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I.
Skolens bestyrelse.

Er. Gjertsen, cand. mag., f. 1831 > bestyrere siden skolens 
Jf. Gjør, cand. mag., f. 1840 ) oprettelse 1869.

II.

Lærerpersonalet.
Ved udgangen af skoleaaret 1886—87 fratraadte cand. real. 

A. Holt som udnævnt til adjunkt ved Christi anssunds skole 
samt cand. theol. H. Domaas og cand. theol. J. JMyhre for at 
gaa over i geistlig virksomhed. Cand. theol. Y. Brun, der havde 
havt 1 aars permission, tiltraadte igjen sin post, og som ny lærer 
blev ansat cand. real. C hr. Grette. Forøvrig foregik ingen forandring 
i lærerpersonalet. I skoleaaret 1887 — 88 har altsaa følgende 
lærere og lærerinder havt ansættelse ved skolen:

E. Johanssen, cand. philos., f. 1843, ansat 1869.
N. I. Steffens, kaptein, f. 1843, ansat 1872.
A. Eliassen, cand. philos., f. 1853, ansat 1873.
Hj. Nielsen, premierløitnant, f. 1844, ansat 1874.
J. Schram, cand. mag., f. 1847, ansat 1874.
H. Siewers, cand. philos., f. 1821, ansat 1874.
L. Bratt, cand. philos., f. 1851, ansat 1875.
A. Nærup, inspektør, cand. real., f. 1851, ansat 1876.
C. Christensen, cand. mag., f. 1847, ansat 1877.
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J. Gjør, kalds-kapellan, f. 1839, ansat 1878.
0. Grøndahl, cand. pliilos., f. 1847, ansat 1880.
Dr. Alf Torp, univ.-stip., cand. mag., f. 1853, ansat 

1882.
B. B. L. Kaalaas, cand. real., f. 1851, ansat 1884.
L. Brinchmann, cand. mag., f. 1862, ansat 1884.
Y. Brun, cand. theol., f. 1862, ansat 1884.
Sig. V. Odland, univ.-stip., cand. theol., f. 1857, ansat 

1886.
Fr. Gjertsen, stud, philol., f. 1863, ansat 1886.
Chr. Grette, cand. real., f. 1860, ansat 1887.

Frøken J. Heyerdahl, f. 1849, ansat 1869.
Frøken P. Larsen, f. 1850, ansat 1870.
Frøken B. Bomhojf, f. 1850, ansat 1871.
Frøken J. Aubert, f. 1846, ansat 1874.
Frøken E. Heyerdahl, f. 1858, ansat 1877.
Fru S. Borchgrevink, f. 1846, ansat 1879.
Frøken S. Bonneme, f. 1859,ansat 1885.

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

Skolens pedel er H. Enger, ansat 1872.?



Disciplenes antal.

in.
Disciplenes antal m. m.

Skolen omfatter smaaskole (3 klasser, hvoraf 2den og 3dje 
i skoleaaret var delt i 2 parallele afdelinger), middelskole (6 
klasser, hvoraf 1ste, 2den, 3dje og 6te var delt i 2 parallele 
afdelinger), realgymnasium (3 klasser) og latingymnasium (3 klasser).

a. Disciplenes antal.

Klasse.

Ved ud
gangen 

af 
septbr.
1887.

Ved ud
gangen 

af 
decbr.
1887.

Ved ud
gangen 

af 
marts 
1888.

Ved ud
gangen 

af 
juni 
1888.

Smaaskolen: 88 93 91 86
Middelskolen: I ... 29 29 27 27

II 39 40 40 39
III 42 43 44 43
IV E ... 18 19 20 20
IV L ... 12 12 12 12
VE ... 12 12 12 12
V L ... 11 13 13 12

VI E ... 13 13 11 11
VI L ... 24 24 23 23

Realgymnas.: 1 ... 7 7 7 7
2 ... 3 3 3 3
3 ... 6 6 5 5

Latingymnas.: 1 ... 19 18 18 18
2 ... 16 14 14 14
3 ... 29 30 24 24

Samlet antal: 368 376 364 356
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b. Disciplenes aldersforhold.
Gjennemsnitsalder i de forskjellige klasser ved begyndelsen 

af skoleaaret:

Klasse. Aar. Normalalder
Aar.

Smaaskolen: 1 ............. 6712 6
2 ............. 72/12 7
3 ............. 87/12 8

Middelskolen: I ............. 95/12 9
n .............10712 10
in .............11712 11
IV .............12712 12
V .............13712 13

VI .............14712 14
Realgymnas.: 1 ............. 15712 15

2 16712 16
3 ............. 171°/12 17

Latingymnas.: 1 ............. 16712 15
2 15712 16
3 ............. 18 712 17

c. Disciplenes hjemstavn.

30 disciple var udenbys, 20 fra landdistrikter, 8 fra andre 
byer, 1 fra Tyskland, 1 fra Amerika.

IV.
Fagfordelingen.

Gjertsen: 
Norsk i 3 Lg.........................................2 timer
Fransk i Lg. og Rg...................................10 —

12 timer.



Fagfordelingen. 9.

Gjør:
Norsk i 3 Rg., 2 Lg. og 2 Rg. . . 4 timer
Latin i 1 Lg.................................................. 9 —
Historie i 2 Lg., 2 Rg. og VI a. . . 6 —

--------------- 19 timer.
Johanssen:

Historie i 3 Lg., 3 Rg., 1 Lg., 1 Rg., 
VI b og III a.........................16 timer

Norsk i VIb, IIIb og Hb . . .13 —
Tysk i 1 Lg. og 1 Rg................................ 1 —

--------------- 30 —
Steffens: 

Gymnastik i Lg., Rg. og VI—H.......................12 —

Eliassen:
Mathematik i 3 Lg. og 3 Rg. ... 8 timer
Regning i VI b, V, IV og II a. . . 21 —

--------------- 29 —
Nielsen:

Tegning i Rg. og VI—II . . . .12 timer
Skrivning i III og II.............................. 10 —

--------------- 22 —
Schram:

Engelsk i 3 Lg., 2 Rg. og 1 Rg.. . 8 timer
Fransk i VI a. og V................................ 4 —
Tysk i VI b, IV, III b og Hb. .. 18 —

--------------- 30 —
Sieivers:

Geografi i VI—I....................................24 timer
Historie i V og IV................................ 6 —

--------------- 30 —
Bratt:

Latin i 3 Lg. og V.............................. 16 timer
Olclnorsk i 3 Lg., 3 Rg., 2 Lg. og 2 Rg. 6 —
Tysk i VI a og V......................................8 —

30 —
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Nærup:
Mathematik 2 Lg., 2 Rg., 1 Lg. og 

1 Rg...................................... 11 timer
Regning i VI a og II b......................... 10 —
Naturfag i V ........................................... 3 —

--------------- 24 timer.
Christensen:

Norsk i 1 Lg., 1 Rg., Via, V, III a 
og II a............................. 19 timer

Engelsk i V.................................................5 —
Tysk i III a................................................ 5 —

--------------- 29 —
J. Gjør:

Religion i 1 Lg., 1 Rg. og VI b............................... 3 —
Grøndald:

Saug i Lg., Rg. og IV—II..........................................4 —
Dr. Torp:

Græsk i 3 Lg. og 1 Lg........................... 13 timer
Latin i 2 Lg................................................10 —

---------------23 —
Kaalaas:

Naturfag i Rg., VI, IV, III og II . 23 timer
Regning i III b ......................................5 —
Geografi i Rg.................................................2 —

--------------- 30 —
Brinchmann:

Engelsk i 3 Rg., VI a og IV . . . 14 timer
Fransk i VI b........................................... 2 —
Græsk i 2 Lg................................................ 7 —
Latin i VI b.................................................7 —

--------------- 30 —
Brun:

Religion i IV, III og II . . . .14 timer
Norsk i IV og IH b.................................9 —

--------------- 23 —
Odland:

Religion 3 Lg., 3 Rg., 2 Lg., 2 Rg., Via og V 10 —
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Fr. Gjertsen:
Latin i IV........................................................................7 timer.

Grette:
Regning i III a............................................................. 5 —

Frøken J. Heyerdahl:
Norsk og tysk i I a...........................8 timer
Tysk i II a........................................... 6 —
Religion ila...........................................3 —
Historie ila..........................................3 —
Regning ila.......................................... 4 —
Tegning il................................................2 —

--------------- 26 timer.
Frøken P. Larsen: 

Alle fag i 2 S a........................ 25 timer
Sang i 3 S a, 3 S b, 2 S b og I. . . 3 —

--------------- 28 —
Frøken B. Bomhoff:

Religion ilb............................................3 timer
Norsk og tysk ilb.................................8 — ■
Historie ilb............................................3 —
Regning ilb............................................4 —
Skrivning il............................................ 6 —

--------------- 24 —
Frøken J. Aubert:

Alle fag i 3 S a (undt. sang) ... 24 timer
Historie i II............................................6 —

--------------- 30 —
Frøken E. Heyerdahl:

Alle fag i 2 S b (undt. sang).....................................24 —
Fru B. Borchgrevink:

Alle fag i 1 S................................................................ 18 —
Frøken S. Bonnevie:

Alle fag i 3 S b (undt. sang) ..:.... 24 —



V.

Timefordelingen m. m.
G

-jertsens skole.

Fag.
Smaaskolen. Middelskolen. Latingymn. Realgymn.

1 2 3 I II III IV V VI 1 2 3 1 2 3

Religion................ 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2
Norsk og oldn. . . 9 9 8 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4
Tysk ................... 4 $ 6 5 4 4E3 L 4E3 L 1 1
Fransk ................ 2 2 4 2 2 4 2 2
Engelsk................ 5 E 5 E 5 E 2 4 4 4
Latin................... 7 L 7 L 7 L 9 10 9
Græsk................... 6 7 7

3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Geografi................ 3 2 4 2 2 2 2 2

2 3
1 1 2

Regn, og Math em. 3 5 4 4 4 5 6 5 6 3 5 6 5
Naturfag............. 2 2 2 3 2 6 5 4
Skrivning............ 3 4 4 3 2
Tegning................ 2 2 2 E 1 E 1 E 2 2 2
Sang...................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gymnastik .... 3 t 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sum . . 18 25 25 27 34 34 34 33 33 33 34 34 34 32 32
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I gymnasierne har følgende kombinationer fundet sted: 2 Lg. 
og 2 Rg. har været kombinerede i norsk og oldnorsk, fransk og 
historie samt i mathematik (3 timer). 1 Lg. og 1 Rg. har været 
kombinerede i religion, norsk, tysk, fransk, historie og i mathe
matik (2 timer). Desuden har 2 Rg. og 1 Rg. været kombinerede 
i engelsk (2 timer) og i naturfag (4 timer). Endelig har real
gymnasiets 3 klasser havt 1 time fælles i naturfag, 1 i geografi 
og 2 i tegning. I 3 Lg. har eleverne læst fransk eller engelsk.

Med undtagelse af IV og V har middelskolens klasser været 
delte i parallelklasser (a, engelsklinje, 1) latinlinje).

I de lavere klasser (navnlig i smaaskolen) har fremgangen 
været sinket ved den høsten 1887 udbredte mæslingeepidemi. 
Forøvrig har sundhedstilstanden blandt eleverne i det hele været 
tilfredsstillende, og fraværelserne ikke mange.

VI.

Undervisningen.
Følgende pensa er gjennemgaaede i skoleaaret:

A. Smaaskolen.

1ste klasse.
Religion (3 timer). Af bibelhistorien fortaltes og gjengaves det 

vigtigste af 1ste mosebog og enkelte afsnit af Jesu levnet. 
Nogle lette salmer lærtes.

Norsk (9 timer). Gjennem skriv-lyd-læse-methoden indøvedes ren 
og sammenhængende læsning af latinsk og norsk tryk. Han
sens 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 
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havde de ogsaa afskrift hjemme. Anskuelsesøvelser efter 
Sandbergs billeder. Lette vers lærtes udenad.

Regning (3 timer). Tallene indtil 1000. Rækketælling benyttedes 
meget. Lette additionsstykker. Hovedregning. I de sidste 
maaneder lidt hjemmeregning i bog.

Skrivning (3 timer). De smaa og store bogstaver efter afskrift 
paa vægtavlen eller i skrivebogen, først paa tavle, senere i 
skrivebog; taktskrivning.

2den klasse.

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

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

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

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

Skrivning (4 timer). 5 hefter af Hj. Nielsens skrivebøger; takt- 
skrivning. Desuden ogsaa sammenskrift i dobbeltlinjeret, 
tilinjet skrivebog.

Sang (1 time). Lette sang- og salmemelodier, indøvede og af- 
sungne i enstemmigt kor.
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3dje klasse.

Heligion (3 timer). Det nye testamente og lidt af kirkens hi
storie i de første aarhundreder efter Vogts lille bibelhistorie. 
De 3 trosartikler og Fadervor er lært mundtlig og forklaret. 
Salmer.

Norsk (8 timer). Pauss og Lassens læsebog Iste del med tillæg 
fra side 193 læst og repeteret. Lidholdet gjennemgaaet og 
gjenfortalt. Diktat 2 gange ugentlig. Afskrift hjemme 5 
gange ugentlig. Digte.

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

Geografi (2 timer). 2den klasses pensum repeteret; desuden 
lært udførligere Sverige og Danmark. E. Heyerdahls geo
grafiske schema benyttet.

Hegning (4 timer). Tavleregning i alle 4 regningsarter; divisi
onsstykker kun med ensifret divisor. Hovedregning ligeledes 
med alle 4 regningsarter. Tal læst indtil hundrede millioner. 
Regnestykker hjemme 1 gang ugentlig.

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

Sang (1 time). Som i foregaaende klasse.

B. Middelskolen og gymnasierne.

Heligion.

I (3 timer). Vogts mindste bibelhistorie repeteret. —• Ka
tekismens 5 parter; deraf 1ste part med Luthers for
klaring. — Salme nr. 8, 22, 26, 93, 599, 600, 145, 136, 
175, 343, 351, 414.

II (3 timer). Af Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra 
begyndelsen til „Folket begjærer og faar en konge“ (§ 60). 
— Af katekismen de fem parter. — Gjennemgaaet kirke- 
aaret og gudstjenesten. — Salmer.
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IH (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 Guds ord“, navnlig de, der er optagne i Pontoppidans 
forklaring, samt enkelte salmer.

IV (2 timer). Af Vogts bibelhistorie for borgerskoler det 
nye testamente til „Palmesøndag.“ — Af Pontoppidans 
forklaring (Sverdrups udgave) 1ste part, dog saaledes, at 
det indklamrede ikke blev fordret læst med samme nøi- 
agtighed som det øvrige. — Enkelte salmer.

V (2 timer). Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra „Pal
mesøndag“ ud lærebogen. Det hellige lands geografi 
mundtlig gjennemgaaet. — Pontoppidans forklaring (Sver
drups udgave): den 2den part.

VI (2 timer). Vogts bibelhistorie for borgerskoler repeteret. 
— Af Pontoppidans forklaring de 3 sidste parter, hvor
hos hele lærebogen repeteredes.

I Rg. (1 time). Af Nissens kirkehistorie fra begyndelsen indtil 
„Schweizer-reformationen.“ Under gjennemgaaelsen af 
hvert pensum blev der lagt særlig vegt paa behandlingen 
af det dogmatiske stof og for reformationshistoriens ved
kommende navnlig ogsaa paa at klargjøre den lutherske 
kirkes historie og dogmatiske eiendommeligheder lige- 
overfor den katholske kirke paa den ene og den refor
merte kirke paa den anden side.

II Rg. (I time). I første halvaar Nissens kirkehistorie tilende 
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’ evangelium 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 
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tros- og sedelære, som de forskjellige perikoper gav an
ledning til at behandle, blev — saavidt muligt — ind- 
gaaende udviklede og navnlig ogsaa apologetisk belyste 
i forhold til de moderne vantro aandsretningers ind
vendinger.

in Rg. (2 timer). Nissens kirkehistorie repeteret. — Af Johan
nes’ evangelium blev de 13 sidste kapitler (med J. N. 
Bruns forklaring) gjennemgaaede og hele evangeliet re
peteret.

I Lg. (1 time). Som i 1 Rg.
II Lg. (1 time). Som i II Rg., kun at evangeliet fortolkedes 

efter den græske tekst.
IH Lg. (2 timer). Som i III Rg., kun at evangeliet fortolkedes 

efter den græske tekst.

Norsk og olånorslc.

I (8 timer i 1ste, 5 timer i 2det halvaar). Læsning efter 
Pauss og Lassens læsebog (II, 1). Gjenfortælling. Digte 
lærte udenad 1 gang ugentlig. — Begyndelsesgrundene 
af grammatiken indøvede gjennem Jensens eksempel- 
samling til § 11. Af Hofgaards grammatik læst ind
ledningen, §§ 3—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 linjer; 
skilletegnene dikterede. Afskrift hjemme (væsentlig i 
1ste halvaar;.

II (5 timer). Læsning efter Pauss og Lassens læsebog 
(II, 2). Enkelte digte lærte udenad. Af Hofgaards 
grammatik er indledningen repeteret, desuden læst §§ 24 
—41, 71—110, 143, 145—147, 149, 151, 153—156; 
til analyse er benyttet Jensens eksempelsamling. Læse- 
stykkerne, de udenadlærte digte, grammatiken og eksem
pelsamlingen er først oplæste og forklarede af læreren. 
— Diktat 2 gange ugentlig med indøvelse af komma, 

2
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semikolon og punktum. De nødvendige retskrivnings
regler er meddelte mundtlig.

III (5 timer). Til læsning benyttedes Pauss og Lossens 
læsebog (II, 3), hvoraf blev gjennemgauet fra begyndel
sen til „Slaget ved Lützen.“ Vegten lagdes paa for
nuftig oplæsning, og eleverne blev stadig øvede i at 
gjengive det læste. Et udvalg af digte lærtes udenad 
og deklameredes. Af Hofgaards grammatik blev §§ 27, 
28, 42—87, 93—99, 111—133 gjennemgaaede og an
vendte i analyse efter læsebogen. 2 ugentlige diktater 
med speciel indøvelse af kolon og anførselstegn. De 
vigtigste paragrafer af Aars’ s retskrivningsregler lærtes.

IV (4 timer). Af Pauss og Lossens læsebog (III, 1) er de 
fra forrige skoleaar gjenstaaende stykker (Jaampa paa 
ski etc.) gjennemlæste og forklarede. Særlig vegt er 
lagt paa smuk oplæsning og forstandig gjengivelse af 
indholdet; endel digte benyttede til deklamation. Gjen- 
nem samtale om det læste er elevernes evne til at ud
trykke sig korrekt og tydelig stadig søgt opøvet. De 
skriftlige øvelser (1 gang ugentlig) har bestaaet i gjen- 
fortælling af et én gang fortalt lidet stykke af ukjendt 
indhold, og ved bedømmelsen er der taget hensyn til 
den mere eller mindre selvstændige gjengivelse. — Af 
Hofgaards grammatik læst formlæren og afsnittet „Om 
hovedsætninger og bisætninger“; analyse efter læsebogen.

V (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 (ID, 2): En aften paa Giske, Mellem slagene, 
Jacob von Tyboe og endel mindre stykker. I regelen 
har læreren paa forhaand læst op stykkerne og givet de 
forklaringer og oplysninger, som var nødvendige for en 
fuldstændig forstaaelse. — Af Hofgaards grammatik er 
læst sætningslæren, stadig indøvet ved analyse af van
skeligere prosastykker, samt verslæren. — En stil er 
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skrevet liver anden uge: fortællinger, "beskrivelser, skil
dringer, opgaver fra historien, oversættelser 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 (3 timer). Af Pauss og Lassens læsebog (III, 2 &i3) 
er læst: Mellem slagene af B. Bjørnson og Sverre af P. 
A. Munch; desuden endel folkeviser, epistler af Holberg, 
digte af Wessel, Ewald, Oehlenschliiger, Wergeland og 
Welhaven, stadig paa forhaand oplæste og forklarede af 
læreren. Literaturoversigt og biografier dels efter oven
nævnte læsebog, dels efter Brochs og Seips lille litera- 
turhistorie. Digtarterne efter Norby. Repetition af gram
matiken og analyse. Skriftlige arbeider omtrent som i 
5te klasse.

I Rg (3 . timer). Forfatterlæsning ■ efter Pauss og Lassens 
læsebog IV, 1: Holbergs epistler 1—4, Tullin (Mai
dagen), Baggesen (Til mit fædreland, Til bøgen, Forfat
terens barndom), Oehlenschläger (Aladdin). — Briksens 
litteraturhistorie læst fra Holberg til Grundtvig; desuden 
er der holdt literaturhistoriske foredrag for eleverne ovei’ 
enkelte af de betydeligste forfattere med fyldigere paa- 
visning af deres betydning for samtiden og eftertiden. — 
Boss’ „Troper og figurer“ er gjennemgaaet, og hoved
punkterne lærte ved stadige henvisninger under forfatter
læsningen. — Stile hver 3dje uge, tildels af lettere ræ
sonnerende indhold. Opgaverne har i regelen været gjen- 
nemgaaede paa forhaand; men det har ogsaa (i 2det 
halvaar) været forsøgt at overlade dispositionen til ele
verne selv, og denne er da forlangt nedtegnet efter stilen.

II Rg Norsli (2 timer). I Pauss og Lassens læsebog (HI, 3) læst 
folkeviserne med dertil hørende udvikling og de fleste 
digte af Wergeland og Welhaven tilligemed læsebogens 
fremstilling af betydningen af deres digtning. I læse
bogens IV, 1 er læst Faludan-Müller (Calanus), Hertz 

2*
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(Svend Dyrings hus), Winther (Sangerens farvel), Grundt
vig (Paaskeliljen), Kierkegaard (Kjærligliedens skjulte liv, 
Fuglenes bekymring). — I Eriksens literaturhistorie er 
læst om de merkeligste danske forfattere fra Grundtvig 
til vor tid; udvalgte stykker af forfatterne er læste for 
eleverne. — Skriftlige arbeider liver 3dje uge, dels skil
dringer, dels afhandlinger.

Oldnorsk (2 timer). Af Nygaards udvalg læst Vøls- 
unger og Nivlunger, Balders død, Lokes straf, Tor og 
Hynie, Tors færd til Utgardeloke og 2 sider af Asbjørn 
Selsbane. Læst og repeteret formlæren efter Nygaards 
grammatik.

III Rg Norsk (2 timer). Læst Wessels Kjærlighed uden strøm
per med benyttelse af H. Jægers udgave; derefter styk
ker af Wergeland, Welhaven, Munch, Asbjørnsen og 
Vinje i Pauss og Lassens læsebog (IV, 2). — I Erik
sens literaturhistorie blev afsnittet om den norske literatur 
efter 1814 læst i sammenhæng og det vigtigste af fælles- 
literatureus historie udtogsvis repeteret. — Stile hver 
3dje uge, desuden enkelte ekstemporalstile paa skolen.

Oldnorsk (2 timer). I Nygaards udvalg læst de 4 
sidste sider af Tors færd til Utgardeloke, Kveldulv og 
hans sønner samt Hamarsheimt, Håvamål, Gudruns klage 
og Hjalmars død. Det hele artiumspensum repeteret; 
ligesaa Nygaards grammatik (formlæren). Det vigtigste 
af syntaksen meddelt mundtlig. Literaturhistorie efter 
Nygaards oversigt i hans udvalg.

I L« i° > som i de tilsvarende klasser af realgymnasiet..
II Lg )

III Lg Norsk (2 timer). Læst Holbergs Erasmus Montanas 
(H. Jægers udgave). Forøvrigt som i III Rg. Oldnorsk 
(2 timer). Som i III Rg.
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Tysli.
I (3 timer i 2det halvaar). Kr. Lassens læsebog til ^de 

16. Skriveøvelser 1 å 2 gange ugentlig.
II (6 timer). Kr. Lassens læsebog er benyttet: deraf gjen- 

nemgaaet til øvelsesstykker samt af læsestykker til nr. 
19. De norske eksempler gaves først i hjemmelekse og 
benyttedes siden til skriftlig gjengivelse (stil) paa skolen, 
dog saaledes, at eleverne i den første halvdel af skole
aaret fik vide, hvilke eksempler de skulde skrive, for at 
kunne forberede sig hjemme. Hver ny lekse blev forud 
gjennemgaaet paa skolen, tildels ved ekstemporal oversæt
telse af eleverne. Ved siden af skolestile benyttedes 
diktat og afskrift. De tilsvarende afsnit af Hofgaards 
grammatik læste og repeterede.

III (5 timer). Kr. Lassens læsebog side 71—132. — 
Hofgaards grammatik i sammenhæng fra verberne til 
syntaksen samt i (III 1)} af syntaksen § 191—203. 
Analyse, oversættelse, retroversion og indledende samtale
øvelser over udenadlærte smaastykker og digte. — Skole
stil 1 gang ugentlig, dels efter læsebogens norske eks
empler, dels efter Knudsens stiløvelser for middelskolen, 
hvoraf i 2det halvaar gjennemgaaet mundtlig indtil tal
ordene. -3 timer anvendtes til læsebog og grammatik, 2 
timer til stiløvelse og skolestil.

IV (4 timer). Af Knudsens tyske læsebog læst fra 2den 
afdeling og ud bogen. — Efter Hofgaards grammatik 
læst formlæren og repeteret til verberne. — Af Knud
sens stiløvelser fra adjektivet til konjunktiv. Stile hver 
uge paa skolen, hveranden uge hjemme. Leksen i læse
bogen er ved vanskeligt læsestof iforveien oversat og 
gjennemgaaet paa skolen.

V (engelsklinjen 4, latinlinjen 3 timer). Pauss og Lassens 
læsebog fra „Der Mittag auf dem Königsee“ til „Ro
lands Tod.“ Delvis repetition af læsestykkerne; retro- 
versionsøvelser fra det oplæste stykke. Af Løkkes gram
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matik repeteret formlæren og af syntaksen læst dativ, 
genitiv og adjektiverne; desuden de tilsvarende stykker 
af Knudsens stiløvelser. 1 skolestil hver uge, 1 hjemme- 
stil hveranden uge.

VI a (engelsklinje, 4 timer). Af Pauss og Lassens læsebog 
er læst: Düsseldorf am Rhein, Rolands Tod, Hans Hol
bein, Die Erobrung von Magdeburg, Kunstsinn und Mu
sikliebe der Böhmen, Lukas Kranach, Die Deutsche 
Städte im Mittelalter, Wallenstein in seiner Erniedrigung, 
Die Schlacht bei Lützen, Gustav Adolph, Wallensteins 
Tod, Blücher und Scharnhorst, Aufruf des Königs von 
Preussen. Digte: Ein Spruch, Die zwei Grenadiere, 
Barbarossa og Erlkönig. Læst og repeteret syntaksen 
efter Løkkes grammatik. Skolestil er skrevet hver uge, 
hjemmestil hver anden uge.

VI & (latinlinje, 3 timer). Af Pauss og Lassens læsebog 
læst Die deutschen Städte im Mittelalter, Die Schlacht 
bei Leipzig, Rolands Tod, Die ersten Besuche in Sesen- 
heim, Prozess und Hinrichtung der Grafen, Überfahrt 
von Messina nach Neapel. — Endel af digtsamlingen er 
gjennemgaaet kursorisk paa skolen. Ekstemporallæsning 
efter læsebogen. Læst syntaksen efter Løkkes grammatik 
fra kap. 7 ud og repeteret hele syntaksen. Afsnittet om 
synonymer i Knudsens stiløvelser er lært udenad. Hver 
uge en skolestil og hveranden uge en hjemmestil. Stadig 
repetition og indøvelse af formlæren samt retroversion 
fra det læste.

I Rg (1 time). Læst og forklaret Schillers „Maria Stuart.“
1 Lg (1 time). Som i 1 Rg.

Fransk.

N (2 timer). Læst og repeteret Knudsens og Waldems 
franske læsebog I til de uregelmæssige verber med til
svarende stykker af Knudsens franske grammatik. Ho- 
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vedvegten lagt paa en korrekt udtale af de enkelte lyd 
og ord, samt paa sikkerhed i den almindelige formlære. 
Diktatøvelser efter opgivet forberedelse hjemme. *

VI (2 timer). Knudsens og Wallems franske læsebog fort
sat ud eksempelsamlingen; af læsesty kkerne omtrent 15 
sider. Repetition af formlæren; af syntaksen læst de 
vigtigere afsnit (ordstillingen, participierne, negtelseme). 
Retroversion efter eksempelsamlingen.

I Rg (4 timer). Af Kmtdsens og Wallems læsebog II om
trent 80 sider. Knudsens grammatik gjennemgaaet.

II Rg (2 timer). Af Knudsens og Wfdlems læsebog II omtr. 
100 sider. Kmtdsens grammatik repeteret.

III Rg (2 timer). Knudsen og Wallems læsebog omtr. 100 
sider. Knudsens grammatik repeteret. Øvelser i at 
ekstemporere.

1 Lg )
II Lg ( som i de tilsvarende klasser af realgymnasiet.

III Lg ‘

Engelsk.

IV (5 timer). Brekkes læsebog for begyndere er læst og 
repeteret til side 95 med det tilsvarende i grammatiken. 
Retrovertering af de dertil bestemte stykker bag' i bogen.

V (5 timer). Fortsat læsning .af de sammenhængende styk
ker i Løkkes engelske læsebog for middelskolen I: denne 
bog læst tilende. Af Løkkes grammatik læst syntaksen 
til verbets tider, med tilsvarende mundtlig gjennemgaaelse 
af Løkkes stiløvelser. 1 ekstemporalstil ugentlig og 
hveranden uge 1 hjemmestil af de sammenhængende 
stykker i Løkkes engelske stiløvelser.

VI (5 timer). „The Children of the New Forest by Mar
ryat“ i skoleudtog (tysk udgave): kursorisk og statarisk 
læsning. Indøvelse i mundtlige udtryk og vendinger; 
de vigtigste synonymer og præpositioner behandlede.
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Formlæren er i sin helhed repeteret, og syntaksen læst 
til sætningslæren. Hjemmestil hveranden uge, skolestil 
hver uge.

I Rg (4 timer). Statarisk læsning: Fjerdedelen af Dickens 
Sketches (Løkken udgave); ligeledes af Sommerfelts „En
gelsk læsning for gymnasiet“ omtrent en fjerdedel. Sy
nonymer og prajpositioner er lærte udenad efter Knud- 

' sens stiløvelser. Af Løkkes grammatik er gjennemgaaet 
lydlæren fra fremmede ord og tilsvarende gloseforraad 
lært udenad. Ekstemporalstile hver uge (uden leksikon); 
hjemmestil hveranden uge efter Schrams stiløvelser I. 
Grammatik: formlæren repeteret ud, syntaksen til ver
berne. Stadige øvelser i udtryk og vendinger.

II Rg (4 timer). Statarisk læst (Byron: The Prisoner of Chil
lon (tysk skoleudgave). Shakespeare: Merchant of Ve- 
nice (Wieseners udgave) 4 akter med tilføiede biografiske 
notitser. Af historisk læsning gjennemgaaet samme pensum 
som I Rg. Goldsmith: „She stoops to conquer“, 2 akter 
(eng. tekstudgave). Hjemmestil hveranden uge og eks
temporalstil hver uge efter Schrams stiløvelser I del.
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. I den mundtlige undervisning er ho- 
vedvegten lagt paa en sikker og korrekt udtale, samt paa 
evne til at oversætte med færdighed paa godt norsk. 
Literaturhistorie (Sommerfelt): Fra 3dje periode til 6te 
periode. Grammatik som i I Rg. Indsamling og ind
førelse (i anmerkningsbog) af udtryk og vendinger fra 
det dannede talesprog.

III Rg (4 timer). Sommerfelts „Engelsk læsning“ anvendt til 
statarisk og kursorisk læsning. Literaturhistorie er læst 
efter Sommerfelts lærebog. Repetition af grammatik, 
synonymik, præpositionslære og ordsamling. Hveranden 
uge hjemmestil og; hver uge ekstemporalstil efter Schrams 
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stiløvelser. Mundtlig er gjennemgaaet Brekkes stiløvelser 
for middelskolen. Fremgangsmaaden og maalet for un
dervisningen som i II Rg.

III Lg (2 timer). Løkkes eng. læsebog for begyndere. Fra 
„The story of Macbeth“ og ud. Sommerfelts Nyeste- en
gelske forfattere. Løkkes engelske grammatik.

Latin.

IV (7 timer). Efter Schreiners grammatik er hovedreglerne 
nøiagtig gjemiemgaaede, medens undtagelser, kjønsregler 
o. 1. enten er oversprungne eller kun kortelig berørte. 
Til hver dag er læst stykker af Andersens læsebog, 
svarende til dagens grammatiklekse med stadig gjen
tagelse af foregaaende dags pensum. I grammatiken 
naaedes ud formlæren, og af syntaksen blev stedsbestem
melser, participiet (gramm. §§ 206 og 256), gerundium 
og gerundiv samt viljesætninger læste. —• Stile er skrevne 
efter læsebogen med forudgaaende gjennemgaaelse, to 
gange ugentlig, dels hjemme, dels paa skolen.

V (7 timer). Paabegyndt sammenhængende forfatterlæsning. 
Af Andersens udgave af latinske klassikere læst det for 
middelskolen reglementerede pensum af Cornelius Nepos 
og Phædrus. Formlæren repeteret efter Schreiners gram
matik, 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.

VI (7 timer). Læst og repeteret 2den og 3dje bog af 
af Cæsar „de bello Gallico“ samt Ciceros 1ste og 3dje 
tale mod Katilina. Af Schreiners grammatik er det 
hovedsagelige af formlære og syntaks gjennemgaaet. 
Skolestil og hjemmestil hver uge efter Andersen og Gjørs 
opgaver.
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I Lg (9 timer). Gjennemgaaet Sallusts Katilina, Ciceros tale 
pro imperio Pompei og in Catilinam II & IV samt 
omtrent 1100 v. af Ovids Metamorphoses. Endel af 
Schreiners glossar er lært i daglige lekser; af Schreiners 
grammatik er syntaksen repeteret.

II Lg (10 timer). Læst Vergils Æneide lib. I, af Livius 100 
kap., (udvalg af 7de, 8de og 9de bog), af Ovids Metamorph. 
130 v. samt Ciceros 2den og 4de tale mod Katilina. 
Af Schreiners grammatik læst syntaksen. Stile og 
oversættelser, 2 hver uge.

III Lg (9 timer). Forfatterlæsning: Tacitus’ Germania, Horats’ 
oder 500 v. og breve 900 v. samt Ciceros Cato major; 
repeteret det læste samt Liv. 21 til kap. 37 (inkl.). Af 
Schreiners grammatik blev hovedpunkterne af syntaks 
og formlære gjennemgaaede, og det væsentligste af 
antikviteter og litteraturhistorie læst efter Weisses bog. 
2 oversættelser ugentlig efter Henrichsens opgaver.

Græsk.

I Lg (6 timer). I første halvaar og de par første maaneder 
af 2det halvaar læst og repeteret Schou-Bruuns grammatik 
med tilsvarende læsning i læsebogen. Derpaa paabegyndt 
Xenofons Anabasis efter Hermanstorffs udgave og i den 
læst til II, 5.

II Lg (7 timer). Læst 1ste bog af Xenofons Anabasis fra 
kap. 4 og 3000 v. af Homers Biade. Grammatik 
(Schou-Bruuns) har i 1ste og 2den klasse været læst 
daglig i smaalekser, saaledes, at man, hvergang lærebogen 
er læst tilende, ufortøvet er begyndt fra nyt af.

III Lg (7 timer). Læst Platons „Apologien“ og Sofokles’ 
Antigone, hvorpaa det hele artiumspensum er repeteret. 
Litteraturhistorie og antikviteter gjennemgaaede og gram
matiken repeteret.
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Historie.

I (3 timer). Winthers historie til Karl X Gustav.
II (3 timer). Schjøths verdenshistorie (2den udgave) til

Graccherne.
III (3 timer). Schjøths verdenshistorie fra Graccherne til

den nyere tid.
IV (3 timer). Schjøths verdenshistorie fra 1300—1648 

(Ludvig XIV). Eriksens Nordens historie fra Sverre og 
Magnus (side 38) til Sverige under Wasaslægten.

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

VI (3 timer). Nordens historie og verdenshistorien repeteret 
efter -Eriksens og Schjøths lærebøger.

I Rg (3 timer). Thriges mindre lærebog i oldtidens historie 
læst og repeteret. Horns geografi til Tyskland.

II Rg (3 timer). Frankriges historie efter Schjøth og Weitem 
læst og repeteret. Horns geografi fra Mellem-Europa til 
Øst-Europa.

LU Rg (3 timer). Eriksens Nordens historie fuldstændig læst med 
alle tilbageblik. Oldtidens historie repeteret efter Thrige 
og Frankriges historie efter Hloch.

I Lg )
II Lg t som i de tilsvarende klasser af realgymnasiet.

III Lg I

Geografi.

I (4 timer). Gjennemgaaet geografi for begyndere af
Horn.

II (2 timer).
IH (2 timer).
IV (2 timer).
V (2 timer).

VI (2 timer).

Dahms geografi: Australien, Amerika, Afrika.
Dahms geografi fra Tyskland til Spanien.
Dahms geografi fra Schweitz til Afrika. 
Dahms geografi fra Afrika og bogen ud. 
Dahms geografi repeteret i sin helhed.
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I Rg (1 time). Politisk geografi efter Gundersens lærebog med 
overspringelse af de mindre vigtige udeneuropæiske 
stater.

II Rg (1 time). Som i I Rg.
III Rg (2 timer). Gundersens geografi for realgymnasierne 

repeteret, med overspringelse af endel mindre vigtige 
udeneuropæiske lande.

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

.Regning og Mathematik.

I (4 timer). De 4 regningsarter med ubenævnte hele tal 
er repeterede efter Johannessens regnebog, derefter de 
4 regningsarter med benævnte hele tal. Hjemmeregning 
1 gang ugentlig.

II (4 timer). Først repeteredes de 4 regningsarter med hele 
tal. Resten af aaret gik med til den almindelige brøk
lære, der indøvedes ved mundtlig eksamination, regne
øvelser paa vægtavlen og opgaver paa egen tavle i 
timerne, medens hjemmeopgaver kun en og anden gang 
blev anvendte.

III (5 timer). Efter repetition af den almindelige brøklære 
er der gjennemgaaet decimalbrøk, enkelt og sammensat 
reguladetri, med reduktion til enheden. I andet halvaar 
er 1 time om ugen anvendt til simple konstruktioner 
med optrækning.

IV (6 timer). I september og oktober anvendtes 5 timer 
ugentlig til arichmetik, hvorved Bonnemes lærebog ind
øvedes fra begyndelsen og til polynomers multiplikation. 
Senere fortsattes med 3 ugentlige timer^tiKbrøk. Fra 
november begyndtes med geometri og i skoleaarets løb 
blev af 1ste bog af Bonnevies lærebog læst og re
peteret til parallele linjer. I praktisk regning: regu
ladetri og procentregning.
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V (5 timer). I geometri begyndtes med repetition af 1ste 
bog fra parallele linjer. Resten af geometritimerne i 
1ste halvaar anvendtes til konstruktionstegning, idet 
samtlige øvelsesopgaver, som er tilføiede 1ste bog i 
lærebogen, blev udførte af eleverne i deres egen kon
struktionsbog. I 2det halvaar læstes 2den bog og 
konstrueredes de tilsvarende øvelsesopgaver; 3dje bog 
læstes næsten ud. I arithmetik læstes decimalbrøk, 
ligninger af 1ste grad og proportioner. I praktisk 
regning: procentregning.

VI (6 timer). Undervisningen i arithmetik (Bonnevies lære
bog) begyndte med rodstørrelser og logarithmer, ligninger 
af 2den grad med opgaver, alt i 1ste halvaar. I 2det 
halvaar blev den hele lærebog repeteret. I geometri 
(Bonnevies lærebog) begyndtes med repetition af 1ste og 
2den bog. I 2det halvaar læstes og repeteredes den hele 
lærebog. I praktisk regning: renteregning, rabat-, 
disconto-, delings- og blandingsregning samt opgaver af 
forskjelligartet indhold.

I Rg (5 timer). Brochs arithmetik er gjennemgaaet fra be
gyndelsen til potenser. Desuden er læst Bonnevies 
geometri, Guldbergs trigonometri til sin 2 x og cos 2 x.

II Rg (6 timer). I 1ste halvaar anvendtes 3 ugentlige timer 
til gjennemgaaelse af Brochs arithmetik fra rodstørrelser 
og 3 andre timer ugentlig til trigonometri (Guldbergs 
lærebog) forfra til og med opløsningen af retvinklede 
triangler. I 2det halvaar blev arithmetiken læst tilende. 
Derefter blev stereometrien {Guldbergs lærebog) læst og 
indøvet ved opgaver. Samtidig læstes analytisk geometri 
efter Guldbergs lærebog til keglesnit.

III Rg (5 timer). Efter Guldbergs analytiske geometri læstes 
lærebogen ud fra ellipsen. Dr. Holsts funktionslære blev 
gjennemgaaet i sin helhed, hvorefter det hele artiums- 
pensum repeteredes. Hver uge gaves skriftlige hjemme- 
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arbeider og et par gange om maaneden ekstemporalarbeider 
paa skolen.

I Lg (2 timer). Brochs arithmetik er gjennemgaaet fra be
gyndelsen til potenser. Guldbergs trigonometri fra 
begyndelsen til den geometriske betydning af fortegn.

II Lg (3 timer). Først blev Brochs arithmetik gjennemgaaet 
fra rodstørrelser og nd med forbigaaelse af beviset^for 
binomialformelen og kubikroduddragning. Efterat dette 
var tilendebragt ved udgangen af februar, læstes stereo
metrien {Guldbergs lærebog) i resten af skoleaaret.

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 (2 timer). De to første maaneder benyttedes til fore
visning 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, græv
ling, røskat, spismus, muldvarp, flagermus, falk, ugle, 
svale, ravn, gjøg, due, spæt osv., dels DybdalUs 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 „Pattedyrene“ 
efter Sørensens „Dyrerigets naturhistorie“; til læsningen 
knyttedes i størst mulig udstrækning skildringer af de
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vigtigere dyrs levevis efter en større haandbog. Des- 
uden blev gjennemgaaet en kortfattet oversigt over de 
vigtigste dele af det menneskelige legeme.

III (2 timer). Zoologi: Sørensens lærebog fra „Fuglene“ 
til „Pighudede“ læst og repeteret. Botanik: Det vig
tigste af plantens ydre bygning gjennemgaaet efter mundt
lig beskrivelse knyttet til forevisning af levende planter. 

IV Eftei- Sørensens lærebog fra planternes ydre bygning til 
de blomsterløse planter med forbigaaelse af planternes 
indre bygning og liv. — Af zoologien er gjennemgaaet 
fra fiskene til „Tarmløse dyr“.

V (3 timer). Henrichsens lærebog i fysik læst og repeteret. 
VI (2 timer). Henrichsens lærebog i fysik fra „Magne

tisme“ ud lærebogen, hvorefter denne repeteredes i sin 
helhed, ledsaget af eksperimenter. Repetition af mid
delskolens hele pensum i zoologi og botanik.

I Rg (6 timer). Af fysiken læstes og repeteredes i 3 timer 
ugentlig optik og varmelære ' efter Schiøtz’S lærebog. 
Undervisningen ledsagedes af forsøg ved hjælp af sko
lens apparatsamling. Til undervisningen i dette fag har 
været knyttet hjemmeopgaver hver 14de dag; disse op
gaver har for det meste bestaaet af beregningsopgaver i 
tilknytning til det læste pensum, sjeldnere af theoretiske 
opgaver. Leilighedsvis har ogsaa beregningsopgaver været 
behandlede i timerne. Af chemi læstes og repeteredes i 
1 time ugentlig Hjortdahls lærebog i metallerne. Un
dervisningen ledsagedes af eksperimenter, hvoraf kan 
fremhæves: 1) farveforandringer ved to farveløse væd- 
skers chemiske forbindelse (rodankalium og jernsalte, 
ammoniak og kobbersalte, svovlvandstofvand og forskjel
lige metalsalte); 2) varmefrembringelse ved den chemiske 
proces; 3) eksperiment til at paavise loven om de faste 
forhold i forbindelsen (titrering af Hi SOi med NH%); 
4) fremstilling af surstof og forbrænding af jern, svovl 
og træ; 5) fremstilling af vandstof; 6) destillation af 
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vand; 7) fremstilling af HNOa, NO2 og NH«: 8) frem
stilling af HzS og chlor; 9) fremstilling af joddamp og 
opløsning af jod i CS^; 10) fremstilling af CO2 og CHi', 
11) selvantændelse af fosfor i luften; 12) Marsh’sprøve. 
Af naturhistorie er læst 1 time ugentlig zoologi efter 
Sørensens lærebog med endel tilføielser fra begyndelsen 
til insekterne og af botanik Sørensens lærebog i sin hel
hed samt mineralogi efter Cornéliussens lærebog til læren 
om bergarterne.

II Rg (5 timer). Fysik og naturhistorie som i I RG. — Af 
chemi er læst 1 time ugentlig metallerne efter Hjortdahls 
lærebog indtil kobber; undervisningen har været ledsaget 
af eksperimentel’ for at vise metallernes vigtigste reak
tioner og de vigtigste saltes fremstilling.

III Rg (4 timer). Af fysik er læst efter Schiøtz magnetisme 
og elektricitet med forevisning af de i elektricitetslæren 
omtalte vigtigere forsøg, og det hele pensum i fysik re
peteret. Af hjemmearbeider har været givet beregnings
opgave hver 14de dag; desuden 4 ä 5 theoretiske op
gaver paa skolen med paafølgende gjennemgaaelse. Hjort- 
dahls chemi repeteredes i sin helhed. — Af botanik 
læstes planternes indre bygning og liv, samt de vigtigste 
familier af det naturlige system. — Af mineralogi læstes 
de vigtigste mineraler efter Cornelinssens lærebog.

Skrivning.

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

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

III (2 timer). 4de, 5te og 6te hefte (det sidste ikke ud
skrevet af alle elever) af Hj. Nielsens skriveøvelser. 
Diktater.
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Tegning.

I (1 time). Den rette linje, vinkler, rektangel, kvadrat, 
rhomben, af kvadratet afiedede figurer af lettere slags 
(4 opgaver); lette brikketegninger (6) og takttegnin
ger (4); 4 hukommelsestegninger (retlinjede lette bog
stavformer). Opgaverne, ialt 18. blev nøjagtig gjennem- 
gaaede og optegnede a tempo paa skoletavlen efter op
hængte fortegninger. Hj. Nielsens geometriske brikker 
til «nskuelsesøvelser benyttedes. Eleverne trak op og 
skrafferede opgaverne med pen og blæk.

II (2 timer). Kvadratet paa spids, forklaret som regulær 
polygon, hvori lette mønstre blev indlagte, støttede 
til radierne (4 stk.); regulær trekant (3 stk.), seks
kant (6 stk.), ottekant (5 stk.) og cirkelen (4 stk.) øve
des paa samme maade; simple border (4 stk.) og et par 
tekniske former, 1 haveport og 2 kander; lidt vanske
ligere brikketegninger (3 stk.); 5 hnkommelsestegninger. 
Fortegninger og udførelse som i forrige klasse.

IH (2 timer). De i forrige klasse indøvede regulære poly
goner repeteredes, men udførtes nu som rosetter (8 stk.), 
desuden femkanten (3 stk.); baandornamenter, 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 overlagdes med kaffe- og tusktoner og blev 
optrukne med pen og tusk. Benyttelsen af viskelær 
lærtes henimod slutningen af aaret. Fortegninger*) op
hængtes, forklaredes og optegnedes paa skoletavlen. Ialt 
udførtes 19 opgaver.

IV (2 timer). Roset (1), sammenstilling af roset med stilke 
og blade til border <3), bølgelinjer (5) og deraf afiedede. 
lettere randornamenter (2), væsentlig efter antike stil
former; spiraler og sneglelinjer og deraf afiedede orna
menter (4); af tekniske former en kjedel, kop, jagt; 6 

3
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hukommelsestegninger. Ialt blev 18 opgaver udførte. 
Viskelær benyttedes, og optrækning med pen og tusk; 
farvetoner overlagdes af de flinkere elever. Fortegnin
ger*)  blev gjennemgaaede ä tempo og optegnede paa 
skoletavlen, men mere skissemæssig, ligesom i denne 
klasse forholdene ikke blev forklarede paa forhaand.

V a (1 time). Frihaandstegning: Lotos (1), antike pal
metter (3), 3 renaissanceomamenter, 1 maurisk. Optræk
ning med pen og tusk, efterat blyantsarbeidet var karak
teriseret, hvorefter opgaven blev nøiagtig gjennemgaaet. 
Ialt 8 opgaver, deraf 2 efter hukommelsen*).  — Pro
jektionstegning de 2 sidste maaneder: Cylinder, pyra
mide og kegle i letteste stillinger i grundrids og oprids 
(3 opgaver).

VI a (1 time). Frihaandstegning: Fladeornamenter væ- 
' sentlig efter antike stilformer (ranker med palmetter); 

ialt 7 opgaver efter fortegninger**).  Projektionstegning: 
Sammenstillede lette stereometriske legemer i enkelt skraa- 
stilling; ialt 12 opgaver, hvoraf nogle udførte hjemme.

I Eg (2 timer). Perspektivisk tegning efter staaltraadmodeller 
(4 opg.), træmodeller (4), gibsmodeller (4). En artiums
opgave; ialt 15 opg.

II Rg (2 timer). I første halvaar: Gibsmodeller (5 opg.). 
En artiums opgave. I 2det halvaar indøvedes ved opgaver 
linjers projektioner og tracer, planers tracer, skjæring 
mellem linjer og planer, planers nedbøining samt bestem
melsen af en linjes sande længde.

III Rg (2 timer). Ved opgaver indøvedes profilplan. De regu
lære polyedre konstrueredes i forskjellige opstillinger. 
Skjæringer mellem legemer og planer og mellem legemer 

*) Væsentlig efter Herdtie, v. Hanno, Weishaupit og Flinzer.
**) Fortegninger: Steigl, Herdtie samt et par af eksamensopgaverne 

fra forrige aar.
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indbyrdes, hvorved snitlinjen fordetmeste fandtes ved 
horisontalsnit. Udfoldninger.

Sang.

I (1 time). Enst. sang. Skalaer, træffeøvelser.
II (1 time). Behrens’s „Sanglære for skoler“ I, fra andet 

afsnit ud. Koraler.
III (1 time). Behrens’s „Sanglære for skoler“ II, fra be

gyndelsen til syvende afsnit. Enstemmig sang, et par 
tostemmige.

IV (1 time). Behrens’s „Sanglære for skoler“ II, hele bogen. 
Tostemmig sang.

•5”

I gymnasialklasseme er sang øvet efter følgende plan: Re
petition af musik-theorien. Beskrivelse af musik-instrumenterne 
og orkestret. Tostemmig sang, dels selvstændig, dels som under
stemmer til blandet kor.

Gymnastik og vaabenøvelser.

1. 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........................................2den middelklasse

2det —......................................... 3dje og 4de do.
3dje —......................................... 5te - 6te do.
4de —.........................................gymnasierne.

Som ledetraad ved undervisningen er benyttet:
Bjørnstads „Haandbog i gymnastik.“

3*
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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: § 87 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.

2. Vaabenøvelser.

Skolens elever fra 1ste middelklasse af (undtagen 3dje gym
nasial- og 6te middelklasse) har gjennemgaaet 5 dages øvelser i 
eksercise og gymnastik i den sidste halvdel af mai maaned.

Øvelsestiden var fra kl. 9—lO1/« og fra 11 Va—1^2 formid
dag. Eleverne var inddelte i et kompani, hvori elever af gym
nasiet fungerede som peletons-, trops- og halvtropschefer.
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Øvelserne bestod i 1) Eksercise: Marscher, vendinger, op
slutninger, svingninger, de almindeligste haandgreb med geværet 
samt de lettere manøvrer med kompaniet. — 2) Gymnastik: Frit- 
staaende gymnastik; høide-, længde- og dybdesprang, bukkesprang, 
kapløb m. m.
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VII.

Afgangs examener.
1. Examen artium 1888.

Til klassisk examen artium 1888 fremstillede sig eleverne 
af latingymnasiets øverste klasse, tilsammen 24, hvoraf 23 bestod 
examen, 12 med meget godt, 11 med godt.

1. Erm, Brynjulf, f. "“/a 68, søn af forstassistent Brun, 
Vaage, elev af skolen i 3 aar.

2. Buck, Beidar, f. % 69, søn af forhenv. kjøbmand Buek, 
Kristiania, elev af skolen i 9 aaar.

3. Colberg, Lorents Georg, f. 5/io 69, søn af kjøbmand Colberg, 
Kristiania, elev af skolen i 10 aar.

4. Ebbeli, Bendix Joachim, f, 19/e 69, søn af afdød høiesterets-
advokat Ebbell, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

5. Fjeld, Hagbart Bertold, f. 2/io 67, søn af lensmand Ejeid,
Jevnaker, elev af skolen i 2 aar.

6. Frølich, Theodor Chr. Brun, f. w/g "70, søn af oberstløjtnant 
Frølich, Kristiania, elev af skolen i 11 aar.

7. v. Germeten, Ingvald Adolph, f. 25/i 69, søn af fedevare- 
handler Germeten, Kristiania, elev af skolen i 13 aar.

8. Gjør, Olaf, f. 8/s 70, søn af skolebestyrer Gjør, Kristiania, 
elev af skolen i 12 aar.

9. Hansen, Alf Scott, f. 10/n 70, søn af prest Hansen, Kristiania, 
elev af skolen i 8 aar.

10. Holmsen, Christian Glad, f. 28/i2 69, søn af afdød kgl. 
fuldmægtig Holmsen, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

11. Holter, Osca,r Fredrik, f. 21/i 70, søn af grosserer Holter, 
Kristiania, elev af skolen i 6 aar.

12. Homan, William Mac-Lean, f. 28/i 71, søn af advokat 
Homan, Kristiania, elev af skolen i 8 aar.

13. Klem, Johannes Wolff, f. 22/s 70, søn af fotograf Klem, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.
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14. Krogh, Sigvald Skovland, f. 2ö/io 69, søn af postfuldmægtig 
Krogh, Kristiania, elev af skolen i 5 aar.

15. Løken, Johan Christian Fredrik, f. 2/g 69, søn af grosserer 
Løken, Kristiania, elev af skolen i 11 aar.

16. Mellbye, Peter Andreas Munch, f. 9/o 70, søn af stempel
papirforvalter Mellbye, Kristiania, elev af skolen i 9 aar.

17. Nyqvist, Odd Ottosøn, f. n/7 70, søn af oberstløitnant 
Nyqvist, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

18. Nyqvist, Peter Oluf Johan, f. 21/i 70, søn af distriktslæge 
Nyqvist, Grimstad, elev af skolen i 2 aar.

19. Poede, Nils f. % 70, søn af grosserer Roede, Kristiania, 
elev af skolen i 12 aar.

20. Fose, Joachim Mathias, f. 16/i 70, søn af afdød apotheker 
Rose, Amerika, elev af skolen i 10 aar.

21. Schiørbeck, Alv, f. lc/s 68, søn af grosserer Schiørbeck, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

22. Vedeler, Einar Schmidt, f. 7/i2 69, søn af dr. med. Vedeler, 
Kristiania, elev af skolen i 11 aar.

23. Widerøe, Marius, f. 20/n 70, søn af provst Widerøe, Vinger, 
elev af skolen i 3 aar.
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Brun.......................... 4 3 3 2 3 3 3 2 3
Back.......................... 4 3 4 3 2 2 2 2 2
Colborg..................... 4 3 2 3 2 2 3 3 3
Ebbeil.......................... 3 2 3 2 2 2 2 3 3
Ejeid.......................... 4 4 2 2 3 3 3 2 2
Frølich.......................... 3 3 1 1 1 2 2 1 2
Germeten..................... 4 3 1 2 2 3 1 2
Gj or.......................... 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Hansen.......................... 4 2 1 1 1 2 2 2 2
Holmsen..................... 4 4 2 ■ 4 3 3 3 3 3
Holter.......................... 3 4 2 4 3 3 3 3 3
Homan...................... 4 3 2 2 2 2 2 4 4
Klem......................... 3 2 1 1 1 1 1 1 2
Krogh.......................... 4 3 2 2 1 1 2 1 2
Løken.......................... 4 4 2 2 3 2 3 2 2
Mellbye...................... 3 3 3 1 1 2 2 1 2
Nyqvist Odd .... 4 3 3 3 3 3 3 2 3
Nyqvist Peter .... 2 2 3 1 1 1 2 1 2
Roede.......................... 4 3 3 2 3 2 2 1 2
Rose.......................... 4 3 3 1 2 2 2 2 2
Scliiørbeck................. 3 4 3 ■ 4 2 3 3 5 5
Vedeler ...... 4 3 2 3 3 3 3 2 3
Widerøe...................... 3 3 2 1 2 3 3 2 2
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Hovedkarakter.

3 2 4 35 12 Godt.
1 4 3 32 12 Godt.
3 4 1 33 12 Godt.
2 2 n HQ 12 ££odt.

4 2 2 33 12 Godt.
2 i 2 21 12 Meget godt.
2 i 1 25 12 Meget godt.

-1 i 1 15 12 Meget- godt.
1 2 1 21 12 Meget godt.
4 4 2 39 12 Godt.
3 4 2 37 12 Godt.

1 2 3 31 12 Godt.
2 1 1 17 12 Meget godt.

to 1
2

1
1

22
31

12
12

Meget godt.
Godt.

2 1 3 24 12 Meget godt.
3 4 2 36 12 Godt:
3 1 2 21 12 Meget godt.
2 3 2 29 12 Meget godt.
2 2 3 28 12 Meget godt.
3 3 1 39 12 Godt. *)
3 2 1 32 12 Godt.
2 2 2 27 12 Meget godt.*)



Til real examen artium .1888 fremstillede sig eleverne af realgymnasiets øverste klasse, 
tilsammen 5, hvoraf 4 bestod examen, 3 med meget godt, 1 med godt.

1. Haffner, Wolfgang Wenzel, f. 14/ii 69, søn af oberstløitnant Haffner, Kristiania, elev af 
skolen i 12 aar.

2. Haslem, Ivar, f. 28/i 69, søn af ritmester Haslem, Kristiania, elev af skolen i 13 aar.
3. Marthinsen, Kolbjørn, f. 24/i2 68, søn af bygmester Marthinsen,Kristiania, elev af skolen i 13 aar.
4. Solem, Sigurd, f. % 70, søn af kasserer Solem, Kristiania, elev af skolen i 11 aar.

De enkelte karakterer sees af følgende tabel.

Desuden fremstillede sig til examen artium 19 privatister, hvoraf 16 bestod examen.

A
fgangs

 exam
ener

.

*) Mundtlig prøve for undervisningsinspektionen,
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2. Middelskolens afgangsexamen 1888.

Til middelskolens afgangsexamen i 1888 fremstillede sig 
29 af skolens elever; paa engelsklinjen 10, som alle bestod 
examen, paa latinlinjen 19, hvoraf 17 bestod examen.

Engelsklinjen:

1. Arnesen, M...............................................
2, Bull, D......................................................
3. Dedichen, J..............................................
4. Fossum, C................................................
5. Haffner, M................................................
6. Hansen, M................................................
7. Hoff, E......................................................
8. Holt K.......................................................
9. Jensen, E..................................................

10. Kokk, K...................................................

Latinlinjen:

1. Borchgrevink, H......................................
2. Fjeld, L.....................................................
3. Grüner, A.................................................
4. Gude, T.....................................................
5. Heidenreich, J..........................................
6. Heidenreich, O.........................................
7. Hennum, S................................................
8. Leegaard, F..............................................
9. Løken, A...................................................

10. Meinich, J.................................................
11. Mejlænder, O............................................
12. Nielsen, C.................................................

Hovedkarakter.

Udmerket godt (1.39)
Meget godt (1.83)
Meget godt (1.53)

Godt (2.57)
Meget godt (1.57)

Godt (2.53)
Godt (2.83)

Meget godt (2.10)
Meget godt (2.40)

Godt (2.82)

Hovedkarakter.

Godt (2.54)
Godt (3.15)

Meget godt (2.50)
Godt (2.61)
Godt (2.71)

Meget godt (2.42)
Godt (2.54)

Udmerket godt (1.39)
Meget godt (1.54)
Meget godt (2.04)

Udmerket godt (1.50)
Meget godt (1.54)



Afgangsexamener.

13. Bieck, J....................................................
14. Rode, W..........................................  . .
15. Solem, J....................................................
16. Sommerfeldt, H.......................................
17. Wichstrøm, T...........................................

43

Meget godt (2.50)
Meget godt (2.08)
Meget godt (2.32)
Meget godt (2.18)
Meget godt (2.46)

Af privatister fremstillede sig 12, hvoraf 7 bestod examen.
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VIII. Skolepenge og fripladse.
1. Skolepengene udgjør:

for 1ste smaaklasse................................ 4 kroner maanedlig*)
„ 2den — ....... 8 „ —
„ 3dje — ................................ 12 „ —
„ 1ste, 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. Skolepenge beregnes altid for hele maaneder, nemlig fra 
begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, til 
slutningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar altsaa en 
discipel indmeldes til et skoleaars begyndelse, betaler han skole
penge fra 1ste august. Ligeledes betaler en discipel, der forlader 
skolen efter at have fuldendt dens kursus, skolepenge indtil skole- 
aarets udgang.

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

for 331/g betales 35 og for 662/3 betales 65 øre.
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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 bestemte udmeldel
sestid er forløben. For demie 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, bortfalder 
moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes udtrykkelig be
stemmes.

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

I 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 smaaskolen;

2) at friplads fortrinsvis tilstaaes disciple, hvis økono
miske vilkaar er forværrede under skolegangen.
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IX. 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 maa
ned, hvori han gaar ud; de betales forskudsvis den første 
læsedag i hver maaned efter tilsigelse i klasserne dagen 
forud.

2. for tidméldélse gjælder en frist af to maaneder; der betales 
altsaa skolepenge helt ud for to maaneder foruden den, hvori 
udmeldelsen sker. En discipel, der forlader skolen efter at 
have fuldendt skolens kursus, betaler skolepenge indtil skole- 
aarets udgang.

3. Disciple, hvis forældre ikke bor her i byen, maa anbringes 
hos personer, som kan skaffe dem et passende hjem og i 
forældrenes sted være deres foresatte.

4. Naar en discipel ved sygdom er hindret fra at møde paa 
skolen, maa der snarest muligt sendes skriftlig anmeldelse 
derom fra hans foresatte. Udenfor sygdomstilfælde maa di
sciplene ikke udeblive nogen dag eller time fra skolens un
dervisning uden forud indhentet samtykke af bestyrelsen.)*

*) 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 
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5. Skolens disciple maa ilske røge tobak paa byens gader eller 
pladse eller andre offentlige steder; heller ikke maa de be
søge 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 offent
lig (f. eks. ved dramatiske forestillinger, koncerter, turnfester 
m. m.).

2.

Regler for elevernes holdning under skriveundervisningen. *)  
(Det forudsættes, at eleven sidder ved en normal pult).

Eleven sidder ret fremfor bordet, hviler med sædet og bag
fladen af laarene, paa bænken og med fodsaalernes hele flade paa 
gulv eller fodbret. Overkroppen holdes utvungent saa ret som 
muligt. Forbindelseslinjen mellem begge skuldre (skulderlinjen) 
og hovedets tverakse maa begge være parallele med bordpladens 
bagerste kant. Bryst eller underliv maa ikke trykkes mod bord
kanten, men holdes nogle centimetei’ fjernet fra samme. Hovedet 
bøies let forover til opnaaelse af en gunstig synsvinkel; ømenes 
afstand fra skrivebogen maa ikke være under 30 cm. Over
armene hænger frit ned, lige paa begge sider; albuerne holdes

den meddelelse, som bagefter indsendes,-ikke blot gjøres rede for 
forsømmelsens grund, men ogsaa for grunden til, at skolens sam
tykke ikke itide kunde indhentes. (En nærmere begrundelse al" 
disse regler er givet i en i sin tid omdelt fællesudtalelse fra be
styrerne af Kristiania borgerskole, Nissens skole, Aars og Voss’» 
skole og G-jertsens skole, dateret 19de december- 1872).

*) Udarbeidede af kirkedepartementets konsulent, hr. doktor Bent
zen, i forening med en af kirkedepartementet nedsat komite.
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noget lavere end bordkanten, og underarmene hviler i næsten 
symetrisk leie, med omtrent de nederste tre fjerdedele paa bord
pladen, 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 af skaftet; 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 grundlinjer), bør penneskaftet, idet det lægges 
over 2den fingers øverste knoke, forlænget træffe skulderlinjen. 
Høire haand berører papiret kun med de noget stærkere bøiede 
4de og 5te fingers spidsen.

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

Skrivebevægelserne udføres med fingerledene og haandledet, 
saaledes at underarmens støttepunkt paa bordkanten saavidt mu
ligt ikke forrykkes unde:: skrivningen.




