
spurgte ham, om han ikke havde været Elev af Westminster- 
Skolen. Svaret overbeviste strax Dommeren om, at det var 
hans gamle, ædelmodige Ven. Uden at sige et eneste Ord ilede 
han til London, hvor han anvendte hele sin Indflydelse hos 
Cromwell for at frelse sin Ven, hvilket ogsaa lykkedes ham.

I regning og konstruktionstegning:
1. Konstruer et ligesidet Triangel paa Diagonalen i et Kva

drat, naar Kvadratets Side er 2cm-, samt en regulær Sex- 
kant, hvis Side er 4cm- Beregn Trianglets og Sexkantens 
Fladeindhold med 3 Decimaler.

2. At beregne Fladeindholdet af et Kvadrat, der er Mellem- 
proportionalledet mellem det ligesidede Triangel og den 
regulære Sexkant i Opgave No. 1. Konstruer Siden i 
dette Kvadrat.

3. En Person, som daglig brugte Kr. 2.50, beregnede, at 
han i Lobet af et Aar vilde komme i en Gjæld af Kr. 119. 
Han indskrænkede da sine Udgifter og fandt efter et Aars 
Forlob, at han havde et Overskud af Kr. 100. Hvor 
stor var hans daglige Udgift? (Aaret regnes til 365 Dage).

’) perscverare.
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4. Eh Vexel paa Kr. 500 sælges for Kr. 493.75, naar 
Diskontoen er 6 pCt. p. a. Hvor lang Tid efter Salget 
forfalder Vexelen til Betaling?

5. Med en Nöiagtighed af 2 Decimaler at finde Værdierne af 
x, y og z af Ligningerne:

Af skolens elever underkastede 47 sig middelskole-examen, 
deraf 16 paa latinlinjen, de övrige 31 paa engelsklinjen. Af 
disse blev en af latinlinjen rejiceret. Forövrigt var udfaldet 
folgende:

Examen paa latinlinjen.

1. Arnesen hovedkarakter Meget godt (2.15)

2. Caspari ---x--- Meget godt (1.7S)

3. Fjærem ---:--- Meget godt (2.43)

4. Fleischer ---x— Udnierket godt (1.36)

5. Gade, F. ---x--- Godt (2.65)

6. Grav ---x--- Godt (3.os)

7. Hagen ---- — Godt (3.oo)

8. Johnson ---x--- Godt (2.82)

9. Michelsen --- ---- ■ Udnierket godt (I.50)

10. Myhre —x— Udnierket godt (1.50)

11. Natvig —-— Meget godt (2.00)

12. Petersen ---- X---- Meget godt (1.8 O)

13. Reiss ----X---- Sieget godt (1.78)

14. Skattum ---- X---- Meget godt (1.71)

15. Stabeli ---- X---- Godt (3.11)

Examen paa engelsklinjen.
16. Berglund - hovedkarakter Udnierket godt (1-16)

17. Brinck ---- X----- Sieget godt (1.64)



86

realgymnasiet, (nr. 31 gik over til Hamar gymnasium),

18. Christiansen hovedkarakter Meget godt (1.57)

19. Dawes —;--- Udmerket godt O-so)
20. Gade, G. —s--- Meget godt (2.2 3)
21. Gjems —=--- Godt (2.7 3)
22. Günther —;--- Godt (2.7 0)
23. Hambro —;--- Meget godt (1.70)
24. Hansen ---;--- Meget godt (2.3 3)
25. Heiberg ---;--- Godt (2.7 0)
26. Heyerdahl — 5—- Meget godt (1.70)
27. Holtfodt —:— Godt (2.63)
28. Ingvoldstad —:— Meget godt (2.2 0)
29. Jensen ---=— Godt (2.07)
30. Johansen ---=--- Godt (3.07)
31. Kyhn -- — Godt (2.53)
32. Lund —;— Meget godt (2.23)
33. Michelet Meget godt (1.93)
34. Möller ---:--- Meget godt (2.00)
35. Nansen ---:— Meget godt (1.6O)
36. Nicolaysen — Godt (2.8o)
37. Ollendorff ---;--- Meget godt (1.73)
38. Kasch —s--- Godt (2.89)
39. - Schjong —=--- Godt (3.0 0)
40. Schwencke ---=--- Meget godt (2.47)
41. Skattum —---- Meget godt (!■»’)
42. Sundt, Chr. Godt (2-73)
43. Sundt, K. Godt (2.70)
44. Wahl —i— Meget godt (1.07)
45. Waage ---:--- Meget godt (2.40)
46. Ødegaard ---:--- Godt (2.63)

Af disse blev nr. 1—6 og 8-—14 optagne i latin-
gymnasiet, nr. 7,, 15, 18, 19, 23, 26, 29, 33, 35 og 41 i

nr. 17, 25, 30 og 46 i Kristiania handelsgymnasium; nr. 32 
og 44 i landkrigsskolens 1ste kl. A.; de övrige gik over til 
praktisk virksomhed.



Legater.
1. John Heuchs legat — stort 2000 kroner —, skjænket 

til minde om den i 1873 afdöde discipel John Heuch. 
Renterne uddeles hvert aar paa dennes dödsdag, 5te april, 
til en discipel, der har friplads i skolen; den samme di
scipel beholder det under hele sin skolegang, saafremt han 
vedbliver at være værdig og trængende dertil. I henhold 
til disse bestemmelser blev legatets renter den 5te april 
1878 tildelt den samme discipel, som nu i flere aar har 
nydt godt deraf.

2. Legatet til skolebestyrer Andreas Falkenbergs minde. 
I skolens program for 1875 (s. 67) erdet omtalt, at den 
deltagelse, som Andreas Falkenbergs död vakte i vide 
kredse, havde fundet et smukt udtryk deri, at der til 
understöttelse for hans efterladte enke og börn ved fri
villige sammenskud i Kristiania, Bergen og flere steder 
var tilveiebragt en kapital af vel 4500 spd. (eller 18000 
kroner). Senere blev denne sum yderligere foröget til i 
alt ca. 20,000 kroner, saa at den komite i Kristiania, der 
stod i spidsen for indsamlingen *), efter at have sikret 
hvert af Falkenbergs tre ældste horn indtil det fyldte 
20de aar en aarlig livrente af 240 kroner endnu havde i 
behold en kapital af 12000 kroner, som er bleven anvendt 
til stiftelsen af et legat. Da bidragsyderne sandsynligvis 
vil have interesse af at se, hvorledes denne sag er bleven

♦) Ogsaa i Bergen, hvor Falkenberg et aars tid havde virket 
som bestyrer af Tanks skole, havde der dannet sig en komite 
i samme øiemed, og gjennem denne komite indkom en be
tydelig del af den ovennævnte sum, nemlig kr. 4505.40. 
Den bergenske komite oversendte dette belob til Kristiania- 
komiteen og gav denne fuldmagt til at disponere derover 
efter bedste skjøn.
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endelig ordnet, har vi troet at burde meddele dette legats 
fundats, der her vil have en naturlig plads, ikke alene 
fordi den allerstörste del af Falkenbergs virksomhed som 
skolemand var knyttet til denne skole, og fordi det hoved
sagelig var i sin virksomhed her, at han vandt de fleste 
af de venner, som har virket med til legatkapitalens til
veiebringelse, men ogsaa fordi legatet ifölge en af fundat
sens bestemmelser (§ 4) vil komme ikke alene Falkenbergs, 
men i fremtiden ogsaa andre læreres efterladte tilgode og 
fortrinsvis de læreres, som har virket ved denne skole.

Ved kgl. resolution af 19de juni 1877 er der meddelt 
naadigst konfirmation paa folgende af Kristiania-komiteen ved
tagne

fundats:

g 1. Legatet, hvis kapital er en del af et til fordel for afdöde 
skolebestyrer Andreas Falkenbergs efterladte familie ved 
privat subskription tilveiebragt belob, og som bærer havn 
af »Legat til skolebestyrer Andreas Falkenbergs minde,» 
er oprettet til fordel for enker og börn efter lærere ved 
skoler for den höiere almendannelse.

§ 2. Legatet, hvis kapital udgjör 12000 — tolv tusinde — 
kroner, der for tiden er anbragte i en pantobligation, staar 
under bestyrelse af det kgl. kirke- og undervisnings-depar
tement, hvilket, naar pantobligationen i sin tid er bleven 
indfriet, har at træffe bestemmelser om kapitalens anbrin
gelse paa den for offentlige stifteisers midler foreskrevne 
maade, ligesom det har at fatte beslutninger om renternes 
uddeling efter nedenstaaende regler.

g 3. De aarlige renter af ovennævnte kapital skal overensstem
mende med hensigten med den til legatets stiftelse sted
fundne subskription indtil videre tilfalde skolebestyrer 
Falkenbergs efterladte efter folgende regler:

240 „— to hundrede og firti — kroner aarlig afholdes 
forlods til bestridelse af udgifterne ved Falkenbergs 
yngste barn, Andreas’s, forsørgelse og opdragelse, indtil 
det har fyldt sit 20de aar. Efter det nævnte barns 
död eller fyldte 20de aar skal disse 240 kroner til- 
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falde enkefru Falkenberg for hendes levetid. De övrige 
renter tilfalder ligeledes hende, saalænge hun lever. 
Efter hendes död fordeles renterne, forsaavidt ikke 
nogen del deraf efter det foranstaaende forlods maatte 
tilkomme det yngste barn, ligelig mellem Falkenbergs 
fire börn eller dem af disse, som til enhver tid maatte 
være ilive. De enkelte börns ret til renterne bort
falder dog for pigebørnenes vedkommende, naar de 
bliver gifte, og for gutternes vedkommende, naar de 
er komne i en selvstændig stilling.

§ 4. Naar der ikke længere er nogen efter g 3 berettiget, ud
deles de aarlige renter til understøttelse for enker eller 
börn efter lærere ved offentlige eller private skoler for 
den höiere almendannelse. Fortrinsberettigede til at nyde 
godt af legatet er ifolge derom af enkefru Falkenberg 
fremsat önske enker eller börn efter mænd, der har været 
lærere ved Aars og Voss's skole i Kristiania, og i til
fælde af, at saadanne ikke findes, eller at skolen er bleven 
nedlagt, enker eller börn efter mænd, der har været lærere 
ved den Tankske skole i Bergen, — alt selvfølgelig under 
forudsætning af vedkommendes trang og værdighed.

§ 5. Hver gang uddelingen af understøttelse skal foregaa, ud- 
færdiges paa sedvanlig maade offentlig bekjendtgjörelse om 
det belob, som haves til raadighed. Valget mellem an
søgerne — under iagttagelse af det i § 4, 2det passus 
indeholdte forbehold — samt bestemmelsen af understøttel
sernes störreise og varighed træffes af kirke-departementet 
eller af de dertil af samme bemyndigede. De nödvendige 
nærmere regler med hensyn til uddelingen gives af kirke
departementet.

g 6. Skulde der noget aar ikke være nogen trængende ansöger 
til dette legat, skal renterne for det aar tillægges kapitalen 
og gjores frugtbringende paa samme maade som denne. 
Dog skal i saadant tilfælde de opsparede renter ogsaa, om 
saa skulde findes hensigtsmæssigt, kunne anvendes til for
øgelse af understøttelserne i et eller flere folgende aar.

§ 7. Bestemmelser om midlernes forvaltning og om regnskabs 
aflæggelse m. v. gives af kirke-departementes.



Om skolepenge og fripladse.
Skolepengene udgjör:

for 1ste og 2den forberedelsesklasse. . . 8 kroner maa nedlig 
- 3dje forberedelsesklasse.................... 12 — —
- 1ste, 2den og 3dje middelklasse. . . 16 — —
- de liöiere klasser.................................20 — —

For den nederste af 2 brödre fragaar en tredjedel. Af 
3 brödre gaar den nederste frit, de to andre betaler helt nd. 
Af 4 brödre gaar den næstnederste frit, og for den nederste 
fragaar en tredjedel. Yderligere nedsættelser finder ikke sted. 
(Ved betalingen afrundes dog altid til femmere af öre, saa at 
der f. eks. istedenfor» 33 ’/3 betales 35 og for 662/a betales 
65 öre).

Skolepengene erlægges forskudsvis og skal, i regelen ind
betales den förste læsedag i hver maaned.

Skolepengene beregnes altid for hele m a an eder, nemlig 
fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, 
til slutningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar altsaa 
en discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse, betaler 
han skolepenge fra 1ste august.

Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse ske 
2 m a a n e d e r f o r u d. Hvis nogen udmeldes med kortere 
varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmel
delsestid er forlöben. Fra denne, regel undtages de disciple, 
som gaar ud efter skolens raad eller önske; disse betaler nemlig 
kun til udgangen af den maaned, i hvilken de gaar ud.

Naar skolepengene ikke er betalte for 2 maaneder, kan 
bestyrelsen negte vedkommende discipel adgang til skolen.

Fripladse eller nedsættelse af skolepengene tilstaaes kun 
trængende disciple, der viser god opförsel og gjör god frem
gang i skolen, og som har været skolens disciple i mindst et 
par aar og i denne tid har betalt sine skolepenge ordentlig. 
I forberedelsesskolen uddeles ikke fripladse uden 
i ganske extraordinære tilfælde.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar ind
leveres inden den 1ste mai.

Fripladse har i det forløbne aar været bevilgede med 
et belob af kr. 8024.90.



Examen 18 7 8.
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Den daglige undervisning slutter:
for 6 M. L.......................................................
- 6 M. E.......................................................
- 3 R. G.......................................................
- 2 L. G. og 2 R. G.................................
- 1 L. G. og 1 R. G................................
- 5 M. og 4 II............................................
- 3 M. og 2 M...........................................
- 1 31............................................................

onsdag 5te juni, 
torsdag 6te juni, 
lördag 15de juni.

mandag 17de juni.

tirsdag 18de juni, 
lördag 22de juni, 
tirsdag 25de juni.

For forberedelsesklasserne holdes ingen egentlig exa
men ; men forældre og foresatte indbydes til at overvære under
visningen i 2 F. og 3 F. de to sidste læsedage (3dje og 4de 
juli) og i 1 F. den sidste læsedag (4de juli) for at gjöre sig 
bekjendte med det standpunkt, klasserne har naaet. Den orden, 
hvori overhoringen i de forskjellige fag vil foregaa, kan sees 
af examenstabellen for de nævnte dage.

Examen i skrivning og tegning samt de skriftlige prover 
for 1ste til 3dje middelklasse er afholdt tidligere.

Hvor ikke anderledes er bemerket, begynder examen om 
formiddagen kl. 9, om eftermiddagen kl. 4y2-

Det ved hvert fag anförte nummer betegner det værelse, 
hvor examen holdes. (Nr. 1—6 er i sidebygningen, nr. 7—15 
i hovedbygningens 1ste etage, nr. 16—27 i dens 2den og 
nr. 28—30 i dens 3dje etage).

NB. Skolepenge betales mandag den 1ste og tirsdag den 
2den juli kl. 9—11 formiddag.
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Mandag 17de juni.

Formiddag,

hispektion kl. 83/.-,-
et. Høyer.
et. V. Aubert.

G M. 1 og 2 Tysk stil nr. 19 inspektion kl. 9—10 V. Aubert.

6 M. 3 og 4 Tysk stil „ 28

Do.
Do.
Do.
Do.

,, 10—11
„ 11-12
„ 12-1
„ 9-10

Ly ehe.
E. Nicolaysen.
V. Aubert.
Høyer.

6 M. 5 Tysk stil nr. 32

Do.
Do.
Do.
Do.

„ 10-11
„ 11-12
„ 12-1
„ 9-11

Grøterud.
Lyche.
Høyer.
Petersen.

6 M. 6 Tysk stil ., 29

Do.
Do.

„ 11-12
„ 12-1

Gjerløw.
0. Andersen.

Tirsdag 18de juni,

Formiddag,

3 et. E. Nicolaysen.
2 et. O. Andersen.

Inspektion kl. S3/4—9 |

GM. 1 og2 Latinsk stil nr. 19 inspektion kl. 9—11 V. Aubert.
Do. 51 11—12 Johannesen.
Do. 71 12—1 V. Aubert.

6 M. 3 og 4 Engelsk stil „ 28 Do. 71 9-10 E. Nicolaysen.
Do. n 10—11 Petersen.
Do. 11—12 A. Andersen.
Do. 71 12-1 Høyer.

6 M. 5 Engelsk stil nr. 32 Do. 55 9—10 0. Andersen.
Do. 77 10—11 Høyer.
Do. 51 11—12 Hofgaard.
Do. 51 12—1 Gjerløw.

6 M. 6 Engelsk stil ., 29
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Onsdag 19de juni,

Formiddag.

Inspektion kl. 83A—9 )• 3 et Johannesen- 
J 2 et. Petersen.

6 M. 1 og 2 Regning skr. og 
konstruktionstegning nr. 19 inspektion kl. 9—10 E. Nicolaysen

6 M. 3 og 4 Regning skr. og 
konstruktionstegning nr. 28

6 M. 5 Regning skr. og kon
struktionstegning nr. 32

6 M. 6 Regning skr. og kon
struktionstegning nr. 29

Do.
Do.
Do.

„ 10—11 V. Aubert.
., 11—12 Gjerløw.
„ 12-1 V. Aubert.

Do. 5) 9—11 Petersen.
Do.. n 11-12 Odland.
Do. 12—1 Lyche.

Do. 3) 9—10 Johannesen.
Do. n 10—11 Schram.
Do. 33 11—12 0. Andersen.
Do. 3, 12-1 Hofgaard.

7
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Lørdag 22de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/t

3 R. G.
2 R. G. • Engelsk stil nr. 30
1
2

R
L.

G.
G. latinsk overs. 19

1 L. G. Latinsk stil 99

6 M. 1 Mathematik 1? 22
5 M. L. Tysk stil 99 18
5 M. E. a. Tysk stil 59 16
5 M. E. b. Tysk stil 95 17
4 M. a. Naturhistorie n 20
4 M. b. Engelsk stil 9) 21
4 M. c. Engelsk stil 99 22

g ) 3 et. Lødrup.
J 2 et. Grøter ud.

inspektion kl. 9—10 Petersen.
Do. „ 11—2 Holst.

Grøterud.

Johannesen (censor Søyland).
A. Andersen.
Lyche.
Lødrup.
Høyer.
Flood.
Nor by.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4’/,—4’/3 2 et. 0. Andersen.
1 L. G. 1 Græsk nr. 24 Aars.
6 M. 1 og 2 Tysk „ 19 E. Nicolaysen (censor Bruenech).
6 M. 3
6 M. 5
6 M 6
4 M. b.

Engelsk „ 18 Grøterud (censor Wesenberg). 
Fransk „ 21 0. Andersen (censor Schram). 
Religion „ 22 Ödland (censor Bernhoft).
Engelsk „ 17 Lyche.
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Mandag 24de juni.
Formiddag.

r w 11 an n 1 3 et. M. Færden. Inspekbon kl. 87,-9 } ø A

3
1
2
2
1

6
6

5

R. G. i Norsk stil nr. 30
R. G (

l Norsk stil „ 28
R. G. I
L. G. Norsk stil „ 19

M. 3 Geografi „ 32
M. 5 Engelsk „ 22

M. L. Latinsk stil „ 18

inspektion kl. 9—12 V. Aubert.
Do. „ 12—2 Holst.
Do. „ 9—12 M. Færden.
Do. „ 12—1 Grøterud.
Do. „ 9—10 Schjøth.

10—1 Wang.
A. Andersen (censor O. Andersen).
Schram (censor Wesenberg).
1 insp. kl. 9—11 Kjær.
J Do. „ 11—12 Odland.

5 M. E. a. Engelsk stil „ 
5 M. E. b. Engelsk stil „ 
4 M. a. Norsk stil „ 
4 M. b. Norsk stil „ 
4 M. c. Norsk stil „

16 Lyche.
17 E. Nicolaysen.
20 Neuberth.
21 A. Aubert.
23 Olsen.

Eftermiddag.

Inspektion 47»—4‘/3 2 et. Høyer.

3 R. G. Religion
2 R. G. i Naturhistorie
1 R. G. )
1 L. G. 2. Græsk
6 M. 1 og 2. Fransk
6 M. 4. Tysk
6 M. 6. Historie
5 M. E. a. Naturlære
4 M- a. Mathem. skr.
4 M. b. Mathem. skr.
4 M. c. Mathem. skr.

nr. 27 Odland.

24 Høyer.

„ 17 Aar s.
„ 19 Lyche (censor Schram).
„ 18 E. Nicolaysen (censor Bruenech).
„ 22 O. Andersen (censor Gjør).
„ 16 Søyland.
„ 20 Wang.
„ 21 Johannesen.
„ 23 W. Færden.

7*
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Tirsdag 25do juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/,-9 1 3 et Schram-
I 2 et. A. Aubert

3 R. G. Norsk stil nr.

2 L. G. Latinsk stil 1
1 L. G. Græsk stil I

6 M. 4. Engelsk „
6 M. 5. Historie „
6 M. 6. Naturkundskab .,
5 M. L. Norsk stil .,
5 M. E. a. Norsk stil „
5 M. E. b. Norsk stil .,
4 M. a. Historie „
4M.b. (L.) Norsk „
4M.b. (E.) Engelsk .,
4 M. c. Norsk ,,

17 insp. kl. 9—11 Lødrup.
Do. „ 11—2 Holst.
Do. „ 9—10 K. Nicolaysen.

19 > Do. „ 10—12 V. Aubert.
Do. „ 12—1 Wang.

22 Grøterud (censor Wesenberg).
30 Schram (censor Gjør).
29 Høyer (censor Friis).
18 A. Andersen.
1G Johannesen.
17 inspektion som 3 R. G.
20 Odland.
21 A. Aubert.
24 Lyche.
23 O. Andersen.

Eftermiddag.

Inspektion 4'/;—4'/2 2 et. Lyche.

6 M. 3. Fransk nr. 18 Lyche (censor Schram).
5 M. E. a. Geografi „ 19 Odland. .
4 M. a. Latinsk stil „ 20 Hofgaard.
4M. b. (E.) Norsk „ 21 A. Aubert.
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Onsdag 26de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 l 3 eL Aubert. 
J 2 et. Kjær.

3
2

R.
R.

S: > Naturlære skr. 1 nr. 19 insp. kl. 9—11 Kjær.
J „11—2 Wang.

2 L. G. Norsk stil
6 M. 1 og 2 Latin nr. 30 V. Aubert (censor Voss).
6 M. 3 Tysk „ 28 E.’Nicolaysen (censor Bruenech).
6 M. 4 Fransk „ 24 Lyche (censor Schram).
5 M. L. Norsk „ 18 0. Andersen. .t
5 M. E. a. 1 Norsk „ 16 A. Aubert.
5 M. E. b. Religion „ 17 Gjerløw.
4 M. a. Tysk stil „ 20 Lødrup.
4 M. b. Tysk stil „ 21 Johannesen.
4 M. c. Tysk stil „ 23 Saxlund. _

Eftermiddag.

Inspektion 4’A — 4'/2 2 et. Johannesen.

2 R. G. Engelsk nr. 27 0. Andersen.
1 L. G. Religion „ 22 Brun. 1
6 M. 2 Mathematik „ 19 Johannesen (censor Søyland).
5 M. L. Mathem. skr. „ ISA. Aubert.
5 M. E. a. Mathem. skr. „ 20 Wang.
5 M. E. b. Mathem. skr. „ 17 Gjerløw.
4 M. a. Geografi „ 23 Odland.
4 M. b. (L.) Geografi „ 21 Saxlund.
4 M. c. 1 Naturhistorie. „ 24 Hjorth.
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Torsdag 27de juni.
Formiddag.

2 R. G.
1 R. G.

Inspektion kl. 83A—9 1 $ e*’
J 1 et. Norby.

1 Mathem. skr. nr. 19 Holst.

6 M. 1 Naturkundskab „ 24 Høyer (censor Friis).
6 M. 3 Religion „ 20 Odland (censor Bernhoft).
6 M. 4 Geografi „ 22 A. Andersen (censor Eriksen).
5 M. L. Naturfag „ 18 Søyland.
5 M. E. a. 2 Norsk „ 16 A. Aubert.
5 M. E. b. Historie „ 17 0. Andersen.
4 M. b. (E.) Geografi „ 21 Saxlund.
4 M. c. Tysk ., 23 Lyche.
3 M. a. 1 Norsk „ 10 Hofgaard.
3M. b. 1 Norsk „ 9 V. Aubert.
3 M. c. 1 Norsk „ 7 Lødrup.
2 M. a. 1 Norsk ., 8 Norby.
2M. b. 1 Norsk „ 12 Kjær.
2M. c. 1 Norsk „ 11 Fredriksen.
1 M. a. 1 Religion „ 14 Ringi.
1 M. b. 1 Norsk „ 15 Kulsberg.
1M. c. Regning „ 13 Neuberth.

Eftermiddag.
Inspektion kl. J A»bort.

J 1 et. Fredrikse
3 R. G. Geografi ognaturhist. nr. 27 Høyer.

18 Weisse.

1 L. G. Norsk 24 V. Aubert.
6 M. 5 Naturkundskab 19 Søyland (censor Friis).
6 M. 6 Engelsk 22 Grøterud (censor Wesenberg).
5 M. L. 2 Latin 18 Voss.
5 M. E. a. 1 Tysk 55 16 Lyche.
4 M. a. Religion n 20 Ödland.
4 M. b. (L). Naturhistorie n 21 Hjorth.
4 M. c. 2 Historie n 23 A. Andersen.
3 M. a. 2 Norsk N 10 Hofgaard.
3 M. c. 2 Norsk 7 Lødrup.
2 M. a. 2 Norsk 5, 8 Norby.
2 M. b. 2 Norsk n 12 Kjær.
2 M. c. 2 Norsk 11 Fredriksen.
1 M. b. 2 Norsk n 15 Kulsberg.
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Fredag 28de juni,
Tormiddag,

Inspektion kl. 83A— 9 } 2 et. Johannesen.
1 et. Neuberth.

2 L. G. Religion nr.. 27 Brun.
1 L. G. Tysk 33 22 Kjær.
1 R. G. Tysk s> 24 E. Nicolaysen.
6 M. 2 Natur kundskab n 19 Høyer (censor Friis).
6 M. 4 Religion n 21 Odland (censor Bernhoft).
6 M. 6 Norsk 33 29 V. Aubert (censor Brock).
5 M. L. Geografi 33

18 0. Anderser.
5 M. E. a. 2 Mathematik S3 16 Johannesen.
5 M. E.b. Geografi 53 17 A. Andersen.
4 M. a. Mathematik 53 20 Søyland.
4 M. c. 1 Religion tt 23 Odland.
3 M. a. 1 Tysk tt 10 Hofgaard.
3 M. b. Regning tt 9 Neuberth.
3 M. c. 1 Tysk 3, 7 Lødrup.
2 M. a. 1 Tysk tt 8 Norby.
2 M. b. 1 Historie og Geogr. 3? 12 Olsen.
2 M. c. 1 Tysk 33 11 Fredriksen.
1 M. a. 2 Religion 33 14 Ringi.

Eftermiddag,

Inspektion kl. * et ^1Colay
t ) 1 et. Hofgaard.

3 R. G. Historie nr. 22 Schjøth.
1 R. G. Fransk „ 19 K. Nicolaysen.
5 M. L. 1 Latin „ 18 Voss.
5 M. E. a. 1 Mathematik „ 16 Johannesen.
5 M. E. b. Naturlære „ 17 Søyland.
4 M. b. (E.) Naturhistorie „ 21 Hjorth.
4 M. c. 2 Religion „ 23 Ödland.
3 M. a. 2 Tysk „ 10 Hofgaard. »
3 M. b. Geografi 9 Saxlund.
3 M. c. 2 Tysk „ 7 Lødrup.
2 M. a. 2 Tysk „ 8 Norby.
2 M. b. 2 Historie og Geografi „ 12 Olsen.
2 M. c. 2 Tysk „ 11 Fredriksen.
1 M. b. Regning n 15 Neuberth.
1 M. c. Norsk „ 14 Ringi.
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Lørdag 29de juni,

Formiddag.

3 R. G. 1
2 L. G. J
2 R. G. 1
1 R. G. J

Inspektion kl. 83/.,—9 | 2 et. Holst.
1 et. Schram.

Holst.

Høyer.

Mathem. skr. i

Geografi

ir. 17

24

1 L. G. Latin 22 Grøterud.
6 M. 1 og 2 Norsk 19 V. Aubert (censor Brock).
6 M. 3 Historie 23 0. Andersen (censor Gjør).
6 M. 5 Mathematik 21 Johannesen (censor Søyland).
5 M. L. 2 Historie 5) 18 A. Aubert.
5 M. E. a. 2 Tysk n 16 Lyche.
4 M. a. Latin 5? 20 Hofgaard.
4 M. c. 1 Historie 24 A. Andersen.
3 M. a. 1 Historie ogGeogr. 10 Schram.
3 M. c. Regning r 7 Neuberth.
2 M. a. Geografi 8 Olsen.
2 M. c. 1 Religion 11 Fredriksen.
1 M. a. 1 Historie og Geogr. 14 Eriksen.
1 M. b. 1 Tysk 15 Kulsberg.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/s-4I/a l 2 et Wiand- 
I 1 et. Olsen.

2
2

L. G. i
R’. G. f

F ransk nr. 19 K. Nicolaysen.

G M. 6. Fransk „ 22 0. Andersen (censor Schram).
5 M. L. 1 Historie „ 18 A. Aubert.
5 M. E. a. 1 Religion „ 16 Ödland.
5 M. E. b. Mathematik „ 17 Søyland.
4 M. b. (L.). Mathematik „ 21 Johannesen.
4 M. c. 2 Naturhistorie „ 23 Hjorth. '
3 M. b. Religion „ 9 Scliüllert.
2 M. a. 1 Religion „ 8 Gjerløw.
2 M. c. 2 Historie og Geogr. „ 11 A. Andersen.
1 M. a. 2 Historie og Geogr. „ 14 Eriksen.
1 M. c. Geografi „ 12 Olsen.
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Mandag 1ste juli,

formiddag.

Inspektion kil 83/.;—9 I $ Ryland.
1 1 et. kulsberg.

3 
2
2 
1
1
6 
6
6 
5
5 
4
4 
3
3 
1
1

R. G. Oldnorsk nr.
R. G. Religion „
L. G. Mathematik „
L. G. Fransk „
R. G. Mathematik „
M. 1 og 2 Geografi „
M. 4 Naturkundsk. „
M. 5 Religion „
M. L. Tysk „
M. E. b. Norsk „
M. b. (E.) Mathematik „
M. c. Engelsk „
M. a. Regning „
M. b. Historie „
M. a. 1 Norsk „
M. b. 2 Tysk „

27 V. Aubert.
21 Ödland.
23 Søyland.
22 K. Nicolaysen.
16 Holst.
19 Schjøth (censor 0. Andersen).
20 Høyer (censor Friis).
11 Gjerløw (censor Bernhoft).
18 Voss.
17 Lødrup.
12 Johannesen.
24 Ly ehe.
10 Neuberth.
9 A. Andersen.

14 Fredriksen.
15 Kulsberg.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 471_ 1 2 et. Fredriksen.
1 1 et. II j or th.

1 
1 
G
3 
2
2 
2
1

L. G. Mathematik nr. 23 Høyer.
R. G. Norsk n 21 V. /Yubert.
M. 6 Tysk „ 22 Hofgaard (censor Bruenech).
M. c. Religion „ 7 Schollert.
M. a. Regning „ 8 Holler.
M. b. Naturhist. „ 12 Hjorth.
M. c. Naturhist. „ 11 Johannesen.
M. a. 2 Norsk „ 14 Fredriksen.
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Tirsdag 2den juli.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/t—9 1 $ e^‘ ®Jer^w* 
J 1 et. Ringl.

3 R. G. Mathematik skr. nr. 27 Holst.
9 P r 1 Oldnorsk „ 19 Lødrup.

1 R. G. Historie „ 22 Kjær.
G M. 3 Norsk „ 17 Gjerløw (censor Brock).
6 M. 5 Geografi „ 21 Schram (censor Eriksen).
5 M. L. 2 Religion „ 18 Odland.
5 M. E. a. Engelsk ,, 16 0. Andersen.
4 M. a. Norsk ., 20 A. Andersen.
4 M. b. (L.) Tysk 24 'Lyche.
4 M. c. 1 Mathematik „ 23 W. Færden.
3 M. a. Naturhistorie „ 10 Søyland.
3M. b. 2Norsk ,, 9 V. Aubert.
2 M. b. 1 Religion ., 12 Rin gi.
1 M. c. Historie „ 11 Neuberth.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4‘A—4’/a 1 2 et. Brun.
J 1 et. Holler.

2 L. G.
2 R. G.

Tysk nr. 20 E. Nicolaysen.

6 M. 2 Religion „ 19 Bruri (censor Bernhoft).
6 M. 4 Historie ., 18 0. Andersen (censor Gjør).
6 M. 6 Mathematik „ 22 Høyer (censor Søyland).
5 M. E. a. 2 Religion « 16 Odland.
4 M. b. (E.) Historie „ 21 A. Andersen.
3 M. b. Naturhistorie „ 9 Hjorth.
3 M. c. 1 Historie og Geogr. „ 7 Eriksen.
2 M. a. 2 Religion „ 8 Gjerløw.
2 M. b. 2 Religion „ 12 Ringi.
2 M. c. Regning ,, 11 Holler.
1 M. b. Religion „ 15 Schollert.
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Onsdag 3dje juli,

Formiddag,

Inspektion kl. 8sA-9 J 2 et. Lødrup.
1 et. Eriks en.

2 L. G. Græsk nr. 24 Grøterud.
2 R. G. Mathematik „ 27 Holst.
6 M. 4 Norsk „ 22 Gjerløw (censor Brock).
6 M. 5 Tysk „ 19 Hofgaard (censor Bruenech).
5 M. L. Mathematik „ 18 Søyland.
5 M. E. a. 1 Historie „ 16 Odland.
5 M. E. b. Tysk „ 17 Lødrup.
4 M. b. (L.) Historie 21 A. Andersen.
4 M. c. 2 Mathematik „ 23 W. Færden.
3 M. a. 2 Historie og geogr. „ 10 Schram.
3 M. b. 1 Tysk „ 9 V. Aubert.
3 M. c. 2 Historie og geogr. „ 7 Eriksen.
2 M. b. 1 Tysk „ 12 Kjær.
1 M. a. 1 Tysk „ 14 Fredriksen.
1 M. c. Religion „ 11 Ringi.
3 F. a. nr.. 6 1 kl. 9—11 Norsk ) Aug. Holstad.
3 F. b. „ 5 1 „ U'/i— 1 Historie og geografi f Hansen.
2 F. a. „ 21 „ 9-11 Norsk 1 T. Jensen.
2 F. b. „ 4 J ., ll’/4—1 Geografi J Krog.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4’/4—4’/2 J 1 et. A. Andersen.

1 L. G. 2
1 R. G.
6 M. 1
6 M. 3
5 M. E. a. 2
4 M. b. (E.)
2 M. a.
2 M. b. 2
2 M. c. 1
1 M. a. 2
1 M. b. 1

Latin nr.
Engelsk „
Historie „
Mathematik „
Historie n
Tysk „
Naturhistorie „
Tysk „
Historie og geogr. „
Tysk „
Historie og geogr. „

22 Grøterud.
20 E. Nicolaysen.
19 Gjerløw (censor Gjør).
18 Høyer (censor Søyland).
17 Odland.
21 Lyche.

8 Hjorth.
12 Kjær.
11 A. Andersen.
14 Fredriksen.
15 Schollert.
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Torsdag 4de juli.

Formiddag,
Inspektion kl. 83/4—8 1 $ eu $ l°0(^

I 1 et. V. Aubert,
3. R. G. Mathematik nr. 27 Holst.
2 L. G. Latin ,, 22 Grøterud.
2
1

R. G. 1
R. G. 1

Naturlære „ 24 Johannesen.

6 M. 2 Historie „ 19 Gjerløw (censor Gjør).
6 M. 3 Naturkundsk. „ 17 Høyer (censor Friis).
6 M. 5 Norsk „ 23 Hofgaard (censor Brock).
6 M. 6 Geografi „ 29 A.Andersenfcens.O.Andersen).
5 M. L. 1 Religion „ 18 Odland.
4 M. a. Tysk „ 20 Lødrup.
4 M. b. (L.) Religion „ 21 Flood.
3 M. b. 2 Tysk- „ 9 V. Aubert.
2 M. b. Regning „ 12 Neuberth.
2 M. c. 2 Religion „ 11 Fredriksen.
1 M. c. Tysk „ 15 Ringi.
3 F. a. nr. 6 1 kl. 9-10 Regning 1 Aug. Holstad.
3 F. b. „ 5 1 ., 10'/2—12 Religion 1 Hansen.
2 F. a. „ 21 „ 9—10 Regning 1 T. Jensen.
.2 F. b. „ 4l „ 10'/2—12 Religion f Krog.

1 F. a. „ j] „ 9-10 Norsk 1 Agn. Holstad.
1 F. b. „ 3f „ 10-11

1 „ ll'A-12
Regning ? °
Religion J Schollert.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4’/.s—4’/2 | $ et. Gjerløw.
et. Schollert.

1 L. G. Historie nr. 22 Schjøth.
1 R. G. Religion „ 16 Gjerløw.
6 M. 1 Religion „ 19 Brun (censor Bernhoft).
6 M. 4 Mathematik „ 20 Høyer (censor Søyland).
5 M. E. b. Engelsk „ 17 E. Nicolaysen.
4 hl. b. (E.) Religion „ 21 Flood.
4 M. c. Geografi „ 23 A. Andersen.
3 M. a. Religion „ 10 Ödland.
3 M. c. Naturhistorie „ 7 Hjorth.
2 M. a. Historie „ 8 Eriksen.
1 M. a. Regning „ 14 Ringi.
1 M. b. 2 Historie og geografi „ 15 Schollert.



Udlevering af karaktersedler foregaar for forberedelses
klasserne torsdag den 4de juli kl. 12 og for de höiere 
klasser ved den sedvanlige aarsfest, som holdes lördag den 
6te juli kl. 12 i gymnastiksalen.

Til at være tilstede ved disse leiligheder, ligesom til at 
overvære examens mundtlige del, indbydes herved disciplenes 
forældre og verger samt enhver anden, hvem skolens gjerning 
maatte interessere.

Ferierne varer til lördag den 17de august kl. 10 
formiddag.

De til 1ste forberedelsesklasse indmeldte disciple moder 
lördag den 17de august kl. 12; de övrige nye disciple 
möder til optagelsespröve fredag den 16de august 
kl. 9 formiddag.

Kristiania den 20de mai 1878. s

J. Aars. P. Voss.



jf Trykt hos IK. C. b’nhritius


