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SnMlliitlftSftrift
til

ben offentlige

^fgangstromtit og ^øirimnttn
i

grctarøorg tobc Stole

i Sutti pø Sult 1859«

Stoleefterretiiinger for ©føleaaret 1858— 59 af Dr. 2)?. g lent m er, 
État^raab, Ifrof. og ©folens Otector.

S* i obenbavtt.
Xrijft ^oø 3- ®. S a r l i n g.



5Ifgangéepmen»
©bereenSftemmelfe meb SSKinifterialflribelfe af 8be Sunt 

1858 af^otbteS ben ffriftlige ©eel af SlfgaitgSej-amen for 
1858 beb ^reberitsborg lærbe Stole i ©iben ben 23be—25be 
Suni. Dpgaberne Ijertil fenbteS font fæbbanligt itiiber gor* 
fegling fra SDiinifteriet for ®irte= og UnberbiUningSbæfenet, 
og ere be famme for alle Stoler, ©a UnberbiiSniitgSinfpecs 
teuren bar for^inbret fra at oberbære SlfgangSeyantenS munbtlige 
©eel, og bet bar oberlabt Stolens Stector meb ^ettfptt fertil 
at anorbne bet gornpbne, bleb benne ©eet af krøben 
tjolbt i ^orbinbelfe mob Stolens ^obebejamen t ©iben ben 
12te—21 be Sult efter bet i forrige 2larS Sfoleefterretninger 
aftrpfte Scpetna. ©il SlfgangSejantenS fibfte ©eel inbftillebe 
fig be 8 ©ifciple i øberfte Slaéfe, font i Slavet 1856 l;abbe 
unbertaftet fig bené førfte ©eel og herefter bare opfl^ttebe i 
VII SI., nemlig 92 i e l § § a n f e n S cft o u, n u b 21 r e n t 
8ar$fen ærenbftrup, S^riftian Sirn o Ib Sonrab 
SStnefen, ©^ontaS 92 i c o l a i ©opp 92ielfen, 
car §aralb æiggo Smil le 92ormanb be ærette* 
bille, Si egf reb ©iberit Sbanberg tRump, 
§ e r b i n a n b a n § § e n r i f 8 e r cl; e og S o p a n ti e S 
tBalt^afar®eb^arb Dbeli; til benS førfte ©eel 
inbftillebe fig famtlige 6 ©ifciple i VI SI., nemlig $ a u S 

i*
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Hermann 3uliu§ 97 e i n é Ij o l m, ® e o r g $ e n r il 
2B i l § b e d;, SljelSange, 91 j e [ © 11 o ® e o r g 
© u j m æ r b, E r i f t i a n 91 n b r e a § 971| l; o (m og 
©tto ^3 e t e r øf r e b e r i t 93 a l b e m a r ® j e l b a l, 
famt enbbibere en ipribatift 97 n b o l f © l) e o b o r Smil 
911 b r e t f e n, af ^bilfe 97ein8^olm, SBifebed;, Sange og 
97i^olm efter 97efultaterne af 9IfgangS* og §obebejamen op* 
f(t)ttebe§ i VII El., bog alle 4 meb megen ®etænfelig^eb. ©il 
Uniberfitetet afgif 97. §. ® om meb 1 Ug. 10 9D7g. og 
2®. (=88 pointe), S (ir. 91. E. 9B i n e i e n meb 2 Ug. 
8 9Jlg. 2 ®.'og 1 ©g. (=83 pointe), ©. §. 93. E. le 
97 or man b be 93 rettebille meb 2 Ug. 6 937 g. og 
5 ®. (= 834i|3ointd), ©.©.©. 97 u m p meb 1 Ug. 7 9Jlg. 
5 ®. (=82 joints), ©$. 97. S. 97ielfen meb 2 Ug. 
7 9Jig. 3 ®. og 1 ©g. (=81 joints), 0. $. 8er$e
meb 2 Ug. 8 “Kg. 1 ®. og 2 ©g. (=79 joints), S. 91. S. 
93 renbftritp meb 1 Ug. 6 997g. 4 ®. og 2 ©g. (=72 joints) 
og 3. 93. ®. ©beli § meb 1 Ug. 3 iRg. 5 ®. og 4 ©g. 
(= 58 joints), ©il Øorfte E^aratter meb Ubmcertelfe træbeS 
en ©albærbi af i bet 9J7inbffe 98 ipoinf«, til f^orfte El;a» 
rafter en ©albærbi af i bet SDlinbfte 79 joints, til 9Inben 
Etyaratter en ©albærbi af i bet 9Jlinbfte 41 joints, ©et 
fulbftænbige 97efultat af 9lfgangbejamen fee§ af efterftaaenbe 
g^ema, ber for be 8 SElbre« æebtommenbe tillige inbe^olber 
be bem beb 9lfgang8ejamen i 1856 tilfjenbte Eljarafterer.
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§ø»ebdiarafter.

æg. ®. æg. S. æg. gørfte Styarafter ær. 1.
æg- æg. Sg. $g. æg. Slnben S^arafter ær. 7.
æg. Ug. æg. ®. Ug. g-ørflc Sbarafter ær. 2.
æg. Ug. æg. ®. ®. gørfle (gårafter ær. 5.
æg. Ug. ®. ®. æg. gørjle ©jarafter ær. 3.
æg. ®. æg. æg. æg. gørfte ©arafter ær. 4.
æg. æg. æg. Ug. Ug. gørfte ©arafter ær. 6.
Eg. ®. ®. £g. æg. ænben ©arafter ær. 8.
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Unberbitøitingen* tarne*
©a 3 af Sæterne, faalebeS fom er bemær'fet i forrige 

SlarS ©foleefterretninger, ønflebe at fritages for Ejtratimer, 
bleb, meb æibetyolbelfe af tyele bet tibligere Særertyerfonale, 
unber 31te Outi anfat en nty Særer §r. Cand. theol. Eaftyar 
2JI ar tin Soty ty. gagforbelingen tyar herefter bæret faalebe« 
fom følger:
SRector Satin og ®ræft i VII SI. . . 16 ©imer ugentlig, 
©berlærer ©flermann Satin i VI og

IV EL, ®ræft i VI EL ... 24 — —
— ^olmflebt ^tytyfit i VII EL,

SDiattyematif i VII—IV EL . . 24 — —
— gteintyarb Satin i V og III EL,

$ift. og ®eogr. i IV EL .. 23 — —
— StønigSfelbt §ebr. i VII EL, 

§ift. i VII—V, ®eogr. i VI og
V EL, ©tribning i IV—I EL . 26 — —

Slbjunft Sorøfen ©tybft i V, III og I EL,
§ift. og ®eogr. i III—1 EL .25 — —

— æerre Religion i VII—II EL,
granjt i VI—III El..................... 23 — —

— Snæcfenbotg fUaturtyift. i VI—I
EL, 5Dtattyeinatif og ©egning i
III—I EL, Sranft i II EL .. 36 — —

— Bertel ©anft i VI, V, III og
II EL, Stybft i VI, IV og II EL 23 — —

Eonft. Særer Cand. 5totyp ©anft i VII,
IV og I EL, ®ræfi i V og IV EL, 
Religion i I El............................ 23 — —

©tymnaftitlærerne ....... 5 — —
©tolelærer SrSleo fom ©tyngelærcr 4 — —
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§bilfe ©agetillæg bor i^entyolb tit Soben af 12te 3an. 
1858 tyabe bæret tillagte Særerne for f^inantøaaret Ifte Slpril 
1858—31te SDlartS 1859, er berettet i forrige 2Iar$ ©fole* 
program; for ginantSaaret Ifte Slpril 1859—31te 9Jlart$ 
1860 ere i §entyolb til Soben af 30te ©ec. 1858 følgenbe 
®agetillæg beftemte, ber font fæbbanligt iibbetaleS meb T’j 
ntaanebSbiiS i forening meb ben egentlige ®age.
9?ector..................................................... 138 W.
Oberlærer ©ftermann ...... 122 —

— ^olmftebt......................... 106 — 64 @t.
— 9?eintyarb...................................106 —
— ^ønigSfelbt..............................106 —

2Ibfunft Sotøfen....................................... 106 —
— Surre....................................... 104 —
— Sfnæcfenborg.............................. 88 —
— §ertel............................ . . 80 —
— Sopp............................................. 64 —

©toleopbarteren, font tillige tyar faaet fin
fafte Søn fortiet til 120 Otbl. 8 —

©folens fafte Særere ertyolbe en ©obtgjørelfe af 21 9tb. 
aarlig for tyber ©ime, be læfe ober 24 om Ugen.

3 Sectionstabellen er ingen bettybelig fjoranbriiig inb* 
traabt; bog aftrtyffeS ben tyer, for bereS ©ftylb, fom iffe 
tyabe forrige 3larS ©foleprogram beb §aanben.
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fedtunstabtl.
1 VII 
| 61.

VI 
61.

V 
61.

IV 
61.

III
61.

II
61.

I 
61.

Summa 
ugentlige 
jimer.

£)anff...... 2 2 2 2 3 5 6 22
Efbff.......... tt 4 2 2 3 5 6 22
granff...... ft 2 4 2 2 5 ff 15
Satin ...... 10 9 9 10 10 ff ff 48
@ræff...... 6 5 5 5 tt ff tf 21
Religion .... 2 2 2 2 2 3 3 16
^tftorte..... 3 3 3 3 3 3 4 22
©eografpi .. tf 1 1 1 1 1 2 7
5P?atfematif.. 8 4 4 4 3 4 3 30
Naturlære... 4 tf ft tt ft tf tf 4

tf 2 2 2 3 3 3 5
(Stribning... tf tf tf 1 2 3 5 11
Segning.... tf 1/ If tf 2 2 2 6
©finnaftif... — — — — — — 5
$ebratff .... 4 tf tt ff tf tt tt 4
Sang...... — — —, — —, — ■—■ 4

Ugentlige Sinter 35 37 37 37 37 37 37

$erbeb bemærfeS, at i 2Kat$ematit er VII SI. bedt i 
2 Slfbdinger, ^ber meb 4 Sinter. 33eb ©angunberbii«» 
ilingen, ^bor SlaSfeinbbetingen ilte fan følgets, far fber 
©eeltagenbe 1 Sime. 23eb ®finnaftifunberbii§ningen ere 
Slaéferne combinerebe faalebeåf at ^de Unberbiiøningen ub= 
gjør 5 Sinter og fiber Sifcipel far 2 Sinter. Sit Særere 
benytter man, ligefom l^ibtit, Unberofftcerer af ®arben tit= 
fob§. Sbømmeunberbiigningen far beSbærre ogfaa i bette 
Star maattet ^bile af Tfangel faa en brugbar @bømme= 
flabs. 3 Siorigt far jeg goranlebning tit ret inbtrængenbe 
at lægge gorælbre og æærger be felbbringenbe æirfninger 
af gfmnaftifEe Øbelfer faa fjerte, itfe blot for etfbert 



9

fimbt og ftærlt 53arn, men ogfaa, og bet enbnu mere, for 
be fbagelige og fpgelige, ber netop trænge til ©pmnaftit for 
at ftprle« og pærbeé. Seg for min ^erfon er oberfebiift 
om, at jeg bæfentligft flplber gpmnaftiffe Øbelfer, fom jeg 
efter en 8ægeS 9taab foretog bagligt i Sliberen fra 15 til 20 
Siar, at jeg unbgil en Simgefbinbfot, fortil ber oar alle 
Symptomer tilftebe, og at jeg fiben ^ar npbt et gobt og 
ftærft §elbreb. Srpftfbag^eber i ben Sliber, ^bori ©ifciple 
ere, ^abe ttæften altib bereS bæfentlige Slarfag i en flabtrpft 
ærpftbannelfe, og ben afhjælpes netop beb gpmnaftifle Øbel« 
fer; ligelebeé ©bag^eber eller geil i ^nollelbannelfen; ^bor^ 
for ber bel ogfaa neppe gibeS nogen ortljopæbifl Slnftalt, 
^bor jo ©pmtiaftilen Betragtes fom en integrerenbe ©eel af 
Euurmet^oben og anbenbeS enbogfaa paa bem, ber ligefrem 
maae fatbeS krøblinger*).  T?en ligefom ©pmaaftiten efter 
min urollelige DberbebiiSning er faare gabnlig for alle ©i; 
fciple, og ifær for be fbagelige, faalebeS er ber Sneget, fom 
jeg anfeer for ^øift forbærbeligt og øbelæggenbe for alle ©i*  
fciple, baabe funbe og fpge, og bet er ben ufa lige £ o= 
balérpgning. SDZaatte bet bog mig at bælle gor*  
ælbreS ©pmærlfom^eb for benne Sag og Bebæge bem til 
ftrængt at baage ober, at bereS Sønner ille Ijengibe fig til 
benne 9?pbelfe, førenb Segemet ^ar opnaaet fin fulbe Ubbil*  
ling og Stprle.

*0 3fg bar ber atene talt cin ®pmna|tifcn3 gabniige Snbflpbelfe 
paa 2e geni et. SJten bet »ilbe bære en boift eenfibig cg urigtig 2ln.- 
ffnetfe at tree, at bette bar ben enefie eder beefentligfte Slijtte af ben; 
nei benå Snbbirfning paa bete Wlennejlet« aanbelige cg moralfte 23æfen 
er bet, fem giber ben bens egentlige Setybning i ©feten.

3 forrige Slaré Sloleefterretninger inbrplfebe jeg en 
Tlebbelelfe til gorælbre og æærger, at al S^araltergiv« 
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ning meb ipointsberegning for gremtiben bilbe bortfatbe, 
men at ben fornøbne Efterretning om bebtommenbe ©ifcipleS 
glib, fremgang, f^oryolb og pete Stanbyuntt yber DJlaaneb 
bilbe blive bem giret beb en ©om ubtryft t Orb; og tit* 
føiebe ©runbene, yborfor bi pabbe beftuttet oS tit en faa 
gjennemgribenbe goranbring. Slaar ^Pointberegning bortfalbt, 
maatte naturligbiis ogfaa regelmæsfig maaneblig Omflytning 
bortfalbe; men berfor par ©toten ingenlunbe albeleS givet 2lf* 
talb paa al Omflytning i 2'laretS Søb, men ben er jebntig an* 
benbt, enbogfaa i øberfte ElaSfe, bog tun efter Seftutning i et 
gærermøbe, naar en ©ifcipel paa Srunb af færbeles {Jtib 
eller Uflib anfaaefi for at fortjene bet. æi befluttebe o§ til 
Opgioelfen af bet gamle Eyaratterfyftem efter mobent Ober* 
læg, og yabe enbnu itfe yabt (Srunb til at fortrybe bet.

^ifciplctic*
©ifcipleneS 2lntal bar beb Slutningen af forrige Stole* 

aar 72. 2lf bisfe afgif, fom obenfor mælbt, 8 ©ifciple til 
Uniberfitetet, og 6 ubmælbteø beb bet nye StoleaarS 93e* 
gynbelfe eller i Søbet beraf. 14 nye ©ifciøle optoges. Stole* 
aaret begynbte meb 76 ©ifciple og flutter meb 72. En 
gifte ober bem titføieS derefter.

VII (SlaSfe A.
1) syr. bøller. 2) g. S. Slicyfelb. 3) ®. E. 

21. O. $ørup. 4) E. 3. Ulball. 5) 3. 21. Eyr. £>olmblab.

VII 6la«fe B.
1) 21. Sange. 2) ®. §. æWecy. 3) Eyr. 21. 9?y. 

yolm. 4) $. §. 3. 8?eiusyolm.
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VI ghsfe.
1) 31. ©. ®. Snjiocerb. 2) C. tp. g. 23. Sjetba^l. 

3) ©jr. 3. ®olb](^inibt. 4) 8. ©. 6^r. ©ttefen. 5) S. 
23. Sig. 2IaI)ljc. 6) g. ©. ®aa§. 7) 3. $. 991. SBengel. 
8) S. ip* S. 9tieper. 9) 23. S^r. 9?. SønigSfetbt. 10) Stj. 
91. 23renbjtrup.

V <SIaSfe.
1) 3. ®. gafting. 2) $. 2. $ertel. 3) 3. ©jr. 2ln= 

brefen. 4) 91. 21. §. SIlajar be ta ®arbe. 5) ©. gjetb’ 
gaarb. 6) 3. Slnbrefen. 7) !Etj. ©jr. 991. tpeterfen. 8) 21. 
3. S. ©ulftab. 9) Stj. ban 2IUer.

IV gladfe.
1) g. 2. 3ørgenfen. 2) tp. 21. ®. 2Inbrefen. 3) 

9L gjelbgaarb. 4) tp. 21. £lj. 3ber[en. 5) ©jr. S. 
g. 21. SDiotbedj. 6) S. ®. 6. tpeterfen. 7) §• §• 8er$e. 
8) S. ®. 3enfen. 9) 8. g. ©. 10) 23. S.
©jr. g. ©toertfen. 11) §). S. 991. Satlenbadj.

III glaSfe.
1) $>ermann)23erg (Rafter 23. i ST^orupmagle). 2) 2. 

speberfen. 3) ®. 23. 23. Sange. 4) 21. g. ®. 3enfen. 
5) 3. 3. 3atjn. 6) S^. ©jr. SOI. ®a^l. 7) 8. $. @t. 
3#rgenfen. 8) 3uliu§ S^riftian SDfytjt (23a|'tor SU. t Øl« 
ftVtte). 9) 8. ©. 23aubt«fin. 10) g. 23. æSilSbec^.
11) Subbig 2luguft b. Sc^mibten (iproprietair s. @. paa 
^Pbettegaarb). 12) S. 3. Siebft.

II glaéfe.
1) ©jr. 9J1. ©trit. 2) tpeter 5S7eten£ 2lrn^en (23iin« 

tjanbler 21. i ^ilterjsb). 3) 3. g. ®. © Sotofen. 4) g.
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8. 8ert$e. 5) 9?. ®jr. ©^. 3e$fen. 6) 9?. 93- 3. 9labpe. 
7) 3. ®jr. $anfon. 8) S. DJtbder. 9) 3. ®ru^n. 
10) 3enS 99iartin gafting (3uftit§raab gafting paa ©Srorn). 
11) @l)r. ®d;ou. 12) §an$ S^riffian gafting (93rober 
til 9ir. 10). 13) ©. 93. ©pHi^.

I 6la«fe.
1) @. g. 91. 93ranbt. 2) ©^orbalb 9?icolai ^Jeterfen 

(afb. SrænbeniinSbrænber 91. 93eterfen i ^illerøb). 3) 9ljel 
©laf 93olmar 8erd;e (Kammerjunfer 8. i ^itlerøb). 4) 2ln« 
breaS ®eorg SDJatt^ieSfen (8æge 90?. paa Kronborg ®ebær« 
fabrit). 5) 9llejanber ©ulftab æraubt (Kjpbmanb 93. i 
^illerøb). 6) 21- 21. 2Bildbe<$ (93roprietair SB. paa
§olmegaarb). 7) Srnft Sljriftian ©eisner (gorftraab @tob» 
riber ©. i ^illerbb). 8) 93ilbelm ©rap (©tatSraab, £abi= 
netsfecretair ©.).

^tipen&ier ug ©ratillplnbfer. ^ibliøtbektt.
9lf Stolens egne Stipenbier er for i 9lar bebilget et 93e* 

løb af 285 9tbl., nemlig ®. S. 91. Sjørup og 91. Sange Ijber 
en portion paa 50 9tbl.; S^r. 3. ®olbfd;mibt, 8. ©. S$r. 
Dttefen og 93. ®^r. Di. KønigSfelbt ^ber en portion paa 
35 9?bl.; ^3. 8. $ertel, 3enS 9lnbrefen, 8. 3brgenfen
og 6^r. S. g- 21- SJtolbecfy ^ber en portion paa 20 9tbl., 
9llt at oplægge til 93ebfominenbeS 9Ifgang til Uniberfitetet. 
9lf Slagelfeftipenbiet ere be fæbbanlige 90 9ibl. ubbeelte 
faalebeS, at E^r. SDZøller er bebilget en portion paa 50 9tbl., 
®. 9Bil8bed; og 3. 93. 9?ieper $ber en portion paa 
20 9?bl., tigebebeS 9llt at oplægge til bereS 9lfgang til Uni* 
berfitetet. gornben obennæbnte 12 Stipenbiater, ber eo 
ipso ere ©ratifter, ere enbbibere efterftaaenbe 11 ©ifciple 
bebilgebe orbinaire ©ratiftplabfer for Ijele 9laret, nemlig 93-
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21. ®. Slnbrefeu, 9t. gjelbgaarb, S. ff. ©. ©øpberg, 
S^r. -DL ©a^l, 8. St. 3ørgenfen, 8. Peberfen, 

®. 23. 23. Sange, g. 23. 2BitøM, W. M, 3- S- 
®. ®. Sotøfen, 92. ®jr. ©1;. 3e$fen. ©e 2 SJloltfifle Sti* 
penbier paa 40 9ibl. l;bert aarligt ere i ©ec. ©ermin 1858 
oppebaarne af g. §. Seri^e og 3. 23. ®. ©beli^, og 
i 3uni ©ermin 1859 af Sl;r. 21. 9?^olm og 23. ®)r. 92. 
SønigSfelbt. ©or ©iben ^abe følgenbe ©ifciple Stipenbieop« 
lag inbeftaaenbe i Sparetaéfen eller UniberfitetSquæfturen til 
følgenbe 33eløb: ©jr. WHer 70 9ibl., ®. S. 21. $ørup 
70 9ibl., 21. Sange 150 92bl., ®. $. 2Sil«M 20 9ibl., 
S. 3. ®olbfcf>mibt 75 92bl., 8. O. S. ©ttefen 75 9?bl., 
3. P. 5. 9tieper 20 9?bl., 23. E^r. 91. ^ønigSfelbt 155 9tbl., 
i|3. 8. §ertel 20 9ibl., 3en« 2Inbrefen 20 9ibl., g. 8. 3ør= 
genfen 20 9tbl., (S. S- 21. SETiolBec^ 20 91bL, og
21. ff. PI. Scfyou (obergaaet til Sorø Stole i 2luguft 1857) 
20 91bl.; i 2llt 735 9tbl.

23ibliot^etet og be bibenftabelige Samlinger bebblibe 
ftabigt at mobtage gorøgelfe, beete beb gorfenbelfer fra 
SultuSminifteriet og ©aber fra ^Pribate, beelS beb 3nbfjøb 
faabel for ben normerebe ©imt 385 91bl., fom for ©ifcipleneø 
23ibrag til IDlorffabøbibliot^efet, ber for bette Sfoleaar ^ar 
anbraget 54 9tbl. Sfterat ber i programmerne for 1854 
og 1856 er trptt tbenbe ©illæg til ben i 1852 trptte 9teak 
tatalog ober 23ibliotl)efet og Samlingerne, bar bet min §em 
figt $er at labe aftrljffe et trebie ©illæg, ^bortit 2Jlanu» 
ftriptet ligger færbigt, men ©retningen maa af ©runbe, fom 
ilte tuune iutereøfere Sæferne, ubfætteø til næfte 2Iar.
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$t i ©følcnaret gjcnnemgtuube 
ta= og VæfeBøger>

©anff.
VII Et. ©en banfTe SitteraturS ^iftorie efter Holberg inbtil 

ben npere ©ib er gjennemgaaet, tilbeelS meb æeupttelfe 
af ©^ortfenS ^itteratur^iftcrie. 2 til 3 ftriftlige Ubar« 
beibelfer om SlJaaneben.

VI El. ©en norbifte SDlpt^ologi er gjennemgaaet efter 
S^r. ©orp^S DmribS, og famtibig bermeb er Iceft 
„StorbenS ®uber“. ©en ene af be 2 ugentlige ©imer 
er benyttet til ©jennemgang af Stilene, ber altib ere 
ftrebue hjemme. Stileopgaberne ^abe i heglen bæret 
af et alminbeligt Snbljolb.

V El. 3 æegimbelfen af Slaret er ber læft nogle partier 
af æorgenS æeilebning. 2If Holberg, ©ebtenfd}låger og 
^jeiberg ere enfelte ©igterbærfer beelé tæfte af ©i« 
fcipleue, beelS foretæfte af Særeren. 1 Stiil om Ugen; 
©pgaber omtrent fom VI El., lun noget lettere.

IV El. En fort ©ib i æegpubetfen af ©laret er ber an« 
ftillet Øbelfer i at analpfere, meb fpecielt §eufbn til 
Sætningslæren. Senere er læft Sneeborff=-æircp§ 9tets 
ftribningSlære, og nogle ©igte ere lærte ubenab. ©il 
Øbelfer i ©plæSniug er benyttet boets §olftd poetifte 
gæfebog, beelé et ^Sar af ^olbergS Eomebier. 1 Stiil 
om Ugen.

III El. JpolftS profaifte Sæfebog er benyttet til Øbelfer i 
Sætning og Slnal^fe. æojefend banfte Sproglære læft 
fulbftænbig og repeteret. 1 Stiit om Ugen er ftreben 
paa Stolen og ^ar for Storftebelen beftaaet i ®jengi« 
belfe af forelæfte (fortællinger.
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II 61. 9JioIbed)§ banffe Sæfebog fro ^ag. 153 til 6nben. 
tBofefen« banfte (Sproglære inbtil SDrbftiflingen, meb 
{Jorbigaaelfe af entelte SUnmærfninger. 2 Stile om 
Ugen ere ftrebne paa Stolen (®jenfortælling og ©ber« 
fættelfe fra ©pbff).

I 61. ©en ftørfte ©eel af 5UfoIbed?« banfte Sæfebog er læft, 
og ben entelte Sætning analpferet. 6en@ang om Ugen 
3Ser£J ubenab efter $olft§ Smaabigte til UbenabSlæS« 
uing. 2 til 3 Sange om Ugen Stiil, for bet SDlefte 
efter ©ictat.

Satin.
Vil 61. A. 6icero« ©aler for S. Dtofciu« 2Imer., for bet 

2)ianilifte Sobforflag, for ®?i(o, Sammes 6ato 9)iajor 
og Sæliu«; Sollufts Bellum Jugurlhinum; Sioiu«’« 31 te 
og 32te æog ; af 6. glemmer« Ubbalg af Sølbalberen« 
5|3rofaifter Slffuittene af æelleju«, flinkt«, 6urtiu«, 
©uintilian, Seneca, Tacitu«; §orat«’« ©ber Ifte og 
2ben ®og, famt Opiftlerne og Ars poetica; SSneibeu« 
2beu, 3bie og 6te ®og. gorftjellige Smitter af ©ram« 
matil, Slntiqbiteter og Sitteratur^iftoric efter ælabbig, 
93ojefen og ©regber. 2 Stile ugentlig.

VII 61. B. 6icero« ©aler mob 6atilina og for bet SDianU 
lifte Sobforflag, Samme« 6ato SJlajor og Cæliu«; fip 
biu«’« 31te og 32te æog; af 6. glemmer« Ubbalg Slf« 
fnittene af SSelleju«, 6urtiu«, ©uintilian, Seneca, ©oj 
citu«; §orat«’S ©ber Ifte og 2ben Søg; SSneiben« 
3bie og 6te æog. ©rammatil etc. ligefom VII 61. A.

VI 61. 6icero§ Sæliu«, 3bie og 4be ©ale mob 6atilina; 
SibiuS’« 31te 93og; §6neiben« Ifte og 2ben 33og. 3 
SOiabbig« latinfte Sproglære er gjennemgaaet Sturfte« 
beten af Spntajen. hjemme er ugentlig firebet 2 
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latmfte Stile; pberanbenUge er beSubeu 1 fireren paa 
Stolen.

V SI. SiceroS Såler mob Satilina; SibiuS’g 31te æog. 
SUabbigS ©rammatit: i ©rtfoiuingélæren lfte SIffnit 
repeteret, af 2bet SIffnit læft Sap. 1—5. 3 Stile 
ugentlig, pboraf 2 hjemme, 1 paa Stolen.

IV SI. 2lf SorneliuS 9?epoé : SUiltiabeé, Spemiftocleé, 2IrU 
ftibeS, ^aufaniaS, Simon, Spfanber, ©prafpbitluS; af 
Oitliuø Sæfar lfte æog af ben galliffe Srig. 3 S^ab* 
big§ ©rammatit er formlæren repeteret. ®e bigtigfte 
9legler i Spntapen, ifær i SafuS? og SUIobuSlæren, 
ere gjennemgaaebe og tilbeds repeterebe, inbtil Seeren 
om Supinum og Gerundium. Størftebelen af klaret 
ere 2 latinfte Stile firerne hjemme og 1 paa Stolen.

III SI. æorgenS Sæfebog $ag. 1—42 og ^ag. 80—90 
meb forbigaaelfe af 6 fortællinger. 2lf Sorneliu§ 
9<lepo$: SDliltiabeé. 2If 2)labbig§ ©rammatit ben re* 
gelmæéfige æøiningSlære, famt af UregelmæSfigt, pbab 
Sæfebogen par gibet Slnlebniug til at mebtage. StrifG 
lige og munbtlige ©belfer i at oberfætte fra ©anft til 
Satin, fæbbanlig et 5Par ©ange ugentlig, i bet fibfte 
§albaar.

©ræff.
VII SI. A. ©bpsfeens 13be, 17be, 18be, 19be, 20be og 

21be æog; §erobot8 lfte og 2ben æog; æenopponS 
Memorabilia lfte og 2ben ®og; ©emoftpeneS om dronen, 
©rammatit etc. ligefom i Satin.

VII SI. B. ObpSfeenS 14be, 19be, 20be og 21be æog; §ero* 
botS lfte 33og; æenopponS Memorabilia 2ben æog; ©e= 
moftpeneS om dronen, ©rammatit etc. ligefom obenfor.

VI SI. æenoppouS Memorabilia 3bie 23og; ^erobotø lfte 
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æog 6ap. 1—59; Ob^SfeenS 15be og 16be ®og. 23et> 
terne i ©regberS formlære ere repeterebe; 9JtabbigS 
©t)ntaj Benyttet til £>eiwiUninger.

V 61. æeiiobW8 SlnabafiS Ifteæog og 1—5 of 2ben. 
©regberS formlære inbtil CrbbannelfeSlæren.

IV 61. SuubS Sæfebog 5Pag. 3—20, 97—101 , 106— 
107, 113—120. ©regberS formlære inbtil berberne 
paa ui.

^ebraiff.
VII 61. A. ©enefis. 6t fulbftænbigt 6urfus i ©rammiv 

titen efter æB^itte.
VII 61. B. ©enefis 6ap. 1—17. SB^itteS ©rammatif inb» 

til § 76 incl., meb Unbtagelfe af 6te og 7be 6ap.

Stjbff.
VI 61. 3iirS n. 9?nng: ©eutfd;e ©id;ter. Slf curforift 

Væbning f;abe ©ifciplene ^ber -Diaaneb opgibet et ^en« 
fum. 2 Stile ugentlig, ^boraf ben ene ftreben paa 
©folen. 2)tei}erS ©rammatif.

V 61. §jortS ^æfebog ^Sag. 456—462, 536—571. 8aS= 
fens ©pgaber til tiibffe Stile ere Ben^ttebe, beels til 
ugentlig at ffribe 1 Stiil hjemme famt 1 ©ang om 
Wanebeii til en 6j:tenif)oralftiil paa Stolen, beels til 
munbtlige Øbelfer. WetyevS ©rammatif.

IV 61. ^jortS Sæfetog $ag. 113—123, 134—155. #a$s 
fens Stiiløbelfer ere benbttebe til mimbtlig og ffriftlig 
©berfættelfe fra ©anft. 2)iet;erS ©rammatif.

11161. ipjorts Sæfetog i]3ag. 20—70. S bet fibfte $albaar 
2 Stile ugentlig efter 9tungS og 3urS Wterialier, ben 
ene hjemme, ben anben paa Sfoleu. 2lf bisfe OJtate-- 
rialier er oberfat fra ©anft til ©tybff Stafferne 61, 

2
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64, 68, 74—81. 9lf UReperS ©rammatif repeteret 
formlæren.

II 61. SiiiugS Sæfebog ^Sag. 152—220. 9UutgS og 3iir$ 
SJiaterialier ere benpttebe tit munbtlig cg ffriftlig ©ber* 
fættelfe fra ©anff. ©imonfeuS ©rammatif.

I 61. fRungS Sæfebog ^3ag. 34—152. SDet æigtigfte af 
formlæren efter ©imonfenS ©rammatif.

Sranff.

VI 61. 2lf SBorringS Etudes 5|Sag. 64—106 og 390—401. 
§ele æorringS ©rammatif tæft og repeteret. 1 ©tiil 
om Ugen. SU curforiff SæSning er Benyttet SWeriméeS 
Colomba etc. og Chronique de Charles IX. ©e ftefte 
©ifdple ^abe beSuben tæft flere kærter paa egen 
§aanb og ere bierne prøbebe beri paa ©folen.

V 61. 9lf æorringS Etudes ^ag. 1—62, 98—126, 215— 
251 , 235-258, 273—325, 370—389. $ele ©or* 
ring§ ©rammatif er læft. 1 ©tiil ugentlig, ipaa egen 
§aanb er af alle ©ifciplene læft la guerre des pay- 
sans par H. Conscience.

IV 61. 2lf SorringS 8æfebog for SUellemclaSfer ipag. 106— 
143, 178—197 , 210—216. 2lf ©rammatifen er læft 
pele formlæren cg bet 25igtigfte af ©pntapen. 1 ©tiil 
ugentlig.

111 61. 2lf famme Sæfebog ^Sag. 1—53. 2lf ©rammatifen 
bet æigtigfte af formlæren. 1 ©tiil ugentlig.

11 61. IBorringS Manuel til $ag. 140 (unbtagen ^ag. 
90—100 og 109—117). 91 f ©rammatifen hjælpe«
berberne, be 4 regelmæsfige 6onjugatiouer og be big* 
tigfte uregelmæsfige æerber.
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^Religion.
Vil SI. A. 3If ®ab§ gærebog $ag. 1—109 og 232 inbtil 

Snben. Slf bet 9?. ©eft. i ©runbfproget er tæft Sucaé’S 
Sbangelium.

Vil SI. B. 2lf [amme Særebog ^ag. 1—48 og 248—270 
(Slutning). 2If bet 92. ©eft. SucaS’S Sbangelium 
Sap. 1—14.

VI SI. ®ab§ Særebog ^Sag. 48—97 og 189—96. §ele 
§>erSlebS ®ibell}iftorie er repeteret.

V SI. ®abé Særebog 8|3ag. 48—110. 21 f ^erélebs ®ibel* 
^iftorie er læft bet 92. ©eftamenteS ^iftorie.

IV SI. 2lf æalleS lærebog Sap. 6 G. inbtil Snben. $erS» 
lebS æibelbiftorie fra ipag. 101 (3uba 92ige$ tpiftorie) 
til ipag. 185 (æjergpræbitenen).

111 SI. 3lf æalleS Særebog Sap. 4—6 C. 2lf §er«IebS 
æibel^iftorie ipag. 1—96 (92iget8 ©eling). 3 benne 
og be foregaaeube Slaéfer ere be tibligere lærte ^Sfalmer 
repetercbe og bibelen felto jebnlig benyttet itnber Unber- 
biisningen.

11 SI. 33al(e8 Særebog Sap. 1—3. §ele æateleos IBibeO 
^iftorie. Snbeel iJJfalmer ere lærte.

1 SI. §ele 53alSlebé æibelljiftorie. 3lf Vut^erS ®ated;iSs 
mus fprfte, anbet og trebie ^obebftptfe. Snbeel ^Jfalmer.

SRatfiematif.
Vil SI. A. ^Repetition af bet befalebe ipenfum efter §ølnt» 

ftebt# Slrit^metif, 92anm§’§ ®eometri og Srigonometri, 
famt Steens æegpnbelfeSgrunbe i ben matlfematiffe 
©eograp^i (meb nogle ©illæg). Striftlige Opgaber 
Ijber Uge.

Vil SI. B. ^Repetition af ^olmftebté SIritIjmetit Sæft 
9?amuS’S Stereometri i£ag. 144—211 (meb Unbtagelfe 

2' 
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af 9lr. 17, 28, 29, 72), fanit af fRamuS’S ©rigono* 
metri bet Wefte af Ifte og 2bet Gap. Sfriftlige ©p» 
gaber tjber Uge.

VI GI. 2If ^olmftebtS Slritljmetil er tæft Gap. 5 (Sjæbe* 
brot), Gap. 6 (irrationate Størrelfer) tit Rr. 161, 
Gap. 7 9?r. 179—183 (ligninger af 2beu ©rab), Gap. 
8 (Dtælfer) og Gap. 9 (Sogarit^mer) til Sir. 197. ©et 
fortjen Væfte er repeteret. 2lf fRamué’S ©eometri er 
læft ^Sag. 84-87, 90—92, 99—100, 112—132. ©et 
fortjen gæfte er repeteret. 1 ©pgabe ugentlig.

V GI. 2lf JpolmftebtS Slrittjmetif er tæft Gap. 3 (almiit» 
belige Ggenftaber beb tjele ©al), Gap. 4 (©ecimalbrpf), 
Gap. 7 til 9?r. 179 (giguingcr af Ifte ©rab) meb Unb* 
tagelfe af S^r. 124 cg 127—31. ©et fortjen Sæfte er 
repeteret. 2lf 9tamus’$ ©eometri er læft fpag. 38—51, 
53—74, 84-87, 90—92, 99—100. ©et fortjen «æ|te 
er repeteret. 1 Dpgabe ugentlig.

IV GI. 2lf ^olinftebté Slritpmetif er læft Gap. 1 og 2 
(3nblebning, be 6 Regningsarter, gor^olb og iPropor^ 
tioner) unbtagen 9tr. 72, 91—93. 2If DiamuS’S ®eo» 
metri er læft ipag. 1—32. Røgte flriftlige ©pgaber i 
æogftabregning.

111 GI. Regulabetri i ærøt. 3 æogftabreguing Slbbition, 
Subtraction og SRuItiplication efter SBergS Opgaber.

11 GI. Regning meb æref, Regutabetri i tjele ©al meb 
^Sarttagning.

1 GI. ©e 4 Regningsarter i tjele Benæbnte ©al.

©erptintj.
111 GI. ©eometrifi ©egning efter (Sdjjellerups Særebog for 

Stoler.
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111—1 (SI. gritjaanbStegning efter §e(ftebS SSeilebuing i 
^egnefonftenS allerførfte ©rititbe, 4be—Ifte ^efte.

Naturlære.
VII SI. A. Naturlærens cpentiffe ©eel er repeteret efter 

ipeterfen, ben niecpanifte ©cel læft efter Ørfteb.
Vil SI. B. Naturlærens ntecpaniffe ©eel er læft efter 

ørfteb.

Natur^iftorie.
VI SI. St SurfuS i 3°blogi t beelS efter ©rantfenS øg 

©reperS, beelS efter Suttens Særebog; et SurfuS i 
IBotanif efter ^SetitS Særebog.

V SI. 3 3°°I°3' bet ntenneffelige Begerne og alntinbelig 
geologi efter Suttens Særebog. 3 æotaiiit ben fpe* 
cielle ©eet efter ^JetitS Særebøg.

IV SI. 2lf SSbberfopper, ^rebSbpr, Orme og
53lbbbpr efter Suttens Særebøg. Øbelfer i at beftribe 
og beftennne planter.

111 St. ^rpbbpreneS, labbernes, giftenes og 3nfetterneS 
Naturpiftorie efter Suttens Bærebog. 3 Slutningen af 
©toleaaret Øbelfer i at beftribe og beftennne planter.

11 SI. ipattebpreneS og gugleneS Naturhistorie meb æe» 
npttelfe af Naturalier og 9lfbi(binnger fanit Suttens 
Særebog font Orunblag. 3 (Slutningen af (Stoleaaret 
£5belfer i at beftribe og beftemme planter.

I SI. 33effribelfe af et Ubbalg af SSeenbpr, uben Senpttelfe 
af nogen Særebog.

$ifiorte.
Vil SI. St futbftænbigt SurfuS i IBerbenSpiftorieu.
VI SI. <S$tbeij, 3talien, Ungarn, ^Soten, $reusfen, NuS» 
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tanb, bet græfte Seiferbømme efter S3illebftriben, 
tiet, ^Perfer og Wngoter.

V 61. f olteøanbringenS og SlrabenteS ^ertobe (efter SBeber); 
frautrig, 6nglanb, Spanien, Portugal og Jpbfflanb.

IV 61. tprigeS gamle ^iftorie inbtil ©iotletian.
111 61. Stilens ©anmartS $iftorie fra 1042 til 1848.
11 61. ^ofobS fragmentarifte ^iftorie fra bet »eftlige ro; 

merfte Stiges Unbergang til 1815.
1 61. ^ofobS fragmentarifte ^iftorie fra SPegbnbelfen til bet 

»eftlige romerfte SRigeS Unbergang.

©eograptji.
VI 61. 6t fulbftænbigt 6urfnS efter SBelfdjoiv.
V 61. ®en alminbelige 3nblebning til ©eograpbien og ben 

fpecielle til 6uropa; ©anntarf, Slmerifa og Sluftralien.
IV 61. Slfien og Slfrifa efter æelfcbotnS Særebog. KpnigS- 

felbtS gamle ®eograpb>-
111 61. SSelfc^otoS Særebog fra bet brittiffe Stige til Slfien.
11 61. æelfdjotoS Særebog fra 6nropa til bet brittiffe Stige.
1 61. §ele 3ngerSleVS minbre Særebog.

3 bet npe Sfoleaar er paatæntt at bruge følgenbe æøger 
i be forffjellige 6laSfer.
Vil 61. 3 Satin og ®ræff Stifter af forffjellige forfattere 

efter nærmere æeftemmelfe, Sregbers Sitteraturbiftorie 
og græfle ©rammatit, æojefenS græfte og romerfte Sin* 
tiqbiteter, SSiaboigS latinffe ©rammatit og græfte Styn« 
taj, et græft St. £eft., ®abS Særebog, 5L^ortfen§ 8it» 
teraturbiftorie, ®orpb§ norbiffe SDtbtbøføSi > æorgenS 
SSeilebning, ®neeborff»SBir(f;S StetffriøningSlære, £olm* 
ftebts Slritbmetit, StamuS’S ©eometri og trigonometri, 
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IBerg« niatt;einatiffe ©('gaber Ifte og 2ben ©eel, Sa= 
tanbc« Sogarit^mer, SpeterfenS c^emiffe (ben æl» 
bre Slfbeling tillige ©rfteb« mec^anifte $l)bfif), SBeber« 
æerbeuSljiftorie, ©'^rigeø gamle ^iftorie, Stofobø Ubtog 
af difterien, Stilen« ©anmarfø ^iftorie, Sønigøfelbt« 
gamle (geografi, famt for bem, fom læfe §ebraiff, en 
^ebraift æibel og SB^itte« ©rammatif.

VI SI. 3 Satin og ®ræff Stifter af forftjetlige forfattere 
efter nærmere IBeftemmelfe, 5)labbig« latinfte ®ram< 
matif og græfte Sljntaj:, ©regber« græfte ©rammatif, 
IBojefenS romerfte Slntiqbiteter, ©abø Særebog, §erø» 
lebø ftørre IBibelljiftorie, ©IjortfenS Sitteraturl)iftorie, 
©orø^S norbiffe SJli^tljologi, æorgenø æeilebning, Snee« 
borfpSirdjø 9tetfirionmgølære, æorring« Etudes, StiiU 
øbelfer og ©rammatif (2Ut fibfte Ubg.), 3iirS og 9htng§ 
©eutfc^e ©id;ter, SaSfenS Stiiløbelfer, SUe^er« ttybffe 
©rammatif, ^olmftebtS Slritljmetif, 9?amu8’8 ©eometri, 
SalanbeS Sogarit^mer, ®erg$ Samling af mat^ematiffe 
©pgaber Ifte og 2ben ©eel, Sutten«
23otauit, SBeber« æerbenSljiftorie, ©Ijrige« gamle $i« 
ftorie, Stofob« Ubtog af tpiftorien (Ubg. fra 1857), 
Slllen« ©anmart« J^iftorie, 9Jiunt^e8 ®eograøl)i beb 
æelfd;om, Sønigéfelbt« gamle ©eograpljt, et 9Itla«*).

*) Sil beu flanite IBetben anbefale® fcetbcle® bet af ©oerterer d. 
Serg n^lig ubgtvne.

V SI. Sicerc« ©aler, Sibiit« (Sbb. flemmer), æenop^on« 
Slnabafi®, tWabbig« latinfte ©rammatif, ©regber« græfte 
©rammatif (3bie Ubg.), iBojefen« romerfte 2lnttqbU 
teter, et banft VI. ©eft., ©ab« Særebog, §er«leb« 
ftørre æibel^iftorie, SBorgen« æeilebning, Sneeborffj 
IBirc^S 9tetffribning«lære, SBorringS Etudes, Stiiløbetfer 
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og ©rammatif (Sllt fibfte Ubg.), $jorf$ tpbffe Sæfebog 
profaiff ©eet (3bie Ubg.), Saésfen« @tiitøbetfei\ 9Jleperé 
©rammatif, JpolmftebtS Slritbmetif, [RammVS ©eometri, 
®ergS Samling af matbematiffe Opgaber Ifte ©eel, 
Suttens geologi, ^JetitS iSotanif, æcberS æerbenSfyU 
ftorie, SljrigeS gamle ipiftorie, SofobS Ubtog af £)ifto= 
rien (Ubg. fra 1857), SlllenS ©anmarfs ^iftorie, 
SDiimtljeS ®eograpt)i beb 23elfd)oiu (fibfte Ubg.), ^ønigS^ 
felbtS gamle ®eograpl)ie, et SltlaS.

IV (SI. EorneliuS 9tepo§ (©errn og SrebS), SuliuS SæfarS 
©allertrig (æljitte), SRabvigS latinffe ©rammatif, 8unbS 
græfte Sæfebog (2ben Ubg.), ©egberS græffe ©ram« 
matit (3bie Ubg.), et banft 9?. ©ft., ISalleS Særebog, 
^erSlebS [tørre æibelljiftorie, §olfts banfte poetiffe Sæfe= 
bog, SneeborffÆircbS [RetftrivuingSlære, SBofefeuS banfte 
©rammatif, æorringS franffe Sæfebog for fDietlemclaSfer, 
©rammatif og Stiiløvelfer (Ult fibfte Ubg.), tpjorts 
tpbfte Sæfebog profaiff ©eet (fibfte Ubg.), SaSfenS 
Stiiløbelfer, 9Jiei;erS ©rammatif, ^olmftebts 2lritl;me= 
tit, 9tamu«’S ©eometri, ®erg§ Samling af mat^ema« 
tiffe Opgaver Ifte ©eet, Suttens geologi, ifJetitS iBo= 
tanif, ©øriges gamle ^iftorie, fWuut^eS ©eograp^i beb 
æelfc^oio, ^øiiigéfelbtS gamle ®eograpl)i, et SltlaS.

111 (SI. æergS og WllerS latinffe Sæfebog, DJfabbigS Ia= 
tinfte ©rammatif, et banft 91, £eft., æatleS Særebog, 
SperSlebS ftørre æibelljiftorie, £)olft$ banfte profaiffe 
Sæfebog, æojefenS banfte ©rammatif, æorringS franffe 
Sæfebog for 9Jiellemclaéfer, ©rammatif og Stiiløbelfer 
(Sllt fibfte Ubg.), fjerts tpbffe Sæfebog profaiff ©cel 
(fibfte Ubg.), Surs og 9iuugS 9)iaterialier, SimoufenS 
tpbffe ©rammatif, UrfinS [Regnebog, 23erg§ Opgaber, 
S^iellerupS Særebog i geometriff ©egtting, Suttens 
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3ootogi, Stilens ©anmarf® ^iftorie, SD?itnt^eS Seo= 
graplji beb SSelfd^oW, et Sltta®.

11 SI. Sn ®ibet, en ipfatmcbog, ^atec^iSmu®, SSalle® 8ære= 
bog, SBalSteb® 23ibel^iftorie, tDiolbed;® baitjTe Sæfebog 
(Ubg. fra 1852 eller 1856), §olft® ©maabigte til UbenabS- 
lægning (6te Ubg.), 53ojefeu® banfte ©rammatit, ®or« 
rings Manuel og ©rammatit (Sllt fibfte Ubg.), Dtitng® 
tVbffe Sæfebog for tabere StaSfer, Stir® og 9?nngS slUa= 
terialier, ©imonfen® t^bfle ©rammatit, Urfin® 9tegne= 
bog, Dtaben® Dtegneopgaber, Sutten® 300^08b Sofob® 
fragmentarifte ^iftorie, Sllleit® ©anmarf® .^iftorie, SWun< 
t^eS ©eograptyi beb æelfdjolo (fibfte Ubg.), et Sltla®.

1 SI. Sn ®ibet, en ^falmebog, ^ate^iSmu®, æalsleb® 
æibel^iftorie, 5D?olbec^S banfte Sæfebog (Ubg. fra 1856), 
§olft® ©maabigte til UbenabSlæSning (6te Ubg.), 
Dlimg® ttybffe Sæfebog for tabere StaSfer, Simonfen® 
ttybfte ©rammatit, Urfin® Uieguebog, Diaben® 9?egue= 
opgaber, ^tofobS fragmentarifte £>iftorie, SngerSleb® 
lille ©eogra^i, et 2ltla®.

NB. ©ifciplene abbare®, at be, I)bor en beftemt Ub= 
gabe er forlangt, ifte anftaffe fig en anben, ba en faaban 
ftray bil blive faSferet.
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Sdjemti over ben offentlige ^gnngéejoinen 
og ^ovebejnmen i greberit^borg lærbc ©fole 

i 5lnret 1859*
SorSbagcn b. 23be 3um.

SI. 9—1. Vil SI. Satinft Wfion; VI—1 SI. ©anft 
Stiil. $e. ©. Sø. 53. 91. 8. Sp.

„ 4—8. Vil SI. ©eometrip -Cpgabe; VI—IV SI. Ma* 
ttyematiffe Dpgaber. Sp. 53. Sø.

i, 4. 1 og 11 SI. 9?atnrl>iftovie. Sn. £o. 8.

grebagen b. 24be 3nni.
SI. 9—1. Vil SI. ©anft ®tiil; VI-IV SI. Satinff 

Stiil. $e. 53. Sp. Sø.
u 9. 111 SI. 9Jaturl}iftorie. Sit. JR. 8.
„ 4-8. VI og V SI. Spbg' Stiil; 111—1 SI. hegning. 

©. Sp. 53. Sø. $e,
„ 4. IV SI. SRatur^iftorte. Sn. §o. 8.

8øoerbagen b. 25be 3uni.
SI. 9-1. Vil SI. Satinff Stiil. 9t.
„ 9. 11 SI. granff. Sn. 53. Sp.
„ 4—8. Vil SI. Strit^metij! Dpgaoe. ©.
» 4. V SI. $RaturT;i|'torie. Sn. §o. 8.

SUanbagen b. 27be 3itnt.
SI. 11. VI SI. 9taturl)iftorie. Sn. §o. 8.

SJJanbagen b. 4be Snli.
SI. 8. Vil SI. A. §iftorie. SWaboig, Sø. JR.
„ 12. Vil SI. A. Satin. D. JR. g.
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SI. 5. Vil SI. A. ®ræft. SItabbig, C. g.
„ 8. VI SI. Wt. §e. ©. 8.
„ 12. Vil SI. A. Slrit^netif. §o. 8. Sp.
„ 5. Vil SI. A. ®eometri. §o. 8. Sp.

SirSbagen b. 5be 3nli.

SI. 8. VI SI. granfl. OTabbig, ®. §e.
„ 12. Vil SI. A. §ebraift og Religion. SWabbig, Sø.

23. Sp.
„ 8. VI SI. ®eograptyi. Sø. 8?. 2.
„ 12. Vil SI. A. Wlftf- S. §e.

SPrSbagen b. 14be 3uli.

SI. 8. 1 SI. SLpbft °g ©anff- 8- Sp. §e.
„ 12. Vil SI. B. Satin og ©tæft. ©. 9?.
„ 5. V SI. m-anff. 23. ©. $e.
„ 8. 11 SI. SMigion. 23. Sø. 9t.
„ 12. IV SI. Religion. 23. Sø. Sp.
„ 5. IV SI. 2Jiat^ematit. §>o. 8. Sp.

grebagen b. 15be 3itli.

SI. 8. V SI. 5W 8. D. $e.
„ 12. IV SI. granft. 23. £>o. Sp.
„ 5. 111 SI. Satin. 9?. O. g.
i, 8. VI SI. Religion. 23. Sø. Sp.
„ 12. IV SI. $iftorie og ©eograp^i. 8t. Sø. 8.
i, 5. V SI. SJlatljeinatif. $o. 8. Sp.

Søberbagen b. 16be 3uli.
SI. 8. V SI. ^iftorie og ©eograp^i. Sø. 9t. 8.
„12. V SI. ®ræft Sp. D. g.
„ 5. 111 SI. §ran[t 23. D. ^>e.
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Kl. 8.
» 12.
„ 5.

11 St. ©aitff. $e. 93. Kp.
IV SI. ©pbft. $e. g. 93.
1 SI. £>iftorie og ©eøgrap^i. 8. Kø. 91.

SDianbagen b. 18be Snit.
Kl. 8.

12.
„ 5.
„ 8.
,/ 12.
„ 5.

111 SI. ^iftorie øg @eograpl;i. 8. 91. Kø.
1 SI. 91e(igion. Kp. 93. ipe.
VI SI. @ræft. O. 9?. g.
V SI. 91eligion. 93. §e. Kp.
11 SI. ^iftorie øg Seograp^i. 8. 91. Kø.
Vil SI. B. 9leligion og $^fif. 93. £>e. Kp. og 
$b. 8. $e.

©irøbagen b. 19be Suli.

Kl. 8. 
n 12. 
,/ 5. 
„ 8. 
„ 12. 
„ 5.

VI SI. ^iftorie. Kø. 9?. 8.
VI SI. Satin. O. 91. g.
IV SI. Satin. O. 91. ft.
111 SI. Religion. 93. $e. Kp.
Vil SI. B. SWat^ematif. $o. 8. Kp.
VI SI. ©eometri. $o. 8. Kp.

Dnøbageu b. 20be 3uli.
Kl. 8. 
„ 12. 
„ 5. 
„ 8. 
„ 12. 
„ 5.

Vil SI. B. ^iftørie og ^ebraift. Kø. 91. IB.
IV SI. ®rceff. Kp. D. g.
V SI. Satin. 91. ©. fy.
11 SI. $e. 8. Kp.
111 SI. Spbfl. 8. 93. $e.
VI SI. 2lritl)metil. §o. 8. Kp.

©orSbagen b. 21 be 3nli Kl. 8 fjormibbag ^olbeé krøben 
ober be n^anmcelbte ©ifctple; grebagen b. 22be ^olbeé Sen« 
furen, I;bi3 91efultat famine ©ag fil en ©b, fom bil blibe 
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nærmere beftemt, befjenbtgjøreS for ©ifciplene. SirSbagen 
b. 23be Slug. SI. 8 Sormibbag tager UnberbiiSniugeit for 
bet n^e ©foleaar fin IBegijnbelfe, tit trillen £ib ba ogfaa 
be nljanmælbte ©ifciple, ^biS Sorælbre eller æærger af fær« 
egne ®runbe ilte ^abe funnet labe bem møbe b. 21be Suti, 
bille blibe prøbebe, naar be beSangaaenbe betimeligt ^abe 
^enbenbt fig til ©folens 9?ector.

£il ^orælbre ug tager*
Sor at opnaae griplabfer (og fenere (en ©tipenbier) 

ublræbeS, at bebtommenbe ©ifcipel ^ar bæret i bet DJlinbfte 
eet Siar i ©folen, at ^an fra ©folen (ar erl/berbet fig et 
gobt æibneSbtjrb for ©pførfel, Slib og fremgang, og at 
tjanS Sirang er behæftet meb antagelige Slttefter. Stector 
gjør beb (bert ©foleaarS æegtjnbelfe Snbftilliitg til SUini* 
fteriet om ©folebeneficiernes Sorbeling, men fan ifølge ©ben* 
ftaaenbe iffe bringe Drogen i gorftag, fom iffc beb SlarScen* 
furen (ar er(olbt i bet sDlinbfte ® o b t for glib og §rem* 
gang i bet forløbne ©foleaar, famt ligelebeS i bet iDlinbfte 
® obt til .fjobebdjarafter beb ben fibfte ^obebejamen, (bilfe 
S^arafterer for famtlige ©ifcipIeS æebfommenbe, enbog for 
bem, fom iffe tjabe anføgt eller iffe inbftilleS, ffulle følge 
font ®ilag til Subftillingen tilligemeb ©rangSattefteriie. Sor 
bisfe fibfte er ber iffe anorbuet nogen beftemt Sorm, men 
bet er felbfølgelig i be SlnføgenbeS egen Quteresfe, at be 
inbe(olbe faa iiøiagtige Opladninger, font muligt, ©en fæb* 
banlige Sortn er, at be efter en Slugibetfe af ©ifciptenS 
fulbe 9labu og ©iben, naar tjan er oøtaget, famt IjanS 
berS (eller, ^bis Ijan er bøb, IjanS SDfoberS) 9?abn og ©til« 
ting og bereS uforførgebe æøruS SIntal, opgibe faa nøiagtigt 
fom muligt benne IjanS SorførgerS aarlige fafte eller fæb* 
banlige Snbfomfter, om be etter ©ifcipten eier nogen Sor« 
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mue, 2lrb eller bestige, og om ©ifciplcn par nogen anben 
offentlig eller privat Unberftøttelfe *).  9Ule bisfe Slngivelfer 
atteftereS cif 2 befjenbte og trobærbige SDiænb; fæb« 
vanligt vælger man kræften og ØVrigpeben, men naturlig« 
biis ogfaa pvilfefompelft Slubre, naar be funne antages at 
Være befjenbte for 902 i n i f t e r i e t, paa pvilfet Slfgjørek 
fen ubeluffenbe beroer, ^riplabfe og ©tipenbier bevilges 
pvergang tun paa eet Slår, men naar en ©ifcipel Vebbliver 
at være Vcerbig og trængenbe, Vil pan i Oiegelen fmine gjøre 
hegning paa at bepolbe bisfe ^Beneficier frembeleS uben np 
Slnføgning etter np £rangSatteft. ^un pvor væfentlige fjor« 
anbringer i æebfommenbeS øfonomifte Stilling i Pibens 
forløb ere inbtraabte, bepøveS np ©rangSatteft.

*3 SbiSfe pbftc tpunfter er bet, boorpaa bet ifær Tømmer' an. 2øfe 
vej ubestemte SIngivetfer, faafom: fmaa Snbtagter, pberft trængenbe 
etc., vil SJlinifterict i Stcgelcn itfe fuiiiic reflcftere paa.

9Jieb §enfpn til goranftaaeube er bet perveb min ær« 
bøbigfte SBegjæring til be gorælbre eller SJærger, fom anfee 
bereS Sømier eller 93tpnblinge for qvalificerebe til gæiplabfer, 
at be vilbe labe bis fe mebbringe til mig faabanne SErangS« 
attefter ben førfte ©ag i bet npe ©foleaar. æibere Slnføg« 
ning bepøveS itfe: ©rangSatteftenS Snbgivelfe alene inbepolber 
i og for fig tillige en Sti Iffeubegiv elfe af æebtommenbeS Ønffe.

©ifcipleneS fyæbre og æærger famt anbre Stolens 23el= 
pubere inbbpbeS perveb til at beære ben mnnbtlige ©eel af 
bisfe prøver meb bereS Otærværelfe.

g-rebcritsborg lærbe ©fole, i 3uni 1859.

4). /tømmer.


