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OM PERIKLES.
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Griechische Geschichte. — F. Baseler, Hellenischer Heldensaal. — 
Ferd. Schmidt, Völkerbilder aus der alten Welt. — V. Lübke, Kunst
historien (bearb. af Jul. Lange). — L, B. Stenersen, Fidias; En. 
Reise i Grækenland.



I.

PeriHes, søn af atheneren Xanthippos, hørte til en 
fornem og anseet siegt; han var, som de gamle pleiede 
at sige, „en brav født af bra e“, Hans moder Agariste 
drømte, at hun havde bragt en løve til verden, og faa dage 
efter fødte hun Perikles 494 f. Kr.

Perikles blev undervist af de bedste lærere; især var 
han en ivrig elev af den berømte vismand Anaxagoras, 
hvem samtiden kaldte „fornuften“, fordi han sagde, at denne 
var hele verdens urgrund og ophav. Perikles var af naturen 
rigt begavet, og omgangen med Anaxagoras bidrog mere end 
noget andet til at udvikle hans evner og uddanne hans 
aand; den gav ham et friere syn paa tilværelsen og foragt 
for hverdagslivets smaa interesser. Den lærte ham ogsaa at 
aflægge overtro og fordomme, som hans landsmænd endnu 
laa under for. Engang i begyndelsen af den peloponnesiske 
krig indtraadte en solformørkelse, netop som flaaden skulde 
løbe ud, og mandskabet blev bange for dette ulykke-spaaende 
tegn. Da tog Perikles sin kappe, holdt den for ansigtet af 
en af de mest forsagte og spurgte: „Indgyder dette dig 
frygt?“ — „Hei.“ — „Ligesaa lidt,“ sagde Perikles, „burde 
du blive forskrækket, fordi en fjernere og større gjenstand 
skjuler sollyset for dig.“
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At Perikles sysselsatte sig med høie tanker, kom tilsyne 
allerede ved hans fremtræden: hans væsen besad en værdighed, 
som virkede mægtigere end alle en folketalers kunster. Et 
høitideligt alvor hvilte stedse over hans ansigt; ingen heftig 
bevægelse paa talerstolen rørte hans kappes folder; den 
lavtliggende vittighed, som jager efter mængdens gunst, var 
fremmed for hans tale. Denne beherskede ro var tillige 
udtryk for en ædel, høisindet karakter. Det fortælles, at 
Perikles engang blev forfulgt med skjeldsord af et usselt 
menneske overalt, hvor han gik, fra morgen til aften. Taalmodig 
fandt han sig i den skammelige opførsel, og da han kom til 
sit hus, lod han en tjener tænde en fakkel og følge 
manden hjem.

Med disse fortrin forenede Perikles en overordentlig 
veltalenhed. Hans tale var ligefrem, men vel overveiet. 
„Aldrig“ — siger historieskriveren Plutarch — „besteg han 
talerstolen uden at bede guderne om at holde borte fra hans 
mund ethvert ord, som ikke var til gavn for den foreliggende 
sag.“ Det var ikke smukt-klingende talemaader, men den 
klare tankes overbevisende kraft, som henrev hans tilhørere. 
Og naar han udsendte sine tankers pile, traf de saa sikkert, 
at de blev siddende „som biens braad“ i tilhørernes sind. Dog 
ødslede han ikke med sin veltalenhed. Man sammen
lignede ham derfor med statsskibet Salaminia, som kun 
viste sig ved høitidelige leiligheder. Kun naar det gjaldt 
vigtige sager, lod han sin stemme høre; men da lyttede 
folket til ham som til en gud; de kaldte ham „Olympieren“ 
og sagde, at han bar torden og lynild paa sin tunge.

Perikles beklædte aldrig noget embede, naar undtages, 
at han lod sig vælge til feltherre, saa ofte krigerske fore
tagender krævede det; men i sin kløgt, i sin ædle karakter 
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og i sin veltalenhed besad han saa stor magt, at historie
skriveren Thukydides med rette kunde sige, at der under hans 
ledelse „i navnet var folkeherredømme, men i virkeligheden 
eneherredømme, udøvet af statens mest fremragende mand.“

Som privatmand levede Perikles et stille liv; det fortælles, 
at han under sin lange offentlige virksomhed kun en eneste 
gang var gjest hos sine venner, nemlig ved sin fætters bryllup, 
og at han selv da forlod selskabet, førend drikkelaget begyndte. 
Men han førte intet eneboerliv; hans hus var samlingssted 
for tidens mest udmerkede mænd som Anaxagoras, billed
huggeren Fidias, tragediedigteren Sofokles, Sokrates og 
mange andre. Og sjælen i dette samliv var Perikles’s hustru, 
den skjønne og aandrige Aspasia. Med levende interesse 
fulgte hun disse store aanders udveksling af tanker og me
ninger og deltog med saa dyb forstaaelse i deres samtaler, 
at selv den største af dem, Sokrates, kaldte sig hendes 
discipel.

IL

Perikles havde allerede tilbagelagt den første ungdom, 
da han begyndte at tage virksom del i det offentlige liv. Det 
skede først, efterat Aristides var død, og aristokraten Kimon 
var bleven Athens første mand. Folkepartiet behøvede en kraftig 
fører for ikke at ligge under for dennes mægtige indflydelse, 
og føreren blev Perikles, uagtet han ved fødsel og tankesæt 
snarere hørte til den anden side. Men han overvandt sine 
naturlige tilbøieligheder, fordi han indsaa, at han kun ved 
demokratiets hjælp kunde opnaa den magt, som tilfredsstillede 



6

hans hersker-sjæl, og naa det maal, lian havde sat for sit 
liv, at gjøre Athen til den første stat i Hellas.

Ved Perikles’s indflydelse vandt demokratiet en fuld
stændig seier. Efter forslag af hans ven Efialtes fratog 
man den gamle domstol Areopagos den største del af dens 
myndighed, og den dømmende magt blev væsentlig overdraget 
til folkedommere (heliaster). Plutarch fortæller, at Kimon, 
som dengang endnu levede, „ikke kunde tilbageholde sin vrede 
over, at Areopagos’s værdighed saaledes blev fornedret;“ 
men hans forbitrelse var forgjæves. Og ligesaa lidt hjalp 
det, at tragediedigteren Æschylos i sit skuespil „Evmeni- 
derne“ lod Athene selv indrette denne domstol som en streng 
og ubestikkelig vogter for retfærdigheden og lovene. Ogsaa 
embedsmændenes og raadets magtomraade indskrænkedes, og 
folkeforsamlingen blev omtrent eneraadende i statens styrelse. 
Og forat ingen borger af hensyn til det daglige erhverv 
skulde hindres i udøvelsen af sine borgerrettigheder, fik 
dommerne og medlemmerne af raadet pengeløn, og selv delta
gelse i folkeforsamlingen blev betalt. Ja man gik saa vidt i 
gjennemførelsen af den demokratiske lighed, at de fleste 
embeder, ialfald de, hvortil ingen særegne egenskaber kræ
vedes, ikke længer besattes ved valg, men ved lodkastning.

Al magt kom altsaa i folkets hænder, men folkets leder, 
Perikles, blev statens virkelige herre. „Han havde ikke 
opnaaet magten ved utilbørlige midler,“ siger Thukydides; 
„derfor' behøvede han ikke at tale folket til behag, men 
kunde modsige det med kraft.“ Og dette herredømme be
nyttede han saa hæderlig, at han spredte en udødelig glans 
over sit navn og gjorde den tid, som efter ham er kaldt 
den perikleiske, til det mest glimrende tidsrum i Athens 
historie.
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Perikles vilde, at liver "borger skulde haVe sit sorgfrie 
udkomme. De fattigste sendte han som nybyggere ud til 
de talrige kolonier, som han grundlagde, navnlig i Thrakien 
og paa øerne i Ægeerhavet. De, som blev hjemme, havde 
rig anledning til at erhverve sit underhold ved de store 
offentlige arbeider, han satte i verk, og den livlige handel, 
for hvilken Athen blev et midtpunkt. Og desuden fandt en 
stor del af befolkningen lønnet sysselsættelse ved at gjøre 
tjeneste paa flaaden, som hvert aar gjorde et otte maaneders 
togt med seksti skibe for at holde forbundsfællerne i respekt. 
For at afhjælpe folkets tilfældige trang uddeltes undertiden 
ogsaa store partier korn gratis, men ikke regelmæssig, saa- 
ledes som det i en senere tid fandt sted i Rom. Perikles 
søgte ikke at gjøre alle lige rige eller at lade den fattige 
leve paa den riges bekostning; men ved at give arbeide til 
de trængende og ved at overføre det meste af statens byrder 
paa de formuende hævede han den almindelige velstand saa- 
ledes, at en taler i Athen med berettiget stolthed kunde 
sige: „Der findes ingen saa fattig, at han behøver at vanære 
staten ved tiggeri.“

Perikles arbeidede ikke alene for folkets selvstyre og 
økonomiske velvære, men ogsaa for dets oplysning og kultur. 
Han vilde — som det er sagt — gjøre athenerne til et folk 
af dannede herskere. Derfor indførte han en mængde natio
nale høitider, hvortil det hele folk havde fri adgang, hvor 
aandelige nydelser af enhver art vekslede med religiøse 
ceremonier, storartede optog og prægtige gilder, hvor mu
sikere, digtere og mestere i legemlig idræt kappedes om prisen. 
Og de forhen bestaaende nationalfester lod han højtidelig
holde med forøget glans, især den store Panathenæer-fest, 
der feiredes hvert 4de aar, og ved hvilken hele Attikas 
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befolkning og sendemænd fra kolonierne var tilstede. Ved 
disse fester gaves ogsaa dramatiske forestillinger; i herlige 
skuespil fremstillede de store digtere Æschylos, Sofokles og 
Euripides det skjønne og ædle i menneskelivet og førte 
fædrenes berømmelige bedrifter, vækkende og manende, frem 
for folkets øine. Heller ikke her var nogen udelukket;, thi 
Perikles dannede en egen kasse, af hvilken de fattiges adgang 
til theatret blev betalt.

Ogsaa de bildende kunsters straalende verden oplod Perikles 
for athenernes folk; han smykkede deres by med de skjøn
neste pragtbygninger og en rig mangfoldighed af andre kunst
verker, hvilke enhver frit og daglig kunde beskue. Hvor 
atheneren færdedes, i templer og haller, paa torve og i 
lunde, overalt mødtes han af kunstens frembringelser, overalt 
modtog han levende skjønhedsindtryk, som vakte og nærede 
hans skjønhedssans. I spidsen for sine kunstforetagender 
satte Perikles sin fortrolige ven, den store kunstner Fidias, 
der paa en gang var billedhugger, maler og arkitekt. Perikles 
forstod at vurdere denne mands overlegne begavelse og gav 
ham en stilling, som vi ikke kan tænke os storartet nok. 
Under hans ledelse stod ikke alene en skare fremragende 
kunstnere, som i lange aarrækker beskjæftigedes efter hans 
ideer, men ogsaa alle med kunsten forbundne haandverk; 
arkitekter, billedhuggere, malere, arbeidere i bronce og sten, 
farvere, guldsmede, elfenbenskjærere, kunstvævere, ciselører 
o. s. V. — alle arbeidede efter hans anvisning, med det maal 
for øie, som han havde opstukket. Som materiale samledes 
marmor, bronce, elfenben, guld, ibenholt, cyprestræ m. m.; 
alle disse stoffer maatte hentes fra forskjellige kanter tillands 
og tilvands, og hertil krævedes en mængde underordnede 
tjenere, saa at hver kunst havde omkring sig ligesom en 
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hær af leiede folk. Paa denne maade blev saa godt som 
enhver alder og stand sat i bevægelse. Men midtpunktet, 
saa at sige hjertet, for denne storartede virksomhed var 
Perikles’s hus. Her var mødestedet for Athens kunstnere 
og mestere; her veiedes og drøftedes planer og udkast til 
de store bygninger og kunstverker, førend Perikles, statens 
styrer, forelagde dem for folket. Saaledes fremstod hin tids 
ophøiede verker.

Herligst udfoldede Perikles sin byggevirksomhed paa 
Akropolis. Med aflang form løber denne vældige klippe fra 
øst mod vest, ganske adskilt fra Athens øvrige- aaser og 
høidedrag. Klippens sider er i det hele meget bratte, kun 
mod vest skraaner den saa jevnt nedover, at man her kunde 
faa en nogenlunde fremkommelig vei. Paa de andre kanter 
var den omtrent ubestigelig og blev det end mere ved 
kolossale mure. Klippen var Athens borg og hovedsædet 
for dyrkelsen af Athene, byens og Attikas skytsgudiude-. 
Under perserkrigene blev murene ødelagte, da Xerxes indtog 
borgen; men man begyndte straks at forsyne den med nye-, 
som for en stor del staar endnu den dag idag. Da statens 
magt tog til, og man ikke længer behøvede at frygte noget 
angreb paa selve Athen, tabte Akropolis sin betydning som 
fæstning, men vedblev at være midtpunktet for folkets religiøse 
liv. Templerne deroppe havde Xerxes brændt og styrtet i 
grus; de maatte altsaa gjenopbygges, og ved sin mægtige 
indflydelse fik Perikles sat igjennem, at disse nye bygverker 
skulde udføres saaledes, at Akropolis ved dem blev forvandlet 
fra den graa borgklippe til „en skjønhedens ædelsten, straa^ 
lende af marmor og pragt“.

Vi vil et øieblik sætte os tilbage til den tid, da Akro
polis stod der fuldendt med. sine templer og kunstverker- 



10

som en storartet helligdom for den beskyttende gudinde 
Athene, ragende høit op over den mægtige, blomstrende stad 
ved sine fødder.

Det er tiden for Panathenæer-festen, gudindens store 
høitid. De musikalske væddekampe, den ædle kappestrid i 
legemsøvelser og vaabenbrug er allerede forbi. Tre dage 
tilende har mænd og ynglinger fremvist sin færdighed og 
dygtighed i al legemlig og aandelig idræt, og seierherrerne har 
allerede faaet sin løn; kranse, flettede af oliegrene, og skjønne 
lerkar, fyldte med olie af de hellige olietrær, er uddelte 
af kampdommerne. Nu ruster alt sig til den fjerde 
dags store pomp, til det hellige festtog, den store gudefests 
høitidelige afslutning. Thi nu gjaldt det at bringe den gud
inde, under hvis huldrige beskyttelse Athen var blomstret frem 
til et „Hellas i Hellas“, en værdig tak for al den glans og 
herlighed, hvorover man i denne festens tid havde frydet 
sig. I anledning af dagen havde udvalgte jomfruer af de 
fornemste slegter med kunstøvede hænder vævet gudindens 
peplos, det hellige slør, som i høitideligt festtog skulde 
bringes op paa Akropolis. Prestinder havde ledet arbeidet, 
og under deres øine havde stadens døtre paa slørets skar
lagensrøde grund broderet gudindens bedrifter i kunstrigt 
slyngede grupperinger.

Allerede har folket samlet sig foran Athens hovedport. 
I fuld rustning, med skjold og lanse, ordner sig her det 
vaabenføre mandskab tilfods og tilhest under sine førere. 
Efter de rustede fodkjæmpere og de stolte rytterskarer følger 
de udvalgte jomfruer og metøkernes *)  døtre, alle i hvide 

*) Metøkerne var fremmede, som havde faaet tilladelse til at 
bosætte sig i Athen, men uden borgerret.
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festklæder og smykkede med kranse; liver af de unge piger 
bærer paa hovedet et baadformet offerfad eller en hellig 
kurv eller krukke. Til dem slutter sig seierherrerne i de 
forløbne dages kamplege, de ældre borgere med oliegrene i 
hænderne og efeberne*)  i sine festklæder. Særlig ærede 
mænd bærer gaverne til gudinden og skuefadene af sølv og 
guld, kunstverker, udgangne fra de bedste mesteres hænder. 
Men det vidunderligste i det hele tog er dog et stort, pragt
fuldt arbeidet skib, der trækkes frem fra sit opbevarings
sted og sættes paa ruller. Under musik og sang føres skibet 
afsted mellem den jublende mængde; det rager høit i veiret 
og udfolder som seil gudindens peplos, den nye kostbare 
festgave.

Gjennem Athens glimrende port træder det ordnede 
festtog, ledsaget af musikkor, ind paa byens grund og be
væger sig gjennem de skjønneste og rigeste gader, forbi de 
mest berømte helligdomme, hvorfra offerrøg stiger op, og 
hymnernes toner lyder mængden imøde. Ad en lang omvei 
rundt omkring Akropolis drager man derefter hen til klippens 
vestlige fod. Toget begynder at vandre opad skraaningen, 
og snart har de første naaet den brede marmortrappe, der 
fører op til Propylceeme, indgangen til borgen, paa klippens 
skrænt. Trappetrinene er i midten afbrudte af en skraa- 
nende veibane for heste og offerdyr, belagt med riflede 
marmorplader. Medens ryttere og fodfolk drager opover, 
hilses de med jubelraab af den talrige tilskuerskare, der staar 
sammenpakket paa en muret afsats, som hæver sig paa den 
høire side af trappen. Et slankt lidet tempel troner paa 
■denne mægtige murpille; det er templet for Nike apteros, den 

*) De unge mænd fra det 18de til 20de aar.
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vingeløse seiersgudinde; thi ikke ustadig svævende hid og 
did, men rolig som i et hjem dvæler seiren i sin egen stad. 
Men mængden, som trænges om helligdommen, har idag 
intet øie for templets sirlige bygning eller for frisens skjønne 
marmorgrupper, der fremstiller hellenernes kampe mod asia
terne tilhest og tilfods; den lader heller ikke blikket 
svæve hen over den herlige udsigt over land og hav; — 
nei, alles øine er rettede mod det straalende festtog, som 
vandrer forbi dem opover den brede marmortrappe til Pro- 
pylæerne, der med sin midtbygning og sine to sidefløie 
strækker sig over hele klippens vestside „ligesom et funk
lende diadem paa den fædrelandske gudeborgs pande“.

Propylæerne var af hvidt, pentelisk*)  marmor. De var 
byggede af Mnesikles ; men bygningens plan og ordning skyldes 
Perikles og Fidias. Midtbygningen, den egentlige portbyg
ning, løftede sig fra trappens øverste trin og indtog dens 
fulde bredde. Den bestod af en aaben gjennemgangshal, 
hvis gavlformede tag, saavel udad mod trappen som indad 
mod Akropolis, blev baaret af seks søiler. Hallen deltes paa 
midten ved en tvermur, hvori der fandtes fem store port- 
aabninger, svarende til mellemrummene mellem søilerne. I 
portaabningerne vai- der anbragt rigt graverede, gyldne malm
døre, ved hvis lukning der altsaa fremkom to fuldstændig 
skilte, mægtige sale. Fra midtbygningen skjød der to fløie 
frem paa hver sin side af trappen, med forsiden vendt mod 
denne. De var byggede som templer, fortil smykkede med 
aabne søilehaller. Den ene bygning indeholdt det offentlige 
billedgalleri, den anden var statens arsenal.

*) Marmoret fra fjeldet Pentelikon i Attika udmerkede sig ved 
sin renhed, fasthed og skjønne farve.
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Mellem de to fløie skrider festtoget frem og kommer 
gjennem midtbygningens søileaabninger ind i den ydre sal, 
hvis baggrund dannes af tvermuren med dens fem portaab- 
ninger. Salens vidtspændte loftshvælving, der pranger i 
lysende farver, bæres af to rader søiler, og rundt om er 
kostbare kunstverker af marmor og bronce opstillede.

Imidlertid har tempeltjenerne inde paa Akropolis til
endebragt alle forberedelser for festen, og det høitidelige 
øieblik er kommet, da de store port-døre aabnes for det 
fremrykkende tog, der lig en blinkende strøm bevæger sig 
gjennem Propylæernes høie sale for lidt efter lidt at samles 
paa tempelborgens hellige grund.

Hvilken straalende herlighed udfolder sig ikke her under 
sydens klare himmel! — Pragtfulde gudshuse, statuer af 
kobber og marmor, viegaver, bestaaende af hejlige kar og 
trefødder, stridsheste og krigsspand af drevet metal — alt 
skinnende i det sterke sollys. Hist til venstre for den ind
trædende rager en over 20 m. høi billedstøtte i veiret; det 
er Fidias’s kolossale bronce-statue af Athene Promachos. 
Med løftet lanse staar byens evig kamprustede skjoldmø, 
skuende vidt ud over land og hav. Og faa skridt bagenfor 
dette mesterverk hæver sig Athene-templet Erechtheion med 
■sin karyatide-hal*)  og sine søilerækker, grundlagt i den 

*) Paa templets sydside var en forhal, hvis tag blev baaret 
af 6 kvindelige statuer. Man kalder disse statuer karyatider, 
som nogle mener, efter' de spartanske jomfruer, der i templet 
for Athene Karyatis opførte festlige danse. Men det sand
synlige er, at de fremstiller attiske jomfruer, kurvbærer- 
inderne (kaneforerne) paa Panathenæer-festen, og at den 
yndefulde stilling, som de indtog med sine kurve paa hovedet, 
har tjent kunstnerne til forbillede.
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graa oldtid af athenernes gamle konge Erechtheus. Men alt 
overstraales af Fidias’s herligste verk, det søile-kransede 
Parthenon, templet for Athene-Parthenos, den evig unge 
jomfru, der spreder lys og klarhed blandt menneskene.

Parthenon blev opført af Athens første bygmester Iktinos 
og smykket med billedhuggerverker af Fidias. Det laa 
paa det høieste punkt af Akropolis, til høire, naar man 
traadte ind ad Propylæerne. Det vendte med forsiden mod 
øst og hvilte paa en platform af 3 trin. Først kom man 
ind i en søilegang, der med 46 søiler strakte sig rundt 
bygningens fire sider; derfra førte atter 2 trin op til cellaen, 
det egentlige tempelhus, som paa hver smalside igjen havde 
6 søiler. Det hele var opført af hvidt marmor; af samme 
stof var ogsaa de herlige grupper og reliefer, hvormed templets 
gavler og friser var bedækkede. Alle sigtede til gudinden 
Athenes forherligelse: snart fremstilles vigtige punkter i 
hendes liv, snart træk af athenernes sagnhistorie, hvori hun 
griber ind med sin kraftige hjælp. Ogsaa athenerfolkets 
taknemmelighed mod skytsgudinden tolkes ved en vældig 
reliefrække langs cellaens fris; her afbildes nemlig Panathe- 
næer-toget, glanspunktet i den store fest til hendes ære.

I cellaen stod gudindens billedstøtte — et mesterverk 
af Fidias — omtrent 13 m. høi, klart belyst af dagslyset,, 
som strømmede ned gjennem en aabning i taget. Paa den. 
ene haand bar gudinden en hen ved 3 m. høi statue af seiers- 
gudinden, i den anden holdt hun sin lanse med spidsen vendt 
opad; skjoldet var stillet hen ved hendes fødder. Saavel 
dette som billedstøttens fodstykke, ja endog gudindens san
daler var smykkede med reliefer. Billedstøttens kjerne var 
af træ; men alle nøgne dele som ansigt, hænder, øine var 
udførte i elfenben; øienstenene var dannede af ædelstene,. 
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klædningen, hjelmen og haaret af massivt guld. — Efter de 
gamle forfatteres udsagn gav den hele skikkelse et alvorligt, 
imponerende, men dog overordentlig skjønt indtryk; de er 
uudtømmelige i sine lovtaler over denne billedstøtte og regner 
den næst Zeus-billedet i Olympia for Fidias’s ypperste frem
bringelse.

Mod Parthenon vender sig det store festtog, som drager 
ind paa Akropolis gjennem Propylæernes hellige haller. 
Processionen deler sig i to halvdele, der i elliptiske buer 
omkredser templet, indtil de mødes foran hovedindgangen 
paa den østlige side. En festsang afsynges af de forsamlede 
skarer, det store brændeoffer antændes paa alteret foran 
templet, det nye fest-skrud og de øvrige offergaver henlægges 
for gudindens fod. Hermed er den alvorlige del af høitiden 
forbi, og nu begynder festens afslutning, det prægtige fælles 
offermaaltid, hvortil offerdyr er sendte fra hele Attika. Alle, 
unge og gamle, høie og lave er med i det herlige gilde, 
og jubelen lyder vidt ud over den festsmykkede stad, indtil 
solens sidste straaler forgylder Parthenons mægtige søiler,, 
og nattens mørke lægger sig over by og slette.

III.

Under Perikles blev Athen den skjønneste by i Hellas. 
Den blev ogsaa den mægtigste; thi Perikles gjorde Athen* 
til hovedstad i et stort og blomstrende rige, der omfattede 
det ægeiske havs øer og kyster. Dette herredømme var dog 
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for en del allerede grundlagt af Kimon. Da det nemlig viste 
sig, at forbundsfællerne blev trætte af krigen mod perserne, 
foreslog han, at de skulde give skibe og penge iste
denfor soldater, og hertil var de straks villige. Men følgen 
blov, at Athens stridskræfter stedse tog til, medens forbunds
fællerne mer og mer tabte evnen til at forsvare sig. Da 
forbundskassen i aaret 460 førtes fra Delos til Athen, mistede 
de ogsaa al indflydelse paa anvendelsen af sit aarlige tilskud, 
der gik op til henved 600 talenter*),  og da Perikles kom 
til magten, lod han disse penge flyde ind i athenernes stats
kasse; „vi skylder ikke forbundsfællerne noget regnskab,“ 
sagde han, „naar vi kun overholder vor forpligtelse at yde 
dem kraftig beskyttelse.“ Det var denne betydelige for
øgelse af statens regelmæssige indtægter, som gjorde det 
muligt at opføre de store pragtbygninger, af hvilke Propy- 
læerne alene skal have kostet 2000 talenter, medens uhyre 
summer gik med til lønninger, fester og kornuddelinger, men 
især til Athens befæstning og til udrustning og vedlige
holdelse af hær og flaade.

Vi har tidligere nævnt, at Perikles lod flaaden hvert 
aar gjøre et flere maaneders togt for at holde forbunds
fællerne i respekt. De fleste bøiede sig for overmagten uden 
at kny og sank efterhaanden uden kamp ned i undersaatternes 
række; andre, som knurrede eller vægrede sig ved at yde 
det fastsatte tilskud, blev tvungne til lydighed ved vaaben- 
magt; de maatte udlevere sine krigsskibe, sløife sine mure 
■og betale skat til Athen. Kun enkelte beholdt sin oprinde
lige uafhængighed.

Aar 441 gjorde øen og byen Samos ved Lilleasiens 

*) 2,400 000 kroner.
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kyst opstand mod Athens herredømme. Samos var den 
mægtigste af forbundsfællerne, en af de faa, som endnu besad 
en vis grad af selvstændighed. Samierne førte krig paa 
egen haand mod Milet og vilde ikke adlyde athenerne, som 
bød dem at holde op med kampen og underkaste sig deres 
voldgift*).  Da kom Perikles med en flaade til Samos, styr
tede det herskende aristokrati, tog 50 fornemme mænd og 
ynglinger til gisler og sendte dem i forvaring til øen Lemnos. 
Derpaa drog han hjem.

Ikke længe efter faldt samierne atter fra, efterat de 
først havde bragt sine gisler i sikkerhed ved hjælp af 
den persiske satrap i Lilleasien. Perikles slog dem i et 
stort søslag og beleirede derefter selve byen Samos. Men 
medens han med en del af skibene drog mod en fønikisk 
flaade, som nærmede sig for at bringe undsætning, gjorde 
filosofen Melissos udfald fra byen og vandt en fuldstændig seier. 
De fangne athenere blev brændemerkede paa panden med 
en ugle til hevn for, at athenerne tidligere havde merket 
de fangne samiere paa samme maade med et samier-skib **).  
Saaledes blev forhaanelse gjengjældt med forhaanelse.

Ved efterretningen om denne ulykke ilede Perikles til 
hjælp, slog Melissos og indesluttede byen med en vold; han 
vilde hellere tabe tid og penge end udsætte sine medborgere 
for nye saar og farer. Efter ni maaneders beleiring maatte 
Samos overgive sig. Perikles lod fæstningsverkerne nedrive, 

*) Man paastod, at Aspasia, der var født i Milet, paa denne 
maade vilde komme sin fødeby til hjælp.

**) Uglen var Athenes fugl og saa at sige athenernes vaaben- 
merke. — Samier-skibene var kjendelige ved en opadbøiet 
snabel.

2
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tog alle skibene og paalagde samierne en høi pengebod. 
— Fra nu af herskede Athen uanfegtet over sine forbunds
fællers udstrakte landomraade, fra Evbøa til Thrakien, fra 
Cypern til det sorte hav.

Efter sin hjemkomst fra Samos gjorde Perikles en prægtig 
ligfærd for de faldne og holdt ved deres grav en ligtale, 
som vakte den største beundring. Efter talen blev han om
ringet af kvinderne, der smykkede ham med baand og kranse 
ligesom en seierherre i kamplegene; kun Kimons søster 
Elpinike holdt sig tilbage. Men lidt efter traadte hun hen 
til ham og sagde: „0 Perikles, mange brave borgere har 
du viet til undergang, ikke i krig mod fønikere og medere, 
Hellas’s fiender, men i kamp mod en forbundsfælle, en be
siegtet stad! — Er saadanne gjerninger beundring og kranse 
værd? — Saaledes handlede ikke min broder Kimon!“

Det var det aristokratiske parti, Kimons fordums til
hængere, som talte gjennem den gamle Elpinikes mund; de 
hadede Perikles, fordi han havde omstyrtet aristokratiets 
magt. Men ogsaa blandt folkepartiets mænd havde han 
mange fiender, der fandt, at hans magt var altfor stor, at 
han ved sin mægtige indflydelse gjorde folkemagten til en 
skygge. Og i løbet af de følgende aar fik Perikles føle, 
at hans modstandere ikke manglede evne til at skade. Hans 
grundfæstede anseelse og pletfrie liv sikrede ham mod di
rekte angreb; men desto bitrere var de krænkelser, han 
maatte lide ved anfald, som blev rettede mod hans nærmeste 
omgivelser.

Fidias blev anklaget for at have tilegnet sig en del af 
det guld, som staten havde givet til Athenes billedstøtte. Det 
faldt ham ikke vanskeligt at rense sig for denne beskyldning, 
da han efter Perikles’s raad havde indrettet det saaledes, 
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at den gyldne klædning og de øvrige prydelser kunde tages 
af og veies. Men der reistes en ny og haardere anklage 
mod ham; han blev beskyldt for at have afbildet sig selv 
og Perikles paa gudindens skjold; dette var efter tidens 
tankesæt en formastelse mod guddommen. Han maatte 
vandre i fængsel og døde, førend undersøgelsen af hans sag 
var tilendebragt.

Derefter blev Anaxagoras anklaget for gudsfornegtelse 
og vilde sandsynligvis være bleven dømt til døden, hvis han 
ikke vai’ gaaet i frivillig landflygtighed. Den samme an
klage rammede ogsaa Aspasia, der blev trukket ind i sagen 
mod den gamle filosof. Perikles var bleven skilt fra sin første 
hustru, en athensk borgerinde, og havde egtet den skjønne 
fremmede fra Milet; og Aspasia havde bragt med fra sin 
fødeby en friere omgangstone og mere fremskredne anskuelser, 
end athenerne ansaa det passende for ærbare kvinder. Derfor 
var dommerne paa forhaand uvillig stemte mod hende, og 
det fortælles, at Perikles maatte anvende hele sin veltalen
heds styrke, ja endog ty til bønner og taarer for at faa 
hende frikjendt.

Saaledes gav Perikles’s modstandere i Athen sin misnøie 
tilkjende og voldte ham bekymringer paa en tid, da han 
netop behøvede hele sin aandelige kraft for at møde de 
ydre fiender, som truede ham og hans verk, Athens hersker
stilling i Hellas. Thi Sparta kunde ikke i længden finde sig 
i at blive fordunklet og overfløiet af sin gamle medbeilerske 
til herredømmet; jo mere Athens magt tog til, desto mere 
vokste misundelsen og forbitrelsen i Sparta. I 445 havde 
Perikles fornyet den vaabenstilstand, som Kimon havde sluttet 
med spartanerne; man var kommen overens om en fred paa 
30 aar paa det vilkaar, at hver stat skulde beholde sine 
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forbundsfeller. Men det viste sig i aarenes løb saare van
skeligt at vedligeholde freden ; de mange, som led under Athens 
herredømme, fandt i Sparta villigt øre for sine klager, og 
spartanerne knyttede forbindelse med Perikles’s modstan
dere i Athen. Kun ved at bestikke krigspartiet i Sparta 
formaaede Perikles at forhale krigens udbrud. Imidlertid 
lod han foretage store rustninger, forsynede magasinerne med 
krigsfornødenheder og sørgede for, at skatkammeret var 
fuldt. Atter og atter gjentog han i folkeforsamlingen: nJeg 
ser krigen komme vandrende ind over Isthmen /«

IV.

Den krig, som Perikles længe havde forudseet, begyndte 
431 og varede i syv og tyve aar. Det var en ulykkelig 
borgerkrig, som delte Hellas i to fiendtlige leire, paa den 
ene side Athen i spidsen for de demokratiske statssamfund, 
paa den anden Sparta i forbund med de aristokratiske. Den 
spredte ødelæggelse og sedelig fordærvelse ud over hele den 
hellenske verden, til lige stor skade for seierherren som for 
den beseirede, og lagde spiren til den hellenske friheds under
gang. Krigen kaldes den peloponnesiske efter Spartas for
bundsfæller paa Peloponnes.

I sommeren 431 rykkede den spartanske konge Archidamos 
med en hær paa 60,000 mand frem mod Attika. Saasnart 
Perikles erfarede, at fienden nærmede sig, lod han alle land
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distrikternes indvaanere begive sig til staden og tage med 
sig hustruer, børn og løsøre. Kun faa havde i Athen nogen 
bolig eller ven, som kunde modtage dem. De fleste maatte 
derfor slaa sig ned paa de offentlige pladse, omkring temp
lerne og mellem de lange mure, der forbandt byen med 
havnestaden Piræevs.

Imidlertid drog Archidamos herjende og plyndrende 
ind i Attika og tog en fast stilling i nærheden af Athen; 
han haabede, at det attiske folk ikke rolig vilde se paa 
ødelæggelsen af sine eiendomme. Men Perikles tillod ikke, 
at man ofrede statens sikkerhed for et utidigt kampbegjær. 
„ Trærne,“ sagde han, „som tienderne hugger om, vokser 
snart op igjen, men ikke menneskene.“ For at undgaa en
hver mistanke om forstaaelse med fienden havde han allerede 
før indfaldet i Attika erklæret i folkeforsamlingen, at Archi- 
danios var hans gjesteven; det kunde derfor hænde, at 
tienderne skannede hans huse og marker; i det tilfælde vilde 
han overlade dem til staten som offentlig eiendom, forat 
han ikke skulde have nogen fordel deraf.

Trods dette ædle eksempel paa uegennyttighed var en 
del af borgerskabet uvillig stemt mod Perikles og gav ham 
skyld for alt, hvad man maatte lide. De følte sig oprørte 
over, at deres marker blev ødelagte, og især var det unge mand
skab ivrigt for, at man skulde rykke ud og ikke taale saadan 
behandling. Ophidselsen udbredte sig over den hele by. 
Man sang smædeviser om krigsførelsen og kaldte den feighed og 
landsforræderi; men Perikles lod sig ikke skræmme. Tillands 
udsendte han kun enkelte rytterafdelinger, forat de fiendtlige 
tropper ikke skulde komme byen altfor nær; derimod lod 
han en flaade paa hundrede skibe løbe ud, medens han selv 
blev hjemme for at holde borgerne i tømme. Flaaden seilede; 
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langs med Peloponnes, herjede kysterne og indtog nogle 
stæder og fæstninger. Saaledes fik athenerne opreisning for 
den skade, peloponnesierne tilføiede dem i Attika. Men 
Archidamos drog af mangel paa levnetsmidler og af bekym
ring for sin egen hjemstavn tilbage til Peloponnes og op
løste hæren.

Den følgende vinter feirede man i Athen efter gammel 
skik en sørgefest for de borgere, der var faldne i kampen 
for fædrelandet. Deres ben lagdes i cypreskister, der blev 
udstillede i et stort telt, hvorhen enhver borger kunde 
komme for at begræde en ven eller slegtning. Efterat den 
private sorg havde varet i tre dage, begyndte den offentlige. 
Kisterne blev paa vogne langsomt førte gjennem staden til 
begravelsespladsen Kerameikos. Efter vognene kom de dødes 
hustruer, børn og paarørende; derefter fulgte den store 
skare af de øvrige borgere og fremmede. Efterat de døde var 
indesluttede i det fælles hvilested, fremtraadte den af folket 
valgte taler for at holde en ligtale. Taleren var Perikles.

Han begyndte med at prise de tapre forfædre, som 
havde ladet dette laud, frit og uafhængigt, gaa i arv til 
efterkommerne; derefter gik han over til en glimrende frem
stilling af den attiske stats fortræffelighed og knyttede 
dertil en lovtale over de sidst faldne krigere. Slutningen 
af talen lød omtrent saaledes:

„For dette vort fædreland, saa rigt paa ære, har vore 
krigere ædelmodig ofret sit liv; det er for dette, at alle vi, 
som overlever dem, ei' beredte til at lide. — De var saa- 
danne, som de burde være. Da lykken gik dem imod, mente 
de ikke derfor at have ret til at berøve staten, hvad der 
tilkom den; at ofre sig selv var for dem at betale den skat, 
som de var fædrelandet skyldige. — Mindet om deres be- 
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drifter skal ogsaa, endog i fjerne lande, varigere indskrives 
i erindringen, end paa disse gravminder. — Holder fast ved 
den tro, at lykken bestaar i frihed og friheden i modet!

Til de fædre, som er her tilstede, og som kan haabe 
paa trøst af andre sønner, siger jeg, at disse er lykkelige, 
der har endt sit liv paa en saa herlig maade; — til 
de gamle mænd, som har lidt et uerstatteligt tab, siger jeg, 
at intet er skjønnere end den ærbødighed, som et helt sam
fund yder dem, hvis sønner har gjort sig fortjente af fædre
landet; — til de sønner, hvis brødre ikke mere er til, 
siger jeg, at de har en ædel kappestrid, en stor hæderskamp 
at bestaa; — til de hustruer endelig, der er hensatte i 
enkestand og sorg, siger jeg, at den største ære eier den 
kvinde, der blandt menneskene vækker mindst opsigt.

Jeg har opfyldt lovens fordringer; jeg har sagt, hvad 
jeg troede var nyttigt; vore døde har erholdt de hæders
bevisninger, vi var dem skyldige. Fra denne dag skal deres 
børn opdrages paa statens bekostning, indtil de bliver istand 
til at tjene den. Det er en krans, som fædrelandet skjænker, 
og som enhver borger skulde ønske at fortjene. Hvor dyden 
faar den skjønneste belønning, der findes de bedste borgere. 
Og nu — ofrer eders kjære en sidste taare, og lader os 
gaa herfra ! “

Vaaren efter, aar 430, gjorde peloponnesierne atter ind
fald i Attika, men forlod skyndsomt landet efter 14 dages 
forløb af frygt for en dræbende pest, som var udbrudt i 
Athen. Denne sygdom, som kom fra orienten, var formo
dentlig bleven bragt til Athen paa et handelsfartøi. Den 
viste sig først i Piræevs, hvor indvaanerne paastod, at pelo
ponnesierne havde forgiftet brøndene, og trængte snart ind 
over landet til den af mennesker overfyldte by. Ødelæggelsen 
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var forfærdelig: unge og gamle, rige og fattige, svage og sterke, 
blev angrebne uden forskjel. Sygdommen begyndte med hede- 
i hovedet og betændelse af øinene; strube og tunge blev 
underløbne med blod, aanden stinkende, stemm en hæs; der
efter fulgte heftig hoste, brækninger og krampe. Legemet 
blev bedækket med vabler og bylder og fik en blyagtig farve. 
De syge følte en saa brændende hede i legemet, at de ikke 
taalte det mindste over sig, men laa ganske nøgne og 
helst kastede sig i koldt vand. Dertil kom en uudslukkelig 
tørst, saa at mange, hvem man ikke passede paa, styrtede sig 
i brøndene og druknede. Efter 7 til 9 dages forløb ind- 
traadte i regelen døden; kun faa overstod sygdommen, og 
da havde de som oftest tabt førligheden i et eller andet lem 
eller mistet synet eller hukommelsen, saa at de ikke engang 
kjendte sine nærmeste igjen. Lægerne kunde lidet udrette:, 
processioner til templerne og henvendelser til oraklerne hjalp 
intet. Tilsidst tabte befolkningen alt haab og mod og lod 
ethvert forsøg paa redning fare.

Sygdommen var overordentlig smitsom; især greb den 
voldsomt om sig blandt de indflyttede, som af mangel paa 
boliger var sammenpakkede i telte eller usle, usunde hytter. 
Døde og døende laa overalt; mange veltede sig halvdøde 
paa gaderne eller laa rundt om brøndene, hvor- de havde 
tyet hen for at slukke sin tørst; mange døde ogsaa i temp
lerne, hvis haller snart fyldtes med lig. Thi ærefrygten for 
guderne blev glemt, og troen paa deres magt svandt, naar 
man saa, at fromhed og vantro rammedes af samme skjæbne. 
Frygten for lovene tabte sig; thi forbryderen mente, at han 
ikke vilde leve saa længe, indtil straffen kunde naa ham. 
Alle baand løstes; man hengav sig uden sky til sine 
lyster, da liv og formue syntes skjænket for saa kort frist, 
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og ingen brød sig om at arbeide, da man hvert øieblik kunde 
vente at rykkes bort. Saaledes førte pesten med sig gudløshed, 
lovløshed og usedelighed foruden al anden jammer og elendig 
hed. „Man tabte,-“ siger Thukydides, „al ærbødighed baade 
for guder og mennesker.“

Ligesom en febersyg, der pint paa legeme og sjæl for
griber sig paa sin læge, vendte nu det ulykkelige folk hele 
sin uvilje mod Perikles. Man gav ham skyld baade for 
krigen og for pesten. Han havde brugt rænker for at 
bringe krigen til udbrud og det alene af personligt had mod 
megarerne, fordi de havde røvet to af Aspasias tjenestekvin
der, eller — som nogle paastod — af frygt for udfaldet 
af en anklage, som var reist mod ham i folkeforsamlingen. 
Og pestens rædsler var ogsaa hans verk; han havde sammen
pakket landbefolkningen indenfor- murene ligesom kvæg og 
lod de ulykkelige mennesker smitte hverandre uden at kunne 
yde nogensomhelst hjælp eller lindring.

Perikles sammenkaldte en folkeforsamling for at styrke 
folkets mod og bringe de oprørte følelser til ro; men denne 
gang formaaede han ikke at besverge stormen og vende sine 
tilhøreres blik fra den sørgelige nutid hen paa en lykkeligere 
fremtid. Kort efter blev han afsat fra sin stilling som felt
herre og dømt til en pengebod.

Paa samme tid, som han led denne offentlige tort, blev 
han ogsaa hjemsøgt af tunge sorger i sit privatliv. Pesten 
bortrev hans søster og nogle af hans bedste venner. 
Den ældste af hans to sønner af første egteskab forenede 
sig med hans fiender og udspredte de skammeligste rygter 
om hans huslige liv. Den utaknemmelige søn døde af pesten 
og blev uforsonlig mod sin fader lige til det sidste. Disse 
ulykker bar Perikles med den samme ophøiede ro, hvormed 
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han forhen havde haaret lykken; men da pesten ogsaa strakte 
hans yngste søn paa dødsleiet, kunde han ikke længer be
tvinge sin smerte. Da han efter athensk skik satte døds
kransen paa sønnens hoved, jamrede han høit og udgød 
en strøm af taarer.

Folket angrede snart sin utaknemmelighed mod Perikles; 
det valgte ham paa ny til feltherre og lagde atter statens 
ledelse i hans haand. Men han kom ikke mere til at del
tage i krigen; ogsaa han blev et offer for pesten. Den greb 
ham ikke voldsomt som de øvrige, men fortærede langsomt 
snigende hans aandelige og legemlige kraft. Han døde 429.

Da han laa for døden, var Athens første mænd samlede 
om hans leie; de priste hans herlige bedrifter og glimrende 
seire i den tro, at han ikke hørte, hvad de sagde. Men 
Perikles havde hørt alt; for sidste gang løftede han sit hoved 
og afbrød deres samtale med disse ord: „I roser mig for 
det, som ogsaa mange andre har udført, og hvori lykken 
har ligesaa megen del som jeg; men det bedste og skjøn
neste har I glemt: ingen athener har for min skyld behøvet 
at klæde sig i sørgedragt.«
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I. Skolens lærerpersonale og fagfordeling i skole- 
aaret 1886—87.

Ved udgangen af forrige skoleaar fratraadte cand. mag. 
Alb. Brock, lærer og inspektør ved skolen siden 1873, som 
udnævnt til bestyrer af den borgerlige realskole i Trondbjem. 
Som nye lærere ansattes cand, theol., univ.-stip. Sig. V. Od
land, cand, theol. J. Myhre og stud, philol. Fr. Gjertsm. 
Forøvrig foregik ingen forandring i skolens lærerpersonale, 
hvis undervisningstimer var fordelte som nedenfor anført.

1. Fr. Gjertsen, bestyrer, cand. mag., f. 1831. Norsk og 
fransk i III LG; fransk i II LG, I LG, III RG, II RG 
og I RG — 12 (11) timer.

2. M. Gjør, bestyrer, cand. mag., f. 1840. Latin og hi
storie i III LG; norsk, oldnorsk og geografi i III RG; 
oldnorsk i I LG og I RG — (17) 18 timer.

3. E. Johanssen, cand. philos., f. 1843, lærer siden skolens 
oprettelse i 1869. Norsk i II LG, II RG, VI M a, 
V M b og II M a; historie i II LG, I LG, III RG, II 
RG, I RG og VI M b; tysk i II RG og VI M a — 30 timer.

4. 2V J. Steffens, kaptein, f. 1843, lærer siden 1872. 
Gymnastik i gymnasierne og middelskolen — 12 timer.

5. A. Eliassen, cand. philos., f. 1853, lærer siden 1873, 
Mathematik i III LG, II LG og II RG; regning i VI M
a, V M b og IV M; naturfag i III M — 28 timer.
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6. Hjalmar Nielsen, premierløjtnant, f. 1844, lærer siden 
1874. Tegning i II RG, I RG, VI M a, V M a, IV 
M, III M, II M a og b og I M a og b-, skrivning i 
III M og II M a og b — 22 timer.

7. J. Schram, cand, mag., f. 1847, lærer siden 1874. 
Engelsk i I RG og VI M fransk i VI M a og b og V M 
a-, historie i VI M a-, tysk i V M a og b og III M 
— 30 timer,

8. H. Siewers, cand, philos,, f. 1821, lærer siden 1874. 
Geografi i VI M a og b, V M a og b, IV M, III M, 
II M a og I M a; historie i V M a, III M og II M a 
og b — 30 timer.

9. L. Bratt, cand, philos,, f. 1851, lærer siden 1875. 
Oldnorsk i III LG, II LG og II RG; latin i II LG 
og VI M &; tysk i I LG, I RG, VI M b og IV AI — 
30 timer.

10. A. Nærup, inspektør, cand, real,, f. 1851, lærer siden 
1876. Mathematik i III RG; regning i VI M b og II M 
b; geografi i III RG og I M b; tegning i III RG — 
23 timer.

11. G. Christensen, cand, mag., f. 1846, lærer siden 1877. 
Norsk il LG, I RG, VI M b, V M a, IV M og III M;. 
engelsk i IV M; tysk i II M b — 29 timer.

12. J. Gjør, prest, f. 1839, lærer siden 1878. Religion i 
III LG, III RG, VI M a og V M b — 8 timer.

13. M. Holt, cand, real., f. 1856, lærer siden 1880. Mathe
matik i I LG og I RG; regning i V M a, III M og II 
M a; naturfag i VI M a og b, V M b, IV M og II M a 
— 30 timer.

14. 0. Grøndahl, cand, philos., f. 1847, lærer siden 1880.
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Sang i gymnasierne, IV M, III M og II M a og b — 
4 timer.

15. Dr. Alf Torp, univ.-stip., cand. mag., f. 1853, lærer 
siden 1882. Græsk i III LG og II LG; latin i I LG 
— 23 timer.

16. H. Domaas, cand, theol., f. 1859, lærer siden 1884. 
Religion i VI M b, V M a og II M a og b — 10 timer.

17. B. B. L. Kaalaas, cand. real., f. 1851, lærer siden 
1884. Naturfag i III RG, II RG, I RG, V M a og II 
M b-, geografi i II RG, I RG og II M b — 19 
timer.

18. L. Brinckmann, cand. mag., f. 1862, lærer siden 1884. 
Græsk i I LG; engelsk i III RG, II RG og VM«; 
latin og fransk i V M b — 30 timer.

19. Sig. V. Odland, univ.-stip., cand. theol., f. 1857, lærer 
siden 1886. Religion i II LG, I LG, II RG, I RG, 
IV M og III M — 8 timer.

20. J. Myhre, cand. theol., f. 1862, lærer siden 1886. Hi
storie i V M b og IV M; norsk i II M b — 11 
timer.

21. Fr. Gjertsen, stud, philol., f. 1863, lærer siden 1886. 
Latin i IV M — 7 timer.

1. Frøken J. Heyerdahl, f. 1849, lærerinde siden 1869. 
Tysk i II M a; religion, norsk, tysk, historie og regning 
i IM « — 24 timer.

2. Frøken P. Larsen, f. 1850, lærerinde siden 1870. 
Alle fag i I S a; sang i II S a og b, III S og I M 
a og b — 22 timer.
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3. Frøken B. Bomhoff, f. 1850, lærerinde siden 1871. 
Religion, norsk, tysk, historie og regning i I M b; skrivning 
i I M a og b — 24 timer.

4. Frøken J. Aubert, f. 1846, lærerinde siden 1874. Re
ligion, norsk, geografi, regning og skrivning i II S a 
— 24 timer.

5. Frøken E. Heyerdahl, f. 1858, lærerinde siden 1877. 
Alle fag i I S b — 18 timer.

6. Fru S. Borchgrevink, f. 1846, lærerinde siden 1879. 
Alle fag undtagen sang i III S — 24 timer.

7. Frøken S. Bonnevie, f. 1859, lærerinde siden 1885. 
Religion, norsk, geografi, regning og skrivning i II S 
b — 24 timer.

Skolens kasserer og sekretær er frøken H. Fleischer, 
ansat 1879.

Skolens pedel er H. Enger, ansat 1872.



II. Disciplenes antal i de forskjellige klasser 
vil sees af efterfølgende tabel:

Klasse.

Ved ud
gangen 

af 
septbr.
1886.

Ved ud
gangen 

af 
decbr. 
1886.

Ved ud
gangen 

af 
marts 
1887.

Ved ud
gangen 

af 
juni 
1887.

Smaaskolen: IS« 21 20 20 20
I S b 15 15 16 15

II S a 25 23 23 22
II S i 17 18 16 16

III S 28 30 30 29
Middelskolen: IM a 19 21 21 21

I M b 18 18 18 18
II M a 24 24 23 23
II M b 24 24 24 24

III M 28 28 28 28
IV M E 10 10 10 11
IV ML 13 14 14 14
V M E 14 14 15 15
V M L 26 25 25 25

VI M E 18 18 19 18
VI M L 27 26 26 25

Realgymnasiet: I RG 6 h 6 5
II RG 5 4 3 3

III RG 11 11 12 12
Latingymnasiet: I LG 20 20 20 20

II LG 24 25 25 23
III LG 24 24 22 22

Samlet antal: 417 418 416 409

3
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III. Undervisningen.

I. Smaaskolen.

Følgende pensa er gj ennemgaaede i skoleaaret:

1ste klasse a og b.

Religion*').  Af bibelhistorien fortaltes og gjengaves det vig
tigste af 1ste mosebog og enkelte afsnit af Jesu levnet. 
Nogle lette salmer lærtes.

Norsk. Gjennem skriv-lyd-læse-methoden indøvedes ren og 
sammenhængende læsning af latinsk og norsk tryk. 
Hansens læsebog for begyndere læstes ud og repeteredes. 
I det sidste halvaar havde eleverne lidt hjemmearbeide; 
de fik korte lekser i læsning, og de sidste maaneder 
af skoleaaret havde de ogsaa afskrift hjemme. Anskuelses
øvelser efter Sandbergs billeder. Lette vers lærtes 
udenad.

Regning. Tallene indtil 100. Rækketælling benyttedes meget. 
Lette additionsstykker. Hovedregning. I de sidste 
maaneder lidt hjemmeregning i bog.

Skrivning. De smaa og store bogstaver’ efter afskrift paa 
vægtavlen eller i skrivebogen, først paa tavle, senere 
i skrivebog; taktskrivning.

*) Nogen bestemt afgrænset tid for hvert enkelt fag er ikke 
fastsat. Den ugentlige undervisningstid er 18 timer; 3 timer 
daglig fra 9—12 og i vintertiden fra 10—1.
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2den klasse a og b.

Religion (3 timer). Det gamle testamente efter mundtlig for
tælling. Budene lærte og gjennemgaaede uden Luthers 
forklaring. Vogts lille bibelhistorie benyttet som grund
lag. Salmer.

Norsk (9 timer). Pauss og Lassens læsebog 1ste del fra 
side 39 til side 193. Det læste gjennemgaaet og til
dels fortalt igjen af børnene. Digte udenad en gang 
om ugen. Afskrift hjemme flere gange om ugen.

Geografi (3 timer). Først de geografiske grundbegreber 
og benævnelser, jorden, dens skikkelse, bevægelse osv. 
Siden verdensdele og verdenshave, Europa med lande, 
hovedsteder, vigtigste havbugter, indsøer, elve, fjelde. 
Norge temmelig udførlig. Til støtte for hukommelsen 
benyttet E. Heyerdahls geografiske schema.

Regning (5 timer). Paa tavlen regnet additions-, subtrak
tions- og multiplikationsstykker, de sidste med ensifret 
multiplikator. I hovedet regnet med alle fire regnings
arter samtidig. Tal læst indtil hundrede tusinder. 
Regnestykker hjemme 1 — 2 gange i ugen.

Skrivning (4 timer). 5 hefter af Hj. Nielsens skrivebøger; 
taktskrivning. Desuden ogsaa sammenskrift i dobbelt
linjeret, tilinjet skrivebog.

Sang (1 time). Lette sang- og salmemelodier, indøvede og 
afsungne i enstemmigt kor.

3dje klasse.
Religion (3 timer). Det nye testamente og lidt af kirkens 

historie i de første aarhundreder efter Vogts lille bibel
historie. De 3 trosartikler og Fadervor er lært mundtlig 
og forklaret. Salmer.
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Norsk (8 timer). Pauss og Lassens læsebog 1ste del med 
tillæg fra side 193 læst og repeteret. Indholdet gjennem- 
gaaet og gjenfortalt. Diktat 2 gange ugentlig. Afskrift 
hjemme 5 gange ugentlig. Digte.

Historie (3 timer). Fortælling af Norges ældste historie 
til Norge under folkungerne. Lidt af sagnhistorien. 
N. Petersens momenter benyttede.

Geografi (2 timer). 2den klasses pensum repeteret; des
uden lært udførligere Sverige og Danmark. E. Heyer
dahls geografiske schema benyttet.

Regning (4 timer). Tavleregning i alle 4 regningsarter; 
divissionsstykker kun med ensifret divisor. Hovedreg
ning ligeledes med alle 4 regningsarter. Tal læst indtil 
hundrede millioner. Regnestykker hjemme 1 gang 
ugentlig.

Skrivning (4 timer). 5 hefter af Hj. Nielsens skrivebøger; 
taktskrivning. Sidst i aaret sammenskrift i tilinjet 
skrivebog.

Sang (1 time). Som i foregaaende klasse.
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IL Middelskolen og gymnasierne.
Undervisningstidens fordeling paa de forskjellige fag og klasser 

sees af følgende tabeller:
Middelskolen:

Gymnasierne:

I M Il M III M IV M V M a V M b VI Ma VI Mb

Religion................ 3 3 3 2 2 2 2 2
Norsk................... l * 5 5 4 3 3 3 3
Tysk..................... / b 6 5 4 4 3 4 3
Fransk .................. 2 2 2 2
Engelsk................ E5 5 5
Latin..................... L7 7 8
Historie................ 3 3 4 3 3 3 3 3
Geografi................ 4 2 2 2 2 2 2 i
Re"ninff............... 4 4 6 6 6
Naturfag................ 2 2 2 3 3 2
Skrivning............. ' 4 3 2
Tegning................ / 4 2 2 E2 1 1
San"..................... 1 1 1 1 1 1 1 1
Gymnastik............. 3 3 3 3 3 3 3 3

Sum . . 30 34 34 34 34 34 34 34

*) 1 2det halvaar afgik 1 time til oldnorsk, **) Kombineret med I RCK

1 RG og 1 LG 11 RG og 11 LG 111 RG 111 LG

Religion................ 1 1 1 1 2 2

Norsk og oldnorsk . 3 3 4 4 4 4
s II V ■

Tvsk..................... 1 1 1•—s.—'
Fransk.................. 4*) 4*) 2 2 2 2

Engelsk................ 4 5 5
Latin..................... 9 10 9
Græsk................... 6 7 7
Historie................ 3 3 3 3 3 3

Geografi................ 1 2
Mathematik........... 3+2 2 3+3 3 6 3

111
Naturfag................ 14-4**)
Tegning................ 2 2**) 2
San"..................... 1 1 1 1 1 1
Gymnastik............. 3 3 3 3 3 3

Sum . . . 33 33 34 34 35 34
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Følgende pensa er gjennemgaaede i skoleaaret: 
Religion.

I . M a og b (3 timer). Vogts mindste bibelhistorie repe
teret. — Katekismens 5 parter; deraf Iste part med 
Luthers forklaring. — Salme nr. 8, 22, 26, 93, 
599, 600, 145, 136, 175, 343, 351, 414.

II M a og b (3 timer). Af Vogts bibelhistorie for borger
skoler fra begyndelsen til kongernes 2 bøger (§72). 

— Katekismen fra begyndelsen til „ Kristelige spørgs- 
maal og svar“ (udvalgte stykker af hustavlen). 
Gjennemgaaet kirkeaaret efter fremstillingen i Öd
lands udgave — Salme nr. 27, 82, 4, 19, 92, 12, 
615, 490, 216, 146, 570, 266, 276, 322, 351, 
399, 477, 512, 435.

III M (3 timer). Af Vogts bibelhistorie for borgerskoler 
(1 time) fra § 60 til „Det nye testamente“. — 
Repetition af katekismens 5 parter; den største del 
af „Sententser af G-uds ord,“ navnlig de, dei- er 
optagne i Pontoppidans forklaring, samt enkelte 
salmer. — Ved undervisningen i katekisme (2 timer) 
blev der gaaet frem paa den maade, at, eftersom 
de enkelte stykker af de 5 parter var gjennem
gaaede og forklarede omtrent efter samme plan som 
i seminariebestyrer Saxes „Ledetraad til opbyggelig 
Undervisning i Skole og Hjem“, blev tilsvarende 
„sententser“ læste og gjennemgaaede, idet deres 
forhold til katekismens indhold stadig blev belyst.

IV M (2 timer). Af Vogts bibelhistorie for borgerskoler 
det nye testamente indtil „Palmesøndag“. — Af Pont
oppidans forklaring (Sverdrujjs udgave) 1ste part, 
dog saaledes, at det indklamrede ikke blev fordret 
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læst med samme nøiagtighed som det øvrige. — 
Enkelte salmer.

V M a og b (2 timer). Vogts bibelhistorie for borger
skoler fra „Palmesøndag“ ud lærebogen. Det hel
lige lands geografi mundtlig gjennemgaaet. — Pont
oppidans forklaring (Sverdrups udgave): den 2den 
part.

VI M a og b (2 timer). Vogts bibelhistorie for borger
skoler repeteret. — Af Pontoppidans forklaring de 3 
sidste parter, hvorhos hele lærebogen repeteredes.

I RG (1 time). Af Nissens kirkehistorie fra begyndelsen 
indtil „Schweizer-reformationen“. Under gjennem- 
gaaelsen af hvert pensum blev der lagt særlig vegt 
paa behandlingen af det dogmatiske stof og for 
reformationshistoriens vedkommende navnlig ogsaa 
paa at klargjøre den lutherske kirkes historiske og 
dogmatiske ejendommeligheder ligeoverfor den ka- 
tholske kirke paa den ene og den reformerte kirke 
paa den anden side.

II RG (1 time). I første halvaar Nissens kirkehistorie til
ende fra § 41 („Nadverstriden“) og efter samme 
plan som i foregaaende klasse. Derhos læstes og 
fortolkedes de 10 første artikler af den augsburgske 
konfession med særlig fremhævelse af konfessionens 
plan og anlæg. — I andet halvaar Johannes’ evan
gelium kap. 1—4 med J. N. Bruns forklaring. 
Under gjennemgaaelsen heraf blev hovedvegten lagt 
paa at bibringe eleverne en sikker og klar historisk 
indsigt i og forstaaelse af det exegetiske stof, medens 
dog ogsaa de momenter af den kristelige tros- og 
sedelære, som de forskjellige perikoper gav anled- 
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ning til at behandle, blev — saavidt muligt — ind- 
gaaende udviklede og navnlig ogsaa apologetisk be
lyste i forhold til de moderne vantro aandsretnin
gers indvendinger.

III RG- (2 timer). Nissens kirkehistorie fra reformationen 
til enden, hvorefter hele lærebogen repeteredes. — 
Af Johannes’ evangelium blev de 13 sidste kapitler 
(med J. N. Bruns forklaring) gjennemgaaede og 
hele evangeliet repeteret.

I LG (1 time). Som i I RG.
II LG (1 time). Som i II RG, kun at evangeliet for

tolkedes efter den græske tekst.
III LG (2 timer). Som i III RG, kun at evangeliet for

tolkedes efter den græske tekst.

Norsk og oldnorsk.

I M a og & (8 timer i 1ste, 5 timer i 2det halvaar). 
Læsning efter Pauss og Lassens læsebog (II, I). 
Gjenfortelling. Digte lærte udenad 1 gang ugentlig. 
— Begyndelsesgrundene af grammatiken indøvede 
gjennem Jensens eksempelsamling til § 11. Li Hof- 
gaards grammatik læst indledningen, §§ 1 — 23, 
71—73 og 86 I og II. Verbet desuden indøvet 
efter „Tillæg til den norske og tyske grammatik“. 
Diktat 2 gange ugentlig, 6 å 8 liujer; skilletegnene 
dikterede. Afskrift hjemme (væsentlig i 1ste halvaar).

II M a og b (5 timer). Læsning efter Pauss og Lassens 
læsebog (II, 3). Enkelte digte lærte udenad. Af 
Hofgaards grammatik er indledningen repeteret, 
desuden læst §§ 24—30, 42 — 56, 71—90, 143 —162;. 
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til analyse er benyttet Jensens eksempelsamling. 
Læsestykkerne, de udenadlærte digte, grammatiken 
og eksempelsamlingen er først oplæste og forklarede 
af læreren. — Diktat 2 gange ugentlig med ind
øvelse af komma, semikolon og punktum. De nød
vendige retskrivningsregler er meddelte mundtlig.

III M (5 timer). Til læsning benyttedes Pauss og Lassens 
læsebog (III, 1), hvoraf blev gjennemgaaet fra be
gyndelsen til „Slaget ved Lützen“. Vegten lagdes 
paa fornuftig oplæsning, og eleverne blev stadig 
øvede i et gjengive det læste. Et udvalg af digte 
lærtes udenad og deklameredes. Af Hofgaards 
grammatik blev §§ 111 —169 gjennemgaaede og 
anvendte i analyse eftei- læsebogen. 2 ugentlige 
diktater med speciel indøvelse af kolon og anførsels
tegn. De vigtigste paragrafer af Aars’s retskriv
ningsregler lærtes.

IV M (4 timer). Af Eriksens og Paulsens læsebog (3die 
del) er det for denne klasse foran i bogen opgivne 
pensum gjenuemlæst og forklaret. Særlig vegt er 
lagt paa smuk oplæsning og forstandig gjengivelse 
af indholdet; endel digte benyttede til deklamation. 
Gjennem samtale om det læste er elevernes evne 
til at udtrykke sig korrekt og tydelig stadig søgt 
opøvet. De skriftlige øvelser (1 gang ugentlig) har 
bestaaet < i gjenfortælling af et én gang fortalt lidet 
stykke af ukjendt indhold, og ved bedømmelsen er 
der taget hensyn til den mere eller mindre selv
stændige gjengivelse. — Af Hofgaards grammatik læst 
formlæren og afsnittet „Om hovedsætninger og bisæt
ninger“ ; analyse efter læsebogen.
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V M a (3 timer). Af Eriksens og Paulsens læsebog (3dje del) 
gjennemgaaet det for denne klasse foran i bogen opgivne 
pensum, samt af Pauss og Lassens læsebog (III, 2) 
Den politiske kandestøber. Der er især lagt vegt 
paa gjengivelse af det læste i en grei og kortfattet 
form. Ved læsningen af Den politiske kandestøber 
uddeltes de forskjellige roller til speciel indøvelse i 
hjemmet efter tur. — Repetition af Hofgaards 
grammatik samt gjennemgaaelse af verslæren. — 
Lette skildrende stilopgaver, gjennemgaaede og dispo
nerede paa forhaand, én hver anden uge.

V M b (3 timer;. I de første to maaneder af skoleaaret 
er læst udvalgte stykker af Eriksens og Paulsens 
læsebog (3dje del); i resten af skoleaaret er læst 
af Pauss og Lassens læsebog (III, 2): En aften paa 
Giske, Mellem slagene, en akt af Jacob von Tyboe 
og endel mindre stykker. I regelen har læreren 
paa forhaand læst op stykkerne og givet de for
klaringer og oplysninger, som var nødvendige for 
en fuldstændig forstaaelse. — Af Hofgaards gramma
tik er læst sætningslæren, stadig indøvet ved analyse 
af vanskeligere prosastykker, samt verslæren. — En 
stil er skrevet hver anden uge: fortællinger, be
skrivelser, skildringer, opgaver fra historien, over
sættelser fra tysk og omskrivning af digte til prosa. 
Opgaven er, alt eftersom den har været vanskelig, 
paa forhaand blevet mere eller mindre vidtløftig 
gjennemgaaet af læreren.

VI M a (3 timer). Af Pauss og Lassens læsebog (III, 2 
& 3) er læst: Mellem slagene af B. Bjørnson og 
Sverre af P. A. Munch; desuden endel folkeviser, 
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epistler af Holberg, digte af Wessel, Ewald, Oehlen- 
schläger, Wergeland og Welhaven, stadig paa for- 
haand oplæste og forklarede af læreren. Litteratur
oversigt og biografier dels efter ovennævnte læsebog, 
dels efter Eriksens og Paulsens læsebog (3die del). 
Repetition af grammatiken og analyse. Skriftlige 
arbeider omtrent som i 5te klasse.

VI M b (3 timer). Repetition af endel af det vigtigere 
stof fra forrige aars pensum samt en noget dybere 
indtrængen i Welhavens og Wergelands digtning og 
personligheder efter Pauss og Lassens læsebog (III, 
3). Foruden de korte oplysninger om forfatterne i 
Eriksens og Paulsens læsebog (3dje del; er ogsaa 
gjennemgaaet og læst Pauss og Lassens oversigt o ver
den norske litteratur (i læsebogens III, 3) med 
mundtlig supplering af læreren. Repetition af gramma
tiken og analyse. Stile omtrent som i 5te klasse.

I RG Norsk (3 timer). Forfatterlæsning efter Eriksens 
udvalg (læsebogens 4de del): Ewald, Wessel, Brun, 
Frimann, Storm, Rahbek, Zetlitz, Baggesen og 
Oehlenschläger. Navnlig er Oehlenschlägers Hakon 
Jarl nøiagtig gjennemgaaet, hvorefter man har ladet 
eleverne forsøge at give en skriftlig kritik af styk
kets hovedpersoner (sammenligning mellem Hakon 
og Olaf, Karker og Grib). — Eriksens litteratur
historie læst fra Holberg til Grundtvig; desuden ei
der holdt litteraturhistoriske foredrag for eleverne 
over enkelte af de betydeligste forfattere med fyl
digere paavisning af deres betydning for samtiden 
og eftertiden. — Boss’ „Troper og figurer“ er 
gjennemgaaet, og hovedpunkterne lærte ved sta
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dige henvisninger under forfatterlæsningen. — Stile 
hver 3dje uge, tildels af lettere ræsonnerende ind
hold. Opgaverne har i regelen været gjennemgaaede 
paa forhaand; men det har ogsaa (i 2det halvaar) 
været forsøgt at overlade dispositionen til eleverne 
selv, og denne er da forlangt nedtegnet efter stilen. 
Oldnorsk (1 time i 2det halvaar). Efter forbe
redende øvelse i læsning og udtale er det aller 
vigtigste af bøiningslæren gjennemgaaet efter Ny
gaards grammatik, og 8 sider læste i Nygaards 
udvalg.

II RG Norsk (2 timer). I Pauss og Lassens læsebog 
(III, 3) er læst folkeviserne med dertil hørende ud
vikling og de fleste digte af Wergeland og Wel- 
haven tilligemed læsebogens fremstilling af betyd
ningen af deres digtning. — I Eriksens litteratur
historie er læst om de merkeligste danske forfattere 
fra Grundtvig til vor tid; udvalgte stykker af for
fatterne er læste for eleverne. — Skriftlige arbeider 
liver 3dje uge, dels skildringer, dels afhandlinger. 
De sidste er i almindelighed blevno gjennemgaaede 
paa forhaand.
Oldnorsk (2 timer). Af Nygaards udvalg læst: 
Vølsungei- og Nivlunger, Balders død, Lokes straf, 
Tor og Hyme samt 7 sider af Tors færd til Utgarde- 
loke. Læst og repeteret formlæren efter Nygaards 
grammatik.

III RG Norsk (2 timer). Læst Wessels Kjærlighed uden 
strømper med benyttelse af H. Jægers udgave; 
derefter stykker af Wergeland, Welhaven, Munch, 
Moe og Asbjørnsen i Eriksens udvalg (læsebogens 
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5te del). — I Eriksens litteraturhistorie blev afsnittet 
om den norske litteratur efter 1814 læst i sammen
hæng og det vigtigste af fælleslitteraturens historie 
udtogsvis repeteret. — Gjennemgaaet læren om tro
per og figurer. ■— Stile hver 3dje uge, desuden 
enkelte ekstemporalstile paa skolen.
Oldnorsk (2 timer). I Nygaards udvalg læst: 
Vølunger og Nivlunger, Kveldulv og hans sønner 
samt Hamarsheimt, Håvamål, Gudruns klage og Hjal
mars død. Det hele artiumspensum repeteret; ligesaa 
Nygaards grammatik (formlæren). Det vigtigste af 
syntaksen meddelt mundtlig. Litteraturhistorie efter 
Nygaards oversigt, i hans udvalg.

I LG 1I som i de tilsvarende klasser af realgymnasiet.
II LG f

III LG Norsk (2 timer). Læst Holbergs Erasmus Mon- 
tanus (Æ Jægers udgave). Forøvrigt somi III RG. 
Oldnorsk (2 timer). Af Nygaards udvalg side 
17—28, 195 — 211. Digte: Hamarsheimt, Gudruns 
klage og Hjalmars død. Repeteret det læste samt 
Nygaards grammatik (formlæren). Henvisninger til 
syntaksen. Reale og etymologiske oplysninger. Dik
teret en kort udsigt over den oldnorske litteratur
historie.

Tysk.

I M a ogb (3 timer i 2det halvaar). Kr. Lassens læsebog 
til side 16. Skriveøvelser 1 ä 2 gange ugentlig.

II M a og b (6 timer). Kr. Lassens læsebog er benyttet; 
deraf gjennemgaaet til 2den afdeling med forbi- 
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gaaelse af afsnittet om ægte og uægte sammensatte 
verber De norske eksempler gaves først i hjemme
lekse og benyttedes siden til skriftlig gjengivelse 
(stil) paa skolen, dog saaledes, at eleverne fik vide, 
hvilke eksempler de skulde skrive, foi- at kunne 
forberede sig hjemme. Hvei- ny lekse blev forud 
gjennemgaaet paa skolen ved ekstemporal over
sættelse af eleverne. De tilsvarende afsnit af Hof
gaards grammatik læste og repeterede.

III M (5 timer). Knudsens tyske læsebog fra adverbierne 
og ud eksempelsamlingen; af læsestykkerne til 2den 
afdeling. — Hofgaards grammatik i sammenhæng 
fra verberne til syntaksen. Analyse, oversættelse, 
retroversion og indledende samtaleøvelser over udenad
lærte smaastykker. — Skolestil en gang ugentlig, 
dels efter læsebogens norske eksempler, dels efter 
Knudsens stiløvelser for middelskolen, hvoraf i 2 det 
halvaar gjennemgaaet mundtlig indtil adjektivet. 3 
timer anvendtes til læsebog og grammatik, 2 timer 
til stiløvelse eller eksempelsamlingen.

IV M (4 timer). Af Pauss og Lassens læsebog læst: 
Gott grüsst manchen, der ihm nicht dankt, Sne- 
wittchen, Dornröschen, Sechse kommen durch die 
ganze Welt, Die Geschichte von Kalif Storch, Wil
helm der Erobrer, Herr Baron Münchhausen erzählt. 
— Efter Løkkes grammatik læst formlæren og repe
teret til verberne. Stile hver uge paa skolen, 
hveranden uge hjemme. Leksen i læsebogen 
er iforveien oversat og gjennemgaaet paa skolen.

V M a og b (engelsklinjen 4, latinlinjen 3 timer). Pauss og. 
Lassens læsebog fra „Der Mittag auf dem Königsee“ 
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til „Rolands Tod“. Delvis repetition af læsestyk- 
kerne; retroversionsøvelser fra det oplæste stykke. 
Der lagdes an paa flydende og sikker oversættelse 
og ren oplæsning. Af Løkkes grammatik repeteret 
formlæren og af syntaksen læst dativ, genitiv og ad
jektiverne; engelsklinjen desuden de tilsvarende styk
ker af Knudsens stiløvelser. 1 skolestil hver uge, 
1 hjemmestil li veranden uge.

VI M a (engelsklinje, 4 timer). Af Pauss og Lassens 
læsebog er læst de letteste stykker i den sidste 
halvdel af bogen. I det sidste halvaar benyttet 
„Hoffart und Demuth“, tildels kursorisk. Af Knud
sens stiløvelser er oversat afsnittene om genitiv, 
konjunktiv, infinitiv, participium, relativsætninger og 
konjunktionsbisætninger. De dertil svarende §§ af 
Løkkes grammatik er læste. Desuden er hele Løkkes 
grammatik repeteret. Skolestil er skrevet hver uge, 
hjemmestil hveranden uge.

VI M & (latinlinje, 3 timer). Af Pauss og Lassens 
læsebog læst 2 sider af Lucas Kranach (resten, der 
stod tilbage fra forrige klasse), Die deutschen Städte 
im Mittelalter, Die Linde, Blücher und Scharnhorst, 
Aufruf des Königs von Preussen, Die Schlacht bei 
Leipzig. Digte: Die Grenadiere, Die Wallfahrt nach 
Kevlaar, Lor-Ley, Des Sängers Fluch. Læst syn
taksen efter Løkkes grammatik fra Kap. 7 ud og 
repeteret hele syntaksen. Hver uge en skolestil og 
hveranden uge en hjemmestil. Stadig repetition og 
indøvelse af formlæren.

I RG (1 time). Læst og forklaret Schillers „Wilhelm 
Teil“ til side 83 (Denzels udgave).
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2 RG (1 time). Af Schillers „Wilhelm Teil“ er læst de 
to sidste akter. Derpaa er læst kursorisk udvalgte 
stykker af Gundersens tyske læsebog

1 LG (1 time). Som i I RG.

Fransk.

V M a og b. (2 timer). Læst og repeteret Knudsens 
og Wallems franske læsebog I til de uregelmæssige 
verber med tilsvarende stykker af Knudsens franske 
grammatik. Hovedvegten lagt paa en korrekt ud
tale af de enkelte lyd og ord, samt paa sikkerhed 
i den almindelige formlære.

VI M a og b (2 timer). Knudsens og Wallems franske 
læsebog fortsat ud eksempelsamlingen; af læse- 
stykkerne omtrent 15 sider. Repetition af form
læren; af syntaksen læst de vigtigere afsnit (ord
stillingen, participierne, negtelserne). Retroversion 
efter eksempelsamlingen til nr. 18. Diktat i 1ste 
halvaar.

I RG (4 timer i 1ste og 3 timer i 2det halvaar). Af 
Knudsens og Wallems læsebog II omtrent 80 sider. 
Knudsens grammatik gjennemgaaet. 1 stil ugentlig.

II RG (2 timer). Af Knudsens og Wallems læsebog II 
omtr. 100 sider. Knudsens grammatik repeteret.

III RG (2 timer). Knudsen og Wallem: Nyere franske for
fattere i udvalg. Knudsens grammatik repeteret. 
Øvelser i at ekstemporere.

I LG I
II LG . som i de tilsvarende klasser af realgymnasiet.

III LG
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Engelsk.

IV M (5 timer). Løkkes læsebog for begyndere er be
nyttet og læst til „Aristides“. „Easy Dialogues“ 
er brugt til samtaler mellem lærer og elev eller 
eleverne indbyrdes, og undervisningen er hyppig ledet 
paa engelsk for at vænne eleverne til at forstaa 
sproget, naar det tales, og til selv at udtrykke sig 
deri. Formlæren af Løkkes grammatik er læst og 
repeteret. 1 ugentlig diktat, hovedsaglig efter 
kjendte stykker.

V M a (5 timer). Fortsat læsning af de sammenhængende 
stykker i Løkkes engelske læsebog for middelskolen 
I; denne bog læst tilende. Af Løkkes gramma
tik læst syntaksen til verbets tider, med til
svarende mundtlig gjennemgaaelse af Løkkes stil
øvelser. 1 ekstemporalstil ugentlig og hveranden 
uge 1 hjemmestil af de sammenhængende stykker i 
Løkkes engelske stiløvelser. Hovedvegten i den 
mundtlige undervisning lagt paa korrekt udtale 
og færdighed i at oversætte efter forberedelse, end
videre paa evne til at oversætte mundtlig lette 
eksempler fra det daglige livs samtalestof. Stilene 
nøiagtig gjennemgaaede og siden udenadlærte; af og 
til en liden diktat for at støtte Orthografien.

VI M a (5 timer). „The Children of the New Forest by 
Marryat“ i skoleudtog (tysk udgave); kursorisk og 
statarisk læsning. Indøvelse i mundtlige udtryk og 
vendinger; de vigtigste synonymer og præpositioner 
behandlede. Formlæren er i sin helhed repeteret, 
og syntaksen læst til sætningslæren; til indøvelse 
heraf er benyttet Knudsens engelske stiløvelser for 

4 
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middelskolen. Diktatøvelser hveranden uge ; de gjen
nemgaaede diktat-themaer er tildels lærte udenad og 
"benyttede til samtaleøvelser paa engelsk. Hjemme
stil hveranden uge, skolestil hver uge.

I RG (4 timer). Statarisk læsning: Fjerdedelen af Dickens. 
Sketches (Løkkes udgave) ; .ligeledes af Sommerfeldts 
„Engelsk læsning for gymnasiet“ omtrent en fjerde
del. Synonymer og præpositioner er lærte udenad efter 
Knudsens stiløvelser. Af Løkkes grammatik er gjennem- 
gaaet lydlæren i sammenhæng og dens gloseforraad lært 
udenad til fremmede ords sammensætning. Diktat- 
øvelser. Ekstemporalstile hver uge (uden leksikon) ; 
hjemmestil hveranden uge efter Schrams stiløvelser 
I. I sidste halvaar er de skrevne stile repeterede 
efter stiløvelserne. Af Sommerfeldts „Engelsk littera
turhistorie“ er gjennemgaaet forskjellige biografier. 
Stadige øvelser i udtryk og vendinger.

II RG (5 timer). Statarisk læst af Løkkes engelske for
fattere: Dickens, Macauly, Stanhope, Byron, „Merchant 
ofVenice“med tilføiede biografiske notitser. Kurso
risk læst endel af Dickens Sketches. Hjemmestil 
hveranden uge og ekstemporalstil hver uge efter 
Knudsens og Løkkes stiløvelser for realgymnasier. 
Repetition af grammatik, synonymik og præpositions
lære ; læst ordsamling. I stilundervisningen har man 
søgt at give eleverne det størst mulige og sikreste 
forraad af det moderne sprogs almindeligste gloser 
og vendinger, med specielt hensyn paa skriftsproget. 
De gjennemgaaede stile er lærte udenad og fore- 
dragne i rettet form i en senere time. I den mundt
lige undervisning er hovedvegten lagt paa en sikker 
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og korrekt udtale, samt paa evne til at oversætte 
med færdighed paa god norsk. I de ovennævnte 
mundtlige stiltimer har man forsøgt at bibringe eleven 
evne til at udtrykke sig med lethed i almindelige 
vendinger.

III RG (5 timer). Statarisk læst „Merchant of Venice“, 
og det læsestof af Byron, som findes i Løkkes 
„Engelske forfattere“, samt stykker af Sommerfeldts 
„Engelsk læsning“; de samme bøger anvendte til 
kursorisk læsning. Litteraturhistorie er læst efter 
Sommerfeldts lærebog. Repetition af grammatik, 
synonymik, præpositionslære og ordsamling. Hver- 
anden uge hjemmestil og hver uge ekstem
poralstil efter Schrams stiløvelser. Mundtlig er 
gjennemgaaet Brekkes stiløvelser for middelskolen. 
Fremgangsmaaden og maalet for undervisningen 
som i II RG.

Latin.

IV M (7 timer). Efter Schreiners grammatik er hoved
reglerne nøiagtig gjennemgaaede, medens undtagelser, 
kjønsregler o. 1. enten er oversprungne eller kun 
kortelig berørte. Til hver dag er læst stykker af 
Andersens læsebog, svarende til dagens grammatik- 
lekse med stadig gjentagelse af foregaaende dags 
pensum. I grammatiken naaedes ud formlæren, og af 
syntaksen blev stedsbestemmelser, participiet (gramm. 
§§ 206 og 256), gerundium og gerundiv samt viljesæt
ninger læste. — Stile er skrevne efter læsebogen med 
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forudgaaende gjennemgaaelse, to gange ugentlig, dels 
hjemme, dels paa skolen.

V M li (7 timer). Paabegyndt sammenhængende forfatter- 
læsning. Af Andersens udgave af latinske klassikere 
læst det for middelskolen reglementerede pensum af 
Cornelius .Nepos og Phædrus. Formlæren repeteret 
efter Schreiners grammatik, og af syntaksen læst 
og repeteret til participium. Ugentlig skrevet 1 
ekstemporalstil og hver anden uge 1 hjemmestil efter 
Andersen og Gjørs stiløvelser; skrevet ud til eksempler 
paa infinitiv. — Hovedvegten lagt paa sikkerhed i 
formlæren og de almindeligste syntaktiske fænomener 
med specielt hensyn paa kasuslæren. Hyppige hen
visninger til grammatiken, og rum tid anvendt til 
gjennemgaaelse af stilene.

VI M b timer). Læst og repeteret 2den og 3dje bog af 
Cæsar „de bello Gallico“ samt Ciceros 1ste og 3dje 
tale mod Katilina. Af Schreiners grammatik er 
det hovedsagelige af formlære og syntaks gjennem
gaaet ; desuden Gjør og JoJianssens schema. For- 
fatterleksen til næste dag er oversat og forklaret 
paa skolen; henvisninger til grammatiken.

I LG (9 timer). Gjennemgaaet Sallusts Katilina, Ciceros 
tale pro imperio Pompei samt omtrent 1200 v. af 
O vids Metamorphoses. Endel af Schreiners glossar 
er lært i daglige lekser; af Schreiners grammatik er 
syntaksen repeteret. Ved undervisningen har hoved
vegten været lagt paa forstaaelsen af de formelle 
og syntaktiske vanskeligheder. Man har tillige søgt 
at vænne eleverne til en saavidt mulig feilfri og 
flydende oversættelse og har derfor ved hver times 
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begyndelse ladet dem hurtig oversætte paany det 
pensum, som har været gjennemgaaet den fore- 
gaaende dag. Forsaavidt tiden har tilladt det, er 
hver ny lekse først gjennemgaaet ved kursorisk over
sættelse af eleverne selv.

II LG (10 timer). Læst Vergils Æneide lib. II, af Livius 
100 kap. (lib. XXI og lib. XXII til kap. 37 inkl.) 
og af Ovids Metamorph. 430 v. — Leksen i for
fatterne til den følgende time er oversat paa skolen. 

■— Af Schreiners grammatik læst syntaksen, af hans 
glossar det tilbagestaaende fra 1ste klasse. Stile 
og oversættelser efter Gjør og Johanssens samt Hen- 
richsens samlinger, 2 hver uge.

III LG (9 timer). Forfatterlæsning: Tacitus’ Germania, 
Horats’ oder 500 v. og breve 900 v. samt Ciceros 
taler pro Archia poeta og pro Ligario (den sidste 
kursorisk); repeteret det pensum, som blev lagt op 
til examen artium. — Af Schreiners grammatik blev 
hovedpunkterne af syntaks og formlære gjennem
gaaede, og det væsentligste af antikviteter og littera
turhistorie læst efter Weisses bog. 2 oversættelser- 
ugentlig, dels efter Henrichsens opgaver, dels efter 
Nygaards samling af danske og norske artiums
opgaver (program fra Fredrikshalds skole 1884).

Græsk.

I LG (6 timer). I første halvaar og de par første maane- 
der af 2det halvaar læst og repeteret Schon-Bruuns 
grammatik med tilsvarende læsning i læsebogen.
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Derpaa paabegyndt Xenofons Anabasis efter Her
manstor ffs udgave og i den læst til II, 5.

II LU (7 timer). Læst 1ste bog af Xenofons Anabasis fra 
kap. 4 og 3000 v. af Homers Odyssee (slutningen 
af 2den bog, 3dje, 5te, 6te, 7de, 20de, 21de og 
22de bog). Grammatik {Schou-Bruuns) har i 1ste 
og 2den klasse været læst daglig i smaalekser, saa- 
ledes, at man, hvergang lærebogen er læst tilende, 
ufortøvet er begyndt fra nyt af. Erfaring har vist, 
at kun ved denne uafbrudte grammatiklæsning, samt 
derved, at man i den første halvdel af de 3 aar 
overveiende lægger an paa at indøve eleverne i for
merne og gjøre dem fortrolige med disse, vil de 
sproglige vanskeligheder i dette fag kunne over
vindes, saaledes at man i den sidste halvdel af tiden 
næsten kan lade den sproglige analyse bero og an
vende tiden paa en frugtbarere maade. Eleven 
vil da kunne faa nogen forstaaelse af den læste 
litteraturs poetiske og ethiske værd, hvad der ikke 
lader sig gjøre, uden at han er vel fortrolig med 
formerne, saa at ikke indholdet glemmes over ar
beidet med disse.

III LG (7 timer). Læst Platons „Apologien“ og Sofokles’ 
Antigone, hvorpaa det hele artiumspensum er repe
teret. Litteraturhistorie og antikviteter gjennem
gaaede, og grammatiken repeteret.

Historie.

1 M a og b (3 timer). Winthers historie til Karl X 
Gustav.
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II M « og & (3 timer). Schjøths verdenshistorie (2den 
udgave) til Graccherne.

III M a og & (3 timer). Schjøths verdenshistorie fra Grac
cherne til den nyere tid.

IV M (3 timer). Schjøths verdenshistorie fra 1300 —1648 
(Ludvig XIV). Eriksens Nordens historie fra 
Sverre og Magnus (side 38) til Sverige under 
Was aslægten.

V M a og b (3 timer). Schjøths verdenshistorie: Den 
nyere tid til Frankrige som keiserdømme. Eriksens 
Nordens historie fra Danmark og Norge under 
adelsvældet til Sverige fra 1654—1814.

VI M a og b (3 timer). Nordens historie og verdenshisto
rien repeteret efter Eriksens og Schjøths lærebøger.

I RG (3 timer), Thriges mindre lærebog i oldtidens hi
storie læst og repeteret. Horns geografi til Tysk
land.

II RG (3 timer). Frankriges historie efter Blochs lærebog 
læst og repeteret. Horns geografi fra Mellem-Eu- 
ropa til Øst-Europa.

III RG (3 timer). Eriksens Nordens historie fuldstændig læst 
med alle tilbageblik. Oldtidens historie repeteret 
efter Thrige og Frankriges historie efter Bloch.

I LG i
II LG [ som i de tilsvarende klasser af realgymnasiet.

III LG I

Geografi.

I M a (4 timer). Gjennemgaaet geografi for begyndere 
af H. Siewers.
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I M & (4 timer). Efter Horns lille geografi for middel
skolen er gjennemgaaet Europas lande. Ved hjælp' 
af rudenet er først vedkommende lands omrids trukket 
op paa vægtavlen. Naar tegningen er bleven nogen
lunde korrekt, er den udfyldt med bjerge, floder og byer. 
Derpaa er landenes naturlige beskaffenhed, nærings- 
veie og befolkning i store træk blevet gjennemgaaet, 
og endelig har eleverne faaet i opgave ved en teg
ning i egne bøger at godtgjøre, at alt væsentligt er 
opfattet og lært.

II M a (2 timer). Dahms geografi fra begyndelsen til 
Rusland.

II M & (2 timer). I begyndelsen af skoleaaret repeteredes 
først Norges geografi, hvorefter læstes og repeteredes 
Asien, Afrika, Amerika og Australien væsentlig efter 
Siewers’ geografi for begyndere. I omtrent halvanden 
maaned ved skoleaarets slutning læstes det vig
tigste af den fysiske geografi i tilslutning til Horns 
geografi for middelskolen (indledningen).

Undervisningen har været drevet saaledes: Af 
det land, som skulde behandles, har læreren paa 
vægtavleu først tegnet et omrids og ved hjælp af 
dette nærmere paavist landets figur, hvorefter ele
verne i sine kart-tegnebøger med farvet blyant har 
tegnet kartet efter et par gange. Derefter har 
læreren gjennemgaaet og paa vægtavlens kart afsat 
bjerge, floder, landgrænser, byer etc., hvorpaa 
eleverne siden har tegnet disse ting paa et af sine 
karteri kart-tegnebogen med forskjellig farve. Naar 
landet eller en del deraf saaledes har været 
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gjennemgaaet, har disciplene havt det til lekse efter 
lærebogen. Under eksaminationen har de maattet 
tegne paa vægtavlen kart over det i leksen om
talte land.

Til hjælp under karttegningen har været benyttet 
et kvadrat, som ved to paa hinanden lodrette linjer 
er delt i 4 mindre kvadrater (altsaa et aksesystem). 
Ved lærerens fortegning paa vægtavlen er da kyst
linjens retning i forhold til dette aksesystem nærmere 
paapeget.

Den fysiske geografi blev gjennemgaaet efter 
Horns lærebog ved foredrag fra lærerens og gjen- 
fortælling fra elevernes side.

III M (2 timer). Dahms geografi fra Tyskland til Spanien. 

IV M (2 timer). Dahms geografi fra Frankrige til Asi
ens øer.

V M a og ö (2 timer). Dahms geografi fra Afrika og 
bogen ud.

VI M a og b (2 timer). Dahms geografi repeteret i sin 
helhed.

I RG- (1 time). Fysisk geografi efter- Henrichsens lærebog 
med overspringelse af afsnittet om jordmagnetismen 
og luftens elektricitet, da eleverne endnu ikke havde 
læst de tilsvarende afsnit af fysiken. I de sidste 
maaneder af skoleaaret er læst politisk geografi efter 
Gundersens lærebog fra begyndelsen til Norge.

II RG (1 time). Som i I RG.

III RG (2 timer). Gundersens geografi for realgymnasierne 
repeteret, navnlig blev de skandinaviske lande nøi- 
agtig gjennemgaaede. Af de udeneuropæiske lande 
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medtoges, foruden kolonierne, China, Japan og de 
nordamerikanske fristater. Ethnografien meddeltes 
i oversigt; ligesaa gaves en almindelig oversigt 
over de forskjellige statsforfatningers væsentlige eien- 
dommeligheder.

I fysisk og mathematisk geografi blev Henrichsens 
og Johannessens lærebøger gjennemgaaede.

Hegning og mathematik.

I M a og b (4 timer). De 4 regningsarter med ube
nævnte hele tal er repeterede efter Johannesens regne
bog, derefter de 4 regningsarter med benævnte hele 
tal. Hjem meregning 1 gang ugentlig.

II M a og b (4 timer). Først repeteredes de 4 regnings
arter med hele tal. Resten af aaret gik med til 
den almindelige brøklære, der indøvedes ved mundt
lig eksamination, regneøvelser paa vægtavlen og op
gaver paa egen tavle i timerne, medens hjemme
opgaver kun en og anden gang blev anvendte.

III M (5 timer) Efter repetition af den almindelige brøk
lære er der gjennemgaaet decimalbrøk, enkelt og 
sammensat reguladetri, procentregning og lidt rente- 
regning, stadig med reduktion til enheden I andet 
halvaar er 2 timer om ugen anvendte til simple 
konstruktioner med optrækning.

IV M (6 timer). I september og oktober anvendtes 
5 timer ugentlig til arithmetik, hvorved Bonnevies 
lærebog indøvedes fra begyndelsen og til polynomers 
multiplikation. Senere fortsattes med 3 ugentlige 
timer til decimalbrøk. Fra november begyndtes med 
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geometri, og i skoleaarets løb blev 1ste bog af 
Bonnevies lærebog læst og repeteret. I praktisk 
regning: reguladetri og procentregning.

V M a og b (5 timer). I geometri begyndtes med repe
tition af 1ste bog fra parallele linjer. Resten af 
geometritimerne i 1ste halvaar anvendtes til kon
struktionstegning, idet samtlige øvelsesopgaver, som 
er tilføiede 1ste bog i lærebogen, blev udførte af 
eleverne i deres egen konstruktionsbog. I 2det 
halvaar læstes 2den bog og konstrueredes de til
svarende øvelsesopgaver; 3dje bog læstes næsten ud. 
I arithmetik læstes decimalbrøk, ligninger af 1ste 
grad og proportioner. I praktisk regning; procent
regning.

VI M a (6 timer). Undervisningen i arithmetik (Bonnevies 
lærebog) begyndte med repetition af stykket om 
proportioner. Dernæst læstes nyt potenser, rod
størrelser og ligninger af 2 den grad med opgaver, 
alt i 1ste halvaar. I 2det halvaar læstes logarithmer 
og den hele lærebog blev repeteret. I geometri 
(Bonnevies lærebog) begyndtes fra stykket om rum- 
størrelsers forhold og læstes i 1ste halvaar til cir
kelens beregning. I 2det halvaar repetition af den 
hele lærebog samt cirkelberegning og opgaver af 
forskjellig art. I praktisk regning: renteregning, 
rabat-, disconto-, delings- og blandingsregning samt 
opgaver af forskjelligartet indhold.

VI M b (5 timer). Efter Bonnevies lærebøger blev af nyt 
gjennemgaaet fra trianglers fladeindhold og fra po- 
tentser. I praktisk regning indøvedes rabat-, dis
conto-, rente- og rentesrente-, selskabs- og bian- 
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dingsregning samt beregning af legemers kubikindhold. 
Ofte hjemmearbeider. I sidste halvaar blev 2 sammen
hængende timer hver uge anvendte til ekstemporal- 
arbeider paa skolen.

I RG (5 timer). Brochs arithmetik er gjennemgaaet fra 
begyndelsen til rodstørrelser. Desuden er læst 
Bonnevies geometri forfra til beviset for s10 og 
Guldborgs trigonometri til § 51.

II RG (6 timer). I 1ste halvaar anvendtes 3 ugentlige 
timer til gjennemgaaelse af Brochs arithmetik fra 
kjædebrøk og 3 andre timer ugentlig til repetition 
af trigonometrien (Guldbergs lærebog) og indøvelse 
af denne ved opgaver. I 2det halvaar blev arith- 
metiken læst tilende. Derefter blev stereometrien 
(Guldbergs lærebog) læst og indøvet ved opgaver. 
Samtidig læstes analytisk geometri efter Guldbergs 
lærebog til hyperbelen.

III RG (6 timer). Efter Guldbergs analytiske geometri læstes 
lærebogen ud fra ellipsen. Dr. Holsts funktionslære 
blev gjennemgaaet i sin helhed, hvorefter det hele 
artiumspensum repeteredes. Hver- uge gaves skrift
lige hjemmearbeider og et par gange om maaneden 
ekstemporalarbeider paa skolen.

I LG (2 timer). Brochs arithmetik er gjennemgaaet fra 
begyndelsen til rodstørrelser.

II LG (3 timer). Først blev Brochs arithmetik gjennem
gaaet fra forhold og proportioner og ud med forbi- 
gaaelse af beviset for binomialformelen og kubik
roduddragning. Efterat dette var tilendebragt ved 
udgangen af februar, læstes stereometrien (Guldbergs 
lærebog) i resten af skoleaaret.
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III LG (3 timer). I 1ste halvaar Guldbergs stereometri 
med opgaver. I 2det halvaar repetition af det hele 
pensum samt øvelser i løsning af opgaver.

Naturfag.

II M a og b (2 timer). De to første maaneder benyttedes 
til forevisning og beskrivelse af en del af de mest 
karakteristiske former af pattedyr og fugle. Hertil 
benyttedes dels udstoppede dyr af skolens samling 
f. eks. ekorn, grævling, røskat, spidsmus, muld
varp, flagermus, falk, ugle, svale, ravn, gjøg, due, 
spæt osv., dels Dybdahls plancher f. e. af abe, 
sæl, drøvtygger, hval. Undervisningen dreves dels 
paa den maade, at læreren i korthed beskrev det 
foreviste dyr, hvorefter fulgte en fri gjengivelse af 
det fortalte af eleverne, dels saaledes, at eleverne 
selv maatte beskrive det fremviste dyr og søge at 
udfinde det karakteristiske ved dyrets form og ydre 
bygning, samt heraf drage slutninger om dyrets 
opholdssted og levevis. Derhos benyttedes hyppig 
Brehms „Dyreriget“ til oplæsning af skildringer af 
det behandlede dyrs levesæt.

I resten af aaret læstes og repeteredes „Patte
dyrene“ efter Sørensens „Dyrerigets naturhistorie“ ; til 
læsningen knyttedes i størst mulig udstrækning skil
dringer af de vigtigere dyrs levevis efter en større 
haandbog.

III M (2 timer). Zoologi: Sørensens lærebog fra begyn
delsen til „Fiskene“ læst og repeteret. Bo
tanik: Efter Sørensens lærebog fra begyndelsen 
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til planternes inddeling. Gjennemgaaelsen af dette 
afsnit foregik samtidig med indsamling og forevisning 
af levende planter i løbet af vaaren og sommeren.

IV M (2 timer). Efter Sørensens lærebog fra planternes 
ydre bygning til de blomsterløse planter med forbi- 
gaaelse af planternes indre bygning og liv. — Af 
zoologien er gjennemgaaet fra fiskene til insekter 
med suge- eller stikkemund.

V M a og b (3 timer). Fra skoleaarets begyndelse om
trent til midten af september læstes botanik. Tiden 
anvendtes herved udelukkende til plantebestemmelser 
efter Sørensens „Norges flora“. I regelen indsam
ledes saa mange planter, at hver gut i klassen fik 
sit eget eksemplar. Bestemmelsen foretoges dels 
skridtvis efter floraen, dels blev den fremlagte plantes 
enkelte dele gjennemgaaede og beskrevne og resul
tatet opskrevet paa vægtavlen; denne beskrivelse 
benyttedes derpaa ved bestemmelsen efter floraen.

Resten af aaret anvendtes til fysik, hvoraf læstes 
og repeteredes efter Henrichsens lærebog indtil af
snittet om magnetisme og elektricitet. De vigtigste 
i lærebogen omtalte forsøg foretoges dels før, dels 
efterat eleverne havde havt vedkommende stykke i 
lekse. De vanskeligere stykker især i begyndelsen 
har været gjennemgaaede, førend de læstes af eleverne. 

VI M a og b (2 timer). Henrichsens lærebog i fysik er 
repeteret i sin helhed, ledsaget af eksperimenter. 
Efter Sørensens lærebog er gjennemgaaet planternes 
indre bygning og liv. Repetition af middelskolens 
hele pensum i zoologi og botanik. Øvelser i plante- 
bestemmelser.
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I RG (5 timer). Af fysiken læstes og repeteredes i 3 
timer ugentlig mekanik og akustik efter Schiøtz’s 
lærebog. Bølgebevægelsen blev gjennemgaaet i sin 
helhed. Hist og her blev foretaget en del tilføielser 
udenom lærebogen f. eks. kastebevægelse, skaal- 
vægten, kapillarfænomenerne, luftpumpen osv., væ
sentlig af hensyn til beregningsopgaverne. De van
skeligere afsnit blev gjennemgaaede før læsningen. 
Undervisningen ledsagedes af forsøg ved hjælp af 
skolens apparatsamling; af disse kan fremhæves: 
1) faldmaskinen; 2) kræfters dreiningsevne; 3) tyngde
punktsbestemmelser; 4) træghedsmoment; 5) bestem
melse af spec.vegt; 6) luftpumpen; 7) endosmose; 8) 
sirenen, monochorden, klangfigurer, longitudinelle 
svingninger af stave osv. Til undervisningen i dette 
fag har været knyttet hjemmeopgaver hver 14de 
dag; disse opgaver har for det meste bestaaet af 
beregningsopgaver i tilknytning til det læste pensum, 
sjeldnere af theoretiske opgaver. Lejlighedsvis har 
ogsaa beregningsopgaver været behandlede i timerne. 
Af chemi læstes og repeteredes i 1 time ugentlig 
Hjortdahls lærebog til metallerne. Undervisningen 
ledsagedes af eksperimenter, hvoraf kan fremhæves: 
1) farveforandringer ved to farveløse vædskers che- 
miske forbindelse (rodankalium og jernsalte, ammo
niak og kobbersalte, svovlvandstofvand og for
skjellige metalsalte); 2) varmefrembringelse ved den 
chemiske proces; 3) eksperiment til at paavise loven 
om de faste forhold i forbindelsen (titrering af 
H2S04 med NH3); 4) fremstilling af surstof og 
forbrænding af jern, svovl og træ; 5) fremstilling af 
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vandstof; 6) destillation af vand; 7) fremstilling af 
RNO3, NOj og NH3; 8) fremstilling af H2S og 
chlor; 9) fremstilling af joddamp og opløsning af 
jod i CS2; 10) fremstilling af CO2 og CH4; 11) 
selvantændelse af fosfor i luften ; 12) Marsh’s prøve. 
Af naturhistorie er læst 1 time ugentlig zoo
logi efter Sørensens lærebog med endel tilføielser 
fra begyndelsen til fiskene, og af botanik i mai og 
juni de vigtigste familier af de frikronede. I august 
og september dreves plantebestemmelse efter floraen 
væsentlig paa samme maade som omtalt under V M.

II RG (5 timer). Fysik og naturhistorie som i I RG. •— Af 
chemi er læst i 1 time ugentlig metallerne efter Hjort- 
dalhs lærebog; undervisningen har været ledsaget 
af eksperimenter for at vise metallernes vigtigste 
reaktioner og de vigtigste saltes fremstilling.

III RG (5 timer). Af fysik er læst i 3 timer ugentlig magnet
isme og elektricitet med forevisning af de i elek
tricitetslæren omtalte vigtigere forsøg, og det hele 
pensum i fysik repeteret. Af hjemmearbeider har 
været givet beregningsopgave hver 14de dag; des
uden 4 å 5 theoretiske opgaver paa skolen med 
paafølgende gjennemgaaelse. Af chemi repeteredes 
kun metalloiderne, alkali- og jordalkalimetaller. — Af 
botanik læstes planternes indre bygning og liv, samt 
de vigtigste familier af det naturlige system. — Af 
meneralogi læstes de vigtigste mineraler og bergarter 
efter Corneliussens lærebog.

Skrivning.
I M a og b (3 timer). Det store og lille alfabet og 
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tallene indøvede tildels ved taktskrivning. Af og til 
diktat, 2det, 3dje, 4de og 5te hefte af Hj. Nielsens 
skriveøvelser gjennemgaaet.

II M a og b (3 timer). 2det. 3dje, 4de og 5te hefte 
af Hj. Nielsens skriveøvelser. Diktater.

III M (2 timer). 4de. 5te og 6te hefte (det sidste ikke 
udskrevet af alle elever) af Hj. Nielsens skriveøvelser. 
Diktater. Skriftlæsning (ubetydelig).

Tegning.

I M a og b (1 time). Den rette linje, vinkler, rekt
angel, kvadratet, rhomben, af kvadratet afledede figurer 
af lettere slags (4 opgaver) ; lette brikketegninger (6) 
og takttegninger (4); 4 hukommelsestegninger (ret
linjede lette bogstavformer). Opgaverne, ialt 18, 
blev nøiagtig gjennemgaaede og optegnede ä tempo 
paa skoletavlen efter ophængte fortegninger. Hj. 
Nielsens geometriske brikker til anskuelsesøvelser 
benyttedes. Eleverne trak op og skrafferede op
gaverne med pen og blæk.

II M a og b (2 timer). Kvadratet paa spids, forklaret 
som regulær polygon, hvori lette mønstre blev indlagte, 
støttede til radierne (4 stk.); regulær trekant (3 
stk.), sekskant (6 stk.), ottekant (5 stk.) og cirkelen 
(4 stk.) øvedes paa samme maade; simple border 
(4 stk.) og et par tekniske fonner, 1 haveport og 2 
kander; lidt vanskeligere brikketegninger (3 stk.); 5 
hukommelsestegninger. Fortegninger og udførelse 
som i forrige klasse.

III M (2 timer). De i furrige klasse indøvede regulære 
5 
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polygoner repeteredes, men udførtes nu som rosetter 
(8 stk.), desuden femkanten (3 stk.); baandorna- 
menter, grundede paa cirkelen, og lette bladformer 
(3 stk.); ellipsen (1 stk.) og ovaler (2 stk.); nogle 
tekniske former i oprids, en økse, en trillebør, en 
vase; 7 hukommelsestegninger. Tegningerne over
lagdes med kaffe- og tusktoner og blev optrukne med 
pen og tusk. Benyttelsen af viskelær lærtes hen- 
imod slutningen af aaret. Fortegninger*)  ophængtes, 
forklaredes og optegnedes paa skoletavlen. Ialt ud
førtes 19 opgaver.

IV M (2 timer). Roset (1), sammenstilling af roset med 
stilke og blade til border (3), bølgelinjer (5) og 
deraf afledede lettere randornamenter (2), væsentlig 
efter antike stilformer; spiraler og sneglelinjer og 
deraf afledede ornamenter (4); af tekniske formel
en kjedel, kop, jagt; 6 hukommelsestegninger. Ialt blev 
18 opgaver udførte. Viskelær benyttedes og optrækning 
med pen og tusk; farvetoner overlagdes af de flin
kere elever. Fortegninger*)  blev gjennemgaaede å 
tempo og optegnede paa skoletavlen, men mere 
skissemæssig, ligesom i denne klasse forholdene ikke 
blev forklarede paa forhaand.

V M a (1 time). Frihaandstegning: Lotos (1), antike 
palmetter (3), 3 renaissanceornamenter, 1 mau
risk. Optrækning med pen og tusk, efterat bly- 
antsarbeidet var karakteriseret, hvorefter opgaven 
blev nøiagtig gjennemgaaet. Ialt 8 opgaver, deraf

*) Væsentlig efter Herdtle, v. Hauno, Weishaupt og Flinzer.
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2 efter hukommelsen*).  — Projektionstegning de to 
sidste maaneder: Cylinder, pyramide og kegle i 
letteste stillinger i grundrids og oprids (3 opgaver). 

VI M a (1 time). Friliaandstegning: Fladeornamen
ter væsentlig efter antike stilformer (ranker med 
palmetter); ialt 7 opgaver efter fortegninger*).  
Projektionstegning: Sammenstillede lette stereo
metriske legemer- i enkelt skraastilling; ialt 12 op
gaver, hvoraf nogle udførte hjemme.

I RG (2 timer). Perspektivisk tegning efter staaltraad- 
modeller (4 opg.), træmodeller (4), gibsmodeller (4). 
Artiumsopgave: en træstol i alm. størrelse, skygget 
med tusk og farvelagt; ialt 15 opg.

II RG (2 timer). I første halvaar: Gibsmodeller (5 opg.) 
Artiumsopgave: Et akroterion. I andet halvaar ind
øvedes ved opgaver linjers projektioner og tracer, 
planers tracer, skjæring mellem linjer og planer, 
planers nedbøining samt bestemmelsen af en linjes 
sande længde.

III RG (2 timer). Ved opgaver indøvedes profilplan. De 
regulære polyedre konstrueredes i forskjellige op
stillinger. Skjæringer mellem legemer og planer og 
mellem legemer indbyrdes, hvorved snitlinjen fordet- 
meste fandtes ved horisontalsnit. Udfoldninger.

Sang.
I M a og 5 (1 time). Enst. sang. Skalaer, træffeøvelser.

*) Fortegninger: Steigl, Herdtie samt et par af examensop-
gaverne fra forrige aar.
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II M a og b (1 time). Behrens’e „Sanglære for skoler“ 
I, fra andet afsnit ud. Koraler.

III M (1 time). Behrens’s „Sanglære for skoler“ II, fra 
begyndelsen til syvende afsnit. Enstemmig sang, 
et par tostemmige.

IV M (1 time). Behrens’e „Sanglære for skoler" II, hele 
bogen. Tostemmig sang.

I gymnasialklasserne er sang øvet efter følgende plan: 
Repetition af musik-theorien. Beskrivelse af musik-instru
menterne og orkestret. Tostemmig sang, dels selvstændig, 
dels som understemmer til blandet kor.

Gymnastik og vaabenøvelser.

I. Gymnastik.

Samtlige klasser fra 1ste middelklasse af har havt 3 
timer ugentlig i gymnastik.

Eleverne har under denne undervisning været delte i 4 
partier:

1ste parti 
2 det — 
3dje — 
4de —

1ste og 2den middelklasse 
3dje - 4de do 
5te - 6te do.
gymnasierne.

Som ledetraad ved undervisningen er benyttet: 
Bjørnstads „Haandbog i gymnastik“.
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Af nævnte bog er gjennemgaaet:
Med 1ste parti:

Kap. 1. Ordnings- og marschøvelser til § 26.
„ 2 A. Forberedende bevægelser §§ 32—36.
„ 2 B. Hovedbevægelser: § 37 indtil 151; af § 39: 

172, 173, 175—178 og 184; af § 40: 202, 
203, 213—215; af § 41: 223—225; af § 42: 
246—251 og 254; af § 43: 267—276; af § 
44: 289 — 293; af § 45: 332—334.

„ 3. Leg: Af § 47: 382, 385, 386, 388, 392, 400, 
401, 402, 403, 405, 406 og 410.

Med 2det parti:
Repetition af de for første parti opsatte øvelser, samt 

af § 38: 158, 159; af § 39: 174, 181, 185, 186 og 187; 
af § 40: 204—207, 210, 211, 216 og 217; af § 41: 224 
og 225; af § 42: 247, 248, 252, 255, 256 og 258; af § 
43: indtil 277; af § 44: 294-299 og 301—312; af §46: 
371—372.

Med 3dje parti:
Fulgt det af kirkedepartementet under 14de september 

1886 opsatte program for gymnastiken i 6te middelklasse.

Med 4de parti:
Fulgt det af kirkedepartementet under 14de september

1886 opsatte program for gymnastiken i 3dje gymnasialklasse..

II. Vaabenwelser.

Skolens elever fra 1ste middelklasse af (undtagen 3dje- 
gymnasial- og 6te middelklasse) liar gjennemgaaet 5 dage& 
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øvelser i eksercise og gymnastik i den sidste halvdel af mai 
maaned.

Øvelsestiden var fra kl. 9—10‘/2 og fra ll'/s—IV2 
formiddag. Eleverne var inddelte i et kompani, hvori elever 
af gymnasiet fungerede som peletons-, trops- og halvtrops
chefer.

Øvelserne bestod i 1) Eksercise: Marscher, vendinger, 
opslutninger, svingninger, de almindeligste haandgreb med 
geværet samt de lettere manøvrer med kompaniet. — 2) 
Gymnastik: Fritstaaende gymnastik; høide-, længde - og dybde
sprang, bukkesprang, kapløb m. m.
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IV. Afgangsexamener.

I. Examen artium i 1886*')  og 1887.

Til klassisk examen artium 1886 fremstillede sig eleverne 
af latingymnasiets øverste klasse, tilsammen 9, der samtlige 
bestod examen, 1 med udmerket godt, 8 med meget godt.

1. Andresen, Guthorm, f. 4/7 søn af grosserer Andresen, 
Kristiania, elev af skolen i 11 aar.

2. Bergk, Johannes, f. 25/i 68, søn af høiesteretsadvokat 
Bergh, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

3. Dons, Vilhelm Dunker, f. 14/6 68, søn af afd. stiftsprovst 
Dons, Kristiania, elev af skolen i 1 aar.

4. Gulbransen, Gulbrand Martin Ingolf, f. 4/2 68, søn af 
fuldmægtig Gulbransen, Kristiania, elev af skolen i 
12 aar.

5. Hansen, Eyvind Georg Olafsen, f. % 67, søn af skrædder
mester Hansen, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

6. Homann, Christian Horrebow, f. 24/9 67, søn afhøieste- 
retsadvokat Homann, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

7. Middelthon, Gustav, f. 25/? 68, søn af politimester Middel- 
thon, Laurvig, elev af skolen i 3 aar.

8. Otterbech, Jens, f. 18/8 68, søn af afd. sogneprest Otter- 
bech, Kristiania, elev af skolen i 6 aar.

9. Widerberg, Clare Sewell, f. 9/9 68. søn af kaptein 
Widerberg, Kristiania, elev af skolen i 9 aar.

*) Udfaldet af afgangsexamenerne i 1886 meddeles her, da
skolens sidste program udkom i juni forrige aar, førend exa- 
meneme var afsluttede.
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Andresen. 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 — 1 1 20 12 Meget godt.
Bergh. 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 — 2 2 18 12 Meget godt.
Dons. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 14 12 Udm. godt.
Gulbransen. 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 — 1 1 20 12 Meget godt.
Hansen. 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 — 2 3 27 12 Meget godt.
Homann. 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 22 13 Meget godt.
Middelthon. 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 — 1 2 24 12 Meget godt.
Otterbecb. 4 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 22 13 Meget godt.
Widerberg. 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 17 13 Meg.godt*).

Til klassisk examen artium fremstillede sig 8 privatister,.
hvoraf 6 bestod examen.

Til real examen artium 1886 fremstillede sig eleverne 
af realgymnasiets øverste klasse, tilsammen 5, der samtlige 
bestod examen, 3 med meget godt, 1 med godt, 1 med 
temmelig godt.

1. Haagensen, Richard Harbitz, f. 4/i 68, søn af vagtmester 
Haagensen, Kristiania, elev af skolen i 8 aar.

2. Hovind, Halfdan, f. 24/9 66, søn af verksmester Hovind, 
Drammen, elev af skolen i 4 aar,

3. Petersen, Emil, f. 4/s 67, søn af byskriver Petersen, 
Kristiania, elev af skolen i 9 aar.

4. Ryen, Johan Fridjov, f. 1Vj 67, søn af underfoged 
Ryen, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

5. Skuggevik, Ole Kristensen, f. 9'3 62, søn af gaardbruger 
Kristen Andersen Skuggevik, elev af skolen i 2 aar.

*) Mundtlig prøve for undervisningsinspektionen.
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privatister, som alle bestod examen.

Til klassisk examen artium 1887 fremstillede sig eleverne 
af latingymnasiets øverste klasse, tilsammen 22, hvoraf 17 
bestod examen, l med udmerket godt, 13 med meget godt, 
3 med godt.

1. Amundsen, Hans Bjørn Wenneberg, f. 14'3 69, søn af 
bogholder Amundsen, Kristiania, elev af skolen ill aar.

2. Amundsen, Harald Albert, f. 2l/3 69, søn af sadelmager 
Amundsen,, Kristiania, elev af skolen i 11 aar.

3. Berg, Olaf Rolf, f. 6/s 69, søn af kjøbmand Berg, 
Kristiania, elev af skolen i 10 aar.

4. Bommen, Morten Muller, f. 25/i 69, søn af grosserer 
Bommen, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

5. Hjort, Johan, f. IS/2 79, søn af professor Hjort, Kristi
ania, elev af skolen i 12 aar.

6. Jensen, Oluf Marius, f. 27/t 69, søn af verkseier Jensen, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

7. Kloumann, Frithjof Wilhelm, f. 4/12 69, søn af maler
mester Kloumann, Kristiania, elev af skolen i 6 aar.
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8, Malling, Peter Tidemand, f. 15 0 68, søn af afd. bog
handler Malling, Kristiania, elev af skolen i 13 aar.

9. Meinich, Peter Munch, f. 2/13 69, søn af afd, damp- 
skibsekspeditør Meinich, Kristiania, elev af skolen i 
12 aar.

10. Olsen, Kristian, f. 20/1 08, søn af vognmand Olsen, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

11. Parmann, Johannes, f. 19’7 69, søn af boghandler Par
mann, Kristiania, elev af skolen i 9 aar.

12. Rode, Otto Christian Ottesen, f. 8/s 68, søn af provst 
Rode, Størdalen, elev af skolen i 2 aar.

13. Schenke, Johann Friedrich Wilhelm, f. % 69, søn af byg
mester Schenke, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

14. Schiørbeck, Christopher, f. 26/ls 69, søn af grosserer 
Schiørbeck, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

15. Smith, Ralph Mollatt, f. 10/10 69, søn af afd. kontorchef 
Smith, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

16. Thesen, Gudbrand, f. 26/n 69, søn af docent Thesen, 
Aas, elev af skolen i 6 aar,

17. Wegner, Jacob Benjamin, f. 9,/12 68, søn af grosserer 
Wegner, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.
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Amundsen, 
Hans. 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 21 12 Meget godt.

Amundsen, 
Harald. 2 3 2 1 2 2 2 1 1 i 2 3 22 12 Meget godt.

Berg. 3 5 2 2 1 1 2 1 2 2 — 1 1 21 12 Meget godt.
Bommen. 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 — 3 2 38 12 Godt.
Hjort. 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 — 1 1 17 12 Udm. godt.
Jensen. 3 4 2 1 2 2 3 2 3 3 — 1 1 27 12 Meget godt.
Kloumann. 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 — 1 2 20 12 Meget godt.
Malling. 4 4 2 2 1 2 3 3 3 2 — I 2 29 12 Meg. godt*).
Meinieh. B 3 2 3 1 1 2 2 3 3 — 2 2 27 12 Meget godt.
Olsen. 4 3 3 2 2 2 3 1 1 2 - 2 2 27 12 Meget godt.
Parmann. 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 — 2 1 30 12 Meg. godt*).
Rode. 3 3 2 3 3 2 3 4 5 2 — 2 1 33 12 Godt.
Schenke. 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 — 1 2 18 12 Meget godt.
Schiørbeck. 4 3 4 4 2 2 3 2 3 3 — 4 2 36 12 Godt*).
Smith. 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 — 3 1 >24 12 Meg. godt*).
Thesen. 3 4 1 1 1 2 2 2 2 — 2 1 12212 

|24|12
Meg. godt*).

W egner. 4 3 3 2 1 2 2 1 2 1 — 1 2 Meget godt.
Til klassisk examen artium fremstillede sig 4 privatister,

hvoraf 2 bestod examen.
Til real examen artium 1887 fremstillede sig eleverne 

af realgymnasiets øverste klasse, tilsammen 12, hvoraf 9 
bestod examen, 5 med meget godt, 4 med godt.

1. Groth, Kristian, f. 5/4 69, søn af afd. toldinspektør Groth, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

2. Hovland, Johannes, f. % 68, søn af tandlæge Hovland, 
Kristiania, elev af skolen i 8 aar.

3. Jakhelln, Nicolai Astrup, f. 19/s 69, søn af grosserer 
Jakhelln, Bærum, elev af skolen i 11 aar.

4. Johannessen, Johan Harald, f. % 67, søn af tømmer
mester Johannessen, Kristiania, elev af skolen i 13 aar.

*) Mundtlig prøve for undervisningsinspektionen.
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5. Knarud, Martinus, f. 3,/a 68, søn af gaardbruger Kna
rud, Gran, elev af skolen i 2 aar.

6. Meinich, Johan Wiby, f. 28/7 68, søn af telegrafinspektør 
Meinich, Kristiania, elev af skolen i 13 aar.

7. Olsen, Georg Joachim, f. 24/7 67, søn af grosserer Olsen, 
Kristiania, elev af skolen i 10 aar.

8. Riise, Bernt Olaus, f. ,9/2 60, søn af gaardbruger Riise, 
Hjørundfjord, elev af skolen i 1 aar.

9. Schnitter, Gudmund, f. I0/6 68, søn af oberstløitnant 
Scbnitler, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

De enkelte karakterer sees af følgende tabel:

Desuden fremstillede sig til real examen artium 8

«
X
oc

i. (s
kr

.) 1
k (

sk
r.) C o

[e
rs

m
aa

- 
lit

er
at

ur
 

Id
no

rs
k.

ig
el

sk
. 1 ©

©
's
© . (m

iid
tl.

)|
rv

id
en

sk
.|

C
s ie

ns
ta

l. | ti
Hoved

karakter.
O 
£ ri æ © 

tf o » ° tf tf ©3 ri ri
©

5 ©
i—< 5? Is

Groth. 3 3 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 25 13 Meget godt.
Hovland. 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 34 13 Godt*).
Jakhelln.
Johannes-

4 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 1 31 13 Meget godt.

sen. 4 4 4 4 3 4 3^ 3 4 3 1 3 2 42 13 Godt.
Knarud. 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2 25 13 Meget godt.
Meinich. 4 4 1 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 35 13 Godt*).
Olsen. 4 4 2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 1 28 13 Meget godt.
Riise. 2 4 3 3 3 3 4 5 2 3 3 4 3 (42 13 Godt*'.
Schnitler. 3 3 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 1 26 13 Meg. godt*).

privatister, som alle bestod examen.

*) Mundtlig prøve for undervisningsinspektionen.
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Mau vil have bemerket den forskjel, som finder sted i 
disse to aar med hensyn paa antallet af rejicerede elever 
ved skolens afgangsexamen; i 1886 faldt nemlig ingen igjen- 
nem, i 1887 blev derimod 5 paa latinlinjen og 3 paa engelsk - 
linjen rejicerede ved den skriftlige prøve.

Dette forhold giver bestyrelsen opfordring til at ud
tale, at der hos den ingen forandret opfatning har gjort 
sig gjældende med hensyn til de principer, hvorefter under
visningen ledes og opflytning bestemmes.

Dette kan synes saameget mere nødvendigt, som det 
vel tør antages, at der endnu i den almindelige opfatning 
sidder igjen noget af den anskuelse, som den gamle dimission 
til examen artium har frembragt, nemlig at det allerede er 
en modenhedsbevidnelse fra skolens side, at give eleverne 
adgang til at underkaste sig skolens afgangsexamen.

Efter den forandrede ordning, hvorefter afgangsexamen 
ved skolen giver adgang til universitetet, stiller sagen sig 
adskillig anderledes.

Herom har ogsaa kirkedepartementet udtalt sig i en rund
skrivelse af 3dje juli 1884 ang. opflytning i gymnasierne. 
Efterat departementet har nævnt, at der som hidtil ved opflyt
ningen bør tages et kombineret hensyn til disciplenes kundska
ber, modenhed og sedelige forhold, “ fortsætter det saaledes: 
„Der vil efter dette kunne blive spørgsmaal om at opflytte en 
discipel, som staar tilbage i kundskaber, naar det kan an
tages, at han, uden at sinke i klassen i sin helhed, paa 
grund af sin alder eller udvikling og flid vil kunne følge 
med en videregaaende undervisning; i saa fald formenes hans 
opflytning berettiget, selv om det kan befrygtes, at resultatet 
af afgangsexamen vil blive mindre tilfredsstillende*-). Over-

*) Udhævet her.
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hovedet gaar man nd fra, at det ei’ mere betænkeligt, at 
en skole ikke formaar at føre størstedelen af sine disciple 
frem til skolens maal, end om enkelte ikke eller kun middel- 
maadig bestaar den endelige prøve“ *).

Det er i overensstemmelse med denne opfatning, som 
vi i et og alt tiltræder, at vi liar handlet og fremdeles vil 
handle.

Hvis man er altfor ængstelig for at lade nogen af sko
lens elever udsætte sig for rejektion, vil der ogsaa kunne 
blive fare for at der lægges en forholdsvis for stor vegt paa 
undervisningen i de skriftlige fag, saaledes at denne antager 
karakteren af en præparation til at bestaa examen artium.. 
Derved kan let saavel kundskaber som almendannelse komme 
til at lide. Denne fare tror vi at have undgaaet; vi mener,, 
at karaktererne ved skolens afgangsexamen udviser, at der 
er lagt tilbørligt arbeide paa de mundtlige fag.

Men naar en bestyrelse hylder de ovenfor udtalte an
skuelser, at de elever bør opflyttes, som uden at sinke 
klassen kan følge med, og den ikke vil tvinge de tvilsomme 
til at forlade skolen, — en saavel for eleverne selv som 
deres forældre betænkelig udvei, — kan følgen lettelig blive,, 
alt efter „kuldenes“ beskaffenhed, at det ene aar kan opvise 
faa eller ingen rejicerede, det andet forholdsvis mange. Det 
vil ikke sjelden kunne indtræffe, at man finder at burde give 
ogsaa de elever adgang til skolens afgangsexamen, for hvem der 
ikke ventes noget tilfredsstillende udfald af den skriftlige prøve.

Det maa nemlig erindres, at artiumsreglementet kræver, at 
alle, der efter februar maaneds udgang endnu er elever af skolen, 
ogsaa skal fremstille sig som saadanne ved afgangsexamen. Nu 

*) Udhævet her.
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vil det let indsees, at det ofte vil kunne være tilfældet, at 
en discipel staar saaledes, at det er umuligt saa lang tid 
iforveien at erklære, at han ikke vil kunne bestaa den skrift
lige prøve. Og selv der, hvor et misligt udfald synes at 
maatte ventes, mener bestyrelsen at forstaa sin pligt ret, 
naar den gjør forældre eller foresatte opmerksomme herpaa 
og saa i tilfælde af, at disse bestemt ønsker, at deres sønner 
eller myndlinger skal underkaste sig prøven, ikke modsætter 
sig dette, men lader dem gaa op som skolens elever.

Saadan tilkjendegivelse har ogsaa iaar for fleres ved
kommende fundet sted. — Om 3 af de øvrige vil vi ikke 
undlade at udtale, at det beklagelige udfald af den skriftlige 
examen ingenlunde kunde ventes efter den aandsmodenhed 
og kundskab, som de i skoleaaret havde lagt for dagen.

II. Middelskolens afgangsexamen i 1886 og 1887.

Til middelskolens afgangsexamen i 1886 fremstillede sig 
46 af skolens elever. Af disse tilhørte 11 engelsklinjen, 
hvoraf 8 bestod examen, 35 latinlinjen, hvoraf 31 bestod 
examen.

Engelsklinjen:
1. Abelsted, B.
2. Chalmer, T.
3. Isachsen, A.
4. Jakhelln, C.
5. Olsen, O. .
6. Otterbech, I.

Hovedkarakter.
Godt (2.90)

Meget godt (1.83)
Godt (3.04)

Meget godt (1-97)
Godt (2.70)
Godt (3.14)
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7. Otterbech, W.
8. Solem, S. .

Godi (2.03)
Meget godt (1.90)

Latinlinjen:

1. Andersen, A..................................... Godt (2.79)
2. Andersen, E. ...... . Meget godt (2.04)
3. Andresen, K.......................................Udmerket godt (1-11)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Astrup, E......................................... Meget godt (2.32)
Berg, K............................................ Godt (2.69)
Bjørn, A........................................... Godt (3.25)
Bull, T.............................................. Godt (2.81)
Faye, G............................................ Meget godt (1.68)
Fjeld, E........................................... Meget godt (2.00)
Frølich, T...........................................Udmerket godt (1.43)
Gjør, ti............................................ Godt (2.85)
Hansen, C........................................ Meget godt (2.30)
Harbitz, G.......................................... Udmerket godt (1.21)
Hoff, G............................................. Godt (2.65)
Homann, W....................................  Meget godt (2.14)
Iversen, I......................................... Godt (3.00)
Jacobsen, H...................................... Godt (2.82)

18. Jensen, J.........................................
19. Jessen, E.........................................
20. Juell, F............................................
21. Jørgensen, J.....................................
22. Knudsen, L.....................................
23. Larsen, E........................................
24. Løvenskiold, 0................................
25. Meinich, H......................................
26. Olsen, R...........................................
27. Parmann, N.....................................

Meget godt (2.08)
Meget godt (1.54)
Meget godt (1.89)

Godt (2.59)
Meget godt (2.32)
Meget godt (1.86)

Godt (2.92)
Meget godt (1.89)
Meget godt (1.68)
Meget godt (1.75)
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28. Reimann, E. .
29. Simonsen, A. . 
30. Strandenæs, M, 
31. Tingulstad, A.

Af privatister 
examen.

fremstillede sig 5

Godt (2.57)
Meget godt (2.07)

Godt (2.57)
Meget godt (2.00) 
hvoraf 3 bestod

Til middelskolens afgangsexamen i 1887 fremstillede sig 
42 af skolens elever. Af disse tilhørte 17 engelsklinjen, 
som alle bestod examen, 25 latinlinjen, hvoraf 23 bestod
examen.

Engelsklinjen:
1. Ambjørnson, J.
2. Bakke, II
3. Bjørnstad, O. .
4. Borch, E. .
5. Buck, A.
G. Haslem, S.
7. Heitmann, H. .
8. Hennig, O.
9. Hoel, D. . .

10. Jensen, F. .
1 1. Lindegaard, J.
12. Lund, J. . .
13. Mustad, C.
14. Schnitter, D. .
15. Sørensen, M. .
1G. Sørensen, S.
17. Thune, E. . .

Latinlinjen :
1. Aanonsen, H. .

H ovedkarakter.
Godt (2.80)

Meget godt (2.29)
Godt (2.93)

Meget godt (2.03)
Godt (2.67)

Meget godt (2 03)
Godt (2 70)

Meget godt (1,68)
Godt (2.75)

Meget godt (2.29)
Meget godt (2.18)

Godt (2.60)
Meget godt (2.18)
Meget godt (1.71)
Meget godt (2.18)

Godt (2.71)
Godt (2.61)

Meget godt (2.32) 
6
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2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.
9.

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

Baclike, O....................................... Meget godt (1.86)
Bidenkap, O.................................... Meget godt (2.04)
Bjelke, O......................................... Godt (2.88)
Blix, II............................................. Meget godt (2.25)
Dahl, C............................................ Godt (2.64)
Gasmann, II.................................... Meget godt (1.68)
Gasmann, N.................................... Meget godt (2.21)
Hansen, E........................................ Meget godt (1.68)
Holmboe, C........................................Udmerket godt (1.25)
Hvoslef, A.......................................
Hvoslef, R.......................................
Kildal, P..........................................
Klem, 0...........................................
Mowinchel, C..................................
Nyqvist, F.......................................
Olsen, 0.......................................
Sommerfeldt, E...............................
Steen, J...........................................
Tandberg, A....................................
Tofte, F...........................................
Wilse, H..........................................
Østdahl, E.......................................

Meget godt (1.89)
Meget godt (2.39)

Godt (2.54)
Meget godt (1.57)

Godt (2.96)
Meget godt (2.40)
Meget godt (1.75)
Meget godt (2.19)
Meget godt (2.21)
Meget godt (1.86)

Godt. (3,04)
Meget godt (2.50)

Godt (2.93)
Af privatister fremstillede sig 11, hvoraf 10 bestod 

examen.
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V. Skolepenge og fripladse.

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

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

i de høiere klasser...........................20 „ —
For den nederste af 2 brødre fragaar en tredjedel. 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 tredjedel**).  Yderligere nedsættelse 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 verger bør lade sig forevise straks efter 
hver betaling.

3. Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, 
nemlig fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel 
kommer ind, til slutningen af den maaned, hvori han gaar 

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

denfor 33'/3 betales 35 og for 662/3 betales 65 øre.
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ud. Naar altsaa en discipel indmeldes til et skoleaars be
gyndelse, betaler han skolepenge 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 udmeldelse 
ske 2 maaneder forud. Hvis nogen udmeldelse sker med 
kortere varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den be
stemte 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 bestyrelsen negte vedkommende discipel adgang til skolen.

6. Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes 
kun 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 betalt skolepenge.

7. Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bort
falder moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes 
udtrykkelig bestemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar 
indleveres hvert aar inden den 1ste juni; de, som tidligere 
har friplads, maa søge paauy, hvis de ønsker at beholde den*).

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

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

skolen;
2) at friplads fortrinsvis tilstaaes disciple, hvis øko

nomiske vilkaar er forværrede under skolegangen.
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VI. Nogle almindelige bestemmelser.

I.

De, som indmelder sine børn i skolen, vedtager derved 
for sit vedkommende de i skolen gjældende regler, blandt 
hvilke særlig merkes følgende:

1. Skolepenge beregnes fra begyndelsen af den maaned, 
hvori en discipel kommer ind i skolen, til slutningen af 
den maaned, hvori han gaar ud; de betales forskudsvis 
den første læsedag i hver maaned efter tilsigelse i klas
serne dagen forud.

2. For udmeldelse gjælder en frist af to maaneder; der 
betales altsaa skolepenge helt ud for to maaneder for
uden den, hvori udmeldelsen sker. En discipel, der 
forlader skolen efter at have fuldendt skolens kursus, 
betaler skolepenge indtil skoleaarets udgang.

3. Disciple, hvis forældre ikke bor her i byen, maa an
bringes hos personer, som kan skaffe dem et passende 
hjem og i forældrenes sted være deres foresatte^
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4. Naar en discipel ved sygdom er hindret fra at møde 
paa skolen, maa der snarest muligt sendes skriftlig an
meldelse derom fra hans foresatte. Udenfor sygdoms
tilfælde maa disciplene ikke udeblive nogen dag eller 
time fra skolens undervisning uden forud indhentet 
samtykke af bestyrelsen).*

5. Skolens disciple maa ikke røge tobak paa byens gader 
eller pladse eller andre offentlige steder; heller ikke 
maa de besøge kafeer eller restaurationer, medmindre 
de er ifølge med forældre eller foresatte eller andre 
paa disses vegne. Dersom disciple af skolen ønsker at 
danne foreninger sig imellem eller at være medlemmer 
af andre selskabelige foreninger, maa de dertil have 
bestyrelsens samtykke. De maa ikke uden bestyrelsens 
tilladelse paa nogen maade optræde offentlig (f. eks. ved 
dramatiske forestillinger, koncerter, turnfester m. m.)

*) Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder 
har maattet forsømme, uden at det har været muligt forud at 
give skolen underretning og indhente dens samtykke, da maa 
der i den meddelelse, som bagefter indsendes, ikke blot gjøres 
rede for forsømmelsens grund, men ogsaa for grunden til, at 
skolens samtykke ikke itide kunde indhentes. (En nærmere 
begrundelse af disse regler er givet i en i sin tid omdelt fælles
udtalelse fra bestyrerne af Kristiania borgerskole, Nissens skole, 
Kars og Voss’s skole og Gjertsens skole, dateret 19dc decem
ber 1872).
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II.

Regler for elevernes holdning under skriveundervisningen*).  
(Det forudsættes, nt eleven sidder ved ('n normal pult).

Eleven sidder ret fremfor bordet, hviler med sædet og 
bagfladen af laarene paa bænken og med fodsaalernes hele 
flade paa gulv eller1 fodbret. Overkroppen holdes utvungent 
saa ret som muligt. Forbindelseslinjen mellem begge skuldre 
(skulderlinjen) og hovedets tverakse maa begge være paral
lele med bordpladens bagerste kant. Bryst eller underliv 
maa ikke trykkes mod bordkanten, men holdes nogle centi
meter fjernet fra samme. Hovedet bøjes let forover til op- 
naaelse af en gunstig synsvinkel; øinenes afstand fra skrive
bogen 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 symetrisk 
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 3dje fingers spids høire side afskaffet; 2den 
finger lægges let bøiet ovenpaa skaftet med spidsen lidt 
nedenfor 1ste fingers spids. 3dje fingerspids bør være i 
3 cm.’s afstand fra pennens spids. Naar pennen berører 
papiret (med begge splitter og i ret vinkel mod bogens grund
linjer), bør penneskaftet, idet det lægges over 2den fingers 
øverste knoke, forlænget træffe skulderlinjen. Højre haand

*) Udarbeidcdc af kirkedepartementets konsulent, hr. doktor Bent
zen, i forening med en af kirkedepartamentet nedsat komite.
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berører papiret kun med de noget stærkere bøiede 4de og 
5te fingers spidser.

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

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




