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Tale ved skolens aarsfest 1885 
af 

fhv. Statsraad H. Hertzberg.

Det hedder om Jesus som Barn: Og han voxte som i Alder, 
saa og i Visdom og Naade hos Gud og Mennesker.

At det maatte blive ligesaa med Eder, unge Venner, skal 
være mit, ligesom jeg véd, at det er Eders Forældres og Eders 
Læreres Ønske og Bøn for Eder paa denne Højtidsdag, som af
slutter Skolens Gjerning i dette Skole-Aar.

Der er Ingen af Eder, uden at I har hørt om den Herre 
Jesus; I véd, at dette Navn er det dyreste af alle Navne, at det 
ogsaa for Eder Unge indeslutter alt, hvad der er rent, alt, hvad 
der er helligt, alt, hvad der i Sandhed er attraaværdigt, og især 
véd I, at han er Eders almægtige og trofaste Ven ikke alene nu, 
saalænge I er unge og glæder Eder i Eders Ungdom, men fornem
melig da, naar de onde Dage kommer, naar den Tid kommer, at 
Han for Alvor lægger sit Kors paa Eder, det Kors, som han læg
ger just paa sine kjæreste Venner, men som han ogsaa saa vid
underligt giver netop dem Kraften til at bære.

Hvordan Fremtid, der venter Eder, hvis Gud lader Eder faa 
leve, det véd kun Han, som har talt Eders Dage og beskikket 
Eders Vej; muligens faar I se nogle af Eders barnlige Ønsker om 
Fremtiden opfyldte i det Liv, som venter Eder; og dog er der 
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ingen af Eder, uden at der venter Eder baade indvortes Kamp og 
udvortes Strid, bitre Skuffelser og mange haarde Lidelser. Men, 
— hvorledes nu end de, menneskelig talt, lyse og mørke Dage 
skal skifte i Eders Liv, Et er der, som jeg med Sikkerhed kan 
forudsige Eder, og det er dette: Bevarer I ikke Eders Barnetro, 
mister I den Herre Jesus, da bliver Eders Liv i dybeste Forstand 
forspildt, hvor lykkeligt og ærefuldt det end kan synes at være.

Thi der findes kun tvende Veje!
Der er ingen af os, hvad enten vi er gamle eller unge, uden 

at vi vandrer enten paa den Vej, der fører til Fortabelse, hvor 
vi Dag for Dag bliver mere efterladne og lunkne i vor Bøn, mere 
og mere vaklende i vor Tro, mere kolde og haarde i vort Hjerte, 
hvor vi Dag efter Dag ligesom Kain flygter fra Gud og kommer 
længere og længere bort fra hans Tugt og hans Naade; eller paa 
den Vej, der vistnok mangen Gang er tung og trang, men som 
dog fører til en Herlighed, mod hvilken den nærværende Tids Lidelser 
ere for Intet at agte; den Vej, hvorom Salmen siger: „Herren er 
min Hyrde, mig skal Intet fattes; han lader mig hvile i skjønne 
Enge; han leder mig til de stille, rindende Vande; om jeg end 
skal vandre i Dødens Skyggers Dal, vil jeg ikke frygte; thi Du 
er med mig; din Kjep og din Stav skal trøste mig!

Det er netop dette, kjære unge Venner, som er Menneske
livets Alvor, at her skal Vejen vælges; her, og for al Evighed!

Og jo føl' den vælges, desto lykkeligere er du! Det er just 
Ungdommens Velsignelse, at i den falder Valget lettest: den Hellig- 
aands Gave, som Du fik i din Daab, hviler endnu som et levende 
Sædekorn i dit Hjerte det er din Lykke dette, at hver Gang 
Guds Ord lyder for Dig, da føler Du Dig underligen bevæget og 
draget af dets Kraft og dets Tugt.

Det gjælder derfor, just for Eder unge Venner, med Angst 
og med Bæven at benytte Eders Ungdom til at knytte Eder ret 
fast til den Herre Jesus. Lad ingen Dag gaahen, uden at I tale 
med ham og gaa til ham med Bøn om, at I ligesom han maatte 
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voxe som i Alder saa og i Visdom og Naade hos Gud og Men
nesker.

Glemmer ikke, at for hvert Aar I lader dette store Livs- 
spørgsmaal ligge, desto vanskeligere bliver det at løse. Er det 
allerede i det Borgerlige saa, at Barndommen og Ungdommen er 
Vaarens Tid, hvor Udsæden for din Fremtid skal nedlægges; thi 
som En saar, skal han høste; — er det allerede i det Timelige 
saa, at der aldrig biir noget dygtigt og for Fædrelandet nyttigt 
af den, der i Ungdommen ikke har lagt Grundvolden, —• da gjæl- 
der det endnu mere i det aandelige. En forspildt Ungdom lader 
sig ikke erstatte!

Er det end saa, — og Gud være lovet, fordi det er saa — 
at mangen En med en forspildt og brødefuld Ungdom har faaet 
Naade til at gjøre som den forlorne Søn i Parabelen og sige: Jeg 
vil staa op og gaa til min Fader; ak, tusinde og atter tusinde 
Gange oftere rejser den forlorne Søn sig aldrig op for at gaa hjem 
til sin Faders Hus.

Der er Intet, der hævner sig grusommere, Intet, der senere i 
Livet volder bitrere Anger end en i Tankeløshed, Letsindighed og 
Dovenskab forspildt Barndom og Ungdom.

Vogter Eder for at berede Eder selv en saadan Fremtid; I 
kan ikke med alle Eders Taarer kalde den forspildte Tid tilbage; 
I kan ikke gjøre godt igjen, hvad I har gjort ilde; det vil engang 
ligge som en Byrde paa Eders Samvittighed, at I har bedrøvet 
Eders Forældre, ja maaske bragt dem med Sorg i Graven.

Derfor, arbejder nu, medens det endnu er Vaarens Tid, og 
aabner Eders Hjerter og Eders Aand for alle de ædle Sædekorn, 
som Hjemmet og Skolen hver Dag søger at udstrø deri; og, saa- 
fremt I bevarer det rene og ægte barnlige Sind, saa vil Gud lade 
falde sin Dug og sin Sol derover og give en velsignet Vext, saa 
det skal bære Frugt ikke blot for Eder selv, men for alle dem, 
som elsker Eder, for Eders jordiske og Eders himmelske Fædre
land. Det Btaar til Eder selv, om alt det, der er gjort for Eder, 
skal blive forgjæves eller ikke.

1*
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Du liar været baaret paa Hænderne indtil denne Dag! Glem 
ikke, livad Du skylder det Hjem, som liar liegnet om Dig. Det 
er for Dig, din Fader arbejder og bærer Dagens Byrde og Hede, 
det er Dig, din Moder har vaaget over saa mangen Nat, og hvem hun 
har lært at bede i Jesu Navn, det er Dig, som baade din Far og 
Mor daglig bærer paa sit Hjerte og bærer frem for Gud, at Han 
maa tage Dig i sin Varetægt og bevare Dig fra det Onde; det er 
Dig, for hvem de intet Offer har sparet, — Du forstaar endnu 
ikke, hvor tungt det ofte faldt dem — for at skaffe Dig en Op
dragelse, hvorved Du engang kan erhverve Dig det daglige Brød 
og skabe Dig en hæderlig Plads i Samfundet.

Glem heller ikke, hvad Du skylder Skolen!
Hvad Hjemmet selv ikke magter at skaffe Dig, det skjænkes 

Dig i Skolen. Tænk paa, hvor lykkelig Du er, at det er blevet 
Dig forundt, fri for al Bekymring, at anvende din Barndom og 
Ungdom til at udvikle din Aand, at berige den med det, der har 
større Værd end Sølv og Guld, det, som er det ypperste Udstyr, 
Du kan have med paa Livets Reise, — en Sum af Kundskab, der 
ej alene er istand til at berede Dig de ædleste Nydelser, men 
hvorved Du kan bryde Dig en Bane i Livet.

Ja, lykkelig er Du, som inden Skolens fredlyste Mure kan 
faa lære at kjende Guds mangfoldige Visdom, saledes som den for 
det fromme Sind saa talende og saa trøstefuldt aabenbarer sig i 
Historien og i Naturen; lykkelig Du, som faar stifte Bekjendtskab 
med svundne Tiders store Mænd og ædle Kvinder, som var Guds ud
valgte Redskaber- til at udføre hans Vilje, og som ved sit Exem
pel har Magt at opildne din Kjærlighed til det, som er godt, sandt 
og skjønt; lykkelig Du, naar Du ved den erfarne Lærers Haand 
ledes hen til de evig unge og sprudlende Kilder, hvorfra enhver 
Slægt maa øse det aandelige Livs Foryngelse, til de udødelige 
Forfattere baade hjemme og ude, som indgive Dig Kjærlighed til 
dit Modersmaal og dit Fædreland og lade Dig skue ind i det 
store Aandens Arbejde, der knytter alle Folk sammen til et stort 
Søskenlag, der vandrer Haand i Haand frem paa Vejen til Sandheden.
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Glemmer heller ikke den Lykke, at I er Disciple af en Skole, 
der rækker Eder den højeste Ungdomsdannelse, vort Fædreland 
byder!

Lad ikke dette forlede Eder til at hovmode Eder overfor 
Eders unge Brødre, som trange Kaar har nægtet denne Lykke. 
Det er ikke Eders Fortjeneste; meget mere skal det være Eder 
en Spore til ædle Anstrengelser, saa at I kan gjøre Eder Lykken 
værdig, saa at I, ligesom I gaar foran i Dannelse og Kundskab, 
ogsaa gaar foran i alt det, som er Eders Alders ædleste Smykke, 
i Lydighed, Sandhed, Beskedenhed, Sindets Renhed og Hjertets 
Fromhed.

Glemmer derhos ikke, at det ikke er Viden, som er Skolens 
endelige Maal; Kundskab er ikke det ypperste; Kundskaben 
alene opblæser og gjør hovmodig, men lader Hjertet tomt; der 
staar ikke om Jesus-Barnet, at han voxte i Kundskab, men i Vis
dom; Kundskaben skal kun være Visdommens Tjenerinde; kun 
den, der har vundet Visdommen, har fundet Livets Perle; thi det 
er Livet, som er Sagen; hvad gavner det et Menneske, om han 
vandt den ganske Verden — saa ogsaa al Kundskab, — men tog 
Skade paa sin Sjæl?

Det, som skal give dit Liv dets faste Grund og Retning, det 
er Karakteren. Dertil sigter Skolens egentlige Arbejde med Dig, 
arbejder den her forgjæves, da er dens Gjerning forspildt for Dig, 
og det vil da være din egen Skyld.

Endelig nogle Ord til Eder, som har afsluttet Eders Skole
gang her og nu skal sige Skolen Farvel for ved Universitetet at 
bygge videre paa det Grundlag, I her har faaet.

Om end min personlige Erfaring om, hvorledes denne Skole, 
som nu sender Eder fra sig, løser sin Opgave, hverken er lang 
eller omfattende, nærer jeg dog det sikre Haab, at I, saafremt I 
arbejder videre i den Aand, som her er Eder indpodet, vil komme 
til at gjøre Skolen Ære. Det er min Overbevisning, at den med 
Troskab og Dygtighed har arbejdet for at formidle Eder ikke et 
Aggregat af løse, overfladiske Kundskaber, hvormed I til Nød kunde 
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slippe gjonnem Examen, men der ligesaa snart igjen er glemt, som 
de er lært, ikke bare Dannelsens Skin, men dens levende Grundlag.

Man jager i vor rastløse Tid altfor ofte efter en Viden, der 
lader sig nøje med Resultaterne, medens den sande Viden alene 
er den, der er Frugten af det ofte saa møjefulde Arbejde, der 
bestaar i samvittighedsfuldt at efterspore den Vej, ad hvilken den 
biir til; kun denne Vej fører til Dannelsen; thi der skyder ingen 
Gjenvej til den levende og sande Kundskab.

Af alle Systemer er Gjenvejs-Systemet det sletteste, hvis 
man overhovedet kan kalde det et System, hvis Princip er i kor
test mulig Tid og med mindst mulig Anstrængelse at sætte En 
istand til at slippe gjennem en Examen.

Den Ungdom, der indsparer nogle Aar i den Dannelsestid, 
som Sagkyndighed og Erfaring har anseet for nødvendig for at naa 
et fastsat Maal, den skal erfare, at han har betalt sit Hastværk 
for dyrt.

Hertil rækker denne Skole ikke sin Haand; derfor indtager 
den ogsaa en anset Plads blandt vore højere Skoler og yder de 
Forældre, der ønske at sikre sine Børn en Dannelse, der strækker 
til for Livet, ikke blot for en Examen, fuld Sikkerhed.

Maatte da I Unge, som nu skulle indtræde i de akademiske 
Borgeres Tal, ikke glemme, hvad i skylde den Skole, der hidtil 
har ledet og vaaget over Eders Udvikling. I skal nu tage denne 
Udvikling i Eders egen Haand og dermed ogsaa det fulde og tunge 
Ansvar for, i hvad Retning den kommer til at gaa.

Jeg véd, at Friheden, ligesom den er sød for de Unge, saa 
er den ogsaa nødvendig; det er den alene, der er istand til at 
modne Eder til Mænd og ruste Eder til at tage Arbejdet op efter 
os, den ældre Slægt, naar vor Arbejdsdag er endt, — Arbejdet 
for vort elskede Fædreland i Kirke, i Skole, i alle de Institu
tioner, der hidtil har været Borgen for vort Samfunds Lykke.

Men Friheden er ogsaa farlig navnlig for den Unge; for hvor 
mange rige Evner, for hvor mange lyse Forhaabninger er den ikke 
bleven en Grav? Og det vil Friheden blive ogsaa for Eder, der
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som I kaste bort Eders Barndoms Tro, dersom I glemmer den 
Bøn, Eders Moder har lært Eder, dersom I sønderrive Samfundet 
med Ham, i hvem alle Kundskabens og Visdommens Skatte er 
skjulte.

Naar Skolen derfor idag siger Eder sit Farvel, da gjør den 
dette ikke uden Frygt for, hvor Fremtiden vil føre Eder hen.

Vistnok er det saa, at vi aldrig med fuld Tryghed sender de 
Unge, der har været os betroet, ud i Verden.

Men aldrig har denne Frygt været saa nær og saa truende 
som nu; den Tid, under hvis mægtige Indflydelse I skal tilbringe 
de for Eders Fremtid saa skjæbnesvangre Ungdomsaar, er gjærende 
og urolig.

I saadanne Tider rører sig alle aandelige Kræfter og ikke 
mindst Mørkets Magter, der er Lysets gamle og svorne Fiende; 
de strækker sine Arme ud efter Ungdommen; thi den, der ejer 
Ungdommen ejer Fremtiden.

Sandheder, som nedigjennem Slægterne har været hævdet 
som Slægternes Grundvolde, angribes, gjøres mistænkelige og mi
ster sin Magt over Sindene, Navne, som for ældre Slægter stode 
i Giands, overskygges af nye Lys, der ikke er tændt af Sandheden.

Og Ungdommen, der hungrer efter Forandring, og som ofte 
lidet forstaar at vurdere det Arbejde, den Møje og de Offere, som 
svundne Tider har lagt i de Institutioner, hvis Frugter den selv 
nyder, hilser det nye, blot fordi det er nyt, som Morgenrøden til 
en ny Dag.

Det er visselig ikke min Mening, at Ungdommens Higen efter 
Forandring ubetinget er farlig; det er Historiens evige Lov, at 
hver ny Slægt skal yde sin Skjærv til forgangne Slægters Arbejde; 
men, skal det nye have Velsignelse ifølge, da maa der bygges paa 
den gamle prøvede Grund, den Grund, som er lagt af Gud.

Men, meget af det, der nu prises som nye Sandheder, der 
skal gjøre baade den Enkelte og Samfundet lykkeligere, er ikke 
lagt paa den Grund, som Gud har lagt, men paa den menneske
lige Hovmods og det falske Frihedsbegjærs svigefulde men lok
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kende Grund; og just derfor er de saa farlige for den Unge, fordi 
han er tilbøjelig til at overvurdere sig selv, og fordi der i hans 
Indre rører sig en mægtig, men uklar Trang til Frihed.

Og dog, kjære unge Venner, er der ogsaa et Haab, et levende 
og frejdigt Haab, i det Farvel, Skolen siger Eder idag.

Jeg véd, den staar endnu levende for Eders Minde, den Stund, 
da I for Guds Alter fornyede Eders Daabs Pagt, da I lovede at 
forsage det Onde og bekj endte den hellige kristne Tro som den, 
I vilde holde fast ved indtil Eders sidste, salige Ende.

Han, som begyndte den gode Gjerning i Eder, han har lovet, 
at han skal fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag. Han, som efter
lod Eder et Exempel, at I skulde følge hans Fodspor, vil og give 
Eder Kraft til at følge ham efter.

Og idet Skolen idag siger Eder Farvel vil den bede Eder tage 
med al den Velsignelse, som ligger i det Ønske, at I maatte voxe 
som i Alder saa og i Naade for Gud og Mennesker!



Skoleefterretninger for 
1885—86.



I. Examen artium 1885.

Den skriftlige del af examen afholdtes i slutningen af mai 
maaned. De af undervisnings-inspektionen meddelte opgaver var 
følgende :

Norsk stil:
1. Hvilke betragtninger kan afholde os fra at udvandre til et 

fremmed land, selv om det kan ske med udsigt til timelig 
fordel ?

2. Giv en fremstilling af de ydre og indre forhold, under hvilke 
Norge i 1814 gjenvandt sin selvstændighed.

Latinsk oversættelse:
Priusquam consules in provincias proficiscerentur, legationes 

transmarinas in senatum introduxerunt; nec unquam ante tantum 
regionis ejus hominum Romae fuerat. Nam ex quo fama per gentes, 
quae Macedoniam accolunt, vulgata est, crimina querimoniasque de 
Philippo non negligenter ab Romanis audiri, multis operae pretium 
fuisse queri, pro se quaeque civitates gentesque Romam ad spem 
levandae injuriae venerunt. Quum disceptatio in senatu inter 
Demetrium, Philippi filium, quem pater ad satisfaciendum senatui 
miserat, et legatos civitatum esset, turba querelarum confusus 
adolescens repente conticuit. Nihil se satis liquide discere ab eo 
senatus quum cerneret posse, modestia ejus motus, quae probata. 
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etiam antea, quum obses Rumae esset, omnibus fuerat, quaeri jussit 
ab eo, ecquid de liis rebus scriptum a patre accepisset. Quum 
respondisset accepisse se, nihil prius nec potius visum est, quam 
regis ipsius de singulis responsa accipere. Itaque librum extemplo 
poposcerunt, deinde ut ipse recitaret permiserunt. Erant autem 
de siugulis rebus in breve coactae causae: Alia fecisse se secundum 
decretum legatorum Romanorum, alia non per se stetisse quominus 
faceret, sed per eos ipsos, qui accusarent. Interposuerat et que
relas de iniquitate decretorum. — Alia excusanti juveni, alia reci- 
pienti futura ita, ut maxime vellet senatus, responderi placuit, niliil 
patrem ejus neque rectius nec magis ex voluntate senatus fecisse, 
quam quod, utcunque ea gesta essent, per Demetrium filium satisfieri 
voluisset Romanis. Multa et dissimulaxe et oblivisci et pati prae- 
terita senatum posse et credere etiam, Demetrio credendum esse; 
obsidem enim se animum ejus habere, etsi corpus patri reddiderit, 
et scire amicum eum populo Romano esse, lionorisque ejus causa 
missuros in Macedoniani legatos. Velle etiam, sentire Philippum, 
Integra omnia sibi cum populo Romano Demetrii filii beneficio esse. 
Haec, quae augendae amplitudinis ejus causa facta erant, extemplo 
in invidiam, mox etiam in perniciem adolescenti verterunt.

Engelsk stil:

George Whitefield.
George Whitefield tilbragte sine barneaar i byen Gloucester, 

hvor hans moder holdt vertshus; faderen var død tidlig, og det 
gik daarlig med forretningen, saa enken en tid havde maattet 
sætte sønnen til at opvarte gjesterne. Det var en vild, uregjerlig 
gut, som vekselvis forargede naboerne ved sine ondskabsfulde 
skøjerstreger og skræmte dem ved besynderlige udbrud af religiøs 
iver. Han stjal penge fra moderen for at forære dem til de fat
tige. Han læste flittig i bibelen, hvilket dog ikke hindrede ham 
fra at spille kort og læse romaner til langt paa nat. Han erklæ
rede det tidlig for sin agt engang at prædike evangeliet, men sam
tidig stod hans hu til at blive skuespiller. Paa skolen skrev han 
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theatersiykker og optraadte selv i en kvindelig rolle. Eftersom 
lian blev ældre antog lians religion en mørk, selvfornegtende karak
ter: han spiste altid den sletteste kost, fastede regelmæssig to 
gange om ugen og gik med lappede klæder og skidne sko; lian 
blev overtroisk, og de frygteligste syner viste sig for hans af bøn 
og faste ophidsede fantasi.

I aaret 1779 holdt han sin første prædiken paa aaben mark. 
Som folketaler er han uovertruffen; hvad enten han talte til den 
uvidende pøbel eller til hovedstadens forfinede cirkler, havde han 
en magt over sine tilhørere, hvortil man endnu aldrig har seet 
noget sidestykke. Dette skyldtes for en stor del hans merkelige 
herredømme over sproget, men fremfor alt hans begeistring, der 
rev alt med sig. Om ham kunde det med sandhed siges, at han 
talte „som en døende til en døende“. Undertiden kvaltes hans 
stemme af graad; da stampede han voldsomt i prædikestolens gulv, 
hver nerve var spændt, og hele hans skikkelse skalv af bevægelse. 
„I gjør nar af mig“, raabte han, „fordi jeg fælder taarer! Men 
hvor kan jeg vel andet, naar jeg ser de fleste af eder paa under
gangens rand uden tanke paa at redde eders udødelige sjæl!“

Opgaver i mathematik ved latinartium.
I.

At bringe det dobbelt irrationale udtryk 6 -j- 2 V 
til formen x -|- l/ y, hvor x og y er rationale tal, samt 

bevise den hjælpesætning, som derved kommer til anvendelse.

II.
I en regulær pyramide, hvis grundflade er et ligesidet trian

gel, er ethvert af sidefladens triangler lig % afgrundfladen. Hvor 
stor er bøiningsvinkelen mellem grundfladen og et af sidefladens 
planer?

III.
I et triangel, hvis sider er a = 2,4654 m., b = 0,5242 m., 

c = 5,3146 m., er vinkelen b halveret. Beregn længden af hal
veringslinien fra vinkelens toppunkt til den modstaaende side.
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Opgaver i mathematik ved realartium.

I.
Giv en fremstilling af, hvorledes man ved hjælp af kjedebrøk 

kan løse en ubestemt ligning af 1ste grad med to ubekjendte, 
naar disse skal være hele tal.

Ex.: Find de positive hele tal, der tilfredsstiller Ligningen: 
5x -j- 7y = 31.

II.
I et triangel er givet fladeindholdet (f), den ene side (c) og 

den indskrevne cirkels radius (r). Find de to andre sider aogb. 
Anvend den fundne formel for f = 12m 2, c = 5m. og r = l,-,m.

III.
Find det geometriske sted for toppunktet af en konstant 

vinkel a, naar dens ene ben altid gaar gjennem det faste punkt 
Xj yn dens andet altid gjennem det faste punkt x2 y2.

Konstruer den fundne kurve, naar a = 71l>33,4)z, x, yt = 
(0,3) og x2 y2 = (3,0).

Opgave i fysik.
Giv en udvikling af lovene for lysets reflektion og billeddan

nelsen ved kugleformede speil.
Ex.: Et konkavt speil af 10 meters radius er stillet saa- 

ledes, at dets optiske axe er rettet mod maanen. Under hvilken 
synsvinkel vil maanens billede sees, naar den tydelige synsvidde 
regnes lig 25 centimeter? Maanen sees med det blotte øie under 
en synsvinkel af 31 minutter.

Den mundtlige del af examen afholdtes i juni og juli samtidig 
med hovedexamen i de øvrige skolens klasser.

Til at forrette som censorer her ved skolen var af kirke
departementet udnævnt følgende herrer:
I religion : inspektør O d 1 an d.
- norsk og oldnorsk: adjunkt Lassen.
- latin: overlærer Jynge.
- græsk: cand. mag. Grøterud.
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I engelsk: 
- fransk:

cand. mag. Brekke, 
overlærer Ottesen.

- historie: overlærer Lund og adjunkt Schjøth.
- geografi: skolebestyrer Gundersen.
- mathematik: inspektør Johannesen.
- naturfag cand. real. Schulerud

A. Latingymnasiets øverste klasse havde 21 disciple, der 
samtlige fremstillede sig til examen. 18 bestod den; 2 med karak
teren laud, præceteris, 11 med laudabilis, 5 med baud illaud.

1. De dich en, Claudius Lucien, f. 25/6 67, søn af doktor Dedichen, 
Modum, elev af skolen i 6 aar.

2. Drews en, Paul, f. I0/8 66, søn af fabrikejer Drewsen, Kri
stiania, elev af skolen i 12 aar.

3. Ebbeil, Christian Hansson, f. 2S 3 67, søn af afdød høiesterets- 
advokat Ebbell, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

4. Eeg, Jørgen Rasmus, f. 65, søn af agent Eeg, Kristiania, 
elev af skolen i 1 aar.

5. Gasmann, Nils Egidius, f. 26/1 68, søn af marinekaptein Gas
mann, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

6. Gjessen, Carl Herman, f. 32/1 65, søn af skibsreder Gjessen, 
Skudesnæs, elev af skolen i 1 Aar.

7. Gjør, Harald Fredrik, f. 19'6 66, søn af skolebestyrer Gjør, 
Kristiania, elev af skolen i 13 aar.

8. Harbitz, Francis Gottfred, f. 18/6 67, søn af kontorchef Har- 
bitz, Abbediengen v. Aker, elev af skolen i 8 aar.

9. Holst, Fredrik, f. 25'8 67, søn af kjøbmand Holst, Kristiania, 
elev af skolen i 11 aar.

10. Jensen, Harald, f. 23/4 67, søn af verkseier Jensen, Kristiania, 
elev af skolen i 11 aar.

11. Johansen, Hjalmar Theodor, f. % 65, søn af kjøbmand Jo
hansen, Kristiania, elev af skolen i 12 Aar.

12. Prydz, Hans, f. 4/3 68, søn af kaptein Prydz, Kristiania, elev 
af skolen i 8 aar.
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13. Rasmussen, Rudolf Jakob, f. 18/is 66, søn afkjøbmand Ras
mussen, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

14. Rytterager, Jakob Albert, f. '/]0 65. søn af maskinist Rytter- 
ager, Kristiania, elev af skolen i 6 Aar.

15. Selboe, Ole Jakob, f. 21/12 64, søn af vagtmester Selboe, 
Skedsmo, elev af skolen i 6 aar.

16. Smith-Peters en Hans Ericksen, f. 1/g 67, søn af afdød skibs
reder Smith-Petersen, Grimstad, elev af skolen i 9 aar.

17. Stang, Fredrik, f. 27 12 67, søn af høiesteretsadvokat Stang, 
Kristiania, elev af skolen i 11 aar.

18. Winge, Gert Johan, f. 25/a 67, søn uf professor Winge, Kri
stiania, elev af skolen i 12 aar.

De enkelte karakterer sees af følgende tabel:

*) mundtlig prøve for nndervisningsinspektionen.
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Dedichen . . . 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 17 12 lj. p. ceteris.
Drewsen . . . 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 27 12 Laudabilis.
Ebbell .... 3 3 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 26 12 do.
Eeg.............. 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 - 3 3 35 12 Haud illaud.
Gasmann . . . 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 - 1 1 16 12 L. p. ceteris.
Gjessen .... 4 4 4 2 2 2 O 2 2 4 - 2 3 34 12 Haud illaud.
Gjør.............. 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 4 29 12 Laudabilis.
Harbitz .... 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 19 12 do.
Holst.............. 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 - 3 2 35 12 Haud illaud.
Jensen . . . . 3 2 1 2 1 2 2 2 3 1 - 1 2 22 12 Laudabilis.
Johansen . . . 3 3 2 3 2 2 2 O 3 2 - 2 2 29 12 do.
Petersen . . . 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 1 3 33 12 Haud illaud.
Prydz . . . . 3 4 1 3 2 2 2 2 3 3 - 3 2 30 12 Laudabilis.
Rasmussen . . 3 4 3 2 1 2 2 2 2 1 - 2 2 26 12 do.
Rytterager . . 4 3 4 1 2 3 3 2 3 3 - 2 2 32 12 Haud illaud.*)
Selboe . . . . 4 3 3 2 1 2 3 2 3 2 - 3 2 30 12 Laudabilis.*)
Stang.............. 3 1 3 1 2 2 2 3 2 3 2 - 2 1 26 12 do.
Winge . . . . 3 i $ 3 2 1 1 2 3 3h I1I2 26 12 do.

Til klassisk examen artium fremstillede sig 11 privatister, 
hvoraf 3 bestod examen. Af disse var de 2 elever af latingym
nasiets 2den klasse, nemlig:
1. Bidenkap, Wilhelm, f. 22/2 68, søn af stadsfysikus Bidenkap, 

som erholdt laudabilis (sum: 18, 12 fag).
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S. Mids em, Anton, f. 3l/a 67, søn af gaardbruger Midsem, laud
abilis (sum: 23, 12 fag.)

B. Realgymnasiets øverste klasse havde 12 disciple. 1 af 
disse fuldendte ikke den skriftlige prøve, 7 bestod examen, 3 med 
hovedkarakter: meget godt, 4 med godt.
1. Christophersen, Peder Adolph, f. 16/g 65, søn af skibsreder 

Christophersen, Lyngør, elev af skolen i 1 aar.
2. Eyde, Samuel, f. 29/10 66, søn af konsul Eyde, Arendal, elev 

af skolen i 5 aar.
3. Guldberg, Alf Victor Emanuel, f. 17/3 66, søn af Dr. Guld- 

berg, Kristiania, elev af skolen i 6 aar.
4. Hall, Fredrik Abelsted, f. 8/ß 65, søn af bankbogholder Hall, 

Kristiania, elev af skolen i 14 aar.
5. Marthinsen, Jonas, f. 9/3 67, søn af bygmester Martliinsen, 

Kristiania, elev af skolen i 12 aar.
6. Onsum, Gudbrand, f. 22/10 66, søn af foged Onsum, Borre i 

Jarlsberg, elev af skolen i 3 aar.
7. Rysing, Eliot Sofius, f. 7/1 62, søn af handelsmand Rysing, 

Bø i Vesteraalen, elev af skolen i 1 aar.

De enkelte karakterer sees af følgende tabel:

1 Nor
sk

 sti
l. I|

En
ge

lsk
 sti

l. |
|

1 Ma
th

, (s
kr

.) |
|

i Fys
ik

 (s
kr

.) |
Re

lig
io

n.
 ||

M
od

er
sm

aa
- 

le
ts L

ite
ra

tu
r 

og
 o I

dn
or

sk
.

En
ge

lsk
. ||

1 Frans
k.

 j
1 Histo

rie
. || tc

bl o o 
0

M
at

h,
 (tn

 dt
l.)

 |
N

at
ur

vi
de

n-
 I 

sk
ab

. h
O

rd
en

sta
l. ||

1 Anta
l fa

g.
 ||

Hovedkarakter.

Christophersen. 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 35 12 Godt.
Eyde.............. 4 4 3 3 2 3 2 3 2 1 3 1 31 12 do.*)
Guldberg . . . 3 4 1 2 1 1 I 1 1 1 1 2 19 12 Meget godt.
Hall.............. 4 4 3 4 3 2 2 2 1 1 1 2 29 12 do.
Marthinsen . . 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 35 12 Godt.
Onsum . . . . 3 3 4 4 2 2 2 1 1 1 1 3 27 12 Meget godt.
Rysing . . . . 3 3 3 5 2 2 3 4 2 1 3 2 34 12 Godt.

*) Mundtlig prøve for undervisningsinspektionen.

Endvidere fremstillede sig til examen 9 privatister, hvoraf 5 
bestod examen.

2
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2 . Middelskolens afgangsexamen 1885.
Kommisionen for afholdelse af middelskolens afgangsexamen 

ved de kommunale og de private skoler i Kristiania bestod i 
1885 af skolebestyrer Gjertsen (formand), skolebestyrer Hof- 
gaard, skolebestyrer Anderssen, cand. phil. H. Larsen, skole
bestyrer Jespersen, cand. mag. J. Nor by, skolebestyrer Nic
kelsen og skolebestyrer Ly ehe.

Efter kommissionens forslag beskikkede kirkedepartementet 
følgende herrer til censorer ved denne skole:
i religion: pastor Blaker og skolebestyrer Jespersen.
- norsk stil: skolebestyrer Gj ør og cand, theol. Corneliussen. 
- — mdtl.: cand. Corneliussen.
- tysk: skolebestyrer Pauss.
- latin: inspektør L o w u m.
- engelsk stil: cand. mag. Brekke.

— mdtl.: kaptein Grüner.
- fransk: cand. phil. Hj. Ly olie.
- historie: skolebestyrer Kæder.
- geografi: cand. mag. Sundt.
- math. skr.: inspektør Johannesen.
- — mdtl.: cand. real. Fearnley.
- naturfag: cand. real. Schulerud.
- skrivning: sekretær T h o r s e n.
- tegning: tegnelærer Haslund.

Opgaverne til de skriftlige prøver blev tilstillede skolerne fra 
kirkedepartementet. De lød saaledes:

Norsk stil:
Fortæl om nogle af vort lands vigtigste rovdyr.

T y s k s t i 1:
For nogle dage siden kom min broder Peter gaaende gjennem 

den skov, du saa i nærheden af vort hus. Han mødte der en 
gammel jæger, som han havde kjendt fra sin tidligste barndom, 
men som han ikke havde seet i de sidste aar. Skjønt det var
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sent om aftenen, ytrede den gamle ønske om strax at tale med 
ham. Paa min broders forslag gik de ind i vort hus, for at den 
gamle kunde hvile lidt. Moder, som i det første øieblik ikke 
kjendte jægeren, blev først mismodig over, at Peter bragte frem
mede med paa den tid af dagen; men da hun traadte nærmere, 
saa hun til sin store glæde, at det var en gammel bekjendt. Jæ
geren, hvis hus laa midt i skoven, var nemlig før ofte kommen i 
vort hus, og min moder havde som barn tilbragt mangen lykkelig 
dag i hans bolig. Hun modtog ham derfor paa det hjerteligste 
og gjorde alt muligt for at opmuntre ham. Den venlige modta
gelse gjorde et dybt indtryk paa den gamle. Han havde i en 
lang sygdom mistet, hvad han eiede; de fleste af hans venner 
havde glemt ham, og det forekom ham nu, som om han stod 
alene i verden.

Latinsk stil:
Da det meldtes Alexander, at Darius nærmede sig1 med 

en uhyre hær, gik han af frygt for, at den skulde spærre veien 
for ham, i største hast over Taurus. Da han var kommen til 
Tarsus, en by i Cilicen3, lod han sig af det klare og kjølige 
vand i floden Cydnus forlede3 til at bade sit med støv og sved 
bedækkede legeme. Dette bad bevirkede, at han faldt i en svær4 
sygdom. Medens de andre læger var i tvivl om, hvilket middel 
de skulde anvende ved5 behandlingen6 af kongen, lovede Phi
lippus at tilberede ham en meget kraftig7 drik. Imidlertid mod
tog Alexander et brev fra Parmenion8, i hvilket denne raadede 
ham til ikke at betro sig til Philippus; denne var, sagde han, be
stukken af Darius. Men kongen stolede paa sin læge, og efter at 
have overgivet ham brevet drak han lægemidlet. Tre dage senere 
var kongen atter frisk.

'adventare. ’Cilicia, ae. 3lade sig f. = adduci. ''gravis. 6in. 
”udtrykkes ved curare. refficax. ”Parmenio, onis.

Engelsk stil:
Sir Walther Raleigh var en af dronning Elisabeths tapre sø

helte. Senere, da lykken svigtede ham, og han blev dømt fra 
2* 
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livet-, viste han, at han ogsaa kunde dø som en helt. Den mor
gen, han skulde henrettes, røgte han, som sædvanlig, sin pibe. 
En af hans venner beklagede sig over, at han ikke kunde faa 
nogen plads paa skarfottet for at overvære henrettelsen. „Farvel 
da“, sagde sir Walter, ,.jeg er ialfald sikker paa at faa plads“. 
Paa sin vandring fra fengslet lagde han mærke til en gammel, 
skaldet mand, som trængte sig frem gjennem mængden. „Ønsker 
du noget?“ spurgte sir Walter. „Ikke andet end at se dig og 
bede for dig,“ svarede den gamle. Sir Walter takkede ham, og 
idet han tog sin rigt broderede kalot af hovedet sagde han: „Tag 
den; du synes at have mere brug for den nu end jeg.“ Han be
steg skarfottet med faste skridt og bad bøddelen om at faa se 
øksen. Han strøg let med1 fingeren over dens eg og sagde 
smilende: „Dette er en skarp medicin for alle onder.“ Da bød
delen bad ham vende hovedet paa blokken mod øst, svarede han: 
„Det gjør intet, hvorledes hovedet ligger, naar kun hjærtet er 
paa rette sted.“

'Udtrykkes ved to pass.

Opgaver i regning og konstruktionstegning. 
No. 1.

Et arbeide skal udføres i løbet af 16 dage. I de første 3 
dage arbeider 5 mand med en daglig arbeidstid af 8 timer, i de 
følgende 8 dage 6 mand med en daglig arbeidstid af 10 timer. 
Da endnu kun 3/s af arbeidet er udført, tages 2 mand tilhjælp. 
Hvor mange timer daglig maa der nu arbeides i den øvrige tid?

No. 2.
Et jordstykke, der har form af et rektangel, 390 m langt og 

200 m bredt, overskjæres for at udlægges til byggetomter med 3 
veie parallele med den korteste side og 2 veie parallele med den 
længste, alle af samme bredde. Det til veiene udlagte areal ud- 
gjør ialt 13200 m3. Hvor stor er veibredden?
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No. 3.
Et ligebenet triangel, hvis grundlinje er halvdelen af en af 

de øvrige sider, har en omkreds af 20 m. Beregn omkredsen af 
et ligesidet triangel af samme fladeindhold,

No. 4.
Konstruer to rette linjer, der skjærer hinanden under en vin

kel paa 75°. I den ene linje vælges et punkt, der ligger 6 cm. 
fra linjernes skjæringspunkt. Gjennem punktet skal drages en ret 
linje saaledes, at den tilligemed de to førstnævnte linjer begræn
ser et triangel, hvori kan indskrives en cirkel med radius 2 cm. 
Forklar, hvorledes konstruktionen er udført.

Opgave i projektionstegning.
(Engelsklinjen.)

En firkantet klods, en cylinder og et regulært sexkantet prisme, 
opstillet saaledes som medfølgende rids udviser, forlanges aftegnet 
i grundrids og oprids. Følgende maal opgives:
1) Sidekanten af den firkantede klods danner en vinkel paa 30a 

med det vertikale projektionsplan;
dens længde er 16 cm., brede 10 cm., høide 3 cm.

2) Cylinderens radius 3,5 cm., høide 13 cm.;
3) prismets længde 15 cm., dets grundflades side 3,s cm.

Af skolens elever fremstillede sig til middelskolens afgangs- 
examen 35. Af disse tilhørte 10 engelsklinjen, som alle bestod 
examen, 25 latinlinjen, hvoraf 23 bestod examen.

Engelsklin jan: Hovedkarakter.
1, Engebrigtsen, B........................................
2. Haffner, W.................................................
3. Haslem, J..................................................
4. Jakhelln, K. . ,.................................

Meget godt (1.89)
Meget godt (2.10)
Meget godt (1.93)
Meget godt (2,43)
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5. Lindemann, K.
6. Mustad, Ole .
7. Olsen, F. .
8. Rasmussen, H.
9. Solem, P. .

10. Thomsen T. .

Godt (2.75)
Godt (2.57)

Meget godt (2.43)
Meget godt (1.83)
Meget godt (2.17)
Meget godt (1.80)

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Latinlinjen:
Breien, E................................................... Godt (2.77)
Buck, R..................................................... Meget godt (2 32)
Dedichen, G............................................... Meget godt (1.89)
Ebbell, B................................................... Meget godt (1.79)
Gabrielii, A................................................ Meget godt (2.50)
Germeten, J................................................. Udmerket godt (1.46)
Gjør, O......................................................... Udmerket godt (1.14)
Hansen, A....................................................Udmerket godt (1.50)
Holmsen, K............................................... Godt (2.64)
Holter, O................................................... Meget godt (2.04)
Kienitz, K.................................................. Godt (2.54)
Klem, J.........................................................Udmerket godt (1.18)
Krogh, S.......................................................Udmerket godt (1.21)
Løken, F................................................... Meget godt (1.75)
Mellbye, A................................................. Meget godt (1.89)
Meyer, A................................................... Godt (2.75)
Mejlænder, W........................................... Meget godt (2.07)
Nyqvist, O................................................. Meget godt (2.18)
Roede, N......................................................Udmerket godt (1.46)
Rose, J....................................................... Meget godt (1.89)
Schie, Edm................................................ Godt (2.82)
Schie, Eyulf............................................ Meget godt (2,50)
Vedeler. E.....................................  Meget godt (2.14)

Af privatister fremstillede sig 5, som bestod examen.
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3. Discipeltal i skoleaaret 1885—86.
Skolen havde ved skoleaarets begyndelse i august maaned 421 

disciple; ved programmets udgivelse i mai er discipeltallet 415 
fordelt paa 21 klasser, altsaa gjennemsnitlig 20 i hver klasse. Af 
de 21 klasser er 6 parallelklasser.

4. Beretning om skolens præmieskirend 

onsdag 24de februar 1886.

Deltagernes antal var 100, som inddeltes i 3 partier, Paa 
1ste parti var eleverne af gymnasierne og 6te M. a og b, ialt 38; 
paa 2det parti elever af 4de og 5te M., ialt 34; paa 3die parti 
elever af 3die, 2den og 1ste M., ialt 28.

Skirendet holdtes ved gaarden Østre-Holmen og bestod for de 
to første partier dels i den sedvanlige opvisning i bakke med 
hop og dels i længdeløb. Foruden prøveløbet fik hver deltager 
staa bakken to gange, og de flinkere desuden ogsaa en tredje gang, 
ved hvilken det kom an paa at gjøre det længst mulige hop. 
Denne første del af prøven var ens for begge partier paa det nær, 
at 1ste parti tog fart fra en høiere liggende top af bakken. 
Længdeløbet gik fra Holmen til en plads, som ligger omtr. 700 m. 
fra gaarden, — og tilbage til udgangspunktet igjen, altsaa i alt 
en strækning paa omtr. 2000 m.; hertil brugte deltagerne paa 
1ste parti fra 12 72 til 16 minuter. . For 2det parti var løbet 
kortere, antagelig omtr. 1300 m., og tog fra 93/4 til 12V2 minut. 
Det skal bemerkes, at de deltagere, som var raskest i længde
løbet, kun for en mindre del er de samme som de, der udmer- 
kede sig i bakken.

For 3dje parti benyttedes den samme bakke, men et meget 
mindre hop, hvor hver fik prøve sig to gange.

Det store antal deltagere vidner om, at interessen for 
skirend glædelig har tiltaget; og opvisningen vidner ikke min
dre om fremgang i dygtighed. Særlig frembød 1ste parti saa 
mange djærve og flinke skiløbere, at der ikke paa langt nær var 
præmier nok til belønning for dem alle. Denne ros tilkommer 
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dog mere deres færdighed i hoppekunsten end deres evne til let 
og hurtig bevægelse i blandet terrain. Heri bliver der heller ingen 
forandring, før bygutterne faar øinene op for det frie og friske 
liv, som skifærd paa de skovklædte aaser i byens omegn fører 
med sig.

Til indkjøb af præmier havdes et beløb afkr. 72.70, som var 
indkomne ved bidrag dels fra eleverne, dels fra skolens bestyrelse, 
dens lærere og lærerinder.

Den afholdte prøve viser følgende resultat:

Parti I.
1) Kristian Groth i 2 R G. 1ste præmie opstillet af skole

bestyrer Gjertsen (En reise-kuffert.)
2) Fredrik Juell i 6 M. b. (En reise kuffert.)
3) Georg Hoff i 6 M. b. (En tollekniv med træslire.)
4) Nikolai Jakhelln i 2 R. G. (En reisevæske.)
5) Fredrik Heffermehl i 6 M. b. (Et toilet-etui.)
6) Karl Berg i 6 M. a. (En reise-flaske.)
7) Einar Andersen i 6 M. b (En lommebog.)

De 4 første af disse viste sig saa jevngode, at der kun kan 
lægges liden vegt paa den orden, hvori de er opførte.

Foruden disse 7 skal nævnes:
Kristoffer Schiørbeck i 2 L. G.
Claire Widerberg i 3 L. G.
Ragnvald Olsen i 6 M.' b.
Joh. Johanssen i 6 M. b.
Theodor Frølich i 6 M. b.
Alf Hansen i 1 L. G.

De raskeste i længdeløbet var:
1) Johan Meinich i 2 R. G. (12% minut.) Extrapræmie op

stillet af hr. boghandler Parmann : „A. M. Schweigaards barn
dom og ungdom“ af prof. Aubert.

2) Alf Schiørbeck i 2 L. G. (12l/3 minut.)
3) Georg Hoff i 6 M. b. (12 m. 50 s.)
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4) Joh. Johansson i 6 M, b. (13 m.)
5) Asle Berg i 1 L. Gr. (13 m.)
6) Andreas Mellbye i 1 L. G. (13 m.)
7) Odd Nyqvist i 1 L. G. (13 m.)
8) Fredrik Jnell i 6 M. b. (13 m.)
9) Kristian Olsen i 2 L, G. (13 m.)

Parti II.
1) Olaf Olsen i 5 M. b, (Et vækkeruhr.)
2) Alfred Grüner i 4 M. b. (Tollekniv.)
3) Jacob Johanssen i 4 M. a. (En portemonnæ.)
4) Olaf Bjørnstad i 5 M. a. (Et dominospil.)

Efter disse skal nævnes:
Clarin Mustad i 5 M. a.
Tryggve Abelsted i 4 M. a.
Otto Hennig i 5 M. a.
Sigurd Grüner i 5 M. b.

De raskeste i længdeløbet var:
1) Frimann Dahl i 5 M. b. (93,4 minut.) 2den extrapræmie 

opstillet af hr. boghandler Parmann: „Fem aar tilsøs“ af 
Just Flood.

2) Haavard Holter i 4 M. b. (93/4 m.)
3) Didrik Schnitler i 5 M. a. (93 4 m,)
4) Thorbjørn Wichstrøm i 4 M. b. (93/4 m.)
5) Peter Wessel Kildal i 5 M. b. (9 m. 55 s.)
6) Olaf Olsen i 4 M. b. (10 m.)

Parti III.
1) Karl Lindegaard i 3 M. (En pennekniv.)
2) Fredrik Kildal i 3 M. (En slipsnaal.)
3) Karl Schnitler i 3 M. (Et dominospil.)
4) Karl Aasgaard i l M. b, (En pennekniv.)
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Dernæst skal nævnes:
Aage Halvorsen i 3 M, 
Thorvald Norby i 1 M. b. 
Christian Gjertsen i 2 M. 
Hans Peter Schnitler i 1 M. a.

5. Skolens lærerpersonale.

Af skolens lærerpersonale udgik inden skoleaarets begyndelse 
adjunkt Chr. Sehive., som ikke længere kunde afse tid til at fort
sætte sit arbeide her ved skolen.

Cand, philos. E. Johanssen har i dette skoleaar havt permis
sion af helbredshensyn, men overtager atter fra næste skoleaar sin 
post. Hans timer har dels været fordelte mellem nogle af de øv
rige lærere, dels besørgede af stud, philol, Carl Gundersen som mid
lertidig lærer.

Cand. real. H. Tornøe har midlertidig fratraadt sin lærerpost 
for at overtage en ansættelse ved det internationale meterbureau i 
Paris. Han vil ogsaa i næste halvaar komme til at vedblive i 
denne stilling.

Cand theol. Y. Brun har den meste tid af skoleaaret været 
fraværende, i første halvaar for at afslutte sine studier ved 
universitetet; i 2det halvaar var han i længere tid fraværende paa 
grund af sygdom. I denne tid har hans timer været besørgede 
af stud, theol. H. GjønnæSj cand, theol. J. Møller samt løitnant 
Colbjørnsen Abildgaard. Da hr. Brun har ønsket midlertidig 
at ophøre med sin skolevirksomhed, kommer han ikke til at læse 
ved skolen i næste skoleaar.

Da antallet af indmeldte til 1ste smaaklasse ved skoleaarets 
begyndelse gjorde en deling af denne klasse nødvendig, ansattes som 
lærerinde frøken Sofie Bonnevie, der tidligere ved forskjellige an
ledninger- havde vikarieret ved skolen.
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at bestaa af følgende lærere og lærerinder:
Skolens lærerpersonale vil i skoleaaret 1886- 87 komme til

1. Fr . Gjertsen, bestyrer, cand. mag., f. 1831 | lærere siden
2. M. Gjør, bestyrer, cand. mag., f. 1840 (■ skolens opret-
3. E. Johanssen, cand. philos., f. 1843 j telse i 1869.

4. N. J. Steffens, premierløjtnant, f. 1843, lærer siden 1872.
5. Alb. Brock, inspektør, cand. mag., f. 1848 j lærere siden
6. A. Eliassen, cand. philos., f. 1853 ] 1873.

7. H. Nielsen, premierløitnant, f. 1844 1 lærere siden
8. J. Schram, cand. mag., f. 1847

j 1874.
9. H. Siewers, cand. philos., f. 1821

10. L. Bratt, cand. philos., f. 1851, lærer siden 1875.
11. A. Nærup, inspektør, cand. real., f. 1851, lærer siden 1876.
12. C. Christensen, cand. mag., f. 1846, lærer siden 1877.
13. J. Gjør, prest, f. 1839, lærer siden 1878
14. A. Hott, cand. real., f. 1856, lærer siden 1870.
15. 0. Grøndahl, cand. philos., f. 1847, lærer siden 1880.
16. Dr. Alf Torp, univ. stip. cand. mag., f. 1853 , lærer siden 1882.
17. H. Tornøe, cand. real., f. 1856, lærer siden 1883.
18. H. Domaas, cand. theol., f. 1859 ] lærere siden
19. B. B. L. Kaalaas, cand. real., f. 1851 i 1884.
20. L. Brinchmann, cand. mag., f. 1862

1. Frøken J. Heyerdahl, f. 1849, lærerinde siden 1869.
2. — p. Larsen, f. 1850, 5) 1870.
3. — B. Bomhoff, f. 1850, tt 1871.
4. — J. Aubert, f. 1846, tt 1874.
5. — E. Heyerdahl, f. 1858, tt 1877.
6. Fru S. Borchgrevink, f. 1846, » 1879.
7. Frøken S. Bonnevie, f. 1859. 55 1885.
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6. Skolepenge og fripladse.

1. Skolepengene udgjør:
for Iste smaaklasse........................................4 kroner maanedlig *)

„ 2den — .................................8 „ —
» 3dje — .................................12 „ —
„ Iste, 2den og 3dje middelklasse . . 16 „ —

i de høiere klasser...........................................20 „ —
For den nederste af 2 brødre fragaar en trediedel. Af 3 

brødre gaar den nederste frit, de to andre betaler helt ud. Af 4 
brødre gaar den næstnederste frit, og for den nederste fragaar en 
trediedel.**)  Yderligere nedsættelser finder ikke sted.

2. Skolepengene erlægges forskudsvis og indbetales den 
første læsedag i hver maaned paa skolens kontor til kassereren. 
Disciplene modtager af denne en kvitteringsbog, som forældre eller 
værger bør lade sig forevise strax 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 skoleaars begyndelse, betaler han skole
penge fra 1ste august. Ligeledes betaler- en discipel, der forlader 
skolen efter at have fuldendt dens kursus, skolepenge indtil 
skoleaarets udgang.

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa anmeldelse ske 
2 maaneder forud. Hvis nogen udmeldelse sker med kortere varsel, 
erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmeldelsestid er 
forløben. Fra denne regel undtages de disciple, som gaar ud efter 
skolens raad eller ønske.

5. Naar skolepenge ikke er betalte for 2 maaneder, kan be
styrelsen negte vedkommende discipel adgang til skolen.

6. Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes kun 

*) For denne klasse beregnes ikke skolepenge for august maaned.
**) Dog afrundes altid til femmere af øre, saa at der f. ex. istedenfor

33'/3 betales 35 og 66% betales 65 øre.
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trængende disciple, der viser god opførsel og gjør god fremgang i 
skolen, og som har været skolens disciple i mindst et par aar og 
i denne tid har hetalt skolepenge.

7. Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bortfalder 
moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes udtrykkelig be
stemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar ind
leveres hvert aar inden den 1ste juni; de som tidligere har fri
plads, maa søge paany, hvis de ønsker at beholde den.*)

I indeværende skoleaar er der uddelt fripladse til et beløb af 
omtrent 5400 kroner.

*) Til veiledning for dem, der agter at søge fripladse, bedes be
mærket: 1) at friplads kun undtagelsesvis tildeles i smaaskolen;

2) at friplads fortrinsvis tilstaaes disciple, hvis økono
miske vilkaar er forværrede under skolegangen.



7. Blandede meddelelser.
Forhandlinger om forstaaelsen af artiumslovens 
§ 14, ifølge hvilken de af gymnasiernes di
sciple, som har havt hel eller halv friplads, er 

fritagne for at betale artiumsgebyr.

I. Andragende til kirkedepartementet fra bestyrerne 
af Aars og Voss’s og af Gjertsens skole, 

indsendt 17 marts 1885.

„Undertegnede bestyrere af Aars og Voss’s og Gjertsens skoler 
andrager herved om, at bestemmelsen i lov af 16de juni 1883, § 
14, hvorefter af gymnasiernes disciple de, som har gjennemgaaet 
gymnasiernes kursus og i det sidste aar har havt hel eller halv 
friplads eller et tilsvarende stipendium, er fritagne for at erlægge 
gebyr, førend de stedes til examen artium, maa ansees for som 
regel at gjælde ogsaa de af os bestyrede gymnasiers disciple.

Ved examen artium ifjor blev denne bestemmelse forstaaet 
saaledes, at vore gymnasiers disciple blev betragtede som privatister, 
idet der til begrundelse af denne forstaaelse henvistes til, at be
stemmelsen var en gjentagelse af § 10 i lov af 17de juni 1869, 
hvor der ved gymnasier kun forstaaes statens gymnasier, medens 
alle andre examinander sammenfattes under navnet privatister.

Det forekommer os dog, at sagen ikke kan være afgjort med 
en saadan henvisning til en tidligere lov, saa meget mindre, som
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der dengang — efter ophævelsen af dimissionen — ikke længer 
gaves private skoler, der havde nogenslags priviligeret stilling eller 
mere end alle andre var sidestillede med statens, medens nu de 
kommunale og private gymnasier, der bemyndiges til at afholde 
examen artium, i et saa væsentligt punkt har faaet lige rettighed 
med de offentlige (og som følge deraf ogsaa i flere henseender de 
samme forpligtelser), saa det i og for sig ikke kan synes umuligt, 
at det har været tanken med det samme at tilstaa dem ogsaa 
denne — mindre — begunstigelse. Vi antager derfor, at der er 
al opfordring til at undersøge, hvorledes bestemmelsen maa for- 
staaes i den lov, i hvilken den nu staar, og i sammenhæng med 
dennes øvrige bestemmelser; en saadan undersøgelse vil antagelig
vis vise, at sagen ikke er saa ganske utvivlsom.

I loven af 1883 forstaaes ved „privatister“ tydeligvis de exami
nander, som ikke er disciple af noget artiumsberettiget gymnasium, 
hvad enten det er offentlig, kommunalt eller privat; i modsætning 
til disse „privatister“ stilles de examinander, der har „ret til at 
underkaste sig examen artium ved en til at afholde samme beret
tiget skole“, det vil sige disciple af offentlige gymnasier, og af 
andre skoler, som er berettigede til at afholde examen artium. I 
§ 14 tales derefter blot om „gymnasiernes disciple“ og „privatister“. 
— Til hvilken af disse to kategorier skal nu disciple af artiums
berettigede kommunale eller private skoler naturligst henføres? 
Svaret paa dette spørgsmaal er i grunden allerede givet i det ved 
kongelig resolution af 28de januar 1884 approberede midlertidige 
reglement for examen artium, hvor udtrykket „gymnasiernes dis
ciple“ bruges ikke blot om disciple af de offentlige gymnasier, men 
ogsaa omfatter disciple af artiumsberettigede kommunale og private 
gymnasier, netop i modsætning til „privatister“ (se det midlertidige 
reglement § 2: „Gymnasiernes disciple anmeldes gjennem vedkom
mende gymnasiums rektor eller bestyrer; privatister anmelder sig 
osv.“ — sammenlign. § 5, § 12 etc.). — Paa den anden side 
fremgaar det med tydelighed af de forhandlinger, som førtes i 
odelsthinget om denne sag (storthingstidende for 1883, odelsthin- 
gets forhandlinger, s. 841—845), at man der med udtrykket „pri
vatister“ netop mente de privatister, for hvis examen artium man 
samme dag havde givet de nærmere bestemmelser i § 11. — 
Naar det saaledes maa indrømmes, at den forstaaelse af bestem
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melsernes ordlyd, der ifjor blev gjort gjældende, ialfald er meget 
tvivlsom, synes det at maatte tilkomme overbestyrelsen efter reelle 
hensyn at afgjøre, hvilken forstaaelse der bør befølges I denne 
forbindelse skal vi tillade os at anføre følgende.

Mod en forstaaelse af vedkommende bestemmelser, hvorefter 
de private gymnasier ogsaa i denne henseende ligestilles med de 
offentlige, er der gjort den indvending, at uddelingen af fripladse 
ved de private gymnasier ikke som ved de offentlige er undergivet 
overbestyrelsens kontrol, og at det ved de private skoler vel kan 
hænde, at fripladse uddeles efter andre hensyn end de, som i sta
tens skoler begrunder saadant beneficium. Dette sidste tilfælde 
kan vistnok undtagelsesvis forekomme, navnlig ligeoverfor sønner 
af skolens egne lærere; men i denne henseende vilde det vel være 
tilstrækkelig betryggende ligeoverfor ethvert misbrug af regelen 
om fritagelse for artiumsgebyret, om man af den private skoles 
bestyrelse forlangte en bevidnelse for hver enkelt ansøger om, at 
hel eller halv friplads har været ham tilstaaet paa grund af vær
dighed og trang, i overensstemmelse med de for uddelingen af 
fripladse i statens skoler gjældende regler. — Hvad den manglende 
kontrol angaar, antages tilstrækkelig sikkerhed at maatte ligge i 
de private skolers stærkt begrændsede evne til at meddele saa- 
danne beneficier. — Under odelsthingets forhandlinger blev det 
sterkt fremholdt, at tilstaaelse af hel eller halv friplads i gymna
sierne i sig indeholdt et fuldkommen tilstrækkelig vidnesbyrd om 
vedkommende dicipels værdighed og trang. Vi er overbeviste om, 
at dette ikke mindre har sin rigtighed for de private gymnasiers 
vedkommende end for de offentliges. Enhver, der kjender disse 
forhold, vil vide, at ved de private skoler vil det i regelen, selv 
for begavede og i alle henssender værdige disciple, være vanske
ligere at opnaa nogen saadan begunstigelse end ved de offentlige 
skoler, og naar det under de nævnte forhandlinger i odelsthinget 
er forudsat, at der ved de offentlige gymnasier ogsaa udenfor dem, 
der har hel eller halv friplads, vil kunne være trængende og vær
dige disciple, som vel fortjener at komme i betragtning til den her 
omhandlede fritagelse, da gjælder denne forudsætning følgelig i 
endnu høiere grad de private skolers disciple. De beløb, der ved 
de af os bestyrede skoler kan afsættes til fripladse — i de senere 
aar gjennemsnitlig for Gjertsens skole kr. 6000 og for Aars og
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Voss’s skole ca. kr. 8000 aarlig (heri iberegnet fripladse forlærer
nes børn) — er ingenlunde tilstrækkelige til at imødekomme den 
forhaandenværende trang, og hvad særlig skolerne i Kristiania an- 
gaar, er det jo ingenlunde saa, at den offentlige skole netop er 
en skole for de ubemidlede eller fattige, og at der ikke ogsaa ved 
de private skoler er fuldt af ubemidlede disciple, som kun gjen- 
nem skolens beneficier sættes istand til at nyde en høiere skole
gang. Men at disse disciple, som for en stor del forgjæves har 
søgt optagelse ved den offentlige skole og ikke paa grund af nogen 
uværdighed, men paa grund af forskjellige dem utilregnelige om
stændigheder er udelukkede fra de økonomiske goder, den offent
lige skole i saa langt høiere grad kan yde, fremdeles ved udde
lingen af et offentlig beneficium skal stilles ugunstigere, finder vi 
at være en ubillighed baade mod de enkelte, som lider derunder, 
og mod de privatskoler, som efter evne har søgt at hjælpe dem 
frem.

Ved de af os bestyrede skoler indgaves ifjor andragende om 
fritagelse for gebyrets erlæggelse af et antal af tilsammen 17 (Gjert- 
sens skole 9; Aars og Voss’s skole 8). Af disse havde de 11 
(Gjertsens skole 5, Aars og Voss’s skole 6) gjennem længere tid 
havt dels halv, dels hel friplads, og samtlige var som værdige og 
trængende disciple af skolernes bestyrelser anbefalede til fritagelse. 
Fritagelse opnaaede kun de 4 (Gjertsens skole 2, Aars og Voss’s 
skole 2). Om de øvrige havde været disciple af et offentlig gym
nasium, vilde sandsynligvis de allerfleste af dem have været saa
ledes stillede, at de i henhold til lovens § 14 uden ansøgning vilde 
været fritagne for erlæggelse af noget gebyr.

Men selv om den forstaaelse af vedkommende lovparagraf, 
som vi her liar gjort gjældende, ikke skulde være den rette, og 
om altsaa de artiumsberettigede kommunale og og private skolers 
disciple — i strid med lovens udtryk forøvrigt — skulde gaa ind 
under kategorien „privatister“, saa kan vi dog, hvad enten vi 
ser hen til lovens ordlyd eller til den drøftelse, som gik forud 
for dens vedtagelse i odelstinget, ikke opfatte dens her omhand
lede bestemmelse anderledes end som et udtryk for lovgiverens 
ønske om, at alle de unge mennesker, hvad enten de har havt 
det held at gjennemgaa en offentlig skole eller ikke, skulde stilles 
paa fuldkommen lige fod. Der blev ogsaa under forhandlingerne 

3
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antydet et forslag om at give denne ligestillen et bestemt udtryk 
i loven, og naar dette ikke vandt tilslutning, var det, som det 
udtrykkelig udtaltes, fordi man „af hensyn til overbestyrelsen, som 
skal afgjøre disse andragender“, fandt det Leidigst, at de tilfælde, 
hvor vedkommendes trang og værdighed paa forhand var godtgjort, 
fandt sin afgjørelse i loven selv (Storthingstidende for 1883, For
handlinger i Odelsthinget s. 845). Men forudsætningen var, at 
overbestyrelsen vilde eftergive gebyret, „saasnart omstændighederne 
er saa talende, at den finder, at billighed i høi grad er derfor“ 
(1. c. s. 842).

Det kan saaledes ikke have været meningen, at der paa for- 
haand skulde fastsættes en sura, som de omhandlede fritagelser ikke 
maatte overstige, saaledes, at det kunde blive nødvendigt, om 
denne sum viste sig utilstrækkelig til at møde alle vel begrundede 
andragender, kun at lade de mest kvalificerede komme i betragt
ning. — Vi tror ogsaa, at det i flere henseender vilde være uhel
digt, om almenheden skulde faa det indtryk, at „privatisterne“ ved 
uddelingen af dette beneficium maa nøie sig roed de smuler, som 
bliver' tilovers, efterat de offentlige skolers disciple har faaet sit.

Vi kan saaledes ikke se andet, end at overbestyrelsen, hvad 
enten lovens § 14 er at forstaa paa den ene eller den anden af 
de to maader, maa være fuldt berettiget at gjøre det til regel, at 
de disciple, som har gjennemgaaet det fuldstændige gymnasialkursus 
i artiumsberettigede, kommunale eller private skoler, og som der i 
det sidste aar paa grund af værdighed og trang har havt hel eller 
halv friplads, nyder den samme fritagelse for erlæggelse af gebyr, 
som den, der tilstaaes de disciple af statens skoler, der er i samme 
stilling, og vi er overbeviste om, at gjennemførelsen af en saadan 
regel, hvorom vi herved for de af os bestyrede skolers vedkom
mende tillader os at ansøge, vil være en retfærdig og gavnlig 
foranstaltning. “

Tillægsskrivelse til foranstaaende andragende, 
indsendt 24de marts 1885.

„Det tør maaske være os tilladt til fuldstændiggjørelse af vor 
skrivelse af 17de marts at anføre (hvad vi tidligere ikke havde 
været opmerksoinme paa), at vor forstaaelse af lovens udtryk „pri
vatister“ støttes ved en ligefrem definition af dette ord i vedkom-
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mende komiteindstilling; det heder nemlig her (Stort, forh. 1883, 
Indst. 0 No. 21, s. 36, 1ste spalte nederst). „Privatister, d. e. 
saadanne, som ikke i løbet af det sidste aar har været 
elever ved en examensberettiget skole.“

Tillige vil vi faa lov til særlig at henlede opmerksomheden 
paa en udtalelse af rektor Steen under debatten i odelstinget; 
han ytrede nemlig (Storthingstid. 1883, Odelsth. s. 841), at ge
byret „blandt andet ogsaa har til hensigt at sikre mod umoden
hedens tilstrømning i altfor stor grad, og,“ tilføiede han, „ialfald 
efter den erfaring, vi til dato har, er det jo privatisterne, som i 
ikke liden grad har belemret examen artium og — udgjort hoved- 
stokken af dem, som ikke har faaet examen.“ — Det er klart, 
at ordet „privatister“ her som i den hele odelstingsdebat er brugt 
i overensstemmelse med kirkekomiteens definition. Naar altsaa 
den af denne debat fremgangne lovbestemmelse kun taler om, at 
gebyr skal betales af „gymnasiernes disciple“ — „samt privatister“, 
saa maa efter lovens ordlyd disciplene af de „examensberettigede 
skoler“, som ikke er statsskoler, enten være aldeles fritagne for 
enhver erlæggelse af gebyr, eller gaa ind under kategorien „gym
nasiernes disciple“. — Da nu det første neppo kan have været 
meningen, maa det sidste ansees bevist.“

Disse skrivelser blev af departementet oversendte til under
visnings-inspektionen, somunder 21de april 1885 afgav nedenstaaende 
betænkning:

2. Undervisnings-inspektionens betænkning i anledning af 
skolernes andragende.

„Idet man tilbagesender de af Departementet under 26de 
marts oversendte Forestillinger fra Bestyrerne af Aars og Voss’s 
og Gjertsens Skoler, daterede 17de og 24de Marts d. A. — an- 
gaaende Forstaaelsen af Artiumslovens § 14, skal Inspektionen til
lade sig at udtale følgende:

Det af Ansøgerne her vakte Spørgsmaal havde Inspektionen 
allerede ifjor Anledning til at besvare, og den kan trods alt, hvad 
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der nu igjen anføres, ikke komme til noget andet Resultat end 
det dengang vundne.

Benævnelsen „Privatister“ forekommer i to forskjellige §§ af 
Loven, nemlig § 11 (3 Gange) samt i § 14. At ikke Ordet alle 
Steder kan være brugt i samme Betydning, naar man ved „Priva
tister,, i 1. og 2. Passus af § 11 forstaar dem, der ikke ere fra 
en artiumsberettiget Skole, viser formentlig dets Brug i sidste 
Passus i samme §. Som bekjendt gjælder det her for de offentlige 
Skoler, at Ingen maa optages i et Gymnasium, medmindre han har 
bestaaet den til dettes Linie svarende Middelskolens Afgangsexamen. 
Nogen saadan Bestemmelse er ikke bindende for de private Skoler. 
For at udvide Bestemmelsen om bestaaet Middelskolens Afgangs
examen ogsaa til disses Elever indeholdt den gamle Lov i sin § 
7 en Udtalelse, der nu ordret er overført til den nye Lovs § 11 
sidste Passus; og idet man har overført den, har- man ved „Priva
tister“ aabenbart ment det samme, som den gamle Lov mente, nem
lig alle dem, som ikke ere fra en offentlig Skole. Det skede ved 
en Inkurie, idet man ikke erindrede, at Ordet i §’ens Begyndelse 
nu er brugt i en anden Betydning; men heraf at udlede, at den 
private Skoles Elever skulde være fritagne for at bevisliggjøre, at 
de have taget Middelskolens Afgangsexamen ’), vilde være endnu 
mere urimeligt end at tro, at der ved Brugen af Ordet „Privati
ster“ i § 14, hvor det ogsaa ved en Inkurie ligefrem er overført 
fra den gamle Lov, skulde være tillagt dem nogen ny Rettighed. 
Staar det altsaa fast, at Ordet „Privatister“ i sidste Passus i § 11 
ogsaa omfatter de private artiumsberettigede Skolers Elever, maa 
det samme gjælde om Ordet i § 14. Disse toSteders Forhold til 
den gamle Lov er nøiagtigt det samme.

Ser man paa den anden Side hen paa Lovens Brug af Ordet 
„Gymnasier“ (§ 14), da formener Inspektionen, at det paa det 
tydeligste kan bevises, at Loven derved kun forstaar Statens eller 
de offentlige Gymnasier. Loven bruger 3 Udtryk: „Gymnasier“, 

’) Naar ogsaa Reglementet ved en Forblanding af Udtrykket „Priva
tister" i den gamle og den nye Betydning synes med Hensyn paa 
denne Bestemmelse at have glemt de private Skolers Elever har 
ialfald Inspektionen sørget for at rette dette, idet der nu af alle Kan
didater forlanges Bevidnelse om bestaaet Middelskolens Afgangs
examen.
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„Skoler“ og „kommunale og private Skoler“. At der i § 1 er 
brugt „Statens Gymnasier“, hvilket senere i samme § er gjentaget 
med „Gymnasierne“, er formentlig skeet for strax i Begyndelsen 
at fjerne enhver Misforstaaelse. Hvor den senere sammenfatter 
de offentlige og private Gymnasier, bruger den enten Udtrykket 
„Skole“ og „Skoler“ (§§ 7, 9, 10 første Passus; § 11 anden Pas
sus) eller „Gymnasier“ (o: de offentlige) med Tillæg af „Skoler“ 
(o: de private) (ofr. §§ 8 og 11 a). Hvor den udtrykkelig vil 
skjelne mellem dem, siger den „kommunale og private Skoler“ i 
Modsætning til „Gymnasier“ (§ 6); men hvor den mener de offent
lige Skoler, bruger den kun Udtrykket „Gymnasier“; saaledes i § 
10 anden Passus. Denne har tydeligvis kun Sigte paa de offent
lige Skoler; Loven tænker kun paa saadanne i mindre Byer, hvor 
det for nogle faa Examinanders Skyld vilde være for bekosteligt 
at hensende en Inspektør (cfr. Tilfældet med Tromsø Skole ifjor); 
den tænker her ikke paa Privatskoler, der jo antages at findes i 
de større Byer, og som den ikke vil formene at holde Examen 
selv med en enkelt Discipel. Paa samme Maade er „Gymnasierne“ 
brugt i § 14; Loven har her kun tænkt paa offentlige Skoler. 
Havde den her villet give de private Skoler nogen ny Ret, havde 
den konsekvent maattet bruge Udtrykket „Skolerne“ eller udtrykt 
det saaledes: „Disciple af et Gymnasium eller anden Skole, der 
er berettiget til at afholde Examen Artium“ (cfr. § 11 a).

Hvad Lovfortolkningen angaar, mener Inspektionen at have 
ytret sig tilstrækkelig. At nogen Billighed skulde tale for den 
ansøgte Rettigheds Indvilgelse, kan Inspektionen ikke finde. Denne 
Billighed har Loven søgt at imødekomme ved at give Overbesty
relsen Myndighed til foruden Gymnasiernes Privatister ogsaa 
at tilstaa andre trængende Kandidater Eftergivelse af Gebyret. 
Fordi om Staten finder det billigt, at den ikke tager Betaling for 
Examen af dem, hvem den gjennem offentlige Autoriteter har 
skjænket fri Undervisning, kan det dog ikke siges at være et bil
ligt og deraf følgende Krav, at den skal skjænke den samme Fri
hed til dem, hvem private, selvbestaltede Autoriteter har tilstaaet 
fri Undervisning.

Forøvrigt skal Inspektionen, idet den henviser til sin Ud
talelse om Sagen ifjor, fremhæve, at det dog ikke er saa, at Ge
byret væsentlig er der for at afskrække umodne Kandidater fra at 
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gaa op til Examen; det kan vel virke dertil, men dets Hensigt er 
at skaffe en Indtægt til at bestride Udgifterne ved Examen; og 
det er neppe i sig selv tænkeligt, at der enten i Motiveringen 
eller i Loven skulde være tænkt paa at give nogen Privatmand 
Magt til at formindske denne Indtægt, som i væsentlig Grad vilde 
beklippes, om den i et enkelt Punkt indvilgede og i Ansøgningen 
fremhævede Ligestillen med de offentlige Skoler skal udstrækkes 
ogsaa til det finantsielle og bevilgende Gebet, Privatskolerne blive 
i saa Tilfælde endog stillede over de offentlige Skoler; thi ved 
disse er det Overbestyrelsen, som tildeler Fripladse.“

Denne undervisnings-inspektionens betænkning kom først i 
marts maaned d. a. til vor kundskab, saaledes som det vil sees 
af følgende:

3. Forestilling fra bestyrerne af Aars og Voss’s og 
Gjertsens skoler til kirkekomiteen.

„Til stortingets kirkekomite.
I skrivelse af 17de marts f. a. med tillægsskrivelse af 24de 

marts s. a. indgik undertegnede bestyrere af Aars og Voss’s og 
Gjertsens skoler til det kongelige departement for kirke- og under
visningsvæsenet med andragende om, at bestemmelsen i lov af 16de 
juni 1883, § 14, hvorefter af gymnasiernes disciple de, som har 
gjennemgaaet gymnasiernes kursus og i det sidste aar havt halv 
eller hel friplads eller et tilsvarende stipendium, er fritagne for at 
erlægge artiumsgebyret, maatte ansees for som regel at gjælde 
ogsaa de af os bestyrede gymnasiers disciple.

Paa dette vort andragende har vi endnu intet svar modtaget; 
det sees imidlertid af Sth. Prp. for iaar, Nr. 1, Hovedpost IV, 
Kap. 8, Titel 1, at departementet har forelagt sagen for under
visnings-inspektionen og i henhold til den af denne afgivne betænk
ning ikke fundet grund til at imødekomme andragendet; tillige 
sees den saaledes trufne afgjørelse med vort andragende og in
spektionens betænkning derover som bilag at være fremlagt for 
stortinget.
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Vi har troet, før sagen endelig afgjøres, atter at burde frem
holde vor opfatning og saaledes gjøre, hvad der stod i vor magt, 
for at fjerne misforstaaelser; at der i inspektionens betænkning, 
som vi har faaet anledning til at gjøre os bekjendt med, er saa- 
danne tilstede og det i meget væsentlige punkter, antager vi med 
tilstrækkelig tydelighed at skulle kunne paavise.

Undervisnings-inspektionen fastholder, at ordet „privatister“, 
som forekommer i to forskjellige paragrafer af loven af 1883, 
nemlig § 11 (3 gange) samt i § 14, ikke paa alle steder kan 
være brugt i samme betydning; selv i den ene paragraf, hvor ordet 
forekommer 3 gange, skal det have én betydning paa de første 
steder og en ganske anden paa det sidste sted. Det skal paa 
sidste sted betegne det samme som i loven af 1869, nemlig „alle 
dem, som ikke er fra en offentlig skole“, paa de to første steder 
derimod betegner det ikke „ alle dem, som ikke er fra en offent
lig skole“, men alle dem, som hverken er fra en offentlig eller fra 
nogen anden artiumsberettiget skole. At loven saaledes i samme 
paragraf brugte samme benævnelse for to saa forskjellige ting, 
„det skede ved en inkurie“. Enhver, der læser paragrafen i sam
menhæng, vil vistnok indrømme, at det maatte være en meget be
tænkelig inkurie, som gjorde en saa dristig lovfortolkning nød
vendig. Det viser sig da ogsaa snart, at der ikke i loven er 
nogen inkurie tilstede; inspektionen har nemlig ganske overseet, 
hvad der følger af den forandrede stilling, hvori de skoler er 
komne, som ifølge lovens § 6 har faaet ret til at afholde examen 
artium med samme virkning som de offentlige gymnasier.

Sagen er, at ordet „privatister“ i begge love, baade den af 
17de juni 1869 og den af 16de juni 1883, i grunden har den 
samme betydning; det betegner paa begge steder alle dem, hvis 
undervisning, før de fremstiller sigtil examen artium, 
ikke har været undergivet overbestyrelsens kontrol. 
Efter loven af 1869 var dette tilfælde med alle dem, som ikke 
var fra et offentligt gymnasium; ved loven af 1883 er heri gjort 
den forandring, at ogsaa kommunale og private gymnasier kan 
stilles ind under overbestyrelsens kontrol; dette sker nemlig med 
de skoler, som efter lovens § 6 erholder ret til at afholde examen 
artium „forsaavidt og saalænge deres ordning, lærerpersonale og 
virksomhed befindes tilfredsstillende“. I de kongelige resolutioner, 
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hvorved saadan ret „indtil videre“ er tilstaaet undertegnede be
styrere, er derfor ogsaa medtaget den betingelse, „at Skolens Un
dervisning til enhver Tid drives efter en Plan, der kan godkj endes 
af Overbestyrelsen for de offentlige Almenskoler, og at den med 
Hensyn til Examens Afholdelse, Modtagelse af Privatister osv. 
bliver underkastet de samme Bestemmelser, som gjælde for de of
fentlige Skoler“.

Paa denne maade bliver de skoler, som opnaar saadan ret, 
stillede under den offentlige kontrol, og en saadan skole han ikke 
sætte sig ud over bestemmelser, som af overbestyrelsen i lovens 
medfør forlanges overholdte.

Dette har netop vist sig ved bestemmelsen om middelskolens 
afgangsexamen som betingelse for optagelse af elever i gymna
sierne; overbestyrelsen forlanger den overholdt, og de private ar
tiumsberettigede skoler er ligesaavel bundne ved bestemmelsen som 
de offentlige *).

Udtrykket „privatister“ er i loven af 1883 paa grund af 
dens § 6 noget begrænset i omfang, men begrebet er uforandret; 
udtrykket omfatter fremdeles alle dem, hvis tidligere undervisning 
ikke har været undergivet overbestyrelsens kontrol; af disses tal 
er nu udgaaet eleverne af de kommunale eller private skoler, som 
har faaet ret til at afholde examen artium; hvad der bliver til
bage, stemmer paa det nøiagtigste med den definition, som regje
ringen selv i sin indstilling har givet af udtrykket „privatister“ : 
„Som saadanne betragtes de, som ikke i sidste Skoleaar have været 
Disciple af en til at afholde Gymnasiernes Afgangsexamen berettiget 
Skole“. (Oth. Prp. 1883. Nr. 8, 5, 7).2)

') At forholdet er, som her angivet, fremgaar ogsaa meget tydelig af 
departementets skrivelse af 2den marts 1886, hvorved opmerksom- 
heden henledes paa skolelovens § 46 og paa § 48; den slutter saa
ledes: „Examensberettigede private og kommunale Skoler er i denne 
Henseende underkastede samme Forpligtelser som de offentlige.“

•) Vi antager at have bragt det til fuld klarhed, at der ikke med rette 
kan tales om inkurie eller forblanding ved brugen af ordet „priva
tister“, hverken fra regjeringens eller tingets side. Om nogen 
ønsker end yderligere sikkerhed, kan vi henvise til den ordlyd, som 
var givet vedkommende paragraf i regjeringens forslag (Oth. Prp. 
1883. Nr. 8, s. 12), og hvilken kirkekomiteen ganske havde fulgt 
i sit oprindelige forslag. Vedkommende bestemmelse lyder her saa- 
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Den støtte for sin opfatning af udtrykket „privatister“ i lo
vens § 14, som inspektionen mente at finde i det samme ords 
brug i § 11, falder, efter hvad her er oplyst, ganske bort, og vi 
tør vel haabe, at der herefter ikke mere vil kunne blive tale om 
de to forskjellige betydninger af udtrykket „privatister“. Om for
holdet mellem § 11 og § 14 kan vi nemlig være ganske enige med 
inspektionen: Staar det fast, at ordet „privatister“ i sidste passus 
i § 11 ikke tillige omfatter de private artiumsberettigede skolers 
elever, maa det samme gjælde om ordet i § 14. Disse to steders 
forhold er nøiagtig det samme.

Ligeoverfor dette kan vi ikke lægge megen vegt paa, hvad 
inspektionen anfører til bevis for at loven ved „gymnasier“ kun 
forstaar statens eller offentlige gymnasier. Vi kan indrømme, at § 
14 vilde have været endnu tydeligere, om det var udtrykt saaledes : 
„disciple af et gymnasium eller' anden skole, der er berettiget til 
at afholde examen artium; “ men vi kan ikke indrømme, at det 
kortere udtryk, som er brugt, „gymnasiernes disciple“, bør kunne 
misforstaaes, naar først hele sammenhængen er stillet i klart lys 
Spørgsmaalet bliver jo simpelthen dette : Hvad er den naturligste 
forstaaelse ligeoverfor kommunale eller private skolers elever, som 
er disciple af artiumsberettigede gymnasier, men som ikke er 
privatister? Hører de til „gymnasiernes disciple“, eller hører de 
til „privatisterne“? Svaret forekommer os ikke at kunne være 
tvilsomt og saaledes heller ikke lovens fortolkning.

I vort andragende har vi ved siden af, hvad vi har anført til 
lovens rette forstaaelse, tillige gjort rede for, hvorledes efter vor 

ledes: „Privatister, som fremlægge Vidnesbyrd om at have be- 
staaet Middelskolens Afgangsexamen, kunne stedes til Afgangsexamen 
ved et offentligt Gymnasium eller anden Skole, som ifølge § 8 (hos 
Kirkekomiteen § 9) er berettiget til at afholde Examen. Hvilke 
andre Vidnesbyrd Privatister skulle fremlægge, bestemmes af 
Kongen.“

Her er altsaa den bestemmelse om middelskolens afgangsexa
men, som inspektionen lægger saa megen vegt paa, føiet ind i første 
passus, og paa et og samme sted kan dog vel ikke ordet „priva
tister“ statueres at staa med to betydninger. Denne ordlyd blev 
senere forandret, da den hele paragraf blev omredigeret, fordi man 
vilde give privatisterne adgang til at underkaste sig ogsaa den 
mundtlige examen for inspektionen.
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opfatning ogsaa retfærdighed og billighed taler for, at de artiums- 
berettigede kommunale og private gymnasier stilles saaledes, at 
deres ubemidlede og til understøttelse værdige elever har samme 
adgang til fritagelse for at erlægge artiumsgebyret som trængende 
og værdige elever fra de offentlige gymnasier. Af inspektionens 
betænkning sees dog, at denne vor redegjørelse ikke kan have 
været tilstrækkelig tydelig og overbevisende, og vi nødes derfor til 
udførligere at gaa ind paa denne side af sagen.

Inspektionen nævner, at loven har givet overbestyrelsen „Myn
dighed til foruden Gymnasiernes Privatister (Gratister?)1) ogsaa 
at tilstaa andre trængende Kandidater Eftergivelse af Gebyret,“ 
men fortsætter derpaa saaledes: „Fordi omStaten finder det bil
ligt, at den ikke tager Betaling for Examen af dem, hvem den 
gjennem offentlige Autoriteter har skjænket fri Undervisning, kan 
det dog ikke siges at være et billigt og deraf følgende Krav, at 
den skal skjænke den samme Frihed til dem, hvem private, selv
bestaltede Autoriteter har tilstaaet fri Undervisning.“ Naar man 
her istedenfor udtrykket „private, selvbestaltede Autoriteter“ ind
sætter, hvad dermed skal betegnes, nemlig bestyrerne af saadaune 
kommunale eller private gymnasier, som ifølge lov og ved konge
lig resolution med hensyn til examen artiums afholdelse er lige
stillede med de offentlige gymnasier, og naar man tillige fastholder, 
at det, som paavist i vort andragende, og som nærmere nedenfor 
skal paavises, er ulige vanskeligere for en trængende og fuldt ud 
værdig discipel at opnaa fri undervisning ved en privat skole end 
ved en offentlig, vil man have lettere for at forstaa, hvad den 
ovenfor citerede passus i grunden indeholder, nemlig:

Ligeoverfor elever, som er trængende og værdige, og som af 
den grund allerede før har nydt adskillig understøttelse af staten 
gjennem hel eller halv friplads i et offentligt gymnasium, eftergiver 

') Paa dette sted var tilføiet en note, dei' indeholdt en begrundelse 
af den formodning, at „privatister“' i undervisnings-inspektionens 
skrivelse var en skrivfcil for „gratister“. Vi har senere faaet vide, 
at denne formodning var feilagtig, og at udtrykket „Gymnasiernes 
Privatister“ i kirkedepartementets indstilling rigtig er forklaret som 
„Elever af de private Gymnasier“. Hvad mening dette skal give i 
denne sammenhæng, har vi derimod ikke kunnet udfinde.
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staten det gebyr af 40 kroner, som ellers maa erlægges for adgang 
til examen artium. Dette er billigt og ganske i sin.orden; mon vilde 
der vel være nogen mening i deraf at slutte, at det ogsaa skulde 
være billigt og rimeligt, om de 40 kroner blev eftergivne ligeoverfor 
andre disciple, som vistnok er fuldt ud ligesaa trængende og vær
dige, men som vel at merke aldeles ikke tidligere har voldt staten 
udgifter eller faaet nogen hjælp eller understøttelse af den?

Ja, vi kan ikke se rettere, end at der vilde være ganske god 
mening i det, og vi er overbeviste om, at odelstinget i 1883, om 
et saadant spørgsmaal var blevet det forelagt, vilde være kommet 
ganske til samme resultat. Naar derimod inspektionen finder tan
ken aldeles forkastelig, har dette øiensynlig sin grund deri, at den 
fremdeles ikke har været fuldt ud opmerksom paa den forandrede 
stilling, som ved loven af 1883 er indtraadt, i dette tilfælde baade 
ved dens § 6 og dens § 14.

Efter loven af 1869 var der ikke tale om fritagelse for andre 
end de offentlige gymnasiers gratister; dengang var altsaa forhol
det dette, at gebyret ikke blev eftergivet andre end de disciple, 
hvem staten gjennem offentlige autoriteter havde skjænket fri un
dervisning.

Under forhandlingerne i odelstinget den 17de mai 1883 ind
kom efter privat forslag den bestemmelse: „Ubemidlede Exami
nander kunne af Overbestyrelsen fritages for at erlægge Gebyr.“ 
Som vi i vort andragende har paavist, fremgaar det tydelig af 
forhandlingerne, at meningen var, at alle de unge menneker skulde 
stilles paa lige fod1); fritagelsen skulde herefter ikke blot komme 
gymnasiernes gratister tilgode, men ogsaa andre værdige og træn
gende disciple inden gymnasierne, som ingen friplads havde kunnet 
opnaa, og fremdeles enhver anden, som i værdighed og trang stod 
paa lige trin med de offentlige gymnasiers gratister. Naar et for
slag, der antydedes, om at give denne ligestillen et bestemt udtryk 
i loven, ikke vandt tilslutning, var det aldeles ikke, fordi man

*) Dette er, hvad vi i vort andragende har udtalt; det er en misfor- 
staaelse, naar vore udtalelser i departementets bemerkninger er 
gjengivne, som om vi mente, at det her gjaldt en ligestillen specielt 
mellem de offentlige og de private gymnasiers disciple. 
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fandt tanken i sig selv urimelig; men det blev fremholdt af komite- 
formanden (den nuværende statsraad for kirke- og undervisnings
væsenet), „at de, som har friplads eller stipendium, er jo allerede 
derved paa den mest eklatante maade erklærede for at være ube
midlede“, og en anden taler Oden nuværende formand i kirkekomi
teen) udtalte, „at det simpeltvæk af hensyn til overbestyrelsen, 
der skal afgjøre disse andragender, er bedst at bevare den regel, 
som indeholdes for gratisters vedkommende i den mellemskudte 
sætning“.

Det fremgaar ogsaa af forhandlingerne, at meningen med den 
tilføiede bestemmelse er denne: fritagelse kan indrømmes ligeover
for trang, og det er forudsætningen, at den vil blive indrømmet, 
naar baade trang og fuld værdighed findes at være tilstede ')•

Forsaavidt er altsaa stillingen i væsentlig grad forandret ved 
den § 14 tilføiede bestemmelse; den omstændighed, at vedkom
mende ikke tidligere har nydt godt af noget offentligt beneficium, 
er ikke længere tilstrækkelig grund til at udelukke ham fra at 
komme i betragtnning her. Det næste spørgsmaal bliver da, om 
de, der paa grund af værdighed og trang har opnaaet hel eller 
halv friplads ved et privat gymnasium, frembyder de samme ga
rantier som de offentlige gymnasiers gratister. Vi er overbeviste 
om, at de, som forholdene er, frembyder snarere mere end mindre 
garanti, men vi forstaar jo, at dette ikke er nok, saalænge denne 
garanti ikke har noget præg af offentlig autoritet. I denne for
bindelse maa vi derfor atter henvise til lovens § 6, idet vi mener, 
at de skoler, som har opnaaet den i denne paragraf omhandlede 
ret, derved er komne i en saadan stilling ligeoverfor overbestyrel
sen, at denne har adgang til at sikre sig den garanti, den finder

') Der blev i tinget udtalt, at ligeoverfor privatisterne skulde hensynet 
til trang blive det, som fortrinsvis maatte komme i betragtning. 
Herimod blev indvendt, at der maatte ogsaa tages andre hensyn, 
og komiteformanden foreslog tillæget: „forsaavidt de forøvrigt frem
lægge tilfredsstillende Vidnesbyrd“, men frafaldt igjen dette, da 
det af den oprindelige forslagsstiller, pastor Wexelsen, blev frem
holdt, at saadanne hensyn maatte der tages, selv orn dette tillæg 
ikke kom med: „naar der staar „kunne af Overbestyrelsen fri
tages“, ligger deri den fulde garanti, og deri ligger ogsaa opfordring 
for overbestyrelsen til at tage de fornødne hensyn og søge de for
nødne garantier“.
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fornøden, ligeoverfor den de samme skoler ved § 14 hjem
lede ret.

Paa erkjendelsen heraf er ogsaa vort andragende bygget; vi 
har indrømmet, at der undtagelsesvis kan gives tilfælde, i hvilken 
fripladse ved de private skoler uddeles efter andre hensyn end 
ved de offentlige, og vi har forudsat, at overbestyrelsen maatte 
have adgang til at sikre sig, at retten til fritagelse ikke blev ud
strakt over andre tilfælde end de, hvor hel eller halv friplads var 
indrømmet „paa grund af værdighed og trang i overensstemmelse 
med de for uddelingen af fripladse i statens skoler gjældeude regler“. 
Vi antog, at overbestyrelsen maatte kunne anse en bevidnelse fra 
vedkommende bestyrere for hver enkelt om, at saa var tilfældet, 
for i denne henseende at yde betryggende sikkerhed, idet vi frem
holdt, at tilstrækkelig sikkerhed forøvrigt maatte ligge i de pri
vate skolers sterkt begrænsede evne til at meddele saadanne 
beneficier.

Om dette punkt er intet udtalt af inspektionen eller departe
mentet; men om en ordning som den, vi androg om, ikke skulde 
ansees betryggende nok, vil det vistnok lade sig gjøre paa anden 
maade at ordne sagen saaledes, at overbestyrelsens kontrol lige
overfor de private skoler ogsaa paa dette punkt kunde blive ligesaa 
effektiv som ligeoverfor de offentlige’).

Hvad vi i vort andragende har anført om vanskeligheden ved 
at opnaa friplads i de private gymnasier, fastholder vi fremdeles, 
og vi hidsætter for rigtig at anskueliggjøre, hvorledes forholdet er, 
en sammenligning for et enkelt aars vedkommende mellem Kristia
nia kathedralskole og de af os bestyrede skoler.

Kristiania kathedralskole havde, som det sees af skolens pro
gram for 1885, i 1ste kvartal 1884—85 i gymnasier og middel-

') Hermed er da ogsaa inspektionens slutningsbemærkning om, at de 
private skoler i saa tilfælde vilde blive stillede over de offentlige 
skoler tilstrækkelig imødegaaet. Til den næst foregaaende bemerk
ning, ifølge hvilken det skulde se ud, som om vi havde lagt an paa 
at udstrække de private skolers ligestillen med de offentlige skoler 
„ogsaa til det finantsielle og bevilgende gebet“, skal vi kun be
merke, at noget saadant har aldeles ikke ligget i vor tanke, saa 
behageligt det end kunde være for os at opnaa ligestillen paa det 
finantsielle gebet.
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skole 381 disciple. Blandt disse 381 disciple blev uddelt 79 hele 
fripladse, fordelte paa 106 disciple (52 fik hel og 54 halv friplads). 
Samtidig havde 8 disciple stipendier og 40 større eller mindre 
legatportioner.

Til samme tid havde de tilsvarende afdelinger af Aars og 
Voss’s skole 595 disciple, blandt hvilke uddeltes 33 hele fripladse, 
saaledes at 54 gutter fik hel eller delvis friplads; ved Gjertsens 
skole var 327 disciple, blandt hvilke uddeltes 23 hele fripladse, 
saaledes at 40 gutter fik hel eller delvis friplads.

Ved kathedralskolen er der saaledes foruden stipendierne og 
legaterne 1 hel friplads for omtrent hver 5te gut; ved Aars og 
Voss’s skole er der en hel friplads for omtrent hver 18de gut, ved 
Gjertsens skole for hver 14.

Sammenligningen taler for sig selv, navnlig naar det erindres, 
at det ingenlunde er saa, at forholdet mellem antallet af ubemid
lede elever- inden skolerne stiller sig tilnærmelsesvis paa samme 
maade. Kristiania kathedralskole er ikke i særlig grad nogen skole 
for ubemidlede ')• Det er vistnok saa, at allerede det at blive 
optaget som betalende elev af denne skole medfører betydelige 
økonomiske fordele; men der er ingen bestemmelse om, at der 
ved optagelsen skal tages hensyn til formuesvilkaarene. Heller

') Følgende sammenstilling vil maaske have nogen interesse; opga
verne er for katedralskolens vedkommende hentede fra skolens 
program 1885 og gjælder 2det kvartal 1884 — 85. Det vil sees, at ka
thedralskolen rekruteres sterkest fra embedsstanden, de private 
skoler mere fra handelsmændene, blandt hvilke dog mange maa 
regnes til de saakaldte „mindre handlende“, hvis økonomiske stil
ling i disse tider ofte kan være vanskelig nok. Blandt „folk i andre 
stillinger“ er mange med akademisk dannelse, som læger, advokater,

Tilsammen 379

lærere o. 11. 
Sønner af: Kr. kathedr. Aars og Voss’s sk. Gjertsens sk.
Embedsmænd 144 — 38 % 107 — 18 % 6G — 20 %
Ilandelsmænd 82 — 2173 - 1G5 — 28 - 143 — 44 -
Landmænd 14—4 47 — 8 - G — 2 -
Ilaandvæikero 32—8 32 — 5 - 30 — 9 -
Bestillingsmænd 38 - 10 - 39 — 7 - 22 - 7 -
Sømænd 14—4 - 31 — 5 - G — 2 -
Folk i a. stillinger 55 — 14’A - 174 — 29 - 54 — 1G -

595 327
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ikke er det saa, at en mindre bemidlet familiefader kan være vis 
paa at faa sine sønner ind paa kathédralskolen. Massen af , dem, 
der søger den høiere skole i Kristiania, er naturligvis henvist til 
de private skolér, og erfaring viser ogsaa, at det i de private skoler 
ved uddelingen af fripladse hvert aar er nødvendigt at give af- 
slaaende svar ligeoverfor mange ansøgere, som der, naar midlerne 
var tilstede, var al grund til at imødekomme. Vi tror ikke, at 
dette hænder saa ofte ved kathedralskolen.

Det maa saaledes staa fast, at de, som faar friplads ved de 
private skoler, baade hvad trang og værdighed angaar, har en 
meget skarpere konkurrenceprøve at gjennemgaa end de offentlige 
gymnasiers gratister; derfor forekommer det os ikke formeget sagt, 
at retfærdighed og billighed taler for, at de med hensyn til den 
her omhandlede fritagelse faar samme ret som disse.

Inspektionen har imidlertid endnu en indvending: Det kan 
være vel nok, at trang og værdighed er tilstede, det gjælder ogsaa 
saa mange af privatisterne; men man maa huske paa' at gebyret 
er der for at skaffe indtægt til bestridelse af udgifterne ved exa
men artium, og det gaar ikke an, at disse beklippes') for meget. 
Inspektionen synes at gaa ud fra, at der skal gaaes frem saaledes: 
Der afsættes et bestemt beløb, hvortil den samlede sum af fri
tagelser kan andrage; af dette beløb udredes først fritagelserne til 
de offentlige gymnasiers gratister, og det er vistnok broderparten; 
om det, som bliver tilbage, maa da de øvrige, deriblandt ogsaa 
ubemidlede elever af de offentlige gymnasier, som ikke har været 
gratister, konkurrere; om alle vel begrundede andragender vil 
kunne imødekommes, vil paa denne maade afhænge af størrelsen 
af det beløb, inspektionen har fundet passende; det almindelige vil 
vel være, at adskillige ikke opnaar den fritagelse, som loven har 
stillet dem i udsigt. Vi er overbeviste om, at dette er en frem-

’) Det vilde forøvrigt i 1885 ikke have medført nogen bemerkelig „be- 
klippelse“, om vort andragende var blevet imødekommet. Der var 
ifjor ved Aars og Voss’s skole 5 gratister, som søgte fritagelse; de 
fik den alle sammen; ved Gjertsens skole var der 5, hvoraf 3 fik 
den. (I skrivelse til kirkekomiteen stod oprindelig paa grund af en 
feiltagelse, som herved rettes: som fik den alle paa en nær). Aaret 
iforveien derimod blev af tilsammen 11 saadanne andragender (Ira 
begge skoler) kun de 4 indvilgede.
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gaugsmaade, som ligger ganske udenfor lovens mening. Man var 
i odelstinget fuldt opmerksom paa, at gebyrets hensigt var at skalle 
en indtægt til at bestride udgifterne ved examen artium; det blev 
med al ønskelig tydelighed fremholdt af komiteformanden („menin
gen er fremdeles, at udgifterne saavidt muligt skal dækkes ved 
disse gebyrer“). Man var naturligvis ogsaa fuldt opmerksom paa, 
at bestemmelsen om ubemidledes fritagelse vilde medføre nogen 
forringelse af denne indtægt; men der var ikke tale om, at der 
skulde fastsættes noget vist beløb, som denne forringelse ikke maatte 
overskride; forudsætningen var, som allerede fremholdt, at ethvert 
vel begrundet andragende skulde imødekommes, og der blev ikke 
givet nogen det hverv at paase, at indtægten ikke blev for sterkt 
beklippet.

Hermed er vi færdige med vore bemerkninger til inspektionens 
betænkning og dermed ogsaa til departementets fremstilling, som 
sees ganske at bygge paa denne. Vi har seet os nødt til at anvende 
større udførlighed, end vi egentlig ønskede, og man vil maaske 
finde, at vi har' gjort meget væsen af en i sig selv ikke saa sær
deles vigtig sag; vi tror dog ikke, at der i saa henseende med 
føie kan rettes nogen bebreidelse mod os. Vi havde naturligvis heller 
seet, at lovens rette forstaaelse ikke havde mødt saa mange van
skeligheder, men naar det viste sig, at den det gjorde, mente vi 
ikke at kunne lade sagen falde uden at have gjort, hvad vi kunde, 
for at stille den i det rette lys.

Vi vilde have foretrukket, om vi havde kunnet fremkomme 
med vore bemerkninger til departementet, før sagen blev fremlagt 
for stortinget; men herfra har vi, som det sees, været afskaarne, 
da vi først i disse dage ved at blive gjort opmerksom paa Sth. Prp. 
Nr. 1, Hovedpost IV har faaet besked om sagens stilling i det hele 
og om inspektionens under 21de april f. a. afgivne betænkning.

Som sagen nu staar, tillader vi os at indsende denne vor fore
stilling til stortingets kirkekomite med anmodning om, at der maa 
blive taget hensyn til den ved sagens behandling der, idet vi ikke 
tviler paa, at komiteen, om den, som vi haaber, finder vor for
staaelse af loven vel begrundet, vil vide at finde den rette form 
for dens gjennemførelse.

Kristiania, den Ilte marts 1886.“
(Underskrifter.)
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I kirkekomiteens indstilling til stortinget (Inds. S. Nr. 
98) heder det om denne sag:

„Departementet har forstaaet Loven af 16de Juni 1883 § 14 
saaledes, at den derved tilsagte Fritagelse for Gebyr kun gjælder 
Gratister ved Statens Gymnasier, ikke ved de private Skoler, der 
have erholdt Ret til at afholde Examen artium, hvis Elever, selv 
om de have været Gratister, altsaa have maatte konkurrere med 
de andre Privatister. Herimod have Bestyrerne af 2 private Gym
nasier, der have saadan Ret, søgt at gjøre gjældende, at Grati
sterne fra deres Skoler som saadanne vare fritagne i Lighed med 
Statsgymnasiernes, og paaberaabe sig herfor Lovens Udtryk i § 11 
sammenholdt med § 14. Departementet fastholder i Overens
stemmelse med Undervisnings-inspektionens Betænkning, at det alene 
er Statsgymnasiernes Disciple, der under den i § 14 opstillede 
Betingelse har Retskrav paa at fritages for Gebyr. De nævnte 
Bestyrere have nu direkte til Komiteen fremsendt en yderligere 
Redegjørelse til Begrundelse af sin Paastand først i Henhold til 
selve Lovens Affatning og dernæst med Paaberaab af, at Ret og 
Billighed taler for deres Forstaaelse af Lovens Mening.

Uden at ville afvise, at der kan paaberaabes Billighedshensyn 
til Støtte for Andragernes Mening, skal Komiteen til dette sidste 
ikkun anføre, at Spørgmaalet maa blive at afgjøre efter 
Lovens Text1) og man finder efter denne ikke Grund til at 
fravige Departementets Fortolkning og vil saaledes opføre Indtægten 
som af det foreslaaet med Kr. 15 800,00.

') Udhævet her. Lovens tekst lyder saaledes: „Gymnasiernes Di
sciple med Undtagelse af dem, som have gjennemgaaet Gymnasiets 
Kursus og i det sidste Aar have havt hel eller halv Friplads eller 
tilsvarende Stipendium, samt Privatister skulle lil Statskassen er
lægge et Gebyr af Kr 40 hver, førend de stedes tilExamen artium“. 
(Det var just det vi haabede at have bevist, at naar spørgsmaalet 
skulde afgjøres efter lovens tekst, maatte disciplene af de til at 
afholde examen artium berettigede kommunale og private skoler 
betragtes og behandles som „disciple af gymnasierne“, da de baade 
efter lovens udtryksmaade forøvrigt og efter de forhandlinger, som 
gik forud for den, umulig kan gaa ind under begrebet „privatister“. 
I det nye artiumsreglement (af 4de mårs 1886) har man ogsaa iste
denfor lovens tekst „gymnasiernes disciple“ fundet at burde indsætte 
wde offentlige gymnasiers disciple“.

4
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Komiteens indstilling blev den 9de april enstemmig bifaldt af 
stortinget efter følgende debat (stortliingstidende s. 745 fg.).“

Hertzberg: Disse Gebyrer til Examen artium udredes med 
40 Kr. for enhver, der skal faa Adgang til Examen. Der er ikke 
andre, som er fritagne for disse Gebyrer, end de, som i det sidste 
Aar har havt hel eller halv friplads eller tilsvarende Stipendium 
ved de offentlige Gymnasier. De private Gymnasier har ikke havt 
nogen Andel i Fritagelse for disse Gebyrer. Der er iaai- fra Be
styrelserne for to af de større Privatskoler indløbet til Styrelsen 
et Andragende om, at ogsaa de maatte komme ind under den Be
stemmelse, ifølge hvilken Gratister paa Skolen skulde som saadanne 
være fritagne for dette Gebyr. Jeg er enig med Kirkedeparte
mentet i dets Forstaaelse af Loven, at den, som det nu er, ikke 
vel giver den Adgang, som Bestyrelserne for disse Privatskoler 
ansøger om; men der er saa mange Billighedshensyn, som taler 
for, at ogsaa de private Gymnasier, som jo udfylder et Savn med 
Hensyn til Skolevæsenet, faar den samme Adgang til Fritagelse 
som de offentlige Gymnasier, at jeg skulde udtale Ønskeligheden 
heraf og henstille til Kirke-Departementets Chef, om der kunde 
ske en Forandring i Loven, hvorved disse private Gymnasier kunde 
faa den samme Adgang som de offentlige, og om det indtil 
videre kunde ordnes saa, at den Adgang, som Skole
bestyrelsen har til at efter give Gebyret ogsaa for 
andre end de offentlige Gymnasiers Disciple, maatte 
blive anvendt i stor Udstrækning just ligeoverfor 
Gratister1) ved de private Gymnasier, der har Ret til 
at afholde Examen artium2}.

Statsraad Sverdrup: Det forholder sig, som den sidste 
ærede Taler oplyste, at det er Hensynet til Lovens Udtryk, som 
har været bestemmende for Departementets Afgjørelse. Man har 
ikke fundet at have legal Adgang til at indrømme dem, som kommer 
fra de private Gymnasier, Fritagelse for dette Gebyr, fordi de 
paa de private Gymnasier har havt hel eller halv Friplads, og jeg 
tror ogsaa, at Komiteen er enig i denne Opfatning af Loven. Man

I stortingstidenden staar „Privatister" (sml. ovenfor s. 91). At det 
her er feil for gratister, har vi til overflod faaet talerens erklæ
ring for.

2) Udhævet her.
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maa dog lægge Mærke til, at de, som kommer fra de private 
Gymnasier, ikke er ganske udestængte fra at faa Gebyret eftergivet, 
da Loven indeholder Bestemmelse om, at ubemidlede Examinander 
overhovedet kan fritages for at erlægge Gebyr. Det er altsaa 
saa, at de, som udgaar fra private Gymnasier, ere stillede paa 
samme Trin som andre Privatister, og altsaa maa søge at faa Gebyret 
eftergivet; i Tilfælde af, at de kan legitimere Trang, 
faar de denne Eftergivelse ligesaavel som andre Pri
vatister.1) Men jeg skal være enig med den sidste ærede Taler 
i, at Billighedshensyn maaske kunde tale for, at man foretager en 
Forandring af Loven. Sagen har dog den Betænkelighed, at 
medens det ved de offentlige Gymnasier er saa, at det er Styrel
sen, som approberer Uddelingen af hele og halve Fripladse, er 
det ved de offentlige Gymnasier disses Bestyrelser, som gjør det 
paa egen Haand uden nogen Kontrol fra det Offentliges Side, saa 
det turde fra den Side betragtet have sine Betænkeligheder uden 
videre at overføre paa de private Gymnasier den Regel, som Sta
tens Gymnasier har med Eftergivelse af Gebyrerne. Overførte 
man den samme Regel, vilde det føre til, at hver den, som ved 
private Gymnasier havde hel eller halv Friplads, skulde udenvidere 
fritages for Gebyret, saaledes som Tilfældet er med de offentlige 
Gymnasiers Disciple. Men, som sagt, jeg finder, at Billigheds
hensyn taler for nogen Imødekommenhed, og Styrelsen vil i ethvert 
Fald have Opmærksomheden henvendt paa Sagen.

Steen (Komiteens Formand): Saavidt jeg opfattede Kirke
ministeren, berigtigede han den Misforstaaelse, hvori Repræsentanten 
fra Kristiania synes at befinde sig. Han udtalte nemlig, at de 
private Gymnasier ikke havde Andel i Fritagelsen for disse Geby
rer. De konkurrerer med almindelige Privatister — det er For
holdet — altsaa har de Adgang til at deltage; men de har intet 
Retskrav paa Fritagelse paa samme Maade som Statens Gymnasiers 
Disciple, det er Forskjellen. Jeg for min Del er enig i, at der 
kan være adskillige Hensyn, som taler for, at de examensberet- 
tigede Gymnasiers Gratister sidestilles med Statens Gymnasiers 
Gratister, med andre Ord : Eleverne faar altsaa Retskrav paa Frita
gelse, naar de har havt Stipendium eller Friplads under sin 
Skolegang. Men jeg knytter rigtignok til en absolut nødven
dig Betingelse; thi det forholder sig, som Kirkeministeren sagde, 
9 Udhævet her. 4* 
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at naar Loven, der har givet Skolernes Overbestyrelse Adgang til 
disse Dispensationer, har sagt, at offentlige Skolers Gratister eo 
ipso ogsaa skal være fri for disse Gebyrer, saa er det selvfølgelig, 
fordi det er Overbestyrelsen selv, den samme dispenserende Myn
dighed, som paa Forhaand har betegnet disse som baade værdige 
og trængende, saa det altsaa kun er en simpel Følge af, hvad der 
er skeet før — at de gaar ind under Kategorien „værdige og 
trængende“ — at de faar Fritagelsen. Skal altsaa disse examens- 
berettigede Skolers Elever sidestilles med dem i dette Stykke, 
maa Uddelingen af Fripladse inden disse samme private Skoler 
undergives andre Regler; det maa ske for det første efter de 
samme Hensyn og dernæst under Approbation af Overbestyrelsen; 
thi det vil jo lettelig erkjendes, at det at overlade til private 
Mænd, Bestyrere af private Skoler ■—• til hvem man naturligvis 
har fuld Tillid; det er ikke derpaa, det kommer an — saaledes 
at disponere over offentlige Midler, lader sig ikke gjøre. Private 
Skolers Bestyrere har baade Adgang til og vil visselig i mange 
Tilfælde finde sig sig absolut forpligtede til at indrømme Fripladse 
efter andre Hensyn end de, som er bestemmende ved offentlige Sko
ler. Det maa altsaa kun være for den Slags Nydere af Fripladse, 
hvis Kvalifikationer dertil er de samme som de, der kræves i den 
offentlige Skolelov, at denne Ret aabnes *), og for at det skal 
kunne paasees, maa det vel være under den Form, som jeg anty
dede, at det sker og godkjendes gjennem Approbation af Skole
styrelsen2). Det er at indbringe et Forhold af Kontrol paa et 
Punkt, som jeg ikke elsker; men det er Betingelsen for, at det 
skal kunne komme dem tilgode, som man her ønsker at skaffe dem.

Statsraad Sverdrup: Jeg er fuldstændig enig med Komite
formanden i hans sidste Udtalelser. Skulde man give private 
Skoler den Ret, hvorom her er Tale, maatte man visselig ogsaa 
indføre Kontrol med den Uddeling at Fripladse, som finder Sted 
ved dem. Det tør derfor være et Spørgsmaal, om ikke de pri
vate Gymnasier er ligesaa vel tjent med, at de vedbliver at staa 
i det nuværende Forhold, og at deres Disciple staar, som de nu

') Netop det samme er sagt i vort andragende af 17de marts 1885 og 
i vor forestilling til kirkekomiteen (se ovenfor s. 95).

a ) En saadan Ordning er ogsaa antydet af os; se det i forrige note 
citerede sted.
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staar, i Klasse med de øvrige Privatister, i alfald saafremt 
man i Eftergivelsen af Gebyret gaar frem paa en 
liberal Maade1)- Man har da i hvert enkelt Tilfælde Adgang 
til at bedømme, hvorvidt disse Disciple, som kommer fra private 
Gymnasier, er trængende eller ikke; men, som sagt, Sagen skal 
blive taget under Overveielse. Kan man finde en bedre Udvei end 
den, som Loven nu aabner, har jeg intetsomhelst derimod.

Til beretningen om disse forhandlinger skal vi føie følgende 
oplysning. Vi har ogsaa iaar indsendt ansøgninger om eftergivelse 
af artiumsgebyret for saadanne disciple af vore gymnasiers øverste 
klasse, som ifølge de samme kvalifikationer, som kræves ved de 
offentlige skoler, har havt hel eller halv friplads. Antallet af disse 
ansøgere var ved begge skoler tilsammen 11; eftergivelsen blev 
kun bevilget de 6. Trods udtalelserne i stortinget (se navnlig 
de ovenfor s. 51 og 53 udhævede ytringer) er altsaa den ad
gang, som skolestyrelsen har til at eftergive gebyret ogsaa for 
andre end de offentlige gymnasiers disciple, ligeover for gratisterne 
ved disse to private gymnasier anvendt i mindre udstrækning 
end ifjor, da af 10 saadanne ansøgere de 8 fik, hvad de søgte, 
og eftergivelsen er iaar negtet ansøgere, der ligesaavel kan legiti
mere (og har legitimeret) trang som de, der fik den.

Endelig en bemerkning: om ansøgningerne fra disse disciple 
havde været imødekommede, vilde det have medført en formind
skelse af 200 kroner i den med 15800 kroner opførte indtægt for 
statskassen, og om man havde medtaget de øvrige trængende 
disciple, dei- uden at have kunnet opnaa en hel eller halv friplads 
søgte om eftergivelsen, vilde formindskelsen ikke beløbet sig til 
mere end 280 kroner. Det er det hele. Men for de „ubemidlede 
disciples“ forældre vilde det været en betydelig hjælp, som de nu 
gaar glip af, fordi de har havt sine sønner i private skoler.

Vi har nu i ethvert fald gjort, hvad der stod i vor magt i 
i denne sag.

J. Aars. Fr. Gjertsen. M. Gjør. S. W. Hofgaard. P. Voss.

') Udhævet her.
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Regler
for elevernes holdning under skriveundervisningen. *)

(Det forudsættes, at eleven sidder ved en normal pult.)

Eleven sidder ret fremfor bordet, hviler med sædet og bag
fladen af laarene paa bænken og med fodsaalernes hele flade paa 
gulv eller fodbret. Overkroppen holdes utvungent saa ret som 
muligt. Forbindelseslinjen mellem begge skuldre (skulderlinjen) og 
hovedets tverakse maa begge være paralelle med bordpladens bagerste 
kant. Bryst eller underliv maa ikke trykkes mod bordkanten, men 
holdes nogle centimeter fjernet fra samme. Hovedet bøjes let for
over til opnaaelse af en gunstig synsvinkel ; øinenes afstand fra 
skrivebogen maa ikke være under 30 cm. Overarmene hænger 
frit ned, lige paa begge sider; albuerne holdes noget lavere end 
bordkanten, og underarmene hviler i næsten symmetrisk leie, med 
omtrent de nederste tre fjerdedele paa bordpladen, dog saaledes at 
haandledet ikke berører bordet.

Penneskaftet holdes med let bøiede fingre, saaledes at 1ste 
fingers spids støtter venstre side af skaftet, og den venstre side 
af 3die fingers spids høire side af skaftet; 2den finger lægges let 
bøiet ovenpaa skaftet med spidsen lidt nedenfor 1ste fingers spids. 
3die fingerspids bør være i 3 cm.’s afstand fra pennens spids. 
Naar pennen berører papiret (med begge splitter og retvinkel mod 
bogens grundlinjer), bør penneskaftet, idet det lægges over 2den 
fingers øverste knoke, forlænget træffe skulderlinjen. Høire haand 
berører papiret kun med de noget stærkere bøiede 4de og 5te 
fingres spidser.

Skrivebogen lægges saaledes, at den side, som benyttes, ligger 
midt foran kroppen, og med saavidt stor dreining mod venstre 
(uden at kroppens stilling forandres), at bogstavernes nedtræk staar 
omtrent retvinklet mod den bagerste bordkant. Derved vil skrive
bogens nederste rand danne en skjæv vinkel mod bordkanten.

Skrivebevægelserne udføres med fingerledene og haandledet, 
saaledes at underarmens støttepunkt paa bordkanten saavidt muligt 
ikke forrykkes under skrivningen.

*) Udarbeidede af kirkedepartementets konsulent, hr. doktor Bentzen, i 
forening med en af kirkedepartementet nedsat komite.
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Den daglige undervisning slutter:

For 6te middelkl. onsdag 9de juni.
„ gymnasiernes klasser, 5te og 4de middelkl. fredag Ilte juni. 
„ 3dje og 2den middelklasse onsdag 23de juni, 
„ Iste middelklasse lørdag 26de juni.
„ 3dje og 2den smaaklasse torsdag Iste juli.
„ Iste smaaklasse torsdag 8de juli.

Undervisningen i 3 L. G. og 3 R. G. sluttede før den skrift
lige del af examen artium lørdag den 15de mai. I tiden mellem 
den skriftlige og mundtlige del af examen artium blev undervis
ningen i disse klasser gjenoptagen i tiden fra 31te mai til Ilte juni.

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 (7de og 8de juli) for at gjøre sig bekjendte 
med det standpunkt, klassen har naaet.

Examen begynder, hvor ikke andet er bemerket, om formid
dagen kl. 9 og om eftermiddagen kl. 4l/a- Hvor ikke andet er 
bemerket, examineres hver klasse i sit klasseværelse.

Examenstegningerne og prøveskrifterne er udstillede i tegne
salen torsdag Iste og fredag 2den juli kl. 11—1.

Skolepenge indbetales hver dag indtil 9de juli kl. 1—2.

Sangprøver afholdes i gymnastiksalen onsdag 30te, lørdag 
3die, torsdag 8de, alle dage kl. 1.
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Onsdag 16de juni.
Formiddag.

Middelskoleexamen: 
Norsk stil i gymnastiksalen.

Inspektion kl. 83/<—U: 1. Brock.
2. Domaas.
3. Schram.
4. J. Gjør.

— kl. 11-1: 1. Bratt.
2. Nielsen.
3. Holt.
4. Siewers.

Eleverne fremmøder denne dag kl. 8l/2 for at gjøre indkjøb 
af examenspapir. Det fornødne antal ark for hele examen erholdes 
hos pedellen for kr. 0.25.

Ligeledes afleveres den tysk-norske og den engelsk-norske 
ordbog i forseglet stand.
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Torsdag 17de juni.
Formiddag.

Middelskoleexamen:
Tysk stil i gymnastiksalen.

Inspektion kl. 83/4—11:

kl. 11—1:

1. Brook.
2. Holt.
3. Christensen.
4. Gundersen (indtil kl. 10).
1. Bratt.
2. Steffens.
3. Schram.
4. Siewers (kl. 10—12).

Inspektion kL 83/4—9. i 3die etage : Nærup,
2 L. G. Latinsk stil .

1 L. G. Latinsk stil

2 R, G. Engelsk stil
1 R G. Engelsk stil /

......................Torp.
/kl. 9 —11: Nærup.
\ - 11 — 2: Eliassen.

......................Brinckmann.
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Fredag 18de juni.
F or middag.

Middelskoleexamen:
Latinsk og engelsk stil i gymnastiksalen.

Inspektion kl. 83/4—11: 1. Eliassen.
2. Holt.
3. Domaas.
4. J. Gjør.

— kl. 11—1: 1. Brock.
2. Brun.
3. Kaalaas.
4. Siewers.

Inspektion kl. 83/4- 9 i 3die etage: Bratt.
i 2den etage: Brinchmann.

2 L G. Latinsk overs................................................. Gundersen.
1 L. G. Græsk skr...................................................Bratt.
2 R. G. Mathematik skr. I . $ kl. 9—11: Nærup.
1 R. G. Mathematik skr. i ' - 11—2: Schram.
4 M. a. Engelsk stil............................................Brinchmann.
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Lørdag 19de juni.
F orm iddag.

Middelskoleexamen:
Mathematik skr. i gymnastiksalen.

Inspektion kl. 83/4 — 12: 1. Nærup.
2. Eliassen.
3. Kaalaas.
4. Gundersen.

Inspektion kl. 83 4—9 i 3die etage: 
i 2den etage:

5 M. a. Engelsk stil.............................................
5 M. b. Latinsk stil.............................................
4 M. b. Latinsk stil.............................................

Bratt.
Schram.
Schram.
Bratt.
Brinchmann.

Eftermiddag:

Middelskoleexamen:
Mathematik skr. i gymnastiksalen.

Inspektion kl. 33/4—6: 1. Holt.
2. Steffens.
3. Brun.
4. Domaas.
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Mandag 21 dc juni.
Formiddag.

Inspektion kl, 83'4—9 i 3die etage: Brinckmann.
i 2den etage: Domaas.

Examen artium:
L. 2. Engelsk........................... Brinchmann (censor Brekke).
R. Naturfag..................... Kaalaas ( — Henrichsen).

Middelskoleexamen:
Frihaandstegning i gymnastiksalen.

Inspektion kl. 834 : 1. Nielsen.
2. Nærup.
3. Holt.
4. J. Gjør.

4 M. a. Tysk stil

4 M. b. Tysk stil

. kl. 9 —10: Domaas.
10 — 11: Siewers.

- 11 —12: Domaas.
Bratt.

Eftermiddag kl. 4.

Middelskoleexamen:
Skrivning i gymnastiksalen.

Inspektion kl. 33/4: 1. Nielsen.
2. Eliassen.
3. Brun.
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Tirsdag 22de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 83/4 — 9 i 3die etage: Holt.
i 2den etage: Brinchmann.

Examen artium:
L. 1. Græsk.......................... Torp (censor Schjøth).

Middelskoleexamen:
Projektionstegning i tegnesalen.

Inspektion kl. 83/4: 1- Nielsen.
2 . Christensen.

2 L. G. Mathematik skr..............................................Eliassen.
1 L. G. Mathematik skr......................................... Holt.
2 R. G. Fysik skr. j kl. 9 — II: Nærup.
1 R. G. Fysik skr. J * $ - 11 — 2: Kaalaas.

5 M. a. Norsk stil......................................................Brinchmann.
5 M. b. Norsk stil.................................................. Domaas.
4 M. a. Norsk stil...................................................... Gundersen.
4 M. b. Norsk stil.................................................. Bratt.
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Onsdag 23de juni.
Form iddag.

Inspektion kl. 83/4- 9 i 3die
i 2den

etage: Bratt.
etage : Kaalaas

Examen artium: 
R. Engelsk Schram (censor Brekke).

Middelskoleexamen:
20. Religion.......................... Domaas (censor- Platou).

2 L. G. Norsk stil..............................kl. 9-11:
- 11-2:

1 L. G. Norsk stil.............................. - 9—11:
- 11—2:

2 R. G. Norsk stil i . - 9 — 11:
1 R. G. Norsk stil | ’ 11—2:
5 M. a. Mathematik skr.........................................
5 M. b. Mathematik skr. . ...........................

Brock.
Torp.
Bratt.
Steffens.
Kaalaas.
Brinchmann.
Nielsen.
Nærup.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4''4—4l/s i 3die etage: Holt.
Middelskoleexamen:

16. Naturfag......................Holt (censor Schillernd).
17. Fransk......................Schram ( — Lyche.)
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Torsdag 24de juni.
F ormiddag.

Inspektion kl. 83'4—9 3die etage: Eliassen.

Examen artium:
L. 1. Religion
L. 2. Græsk .

i 2den etage: Christensen.

J. Gjør (censor Saxlund).
Torp ( — Schjøth).

Middelskoleexamen:
18. Historie......................Brock (censor Christie).
19. Mathematik .... Eliassen ( — Berg).

5 M. a. Tysk stil.................................................
5 M. b. Tysk stil________________________  

(kl 9__ 12-4 M. a. Mathematik skr.................... J
l- 12-2:

4 M. b. Mathematik skr.........................................

Christensen.
Bratt.
Siewers.
Brinchmann.
Holt.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4:/4—i 3die etage: Christensen.
1 L. G. 1. Norsk...................................................... Christensen.
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Fredag 25de juni.
Formid dag.

Inspektion kl. 834—

Middelskoleexamen:
1 6. Geografi .
20 . Mathematik .

9 i 3die etage: J. Gjør.
i 2den etage: Nænip.

Siewers (censor Årstal) 
Eliassen ( — Berg).

2 L. G.*)  1. Historie............................................ Brock.
2 R. G. Mathematik....................................... Nærup.
1 L- G'3’ J> Religion.............................................J. Gjør.
1 R. G. I
5 M. b. Religion (kl. 8) ...........................Domaas.
3 M. Tysk skr.................................................... Schram.
2 M. Tysk skr................................................Brun.

Eftermiddag.

Inspektion kl. i 3die etage: Brock.
i 2den etage: Schram.

2 L. G. 2. Historie............................................. Brock.
5 M. a. Tysk........................................................Schram.

*) 2 L. G. benytter under hele den mundtlige examen klasseværelse 
nr. 13 i 2den etage.
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Lørdag 26de juni.
F ormiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3die etage: Bratt. 
i 2den etage: Brun.

Examen artium:
R. Mathematik . . Nærup (censor Holst).

Middelskoleexamen:
17. Mathematik......................Holt (censor Berg).
18. Religion................................ Domaas (censor Platou).
19. Geografi i 5 M. b. . . . Siewers ( — Årstal).

2 L. G.i, Oldnorsk Bratt.
1 L G. i. Religion . . J. Gjør.
4 M. a. Religion Brun.
4 M. b Latin .... . . Brinchmann.
3 M. Regning skr. . Eliassen
2 M. Regning skr. . . . Kaalaas.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 41/4— 4'/2 i 3die etage: Christensen, 
i 2den etage • Holt.

Middelskoleexamen:
16. Religion........................... Domaas (censor Platou)

2 L. G. 2 Oldnorsk .... . Bratt.
2 R. G. Norsk og oldnorsk . . M. Gjør.
1 L. G. 2 ) ; .Norsk.....

R. G. J . Christensen.
1
5 M. a. Naturfag .... . Holt.

5*
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Mandag 28de Juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 8V4—9 i 3die etage: Schram.
i 2den etage: Domaas. 

Examen artium:
L. 1. Latin................................Brock (censor Lowum).

Middelskoleexamen:
16 Tysk..................................... Schram (censor Pauss).
17 Naturfag................................ Holt (censor Schulerud).

1 L. G. 1 Fransk...................... Gjertsen.
5 M. a.*) Geografi .... Siewers.
5 M. b. Latin (kl. 8) Bratt.
3 M. Norsk skr. Domaas.
2 M. Norsk skr. (kl, 9) . 1 Brun,

Religion „ ( - 11)
1 M. a Norsk skr. . frk. J. Heyerdahl.
1 M.b. Norsk skr. . „ Bomhoff.

Eftermiddag.

Inspektion kl, 4l/4—d'/a i 2den etage: Brun.
4 M a. Historie................................ Domaas.
4 Mb. Religion........................... Brun.

*) 5 M. a.: skriveprøve kl. 8.



— 69 —

Tirsdag 29de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3die etage: Torp.
i 2den etage: Brun. 

Examen ar ium:
L. 2. Mathematik................................Nærup (censor Holst).
R. Fransk Gjertsen ( — Nicolaysen).

Middelskoleexamen:
18. Mathematik........................... Eliassen (censor Berg).
19. Religion.................................Domaas ( — Platou).
20. Naturfag i 1 L G. . . . Holt ( — Schulerud).

2 L. G. 2 Græsk................................Torp.
1 R. G. Naturfag.................................. Kaalaas.
5 Mb. Geografi (kl. 8) .... Siewers.
3 M. Religion..................................Brun
1 M. a. Regning skr..............................frk. J. Heyerdahl.
1 M. b. Regning skr..............................frk, Bomhoff.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4’/4—4'/c i 3die etage: Bratt.

i 2den etage: Holt.
2 L. G. 1 Græsk...................................Torp
1 L. G. 2 Latin.........................................Bratt.
2 R. G. Historie...................................... Brock.
4 M. a.)  Naturfag..................................Holt.*

*) 4 M. a.: skriveprøve kl. 4.
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Onsdag 30te Juni.
Formiddag,

Inspektion kl. 83'4—9 i 3die etage: Christensen, 
i 2den etage : Domaas.

Examen artium:
L. 1. Historie................................ M, Gjør (censor Søraas).

Middelskoleexa me n:
17. Geografi......................................Siewers (censor Årstal).
18. Norsk Christensen ( — Jespersen).

2 L. G 2 Fransk..................................Gjertsen.
5 M. a. Religion...................................... Domaas,
4 M. b.)  Naturfag............................ Holt.*

1 M. a. Tysk........................... frk. J. Heyerdahl.
1 M. b. Tysk Bomhoff.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4|z4—4'/2 i 3die etage: Brinchmann.

i 2den etage: Eliassen.
Middelskoleexamen:

16. Mathematik.................................Holt (censor Berg).
20. Historie......................................Brock (— Christie).

2 R. G. Religion......................................... J. Gjør.
1 R. G. Engelsk.............................................. Brinchmann.
3 M. Naturfag.......................... .. Eliassen.
2 M. Naturfag.............................................Kaalaas.

Sangprøve kl. 1.

*) 4 M. b.: skriveprøve kl. 4.
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Torsdag 1ste juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 8V4—9 i 3die etage: J. Gjør.
Examen artium:

L. 2, Norsk og oldnorsk .... Gj ertsen og Bratt (censor 
Gundersen).

R. Geografi..................................... Nærup og Gjør (censor
Horn).

Middelskoleexamen:
19. Naturfag............................ Holt (censor Schulerud).

2 L. G. 1 Religion............................J. Gjør.
1 L. G. 1 Mathematik.......................Eliassen.
5 M. b.)  Historie.................................. Siewers.*

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4' 4—4*/ 2 i 3die etage: Siewers.

i 2den etage: Christensen.
Middelskoleexamen:

17. Historie................................Siewers (censor Christie).

2 L. G. 2 Latin.................................M. Gjør.
2 M. Norsk..................................... Christensen.

*) 5 M. b.: skriveprøve kl. 8.
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Fredag 2deu juli.
F or middag.

Inspektion kl. 8V4—9 i 3die 
i 2 den

etage: Brinchmann. 
etage: Kaalaas.

Examen artium:
L. 1. Norsk og Oldnorsk . Gjertsen og Bratt (censor 

Gundersen, rektor Miiller).

Middelskoleexamen:
18. Latin Torp (censor Grøterud).
20. Norsk......................................Christenten (— Jespersen).

2 R. G. Engelsk......................
5 M. a. Mathematik
5 M. b. Mathematik (kl. 8) .
4 M. a. Geografi (kl. 8) .
4 M. b. Historie (kl. 8) .
3 M. Historie......................
1 M. a. Geografi (kl. 10) .
1 M. b. Regning......................
3 S. a. Norsk skr...................
3 S. b. Norsk skr...................
2 S. Norsk skr...................

Brinchmann.
Kaalaas.
Nærup.
Siewers.
Domaas.
Schram.
Siewers.
frk. J. Heyerdahl.

„ E. Heyerdahl.
„ Larsen.

fru Borchgrevink.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4l 4—4'/2 i 3die etage: Eliassen.
Middelskoleexamen:

19. Tysk skr..................................... Bratt (censor Norby).

’ 2 I Mathematik......................Eliassen.
1 K. G. J
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Lordag 3die juli.
Formiddag,

Inspektion kl. 8V4—9 i 3die etage: Holt.
i 2den etage: Domaas.

Examen artium:
L. 2 Latin.................................................Brock (censor Lowum).
R. Religion...........................................J. Gjør ( — Saxlund).

Middelexamen:
16. Historie.......................................
17. Norsk............................................
18. Fransk i 5 M. b.........................

2 L. G. 1 Fransk......................................
2 R. G. Fransk......................................
1 L. G. 1 Latin............................................
4 M. a. Mathematik (kl. 8) . . . .
3 M. Norsk............................................
2 M. Regning (kl. 11)......................
1 M. a. Regning.......................................
3 S. a. Norsk............................................
3 S. b. Norsk............................................
2 S. Norsk skr......................................

Siewers ( — Christie). 
Brun ( — Jespersen). 
Schram ( — Lyche).

Gjertsen.
Brinchmann.
Bratt.
Holt.
Domaas.
Holt.
frk. J. Heyerdahl.

E. Heyerdahl.
- Larsen.

fru Borchgrevink.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4l/4—4l/2 i 3clie etage: Christensen.
i 2den etage: Eliassen.

Middelskoleexamen:
19. Fransk Schram (censor Lyche).
20. Tysk................................................Bratt ( — Norby).

2 L. G. 2 Norsk.......................................Brock.
5 M. a. Fransk.......................................Brinchmann.
5 M. b. Fransk............................................Christensen.
4 M b. Mathematik..................................Eliassen.

Sangprøve kl. 1.
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Mandag 5te juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 83'4—9 i 3die 
i 2den

Middelskoleexamen:
16. Engelsk.................................
17. Tysk.......................................
18. Geografi.................................

etage: Brock, 
etage: Kaalaas.

Christensen (censor Grüner).
Schram
Siewers

( — Pauss).
( — Årstal).

2 L. G.i Mathematik ...........................Eliassen.
2 R. G. Naturfag . ...........................Kaalaas.
1 L. G. 1 Historie i 1 R G. . . . Brock.
1 L. G. Fransk i 1 L. G. . . . Gjertsen.
1 R. G. /
5 M. a. Norsk , ...........................Brun.
5 M. b. Norsk (kl. 8) . Domaas.
4 M. a. Engelsk . ...........................Brinchmann.
1 M. a. Historie . ...........................frk. J. Heyerdahl,
1 M. b. Historie ............................ „ Bomhoff.
3 S. a. Historie ............................ „ E. Heyerdahl.
3 S. b. Religion . .............................„ Larsen.
2 S. Religion . ...........................fru Borchgrevink.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4'/4—4l/2 i 3die etage: Christensen.

i 2den etage: Bratt.
19. Norsk................................ Christensen (censor Jespersen).

4 M. b. Tysk...........................Bratt.
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Tirsdag 6te juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 83.'4—9 1 i 3die etage: J. Gjør. 
2den etage: Eliassen.

Examen artium:
L. 1. Mathematik .
L. 2. Historie i 1 L. G.
R. Norsk og Oldnorsk

Nærup (censor Holst).
M. Gjør ( — Søraas). 
Gjertsen og Bratt (censor 
Gundersen).

Middelskoleexamen:
17. Religion Domaas (censor Platou).
20. Latin..................................... Torp (censor Grøterud).

2 L G. 2 Religion........................... J. Gjør.

’ & z Historie i 5 M. b. . . . Brock.
1 R. G. )
5 M. a. Historie................................. Siewers.
3 M. Regning................................. Eliassen.
2 M. Tysk............................................Christensen.
1 M. b. Geografi................................. Kaalaas.
3 S. a. Regning.................................frk. E. Heyerdahl.
3 S b. Geografi........................................  Larsen.
2 S. Regning.................................fru Borchgrevink.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4’/4—i 3die etage: Brun. 

2den etage: Schram.
16. Norsk...........................................Brun (censor Jespersen).

4 M. a. Tysk ........................................... Schram.



— 76 —

Onsdag 7de juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 834-9 i 3die etage: Holt.
i 2den etage: Christensen.

Middelskoleexamen:
18. Naturfag . . . . . Holt (censor Schulerud)

2 L. G. i Latin .... . . . . M. Gjør.
2 R. G. Tysk .... . . . . Gjertsen.
5 M. b. Tysk (kl. 8) . Bratt.
4 M. b. Geografi (kl. 8) . . . . Siewers.
3 M. Tysk .... . . . . Christensen.
2 M. Geografi . . Siewers.
1 M. a. Religion . . . . . frk. J Heyerdahl.
1 M. b. Religion . - Bomhoff.
3 S. a. Religion . . . . . - E. Heyerdahl.
3 S. b. Regning . . . . . - Larsen.
2 S. Geografi . . fru Borchgrevink.

E ft e r m i d d a g.

Inspektion kl. 41 '4—41'2 i 3die etage: Schram.
Middelskoleexame n.

19. Historie .................................Brock (censor Christie).
20. Fransk.......................................Schram ( — Lyche).
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17. Latin. .................................Gunder

2 L. G. i Norsk............................................
1 L. G. 2 Græsk .......................................

’ I Geografi i 2 R. G..........................
1 R. G. I
5 M. a. Engelsk.............................................
5 M. b. Naturfag (kl. 8)...........................
4 M. a. Norsk.............................................
4 M. b. Norsk.............................................
3 M. Geografi (kl. 8).............................
2 M. Historie (kl. 11).............................
1 M. a. Norsk..................................................
1 M. b. Norsk...................................................
3 S. a. Geografi.............................................
3 S. b. Historie.............................................

Torsdag 8de juli.
Formiddag.

Inspektion 83/4—9 i 3die etage: Brock.
Examen artium:

L. 1. Fransk........................... Gjertsen (censor Nicolaysen).
L. 2. Religion i G Mb. . , J. Gjør (censor Saxlund).
R. Historie.................................M. Gjør (censor Søraas).

Middelskoleexamen:
m (censor Grøterud).

Brock. 
Brinchmann.

Nærup.

Schram.
Holt.
Brun.
Domaas.
Siewers.
Siewers, 
frk. J. Heyerdahl.

Bomhoff.
E. Heyerdahl.

- Larsen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4l/4—4'4 i 3die etage: Brinchmann.
16. Fransk...................................... Schram (censor Lyche).
18. Tysk............................................Bratt ( — Norby).
19. Latin i 3 L. G.............................Torp ( — Grøterud),
20. Geografi i 3 R. G.........................Siewers ( — Årstal).

2 L. G. 2 Mathematik...................... Eliassen,
1 L. G. 1 Græsk . ...................... Brinchmann,

Sangprøve kl, 1.
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Udlevering af karaktersedlerne foregaar for smaaklasserne 
fredag 9de juli kl. 11, for de øvrige klasser ved skolens 
aarsfest, som holdes lørdag 10de juli kl. 12 i gymnastiklokale!; 
indgang fra St. Olafsgade.

Disciplene møder kl. 11' 2 i sine klasseværelser.

Ferierne varer til mandag 23de august kl. 12 for
tn i d d a g.

De til 1ste smaaklasse indmeldte disciple møder tirsdag 1ste 
september kl. 12. De øvrige- nye disciple møder til-opta
gelsesprøve mandag 23<le august kl. 9 formiddag.

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

Kristiania, i mai 1886.

Fr Gjertsen M. Gjør.
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Fortegnelse
over skolens samling af fugle.

1. Passeres.

Hirundo rustica. ' Ladesvale.
„ urbica. Tagsvale.

Cypselus apus. Taarnsvale.
Musicapa grisola. Graa Fluesnapper.

atricapilla. Sort og livid Fluesnapper.
Lanius excubitor. Varsler.

„ collurio. Almindelig Tornskjære.
Bombycilla garrula. Sidensvands.
Turdus musicus. Maaltrost.

» iliacus. Rødvinge. 
torquatus. Ringtrost.
merula. Sorttrost,

„ pilaris. Graatrost.
Motacilla flava. Gulerle.
Anthus arboreus. Træpiplærke.
Saxicola oenanthi. Stendulp.
Sylvia hipolais. Bastardnattergal.

„ trochilus. Løvsanger.
„ curuca. Møller.
„ plioenicurus. Rødstjert.
„ svesica. Blaakjelk.

Troglodytes europæus. Gjærdesmutte.
6
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Regulus cristatus. Fuglekonge.
Certhia familiaris. Trækryber.
Sitta europæa. Spætmeise.
Cliloroceryle americana. Amerikansk Isfugl.
Alauda arvensis. Lærke.
Parus major. Kjødmeise.

p ater. Kulmeise.
„ coeruleus. Blaameise.

Emberiza citrinella. Gulspurv.
„ hortulana. Hortulan.
„ schoeniclus. Sivspurv.
„ nivalis. Snespurv.

Fringilla coelebs. Bogfinke.
„ doniestica. Graaspurv.
„ cliloris. Grønirisk.
„ cannabina. Tornirisk.
„ linaria. Graairisk,
„ spinus. Sisik.
„ flavirostris. Bjergirisk.

Pyrrliula vulgaris. Dompap.
Corythus enucleator. Konglebit.
Loxia pytbiopsittacus. Furukorsnæb.
Corvus corax. Ravn.

„ cornix. Kraake.
„ pica. Skjære.
„ frugilegus. Blaakraake.

Garrulus glandarius. Nøddeskrik.
„ infaustus. Lavskrik.

Caryocatactes guttatus. Nøddekraake.
Sturnus vulgaris. Stær.

2. Picariæ, 

Picus matius. Sortspætte.
„ viridis. Grønspætte.
„ canus. Graaspætte.
„ major. Flagspætte.

Yynx torqvilla. Vendehal«.
Cucculus canorus. Gjøg.
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3. Psittaoi.

Palæornis torquatus. Papagøie.

4. Columbæ.

Columba palumbus. Ringdue.
„ oenas. Skovdue.

5. Gallinæ.

Tetrao urogallus. Tiur.
„ „ Røi.
„ tetrix, Aarhøne.

Lagopus subalpina. Lirype (Vinterdragt).
„ „ „ (Sommerdragt).
„ alpina. Fjeldrype (Vinterdragt).

Perdix cinerea. Raphøne.

6. Accipitres.

Falco tinnunculus. Taarnfalk.
n lithofalco. Pvergfalk.

Astur palumbarius. Duehøg.
„ nisus. Spurvehøg.

Buteo vulgaris. Musvaak.
Circus cyaneus. Blaa Sumphøg.
Strix funerea Iløgugle.

„ brachyotus, Kortøret ugle.
„ otus. Hornugle,
,, Tengmalmi. Perleugle.
„ passerina. Spurveugle.
„ aluco. Katugle.

7. Grailæ.

Charadrius apricarius. Heilo (Sommerdragt).
„ „ „ (Vinterdragt).
„ helveticus. Strand-Brokfugl.
„ hiaticula. Strandryle.

Vanellus cristatus. Vibe.
Ciconia alba. Stork.
Numenius phæopus. Smaaspove.

6*
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Numenius arcuata. Storspove.
Tringa Temminckii. Strandvibe.

„ islandica. Islands Strandvibe.
„ alpina Foranderlig Strandvibe.

Machetes pugnax. Brushane.
Totanus glottis. Glutsneppe.

„ ochropus. Graabenet Strandsnipe.
„ callidris. Rødbenet Strandsnipe. 

Limosa rufa. Rustrød Langnæb.
Scolopax rusticola. Rugde.

„ major. Dobbeltbekkasin.
„ gallinago. Enkeltbekkasin. 

Gallinula crex. Agerrixe.
„ porsana. Plettet Rixe.

8. Anseres.

Lestris parasittica. Tyvjo.
Larus tridactylus. Krykje.

„ marinus. Havmaage.
Anser segetum. Sædgaas.
Arnas tadorna. Fagergaas.

„ boschas. Stokand.
„ penelope. Brunnakke.
„ crecca. Krikand.

Fuligula cristata. Topand.
„ marila. Bjergand.
„ fusca. Svartand.
„ clangula. Hvinand.
„ glacialis. Haveile, Isand.

Somateria mollissima. Edderfugl.
Mergus Merganser. Stor Fiskand.

„ serrator. Siland.
Colymbus arcticus. Alm. Lom.

„ septentrionalis. Smaalom.
Uria troile. Spidsnæbbet Alke.
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Fortegnelse
over skolens mineralsamling.

1. Brændbare mineraler.

Svovl.
Svovl med coelestin.
Rav.
Grafit.

2. Gedigne metaller.
Kviksølv.
Kobber.

3. Ertser eller malme.
a. Svovlholdige ertser:

Svovlkis x x i terninger.
„ „ i oktaedre.
„ „ i pyritoedre.
„ drøi.

Arsenikkis,
Magnetkis.
Glanskobolt.
Blyglans.
Sølvglans.
Kobberkis.
Kobberkis x x i kvarts.
Brogetkobber.
Zinkblende.
Zinnober.

b. Oxydiske ertser:

Kobberlazur.
Malakit.
Jernglans x x.
Jernglans krystallinsk.
Jernglimmer.
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Rødjernsten.
Rødkridt.
Brunjernsten.
Magnetjern x x.

„ krystallinsk.
„ forurenset.

Titanjern.
Kromjernsten.
Tinsten.

4. Almindelige mineraler,
a. Silikater.

Feldspat x x Orthoklas hvid.
>, „ „ rød.
„ krystallinsk rød.
„ „ lys rød.
„ „ graa.
„ „ hvid.
„ „ graahvid.
„ labradoriserende (orthoklas).

Avanturin (oligoklas).
Albit skjæv feldspat.
Labrador.
Elæolit.
Glimmer, Kaliglimmer.

„ Magnesiagl.
Klorit.
Speksten.
Merskum.
Hydrotalkit.
Serpentin ædel.

„ alm.
Hornblende.
Augit.
Asbest.

b. Ædelstene.
Beryl grøn.
Almindelig beryl.
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Spinel med condrodit.
Topas sieben.
Topas drøi.

c. Halvædelstene.

Zirkon.
Turmalin.
Granat drøi.
Granat ædel, sieben.
Granat x x.
Kvarts alm. krystallinsk.

„ „ x x.
Bergkrystal.
Amethyst, sieben.
Røgkvarts.
Rosenkvarts.
Chalcedon.
Garne ol.
Flint.
Agat.
Opal.

d. Saltagtige stene.

Kalkspat (spaltestykker).
do. x aliseret.
do. i skalenoedre.
do. i rhomboedre.

Marmor.
Flusspat.
Flus.
Tungspat.
Gips.
Alabast.
Gips, tavleformig.
Apatit x x.
Apatit x alinsk.
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V. Salte.

Stensalt.
Salpeter.

Af mineralier, som ikke omtales i lærebogen, indeholder 
samlingen følgende:

Skapolit.
Leucit.
Astro fyllit.
Akmit.
Hypersten.
Cyanit.
Epidot x x.
Epidot.
Leukofan.
Melinofan.
Koloplionit.
Gadolinit.
Euxenit.
Natrolit.
Oyprin.
Vesuvian x x.
Rødblyerts.
Gul okker.
Molybdænglans.
Antimonglans.

Bergarter.
a. Eruptiver.

Granit, sleben, graa.
do. do. rød.
do. grovkornet.

Stribet granit (Gneisgranit).
Skriftgranit.
Syenit (Xania).

do. (Laurvig).
Gabbro, lysgraa.

do, sortgrøn.
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Grønsten.
Kvartsporfyr.
Feldspatporfyr, sleben.
Augitporfyr.
Feldspatporfyr med mandelstruktur.
Rhombeporfyr.
Olivinsten.
Obsidian.
Lava.

b. Lagede bergarter, I) metamorfiske, 2) sedimentære.

1. Gneis.
Homblendeskifer.
Kloritskifer.
Klebersten,
Kvartsit, mørk.

do. lys.
Blaakvarts.

2. Lersandsten.
Jernsandsten.
Konglomerat.
Lerskifer.
Alunskifer.
Stinkkalk.
Marmor.
Kalksten.
Rognsten.
Dolomit.
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Fortegnelse
over skolens samling af fysikalske apparater.

a. Mekanik.

Atwoods faldmaskine.
Et skraaplan med vogn.
Archimedes skrue,
T yn gdepunktp ol y go n.
Dobbeltkonus til paavisning af tyngdep. beliggenhed.
En alm. skaalvægt.
En gram vægtsats.
En lod vægtsats.
En vægtstang med lodder.
Tridser.
Apparat til træghedsmomentbestemmelser.
Pendler af forskjellig Længde.
Apparat til paavisning af jordens fladtrykning.
Apparat til paavisning af det opadgaaende tryk i vædsker.
Segners vandhjul.
Pascals kar.
Kommunicerende rør.
Apparat til at paavise Archimedes lov.
Fahrenheits Areometer.
Adhæsionsplader af glas.
Kapillarrør i stativ.
Apparat til paavisning af endosmose.
Barometerrør.
Bøiet graderet glasrør til paavisning af Mariottes lov.
Apparat til at vise Mariottes lov for lavt tryk.
Vandluftpumpe af glas.
Vandluftpumpe kombineret med blæseindretning.
Bord med tallerken og manometer.
En stor recipient.
Ballon til veining af luft.
Magdeburgske halvkugler.
Apparat til kviksølvregn,
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Apparat til sprængning af blære. 
Blæselampe.
Hævert.
Tatalusbæger.
Stikhævert.
Sugepumpe af glas.
Trykpumpe af glas.
Waterpas.

b. Akustik.

Sirene.
Monochord med bue.
Stemmegafler, en stor og mindre.
Messingstang med apparat til paavisning af longitudinelle 

svingninger.
Plader (3) sil Cladnis klangfigurer.
Traadtelefon.

c. Optik.

Konvext speil.
Konkavt speil.
Graderet halvcylinder til paavisning af lysets brydning. 
Prisme.
Biconvex linse.
Biconkav linse.
Et større mikroskop med tilbehør.
Et mindre mikroskop.
Billeddannelse i trang aabning.
Farveskive.
Kaleidoskop.

d. Varmelære.

Spirituslampe.
Ring med kugle til paavisning af faste legemers udvidelse.
Apparat til paavisning af gasarters udvidelse.
Thermometer (Celsius).
Dilatometer.
Kjøleapparat.
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Apparat til paavisning af varmeledningsevnen.
Do. - do. - do.

Kugler af jern, messing, bly og tin til specifik varmebestem- 
melse.

Tværsnitsmodel af dampmaskinen.
Thermosøile.

e. Elektricitet og magnetisme.

Lakstang.
Glasstang.
Elektrisk pendel.
Guldbladelektroskop med kondensator.
Konduktor med pendler.
Elektrofor.
Elektrisermaskine (Gnidningsmaskine).
Isolerskammel.
Jerntraad.net til elektriscrmaskinen.
Elektrisk turbine.
Apparat til elektrisk dans.
Elektrisk klokkespil.
Kjæde til klokkespil.
Elektrisk udlader.
Apparat til at vise elektricitetens udbredelse paa overfladen.
Leydenerflaske,
Et Burisens element.
To cbromsyreelementer paa stativ.
Et mindre chromsyreelement.
Galvanometer.
Voltameter.
Vanddekompositionsapparat.
Elektromagnet i hesteskoform.
Apparat til at paavise den elektriske strøms indvirkning paa 

en magnet.
Messingplade med tilhørende magnet til at sætte paa centri- 

fugalap. (Rotationsmagnetisme).
Elektromagnetisk induktionsapparat.
Magnetoelektrisk induktionsapparat.
Geislers rør.

Jerntraad.net
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Elektrisk ringeapparat.
Elektrisk glødelampe.
Telegrafapparat.
Krog til ophængning af lakstang.
Jernplade til opvarmning af elektr. apparater.
To Magnetstave.
Deklinationsnaal.
Inklinationsnaal.
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I aarets løb har skolen modtaget følgende gaver:
Løvfrø (Hyla arborea). ) 

< Jakob Schram i 6 mb.
Søhest (Hippocampus). J
Sorttrost (Turdus merula) |
Glatrokke (Raja Batis) { Otto Løvenskjold i G mb.
Sandmusling (Mya) j
Tangaal (Blennius gunellus)
Skjæruer (Sebastes dactylopterus)
Stenulke (Cottus cataphractus) T , . .

s x z vør Nip son i Æ nia

Bergnæbbe (Labrus rupestris)
Eremitkrebs (Pagurus Beruhardus) 
Lavastene fra Vesuv
Rødkop (Fringilla linaria) Einar Nielsen i 4 ma.
Furukorsnæb (Loxia pytlnopsittacus) J 
En barde. Chr. Bromander i 5 mb. 
Hugorm (Vipera berus). Ole Heidenreich i 5 mb. 
Flusspathkrystaller med kvarts fra Kongsberg. Jakob Johanne

sen i 4 ma. •
Fjeldtrost (Turdus pilaris). Einar Iloff i 4 ma.
Hvalrostand. Lærum i 5 mb.
Forstenet haitand. Chr. Fossum i 4 ma.
Sag af en Sagfisk. Johannes Roede i 2 m.
Skjære (Pica caudata). Otterbeck i 6 ma.
Dikroitstykke. Ragnvald Hvosleff i 5 mb.

Bestyrelsen frembærer herigjennem sin tak til alle dem, 
der ved gaver til skolens samlinger har vist sin interesse for skolen.




