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I. Tegneundervisningen.

Hvad der först springer i öinene ved de af mig besögte 
tyske skoler er, at masseundervisning overalt er indfort. 
Masse- eller klasseundervisning er den hele klasses undervis
ning som helhed. Alle elever bliver samtidig og paa samme 
maade satte i gang og ansporede til at rette sin opmærksom
hed og flid paa en og samme sag. Læreren har herunder at 
beskjæftige sig den mindst mulige tid med hver enkelt elev for 
at kunne komme omkring til alle elever og om muligt flere 
gange i timen; han maa have sin opmærksomhed rettet paa 
den hele klasse, rette ensartede feil paa skoletavlen og fremfor 
alt stadig holde alle i aande.

Dernæst mærker man sig den omhu, hvormed opga
ven bliver gjennemgaaet, för det egentlige tegnearbeide 
begynder. I regelen sker dette ved examinatorisk at henlede 
elevernes opmærksomhed paa form og forhold. Her kan den 
mindre dygtige lærer let före eleverne til aandlöst og maskin- 
mæssigt arbeide, naar han gjör dem dette for let ved paa for- 
haand at opgive de- forskjellige forhold, istedetfor at lade disse 
udledes af forholdene selv ved indbyrdes sammenligning, eller 
naar lian maaler paa opgaven for at overbevise, istedetfor at 
benytte de för nævnte sammenligninger eller demonstrerende 
exempler paa skoletavlen.*)  En absolut feil maa det ogsaa 
siges at være, om læreren under optegningen paa tavlen benyt- 

*) Det er ogsaa af vigtighed, at der ikke med en gang gaaes 
formeget i detalj, da eleverne udsættes for at blive forvir
rede, naar deres opmærksomhed henledes paa for mange 
fænomener samtidig.
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ter passer og- meterlineal. Da eleverne ikke maa bruge disse 
hjælpemidler, og det altsaa ikke er benyttelsen af disse, som 
skal læres, men netop det modsatte, bör ogsaa læreren paa 
skoletavlen vise, hvorledes opgaven fremkommer paa frihaand. 
Det kan aldrig være til skade for undervisningen, at læreren 
prover sig frem, eleverne skal gjöre det samme Har han 
gjort en feil, og han bör endog med flid gjöre saadanne, skal 
han under examination skaffe sig underretning, om alle elever 
har opdaget den, og om grunden til, at den er fremkommen.

Denne undervisningsmaade kræver, at opgaven kjendes af 
læreren i alle dens detaljer, at han har forberedt sig til timen. 
En passende opgave skal vælges, ikke just den samme, som 
var benyttet det foregaaende aar. Undei’ gjennemgaaelsen skal 
det karakteristiske fremhæves, sammenligninger drages med 
för kjendte former, forhold bestemmes, som ikke kan under
soges i elevernes paasyn, for at den fornødne autoritet ikke 
skal tabes. Alt dette kræver en dygtig mand, saameget mere 
som han under sin vandring omkring i klassen for at korri
gere, er nödt til at vende klassen ryggen; han kan altsaa ikke 
som de övrige lærere, der sidder paa sit katheder, stadig have 
eleverne under öinene.

De tegnelærere, der nu ansættes ved tyske skoler, maa 
ogsaa underkaste sig en temmelig skarp pröve med flere op
gaver. Navnlig gjælder dette de höiere skolers lærere.

Opgaverne gives som regel a-tempo, hvilket ikke er 
tegning i takt efter kommando eller tælling, men tegning af 
en og samme opgave af læreren paa skoletavlen og af eleverne 
paa deres papirer i tidsafsnit, hvis længde retter sig efter 
vanskeligheden af de ved den naturlige deling af opgaven 
fremkomne mindre dele eller opgaver.

Med hensyn til korrekturen benyttede den dygtige 
lærer kun det forklarende ord med en let pegen paa feilen og 
en kort examination. Tog læreren elevens blyant i haanden, 
var det kun for at vise, hvorledes den skulde haandteres, eller 
for ved siden af tegningen nærmere at paavise feilen. Feilen 
udviskedes og rettedes, mange gange, indtil den forsvandt. 
Denne visken, hvoraf jeg paa förste og mellemste trin er en 
principiel modstander, blev overalt dreven til yderlighed, sand
synligvis for udstillingernes skyld, men ogsaa for at fremtvinge 
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«renligheds- og ordenssans». Af denne grund brugtes ogsaa 
altid bedste sort papir, men selv dette maatte tilsidst give 
tabt og blev skiddent af den uafladelige gnidning. Brugen af 
viskelæder medförer isæi’ paa de elementære trin store ulemper. Naar 
saaledes feilen er udvisket, er hjælpelinjerne, der gjerne holdes 
lettere, ogsaa ströghe med, og samme feil vil let komme igjen, 
ofte i værre skikkelse; den til visken og ny optrækning af 
hjælpelinjer etc. anvendte tid kunde bedre anvendes til at tegne 
videre. Uden viskelæder tvinges eleven til at tegne lettere og 
nöiere at overtænke sit arbeide, för han begynder; hans feil 
staar der, manende til eftertanke. For læreren staar de som 
en hjælp til bedømmelsen af arbeidet, ligesom lærerens rettelser 
i en stil; hvorledes skal han kunne bedönime et arbeide, som 
er renvisket og færdigtegnet, medens han ikke kan erindre, 
hvor ofte han har paapeget denne eller hin feil?

Undervisnings-stoffets fordeling. Det næste, som væk
ker opmærksomhed er, at hver klasse efter skolernes program 
liar et bestemt pensum, der skal læres, og, at dette pensum for 
de fleste skolers vedkommende er ens, ialfald for nederste og 
mellemste trin. Paa det forste trin (2 aar) udfores plane tegninger, 
hvoraf i 1ste tegneaar kommer de retlinjede figurer, og i 2det 
de krumlinjede. Paa mellemste trin (atter 2 aar) kommer i 
3die tegneaar staaltraadmodeller og i 4de tegneaar fulde legemer. 
Denne ensartethed har store fordele derved, at nye elevers ankomst 
ingen forstyrrelse afstedkommer, hverken for elev eller lærer.

Men det er et spörgsmaal, om ikke det stof, der er til
lagt hver klasse, er for svært, til at det kan klares paa ét 
aar. Man ser ogsaa, at Leipzigerne har havi sin opmærk
somhed henvendt paa dette og har foröget timetallet for de lavere 
skoler fra 2 timer til 4 timer ugentlig. Tager vi til exempel, 
hvad der skal arbeides i 2det tegneaar'*),  ser vi en hel række 
nye synskredse, som skal gjennemgaaes med et barn paa 12 å 
13 aar. Et storartet program, som kun de tyske lærere med 

*) Cirkelen som „Prüfungsarbeit“, ellipsen, spiraler, sneglelinjer, 
de frie buers vurderen. Anvendelsen af det retvinklede, 
uligesidede triangel paa uregelmæssige former. Idealt blad. 
Naturligt blad, stiliseret. Naturblade og ranker, nöiagtigt kopie
rede. Farvelære. Ornamentikens love. Sneglelinjer, ornamen
terede. Sommerfugle efter naturen og malede.
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vel begavede og exercerede elever kan udfore. Og alligevel 
skulde jeg tro det heldigere, om det stof, der skal gjennem- 
gaaes paa nederste trin, kunde fordeles paa flere aar istedetfor 
paa 2. I «Grundsätze u. Lehrpläne v. d. Vereine deutscher 
Zeichenlehrer», et netop udkommet særtryk af «Zeitschrift d. 
Vereines deutsch er Zeichenlehrer», foveslaaes nu nederste trin 
fordelt paa 3 aar (4de, 5te og 6te skoleaar).

Jeg skulde ogsaa anse det heldigst, at perspektivtegningen, 
som er saa vanskelig at forstaa og dog kræver grundige 
forövelser, blev udsat til en modnere alder, omendskjönt det 
maa indrommes, at denne methode at begynde först at tegne 
efter staltraadmodeller letter elev og lærer arbeidet og foreger 
interessen. Kun derved har det ogsaa været muligt at under
vise saamange elever samtidig paa en fattelig maade i denne 
vanskelige disciplin.

Förend jeg forlader de tyske skoler, maa jeg med et par 
ord omtale deres tegne sale. Der var ingen skole, uden at 
den var forsynet med en eller flere saadanne. Selv gymnasiet 
i Stade, der dog er en mindre by (10,000 indb.), har sin tegne
sal, og jeg vil, istedetfor at beskrive mere storartede sale, 
omtale denne som mere passende for vore forhold. Den laa 
paa skyggesiden og havde plads til 40 elever og endda god 
plads mellem pultene og de löse krakke eller rettere aabne 
kasser, der ved at vendes ogsaa gav en mindre höide. Des
uden var der god plads paa siderne og bag, saavelsom mellem 
forreste pultrække og tavlerne. Der var to saadanne. en væg- 
tavle og en mindre paa et staffeli. Her fandtes ogsaa foruden 
et katheder to store firkantede borde, som kunde skrues op i 
niveau med elevernes öine til opstilling af modeller. Under 
taget hang jerntraade til ophængning af modeller. Der fandtes 
3 skabe, et til tegnebretter, böger, plancher og protokoller, og 
to til modeller, hvoraf der var en rig forsyning, staaltraad- 
modeller, træmodeller og gibsafstöbninger, de sidste dels fra 
Dresdener polytechnicum, dels fra «Centralstelle für Gewerbe 
& Handel», Stuttgart, afstöbninger fra alle epocher. Midtpaa 
den ene kortvæg stod keiserens kolossale buste, paa hver side 
af denne to i almindelig störreise, Laokoon og Apolio, paa 
langvæggen endnu 2, alle paa smukke konsoller, omringede af 
medaljoner og ornamenter, smukt grupperede, paa den tredje 
væg et par kobberstik.



IL Skriveundervisningen.
I Stade og- i Leipzig var jeg ogsaa tilstede ved under

visningen i skrivning for paa nærmere hold at faa undersøgt 
grunden til, at denne undervisning som regel kunde stanse alle
rede det 6te skoleaar (1 aar senere i realskolerne), paa samme 
tid som det er almindelig bekjendt, at de tyske elevers arbeider 
i alle klasser er ualmindelig smukt skrevne.

Med hensyn til timefordeling m. v. henvises til skole
bestyrer Gjørs indberetning i forrige aars program.*)

Jeg skal ogsaa her som ved tegneundervisningen först 
berette om e-t besög i et par klasser og gjöre rede for, hvor
ledes undervisningen drives, og derefter fremkomme med nogle 
bemærkninger.

Stade gymnasium; Quarta: 1ste time i det nye skole- 
aaar: Skrivelæreren foredrager först, hvorledes pennen skal 
holdes, samt stillingen paa bænken mod pult og bog; alt nöi- 
agtigt, i mindste detail og greit, hvilket paahöres med stor 
opmærksomhed af alle elever. Derefter indtages stilling, og 
1ste övelse begynder. Læreren tæller ein, zwei.

1. Haandleddet löftes saa höit som muligt uden at fingrene 
skilles fra papiret.

2. Haandleddet sænkes, dog ikke saa langt, at ha andballen 
berörer papiret, idet haanden hviler paa den lidt böiede 
lillefinger. Paa næste ein löftes pegefingeren op fra 
pennen, paa zwei sænkes den atter, hvorefter den befalede 
övelse begynder

*) Gjertsens skoles program for 1880.



o. s. v.
I denne klasse bliver övelsen som regel ikke opskrevet 

paa tavlen, men blot opgivet.
Klassen sættes paa engang i arbeide, og den bagerste elev 

begynder at tælle ein, zwei — ein zwei o. s. v. linjen nd, 
hvorefter den næste fortsætter. For hver ny linje gjöres af 
alle elever paa engang först en haandledsbevægelse, derpaa en 
pegefingerbevægelse, hvorefter alle paa næste ein trækker den 
forste opstreg og paa zwei den förste nedstreg.

Under skrivningen gaar læreren omkring i klassen og 
retter feil hos den enkelte, uden at dette i mindste maade 
stanser de övrige i arbeidet. Og dette arbeide foregaar stille, 
og uden at nogen hænger efter; der höres ingen anden lyd, 
end den tællendes ensformige ein — zwei, pennens gliden paa 
papiret og stundom lærerens rettelser. Ikke et smil at se, 
ikke en hvisken.

Stade Seminar: Læreren skriver övelsen op paa tavlen, 
giver et tegn til den bagerste elev, hvorefter denne höit siger: 
«Fertig — Angesetzt», «Ein, zwei, ein, zwei etc.». Naar 
næste elev er færdig med sin linje, kommanderer han: «Fertig 
— Angesetzt — Ein, zwei etc.» og saaledes fortsættes efter 
omstændighederne y2 eller en hel side med en övelse. I sam
mensætninger eller ord kan det forekomme, at der tælles 2 
gange zwei efter hverandre, hvor opstregen er saa kort, at 
ein kan slöifes, og dette vakte ingen forstyrrelse.
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Den sidste del af timen blev anvendt til övelse i at skrive 
paa den store tavle. En af eleverne blev kaldt op til denne 
og tik et ord opgivet. Medens lian skrev dette, blev de övrige 
elever examinerede om ordets betydning, derefter, om der fand
tes feil ved det skrevne (de skrev meget smukt og uden först 
at optrække linjer). Elevernes svar maatte være bestemte, 
ingen svævende udtryk blev taalt, ligesaalidt som for mange 
ord eller slet tysk. Forekom saadanne feil, hvilket dog var 
sjelden, fremkaldte de altid en sagte misbilligende mumlen fra 
de övrige elever og blev af læreren öieblikkelig tilrettevist.

Tilspurgt, da timen var forbi, om jeg önskede at se 
øvelsesskolens begynderklasse, blev jeg fört ind i denne, hvor 
der foruden skolebørnene var en del seminarister tilstede. Alle 
blev staaende, indtil de af hoved-læreren blev tilsagte at sætte 
sig ned.

Timen begyndte med övelser i at sidde ret paa bænkene. 
Paa 1 reiste de smaa sig raskt i veiret; paa 2 satte de sig 
igjen; paa 3 slyngede de armene i hinanden og stöttede albuerne 
mod bordet; paa 4 lænede de sig tilbage med korslagte arme.

Den 1ste uge var gjennemgaaet , der var
læst og skrevet. Nu skulde de fortsætte med

Först udtales ordet, der eftersiges af eleverne, först af 
den ældre afdeling, derpaa af den yngre. Dets forskjellige 
betydninger, anvendelser etc. forklares. Saa deles ordet i » 
som kjendes fra forrige uge; det udtales og skrives. Derefter 
kommer «Hvad ligner det? Hvoraf bestaar det?» Derefter 

udtales det og skrives. Saa kommer som först deles i 

en opstreg og en nedstreg • «Hvad er det? En pidsk. Hvor 
er skaftet, hvor snoren?

Hvad er det nu? Udtal det alle paa engang.» En 
for en af hornene kaldes frem for at skrive paa tavlen (den 
store). De var meget opmærksomme og interesserede.

Dermed var timen forbi.
Det anförte ansees tilstrækkeligt for at vise, hvorledes 

taktskrivningen gaar for sig. Metronom bruges i regelen 
for at styre takten og for at kunne undvære tællingen.



_ L2_

Taktskrivningen var almindelig indfort paa skolerne*),  
og, saavidt jeg kunde forstaa, til almindelig tilfredshed, og den 
er den ene aarsag til, at undervisningen kan stanse saa tidlig 
til fordel for andre fag. Grunden til dens heldige virkninger 
ligger ogsaa temmelig nær.

For det förste er det den fuldstændigste masseundervis
ning, man kan tænke sig, og hvad der foran under tegningen 
er anfört om denne undervisningsmaade, gjælder ogsaa for 
skriveundervisningen, og det i endnu höiere grad, da træk
kene först skal være en forstaaelsessag, derefter en vanesag 
og saa tilsidst udfores med den störst mulige hurtighed. Hertil 
kommer, at eleverne saa at sige tvinges til at folge med og 
i et livligt tempo, istedetfor at skrivetimen döses bort, hvad der 
vistnok ellers ikke er saa sjeldent. Metronomen eller tællingen 
river med sig, alle folger uvilkaarlig takt og trop. Men tak
ten maa ikke være for langsom, og en Övelse ikke vare for
længe. Den bedste sag kan odelægges. Bringes der afvexling 
og fornuftig rækkefølge ind i takt og övelser, er det saa langt 
fra, at eleverne trættes eller doser hen, at de arbeider med 
den störste livlighed og endog bliver utaalmodige, naar man 
stanser klassen for at gjöre opmærksom paa en eller anden 
feil, hvilket naturligvis hyppigt vil indtræffe. Tager man der
til i begyndelsen eller slutningen af timen övelser paa den store 
tavle, saa vil saavel lærer som elev med forbauselse mærke, at 
skrivetimen er forbi, för man ved af det.**)

Den anden aarsag er vistnok den omhu, hvormed alle 
lærere vaager over, at ethvert skriftligt arbeide i enhver 
henseende ei’ smukt udfort. Er der det mindste at udsætte paa 
arbeidets udförelse, bliver eleven strax dikteret omskrivning.

Paa de norske skoler tror jeg man i denne henseende har 
meget at indhente, skjönt der vistnok i de seneste aar er 
gjort betydelige fremskridt. Og hertil har paa flere skoler 
den foranstaltning ikke lidet bidraget, at skrivelæreren 1 å 2 
gange om maaneden gjennemser stilene i de höiere klasser, 
som ikke har skriveundervisning, og giver en maanedskarakter 

*) Paa endel skoler brugtes ogsaa trykte skrivehefter ved siden af.
**) Her kan jeg ogsaa tale af egen erfaring. Jeg har nemlig 

praktiseret taktskrivning, skjönt paa en noget anden maade, 
i flere aar paa Gjert sens skole.
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for skriften, orden og nethed i udførelsen *),  ligesom klasse
forstanderen i de lavere klasser giver 1 karakter om maaneden 
for skriftlige arbeiders udförelse.

Man tör derfor liaabe, at den gamle sætning: den lærde 
skriver slet, inden faa aar heller ikke vil passe hos os.

*) Dette maa dog ikke misforstaaes derhen, at man önsker ved
kommende lærer eller klasseforstander ansvarsfri, tvertom. 
Skrivelæreren ser muligens aldrig disse elever og vil vel altid 
have en vis sky for at gaa ind i klassen i en anden lærers 
time for at give forskrifter. Læreren bör, gjort opmærksom 
ved skrivelærerens karakter eller hans anmærkninger i vedk. 
stil, selv hyppig paalægge omskrivning, og klasseforstanderen 
bör i tilfælde paalægge övelser i skrivebog hjemme.



Anhang.
Qm tegneundervisningen paa norske skoler.

Forholdene ved tegneundervisningen hos os undergaar nu 
en stor forandring til det bedre. Ifölge departementets cirku
lære af 22de aug. 1879 vil nemlig alle middelskoler ved af- 
gangsexamen for fremtiden give en og samme opgave (förste 
gang 1881.) Denne ophænges saaledes, at eleverne ikke kan 
komme den nær; dernæst skal de udarbeide opgaven fuldstæn
dig paa egen haand uden veiledning; endelig er alle slags 
hjælpemidler forbudt.

Dette forlangende vil reformere vor tegneundervisning, 
og masseundervisning vil blive den naturlige fölge.

Men kan man nu hermed slaa sig til ro og lade det hele 
have sin gang?

Man har vistnok ved bestemmelserne om, i hvilken ret
ning opgaverne vil blive givet, tvunget skolerne til at kaste 
overbord alt det brogede skrab, som maaske tog sig godt ud, 
men var til liden nytte for elevernes uddannelse og endog i 
regelen oversteg elevernes kræfter. Ligeledes vil det vel vise 
sig nödvendigt at forandre undervisningsmaaden, naar eleverne 
skal öves i at arbeide paa egen haand. En tænksom lærer, 
som har evne, vilje og tid til at sætte sig ind i situationen, 
vil vel kunne mestre denne.

Men hvorledes forholder det sig med vore tegnelærere?
Er det ikke i regelen saa, naar man maaske undtager de 

större byer, at de fleste har været saa at sige tvungne til at 
overtage faget, eller, da man ikke har kunnet overtale*)  nogen 

*) Hvormange af vore realkandidater har lyst eller evne til at 
overtage dette fag.
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af skolens lærere dertil, har man hjulpet sig med en mand, der vist
nok selv kan tegne, men ingen tilstrækkelig uddannelse har 
faaet til at give undervisning i dette fag, og som nu, da der 
endogsaa fordres noget nyt, staar aldeles raadvild.

Vil ikke da denne undervisning være famlende og lidet 
værd? Ærlig stræben vil der visselig være, men vil ikke i 
flere aar klasse efter klasse blive en prøveklud for de fam
lende forsög?

Jeg har ovenfor vist, at tegnelæreren ikke indehar nogen 
Sinekure, ligesom tegnetimen heller ikke er nogen hviletime 
hverken for lærer eller elev, ja for den forste vel saa anstræn- 
gende som nogen anden time. Han kan ikke gaa ind i klas
sen uden paa forhaand at have forberedt sig paa opgaven, som 
maa være vel overveiet, stemme med programmet saavelsom 
med klassens standpunkt, forsaavidt som denne ikke det ene 
aar kan forudsættes at have samme modenhed som det andet. 
Som folge heraf maa ofte nye forbilleder udarbeides. Lader 
os antage, at opgaven er forklaret og tegnet paa tavlen, hvil
ket sidste ogsaa kræver sin særegne øvelse. Nu begynder 
elevernes arbeide, som skal korrigeres. Selv om han kjender 
opgaven ud og ind, møder ham her nye vanskeligheder, som 
maaske ikke er de mindste. Paa stedet og uden at opholde 
sig mere end et oieblik hos hver elev, skal han opdage feilene 
og aarsagen til dem, paavise dem, saaledes at eleven overbe
vises, samt vise ham veien til at rette dem paa den hurtigste 
og smukkeste maade, og alt dette naturligvis uden at tage 
passer frem. Paa samme Tid skal han ikke forglemme den 
øvrige klasse, som ogsaa har sit krav. At sætte sig ned i 
timen bliver der liden eller ingen tid til.

Hvad kunde nu gjøres for at hjælpe læreren og hans 
skole og bringe klarhed ind i situationen?

En veiledning maa skaffes. Den i cirkulæret trykte 
kommissionsbetænkning giver antydninger, men ingen veiledning.

Man har fra en tidligere kommission' for flere aar siden 
faaet en saadan. Men istedetfor at gaa den lige vei, at be
gynde med begyndelsen, nemlig at oprette en skole for lærere 
i tegning, udgaves fortegninger. Man forsøgte at skaffe et 
surrogat ved at give udygtigheden eller uvidenheden et falskt 
hjælpemiddel for lærer som for elev, man syede puder under 
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armene paa dem for at hjælpe dem over de forste vanske
ligheder, som man netop strengt hör arbeide sig igjennem: 
Man fik kvadratnettet saavel paa for tegn in ger 
som i bugerne.

Jeg har i beretningen under Hamburgs skoler kortelig 
omtalt denne methode. Den bestaar i, at man vilkaarligen 
lægger eller tænker sig lagt et net med ligesjore masker 
(kvadrater) over opgaven og har et tilsvarende net med min
dre ruder i sin tegnebog. Arbeidet bestaar nu i, at man tæller 
sig frem i denne og trækker linjer, eftersom nettets linjer 
træffer opgavens linjer. Eftersom man bliver sikrere i denne 
ikke særdeles vanskelige sag, bliver maskerne i nettet større 
og större, indtil de tilsidst forsvinder. Men vanen i at tænke 
sig enhver form delt i firkanter, der intet har med opgavens 
form at bestille, över kun i at betragte punkter og linjer, 
vækker ikke formsans og giver ikke eleven energi til selv
stændig tænken, men förer til en forvirret og krampagtig sögen 
efter delte net, som han frugteslöst leder efter eller söger at 
anbringe uden at faa det til at sidde fast, et resultatlöst för
sög paa at putte enhver form ind i en og samme schablon — 
et aandlöst arbeide!

Er det ikke naturligere og mere fornuftsmæssigt at söge 
holdepunkter og hjælpelinjer i opgaven selv og dens særegne 
form og deraf uddrage sammenligninger ? Derved vil eleven 
vænnes til selvstændigt arbeide, og formsans tilegnes ved 
studium af formen selv. Saadant arbeide vil interessere baade 
lærer og elev. Og da vil man finde, at det overvældende 
stof grupperer sig i klasser med underafdelinger, som maa ord
nes og gives eleverne i naturlig folgerække, af hvilken man 
ikke kan slöife dele uden til skade for den hele undervisning. 
Dette kræver et program for undervisningen med bestemte 
pensa for hver klasse.

Idet jeg efter disse forbemærkninger gaar over til at 
fremsætte den efter min mening heldigste ordning af tegne
undervisningen, skal jeg strax gjöre opmærksom paa, at jeg i 
det væsentlige er enig i de antydninger angaaende denne sag, 
som hr. skolebestyrer Gj ör har givet i sin reiseindberetning, 
optagen i Gjertsens skoles indbydelsesskrift for 1880. Hans 
ændringsforslag giver nemlig for tegneundervisningen store for
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dele, idet alle elever i samme alder, latiulinje som eugelsklinje, 
efter dette faar det samme antal tegnetimer i middelskolen, og 
saaledes den urimelighed vil falde bort, som nu finder sted, 
nemlig at der af latinlinjens elever kræves en tegning, efterat 
de i 3 aar ingen undervisning heri har havt. Desuden fore- 
slaar han undervisningen begyndt i 1ste middelklasse, altsaa 1 
aar tidligere end normalplanen bestemmer.

Med tilslutning til hr. G j ö r, men med nogen forögelse af 
timetallet*), vil jeg foreslaa tegneundervisningen saaledes fordelt:

Klasse....

Smaa- 
skolen Middelskolen.

3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Alder .... 8—9 9-10 10-11 11—12 12—13 13-14 14—15
Frihaands

tegning . . lal1/, 2 2 2 2 2') + 2E2) 2')+2E2)

Klasse. . . .

Gymnasiet.

I. 2. 3.
Alder . . , . 15-16 16-17 17—18
Frihaands

tegning. . 23) 23) 33)

Forskjellen mellem hr. Gjörs forslag og dette er:
1) at tegneundervisningen begynder allerede i 9de aar (3dje 

smaaklasse),
2) at der i 4de—6te middelklasse opfores 2 timer; jeg anser det 

nemlig nødvendigt ved masseundervisning altid at have 2 
sammenhængende timer, hvilket jeg tror skulde fremgaa 
af det om masseundervisning för anførte. Med 1 time 

’) Projektionstegning det ene semester.
’) Valgfrit med fransk.
3) Do. for latingymnasiet.
*) Hr. Gj ö r giver de 3 överste middelklasser, 4—6te klasse} 

respektive 1 ugentlig time til tegning (frihaandstegning)* 
Hvilke fag, der efter den af mig foreslaaede forögelse maatte 
reduceres, eller om overhoved nogen indskrænkning af denne 
grund vilde være nödvendig paa andre kanter — derom tor 
jeg ikke udtale nogen mening.

2
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vil gjennemgaaelsen af opgaven, nogen tegning paa skole
tavlen og examination optage den störste del af tiden, og 
netop söm arbeidet er paabegyndt, maa det stanses, da 
timen er forbi. Da der til middelskolens afgangsexamen 
fordres nogen projektionstegning, og jeg ikke vover nu at 
foreslaa en end större forøgelse i timetallet, tænkes denne 
tegning anbragt afvexlende med frihaandstegningen, istedet- 
for at disponere 1 time til hvert fag, af hensyn som 
ovenfor anfört.

3) For engelsklinjen, der (efter G j ö r s forslag) afslutter elevernes 
skolegang som en borgerskole, er opfort 2 extra-timer i 
överste og næstoverste klasse, valgfrit med fransk. Eleverne 
vil derved ogsaa kunne erholde perspektivtegning, inden 
de forlader skolen. Dette vil ikke foraarsage nogen 
forögelse paa budgetterne ved de skoler, hvor der findes 
gymnasium, da undervisningen kan foregaa underet med 
1ste og 2den gymnasialklasse,

4) at latin-gymnasiasterne erholder tegning (valgfrit) samt
5) at 3die real-gymnasialklasse faar en time mere, der bliver 

at anvende for den til artium forlangte karttegning ).*
Tilsidst skal jeg tillade mig at opföre til overveielse 

det pensum, som med dette timetal kunde gjennemgaaes i hver 
klasse.

3die smaaklasse.

Lodret, vandret, parallel, parallelogram, rektangel, vink
ler, . ligebenet retvinklet triangel, rhombe, kvadrat, diagonaler. 

JBrikke- og takttegning. Et par hukommelsestegninger. Op
gaverne udfores först paa tavlerne med griffel.

1ste middelklasse.

Kvadrat, hvori indlægges ved deling af sider og diago
naler retlinjede lette monstre; baandslyngninger. Symmetri. 

. Sidste halvaar kvadraten paa spids, betragtet som regulær 
polygon med centrum, större og mindre radius, og hvori lette 

*) Skal denne tegning være af nogen nytte, er 1 time minimum.
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eurythmiske figurer indlægges. En hukommelsestegning hver 
maaned. A-tempotegning samt takttegning.

2den middelklasse.
L.

Kvadraten repeteres. Regulær 3-kant, 6-kant, 8-kant 
med indlagte eurythmiske figurer; cirkelen. En hukommelses
tegning om maaneden, nærmest til repetition af det sidst ind- 
övede, og hvormed fortsættes i höiere klasser. Der bör dog 
ikke udelukkende tegnes symmetriske figurer, men nu og senere 
vexles med usymmetriske f. ex. fra v. Hanno’s ABC.

3die middelklasse.
Cirkelen, 3-k., 4-k., 6-k., 8-kanten repeteres, men udfores 

som rosetter og lignende, endvidere 5-kantén og 7-kanten. Sam
mensætning af lette monstre til border. Tusk og pensel eller pen.

4de middelklasse.
Ellipsen. Ovaler; lette urne- og vaseformer; lette stili

serede bladformer. Fladeornamenter. Foredrag over stilisering. 
De tre primære farver i farvesexkanten. Komplementære farver 
benyttes.

5te middelklasse.

Bölgelinjer. Vanskeligere bladformer med stærkere og for
skjelligartede krumninger samt deres anvendelse i Ornamentiken, 
Vanskeligere vaser. Tertiære farver.

6te middelklasse.
Spiraler og sneglelinjer og deres anvendelse i Ornamentiken. 

Foredrag (i tilfælde af, at materiel haves) over de forskjel
lige stilarter, hvoraf fuldgyldige lette monstre tegnes.

Som væggefortegninger anbefales: Herdtie, Vorlagen- 
Werk. Schmidt, 24 Wandtafeln, v. Hanno’s ABC.

Stofsamlinger: H ä u selmann, Zeichentaschenbuch. Weiss- 
h a u p t, Elementar-Freihandzeichnen. H e r d 11 e & B i e rm a n n, 
Schule des Musterzeichnens.

Læreboger: Flinzer, Lehrbuch des Zeichenunterrichts. 
Ejchler, Elementar-Zeichenschule. A. Bergh, Frihaands- 
tegning.

2*
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1ste gymnasialklasse (L. & R.)

Perspektivtegning efter staaltraadmodeller, kubus, kors, 
pyramide, den forkortede cirkelflade, cylinder og kegle. Kart
skrift leilighedsvis.

2den gymnasialklasse. (L. & R.)

Kuglen og andre legemer med lys og skyggevirkning. 
Forskjelligt listværk, perlestave, kymatier o. lign, og rosetter 
efter gibs. Kartskrift.

3die gymnasialklasse. (L. & R.)

Vaser og lettere ornamenter efter antike forbilleder eller 
fra renaissancetiden. Foredrag over forskjellige stilarter. Kart- 
tegning.
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En kort oversigt over det engelske sprogs 
historiske udvikling.

1. Angelsachsisk som literært sprog.

Navn. Det engelske sprog nedstammer fra det angel- 
sachsiske. Det har mistet overmaade mange af de böinings- 
endelser og ord, som hörte til modersproget, men har igjen 
paa den anden side rigeligen optaget ord fra andre sprog, 
især fransk og latin, saa at omtrent halvdelen af ordforraa- 
det kan siges at være af romansk oprindelse. Alle de böi- 
ningsendelser, som endnu er tilbage, og de fleste aflednings
endelser samt pronominer og partikler tilligemed de ord, som 
er mest i brug i det daglige liv, er dog i det væsentligste 
komne fra angelsachsisk. Trods al fremmed indvirkning er 
altsaa engelsk et germansk sprog i lighed med tysk, hol
landsk, svensk, dansk og norsk.

De udvandrere fra Tyskland, som i det 5te og 6te aarh. 
först paa foranledning af en britisk hövding, Vor tiger n, og 
under anförsel af Hengist og Horsa drog over til Britan
nien og efter lange kampe erobrede det meste af öen, synes 
for en stor del at være komne fra Slesvig og Holsten, hvor 
endnu enkelte stedsnavne, som Angeln, minder om deres 
hjemstavn. Anglerne, som synes at have udgjort den tal
rigste del, slog sig ned i det östlige og nordlige af det nuvæ
rende England, men overlod de skotske höilande til den gæliske 
befolkning.

Sachserne besatte det sydlige og vestlige, men overlod 
"Wales og Cornwall til den kymriske befolkning. Den tredje 
afdeling, Juterne, som kun udgjorde et lidet antal og formo
dentlig skriver sig fra den nordlige halvdel af den jydske halvö 
(Jütland), slog sig ned i Kent, det sydostligste grevskab af 
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England. Man har al grund til at tro, at der var nogen dia- 
lektforskjel blandt disse nybyggere, og- at især Anglernes sprog 
i nogen grad var forskjellig fra Sachsernes, men i det væsent
lige talte de uden tvivl samme sprog. Dette fælles sprog har 
nöie lighed med frisisk og gammelsachsisk, idet det i enkelte 
punkter indtager en mellemstilling mellem dem. I dets litera
tur betegnes det undertiden som sachsisk, undertiden som 
engelsk (e n g 1 i s c o : som horer til Anglerne), men det 
sidste blev omsider det faste navn for sproget, ligesom 
England (Engla-land, Anglernes land) for landet, hvilket med 
nødvendighed fulgte deraf, at Anglernes stamme var den 
mægtigste.

Mindet om Saclisernes og Anglernes nye bopæle i Eng
land ær bevaret i enkelte grevskabers navne, f. eks. Essex 
(East-Saxons), Sussex (South-Saxons), W e s s e x (West-Saxons) 
Ost-Angeln; disse i forbindelse med Kent, Mercia og 
Nor thu mb er land dannede det saakaldte heptarki, der i 
827 forenedes til et rige under Egbert af Mercia, som 
man saaledes med rette anser for samler og grundlægger af 
kongeriget England.

Alliteration. Der existerede ingen skreven angelsachsisk 
literatur för efter kristendommens indførelse omkring 600 ved 
den af pave Gregor den 1ste udsendte missionær, Augustin, 
der kaldes «Angelsachsernes apostel.»

De tidligste literære frembringelser var poetiske og, som 
al angelsachsisk poesi, ja, som hele den ældre germanske 
literatur, allitererende (sml. bogstavrimet i Eddadigtene) Ver
sene er ikke indskrænkede til et ensformigt antal stavelser, 
heller ikke har de enderim. Men i hvert linjepar er der flere 
fremtrædende ord, to, tre eller fire, som enten alle begynder 
med samme konsonant eller med vokaler, som ikke behöver at 
være de samme. Som oftest er der tre allitererende ord i 
linjeparret, to i förste og et i anden linje. Et ord, som hal
et ubetonet præfix, behandles, som om præfixet ikke hörte dertil.

Literatur. Blandt de længere angelsachsiske digte er det 
episke digtBeowulf, saa kaldet efter digtets danske helt, det 
merkeligste. Det er bevaret i manuskript fra det 10de aarh., 
men er vistnok langt ældre; i henseende til digtets indhold 
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maa det siges at höre til den hedenske tid, medens formen 
peger hen paa kristne hænders bearbeidelse. Der er ogsaa en 
lang række af bibelske fortællinger paa angelsachsiske vers; 
disse lindes i manuskript fra det 10de aarh.; bien mange mener, 
at de er skrevne af hyrden Cædmon, som senere blev bene
diktinermunk i Northumberland og levede i slutningen af 7de 
aarh. Et manuskript fra det 8de aarh. indeholder de to sidste 
tredjedele af en metrisk oversættelse af Davids salmer, som 
kanske er et arbeide' af Aldheim af Malmesbury, Cædmons 
samtidige. Der budes desuden en del kortere digte og metriske 
gaader, der for störstedelen er opbevarede i det berömte Exeter
manuskript fra det Ilte aarh.

I prosa er foruden oversættelser af forskjellige dele af 
bibelen de vigtigste verker oversættelser fra latin ved kon g 
Alfred, der har vundet et saa stort navn blandt de angel
sachsiske konger baade som regent og skribent (f. eks.: «Bedas 
kirkehistorie», «Boethius om blosobens tröst», «Orosins s histo
rie»), fremdeles homilier over Hjobs bog af Ælfrik, erkebi
skop af Canterbury, i forste halvdel af Ilte aarh., «den angel- 
sashsiske krønike», hvori de vigtigste begivenheder i den angel
sachsiske periode omtales i form af törre og magre annaler; 
sandsynligvis er den af bere forfattere, hvoraf den sidste skrev 
omtrent 100 aar efter den normanniske erobring.

2. Andre sprogs indflydelse paa angelsachsisk.

Keltisk. Da Sachserne og Anglerne kom over til Britan
nien, bragtes de i nöie berörelse med en keltisk talende befolk
ning. Det er vistnok saa, at latin var bleven talt af de her
skende folk i England i over 300 aar under Romernes besid
delse af landet. Det er fra verdenshistorien bekjendt, at det 
forste forsög fra Romernes side paa at trænge ind i Britannien 
foretoges af Cæsar omkring 50 f. Chr.; men det lykkedes ham 
ikke at faa fodfæste. Först under keiser Claudius omkring 40 
e. Chr. paabegyndtes landets erobring, som fuldendtes ved 
Julius Agricola, romersk feltherre under keiser Vespasian og 
hans sönner. Men uagtet nu Romerne holdt landet besat i 
saa lang tid, idet legionerne först tilbagekaldtes i begyndelsen 
af det 5te aarh., og naturligvis forsögte paa at kolonisere lan
det ved indførelse af sit sprog og sin kultur samt ved anlæg 
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af byer og fæstninger, synes det dog, som om de ikke paa 
langt nær har havt den indflydelse som i Grallien og Spanien, 
saa at de forniaaede at fortrænge landets indfodte sprog ved 
sit eget.

Latinen indtog snarere den samme stilling, som senere 
dens egen datter, fransken, indehavde paa den samme jordbund 
i over 200 aar efter den normanniske erobring. Latin taltes 
kun af den herskende klasse, medens massen af folket holdt 
fast ved sit modersmaal, skjönt naturligvis i tidernes löb ogsaa 
enkelte ord optoges fra seierherrernes sprog. I Wales, hvor 
befolkningen har holdt sig temmelig ublandet fra Romernes tid, 
er sproget lige saa lidt af latinsk herkomst som synderlig op- 
blandet med latin; det er ægte og uforfalsket keltisk.

Det sandsynlige er, at den store masse af dem, hvis eien- 
dorame gik over i Augelsachsernes hænder, hovedsagelig talte 
samme sprog. Det vilde saaledes ei have været saa underligt, 
om det undertvungne folks sprog havde indvirket paa seier- 
herrerne, saaat det angelsachsiske optog i sig et anseligt kel
tisk element; men faktum er aldeles modsat heraf. De keltiske 
ord i det engelske sprog er kun faa; de fleste af dem, som 
f. eks. bard, druid, etc. tilhorer specielt keltiske gjenstande, og 
en stor del ord, som næsten alle er af gælisk oprindelse, f. 
eks. brogue, elan, whig, whiskey etc. er af nyere dannelse.

Det ser ud, som om det oprindelige britiske sprog under 
de sachsiske erobringers langsomme og gradvise fremgang, veg 
tilbage punkt for punkt, eller om en del Briter forblev i sine 
hjem, var de for faa til at hævde sit sprog og maatte ombytte 
det med sachsisk; paa samme tid blev de uafhængige Briter, 
som laa i stadig strid med Sachserne, afskaarne fra den frie 
og fredelige samkvem, som kunde have efterladt et varigt ind
tryk paa begges sprog.

Der har vistnok været etymologer, som har anseet et stort 
antal engelske ord som laan fra det oprindelige britiske sprog, 
men i mange af de anförte eksempler er der ingen virkelig 
forbindelse mellem de sammenlignede ord. Det angelsachsiske 
cuh, oldn. kuör (knnnr) bekjendt, (saml, uncouth, sælsom) har 
intet at gjöre med det kymriske (vallisiske) gwydd, kundskab. 
IfÖlge vallisisk vellyd er gwydd istedetfor vid, som svarer til 
lat. vid (eo), gr. otöa, eng. wit, norsk vide, medens derimod 
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cüb er identisk med tysk kund, og kommer af roden til eng, 
ken, kjende og know, kunne, vide.

I mange andre tilfælde er der en virkelig forbindelse, men 
intet laan, idet ordene baade i germansk og keltisk er komne 
fra den fælles indo-europæiske stamme. Har der fundet noget 
laan sted, saa har bevægelsen gaaet i modsat retning, idet keltisk 
har laant fra engelsk, fransk eller latin.

Imidlertid er der dog et lidet antal ord, som f. eks. 
basket, g len, lad, dun (mörk af hudfarve) o. s. v. hvori et tid
ligt laan fra vallisisk enten er sikkert eller ialfald sandsynligt. 
Andre ord som quay, cabin, piece, bran og nogle andre lig
nende er ikke komne ind i sproget direkte fra keltisk, men 
har fra en keltisk rod gaaet over i de romanske sprog og der
fra videre til engelsk. Eksempler: quay, fr. quay, holl. kaai; 
cabin, fr. cabane, cabine, af kymr. caban, diminutiv af cab, 
hytte; bran, fr. bran, gæl. bran, mlat. brannum; piece, fr. 
piéce, mlat. petium, af kymr. peth eller af gr. TtfX,a (fod) eller 
lat. pes. (petium, petiolus, liden fod).

Latin. Kristendommens indførelse blandt Angelsachserne 
förte med sig studiet af latin. Det var næsten udelukkende 
geistligheden, blandt hvem latin var standsprog, som lagde 
sig efter lærdom og literatur. Herfra skriver sig den mængde 
latinske eller latiniserte ord, som er indkommet i angelsachsisk 
og for störste delen vedkommer kirke eller religion f. eks. 
latin diabolus — ags. deoful — eng. devil, djævel,

presbyter — preost — priest, prest.
episcopus — bisceop — bishop, biskop.
monasterium — mynster — J monastery 

] (West-) minster, 
saml, der Münster 

i Strassburg.
clericus, — cleric — clerk, klerk,
prædicare — prædician — preach, prædike,

græsk xv^tax^eller 1 — cyrice — church (skotsk
xvoiaxöv J kirk), kirke.
tførjfioclvvt] — ælmæsse — alms, almisse

(fr. aumöne, 
(tysk almoseu).
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latin pondo — pund — pound. pund,
inoneta — mynet — Imint, mynt.

Imoney, (fr. monnaie) penge.
Maanedernes navne blev ogsaa laante fra latin. Det er 

værd at merke, at medens min s t er og mint er komne ind i 
sproget gjennem angelsachsisk, er de samme latinske ord ogsaa 
indforte gjennem fransk indvirkning i former som monastery 
og money.

Skandinavisk. I aaret 827 blev altsaa Egbert, Vestsach- 
sernes konge, anerkjendt som overkonge (bretvalda) over alle 
de adskilte fraktioner, hvori det angelsachsiske England för 
havde været delt. Men det forenede rige var bestemt til at 
lide frygtelig af vikingernes hjemsogelse. Disse vikinger, som 
allerede i det 5te eller 6te aarhundrede havde gjæstet Nord
soens og Østersøens kyster, havde ved denne tid naaet sin 
höieste magt og var en svöbe og rædsel for hele Europa. 
Disse Skandinaver eller Daner, som Angelsachserne kaldte dem 
alle, enten nu de kom fra Danmark eller ikke, hjemsøgte hele 
Englands östkyst, hvor de ikke alene gjorde hyppige indfald 
og øvede strandhug, men ogsaa erobrede hele distrikter, ja 
endog grundede permanente kolonier.

Skjont Alfred den store var saa heldig at stanse deres 
fremgang og tvinge dem til at anerkjende hans overhoihed, 
maatte han dog indrømme dem land og lade dem beholde sine 
egne love; den af dem indehavte bopæl kaldtes efter dem D a n e- 
lagen (o: Danernes lov). Under hans svage efterfølgere var 
der intet værn mod vikingerne, som nu erobrende trængte frem 
og tilsidst underlagde sig hele landet. De danske konger Svein, 
Knut, Hardeknut sad paa den engelske trone fra 1013 til 
1042.

Naar man undtager den østlige og nordlige del af Eng
land, lader det ikke til, at Danerne i store skarer har slaaet 
sig ned. Et spor af deres tilværelse kan man endnu se i steds
navnene Ashby, Rugby, Whitby og mange andre med samme 
endelse; thi endelsen by er det oldn. byr ell. bör, gaard, kjøb- 
stad; det nu brugelige ord town er ligeledes af oldn. oprindelse, 
(tun, indhegnet jordstykke, gaardstun, by.) Der er ingen be
viser for. at Danerne i England søgte at hævde eller udvide 
brugen af sit eget sprog. Selv under de danske konger ved
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blev angelsachsisk at benyttes i offentlige aktstykker og 
love. Sandheden synes at være den, at i England saavelsom i 
Normandiet beholdt de skandinaviske kolonister ikke længe sit 
sprog men ombyttede det med det mere udviklede og dannede 
sprog, som taltes af det folk, de boede iblandt; paa samme tid 
undlod de ikke at overfore enkelte af sine egne ordformer og 
sprogeiendommeligheder til sit nye, adopterede sprog: men hvor 
stor denne indvirkning har været, er meget vanskeligt at be
stemme.

Engelske ord, som tindes i de skandinaviske maal og ikke 
i de ældre angelsachsiske eller nedertyske dialekter, kan man 
naturligvis mistænke for at være indkomne ad denne kanal. 
Men disse granskninger lider af stor usikkerhed. De bestaa- 
ende mindesmerker af det gamle angelsachsiske sprog er öien- 
synlig langt fra at fremvise sit fuldstændige ordforraad, og de 
andre gamle levninger af de nedertyske dialekter er ingenlunde 
rigelige nok til at udfylde mangelen. Vist er det ialfald, at 
den danske indflydelse er bleven betydelig overvurderet af dem, 
som har tillagt samme nogen væsentlig brokdel af det engelske 
ordforraad. Til denne indflydelse kan vi henföre flertalsfor
merne af t o b e, oldn. erum, ernt, eru, we, von, they are, i 
hvis sted angelsachsisk altid bruger s i ndon eller sind; frem
deles adjektivet same, der vistnok forekommer som adverbium 
i Angelsachs, men som adjektiv ombyttes med ylc (sml. skotsk 
of that ilk: af det samme, om et sted, som har samme navn.)

Normannisk—Fransk. Normannerne eller Nordmændene 
var en skare norske eventyrere, som medens Danerne (eller 
Ostmannerne) gjorde erobringer i England, udvandrede, misfor
nøjede med Harald Haarfagres tyranni, og slog sig ned i Frank
rig. I 912 maatte den svage karolingiske konge, Karl den 
enfoldige, afstaa til hertug Kollo (Ganger Rolf) og hans 
ledsagere den efter dem opkaldte provins Normandi.

Her ophorte de snart at tale sit eget sprog, idet de op
tog det, som taltes af den indfodte befolkning. Om de deri 
fulgte samme fremgangsmaade som sine danske frænder i Eng
land, saa var forandringen meget større hos Normannerne; thi 
det skandinaviske sprog paa den tid, udvandringen fandt sted, 
afveg langt mindre fra Angelsachsisk, der jo er et andet led 
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af den samme germanske familie, end fra fransk, som er en 
datter af latin.

Det normannisk-franskes indflydelse begyndte at foles i 
England endog för den normanniske erobring af landet. Det 
lader til at have været meget i brug- ved Edward C o nf es
sers engelske hof, der fulgte efter det danske dynasti og re- 
gjerede fra 1042 til 1066. Skjönt han var af sachsisk byrd, 
havde han dog tilbragt sin ungdom i Normandiet, og ved sin 
tronbestigelse omgav han sig derfor med normanniske adels- 
mænd, hvorved han i den grad vakte sine sachsiske undersaat- 
ters skinsyge og harme, at han maatte forvise fra landet samt
lige normanniske gjester. Efter hans död gjorde Vilhelm 
Erobrer fordring paa den engelske krone, idet baade Edward 
havde indsat ham til arving og Edwards efterfölger, Sachseren 
Harald Godwinson, havde afstaaet sine rettigheder til ham. 
Ved vaahenmagt maatte Vilhelm gjöre sin ret gjældende, og i 
slaget ved Has tings, (1066) kom det til et hovedopgjör, idet 
Harald ikke alene mistede kronen, men ogsaa livet. Sachserne 
led her et hovedknæk, og Vilhelm med sine Normanner havde 
faaet fodfæste i landet.

Denne begivenhed havde ogsaa den betydeligste indflydelse 
paa spi-oget. Vistnok var det vel ikke Vilhelms hensigt at 
undertrykke sine nye nndersaatters sprog; han skal endog selv 
have gjort et, skjönt uheldigt, forsög paa at lære det; men 
den politiske og sociale tilstand, som fulgte paa erobringen, 
var yderst ugunstig for de overvundnes sprog. Disses haard- 
nakkede modstand og gjentagne opstande nödte ogsaa erobreren 
til at behandle dem med yderste strenghed. De udelukkedes 
fra embedsstillinger, fjernedes fra geistlige hverv, berövedes sine 
godser og bragtes i fattigdom og elendighed. Hoffet, den höiere 
adel, godseierne, geistligheden, hæren, alt var Normanner. 
Angelsachsisk var forvist fra disse kredse og fransk traadte 
i stedet. Undervisningen paa skolerne gaves ogsaa alene paa 
fransk. Der var saaledes intet, som kunde anspore til at 
dyrke modersproget, tvertimod, alt bidrog til at svække interessen 
derfor.
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3. Overgang fra angelsachsisk til nyengelsk.

Perioder. I fem hundrede aar efter den normanniske 
erobring var Englands sprog i fortsat og hurtig forandrings
proces. I de forste af disse aarhundreder tor vi antage, at 
det endnu ikke havde afveget synderlig fra den tidligere type. 
Det sidste mindesmerke i det gamle sprog er slutningsdelen af 
den sachsiske krönike, hvori historien föres ned til kong 
Stefan af Biois’s död i 1154. Vi kan alligevel ikke antage, 
at forfatteren af den del har benyttet det sprog, som taltes af 
folket paa hans tid. Den forandring, hvorved i grammatiske 
endelser de ældre vokaler o, u samtlige gik over til e, 
findes i höitysk fra begyndelsen af det 12te aarhundrede; 
den har sandsynligvis fundet sted endog tidligere i engelsk. 
I det andet aarhundrede efter erobringen er den gamle böining 
med den netop beskrevne forandring fremdeles for störstedelen 
bibeholdt, men i en tilstand af megen forvirring og forvansk
ning; dette kaldes den halvsachsiske (semi-saxon) periode. 
I det tredje aarhundrede er en stor del af den gamle böining 
forsvundet, uden at synderlig mange franske ord er indkomne 
i sproget; dette kaldes den oldengelske periode. Ifjerde 
og femte aarhundrede finder vi en uhyre mængde franske ord, 
sammenblandede med det oprindelige ordforraad, medens den 
gamle böining er reduceret til det minimum, som eksisterer den 
dag i dag i sproget; dette kaldes den middelengelske 
periode.

Man maa vel erindre, at denne overgang gik for sig 
gradvis og uafbrudt; sproget stod nemlig ikke stille en stund 
og gjorde saa et pludseligt sprang til en ny stilling. Derfor 
er de her adskilte perioder i nogen grad ganske vilkaarlige, 
i det mindste med hensyn til sine grænser; og man kan finde 
skribenter af samme periode, som er adskilte fra hinanden ved 
iöinefaldende sprogforskjelligheder.

Forandringer. Det er allerede antydet i det foregaaende, 
at de forandringer i det engelske sprog, som fulgte paa den 
normanniske besættelse af England, hovedsagelig var af to 
slags: 1) Tab af den angelsaclisiske flektion og 2)ind- 
förelse af nye ord fra fransk. Den sidste forandring 
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gik ikke for sig i nogen stor udstrækning forend 200 aar 
efter erobringen, og dog kan ingen tvivle paa, at den havde 
sin grund i den begivenhed. Men i henseende til den forste 
forandring — nemlig tabet af den gamle boining — paastaaes 
der af enkelte skribenter, at denne ingenlunde var bevirket 
ved Normannernes komme. Eu lignende forandring i de nyere 
sprog af latinsk oprindelse forklares ofte af den vanskelighed, 
som de barbariske erobrere af romerstaten maa have fundet 
ved at tilegne sig den latinske böinings indviklede system. 
En saadan forklaring, hvor tilfredsstillende den end maatte 
være for de romanske sprog, kan ikke passe paa det engelske 
sprog; for den omhandlede forandring havde allerede fundet 
sted, for nogen synderlig stor del af Normannerne havde 
begyndt at tale engelsk. Det er ogsaa vist saa, at forandrin
ger af samme art har fundet sted, og det ikke fjernt fra 
samme tid, i de andre germanske idiomer; i ethvert af dem 
har den ene vokal e aflöst de andre vokaler i de grammati
kalske endelser, og i ethvert af dem er en del af endelserne 
bievne sammenblandede med eu anden eller er ganske for
svundne.

Hvad der er særegent for engelsk, er den hurtighed og 
udstrækning, hvormed denne bevægelse er udfort. Intet skrift
sprog af germansk æt, ingen uskreven dialekt hos noget folk eller 
i nogen egn, viser selv den dag idag et flektionstab, som kan 
lignes med, hvad der viser sig i engelsk for 500 aar siden. 
Denne slaaende særegenhed noder os i virkeligheden til at söge 
efter en særegen aarsag, og ingen aarsag har vel rimeligere 
frembragt den, end netop at de engelsktalende folk i saa lang 
tid var underlagte et folk af forskjellig race og sprog.

De tendenser og den indflydelse, som i alle tilfælde 
vilde have givet engelsken en ny form, som forholdet blev i 
søstersprogene, hentede större kraft og större foretagsomhed af 
det engelske folks nedtrykte tilstand. Sproget delte den lidelse 
og nedværdigelse, som tilfaldt dem. der talte det. Kun brugt 
af de lavere klasser og betragtet med foragt af de höiere, af
stængt fra skolerne og det dannede samfund og med faa und
tagelser fra literaturens frembringelser, kom det til at staa 
uden nogensomhelst orthografisk rettesnor; det berövedcs nem
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lig den konservative indflydelse, som ellers kunde have forsin
ket forandringen og oplosningens gang.

Halvsachsisl; periode (1150—1250). Den angelsachsiske 
böining er endnu i stor maalestok bibeholdt, men med e iste- 
detfor andre vokaler i endelserne, og med megen forvirring og 
uregelmæssighed i brugen. Denne periode er hovedsagelig 
repræsenteret ved tre arbeider:

1) The Brut of Layanion, et langt, fortællende digt, 
som omhandler Britanniens ældste sagnhistorie.)  Det er en 
fri oversættelse, eller snarere en bearbeidelse af le Roman 
de Brut, forfattet paa fransk af Robert Wace og fuld
endt i 1155. Layamon var en prest, som boede i Ernley 
i Nord-Worcestershire, henimod slutningen af det 12te aar
hundrede. Hans verk bestaar af 32,000 korte linjer, dels 
allitererende som angelsachsiske vers, dels rimede som den 
franske original, idet begge arter er meget löst byggede og 
uden regel blandede sammen. Et andet haandskrift af digtet 
afgiver et lærerigt eksempel paa den maade, hvorpaa de ældre 
manuskripter pleiede at moderniseres i de paafölgende afskrifter; 
det er maaske halvhundrede aar senere end det förste og ud
viser en tekst, som er meget forandret og afgjort langt 
nyere.

*

2) The Ormulum, som det kaldes af forfatteren, en 
ukjendt augustinermunk, efter hans eget navn Or min eller 
Orm. Digtet eller resterne deraf indeholder næsten 20,000 
korte linjer og bestaar af 32 dele, der omhandler et 
udvalg af de ved den daglige gudstjeneste brugelige evangelie- 
stykker, idet fortællingen först fremstilles i en lös parafrase og 
saa fölges af homiletiske kommentarer. Versene er ordnede i 
strofer, med en linje paa 8 stavelser, fulgt af en paa syv; de 
er dannede med megen akeentregelmæssighed, dog uden enten 
alliteration eller enderim. Hvad sproget angaar, er det öien- 
synlig nyere end hos Layamon. Dets besynderlige ndseende 
skyldes en særegen skrivemaade, som ikke er uden værd og 
interesse for filologen; thi her er konsekvent gjennemfört den

*) Brut eller Brutus er efter sagnet stifter af det engelske 
rige.

3*
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tilböielighed i den engelske retskrivning at fordoble den kon
sonant, som folger paa en kort vokal; saaledes skrives and, 
this, after, under, annd, thiss, affterr, unnderr.

3) The Alleren Ri wie eller ordensregel for kvindelige 
anachoreter, et prosaarbeide af en ukjendt forfatter, som inde
holder en lovbog med klosterforordringer for nonner. Maaske 
netop paa grund af emnet udviser det en mængde ord, laante 
fra fransk og latin, medens i de to för nævnte verker saadanne 
ord er meget sjeldne.

Olden^élslc periode, 1250—1350. Her er den angel- 
sachsiske böining bortkastet i stor udstrækning, men kun faa 
ord forholdsvis endnu optagne fra fransk. De vigtigste skrif
ter er 1) En proklamation af kong Henrik den 3, der blev 
udstedt i 1258, et kort, men særdeles vigtigt dokument. 2) En 
række metriske romancer, som betitles «Kyng Alisaunder«, 
«The Oul and Nightingale«, «The Geste of Kyng Horn«, 
«Havelock the Dane«, og andre, som tilhorer sidste del af 
13de aarhundrede. De er for störste delen affattede i rimede 
vers og for det meste baserede paa franske originaler. 3) Den 
lange rimkrønike af Robert of Gloucester omkring 1300 
og den endnu længere af Robert Manning eller Robert de 
Brunne, som skrev nogle aar senere. Begge disse skribenter 
gjennemstreifer den hele engelske histories felt, mythiske og 
paalidelige, fra Brutus og hans Trojanere ned til Henrik den 
3die og Edvard den 1ste. Der er ogsaa en samling af bio
grafier og legender af helgener, som tillægges Robert af 
Gloucester.

Indførelse af franske ord. I en ordsamling over de ord, 
som af engelske forfattere er brugte i den sidste halvdel af 
13de aarhundrede, er kun omtrent 12 procent af det hele antal 
fremmede for angelsachsisk. Tager vi ordene hos enhver for
fatter, eftersom de staar paa hans sider, biir forholdet meget 
mindre. Hos Robert ofGlou ceste r overskrider tallet ikke 
fire eller fem procent. Men fra midten af 14de aarhundrede 
frembyder den engelske literatur i denne henseende et andet 
udseende. Man ser overalt en mængde romanske ord opblan- 
dede med ord af germansk oprindelse.



Selv verker, der ligesom «the Vision of Piers Plough- 
man«, var bestemte for folket, vrimler af ord, der er tagne 
fra det franske. Forskjelligheden mellem det engelske i 1300 
og det fra 1350 antyder dette som den tid, da de hoiere klas
ser i England blev fortrolige med det engelske sprog. Til 
denne tid havde landets beboere været delt i to leire, som liver 
havde sit eget sprog. Den hoiere og lavere adel af norman
nisk udspring bevarede sit franske og tilegnede sig kun i faa 
tilfælde det sachsiske, som de saa ned paa med ringeagt, som 
et sprog haardt i sig selv og kun talt af en ringere klasse. 
De havde en rig litteratur, hovedsagelig af poesi og romancer 
^0: romantiske beretninger), forfattede paa fransk, men for en 
stor del skrevne paa engelsk grund.

Paa den anden side talte massen af folket kun engelsk. 
Der maa naturligvis have været mange personer, som kjendte 
begge sprog, og scaledes kunde optræde som nødvendige mel- 
lemmænd mellem de fornemme, der kun forstod et sprog. 
Disse udgjorde dog kun en liden brokdel af det hele folk. 
Paa de tider kunde et verk, affattet paa engelsk, ikke optage 
franske ord i nogen stor udstrækning, fordi et saadant arbeide 
ikke kunde læses af de hoiere klasser, og for de lavere var 
fransk ganske uforstaaligt.

Men begivenhederne i det 13de aarhundrede havde lidt 
efter lidt udfyldt kløften, der för adskilte de to klasser. Da 
de engelskes franske besiddelser blev vristede ud af hænderne 
paa den svage Johan, löstes de politiske baand, som længe 
havde forenet Normannerne i England med deres brødre 
hinsides kanalen. Fra nu af var England deres fædreland, 
ikke Frankrige, Englænderne, og ikke Franskmændene, deres 
landsmænd. Med sachsiske vaabenbrödre kjæmpede de mod 
franske tiender under Henrik d. 3die, Edvard d. 3die og efterføl
gere; de bekjæmpede de kongelige overgreb med sympathi og 
hjælp fra de sachsiske undersaatter under Johan og Henrik 
d. 3die. Paa samme tid begyndte ogsaa de sociale skranker at 
rokkes. Der sluttedes ægteskabsforbindelser mellem de to racer. 
Sachserne erhvervede sig rigdom, kom ind i aristokratiets 
rækker eller steg til høie poster i kirken. Følelsen af en fæl
les nationalitet begyndte mere og mere at vinde bugt med de 
fiendske erindringer om raceforskjel og erobringstiden.
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Under saadanne omstændigheder var det naturligt, at det 
fransk-talende aristokrati begyndte at lære engelsk. De gjorde 
dette for bekvemmeligheds skyld for bedre at kunne pleie det 
nödvendige samkvem i forretninger og samfundet uden at op- 
opgive fransken, der endnu i mange tilfælde vedblev at tales 
i deres familier i over to ellerz tre generationer. Vi tör an
tage, at overgangen begyndte med den lavere, men talrigere 
del af det normanniske aristokrati, der stadig boede paa sine 
godser omgiven af en sachsisk befolkning. Naar engang först 
begyndelsen var skeet, maa bevægelsen have gaaet hurtig 
for sig.

Hoifet var det sidste sted, som blev naaet af dens paa- 
virkning. Man tror, at ingen af de tre Ed varder talte engelsk. 
Paa skolerne, fortælles der, blev i den förste halvdel af det 
fjortende aarhundrede fransk endnu brugt som undervisnings
sprog og medium for at lære latin, men i den sidste halvdel 
af samme aarhundrede indtog engelsk gradvis franskens plads. 
Det falder af sig selv, at det engelsk, som taltes af de höiere 
klasser, maatte blive betydelig opblandet med franske udtryk. 
Anderledes vilde forholdet have været, om de havde betragtet 
engelsk som et overlegent sprog, fordi det var af en linere 
natur eller höiere forædling end deres eget. Men de har 
utvivlsomt havt foleisen af, at de ved en sammenblanding af 
fransk berigede og forædlede et uforfinet og fattigt sprog. 
Naarsomhelst det franske ord, som faldt dem ind, havde en 
skygge af betydningsforskjel, hvorfor de ikke fandt noget til
svarende udtryk i engelsk, lod de sig ikke nöie med en uklar 
betegnelse, heller ikke forsögte de efter engelsk analogi at 
danne et ord, som skulde svare dertil; nei, de brugte det 
franske ord selv. De gjorde dette, selv om engelsken frem- 
böd et tilsvarende udtryk, hvis det franske ord i særlig grad 
anbefalede sig ved interessante eller tiltalende tankeforbindelser. 
For ord, som havde en teknisk betydning, faldt det dem neppe 
ind at söge tilsvarende benævnelser i engelsk.

Massen af det engelske folk blev nu förste gang bragt i 
mundtlig forbindelse med sine herrer. Naar de hörte de franske 
ord isammen med de sachsiske, var de istand til at forstaa 
deres betydning, og da de hörte dem fra sine overordnedes 
læber, efterlignede de dem naturligvis og optog dem. Saaledes 
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passerede de nyindförte ord der bar præg af elegance og 
mode, fra det dannede samfunds kredse over i det vulgære 
sprog. De fandt fri indgang i literaturen, ikke blot fordi de 
udfyldte virkelige mangler i det engelske ordforraad, men og
saa fordi de var specielt kjendte og yndede af de klassser, 
hvem forfatteren mest ønskede at interessere og behage.

Muldelengelsk periode 1350—1550. Den gamle boining 
lider end flere tab; det ubetonede e (som i love, same etc) 
begynder at forsvinde i udtalen; men det store særkjende ved 
denne periode er den store ordforøgelse fra fransk. Det vil 
være nok her at nævne de vigtigste forfattere og verker. 1 
Laurence Minot’s digte, omkring 1350, finder vi for förste 
gang et stort forhold af franske ord. Disse efterfulgtes (.mel
lem 1360 og 1370) af det folkelige digt the Vision 
of Piers Ploughman, en satirisk allegori, der tillagdes 
Robert Langlande. Det er skrevet i allitererende vers af 
megen regelmæssig bygning. Den samme slags vers findes i 
enkelte digte af lignende art,som kom efter the Vision; men 
den benyttedes ikke af Chaucer ogGower i det samme aar
hundrede, heller ikke er den versart bleven benyttet af nogen 
digter siden slutningen af det aarhundrede.

Det störste navn i den ældre engelske literatur er 
Geoffrey Chaucer, som döde i 1400; og Canterbury 
Tales er det mest fuldendte, ligesom det sandsynligvis er det 
sidste af hans verker. Den mod ham saa ofte rettede dadel 
at have ödelagt det oprindelige folkelige engelsk ved indførelse 
af saa mange franske ord rober kun mangel paa kjendskab 
til den tids literatur. Hans samtidige John Gower, hvis 
vigtigste engelske verk er Confessio Am an tis og som 
staar langt under Chaucer, blev dog i lang tid holdt i lige, 
ja endog större anseelse af samtiden.

Til förste halvdel af 15de aarhundrede hörer John 
Lydgate, en frugtbar forfatter og flydende versemager, men 
med liden poetisk begavelse. Blandt prosaforfatterne i denne 
periode er Sir John Mandeville, der omkring 1356 aftat- 
(ede en eventyrlig beretning om sine reiser. Men aflangt vig
tigere indflydelse paa sproget var Wyclif fes bibeloversæt 
telse. Det gamle testamente antages at være bleven oversat 
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af Hereford, det nye af Wycliffe selv, og det hele verk 
skal være underkastet en revision af Purvey, en 8 eller 10 
aar senere, men med mange forandringer og rettelser.

Tidsrummet 1450—1550 kunde gjerne betragtes som en 
særskilt periode. Det ubetonede e blev nu i regelen upaaagtet 
og omsider ganske udeladt i udtalen, og i mange henseender 
antog sproget et moderne præg. Litteraturen fik ogsaa en ny 
impuls fra bogtrykkerkunsten, som ved den berömte 
William Caxton omkring 1470 indfortes i England. Blandt 
de betydeligste af de talrige bøger, som udgik fra det berømte 
Caxton trykkeri (1470—1490) i Westminster, kan vi nævne 
«Morte d‘Arthur» af Sir Thomas Malory, et prosa kompendium 
af de poetiske legender om kong Arthur og hans riddere om 
det runde bord Lord Berners oversættelse af Eroissarts 
krönike, der udkom i 1523—1525, var en værdig gjengivelse 
af den rige og glödende original. Vi kan ogsaa nævne som 
udmerkede prövei’ af sproget paa den tid Sir Thomas Mores 
skrifter og William Tyndales nytestamentlige oversættelse, 
der trykkedes i 1526.

Af digtere i denne høist upoetiske tidsalder er det nok at 
nævne den raa, men skarpe satiriker, John Sk el ton, der paa 
Henrik den ottendes tid med kraft svinger svøben over preste- 
standens uvidenhed og usædelighed, i lighed med den omtalte 
Langlande og Henrik den ottendes hofnar, John Heywood. 
Surrey og Wyatt, hvis digte skreves för 1550, horer dog 
mere til den folgende periode baade i sprog og karakter.

Begyndelsen af den nyere periode. Med midten 
af det sekstende aarhundrede træder det engelske sprog 
ind et nyt stadium af historien. Det vedblev at foran
dres ; i modsat fald vilde det have ophört at være et 
levende sprog. Men dets sildigere forandringer har hverken 
havt de hurtige fremskridt eller den radikale karakter, som 
var egen for de foregaaende aarhundreder. Mange ord, som 
for tre hundrede aar siden var i brug, er siden bievne foræl
dede. Et endnu större antal er indfort i sproget og indbe
fatter ikke alene tekniske og videnskabelige udtryk i tusindvis, 
men en mængde ord, som hörer til det fælles ordforraad i lite- 



41

råturen og selskabslivet. Ord, som endnu er bievne bibeholdte, 
har ofte mistet sin gamle betydning og antaget en ny.

I henseende til ordforbindelser og orddannelser, udtryk og 
sprogegenheder, har forandringerne været endnu talrigere, og 
den almindelige farve og duft i den engelske stil nu tildags er 
ganske forskjellig fra, hvad tilfældet var i sidste halvdel af 16de 
aarhundrede. Men disse forskjelligheder er hovedsagelig leksi
kalske og rethoriske, snarere end grammatiske. Med hensyn til 
boining er det lidet, som paa den tid var tilovers, overleveret 
til vor tid med neppe nogen forandring. Dog er endelsen th 
i 3dje person singularis af verber (som cometh, doeth eller 
doth) saagodtsom forsvunden fra det daglige sprog og staar 
hovedsagelig som en arkaisme fra den hoitidelige eller reli
giöse stil, der bevares i erindringen ved sprogbrugen i den 
engelske bibel. Konjunktiv som en modus forskjellig fra indi
kativ i 3 pers, sing (f. e.: if he come, if it be so) biir ogsaa 
forældet. Alligevel foler man aldrig, at Shakespeares 
og Bacons sprog er vidt forskjelligt fra nutidens. Ja, 
selv Spencer, med sine yndede arkaismer i stilen, forekom
mer en Englænder langt mindre fremmed og fjern end Lord 
Berners og Sir Thomas More. De store forfattere i den saa- 
kaldte Elisabethske tidsalder har gjort meget for at forevige 
og holde ilive den form af engelsk, som man ser i deres verker.

Den autoriserede bibeloversættelse har övet en konser
vativ indflydelse af samme art, ja endog kraftigere. Det bör 
bemerkes alligevel, at den oversættelse, som nu foreligger i 
trykken, ikke i alle henseender har sit oprindelige udseende; 
skrivemaaden er bleven moderniseret, og en mængde forældede 
former har veget pladsen for de nu brugelige. Saaledes er 
moe forandret til more, sith til since, fet til fetched, 
oweth til owneth, (som bekjendt er det nuværende ought, 
jeg burde, eiede eg. imperf. af owe: oldnorsk eiga, eie; nu 
betyder owe skylde, og dets gamle betydning er erstattet ved 
own), impossible til impossible etc. En skjönsom revi
sion med yderligere forandringer af den antikverede fraseologi 
kan vistnok i mange henseender synes ønskelig nu tildags, 
uagtet netop disse ældre udtryk giver det bibelske sprog den 
eiendommelige værdighed og höihed, hvorved det skiller sig 
fra dagligtalen.
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Om verker, trykte paa Shakespeares tid, ved förste öiekast 
forekommer den moderne læser selsomme, saa er det hovedsa
gelig at tilskrive forandringer i skrivemaaden, som nemlig ikke 
blev konstant för hundrede aar efter. Disse forandringer er 
dog uheldigvis langt fra at have gjort sprogets retskrivning 
enkel og konsekvent. Feilene ved den engelske retskrivning 
skriver sig for en stor del fra sammenblandingen af de for
skjellige elementer i sproget. Hverken den angelsachsiske eller 
normannisk-franske orthografi udmerkede sig ved regelmæssig
hed. Men da saa de to blev kastede sammen, var folgen en 
forvirret og anomal masse, hvortil man maaske neppe kan paa
vise magen, undtagen i skrivemaaden af det irske landsmaal.

Det nuværende system har bibeholdt meget af denne kao
tiske karakter. Det er maaske for kraftigt fastslaaet til at taale 
store forandringer, der alene vilde bevirke en materiel forbe
dring. Men det er ligesaa lidt ærefuldt for det engelske navn, 
som svarende til det engelske folks praktiske aand. Med en 
mangfoldighed af tegn for samme lyd og en mangfoldighed af 
lyd for samme tegn, opfylder det kun daarligt sit oprindelige 
og egentlige hverv, nemlig at angive udtalen; heller ikke op
fylder det bedre det uegentlige hverv, som enkelte vil hævde 
for det, nemlig at det indeholder en nogle og veileder for 
etymologien. Det paalægger den indfodte lærling en un ödig 
byrde, og for en udlænding forstörrer det höiligen vanskelig
heden ved sprogets tilegnelse og indskrænker saaledes den 
engelske literaturs indflydelse paa verdensaanden.

Indfårélse (tf latinske og græske ord. Vi har tidligere 
seet, at en del latinske ord allerede trængte ind i det angel
sachsiske. Den samme proces har gaaet for sig i de paafol- 
gende stadier af sproget. Med begyndelsen af den middel
engelske periode tik den en ny impuls. Optagelsen af uden
landske ord i store masser fra fransk, en datter af latin, gjorde 
det baade naturligt og let at optage dem ogsaa fra moder- 
sproget. I mange tilfælde er det vanskeligt at afgjöre, om et 
ord af latinsk oprindelse er kommet ind i sproget gjennem 
fransken eller direkte fra latin.

Det er værdt at bemerke, at ved en sammenligning af 
enkelte franske og engelske ord, som begge nedstammer fra
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samme latinske grundord, har engelsk langt bedre og tydeli
gere bevaret den latinske grundform. Dette kan muligens 
ligge deri, at ordet er en pikardisk eller normannisk form; thi 
i de nordlige franske dialekter har konsonantendelserne holdt 
sig bedre end i de blödere burgundiske og Isle de France 
dialekter, hvor meget tidlig vokalisering eller diftongisering 
indtraadte. Ved andre ord igjen, især «de lærde ord», er for
men i begge sprog temmelig lig og uskadt; thi paa grund af 
den sjeldnere anvendelse kunde de lettere bevare sit huld: at 
ordene ligesom andre forgjængelige gjenstande er underkastede 
tidens gnavende tand og slides op, er et ubestrideligt faktum.

Men medens indförelsen af franske ord ophörte efter en 
tids forlob at være en virksom og fremtrædende drivkraft i 
sprogets vekst, har det forholdt sig anderledes med tilböielig- 
heden til at laane fra latin. Denne blev endog stærkere med 
den voksende interesse for klassiske studier. Denne forkjær- 
lighed for latinsk udtryksmaade bliver kritiseret af Thomas 
Wilson i hans «systera of Rhetoric and of Logic», der udkom 
i 1553: «De ulærde eller tossede og fantastiske, som kun har 
tæften af lærdom («saadanne folk, som i sin tid har seet lærde 
mænd») kan saaledes spække sin tale med latinske udtryk, at 
den simple mand ikke kan andet end undre sig over deres 
tale og visselig tro, at de taler ifölge en guddommelig indsky
delse.» Paa lignende maade udtaler en forfatter sig, der 
levede i folgende aarhundrede, Sir Thomas Brown, hvis egen 
stil i höi grad er latinsk: «Hvis elegancen (i stilen) fremdeles 
skrider frem, og de engelske penne vedligeholder den ström, 
som vi i den sidste tid har seet at flyde fra saa mange, skal vi 
om nogle aar være nödte til at lære latin for at forstaa engelsk, 
og et arbeide vil vise sig at være lige let i hvilketsomhelst af 
disse sprog.»

Den skik at foröge det engelske ordforraad med ord, op
tagne fra latin og græsk, drives endnu med liv, og der er 
liden udsigt til, at den skal ophore. Den er næsten nødvendig 
som et middel til at betegne de ny materier, forhold og begre
ber, som uafbrudt opstaar og kræver udtryk. De hjelpekilder, 
som engelsken eier til af sig selv at danne nye ord, er saa 
indskrænkede, at hjelp fra andre sprog er uundgaaelig. De 
nye udtryk, som kræves paa grund af videnskabens fremskridt, 
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er næsten udelukkende hentede fra disse kilder, især fra det 
uudtømmelige forraadskammer af græske udtryk.

4. Engelsk som et sammensat sprog.

Forholdet mellem sprogets elementer. Der er sandsynlig
vis intet sprog, hvor alle ord er dannede ved sprogets egen 
kraft af rødder, som oprindelig hörte dertil. Hvad der er 
eiendommeligt for engelsk er altsaa ikke, at det har ord, laante 
fra andre sprog, men at det har saa mange af dem: at en saa 
stor del af dets ordforraad er af udenlandsk herkomst. I saa 
henseende kan det sammenlignes med nypersisk og wallachisk. 
De franske ord, som er bievne indpodede i den engelske stamme, 
er med faa undtagelser afledede fra latin, og naar de lægges 
til det næsten samme antal, som er kommen direkte fra latin, 
udgjør de maaske fire femtedele af alle de laante ord. Langt 
mindre, skjönt dog betydeligt, især i videnskabelig brug, er 
antallet af de fra græsk laante ord. Resten af de fremmede 
ord kan neppe overskride ’/26 af hele ordsamlingen og er tagen 
fra mange og forskjellige kilder — keltisk, dansk, hollandsk, 
hebraisk, arabisk, tyrkisk etc.

Hvis alle ordene i et stort engelsk leksikon blev ordnede 
i klasser efter deres oprindelse, vilde det vise sig, at de frem
mede eller ikke sachsike ord udgjör en afgjort majoritet af hele 
antallet. Det bör alligevel bemerkes, at i en saadan ordbog 
er der mange ord, som, skjönt de er anvendte af fremragende 
skribenter, aldrig er komne i almindelig brug, og ligesaa at 
der er mange ord, som vistnok horer til den fastslaaede sprog
brug for specielle videnskaber og kunster, men som er ukjendte 
for den store flerhed selv af dannede folk. I begge disse 
klasser er antallet af fremmede ord uforholdsmæssig stort. Hvis 
vi altsaa betragter de forskjellige ord, som bruges af de for
skjellige skribenter, finder vi et forskjelligt forhold mellem de 
sachsiske og de øvrige elementer.

Hos Shakespeare skal saaledes omtrent 60 % være af 
sachsisk oprindelse, og forholdet er omtrent det samme for den 
almindelige bibeloversættelse. Men i de fleste literære 
verker i de sidste aarhundreder er det fremmede element vis
selig större; man vil utvivlsomt som regel finde, om man reg-
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ner som ovenfor, at det er lige med eller overgaar det sach
siske. Men hvis vi, istedetfor at opregne de enkelte, som findes 
i en forfatters verker, vil tælle ordene, eftersom de forekommer 
paa hans sider, faar vi et ganske andet forhold. De sachsiske 
ord forekommer nu i stor majoritet og varierer mellem 60 % 
til 90 % af det hele antal. Johnsons stil vrimler af ord 
af latinsk oprindelse; men i fortalen til hans leksikon er dei’ 
72 % af sachsiske ord. I Miltons poetiske arbeider er om
trent 2/3 af vokabulariet fremmed, men i 6te bog af hans 
Paradise lost er 4/s af alle ord sachsiske.

Disse fænomener lader sig forklare ved to kjendsgjerninger: 
1) De ord, som mere vedkommer grammatikken 
end ordbogen — som altsaa ikke udtrykker saa meget 
forstandsbegreber, som forholdene mellem dem ■— er næsten 
ganske sachsiske. Hertil hörer pronominer, adverbier, 
pronominale adverbier, næsten alle præpositioner og konjunktio
ner (kun save, except, during, concerning, because og 
nogle flere er franske). Dette er ord, som findes i hver sæt
ning. I et sprog som det engelske, der saagodtsom mangler 
böining, er det neppe muligt at danne en folgesætning uden 
dem. De væsentlige led i sætningen, som substan
tiver, adjektiver, verber, kan alle være tagne fra det uden
landske; men forbindelsesleddene, som maa forene dem 
inden sætningens ramme, kan kun være hentede fra indlandet.

2) Vender vi os til disse væsentlige elementer 
og da særligen til de gjenstande, egenskaber, tilstande og hand
linger, som oftest fremstiller sig for tanken og saaledes oftest 
trænger til at udtrykkes, vil man finde, at en stor fler
hed af dem er betegnede ved ord af sachsisk oprin
delse.

Med hensyn til substantiver sammenlign flg.: man, horse, 
bird, body, flesh, biood, head, hand, heart, soul, 
mind, heaven, wind, rain, day, summer, water, 
stone, gold, field, tree, apple etc.; adjektiver, f. eks. 
good, bad, high, low, long, short, cold, hot, hard, 
soft, white, black etc.; verber, som to lie, sit, stand, 
walk, run, do, go, say, take, have, break, think, 
feel, love, fear, find etc. Ord af lignende betydning er 
dog ofte laaute, men de er færre og forekommer i regelen sjeld-
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nere. Ordene for talord lavere end million er allesammen 
sachsiske, blandt ordenstallene er alene s e c o n d indkommen 
fra fransk.

Elementernes sammensmeltning. De fremmede ord, som 
er indkomne i sproget, staar ikke for sig som en særegen og 
selvstændig klasse; de er angliserte, underkastede engelske 
love og analogier og saaledes assimilerede med de ældre ord, 
som har faaet borgerret i sproget. Dette har hovedsagelig 
gaaet for sig paa tre maader:

1. I de fleste tilfælde er de betonede efter 
engelsk analogi. Denne antagelse af en ny akcent har 
været en gradvis proces. I gammelengelsk poesi linder vi 
cuntré (country, contrée), c olo ur, comaundemént, messangére, 
benysoun (benison, velsignelse), castéll (castle) etc. betonede 
i lighed med fransken med tonen paa sidste stavelse. Sprog
brugen hos Chancer er foranderlig. Saadanne ord som 
li on o ur, difficultée, penänce, vanquésh, manére, peraventüre, 
conséil, vi age (voyage) etc. giver han ofte, som her betegnet, 
med fransk akcent; dog ikke sjeldent skifter han deres beto
ning efter engelske tendenser til begyndelsen af ordet. I det 
folgende aarhundrede er den franske akcent endnu at se, men 
dog vinder den engelske mer og mer overhaand; denne havde 
allerede næsten etableret sig paa Shakespeares tid som den 
dag idag. En mængde ord, der i egenskab af verber beholder 
den franske akcent, antager den engelske betoning, naar de 
bruges som substantiver, f. ex. accent og to accént, con- 
cert og to concért, insult og to insult, rébel og to 
rebél etc.

2. De laante ord boies efter engelsk analogi. 
Det er vistnok saa, at ord som radius, nucleus, momen- 
tum, c rit er ion, phenomenon og enkelte andre beholder 
sin latinske og græske flertalsbetegnelse (radii, nuclei, momenta 
etc.). Men dette er sjeldne undtagelser. [almindelighed biir 
de faa bøiningsendelser, som er levnede i engelsk, ligesaa godt 
föiede til et fransk eller latinsk ord som til et sachsisk. Lige
som det sachsiske ord love danner lovest, loves, loved, 
lovedst, lo vin g, saa böies ogsaa det franske verbum m o v e, 
movest, moved, moving.
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3. De laante ord har ofte modtaget præfikser 
af sachsisk oprindelse som i besiege, unpretending, 
m i s conceive, un der valne, overturn, after piece, out
line etc.; eller suffikser af sachsisk rod, f. eks. large- 
ness, duke-dom, ialse-hood, apprentice-ship, useless, 
grate f ul, quarrel - s o m e, fool-ish etc. Det afgiver et end 
mere slaaende bevis paa den sammensmeltning-, som har fundet sted 
blandt elementerne i det engelske sprog, at den her beskrevne 
proces i mange tilfælde er vendt om, saa at specielle endelser, 
som fandtes i de fremmede ord, er bievne saa kjendte for det 
engelske öre og tanke, at de skilles fra sine forbindelser og 
mere eller mindre hyppigt föies til ord af den indenlandske 
stamme. Vi finder saaledes sachsiske ord med franske præfik
ser som i endear, disbelief, re light, in termingie, trans 
ship etc. og sachsiske ord med franske suffiksdannelser, som 
i forbear a n c e, bond-age, atone-ment, robber y, oddi ty, 
streamlet, huntress, eatable, bnrial., right-eous, talk
at iv e etc.

Elementernes forskjellige karakter. Det maa indrommes, 
at den omtalte samensmeltning ikke er fuldstændig. De laante 
ord, som klasse betragtet, har en særegen karakter, der, selv 
for udannede folks fölelse, skiller dem fra det oprindelige ord
forraad. Der er vistnok enkelte tilfælde, hvor det almindelige 
forhold ikke holder stik; ja, der er enkelte, hvor forholdet 
er omvendt, f. eks. i sign og token, colo ur og hue, power 
og might. Her er de familiære sign, colour og power 
fra fransk, men de poetiske token, hue og might fra sach
sisk. Men i sin almindelighed er de sachsiske ord enkle, 
hjemlige og fyldige, skikkede til hverdagsbegivenheder og 
naturlige fölelser; medens de latinske og franske ord er 
elegante, fulde af værdighed og kunstige, skikkede for den 
pompöse rhetorik og den spidsfindige bevisførelse eller diploma
tiens slebne forsigtighed.

Forskjellen opstaar delvis af det allerede omtalte faktum, 
at de mest bekjendte gjenstande, egenskaber og handlinger i 
regelen har bibeholdt sine oprindelige sachsiske betegnelser. De 
udenlandske har et præg, som skriver sig fra de hofmænd og 
lærde, som indförte dem. De bruges saaledes i stor udstræk- 
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og forædlede følelse. Men forskjellen afhænger udentvivl 
ogsaa af det indtryk, som de to ordklasser gjör paa öret. 
De sachsiske ord er kortere, for en stor del enstavelsesord og 
ofte rig paa konsonanter, medens de franske og latinske ord 
er længere, blödere og har större fylde af vokallyd.

Man kan ikke godt negte, at denne udprægede karakter- 
forskjel mellem indenlandske og udenlandske ord giver det 
engelske sprog et no'get heterogent og uoverensstemmende ud
seende. Det yder dog midler til stor afveksling i at udtrykke 
den samme tanke og tjener til at fremhæve og udpræge de for
skjellige forfatteres individuelle stil. Blandt skribenter, som i 
denne henseende indtager en höi plads, kan vi paa den ene 
side nævne Bunyan, Defoe, Franklin og Cobbett og 
paa den anden Hooker, Milton, Johnson og Chalmers.

Man vil finde, at der i den engelske kirkes liturgi er en 
udpræget tendens til at forbinde franske og sachsiske ord med 
samme eller næsten samme mening, ligesom for paa denne 
maade at tiltale alle klassers smag og forstand; saaledes «to 
acknowledge and confess,» «by his infinite goodness and mercy» 
«when we assemble and meet together.» En lignende tendens 
er ogsaa ellers bleven udpeget, f. eks. i Hookers skrifter.

Det var naturligt, at da en mængde fremmede ord blev 
indförte i sproget, maatte mange af dem i betydning stemme 
overens med ord, som allerede tilhörte det. I enkelte tilfælde 
som i will og testament, early og annual, begin og 
commence etc. har de to ord vedblevet at bruges med neppe 
nogen betydningsforskjel. Men tendensen har gaaet ud paa at 
nyttiggjøre det nye stof ved at give ordene af hvert par betyd
ninger, som er mere eller mindre tydelig adskilte fra hver
andre. I body og corpse, love og amour, work og tra
vel, sheep og mutton, deer og animal er der bred ad
skillelse; i bioom og flower, luck og fortune, mild og 
gentie, win og gain etc. er forskjellen ringere og mere 
stabil; imellem receive og accept, der begge er af romansk 
og i flesh og meat, der begge er af sachsisk oprindelse, er 
der en væsentlig forskjel.

Den saaledes opstillede forskjel har i höi grad foröget 
sprogets hjelpekilder, idet det derved har vundet baade i rigdom 
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og udtrykkets finhed. Disse ords forskjel sorterer under syno
nymik, og evnen at gjöre en rigtig brug deraf kan kun 
vindes ved en fortsat og nöiagtig agtpaagivenhed paa sprogets 
finesser.

5. Det engelske sprogs fattigdom paa bøining 
og afledning.

Evnen til selvudvikling er gaaet tabt derved, at 
sproget har mistet de formative endelser, som tilhörte angelsachsisk. 
Mange, som endnu forekommer i engelsk, er indskrænkede til 
visse ord, udenfor hvilke de ikke kan danne nye ord. Kun 
nogle faa (som — er, — ing, — ness for substantiver; — 
y, — i s h, for adjektiver; — en for verber; — ly for adver
bier) bruges endnu uafbrudt i denne henseende med megen fri
hed. Mange præpositioner og partikler, der engang, ligesom 
den dag idag i höitysk, rigelig brugtes som præfikser til dan
nelse af sammensatte verber, har mistet denne brug. Af det 
enkle verbum to stand har engelsk understand og with- 
stand, medens ags. havde ätstandan, bestandan, big- 
standan, forstandan, forestandan, gestandan, odh- 
standan, understandan, widhstandan, ymbstandan. 
Denne mangel erstattes i engelsk tildels ved brugen af særegne 
partikler, som f. eks. to stand up, stand off, stand by, 
stand to etc.

Sprogets afledningsevne (»skaberevne«) er bleven betydelig 
indskrænket. Det besidder ikke længer den ubegrænsede evne 
til at öse af egne kilder, som vi ser i angelsachsisk og höitysk. 
Hvis et nyt ord tiltrænges, maa man istedetfor at frembringe 
det af elementer, som allerede eksisterer i engelsk, ofte ty til 
latin eller græsk og der finde ellei’ tildanne noget, som svarer 
til hensigten. Ved denne fremgangsmaade stilles sproget i et 
afhængigt forhold, eftersom det er reduceret til at udfylde sine 
behov ved uafbrudt laanen. Men det er en endnu större mangel, 
at man for at udtrykke sine tanker maa oversætte paa döde 
sprog. Det udtryksfulde i den nye betegnelse, hvad der altsaa 
gjör den brugelig for öiemedet, er skjult for alle dem, som er 
ukjendte med de klassiske tungemaal, det vil i mange tilfælde 
sige for den store mængde af dem, som bruger det. For 

4
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dem er det en gruppe vilkaarlige stavelser og intet andet. 
Udtrykket mister saaledes sin fylde, og sproget lider höilig i 
sin evne til at belive og hjelpe tanken.

Or dstilling s friheden er ind sier tenhet som en 
fölge af, at böiningen er gaaet tabt, og at sproget er meget bundet 
med hensyn til ordenes stilling og anordning. Dette er saameget 
mere uheldigt, som det bidrager til en monoton ensformighed i 
udtrykket, men end mere, da det borttager det bedste middel 
til at fremstille emphasis, eller et specielt ords fremtrædende 
betydning i sætningen. Den simple latinske sætning dux 
regem decepit»kau ordnes paa seks forskjellige maader uden 
at krænke det latinske sprog; valget af den ene fremfor den 
anden ordstilling, tildels fremkaldt af vellydsliensyn eller lyst 
til forandring, er saaledes meget paavirket af udtrykkenes rela
tive betydning. Men den tilsvarende engelske sætning har sin 
bestemte uforanderlige orden »the general deceived the 
king«; omsætning af ordene vilde give den en ganske anden 
mening. Vistnok kan man sikre sig en afveksling i udtryks- 
maaden ved at omgjöre sætningen til passiv og andre udveie 
og saaledes tilfredsstille, emphasens krav f. eks. «the hing 
was deceivecl hy the g eneral» ; «it was the gene
ral who deceived the hing»; «it was the king who 
was deceived by the general»; »a deception was prac- 
tised by the general on the king» etc.

Alligevel, trods alle disse udveie, maa man ofte ved den 
klodsede brug af kursivskrift antyde, hvad et mere böiet sprog 
kunde have vist i ordenes stilling. Det engelske sprog bruger 
dog, det man maa lade det, næsten al den frihed i ordstilling, 
som for et sprog med dets sparsomme böining er forenelig med 
nöiagtighed. Det staar i denne henseende over fransk, og 
maaske ikke under det stærkere böiede tyske, som i den almin
delige prosastil har indskrænket sin !frihed ved ubekvemme 
og tunge vendinger.

Enstavelsesord og mangel paa vellyd. Tabet af 
fleksion har reduceret en mængde engelske ord til enstavelsesord. 
Det er ikke usædvanligt at finde hele sætninger, som ikke inde
holder ord af synderlig længde. Denne særegenhed hjelper 
Englænderen til at forstaa, bedre end de fleste andre nationer er 
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istand til, den oprindelige enstavelses tilstand, som maa have 
gaaet forud for al flexion — en tilstand, som er forbleven ufor
andret til den dag idag i sprog, som ligner kinesisk, hvor en
hver stavelse er et særskilt ord med egen betoning og sin egen 
særskilt udsondrede betydning. Om end denne enstavelses ka
rakter giver det engelske udtryk en vis simpel ligefremhed og 
fyndighed, saa kan man paa den anden side neppe betvivle, at 
den er til skade for vellyd og tonefald.

Pope klager over, at »ti usle ord ofte kryber ind i en 
eneste kjedelig linje«. Og ingen kan læse Chaucers poesi med 
udtale af det ubetonede e, som verset kræver, og som det virke
lig blev udtalt paa digterens tid, uden at beklage at en over
fladisk og forhastet udtale af de gamle har ödelagt dette til
talende træk ved det gamle sprog. Undertrykkelsen af dette 
e har ogsaa været yderst ugunstig for vellyden, idet i mange 
tilfælde derved er fremkommet de skarpeste konsonantforbindel
ser, som f. eks. i hosts, texts, masts, breadths. shifts, thirsts, 
bulg(e)d, starch(e)d, task(e)d. I disse ord, som ikke kan rigtig 
udtales uden en kraftig anstrengelse af vilje og taleorganer, 
fremböd den tidligere skrivemaade i to stavelser (host-es, textes 
o. s. v.) saagodtsom ingen vanskelighed ved udtalen.

I de fleste af disse tilfælde, som i mange andre, er haard- 
heden bleven forværret ved den udstrakte brug af s som ende
bogstav, der nemlig har givet udtalen i det engelske sprog en 
speciel hvislende karakter. I angelsachsisk var det kun endel 
substantiver, som fik 5 i flertal, og det kun i to af fire til
fælde; i engelsk, derimod, er set bleven föiet til næsten alle 
flertalssubstantiver og for alle tilfælde af pluralis. I angel
sachsisk har verbet i 3-person ental præsens th, aldrig s; nu 
til dags anvendes dette th kun leilighedsvis som en arkaisk
form, men er ialmindelighed aflöst af s.
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Undervisningsplan.





*) valgfrit.

Smaaskolen. Middelsko 1 en. Latingymn. Realgymn.

1 kl. 2 kl. ?3 kl. 1 M. 2 M. 3 M. 4M. E 4 M. L 6 M. E 5 M. L G M. E 6 M. L 1 kl. 2 kl. 3 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl.

Religion .... 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2
Norsk (oldn.) . 9 9 8 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5

ko
Tysk................ » » » 6 6 5 4 4 3 5 3 1 1 1 1
Latin................ 8 8 9 9 9 10
G-ræsk............ 7 7 7
Engelsk .... 5 5 5 2*) 2*) 4 4 4
Fransk ..... 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3
Historie .... 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3
Geografi .... • 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1
Regn, ogmathem. 6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 6 6 6
Naturfag .... 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5
Skrivning . . . 6 4 4 2 2 2 1 1
Tegning .... 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1

24 24 24 27 28 28 30 30 30 30 31 32 30 30 31 30 30 30
Sang................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gymnastik . . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 __3 3 3

24 25 25 28 32 32 34 34 34 34 35 36 34 34 32 34 34 31
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I . Smaaskolen.

Iste Masse.

Religion. Af bibelhistorien fortælles og gjengives det 
vigtigste af 1ste mosebog og enkelte afsnit af Jesu levnet.

Norsk. Gjennem lydmethodeu indöves ren og sammen
hængende læsning af latinsk og norsk tryk. Eriksens og 
Paulsens læsebog, 1ste del, læses ud og repeteres. Øvelser 
i afskrivning efter læsebogen. Anskuelsesövelser efter Sand
bergs billeder.

Regning. Tallene indtil 1000. Additionsstykker med 
4 led.

Skrivning. De smaa og store latinske bogstaver og 
sammenskrift efter opskrift paa vægtavlen eller i skrivebogen, 
først paa dobbeltlinjeret tavle, senere i dobbeltlinjeret skrivebog; 
taktskrivning benyttes.

2 den Masse.
Religion. Det gamle testamente efter Vogts mindste 

bibelhistorie samt af det nye testamente evangelieteksterne til de 
store heitider. Enkelte salmevers læres og synges.

Norsk. Fortsatte övelser i læsning i Eriksens og 
Paulsens læsebog, 2den dels 1ste afdeling. Samtale om det 
læste og gjengivelse af dets indhold. Smaadigte læres udenad 
et par gange ugentlig. Afskrivning paa skolen efter bog med 
betegnet stavelsedeling. Diktat 1 gang ugentlig.

Geografi. De geografiske grundbegreber udvikles ved 
hjælp af globus og eksempler tagne fra børnenes egen erfa
ringskreds. Derefter meddeles ved hjælp af vægkart det 
vigtigste af Norges geografi og det allermerkeligste ved de 
europæiske lande.
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Regning. Øvelse i at læse og skrive tal. Addition 
og subtraktion med mindre og större tal samt multiplikation 
med ensifret multiplikator indoves ved hoved- og tavleregning. 
Praktiske eksempler.

Skrivning. Sammenskrift med latinske bogstaver i 
dobbeltlinjeret skrivebog efter opskrift paa vægtavlen eller i 
skrivebogen.

Sang. Lette sang- og salmemelodier, indövede og af- 
sungne i enstemmigt kor.

3 cl je klasse.

Religion. Det nye testamente efter Vogts mindste 
bibelhistorie. Salmer som i 2den klasse.

Norsk. Læseovelser i Eriksens og Paulsens læse
bog, 2den dels 2den afdeling, hvorunder lægges mere vegt 
end för paa udtryk og betoning. Stadig övelse i at gjengive 
det læste. Digte af læsebogen læres udenad hjemme og frem
siges; en del af de lærte vers synges i enstemmigt kor. Af
skrivning hjemme efter læsebogen og diktat med gjennemgaaelse 
af de fleste ordklasser og den nögne sætning.

Historie. Fortællinger af Norges ældste historie om
trent til Magnus den godes död. Det vigtigste af gudelæren 
og sagnhistorien. Til stötte for hukommelsen benyttes S. Pe
tersens momenter.

Geografi. En oversigt over Europa samt de skandi
naviske riger dels efter mundtlig fremstilling, dels med benyt
telse af Siewers’s mindre geografi.

Regning. De fire regningsarter i ubenævnte tal ind
oves ved hoved- og tavleregning, for divisionens vedkommende 
med en- og tosifret devisor. Praktiske eksempler.

Skrivning. Øvelse i skjönskrift (latinsk) i dobbeltlin
jeret skrivebog efter opskrift paa vægtavlen.

Sang. Som i foregaaende klasse.
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il. Middelskolen.

Iste lilasse.

Religion, Vogts mindste bibelhistorie repeteres (læst 
i smaaskolens 2den og 3dje klasse). Katekismens 5 parter, 
tildels nden Luthers forklaring. Et udvalg af salmer efter 
Landstads salmebog læres udenad.

Norsk. Øvelser i læsning efter Eriksens og Paulsens 
læsebog, 2den dels 3dje afdeling, i regelen efter forudgaaende 
gjennemgaaelse og forberedelse hjemme; det læste gjenfortælles. 
Fremsigelse af udenadlærte digte. Begyndelsesgrundene af 
grammatiken indöves gjennem Jensens eksempelsamling (indtil

18) . Af Hof g a ard s norske grammatik læses indledningen, 
det vigtigste om pronomenerne og af verbet 71, 72, 73 og 
86 I. Øvelser i diktat i regelen 2 gange ugentlig (i alminde
lighed omtrent 6 linjer af læsebogen); skilletegnene dikteres af 
læreren; retskrivningsregler meddeles mundtlig; desuden afskriv
ning hjemme.

Tysk. Knudsens elementar-og læsebog indtil zu werden. 
Skriftlige övelser: afskrift, diktat og stile (2 gange ugentlig).

Historie. S. Petersens Norges historie fra begyn
delsen indtil Fredrik I.

Geografi. Siewers’s mindre geografi læses ud.

Regning. Efter Johannesens lærebog repeteres de 4 
regningsarter med ubenævnte hele tal. Derefter gjennemgaaes 
de 4 regningsarter med benævnte hele tal. Det decimale mynt-, 
maal- og vegtsystem.

Skrivning. Det store alfabet og tallene indöves, til
dels ved taktskrivning. Af og til diktat. Der anvendes dob
belte linjer og skraalinjer.

Tegning. Retlinjede symmetriske figurer (kvadratet paa 
spidsen) af lettere beskaffenhed; brikke- og takttegning; 1 gang 
om maaneden en hukommelsestegning.

Sang. Enstemmig sang efter «Udvalgte sange for smaa- 
skolen» af Oskar Nielsen. — Skalaer, træffeøvelser.
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2den klasse.

Religion. Vogts bibelhistorie forborgerskoler indtil 
David. Katekismens 5 parter med Luthers forklaring. Ud
valgte salmer efter Landstads salmebog.

Norsk. Læsning efter 3dje del af Eriksens og Paul
sens læsebog (det udvalg, som af udgiverne er opfort for denne 
klasse). Fremsigelse af udenadlærte digte. Af Hofgaards 
grammatik læses 24—27, 71—111, 143 —161; analyse 
efter læsebogen eller Jensens eksempelsamling. Aars’s ret
skrivningsregler anvendes for enkelte afsnits vedkommende. 
Diktat 2 gange ugentlig med indövelse af de vigtigste skille
tegn (punktum, komma, spörgsmaalstegn og semikolon).

Tysk. Knudsens læsebog repeteres fra begyndelsen af, 
derpaa læses videre til side 76. Af Lökkes grammatik læses 

1—4, 48, 51—55, 62—77, 85—103, 121—127, 156—161. 
Anmerkningerne forbigaaes i regelen. Skriftlige övelser 2 
gange ugentlig.

Historie. Nissens verdenshistorie fra begyndelsen 
indtil Graecherne.

Geografi. Siewers’s geografi (efter Dahm): fra 
Norge til Tyskland.

Regning. Efter repetition af de 4 regningsarter med 
hele tal gjennemgaaes de 4 regningsarter med almindelig brok 
og decimalbrok efter Johannesens regnebog.

Naturfag. Efter Sörensens «Dyrerigets og planterigets 
naturhistorie i kort udtog» læses pattedyrene og fuglene; mundt
lig meddeles det væsentligste om det menneskelige legeme.

Skrivning. Fortsatte övelser med store og smaa bog
staver, dels i skriveboger med smalere linjer, dels med kridt 
paa tavlen.

Tegning. Kvadratet repeteres, derpaa indöves regulær 
trekant, sexkant, ottekant og cirkelen. Atempotegning og 
hukommelsestegning, v. Hanno’s ABC indtil nr. 28.

Sang. Behrens’s «Sanglære for skoler» I, fra andet 
afsnit ud. Koraler.
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3dje lilasse.

Religion. Vogts bibelhistorie for borgerskoler til det 
nye testamente. Hustavlen, «Sentenser af Guds ord» samt repe
tition af hele katekismen. Salmer.

Norsk. Læsning efter Eriksens og Paulsens læse
bog 3dje del. Fremsigelse af udenadlærte digte. Af Hofgaards 
grammatik læses 28—70, 112—142 og 162—168. Analyse 
efter læsebogen. Af Aars’s retskrivningsregler de vigtigste 
afsnit. Diktat 2 gange ugentlig (alle skilletegn indöves).

Tysk. Af Knudsens læsebog læses videre omtrent 60 
sider. I Lökkes grammatik læses og repeteres hele form
læren med forbigaaelse af 5—47, 56, 149, 154—155. Skrift
lige øvelser 2 gange ugentlig, först eftei’ læsebogen, siden efter 
Knudsens stiløvelser.

Historie. Af Nissens verdenshistorie læses til Cape- 
tingerne i Frankrige. Af Eriksens lærebog i Nordens 
historie til Kalmar-unionen.

Geografi. Siewers’s geografi fra Tyskland til Asia.

Mathematik og regning. Efter Johannesens lære
bog repeteres i 3 timer ugentlig brøk og decimalbrøk og gjen- 
nemgaaes enkelt og sammensat reguladetri, hvorunder rentes
regning (stadig med reduktion til enheden); 2 timer anvendes 
til konstruktion af opgaverne iBonnevies geometri, saalangt 
tiden strækker til.

Naturfag. Indledning til botaniken efter Sørensens 
«Dyrerigets og planterigets naturhistorie i kort udtog». I 
zoologi gjennemgaaes efter samme, lærebog krybdyr, padder, 
fiske, leddyr, orme og bloddyr.

Skrivning. Fortsatte øvelser, tildels paa enkelte linjer.

Tegning. Det i forrige klasse indøvede repeteres, men 
udføres nu som rosetter, desuden femkanten og syvkanten. Tusk 
og pensel bruges.

Sang. Behrens’s «Sangbog for skoler» II, fra begyn
delsen til syvende afsnit. Enstemmig sang, et par tostemmige.
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4de lilasse.

Religion. Af Vogts bibelhistorie tfor borgerskoler 
det nye testamente til palmesøndag. Pontoppidans forkla
ring-(S ver dr up s udgave) til 2den part. Salmer. Læsning i 
det nye testamente (halvparten af Mathæus’s evangelium).

Norsk. Læsning efter Eriksens og Paulsens læse
bog, 3dje del. Enkelte digte læres udenad. Af Hofgaards 
grammatik læres formlæren i sammenhæng, og afsnittet om 
«hovedsætninger og bisætninger» repeteres. Aars’s retskriv
ningsregler gjennemgaaes. Skriftlige arbeider 1 gang ugentlig 
(diktat eller gjenfor tælling, omskrivning af digte til prosa).

Tysk. AfPauss’s og Lassens læsebog læses omtrent 
60 sider. Formlæren efter Lökkes grammatik repeteres; i 
syntaksen læses til dativ. Knudsens stiløvelser anvendes 
dels til mundtlig oversættelse, dels til stile (1 å 2 gange 
ugentlig).

Latin (kun for latinlinjen). Af Schreiners grammatik 
det væsentligste af formlæren og de allervigtigste syntaktiske 
regler. Tilsvarende eksempler af Andersens læsebog. Stile 
2 gange ugentlig (skreven paa skolen efter forberedelse 
hjemme).

Engelsk (kun for engelsklinjen). Ross’s lærebog, 1ste 
del. I andet halvaar paabegyndes læsningen af formlæren 
efter Lokke s grammatik. Skriftligt arbeide 1 å 2 gange om 
ugen.

Historie. Af Nissens verdenshistorie fra Capetin- 
gerne i Frankrige til den nordamerikanske frihedskamp. Af 
Eriksens Nordens historie indtil enevoldsmagtens indførelse i 
Danmark.

Geografi. Af Siewers’s geografi indtil Amerika.
Mathematik. Af Bonnevies arithmetik læses de 

2 forste boger; fra begyndelsen af november anvendes 2 timer 
ugentlig til geometri, hvori gjennemgaaes 1ste bog af Bon
nevies lærebog.
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Naturfag. Efter Sörensens «Dyrerigets og plante
rigets naturhistorie i kort udtog» læses de vigtigste plante- 
familier. Indövelse af Linnés system og det naturlige system, 
saavidt muligt ved hjælp af levende planter. I zoologi læses 
efter samme lærebog «mennesket».

Skrivning. Övelser i sammenhængende skrift paa 
enkelte linjer, tildels uden linjer. Rundskrift.

Tegning. Indövelse af ellipsen og ovaler, lette urne- 
og vaseformer, bladformer og fladeornamenter. Komplementære 
farver anvendes.

Sang. Behrens’s «Sanglære for skoler» II, hele bogen. 
Tostemmig sang.

5te klasse.

Religion. Vogts bibelhistorie for borgerskoler læses 
ud. Af Pontoppidans forklaring til 3dje part. Söndags- 
evangelierne læses og gjennemgaaes. Læsning i det nye 
testamente.

Norsk. Af Eriksen og Paulsens læsebog, 3dje del, 
læses de tilbagestaaende stykker og af 4de del «Den politiske 
kandestøber». Enkelte digte læses udenad. Af Hofgaards 
grammatik læses sætningslæren i sammenhæng. Det væsent
ligste af verslæren indöves efter tillægget i Hofgaards gramma
tik. Skriftlige arbeider hveranden uge: fortællinger, beskri
velser og skildringer, lette opgaver tagne fra historien eller 
geografien o. lign.

Tysk. I Pauss’s og Lassens læsebog læses videre. 
Af Lökkes grammatik repeteres hele formlæren; af syntak
sen læses indtil «Verbets maader og tider» med tilsvarende 
stykker af Knudsens stilövelser. Enkelte digte udenad efter 
læsebogen- Stile 1 a 2 gange om ugen.

Latin (kun for latinlinjen). Af Corn. Nepos læses 8 felt
herrer, Cæsar de bello Gall. 2den bog og det meste af 3dje. 
Af Schreiners grammatik gjennemgaaes formlæren fuld
stændigere ; syntaksens forste del (kasuslæren) læses i sammen
hæng; det væsentligste af sætningslæren efter Gjörs og 
Johanssens skema for moduslæren. Stile .2 gange om 
ugen efter Andersens og Gjörs stilövelser.
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Engelsk (kun for engelsklinjen). Af Lökkes læsebog 
foi' mellemklasserne læses omtrent 70 sider. Af Lökkes 
grammatik repeteres formlæren, og af syntaksen læses indtil 
verbets tider; af Knud sens og Lökkes stiløvelser tilsvarende 
eksempler. Hjemmestil liveranden uge, skolestil hver uge.

Fransk. Af G-jertsens læsebog læses omtrent 
20 sider. Efter B ekk e volds stilö velser dels mundtlige, dels 
skriftlige övelser indtil de relative pronomener. Af Sicks 
grammatik det tilsvarende afsnit.

Historie. Nissens verdenshistorie og EriksenS 
Nordens historie læses tilende.

G-e o gr af i. Siewers’s geografi læses ud, og repetition 
paabegyndes.

Mathematik. Efter Bonnevies arithmetik gjennem- 
gaaes 3dje bog og af 4de bog til logarithmer. Af Bonne
vies geometri 2den og 3dje bog (2 timer ugentlig). I 1 time 
hver anden uge repeteres enkelt og sammensat reguladetri, 
hvorunder rentes og procentregning.

Naturfag. Af Christies fysik for middelskolen læses 
fra begyndelsen til «Om ligevægt og bevægelse». Höyer’s 
mineralogi.

Skrivning er ikke tildelt særskilte timer i denne og 
folgende middelklasse, men af skrivelæreren gives en karakter 
om maaneden for haandskriften ved de skriftlige arbeider.

Tegning (kun paa engelsklinjen). Tegning af bölge- 
linjer, vanskeligere bladformer, ornamenter og vaseformer, 
projektionstegning af kubus, pyramider, kegler etc. i oprids og 
grundrids.

Sang. Repetition af musik-theorien. Behrens’s «To
stemmig sangbog» IL

6te klasse.
Religion. Vogts bibelhistorie repeteres. Forklarin

gen læses ud og repeteres. Söndagsevangelierne gjennemgaaes.
Norsk. Af Eriksens læsebog 4de del læses «Jacob 

v. Tyboe» og stykkerne af Wessel og Evald. Svensk 1 gang 
ugentlig efter Aars’s og Eriksens «Svenske læsestykker». 
Biografiske oplysninger om de vigtigste forfattere. En kort 
oversigt over poesiens vigtigste dele og forklaring over de



64 

almindeligste digtarter dikteres og indöves ved eksempler fra 
læsebogen. Verslæren repeteres, ligesaa Aars’s retskrivnings
regler. Skriftlige arbeider hver anden uge.

Tysk. Pauss’s og Lasse ns læsebog fortsættes, tildels 
ex tempore. Lökkes grammatik læses ud og repeteres. Stile 
som i 5te klasse.

Latin (kun for latinlinjen). Af Cæsar de bello Gallico 
resten af 3dje bog. Ciceros 1ste og 3dje tale mod Catilina. 
Udvalgte fabler af Pli ædru s (svarende til 3 böger). Repe
tition af de læste forfattere og grammatiken. (Moduslæren 
efter Gjörs og Jo ha nssens skema), Stile som för, 2 gange 
om ugen.

Engelsk (kun for engelsklinjen). Lökkes læsebog, 
2den del, benyttes. Af Lökkes grammatik læses til 3dje 
afsnit (sætningslæren), og det hele repeteres. Tilsvarende 
eksempler efter Knudsens og Lökkes stiløvelser. Extem- 
porallæsning efter en lettere forfatter. Stile som i forrige 
klasse.

Fransk. Af G j e r t s e n s læsebog læses omtrent 40 sider. 
Efter Sick’s grammatik læses formlæren ud; de vigtigste 
regler af syntaksen indöves ved henvisninger under læsningen. 
Nogle af La Fontaines fabler (Gjertsens udvalg) læres 
udenad. Efter Bekkevolds stilövelser indtil uregelmæssige 
verber.

Historie. Nissens Verdenshistorie og Eriksens 
Nordens historie repeteres.

Geografi. Repetition af hele lærebogen.
Mathematik. Af Bonnevies arithmetik læses loga- 

rithmer og ligninger af 2den grad (1 å 2 timer ugentlig). 
Repetition af det hele. 1 time om ugen anvendes til praktisk 
regning (enkelt og sammensat reguladetri, rentesregning, rabat 
og diskonto; delings- og blandingsregning; kjederegelen).

Naturfag. Planternes indre bygning efter Sörensens 
«Dyrerigets og planterigets naturhistorie i kort udtog». Re
petition af alt det tidligere læste.

Tegning (kun paa engelsklinjen). Tegning af spiraler 
og sneglelinjer. —; Konstruktion af sammenstillede legemer af 
simple former.
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Sang, Repetition af musik-theorien. Beskrivelse af musik
instrumenterne og orkestret. Tostemmig sang, dels selvstændig, 
dels som understemmer til blandet kor.

Gymnastik öves i samtlige middelskolens klasser, dels
med, dels uden anvendelse af apparater. Fra 2den klasse dri
ves övelserne systematisk for de forskjellige aldere i overens
stemmelse med prof, Lings gymnastiske tabeller. — Fra 3dje 
klasse af öves gutterne ogsaa i’ exercitie, hvortil om hosten 
anvendes udelukkende en tid af 5—6 hele dage.

III. Gymnasierne.
Latingymnasiet.

1ste klasse.

Religion. Nissens kirkehistorie læses tilende. Et af 
det nye testamentes skrifter gjennemgaaes.

Norsk. Af Eriksens «udvalg» læses fra Ewald til 
Joh. Storm Munch. Det tilsvarende afsnit gjennemgaaes sam
menhængende efter Eriksens literaturhistorie. En stil hver 
anden uge (historiske karakterskildringer, naturskildringer, let
tere afhandlinger o. lign.)

Tysk. Et verk af en tysk forfatter læses.
Fransk. Af Gjertsens læsebog omtrent 60 sider. Af 

Sicks grammatik repeteres boiningslæren samt gjennemgaaes 
enkelte afsnit af syntaksen. Mundtlig oversættelse efter Bekke- 
volds stilövelser.

Latin. Ovids metamorfoser (omtrent 1200 v.), 3 å 4 
taler af Cicero, Sallusts Catilina. Af Schreiners gram
matik gjennemgaaes syntaksen. Mundtlige og skriftlige övelser 
efter Andersens og Gjörs stilövelser.

Græsk. Af Curtius’s grammatik gjennemgaaes form
læren og indöves ved tilsvarende eksempler og stile af Schenkls 
lærebog. Moduslæren læses efter Gjör & Joh ans s en s skema; 
de vigtigste dele af kasuslæren ved henvisning under forfatter
læsningen. Af X en ofon s Anabasis læses 1 bog.

5
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Historie. Af Thriges mindre lærebog i den gamle 
historie indtil Cæsar.

Mathematik. Dr. O. J. Brochs arithmetik 1ste, 2den 
bog med forbigaaelse af afsnittet om kjædebrok. C. M. Guld- 
bergs trigonometri til § 3. Indövelse af trigonometriske loga- 
rithmer og oplosning af retvinklede triangler.

2den lilasse.

Ile li g ion. Gjennemgaaelse af et evangelium paa græsk 
paabegyndes.

Norsk. Af Eriksens «udvalg» læses de ældre forfat
tere för Holberg; fællesliteraturen repeteres efter lærebogen i 
literaturhistorie. Skriftlige opgaver hver anden uge (dels skil
dringer, dels afhandlinger).

O Idnorsk. Af Nygaards grammatik læses og repe
teres formlæren, af Nygaards læsebog omtrent 30 sider.

Tysk. Fortsat forfatterlæsning.
Fransk. Af Gjertsens læsebog omtrent 80 sider. Af 

Sicks grammatik læses syntaksen i sammenhæng indtil «ord
stillingen». Mundtlig oversættelse efter Bekkevolds stil- 
övelser. Kursorisk læsning.

Engelsk. Lökkes engelske læsebog for begyndere læses 
ud. Forfatterlæsning begyndes. Af Lökkes grammatik gjen
nemgaaes lydlæren, formlæren samt af syntaksen indtil de 
ubestemte pronomener.

Latin. 2 böger af Virgils Æneide, 2 böger af Livius, 
Cicero’s Cato major. Sallusts Jugurtha kursorisk. Schrei
ners grammatik repeteres. Skriftlige arbeider 2 gange 
ugentlig, i sidste halvaar stil afvekslende med oversættelse efter 
Gjörs & Johanssens opgaver.

Græsk. Af Xenofons Anabasis læses 1 bog, af Hero- 
dot 130 kap. Af Homer 2 ä 3 böger. Tregders my- 
thologi. Af Curtius’s grammatik repeteres formlæren.

Historie. Den tilbagestaaende del af Thriges lære
bog. Af Frankriges historie læses derpaa indtil omkring mid
ten af 18de aarhundrede (efter L. K. Daa s lærebog).
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Mathematik. Dr. O. J. Brochs arithmetik læses til
ende med forbigaaelse af ubestemte ligninger. C. M. Guld
borgs trigonometri fra § 3 ud. Eksempler paa lösning af 
alle slags triangler.

3dje 'klasse.

Religion. Gjennemgaaelsen af et evangelium paa græsk 
fuldfores. Nissens kirkehistorie repeteres.

Norsk. Af Eriksens «udvalg» 2den del læses de 
nyere norske forfattere og det tilsvarende afsnit af literatur- 
historien. Stile hver anden uge.

Oldnorsk. Af Nygaards grammatik læses syntaksen. 
Af læsebogen læses og repeteres det pensum, som kræves til 
examen artium.

Fransk. Forfatterlæsning, tildels kursorisk. Sicks gram
matik repeteres. Oversættelse efter Bekkevolds stilövelser.

Engelk. Forfatterlæsning, dels efter forberedelse, dels 
extempore. Lökkes grammatik læses og repeteres indtil 3dje 
afsnit af syntaksen.

Latin. Af Horats’s oder 900 vers, af epistlerne 500 
vers; Tacitus’s Agricola eller Germania; Cicero’s Lælius. 
De tidligere læste forfattere, som lægges op til artium, repete
res, ligesaa Schreiners grammatik. Boiesens antikviteter 
læses. Litteraturhistoriske oplysningser meddeles mundtlig. 
Oversættelse 2 gange om ugen (hjemme og extempore.)

G-ræsk. 3 å 4 böger af Homer; Platons Apologia 
Socratis; repetition af alle de læste forfattere. Boiesens 
antikviteter og Dorph’s «Græsk-romerske Guder og Heroer» 
læses. Litteraturhistoriske oplysninger mundtlig. Grammati
ken repeteres.

Historie. Frankriges historie læses tilende. Repetition 
af det hele pensum.

Mathematik. C. M. Guldbergs stereometri indtil 
den sfæriske. Repetition af det hele pensum.

5*
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Realgymnasiet.

1ste lilasse.

Religion!
Norsk ( . , n . ,,

, som i latingymnasiets 1ste klasse.
Tysk
Historie*
Engelsk. Læsning af Lökkes «Engelske forfattere i 

udvalg» med biografier af de læste forfattere. Af Lökkes 
grammatik læses syntaksen ud, og formlæren repeteres. Stile 
efter Knudsens & Lökkes stilövelser. Afsnittet i stil- 
övelserne om præpositioner og synonymer læres udenad.

Fransk som i latingymnasiets 1ste klasse; desuden et 
skriftligt arbeide om ugen,

Geografi. Henrichsens lærebog i fysisk geografi. 
Nordens geografi.

Naturfag. I zoologi læses hvirveldyrene efter Liitkens 
lærebog nr. 2. Botanisk systematik. Af Schiötz’s fysik læses 
mekanikens 1ste og 2det afsnit; af Hjortdahls kemi til 
metallerne.

Mathematik. Arithmetik som i latingymnasiets 1ste 
klasse. Trigonometri ligesaa. Af geometri læses Dr. A. S. 
G uld bergs lærebog i sin helhed.

Tegning. Perspektivtegning efter staaltraadmo deller 
(kubus, kors, pyramide, cylinder og kegle). Kartskrift.

2den klasse.

Religion. Gjennemgaaelse af et evangelium paabegyndes.
Norsk ogOldnorsk
Tysk som i latingymnasiets 2den klasse.
Historie
Engelsk. Fortsat læsning af Lökkes «Engelske for

fattere i udvalg». Af grammatiken gjennemgaaes lydlæren og 
syntaksen repeteres. Stile som i 1ste klasse.

Fransk. Af Gjertsens læsebog omtrent 120 sider. 
Af Sicks grammatik læses syntaksen ud og formlæren repete-
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res. Stil hver uge og mundtlig oversættelse efter Bekke
vold s stiløvelser.

Geografi. Johannesens lærebog i mathematisk geo
grafi. Repetition af middelskolens pensum.

Naturfag. I zoologi de lavere dyr efter Liitkens 
lærebog nr. 2. Planternes anatomi og fysiologi (med benyt
telse af Sörensens «Planterigets naturhistorie». I fysik læses 
«varme» efter Schiötz’s lærebog, samt «bølgebevægelse, lyd 
og lys» uddragsvis efter samme lærebog. Efter Hjortda his 
kemi læses metallerne.

Mathematik. Arithmetik og trigonometri som i latin- 
gymnasiets 2den klasse. C. M. Guldbergs analytiske geometri 
i sin helhed.
1 time ugentlig anvendes til plangeometriske konstruktioner.

Tegning. Tegning af kuglen og andre legemer med lys- 
og skyggevirkning, listværk, perlestave, kymatier og lignende, 
rosetter efter gibs. Kartskrift.

3dje lilass.e.

Religion. Gjennemgaaelsen af evangeliet tilendebringes. 
Nissens kirkehistorie repeteres.

Norsk som i latingymnasiets 3die klasse.
O Id norsk. Af Nygaards grammatik gjennemgaaes 

syntaksen. I læsebogen læses og repeteres det pensum, som 
kræves til examen artium.

Engelsk. Fortsat læsning af Lökkes «Engelske for
fattere i udvalg». Samtlige biografier repeteres. Grammatiken 
repeteres. Stile som i de foregaaende klasser.

Fransk. Fortsat læsning. Mundtlige og skriftlige övelser 
som i 2den klasse.

Historie som i latingymnasiets 3dje klasse.
Geografi. Om de vigtigste staters økonomiske og poli

tiske forhold. Repetition af det hele pensum.

Naturfag. Mineralogi, Corneliussens lærebog. I 
fysik læses elektricitet og magnetisme efter Schiötz’s lære
bog. Repetition af det hele pensum i naturfag.
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Mathematik. Stereometri som i latingymnasiets 3dje 
klasse. I Arithmetik afsnittet om kjedebrök og ubestemte 
ligninger. Efter Dr. A. S. Guldbergs «Kortfattet lærebog 
i algebraisk analyse» læses alt med undtagelse af nr. 1—12 
inci., tillæg til nr. 27 og 28, nr. 25—48 incl. og nr. 62—64. 
I deskriptiv geometri konstrueres efter Dr. O. J. Brochs 
lærebog fra begyndelsen til sfæriske trianglers oplosning. 
Repetition af det hele pensum.

Tegning. Vaser og lettere ornamenter efter antike 
forbilleder og fra renaissancen. Karttegning.

Sang öves i alle klasser af gymnasierne i overensstem
melse med, hvad der er opfort for middelskolens 6te klasse; 
gymnastik kun i 1ste og 2den klasse.



Skoleefterretninger for 
1880-81.



1. Examen artium 1880.
Til klassisk examen artium var anmeldt samtlige elever af latingymnasiets överste klasse, der 

bestod examen med folgende karakterer:
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1 Bakke, Johan Adolf 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 - 3 2 34 12 Haud illaud.
2. Brun, Yngvar . . . 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 - 2 4 29 12 Laudabilis.
3. Bugge, Geirulf. . . 3 4 2 3 1 2 1 2 3 - 2 2 2 27 12 Laudabilis.
4. Dahl, Knud .... 3 3 2 3 1 1 2 1 2 3 - 1 1 23 12 Laudabilis.
5. Gulbranson, Johan. 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 - 1 2 29 12 Laudabilis.
6. Harbitz, Edmund . 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 - 1 1 18 12 Laudabilis.
7. Möller, Jarl .... 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 - 3 1 29 12 Laudabilis.
8. Sörensen, Johan . . 4 4 4 3 1 2 1 2 2 2 - 2 2 29 12 Laudabilis



Til real examen artium var ligeledes anmeldt alle elever af realgymnasiets överste klasse, som 
bestod examen med folgende karakterer:
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1. Breder, Jörgen . . . 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 34 12 Godt.
2. Feragen, Henrik . . 2 4 4 2 1 2 2 3 3 2 2 2 29 12 Meget godt.
3. Grundt, Heiner . . 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 22 12 Meget godt.
4. Mathiesen, Karl . . 4 3 3 3 3 3 3 4 5 2 4 2 39 12 Godt.
5. Nordan, Victor . . . 3 3 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 23 12 Meget godt.
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2. Middelskolens afgangsexamen 1880.

Kommissionen for afholdelse af middelskolens afgangs
examen ved de kommunale og private skoler i Kristiania bestod 
i 1880 af skolebestyrer Gjör (formand), inspektor Cornelins- 
se n, skolebestyrer Voss, cand, philos. H. Larsen, skole
bestyrerne Holan og Ly ehe. Efter kommissionens forslag 
beskikkede kirkedepartementet folgende herrer til censorer:

I religion: hr. pastor Gjör og pastor Bom hoff.
« norsk: - cand.mag. Aubert - cand, theol. C orne lins

sen.
« tysk: - skolebest. Pauss - cand, philos. Bratt.
« latin: - inspektör Hofgaard - inspektör ' Brock.
« engelsk: 
« fransk:

- cand, philos.Ly ehe - stud. phil. Kn.Olsen. 
- cand.mag. S ehr am - sproglærer Messe 11.

« historie:
« geografi:

- adjunkt Schjöth - stud. phil. Söraas.
- cand. mag. Sundt - cand, philos. E. Joha ns

sen.
« mathem.: - cand, philos. 0. Johannesen og inspektör 

Nær up.
« naturfag: - adjunkt Andersen og ingeniör Geelmuyden. 
«■skrivning - kaptein Wang.
« tegning - reallærer M. Petersen.

Opgaverne til de skriftlige pröver blev tilstillede skolerne 
fra kirkedepartementet.

Af skolens elever fremstillede sig til middelskolens afgangs
examen 31, der samtlige bestod examen. Af disse tilhörte 
16 engelsklinjen, 15 latinlinjen.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

paa

Engelsklinjen Hovedkarakter.
Arneberg, E.. . . . . . Godt (2.70).
Brun, Th. . . . ..................... Meget godt (2.20).
Dahl, P. . . . . ... . . Meget godt (2.40).
Falch, E. . . . ...................... Meget godt (1.57).
Graff, F. . . . . . . . . Meget godt (2.03).
Henrichsen, H. ..................... Meget godt (2.46).
Henrichsen, K. ..................... Meget godt (2.46).
Krohn, G. . . . ...................... Godt (2.64).
Lindemann, Hj. . ...................... Meget godt (2.23).
Lund, 0. . . . ...................... Meget godt (2.07),
Mathiesen, H. . . . . . . . Meget godt (2.18).
Olsen, Chr. . . ........................Udmørket godt (1.47).
Ramstad, P. . . ...................... Meget godt (1.67).
Sejersted, N. . . ...................... Meget godt (1.83).
Vogt, N. . . . ...................... Meget godt (2.30).
Wetlesen. H. . . ...................... Meget godt (2.30).

Latinlinj en: 
Bing, J. ... . . . . . Udmerket godt (1.14).
Brandt. L. . . . ..................... Meget godt (2 46).
Dedichen, H. . . ...................... Meget godt (1.61).
Fjeld, P. . . . . . . .' . Meget godt (2 32).
Heidenreich, 0. ...................... Godt (2.57).
Jacobsen, H. . . ...................... Meget godt (1.79).
Kienitz, K. . . ...................... Meget godt (2.50).
Lochmann, A. . . .........................  Godt (2.61).
Onsum,O. . . . ..................... Meget godt (1.93).
Peterson, T. . . ...................... Meget godt (2.36).
Solum, E. . . . ..................... Meget godt (2.25).
Svenningsen, S. . ...................... Meget godt (2.04)
Waage, F. . . . . . Meget godt (2.07).
Ytteborg, I.
Øgle, G. . . .

...................... Godt (2 65).

..................... Meget godt (1.89).
Af privatister fremstillede sig 9, 3 paa engelsklinjen, 6
latinliujen. Af disse bestod 6 examen.
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3. Discipeltal i skoleaaret 1880—81.

I indeværende skoleaar har været igang af latingymnasiet 
alle 3 klasser, af realgymnasiet 2den klasse. I middelskolen 
har hvert trin været delt i 2 parallelklasser, ligesaa i smaa- 
skolens 2 överste klasser. Discipeltallet udgjorde ved skole- 
leaarets begyndelse 500, ved dets slutning 491.

4, Skolens lærerpersonale.

Af skolens tidligere lærerpersonale fratraadte inden skole- 
aarets begyndelse cand. mag. A. Lowum for under et ophold 
i udlandet at uddanne sig videre i levende sprog.

Da inspektören ved undervisningen i realfagene eand. real. 
Joh. Friis ved begyndelsen af skoleaaret udnævntes til uni
versitetsstipendiat og af den grund maatte indskrænke sit skole- 
arbeide, antoges som midlertidig lærer i en del af hans timer 
caud. real W. Hamilton. Som inspektör ansattes cand. real 
A. Nærup, der tidligere under hr. Fri is’s ophold i udlandet, 
som konstitueret har indehavt denne stilling.

I begyndelsen af april maaned fratraadte cand, theol. A. 
Gröndahl, hvis overgang til geistlig embedsstilling medförte 
haus fraflyttelse fra Kristiania. Hans undervisningstimer be
sørges til skoleaarets udgang af cand.theol. C. Hansteen og 
stud, theol. M. Bugge.

Frk. J. Aubert har hele dette skoleaar været fravæ
rende i udlandet. For hende har frk. L. Aubert vikarieret. 
Længere vikariater er desuden i skoleaarets löb besørgede af 
stud, philol. P. Groth og frk. C hr. Ner dr um.

Ved skoleaarets slutning fratræder stud, theol. W. G ul
brandsen sin midlertidige post; ligesaa frkn. H. Lochen 
for at gaa over i anden livsstilling. Fra næste skoleaar er 
som faste lærere ansatte pastor B. Bom hoff og cand, theol. 
C. Hansteen.
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Skolens lærerpersonale vil altsaa i skoleaaret 1881 — 82 
komme til bestaa af folgende lærere og lærerinder:

1. Fr. Gjertsen, bestyrer, cand. mag., f. 1831 lærere siden
2. M. Gjör, bestyrer, cand. mag., f. 1840 skolens opret-
3. E. Johanssen,' cand. philos., f. 1843 telse i 1869.
4. N. I. Steffens, premierlöitn., f. 1843, lærer siden 1872.
5. Alb. Brock, inspektör, cand. mag., f. 1848] lærere siden
6. A. Eliassen, cand. philos., f. 1853 1873.
7. J. W. Bruenech, cand. philos., f. 1832
8. H. Nielsen, premierlöitn., f. 1844 lærere siden
9. J. Schram, cand. mag., f. 1847 1874.

10. H. Siewers, cand. philos., f. 1821
11. L, Bratt, cand. philos., f. 1851 lærere siden
12. Joh. Friis, universitetstip. cand. real., f. 1854( 1875.
13. Fr. Bekkevold, cand, philos., f. 1830 lærere siden
14. A. Nærup, cand, real, inspektör, f. 1851 f 1876.
15.
16.
17.

A, Andersen,*) adjunkt, f. 1846
C. Christensen, cand, mag., f, 1846
V. Lonncvig, premierlöitn., f. 1845

lærere siden 
1877.

18.
19.

J. Gjör, prest, f. 1839
J, Schive, adjunkt, f. 1839 lærere siden 

1878.20. B. Gundersen, stud, philol,, f. 1854
21. A. Holt, stud, real., f. 1856, lærer siden 1879.
22. 0. Gröndahl, cand, philos., f. 1847, lærer siden 1880.
23. B. Bomhoff**), prest, f. 1848 lærere siden
24. C. Hansteen, cand, theol., f. 1856 * 1881.

1. Fröken J. Heywdahl, f. 1849, lærerinde siden 1869.
2. — P. Larsen, f. 1850, — — 1870.
3. — B. Bomhoff, f. 1850, — — 1871.
4. — J. Aubert, f. 1846, — — 1874.
5. — E. Heyerdahl, f. 1858, — — 1877.
6. Fru 5. Borchgrmink, f. 1846, — — 1879.
7.

*) tidligere lærer ved skolen fra 1869-75.
**) tidligere lærer ved skolen fra 1874—76.

***) Frøken Lochens post er endnu ikke besat.
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5. Skolepenge og fripladse.

1. Skolepengene udgjør:

for 1ste og 2den smaaklasse .... 8 kroner maanedlig.
» 3dje — .... 12 — —
» 1ste, 2den og 3dje middelklasse. . 16 — •—
» alle liöiere klasser......................... 20 — —

For den nederste af 2 brødre fragaar en tredjedel. Af 
3 brödre gaar den nederste frit, de to andre betaler helt ud. 
Af 4 brödre gaar den næstnederste frit, og for den nederste 
fragaar en tredjedel. Yderligere nedsættelse finder ikke sted.

2. Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen 
indbetales den förste læsedag i hver maaned. Disciplene mod
tager af kassereren en kvitteringsbog, som forældre eller verger 
bör lade sig forevise straks efter hver betaling.

3. Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, 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.

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa anmeldelse 
ske 2 maaneder forud. Hvis nogen udmeldes med kortere 
varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmel- 
delsestid er forløben. Fra denne regel undtages de disciple, 
der gaar ud efter skolens raad og önske.

5. Naar skolepenge ikke er betalte for 2 maaneder, kan 
bestyrelsen negte vedkommende disciple angang til skolen.

6. Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes 
kun trængende disciple, der viser god opförsel og gjör god 
fremgang i skolen, og som har været skolens disciple i mindst 
et par aar og i denne tid har betalt sine skolepenge.

Naar en af to eller flere brödre faar friplads, bortfalder 
moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes udtrykkelig 
bestemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar ind
leveres hvert aar inden den 1ste juni; de, som tidligere 
har friplads, maa söge paa ny, hvis de önsker at 
beholde den.*)

I indeværende skoleaar er der uddelt fripladse til et belob 
af ca. 6000 kroner.

*) Til veiledning for dem, der agter at söge fripladse, bedes 
bemerket: 1) at friplads kun undtagelsesvis tildeles i smaa- 

skolen.
2) at friplads fortrinsvis tilstaaes disciple, hvis 

ökonomiske vilkaar er forværrede under skole
gangen.
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6. Anmeldelse til examen artium 1881.

Til indeværende aars examen artium er af skolen anmeldt 
folgende disciple af latingymnasiets 3dje klasse:

1. Ambjörnsen, Hans, f. n/io 63, sön af kjöbmand A., Kri
stiania, elev af skolen i 12 aar.

2. Aschehoug, Töger, f. ’/7 63, sön af toldkasserer A., Kri
stiania, elev af skolen i 12 aar.

3. Borchgrevink, Gregers, f. 14/6 60, sön af afdöd cand, 
theol. B., Sande, elev af skolen i 4 aar.

4. Heftye, Jakob, f. *% 63, sön af konsul H., Kristiania, 
elev af skolen i 7 aar.

5. Ingebretsen, Harald, f. 7/9 62, sön af afdöd gartner J., 
Kristiania, elev af skolen i 7 aar.

6. Liitken, Thor, f. 7/c 63, sön af restaurator L., Kristi
ania, elev af skolen i 7 aar.

7. Refsum, Sigvald, f. ’Va 61, sön af gaardbruger R., Sö- 
rum, elev af skolen i 6 aar.

8. Roscher, Sigurd, f. 14/n 62, sön af afdöd læge R., Kri
stiania, elev af skolen i 7 aar.

9. Rynning, Rolf, f. 7/9 62, sön af gaardbruger R., Eids- 
vold, elev af skolen i 6 aar.

10. Schaft, Andreas, f, 32/c 63, sön af afdöd prest S., Kri
stiania, elev af skolen i 7 aar.

11. Sollie, Bernhard, f. 63, sön af skibsreder S., Horten, 
elev af skolen i 3 aar.

12. Torkildsen, Hans, f. 18/x 63, sön af skibskaptein T., 
Kristiania, elev af skolen i 2VS aar.

Klassen har desuden 7 disciple. Disse fremstiller sig 
efter egen anmeldelse til examen.



Examen 1881.

6
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Den daglige undervisning slutter:

For 3dje gymnasialkl. og 6te middelkl. fredag den 3dje juni, 
— gymnasiernes övrige klasser, 5te og 4de middelklasse tors

dag den 16de juni.
— 3dje, 2den og Iste middelklasse torsdag den 23de juni.
— 3dje og 2den smaaklasse torsdag den 30te juni.
— Iste smaaklasse torsdag den 7de juli.

Examen i gymnastik, skrivning og tegning (undtagen for 
6te middelklasse) er tidligere afholdt.

For Iste smaaklasse holdes ingen examen, men disciplenes 
forældre og foresatte indbydes til at overvære undervisningen 
de to sidste læsedage (den 6te og 7de juli) for at gjöre sig 
bekjendt med det standpunkt, klassen har naaet.

Examen begynder, hvor ikke andet er bemerket, om for
middagen kl 9 og om eftermiddagen kl. 4>/2. Hvor ikke 
andet er bemerket, examineres hver klasse i sit klasseværelse.

Examenstegningerne og pröveskrifterne er udstillede i 
tegnesalen mandag den 4de, tirsdag den 5te og onsdag den 
6te juli kl. 12—2.

Skolepengene indbetales den 1ste, 2den, 4de, 5te, 6te 
og 7de juli kl. 12—2.

6*



Examinanderne ved middelskoleexamen deles i følgende partier:
6 M. a. 1. 6 M. a. 2. 6 M. b. 1. 6 M. b. 2. 6 M. b. 3.

Blichfeldt, E. Aaröe, S. Bidenkap, J. Arneberg, V. Heyerdahl, H.
Guldborg, A. Hansen, H. Frölich, J. Dahl, 0. Staffeldt, B.
Haanshus, 0. Mowinckel, C. Groth, 0. Gjör, H. Sundt, P.
Hall, Fr. Mowinckel, G Halvorsen, C. Gulbrandsen, J. Engelskjön, J.
Hoff, G. Röed, S. Hvoslef, Joh. Lieblein, S. Sevaldsen, A.
Holmsen, Th. Thune, Kr. Malling, Joh. Maurer, A. Nilssen, K.
Hoxmark, F. Olsen, Oscar. Nannestad, J. Nygaard, Chr. Lie, M.
Korsvig, Kr. Vaaler, Kr. Wilse, A? Schaft, V. Lappegaard, 0
Krogh, G. Borchgrevink. Tönder, A. Simonsen, S. Gjör, M.
Neumann, U. Alfstad, A.
Olsen, H.
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Onsdag 15de juni.

Formiddag.

3 L. G.
6 M. a.
6 M. b.

Norsk stil 
Norsk stil 
Norsk stil

Inspektion efter timetabellen.

kl. 12—1 insp. i 3 L. G.: Gjertsen.
6 M. a.: Bruenech.
6 M. b.: Holt.

Torsdag 16de juni.

Formiddag.

3 L. G.
6M. a.
6 M. b.

Norsk stil.
Tysk stil.
Tysk stil.

Inspektion efter timetabellen.

Fredag 17de juni.

Formiddag.

3 L. G.
6 M. a.
6 M. b.

Latinsk oversættelse I Inspektion efter timetabellen.
Engelsk stil ' kl. 12—1 insp. i 3 L. G.: Bratt.
Latinsk stil I i 6 M. a.: Steffens.

i 6 M. b.: Brock.

Lørdag 18de Juni.

Formiddag.

3 L. G.
6 M. a.
G M. b.

Mathematik skr.
Mathematik skr.
Mathematik skr.

Inspektion efter timetabellen.
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2
2

1
6

6

5

5

4

4

6

Mandag 20de juni.

Formiddag.

Inspektion k). 83A—9 i 3 etage: Friis.
i 2 etage: Bratt.

L. G.
R. G. i Norsk stil (i 2 L. G.) Inspektion: Bruenech.

Andersen kl. 10'A —12.
L. G.
M. a.

Norsk stil inspektion . . . Bratt.
Tegning (i tegnesalen) — kl. 9 — 11: Friis.

- 11 — 1: Hamilton.
M. b. Tegning (i klasseværelset) — - 9—11: Gundersen.

- 11—1 : Steffens.
M. a. Tysk stil........................ — - 9 - 10: H. Nielsen.

- 10—1 : Christensen.
M. b. Tysk stil........................ — - 9—10'/a: J. Gjör.

-IO’/j—I: Eliassen
M. a. Norsk stil.........................— - 9—10: Bekkevold.

- 10—11: Johanssen.
M. b. Norsk stil.........................— - Brock.

Eftermiddag.

Kl. 4.

Inspektion kl. 33/<—4 i tegnesalen: Lonnevig.

M. a. Tegning (i tegnesalen)................................ Lonnevig.
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Tirsdag 21de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/<—9 i 3 etage: Lonnevig. 
i 2 etage: Hansteen.

2 L G.
2 R. G.

Latinsk stil 
Fysik skr.

(i2L. G.) Inspektion kl. 9—10: Lonnevig.
, — - 10-11: Gjör.

- 11-1: 0. Gröndahl.
1 L. G. Latinsk stil . . . . — J. Gjör.
5 M. a. Engelsk stil . . . . — kl. 9-10: Friis.

- 10—1: Christensen.
5 M. b. Latinsk stil .................. — Nærup.
4 M. a. Engelsk stil ................. — Hansteen.
4 M. b. Latinsk stil ................. — Bekkevold.

Onsdag 22de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/<—9 i 3 etage: Hamilton.
i 2 etage: Bekkevold.

2 L. G. Mathem. skr. 1 (i 2 L. G.) inspektion kl. 9 — 11: Hamilton.
2 R. G. Mathem. skr. I - 11-1: Steffens.
1 L. G. Mathem. skr.................. — .... Friis.
5 M. a. Norsk stil .... — .... O. Gröndahl.
5 M. b. Norsk stil .... — . . . . J. Gjör.
4 M. a. Tysk stil .... — .... Bekkevold.
4 M. b. Tysk stil .... — kl. 9—10: Johanssen.

- 10—12: Gundersen.
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Torsdag 23de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/i—9 i 3 etage: Schram.
i 2 etage: Nærup.

2 L. G. Latinsk overs.l (i 2 L G) inspektion , . . Schram. 
2K.G Engelsk stil I
1 L. G. Græsk stil.................. — ... Bruenech.

6 M. a. Fransk.......................... Bekkevold (censor Messeli).
6 M. b. 3. Mathem........................Lonnevig ( — Hall).
5 M. a. Mathem. skr. Inspektion: Lonnevig.
5 M. b. Mathem. skr. — Gundersen.
4 M. a. Mathem. skr. — kl. 9—11: Siewers.

- 11 — 1: Eliassen.
4 M. b. Mathem- skr. — - 9—10: Nærup.

- 10-12: Holt.

Eftermiddag.

Inspektion kl. I'/i —4'/2 i 3 etage: Andersen.

3 L. G. 2. Latin..........................Bruenech.
6 M. a. 2. Naturfag..................... Andersen (censor Geelmuyden).
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Fredag 24de juni.

Formiddag.

Inspektion kl- 8 Vi —9 i 3 etage: Bruenech.

3 L. G. 1 Latin..................
2 L. G. Fransk . . . .
2 R. G. Fransk . . . .
6 M. a. 1 Geögrafi . . . .
6 M. b. 1 Norsk.................
6 M. b. 2 Tysk (i 2 L. G.)
G M. b. 3 Religion(i 5M. a)

Bruenech.
Gj ertsen.
Bekkevold.
Siewers (censor Sundt).
Johanssen ( — Christensen).
Bratt ( — Pauss).
Hansteen ( — Bernhoft).
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Lørdag 25de juni.

Formiddag.

2
1
6
6
5
5
4
4
8
3
2
2
1
1

3
2
6

2 etage: Nielsen.
Inspektion kl. 83/.<—9 i 3 etage: Johanssen.

L. G. Tysk. . . . . Johanssen.
L. G. Græsk . . . . Bruenech.
M. a. 1. Norsk . . Gundersen (censor Christensen).
M. b. 2. Historie . . Gjør (censor Norby).
M. a. Religion . . Hansteen.
M. b. Latin . . . . Brock.
M. a. Engelsk . . Schram.
M. b. Historie . . Siewers.
M. a. Norsk skr. .....................Inspektion: Nielsen.
M. b. Norsk skr. ................. — Bekkevold.
M. a. Norsk skr. .................. — Gulbrandsen.
M. b. Norsk skr. .................. — Bugge.
M. a. Norsk skr. ................. — frk. J. Heyerdahl.
M b. Norsk skr. ................. — — Bomhoff.

Eftermiddag:

Inspektion kl. 4'/<—4'/a i 3 etage: Hansteen.

L. G. Oldnorsk 
B. G. Historie . 
M. b. 1 Religion

. Bratt.
. Johanssen.
. Hansteen (censor Bernhoft).
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Mandag 27de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83A—9 i 3 etage: Lonnevig. 
2 etage: Bugge.

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

2
6

M. a. 2. Geografi. . . Siewers (censor: Sundt).
M. 1j. I. Mathematik . Lonnevig (censor: Hall).
M. b. 2. Norsk (i 5 M. a.) Johanssen (censor: Christensen).
M. b. Mathematik 
M. a. Religion . 
M. b. Norsk 
M. a. Tysk skr. 
M. b. Tysk skr. 
M. a. Tysk skr. 
M. b. Tysk skr. 
M. a. Tysk skr. 
M. b. Tysk skr.

Eliassen.
Hansteen.
Brock.
. . . Inspektion: Gundersen.
. . . — Bekkevold.
• • • — Bugge.
. . . — Nielsen.
. . . — frk. J. Heyerdahl.
. . . — — Bomhofi.

Eftermiddag.

Inspektion Kl. 4'A—4’A i 3 etage: Frii;.

L. G. Oldnorsk .... Bratt.
M. b. 3. Naturfag . . . Friis (censor: Geelmuyden.
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Tirsdag 28de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/< — 9 i 3 etage: Andersen.
2 etage: Gundersen.

3 L. G. Historie . . . Johanssen.
1 L. G. Latin . . . . Bratt.
6 M. a. 1. Naturfag . Andersen (censor Geelmuyden).
6 M. b. 2. Religion . . Hansteen (censor Bernhoft).
5 M. a. Naturfag . Friis.
5 M. b. Norsk. . . . Christensen.
4 M. a. Historie . . . Siewers.
3 M. a. Regning skr. .... Inspektion: Lonnevig.
3 M. b. Regning skr. . . . . — Eliassen.
2 M. a. Regning skr. . . . . — Gundersen.
2 M. b. Regning skr. . . . . — Hamilton.
1 M. a. Regning skr. . . . . — frk. J. Heyerdahl.
1 M. b. Regning skr. . . . . — — Bomhofi.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'L—4'/s i 2 etage: Friis.

2 L- G. 1. Latin . . .....................................Gjør.
2 R. G. Naturfag . . .....................................Friis.



Onsdag 29de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/«—9 i 3 etage: J. Gjør.
2 etage: Bekkevold.
1 etage: frk. Heyerdahl.

6 M. a. 1. Religion . . . J. Gjør (censor Bernhoft).
6 M. a. 2. Norsk (i 2 L. G.) Gundersen (censor Christensen).
G M. b. 1. Fransk . . . Schram (censor Messell).
6 M. b. 3. Tysk (i 3 L, G.) Bratt (censor Pauss).
5 M. a. Geografi (kl. 8) Siewers.
5 M. b. Historie . . . Brock.
4 M. b. Religion . . . Hansteen.
3 M. a. Tysk .... Johanssen.
3 M. b. Tysk .... Bekkevold.
2 M. a. Geografi (kl. 11) Siewers.
1 M. a. Norsk. . . . frk. J. Heyerdahl.
1 M. b. Historie ... — Bomhoff.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/i — 4'A i 3 etage: Friis.
2 etage: Hansteen.

2 R. G. Oldnorsk
6 M. b. 2. Naturfag
2 M. b. Religion

Bratt.
Friis (censor Geelmuyden).
Hansteen.
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Torsdag 30te juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/.t—9 i 3 etage: Bruenech.
2 etage: Christensen.
1 etage: frk. Bomhoff.

3 L. G. Religion...................................J. Gjør.
2 L. G. Græsk.......................................Bruenech.
1 L. G. Mathematik ........ Friis.
6 M. b. 1 Latin...................................Schive (censor Dahl).
5 M. a. Tysk...................................... Schram.
5 M. b. Geografi.................................. Siewers.
4 M. a. Norsk.......................................Bekkevold.
4 M. b. Tysk.......................................Christensen.
3 M. a. Religion..................................Gulbrandsen.
3 M. b. Religion.................................. Hansteen.
2 M. a. Regning ................. ................ Gundersen.
1 M. b. Norsk......................................frk Bomhoff.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/4 - 4*/» i 3 etage: Nærup.
2 etage: Siewers.

2 R. G. Mathematik................Nærup.
6 M. a. 1 Historie................Brock (censor Norby).
6 M. b. 3 Norsk.................... Johanssen (censor Christensen).
2 M. b. Geografi.................... Siewers.
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Fredag Iste juli.

Formiddag.

Inspektion kl. 83A —9 i 3 etage: Christensen.
2 etage: Hamilton.
1 etage: Siewers.

1 L. G. Religion . . .
6 M a. 2 Tysk . . .
6 M. b. 2 Latin , . .
5 M. a. Engelsk . . .
4 M. b. Geografi (kl. 8)
3 M. a. Norsk ....
3 M. b. Norsk ....
2 M. a. Naturfag . . .
1 M. a. Geografi (kl. 11)
3 S. a. Norsk skr. . .
3 S. b. Norsk skr. . .
2 S. a. Norsk skr. . .
2 S. b. Norsk skr. . .

J. Gjør.
Schram (censor Pauss).
Schive '( — Dahl).
Christensen.
Siewers
Johanssen.
Bekkevold.
Hamilton.
Siewers.
frk. Aub'ert.
— E. Heyerdahl.
— Larsen.
— Løchen.

Eftermiddag.

Inspektion kl 4'/|—4’/2 i 2 etage: Schram.
2 L. G. Norsk...............................Brock.
2 R. G. Engelsk............................... Schram.
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Lørdag 2den juli.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/..,—9 i 3 etage: Gundersen.
2 etage: Eliassen.
1 etage: frk. Heyerdahl.

3 L. G. Græsk..................................   . Bruenech.
1 L. G. Fransk................................. Bekkevold.
6 M. a. 1 Tysk.......................................Schram (censor Pauss).
6 M. b. 1 Geografi..............................Siewers ( — Sundt).
6 M. b. 3 Historie (i 2 L. G.) . . . . Gjør ( — Norby).
5 M. b. Tysk......................................... Gundersen.
4 M. a. Naturfag................................. Hamilton.
4 M. b. Mathematik............................. Nærup.
3 M. a. Regning................................. Eliassen.
2 M. a. Religion......................... , . . Gulbrandsen.
2 M. b. Historie................................... Johanssen.
1 M. a. Tysk..........................................frk. J. Heyerdahl.
1 M. b. Tysk..........................................— Bomhoff.
3 S. a. Norsk..........................................— Aubert.
3 S. b. Norsk.......................................... — E. Heyerdahl.
2 S. a. Norsk.......................................... — Larsen.
2 S. b. Norsk...........................................— Løchen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4’/4 - 4‘/2 i 3 etage: Lonnevig.
2 etage: Hamilton.

2 L. G. Historie...................................Johanssen.
2 R. G. Geografi . . ...........................Nærup.
6 M. a. 2 Historie...............................Brock (censor Norby).
6 M. b. 2 Mathematik..........................Lonnevig ( — Hall).
3 M. b. Naturfag...............................Hamilton.
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Mandag 4de juli.

Formiddag.

Inspektion kl. S3/.,—9 i 3 etage: Holt.
2 etage: Johanssen.
1 etage: frk. Heyerdahl.

' 3 L. G. Mathematik......................Eliassen.
2 L. G. Religion.......................... J. Gjør.
6 M. a. 1 Mathematik................. Holt (censor Hall).
6 M. b. 1 Historie.....................Gjør ( — Norby).
G M. b. 3 Geografi (1 R. G.) . . Siewers ( — Sundt).
5 M. a. Mathematik....................Nærup.
5 M. b. Naturfag.........................Andersen.
4 M. a. Tysk.................................Bekkevold.
3 M. a. Naturfag.........................Hamilton.
2 M. a. Historie.........................Johanssen.
2 M. b. Tysk............................. Christensen.
1 M. a. Historie.........................frk. J. Heyerdahl.
3 S. a. Historie......................... — Aubert.
3 S. b. Regning.........................— E. Heyerdahl.
2 S. a. Religion...................... . — Larsen.
2 S. b. Geografi.........................— Løchen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 41/-,—4'/s i 2 etage: Bratt.
1 L. G. Norsk..................................Johanssen.
6 M. a. 2 Engelsk .........................Schram (censor Brekke).
4 M. b. Latin..............................Bratt.
3 M. b. Historie......................... Siewers.

7
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Tirsdag 5te juli.

Formiddag,

Inspektion kl. 83'.-9 i 3 etage: J. Gjör.
i 2 etage: Bugge.
i 1 etage: Frk. Bomhoff.

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

3
2
3

M. b. 1 Naturfag......................
M. b. 2 Geografi (i 6 M. a.) . .
M. a. Fransk..........................
M. b. Religion..........................
M. a. Norsk...............................
M. b. Naturfag..........................
M. a. Regning..........................
M. b. Religion..........................
S. a. Regning...........................
S. b. Historie...........................
S. a. Geografi..........................
S. b. Religion..........................

Friis (censor Geelmuyden).
Siewers ( — Sundt).
Christensen.
J. G.jør.
Bugge.
Eliassen.
frk. J. Heyerdahl.
— Bomhoff.
— Aubert.
— E. Heyerdahl.
— Larsen.
— Lüchen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/^—fA i 2 etage: Schram

L. G. & 2 L. G. Engelsk..................... Schram.
R. G. Norsk ........................................Broek.
M. a. Geografi  ..................... Siewers.
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Onsdag @te juli.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/<-9 i 3 etage: Bekkevold.
i 2 etage: Eliassen.
i 1 etage: Siewers.

3 L. G. Fransk........................ ' . Bekkevold.
6 M. a. 2 Mathem.........................Holt (censor Hall).
6 M. b. 2 Fransk......................Schram ( — Messell).
5 M. a. Norsk.......Gundersen.
4 M. a. Geografi (kl. 8) . . . . Siewers.
3 M. b. Regning ............Eliassen.
2 M. b. Regning ...... Nærup.
1 Af. b. Geografi (kl. 11) , . . Siewers.
3 S. a. Geografi...........................frk. Aubert.
3 S. b. Religion.......................... — E. HeyerdahL
2 S. a. Regning.......................... — Larsen.
2 S. b. Regning ....... — Lochen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. FA-d’/i i 3 etage: Schrarn.
i 2 etage: Brock.

2 L. G. 2 Latin.......................... Gjör.
2 R. G. Religion.......................... J. Gjör.
1 L. G. Historie...........................Brock.
6 M. a. 1 Engelsk...................... Schram (censor Brekke).
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Torsdag 7de juli.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/<—9 i 3 etage: Bratt.
i 2 etage: Bugge.
i 1 etage: frk. Bomhoff.

6 M. a. 2 Religion .
6 M. b. 1 Ty sic . .
5 M, a. Historie . -.
5 M. b. Fransk . . .
4 M. a. Mathematik .
4 M. b. Naturfag . .
3 M. a. Historie (kl. 8)
3 M. b. Geografi ( - 11)
2 M. a. Tysk . . .
2 M. b. Norsk . . .
1 M. a. Religion . .
1 M. b. Regning . .
3 S. a. Religion . .
3 S. b. Geografi . . .

J. Gjör (censor Bernhoft).
Bratt ( — Pauss).
Johanssen.
Bekkevold.
Eliassen.
Hamilton.
Siewers.
Siewers.
Bugge.
Christensen.
frk. J. Heyerdahl.
— Bomhoff.
— Aubert.

— E. Heyerdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4’/<—4'/a i 3 etage: Eliassen.
2 L. G. Mathematik..................
2 R. G. Tysk...............................
1 L. G. Tysk...............................
6 M. b. 3 Latin..........................

Eliassen.
Johanssen.
Schram.
Sohive (censor Dahl).
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Skolens aarsfest afholdes for smaaklasserne fredag 
8de juli og for gymnasial- og middelklasserne lör
dag 9de juli, begge dage kl. 11. i gymnastiklokalet; ind
gang fra St. Olafsgade.

Disciplene möder kl. lO'/a i sine klasseværelser.

Ferierne varer til mandag 2 2de august kl. 12 for
middag.

Til samme tid moder de til 1ste smaaklasse indmeldte 
disciple. De övrige nye disciple moder til optagelsesprøve 
mandag 22de august kl. 8 formiddag.

Til at overvære examens mundtlige del samt aarsfesten 
tillader vi os paa egne og medlæreres vegne at indbyde discip
lenes forældre og verger og enhver anden, hvem skolens 
gjerning maatte interessere.

Kristiania i mai 1881.

Fr. Gjertsen. M. Gjör.




