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TALE

V£D

AARSFESTEN I). 10™ JULI 1889

AF

FR. GJERTSEN.



denne, aarlig gjenkommende skolens festdag har det 
oftere faldt i min lod at vende tanken lien paa denne 

som regnskabets og opgjørets dag, ikke blot for Eder, kjære 
disciple, som modtager vidnesbyrdet om Eders forhold paa 
skolen for hele det forgangne aar, ja endog dommen over 
anvendelsen af den hele skoletid, men ogsaa for os, lærere og 
forældre: en dag, som bringer os mange tanker, glædelige, 
men ogsaa stundom bekymringsfulde, men altid omsorgsfulde. 
Tankerne om, hvorledes ogsaa vi har stillet os til vore betyd
ningsfulde opgaver, i visse henseender de betydningsfuldeste, 
som Gud har lagt i svage menneskers haand. Jeg har da 
ogsaa havt et afskedsord til de bortdragende disciple, som havde 
fuldendt, skolens kursus, og til den glade skare, der—ligesom 
idag — sad længselsfulde efter at kunne storme ud af skolens døre 
for atter at vende tilbage og endnu tilbringe indenfor skolens mure 
de aar, som det er vor —■ lærernes — pligt og høieste tilfreds
stillelse at gjøre saa frugtbringende, som vi formaar. Dette 
har jeg da kunnet gjøre som repræsentant for det Hivende og 
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som den, der om føie tid atter skulde modes med kjære 
disciple i fælles arbeide.

Men idag er det noget anderledes. Som I ved, og 
som det før liar været udtalt fra mig til Eders forældre, er 
det idag sidste gang, jeg taler til Eder som denne skoles be
styrer. Jeg har i henvendelse til Eders forældre og foresatte 
gjort rede for grundene til dette skridt, som er gjort for at 
søge at ramme saavel de til denne skole knyttede læreres som 
ikke mindre skolens tarv, og jeg skal ikke her gjentage, hvad 
allerede før udførligere er hieven meddelt.

Om mine personlige følelser ved denne ledighed skal jeg 
heller ikke tale, ligesaalidt som om, hvad jeg har søgt at ud
rette. Hvad jeg har kunnet virke her i skolen, hører nu fortiden 
til og faar sin dom med den. Heller end om mig selv, vil jeg 
tale om Eder, som horer fremtiden til, og hvem fremtiden i en 
vis grad tilhører.

Det er skolens, den almendannende skoles sag, at opdrage 
sin ungdom ikke for nogen speciel bedrift eller haandtering, 
men til det almindelige at blive et nyttigt medlem af borger
samfundet, staten, af menneskenes samfund paa jorden uden 
at glemme, at der er et høiere borgerskab end menneskenes, 
lavet i menneskeriget skal modne os for livet i Gudsriget. Det 
er dette skolen søger at lægge grundvolden til fra en tidlig 
alder; det er dette, som livet med den endnu strengere skole 
indskjærper til den sidste time. Som det heder, det gamle 
ord, I saa ofte har hørt: „Vi lærer ikke for skolen, men for 
livet“, saa kan vi dertil føie: „Og vi lærer ikke for livet, 
men for evigheden.“ Thi det er den frugt, som al opdragelse 
og kundskabsmeddelelse gjennem forældre og lærere, gjennem 
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livet og dets vekslende skjebner, har sat i vor sjel, som er det 
eneste, vi kan tage med os hisset.

Og den evne, som staar over alle andre evner, ja som 
i sandhed „gaar over al forstand“, er evnen til at iro. Skolen, 
hvis opgave er at meddele sandheder, kan kun virke ved at arbeida 
for sandheden. Den maa, arbeide saaledes, at den kan vække 
og styrke den evne, som der netop i vore dage fra saamange 
hold «arbeides paa at svække: Evnen til, at iro. Ligefra den 
første fristelses tid har det lydt dette ord: „I skal blive som 
Gud og forstaa alting.“ Ja, kunde fristeren holde sit løfte, da 
var alt herligt; da var det i sandhed guddommeligt at være 
menneske. Men ikke skal der megen livserfaring, for den 
stakkars menneskeaand, der kjæmper for at vikle sig ud af 
svøbet, maa erkjende sin grænse. I har allerede tænksomhed 
nok til at have erfaret ved de mest dagligdagse ting, — det, 
vil sige ting, som er dagligdagse, fordi vi altid har dem for øie 
og er vante til dem — naar vi staar stille for at betragte dem, 
staar vor forstand ogsaa stille. Det ord, „jeg tror ikke andet, 
end hvad jeg kan forstaa,“ er det taabeligste ord, som en over
modig mund nogensinde har udtalt. Har endnu kanske nogen 
forstaaet, d. v. s. med sin tanke gjennemtrengt sine egne livs
betingelser livet, rummet og tiden?

Lad Eder ikke skuffe. De mange, som i vore dage løber 
omkring og forkynder den frie tankes herlighed og spotter 
autoritetstroen, hvormeget har de af en ædel og søgende sjels 
sekstændighedstrang? Autoritelsvantro — er den saameget 
ædlere end autoritetstro? En af vor tids største tvivlere har 
sagt omtrent saa: „De mange, som løber omkring og gjor 
sig vigtige med sine tvivl, skulde dog vide, hvor yderst faa 
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det er, som i sandhed har lov til at være tvivlere.“ Naar I 
faar lidt mere livserfaring-, vil I nok se, hvad tvivlen udretter, 
og det, som I vil se mest af, er ikke engang ærlig tvivl; thi 
den forudsætter efter sit begreb overveielse til begge sider, men 
det, som æres med saadant navn, det er bare slaphed, lige
gyldighed, hvis rod er aandelig dovenskab, og hvis frugt er 
afmagt og karakterens oplosning.

Det har derimod en stor tankens og troens mand sagt: 
„Den, som altid haaber det bedste, bliver bedraget af livet; 
den, som altid er forberedt paa det værste, bliver tidlig gammel; 
men den, som tror, bevarer en evig ungdom.“

Se saa paa folkenes historie! 11 vad gjorde jødefolket 
sterkt i trængsler, større, end noget andet folk paa jorden har 
lidt, andet end troen, og hvad gjorde det til hjemløse omtlak- 
kere andet end folkesindets forhærdelse, dels til vantro, dels, 
til halstarrighed.

Se hellenerfolkets, se romerfolkets skjebner! Sterke i sin 
tro, bevarede de ungdommen gjennem aarhundreder, en ungdom,, 
hvoraf endnu al aandelig udvikling øses som af fremvældende 
kilder, en ungdom, som endnu lever i uforgjengelige mindes-- 
merker; saa kommer slappelsens, tvivlens tid, med den for
faldet og den hele herskare af moralske onder. Se Islams 
seiersgang i Østens lande og ligeind i Europa — og se nu 
den „syge mand“, som hverken kan leve eller dø. Og dog
er alt dette blot ligesom forbilledligt. Thi hvad er det fol
en verdens magt, der vokser op fra den ringeste begyndelse?’ 
Tolv fattige venner af en mand, der er henrettet som den 
laveste forbryder, danner det samfund, som skal give verden 
en anden skikkelse. Iler kan vi først i sandhed tale om troen. 
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og dens undergjerninger. Med den kjendsgjerning, der staav 
levende for den troendes oie, at Guds søn kom til verden for 
at frelse den, har først troen kunnet holde sit sande indtog i. 
menneskeverdenen som i menneskehjertet.

I bar fulgt gjennem kirkehistorien og den verdslige histori© 
kristendommens seiersgang gjennem verden trods al modstand 
og forfølgelse, — og hvad der er endnu mere, trods indre strid 
og svaghed, — og sig saa, om ikke troen er en magt!

Hvis tiden tillod det, vilde jeg gjerne udførligere paavise 
for Eder et ejendommeligt forhold, som det netop i aaret for 
den franske revolutions sækularfest falder naturlig at mevne.. 
Omkring 150 aar før den franske revolution ser vi i England 
en bevægelse, om ikke af samme art, saa dog med lignende- 
resultat: statsforfatningens omstyrtning og statsoverhovedets 
død paa skafottet. Men følg saa udviklingen i de to lande!' 
I Frankrige, efter en kortvarig magtudfoldelse under en despots 
jernhaand, en stadig svingning mellem militært despoti og saa- 
kaldet frihed, der truer med indre opløsning under stedse til
tagende svaghed. Opløsning og svaghed, fordi evnen til at 
tro stedse er bleven mindre i dette begavede folk. Men i 
England, hvis revolution var præget af troeskampen, ser vi en 
tilbagevenden til faste ordnede tilstande og magt til at føre- 
disse ud i nydannede, fra først af ordnede samfund, der nu 
sætter blomst og frugt i den stedse voksende magt hinsides. 
Atlanterhavet. Det er raceforskjellen, vil man vel sige; — ja 
vel, men med den forskjellen i trosevnen. Her kristendommen 
som en magt i folkets liv, hist ogsaa som en magt, men udenfor.

Men endnu har I vel neppe personlig følt, hvad troen er 
fol' en undergjørende magt i det enkelte menneskeliv; men jeg 
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siger Eder, den tid vil komme, saasandt I ikke med vilje 
stænger hjerte og øren for dens tydelige tale i Eder og udenom 
Eder, at det bliver Eders inderlige bon og hjertesuk; „Herre, 
bevar mig troen.“ Og bedre ønske kan jeg ikke give til 
afsked med paa veieu, baade til dem, som forlader skolen, og 
til dem, som vender tilbage til skolen; Gud give Eder at be
vare troen.

Dertil lægge han sin velsignelse. Farvel!



Skoleefterretninger

for

1888 89.



I.

Skolens bestyrelse.

Fr. Gjertsen, cand. mag., f. 1831 j bestyrere siden skolens 
M. Gjør, cand, mag., f. 1840 | oprettelse 1869.

II.

Lærerpersonalet.

Ved udgangen af skoleaaret 1887—88 fratraadte cand. mag. 
C. Christensen som udnævnt til adjunkt ved Tromsø skole og fru 
5. Borckgrevink, der havde modtaget post som bestyrerinde af 
„Den kvindelige Industriskole“. Ligesaa fratraadte pastor J. Gjør, 
dr. A. Torp, cand. real. Chr. Grette og stud, philol. Fr. Gjertsen. 
Som nye lærere blev ansatte cand. mag. Thv. Prelensen, cand. mag. 
S. Munk og løitnant Th. Hottfoett. Da hr. Munk ved udløbet 
af 1ste halvaar fik midlertidig læreransættelse ved Tromsø skole, ind- 
traadte cand. mag. IL Blom i hans post. Kaptein N. I. Steffens blev i 
skoleaarets løb udnævnt til gardekaptein og maatte derfor ophør® 
med sin skolegjerning. Som gymnastiklærer efter hr. Steffens 
ansattes kaptein .7. Chr. Selmer, der tiltraadte sin post den 
1ste marts.

I skoleaaret 1888—89 har følgende lærere og lærerinder 
havt ansættelse ved skolen:

F. Johanssen, cand. philos., f. 1843, ansat 1869, 
jV. I. Steffens, kaptein, f. 1843, ansat 1872.
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J„ Eliassen, cand. philos., f. 1843, ansat 1873.
Hj. Nielsen, kaptein, f. 1844, ansat 1874.
J. Schram, cand, mag., f. 1847, ansat 1874.
H. Siewers, cand, philos., f. 1821, ansat 1874.
L. Bralt, cand, philos., f. 1851, ansat 1875.
J. Nwriiji, inspektør, cand, real., f. 1851, ansat 1876.
0. Grøndahl, cand, philos., f. 1847, ansat 1880.
B. B. L. Kaalaas, cand, real., f. 1851, ansat 1884.
B. Brinckmann, cand, mag., f. 1862, ansat 1884.
Y. Brun, cand, theol., f. 1862, ansat 1884.
Sig. K Ödland, univ.-stip., cand, theol., f. 1857, ansat 1886.
Thv. Prebenscn, cand, mag., f. 1860, ansat 1888.
»S. Munk, cand, mag., f. 1861, ansat 1888.
Th, Holtfodt, premierløitnant, f. 1863, ansat 1888.
H. Blom, cand, mag., f. 1857, ansat 1889.
J. Chr. Selmer, kaptein, f. 1852, ansat 1889.

Frøken J. Heyerdahl, f. 1849, ansat 1869.
— P. Larsen, f. 1850, ansat 1870.
— B. Bomhoff, f. 1850, ansat 1871.
— .T. Aubert, f. 1846, ansat 1874.
— E. Heyerdahl, f. 1858, ansat 1877.
— S. Bonnevie, f. 1859, ansat 1885.

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

Skolens pedel er IT. Enger, ansat 1872.
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ni.
Disciplenes antal m. m.

Skolen omfatter smaaskole (3 klasser, hvoraf 3dje i skole- 
aaret var delt i 2 parallele afdelinger), middelskole (6 klasser, 
hvoraf 1ste, 3 die og 4de var delt i 2 parallele afdelinger), real
gymnasium (3 klasser) og latingymnasium (3 klasser).

a. Disciplenes antal.

Klasse.

Ved ud
gangen af 

septbr.
1888.

Ved ud
gangen af 

decbr.
1888.

Ved. ud
gangen af 

marts 
1889.

Ved ud 
gangen af 

juni 
1889.

Smaaskolen: 68 73 74 74
Middelskolen: I ... 35 36 35 35

II 30 31 30 30
III . . . 37 37 37 37
IV E ... 27 26 26 26
IV L ... 15 14 15 15
VE ... 20 19 19 18
VL ... 6 7 7 7

VIE ... 10 8 8 7
VI L ... 17 17 17 14

Realgymnas.: 1 . . . 6 6 6 6
2 ... 6 6 6 6
3 ... 3 4 2 2

Latingymnas.: 1 ... 10 10 11 11
2 ... 18 17 17 17
3 ... 15 15 12 12

Samlet antal: 323 326 322 317

2
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b. Disciplenes aldersforhold.

Gjennemsnitsalder i de forskjellige klasser ved begyndelsen 
af skoleaaret:

i

23 disciple var udenbys, 22 fra landdistrikter, 1 fra Tyskland.

Smaaskolen: 1 ............... 6% i 6
2 ............... V12 i 7
3 ............... 8% ! 8

Middelskolen: I ............... * 9
II ............... 10% 10

III ............... 11% i 11
IV ............... 12-712 ■ 12
V ............... 13% ’ 13

VI ............... hv12 14
Realgymnas.: 1 ............... 15% i 15

2 ............... 16% 16
3 ............... 17% 17

Latingymnas.: 1 ............... 15712 ; 15
2 ............... 16% i 16
3 ............... 17% 17

c. Disciplenes hjemstavn.

IV.

Fagfordelingen.
Gjertsen:

Norsk i 3 Lg, og’ 3 Rg....................................2 timer.
Fransk i Lg. og Rg............................................ 8
Fransk iV ...................................................... 2

12 timer.
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G/e/': 
Latin i 3 Lg. og ,2 Lg..........................19 timer.

Joh aussen:
Historie i 3 Lg.; 3 Rg., 2 Lg,, 2 Rg., 

VI, V og II ...................... 14 —
Norsk i 1 Lg., 1 Rg. og III b . . 11 —
Tysk i III 1/........................................................ 5 —

•-----------------30 timer.

Steffens: *)
Gymnastik i Lg., Rg. og VI—II....................................12 —

Eliassen :
Mathematik i 1 Lg. og 1 Rg. ... 5 timer
Regning i VI, V, III a og II . . . 19 —■
Naturfag i III a og IV a................................ 4 —

----------------- , 28 _

Nielsen:
Tegning i 2 Rg., 1 Rg. og VI—II . . 12 timer 
Skrivning i III og II...................................... 6 —■

----------------- 18 —

Schram:
Engelsk i 3 Rg., 2 Rg., 1 Rg. og VI 14 timer
Fransk i VI.........................................................2 —
Tysk i V og IV................................................ 12 —
Oldnorsk i 2 Lg. og 2 Rg............................... 2 —

----------------- 30 —

Sietfers : 
Geografi i VI—I................................ 22 timer
Historie i III.........................................................8

-------------— 30 —

*) Fra marts 1889 Selmer.
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Bratt:
Latin i 1 Lg., VI og V . . , . . 23 timer
Oldnorsk i 3 Lg. og 3 Rg...............................2 —
Tysk i 1 Lg., 1 Rg. og IT ... . 5 —

----------------- 3 0 timer.
Nærup:

Mathematik 3 Lg., 3 Rg., 2 Lg. og
2 Rg............................................................12 timer

Regning i IV b og III b..............................11 —
Naturfag i III.................................................. 2 —

----------------- 25 —
GrøndaM:

Sang i Lg., Rg. og IV—II .... 4 timer

Kaalaas:
Naturfag i Rg., VI, V, IV b og II . . 18 —
Regning i IV a.................................................. 6 —■
Geografi i Rg.......................................................... 2 —

----------------- 26 —
Brinckmann: 

Engelsk i V og IV.................................10 timer
Græsk i 3 Lg. og 1 Lg.................................. 13 —
Latin i IV.........................................................7 —

----------------- 3 0 —
Brun: 

Religion i IV, III og II..................... 13 timer
Norsk i 2 Lg., 2 Rg., V og IV . . 13 —
Historie i IV a.................................................. 3 —

----------------- 29 —
Ödland:

Religion 3 Lg., 3 Rg., 2 Lg., 2 Rg., 1 Lg., 1 Rg.
VI og\ ...................................................................10 —

Prcbensen:
Græsk i 2 Lg......................................................... 7 timer
Historie i 1 Lg. og 1 Rg.................................3 —
Norsk i III a................................................. 5 —
Tysk i III a.........................................................5 —

- 20 —
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Munk: *)
Norsk i II. . . '.............................................5 timer
Tysk i II....................................................... 5 —

----------------- 10 timer.
Holtfodt:

Tegning i 3 Rg......................................................2 timer

Frøken J. Heyerdahl: 
Norsk og tysk ila............................. 8 —
Religion ila.............................................. ' . 3 —
Historie ila.........................................................3 —
Regning ila........................................................ 4 —
Tegning il........................................................ 2 —

----------------- 20 —
Frøken P. Larsen: 

Alle fag i 3 8 a ................................ 25 timer
Sang i 3 S b, 2 S og I................................ 3 —

----------------- 28 —
Frøken B. Bomhop': 

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

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

Alle fag i 1 S.......................................18 timer
Historie i IV b...................................................3 —

------------ — 21 —
Frøken E. Heyerdahl: 

Alle fag i 3 S b (undt. sang) ....... 24 —•
Frøken 8. Bonnevie: 

Alle fag i 2 S (undt. sang)................................ 24 —

Fra januar 1889 Blom.



V.

Timefordelingen m. m

G
jertsens skole.

_ ---- --- ---------- -
Smaaskolcn.

... —
Middelskolen. Latingymn. Realgymu.

Fag. —

1 2 3 1 n 111 IV V VI ! 1 2 
____

1 2 3

Religion.................. 3 3 o 3 3 3 2 2 2 i 1 2 1 1 2
Norsk og oldn. . . 9 9 8 1 5 !> 4 3 0 3 4 4 3 4 4
Tysk...................... f 8 5 5 4 4E 3 L 4 E 3 L 1 1
Fransk .................. 2 2 i 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...................... 1 0 7 7
Historie.................. 3 3 2 4 3 3 3 i 3^ 3 3 3 $ 3
Geografi.................. 3 2 4 2 2 2 2 2 i 1 1 2

Regn, og Mathem. 3 5 4 4 9 5 6 5 (i i 2 3 3 a 6 5
Naturfag.............. 2 2 2 o 2 6 u 4
Skrivning............... 3 4 4 l 2 2
Tegning.................. f 4 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 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sum .... 18 25 25 27 30 34 34 33 33 33 34 34 34 32 32



Undervisningen. 23

1 gymnasierne har følgende kombinationer fundet sted: 3 Lg. 
og 3 Rg., 2 Lg. og 2 Rg. har henholdsvis 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 mathematik (2 timer). Desuden har 2 Rg. 
og 1 Rg. været kombinerede i engelsk (2 timer) og i naturfag 
(4 timer). Endelig har realgymnasiets 3 klasser havt 1 time 
fælles i naturfag og 1 i geografi. 2 Rg. og 1 Rg. har havt 1 
time fælles i tegning.

Af middelskolens klasser har I, III og IV været delte i 
parallelklasser (a engelsklinje, b latinlinje).

VI.

Undervisningen.

Følgende pensa er gjennemgaaede i skoleaaret:

A. Smaaskolen.

Iste klasse.

Religion (3 timer). Af bibelhistorien fortaltes og gjengave s det 
vigtigste af 1ste mosebog og enkelte afsnit af Jesu levnet. 
Nogle lette salmer lærtes.

Hersk (9 timer). Gjenuem 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 
havde de ogsaa afskrift hjemme. Anskuelsesøvelser efter 
Sandbergs billeder.

Hegning (3 timer). Tallene indtil 1000. Rækketælling benyttedes 
»neget. Lette additionsstykker. Hovedregning. I de sidste 
maaneder lidt hjemmeregning i bog.
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Skrivning (3 timer). De smaa og store bogstaver efter afskrift 
paa vægtavlen eller i skrivebdgen, først paa tavle, senere * 
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 Id, 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.

3dje klasse.

Religion (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 1ste del med tillæg 
fra side 193 læst og repeteret. Indholdet gjennemgaaet og. 
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gjenfortalt. Diktat 2 gange ugentlig. Udenadskrift 1 gang' 
ugentlig. Afskrift hjemme 4 gange ugentlig. Digte,

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

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

■Jiegning (4 timer). Tavleregning i alle 4 regningsarter. Iloved- 
regniug ligeledes med alle 4 regningsarter. Tal læst indtil 
hundrede millioner. Regnestykker hjemme 1 gang ugentlig.

Sti rivning (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.

Religion.

I (3 timer). Vogts mindste bibelhistorie repeteret. — Ka
tekismens 5 parter; deraf 1ste part med Luthers for
klaring. — Salme nr. 7, 8, 20, 26, 599, 600, 611, 145.. 
136, 175, 351, 180, 418.

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.

III (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 nøj
agtighed som det øvrige. — Enkelte salmer.
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V (2 timer). Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra „Palme
søndag“ ud lærebogen. Det hellige lands geografi mund- 
lig gjennemgaaet. —• Pontoppidans forklaring (Sverdrups 
udgave): den 2den part.

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

I lig. (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 ejendommeligheder lige- 
overfor den katholske kirke paa den ene og den refor
merte kirke paa den anden side.

II Rg. (1 time). I første halvaar Nissens kirkehistorie tilende 
fra § 41 („Nadverstriden“) og efter samme plan som i 
foregaaende klasse. — I andet halvaar Johannes’ evan
gelium kap 1 — 4 med J. N. Bruns forklaring.

HI Rg. (2 timer). Nissens kirkehistorie repeteret. — Af Johan
nes’ evangelium blev de 17 sidste kapitler (med J. N. 
Bruns forklaring) gjennemgaaede og de 4 første kapitler 
repeterede.

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

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

efter den græske tekst.

Norsk og oldnorsk.

1 (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
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ledningen, §§ 3—33. 71 — 73 og 86 1 og 11. Verbet 
desuden indøvet efter „Tilllæg til den norske og tyske 
grammatik“. Diktat 2 gange ugentlig, 6 å 8 linjer; 
skilletegnene dikterede. Afskrift hjemme (væsentlig i 
1ste halvar).

Il (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 eks
empelsamlingen er først oplæste og forklarede af læreren, 
— Diktat 2 gange ugentlig med indøvelse af komma, 
semikolon og punktum. De nødvendige retskrivnings
regler er meddelte mundtlig.

III (5 timer). Til læsning benyttedes Pauss og Lassens 
læsebog (II, 3). Vegten lagdes paa fornuftig oplæsning, 
og eleverne blev stadig øvede i at gjengive det læste. 
Et udvalg af digte lærtes udenad Af Hofgaards gram
matik blev §§ 27, 28, 42—87, 93-—99, 111—133 gjen- 
nemgaaede og anvendte i analyse efter læsebogen. 2 
ugentlige diktater med indøvelse af skilletegn. Enkelte 
paragrafer af Aars’s retskrivningsregler lærtes.

IV (4 timer). Af Pauss og Lassens Læsebog (III, 1) er de 
fra forrige skoleaar gjenstaaende stykker (Jaampa paa 
ski etc.) gennemlæste og forklarede. Særlig vegt er
lagt paa smuk oplæsning og forstandig gjengivelse at 
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
fortelling 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 bisætningar“; analyse efter læsebogen.
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V (3 timer). I skoleaaret er læst af Pauss og Lassens læse
bog (III, 2): Mellem slagene, Jacob von Tyboe og endel 
mindre stykker. I regelen har læreren paa forhaand læst 
op stykkerne og givet do forklaringer og oplysninger, 
som var nødvendige for en fuldstændig forstaaelse, — Af 
Hofgaards grammatik er læst sætningslæren, stadig ind
øvet ved analyse af vanskeligere prosastykker, samt vers- 
læren. —- En stil er skrevet hver anden uge: fortællinger, 
beskrivelser, skildringer, opgaver fra historien og omskriv
ning af digte til prosa. Opgaven er, alt eftersom den 
har været vanskelig, paa forhaand blevet mere eller min
dre vidtløftig gjennemgaaet af læreren.

VI (3 timer). Af Pauss og Lassens læsebog (III, 2) er læst: 
„Menigmands politik“ og „Var jeg en arbejdsmand“ af Werge
land, Mellem slagene af B. Bjørnson, Sverre af P. A. 
Munch, En aften paa Giske af A. Munch og endel min
dre digte. Endvidere er (af læsebogens III, 3) læst enkelte 
folkeviser, Den politiske kandestøber, epistler af Holberg og 
digte af Ewald, Oehlenschliiger, Wergeland og Welhaven, 
stadig paa forhaand oplæste og forklarede af læreren. Lite- 
raturoversigt og biografier efter Brochs og Seips lille 
literaturhistorie. Digtarterne efter Broch og Seip. Repe
tition af grammatiken og analyse. Skriftlige arbeider 
omtrent som i 5te klasse.

I Rg. (3 timer). Forfatterlæsning efter Pauss og Lassens læsebog' 
IV, 1: Af Peder Paars og Holbergs epistler 1—4, Tullin 
(Maidagen), digte af Baggesen, Oehlenschläger (Aladdin 
og de mindre digte og endel af Axel og Valborg). — 
Eriksens literaturhistorie læst fra Holberg til Grundtvig. 
Boss’ „Troper og figurer“ er gjennemgaaet. — Stile hver 
3je uge, tildels af lettere ræsonnerende indhold. Op
gaverne har i regelen været gjennemgaaende paa for
haand.

II Rg. Norsk (2 timer). 1 Pauss og Lassens læsebog (III, 3) læst 
folkeviserne med dertil hørende udvikling og de fleste 
digte af Wergeland tilligemed læsebogens fremstilling af 
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betydningen af hans digtning. I læsebogens IV, 1 er 
læst Paludan-Müller (Calanus), Hertz (Svend Dyrings hus), 
Winther (Sangerens farvel), Grundtvig (I’aaskeliljen), Kierke
gaard (Kjærlighedens 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 hver 3dje uge, dels skildringer, dels afhandlinger.

Oldnorsk (2 timer). Af Nygaards udvalg læst Vøls- 
unger og Nivlunger, Balders død, Lokes straf, Tor og 
Hymc, Tors færd til Utgardeloke indtil side 25: „En at 
morni.“ 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 og Munch i Pauss og Lassens 
læsebog (IV, 2). — I Eriksens literaturhistorie blev af
snittet om den norske literatur efter 1814 læst i sammen
hæng og det vigtigste af fællesliteraturens historie udtogs- 
vis repeteret. — Stile hver 3dje uge, desuden enkelte 
ekstemporalstile paa skolen.

Oldnorsk (2 timer). I Nygaards udvalg læst Asbjørn 
Selsbane, Erling Jarls fald, Hamarsheimt og Hävamål til 
str. 29, Gudruns klage og Hjalmars død. Det hele 
artiumspensum repeteret; ligesaa Nygaards grammatik 
(Formlæren). Det vigtigste af syntaksen meddelt mundt
lig. Dikteret en kort udsigt over literaturhistorien.

I Lg.
II Lg.

HI Lg.
som i de tilsvarende klasser af realgymnasiet.

Tysk.

I (3 timer i 2det halvaar). Kr, Lassens læsebog til side 
16. Skriveøvelser 1 å 2 gange ugentlig.
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II (5 timer). Kr. Lassens læsebog er benyttet; deraf gjen
nemgaaet til øvelsesstykker samt af læsestykker til tir. 
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.

111 (5 timer). Kr. Lassens læsebog side 71-—120. — 
Hofgaards grammatik i sammenhæng- fra verberne til 
syntaksen. — Skolestil 1 gang ugentlig, dels efter læse
bogens norske eksempler, dels efter Knudsens stiløvelser 
for middelskolen, hvoraf i 2det halvaar gjennemgaaet 
mundtlig indtil talordene. 3 timer anvendtes til læsebog 
og grammatik, 2 timer til stiløvelse og skolestil.

IV (4 timer). (Gundersens læsebog benyttet; deraf har IV a 
læst nr. I, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 11, og IV b har 
læst nr. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, Heinrich Løwe, Der 
verrostete Retter, Geschichte von Hunden.) — Efter Hof
gaards grammatik læst § 15—§ 119 (samt desuden i IV b 
§ 120—§ 191) og repeteret til verberne. — Af Knudsens 
stiløvelser fra adjektivet til konjunktiv. Repetition. Leksen 
i læsebogen er ved vanskeligt læsestof iforveien oversat 
og gjennemgaaet paa skolen. Retroversionsøvelser og 
taleøvelser.

V (Engelsklinjen 4, latinlinjen 3 timer). Gundersens læsebog: 
George Washington, Zwei Geiger, Das Rittertum im Mittel- 
alter, Die Turnire, Nur ein Schafhirt. Delvis repetition af 
læsestykkerne; retroversionsøvelser fra det oplæste stykke. 
Af Hofgaards grammatik læst kasuslæren og adjektiverne 
samt indikativ, infinitiv og particip ; desuden (med engelsk
linjen) de tilsvarende stykker af Knudsens stiløvelser. 1 
skolestil hver uge, 1 hjemmestil hveranden uge.
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VI (engelsklinjen 4, latinlinjen 3 timer). Af Pauss og Lassens 
læsebog er læst: Die Eroberung von Magdeburg, Kunstsinn, 
und Musikliebe der Böhmen, Lukas Kranach, Wallenstein in 
seiner Erniedrigung, Die Schlacht bei Lützen, Gustav 
Adolf, Wallensteins Tod, Læst og repeteret syntaksen 
efter Lakkes grammatik. Skolestil er skrevet hver uge, 
hjemmestil hveranden uge. I ekstratimen med realisterne 
læst stiløvelser mundtlig.

I lig. (1 time). Læst og forklaret Schillers „Maria Stuart“ til 
2ter Aufz., 8ter Auftr.

1 Lg. (1 time). Som i 1 lig.

Fransk.

V (2 timer). Læst og repeteret Knudsens og Wallems 
læsebog I til 3dje konjugation med tilsvarende stykker 
af Knudsens grammatik. Hovedvagten lagt paa en korrekt 
udtale af de enkelte lyd og ord, samt paa sikkerhed i 
den almindelige formlære.

VI (2 timer). Knudsens og Wallems læsebog fortsat ud. 
eksempelsamlingen; af læsestykkerne omtrent 20 sider. 
Repetition af formlæren; af syntaksen læst de vigtigere 
afsnit (ordstillingen, participierne, negtelserne). Retroversioa 
efter eksempelsamlingen til nr. 31.

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

II Rg. (2 timer). Af Knudsens og Wallems læsebog II omtrent 
100 sider. Knudsens grammatik repeteret.

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

I Lg.
II Lg.

III Lg.
som i de tilsvarende klasser af realgymnasiet.
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Engelsk.

IV (5 timer). Brekkes læsebog for begyndere, er læst og 
repeteret til side 8S med det tilsvarende i grammatiken. 
Retrovertcring af de dertil bestemte stykker bag i bogen.

V (5 timer). Fortsat læsning af de sammenhængende stykker 
i Brekkes engelske læsebog for middelskolen I; denne bog 
læst tilende og 2den del paabegyndt statarisk og kursorisk. 
Af Løkkes grammatik læst syntaksen til verbets tider 
med tilsvarende mundtlig gjennemgaaelse af Løkkes stil
øvelser. 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. Form
læren er i sin helhed repeteret, og syntaksen læst til 
sætningslæren. Hjemmestil hveranden uge, skolestil 
hver uge.

i-Rg. (4 timer). Statarisk læsning: En tredjedel af Diekens 
Sketches (Løkkes udgave); Sheridan: „School for Scandal“ 
paabegyndt, læst 1 akt. Synonymer og præpositioner er 
lærte udenad efter Knudsens stiløvelser. Lunds ordsam
ling paabegyndt. Af Løkkes grammatik er repeteret fra 
§ 180 og ud. Ekstemporalstile hver uge (uden leksikon); 
hjemmestil hveranden uge efter Schrams stiløvelser I. 
Stadige øvelser i udtryk og vendinger.

II Rg. (4 timer). Statarisk læst af Dickens „Sketches“ 25 sider 
(Løkkes udgave). Sheridan: „School for Scandal“ er 
paabegyndt. Af historisk læsning læst efter Sommerfelts 
udgave: Samuel Johnsen og John Hampden: „The 
Battle of Landen“, ca. 40 sider. Hjemmestil hveranden 
uge og ekstemporalstil hver uge efter Schrams stiløvelser 
I del. I stilundervisningeu har man søgt at give eleverne 
det størst mulige og sikreste forraad af det moderne sprogs 

■almindeligste gloser og vendinger, med specielt hensyn 
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paa skriftsproget. I den mundtlige undervisning er hoved- 
vegten lagt paa en sikker og korrekt udtale samt paa 
evne til at oversætte med færdighed paa godt norsk, 
Literaturhistorie (Sommer felt): Fra begyndelsen til 6te 
periode samt „Det 19de aarhundrede“. Grammatik som 
i I Rg. Indsamling og indførelse (i anmerkningsbog) af 
udtryk og vendinger fra det dannede talesprog.

III Rg. (4 timer). Sommerfelts „Engelsk læsning“ anvendt til 
statarisk, læsning; heraf læst lord Macaulays „Speech on 
Education“ og „Part of a speech of Wilhelm Pitt“. Gold
smith: „The stoops to conquer“ læst ud. Literaturhistorie 
er læst efter Sommerfelts lærebog fra Samuel Johnsen og 
ud. Repetition af grammatik ved ekstemporaløvelser efter 
Westerns eng. grammatik. Hveranden uge hjemmestil 
og hver uge ekstemporalstil efter Schrams stiløvelser. 
Ved stilundervisningen er særlig arbeidet lagt paa den 
rette anvendelse af synonymer og præpositioner, for
resten fremgangsmaaden ved undervisningen som i 2 Rg, 
Ekstemporallæsning efter Sommerfelts „Nyeste engelske 
forfattere“.

Latin.

IV (7 timer). Efter Schreiners grammatik er hovedreglerne 
nøiagtig gjennemgaaede, medens undtagelser, kjønsregler 
o. 1. enten er oversprungue eller kun kortelig berørte. 
Til hver dag er læst stykker af Andersens læsebog, 
svarende til dagens grammatiklekse med stadig gjentagelse 
af foregaaende dags pensum. I grammatiken naaedes ud 
formlæren, og af syntaksen blev stedsbestemmelser, parti
cipiet (gramm. §§ 206 og 256), gerundium og gerundiv 
samt viljesætninger læste. — Stile er skrevne efter læse
bogen med forudgaaende gjennemgaaelse, to gange ugent
lig, dels hjemme, dels paa skolen.

3
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V (7 timer). Paabegyndt sammenhængende forfatterlæsning. 
Af Andersens udgave af latinske klassikere læst det for 
middelskolen reglementerede pensum af Cornelius Nepos 
og Phædrns. Formlæren repeteret efter Schreiners gram
matik indtil § 139, og af syntaksen læst og repeteret til 
§ 270; læst § 279—§ 285. Ugentlig skrevet 1 eks
temporalstil og hver anden uge 1 hjemmestil efter Ander
sen og Gjørs stiløvelser; skrevet ud til eksempler paa 
infinitiv. Læst Gjør og Johanssens „Schematisk frem
stilling af moduslæren i latin“.

VI (7 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 gjennemgaaet. Skolestil og 
hjemmestil hver uge efter Andersen og Gjørs opgaver.

I Lg. (9 timer). Gjennemgaaet Sallusts Katilina, Ciceros tale 
pro imperio Pompei cg in Castilinam II & IV samt omtr. 
700 v. af Ovids Metamorphoses. Repeteret Sallust, Ovid, 
og 2den talo mod Katilina. Endel af Schreiners glossar er 
lært i daglige lekser; af Schreiners grammatik repeteret 
§ 194—§ 354. Stile hver uge paa skolen og hveranden 
uge hjemme.

II Lg. (10 timer). Læst Vergils Æneide lib. I, af Livius 100 
kap. (udvalg af 21de og 22 de bog) samt Ciceros Cato 
major, Schreiners grammatik og glossar. Stile og over
sættelser, 2 hver uge.

III Lg. (9 timer). Forfatterlæsning: Tacitus’ Germania, Horats’ 
oder 500 v. og breve 900 v. samt Ciceros Cato major; 
det hele artimnspensum repeteret. Af Schreiners gram
matik blev hovedpunkterne af syntaks og formlære gjen- 
nemgaaede, og det væsentligste af antikviteter og litteratur- 0/0 o o
historie læst efter Weisses bog. 2 oversættelser ugentlig 
efter Gjør og Johanssens opgaver.
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Græsli.

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

Il Lg. (7 timer). Læst resten af Hermanstorffs artiumspensui» 
■ af Xenofons Anabasis og læst og repeteret 3000 v. af 

Homers Odyssee. Grammatik (Schou-Bnmns) har været, 
læst daglig i smaalekser, saaledes, at man, hvergang lære
bogen er læst tilende, ufortøvet er begyndt fra nyt af. 
Dorglis mythologi.

III Lg. (7 timer). Læst Platons „Apologien“ og Sofokles’Antigone, 
hvorpaa det hele artiumspensum er repeteret. Litteratur
historie og antikviteter gjennemgaaede og grammatiken 
repeteret.

Historie.

1
II

HI

IV

(3 timer). Winthers historie til Karl X Gustav.
(2 timer). SchjMs verdenshistorie (2den udgave) til 
Italien.
(3 timer). Schjoths verdenshistorie fra Graccherue til 
den nyere tid. ~
(3 timer). Schjøtks verdenshistorie fra 1500—1048 
(Ludvig XIV). Eriksens Nordens historie fra, begyndelsen 
til Kalmarunionen.

V (3 timer). Schjøths verdenshistorie fra „Østerrige og 
Preussen“ ud bogen. Eriksens Nordens historie fra Kalmar
unionen til 1814.

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

I Lg. (3 timer). Thrige.S mindre lærebog i oldtidens historie 
læst og delvis repeteret. Horns geografi, til Europa.

II Lg. (3 timer). Frankriges historie efter Schjøth og WoUent 
læst og repeteret. Horns geografi: Frankrige.
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III Lg.

I Rg.
II Rg.

IH Rg.

I 
II 

III 
IV
V 

VI
I Rg.

11 Rg.
III Rg.

(3 timer). Eriksens Nordens historie fuldstændig læst med 
alle tilbageblik. Oldtidens historie repeteret efter Thrige 
og Frankriges historie efter Schjøth og Wallen. Horns 
geografi.

• som i de tilsvarende klasser af latingymuasiet.

Geografi.

(4 timer). Gjennemgaaet geografi for begyndere af Horn.
(2 timer). Horns geografi: Indledning, Asien og Afrika.
(2 timer). Horns geografi fra Amerika til Australien.
(2 timer). Dahms geografi fra Schweitz til Afrika.
(2 timer), Dahms geografi fra Afrika og bogen ud.
(2 timer). Dahms geografi repeteret i sin helhed.
(1 time). .Politisk geografi efter Gundersens lærebog med 
overspringelse af de mindre vigtige udeneuropæiske stater. 
(1 time). Som i I Rg.
(2 timer). Gundersens geografi for realgymnasierne repe
teret med overspringelse af endel mindre vigtige udeu- 
europæiske lande.

I fysisk og mathematisk geografi blev Henrichsens 
og Johann essens lærebøger gjennemgaaede.

Hegning og Mathematik.

I (3 timei). De 4 regningsarter med ubenævnte hele tal 
er repeterede efter Johannessens regnebog, derefter de 
4 regningsarter med benævnte hele tal. Hjemmeregning 
1 gang ugentlig,

11 (4 timer). Først repeteredes de 4 regningsarter med hele 
tal. I resten af aaret blev indøvet regning med brøk 
indtil division med en brøk.

111 (5 timei-). Efter repetition af den almindelige brøklære 
er der gjennemgaaet decimalbrøk, enkelt og sammensat 
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reguladetri, med reduktion til enheden. I andet halvaar 
er 2 timer om ugen anvendt til simple konstruktioner 
med optrækning.

IV a (G timer). Indtil januar anvendtes 4 timer ugentlig til 
arithmetik, hvorved Bonnevies lærebog indøvedes fra be
gyndelsen og til division. Senere fortsattes med 2 timer 
ugentlig til subtraktion af brøk. Fra januar begyndtes 
med geometri, og i skoleaarets løb blev af 1ste bog af 
Bonnevies lærebog læst og repeteret til paralleler mellem 
paralleler. I praktisk regning: sammensatte opgaver, 
procentregning og rentesregning, 1ste halvaar 2 timer og 
2det halvaar 1 time ugentlig.

IV A (G timer). Af Arithmetiken læst 1ste bog i Bonnevies lære
bog samt sammensat reguladetri, procentregning og rentes
regning. I januar paabegyndtes Bonnevies geometri, hvoraf 
1ste bog blev læst og repeteret.

V (5 timer). I geometri begyndtes med repetition af 1ste 
bog. 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 konstruktionsbog. I 2det halvaar læstes 
2den bog og konstrueredes de tilsvarende øvelsesopgaver. 
I arithmetik læstes brøk og decimalbrøk og ligninger af 
1ste grad med en og flere ubekjendte.

VI (6 timer). Undervisningen i arithmetik (Bonnevies lære
bog) begyndte med potenser, rodstørrelser og ligninger 
af 2den grad med opgaver, alt i 1ste halvaar. I 2det 
logarithmer og repetition,. I geometri (Bonnevies lærebog) 
begyndtes med repetition af 1ste og 2den bog og læsning 
at 3die og 4de bog. I 2det halvaar lærebogen ud og 
repetition. I praktisk regning: renteregning, rabat-, 
disconto-, delings- og blandingsregning samt opgaver af 
foiskjelligartet indhold.

I Rg. (5 timer). Brochs arithmetik er gjennemgaaet fra be
gyndelsen til potenser. Desuden er læst Bonnevies 
geometri.
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II Rg. (6 timer). I Iste halvaar anvendtes 3 ugentlige timer 
til gjennemgaaclse af Brochs arithmetik fra proportioner 
og 3 andre timer ugentlig til trigonometrien (Guldborgs 
lærebog). I 2det halvaar blev arithmetiken læst og ind
øvet ved opgaver. Samtidig læstes analytisk geometri 
efter Guldborgs lærebog til keglesnit.

III Rg. (5 timer). Efter Guldborgs analytiske geometri læstes 
lærebogen ud fra keglesnit. ' Guldborgs funktionslære blev 
gjennemgaaet i sin helhed. I arithmetik læstes kjædebrøk 
og ubestemte ligninger, i stereometri: den sfæriske, hvor
efter det hele artiumspensum repeteredes. Hver ugo 
gaves skriftlige hjemmearbeider og et par gange om 
maaneden ekstemporalarbeider paa skolen.

I Lg. (2 timer). Brochs arithmetik er gjennemgaaet fra be
gyndelsen til potenser.

II Lg. (3 timer). Brochs arithmetik er gjennemgaaet fra pro
portioner og ud med forbigaaelse af beviset for binomial- 
formelen og kubikroduddragning. Guldborgs trigonometri 
læstes i sin helhed.

III Lg. (3 timer). I 1ste halvaar Guldborgs trigonometri med 
opgaver. 1 2det halvaar repetition af det hele pensum 
samt øvelser i løsning af opgaver.

Naturfag.

11 (2 timer). Ile to første maanoder benyttedes til fore
visning' og beskrivelse af en del af de mest karakteristiske 
former af pattedyr og fugle. Hertil benyttedes dels ud
stoppede dyr af skolens samling f. eks. ekorn, grævling, 
røskat, spismus, muldvarp, flagermus, falk, ugle, svale, 
ravn, gjøg, due, spæt osv., dels Dabdahls 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 jnaatte beskrive 
det fremviste dyr og søge at udfinde det karakteristiske 
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ved dyrets form og ydre bygning, samt heraf drage slut
ninger om dyrets opholdssted og levevis. Derhos be
nyttedes 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 
vigtigere dyrs levevis efter en større haandbog. Desuden 
blev gjennemgaaet en kortfattet oversigt over de vigtigste 
dele af det menneskelige legeme.

Ill a (2 timer). Zoologi: Sørensens lærebog fra „Fuglene“ 
til „Insekter“, samt indledningen om „Mennesket“.

III b (2 timer). Sørensens lærebog fra „Fuglene“ og ud.
IV lifter Sørensens lærebog fra planternes ydre bygning til 

de blomsterløse planter med forbigaaelse af planternes 
indre bygning og liv.

V (3 timer). Henrichsens lærebog i fysik læst og repeteret.
VI (2 timer). Repetition af middelskolens hele pensum i

zoologi, botanik og fysik.
I Rg (G timer). Af fysiken læstes og repeteredes i 3 timer 

ugentlig mekanik og akustik efter Schiotz’s lærebog. 
Undervisningen ledsagedes af forsøg ved hjælp af sko
lens apparatsamling. Til undervisningen i dette fag har 
været knyttet hjemmeopgaver hver uge; 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 til metallerne.’ Un
dervisningen ledsagedes af eksperimenter, hvoraf kan 
fremhæses: 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 IB SO^ med ;
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4) fremstilling af surstof og forbrænding af jern, svovl 
og træ; 5) fremstilling af vandstof; 6) destillation af 
vand; 7) fremstilling af HNO«, NO2 og NH*: 8) frem
stilling af H2S og chlor; 9) fremstillig af joddamp og 
opløsning af jod i CS2; 10) fremstilling G()2 og CH^ 
11) selvantændelse af fosfor i luften; 12) Marsh’s prøve. 
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 Corneliussens 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 Hjorldalds 
lærebog indtil kobber; undervisningen har været ledsaget 
af eksperimenter for at vise metallernes vigtigste reak
tioner og de vigtigste saltes fremstilling.

III Rg (4 timer). Af fysik er læst efter Sckiøtz magnetisme 
og elektricitet med forevisning af de i elektricitetslceren 
omtalte vigtigere forsøg, og det hele pensum i fysik re
peteret. Af hjemmearbeider har været givet beregnings
opgave hver 14de dag; desuden 4 å 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 hestes 
de vigtigste mineraler efter Corneliussens 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 (2 timer). 4de og 5te hefte af Hj. Nielsens skrive
øvelser. 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,, 
af kvadratet afledede figurer af lettere slags (4 opgaver) 
lette brikketegninger (6) og takttegninger (4) ; 4 hukom
melsestegninger (retlinjede lette bogstavformer). Opga
verne, ialt 18, blev nøiagtig gjennemgaaede og optegnede 
paa skoletavlen efter ophængte fortegninger. Hj. Nielsens. 
geometriske brikker til anskuelsesøvelser benyttedes. 
Eleverne trak op og skrafferede opgaverne, tildels med 
pen og blæk.

Il (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 hukommelsestegninger. 
Fortegninger og udførelse som i forrige klasse.

III (2 timer). De i forrige klasse indøvede regulære poly
goner repeteredes, men udførtes nu som rosetter (8 stk,); 
baandornamenter, grundede paa cirkelen, og lette blad
former (3 stk.); ellipsen (1 stk.) og ovalpr (2 stk.); 
nogle tekniske former i oprids, en økse, en trillebør, ea 
vase; 7 hukommelsestegninger. Tegningerne overlngdes 
med kaffe- og tusktoner og blev optrukne med pen og 
tusk. Benyttelsen af viskelær hertes henimod slutningen, 
af aaret. Fortegninger ophængtes, forklaredes og opteg
nedes paa skoletavlen. Ialt udførtes 19 opgaver.

TV (2 timer). Koset (1), sammenstilling af roset med stilke 
og blade til border (3), bølgelinjer (5) og deraf afledede 
lettere randornamenter (2), væsentlig efter antike stil
former; spiraler og sneglelinjer og deraf afledede orna
menter (4); af tekniske former en kjedel, kop, baad; 6 
hukommelsestegninger. Ialt blev 18 opgaver' udførte. 
Viskelær benyttedes, og optrækning med pen og tusk; 
farvetoner overlagdes af de flinkere elever. Fortegnin
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ger*)  blev gjennemgaaede å tempo og optegnede paa 
skoletavlen, men mere skissemæssig, ligesom i denne 
klasse forholdene ikke blev forklarede paa forhaand.

V (1 time). Frihaandstegning: Lotos (1), antike pal
metter (3), 3 renaissancoornamenter, 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*).  — Projek- 
tegning de 2 sidste maaneder: Cylinder, pyramide og 
kegle i letteste stillinger i grundrids og oprids (3 opgaver).

VI (1 time). Frihaandstegning: Fladeornamenter væsent
lig efter antike stilformer (ranker med palmetter); ialt 7 
opgaver efter fortegninger“*).  Projektionstegning: Sam
menstillede lette stereometriske legemer i enkelt skraa- 
stilling; ialt 12 opgaver, hvoraf nogle udførte hjemme.

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

II Rg. (2 timer). 1 første halvaar: Gibsmodeller (5 opg). 
En artiumsopgave. 1 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.

111 Rg. (2 timer). Gjennemgaaet det hele pensum efter Holst’s lære
bog i projektionstegning, dog saaledes, at samtlige opgaver 
om skjæring mellem legemer og planer og mellem legemer 
indbyrdes kun løstes ved hjælp af profilplan.

Sang.

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

afsnit ud. Koraler.

*) Vresentlig efter llerdtle, v. Hauuo. Weishaupt og Fliuzer. 
Fortegninger; Steig), Herdtie samt et par af examensopgaverne 
for forrise Aar.
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III (1 time). Bell rens's „Sanglære for skoler“ II, fra be
gyndelsen til syvende afsnit. Enstemmig sang, et pac 
tostemmige.

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

1 gymnasialklasserne 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 oy Taabenøvelser.

1. Gymnastik.

Samtlige klasser fra og med 2den middelklasse har havt 3 timer 
ugentlig i gymnastik.

Eleverne har under denne undervisning været delte i 4 partier:
1ste parti...........................................2den middelklasse
2det --............................................3 dj e og 4 de do.
3dje —............................................5te - 6te do.
Ide — ........ gymnasierne.

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

Af nævnte bog er ’gjennemgaaet:

Med 1ste parti:
Kap. 1. Ordnings- og marschøvelser til § 26.

„ 2. A. Forberedende bevægelser §§ 32 — 3G.
„ 2. B. Hovedbevægelser: Jj 37 indtil 151; af S 59: 172, 

173, 175-178 og 184; af § 40: 202, 203, 213— 
215; af § 41: 223 -225; af S 42: 246—251 og 
254; af § 43: 207—276; af § 44: 289 — 293; af 
S 45: 332—334.

„ 3. Leg: Af § 47: 382, 385, 386, 388, 392, 400,401, 
402, 403, 405, 406 og 410.
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Méd 2det parti:
Repetition af de for første parti opsatte øvelser, samt af § 38: 

158, 159; af § 39: 174, 181, 185, 18G og 187; af § 40: 204 
—207, 210, 211, 216 og 217; af § 41: 224 og 225; af § 42 r 
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 1.886 

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. Vaabenøv eiser.

Skolens elever fra 2den 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—IOV2 og fra 11V2—P/g formid
dag. Eleverne var inddelte i et kompani, hvori elever af gym
nasiet fungerede som peletons-, trops- og halvtropschefer.

Øvelserne ordnede i henhold til kirke- og undervisnings
departementets cirkulære af 18de mai 1885.
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VH.

Afgangsexamener.

1. Examen artium 1889.

Til klassisk examen artium 1889 fremstillede sig eleverne af 
latingymnasiets øverste klasse, tilsammen 12, som alle bestod examen, 
8 med Meget godt og 4 med Godt.

1. Andresen, Karl Anton, f. 21/2 69, søn af arbeider Andresen, 
Kristiania, elev af skolen i 6 aar.

2. Faye, Gabriel, Arnoldus Krogh, f. 71, søn af kgl. fuld
mægtig Faye, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

3. Fjeld, Einar Sigurd, f. % 70, af kjøbmand Fjeld, Kri
stiania, elev af skolen i 12 aar.

4. Hansen, Kristian Fredrik, f. 24/2 71, søn af kjøbmand Hansen, 
Kristiania, elev af skolen i 5 aar.

-5. Harbitz, Georg Prahl, f. s,/lz 71, søn af kjøbmand Harbitz, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

6. Jensen, Julius, f. 8/7 70, søn af verkseier Jensen, Kristiania, 
elev af skolen i 12 aar.

7. Juell, Fredrik Mathias, f. 22/2 69, søn af skuespiller Juell, 
Kristiania, elev af skolen i 9 aar.

8. Kienitz, Constantin August, f. 9/6 69, søn af generalkonsul 
Kienitz, Kristiania, elev af skolen i 13 aar.

9. Larsen, Evald Johannes Holst, f. 3/3 72, søn af bureauchef 
Larsen, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

10. Meinich, Halfdan, f. 2!/c 71, søn af telegrafinspektør Meinicli, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

11. Olsen, HagnvM, f. % 71, søn af expeditionschef Olsen, Kri
stiania, elev af skolen i 12 aar.

12. Tingulstad, Aksel, f. I7/6 71, søn af staldmester ved sporvejs
selskabet, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.
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Hovedkarakter.

Andresen .... 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 19 12 Meget godt.
Faye........................ 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 29 12 Meget godt.
Fjeld........................ 4 3 1 2 2 2 2 2 3 4 3 2 30 12 Meget godt.

Hansen........................ 4 0 2 9 4 2 o 2 3 3 3 3 35 12 Godt.*)
Harbitz........................ 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 19 12 Meget godt.

Jensen ........................ 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 35 12 Godt.

Juell.............................. 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 20 12 Meget godt.

Kienitz........................ 4 3 3 3 3 2 3 9 3 3 3 3 3G 12 Godt.

Larsen........................ 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 29 12 Meget godt.
Meinich........................ 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 30 12 Meget godt.

Olsen........................ 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 22 12 Meget godt.

Tingulstad .... 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 9 32 12 Godt.*)
Desuden fremstillede sig 7 privatister, hvoraf 5 bestod examen, nemlig Emily Arnesen rnecl hoved

karakter Meget godt (27.12), J. H. Beer med Temmelig godt (41.12), Fredrikke Theodora Engelhardt 
med Meget godt (16.12), Ansgar Guldberg med Godt (39.12), Anna Theodora Gdijgft med Meget godt (1 6.12).

G
jeitsens skole.

*) Mundtlig prøve for imdervisningsinsiicktionen.

jModersm.il


Til real examen artium 1889 fremstillede sig de 2 elever af real gymnasiet s øverste klasse;
1 tik Meget godt, 1 Godt.

1. Andersen, Einar August, f. w/3 71, søn af trælasthandler Andersen, Kristiania, elev af skolen 
i 12 aar.

2. JaltheUn, Carl Johan, £ ®/js 71, søn af grosserer Jakhelln, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

Temmelig godt (47.13) og Jacob Borch, Sønderaal med Godt (38.13).

*) Mundtlig pw for undmisningsinsiirktionen.
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2. Middelskolens algaiigsexainen 1889.

Til middelskolens afgangsexamen i 1889 fremstillede sig 21 
af skolens elever; paa engelsklinjen 7, hvoraf 6 bestod examen, 

’paa latinlinjen 14. hvoraf 11 bestod examen.

Hngelsldwjen: Hovedkarakter,

Braff, H................................................................... Meget godt (2.25)
‘Guldberg, J......................................................... Meget godt (2.27)
Barmann, G......................................................... Meget godt. (2.03)
Sclmitler, K......................................................... Meget godt (1.82)
Sinding, S............................................................................. Godt (2.71)
Øvergaard, E.................................................................... Godt (2.54)

Latinlinjen: Hovedkarakter.

Astrup, S................................................................ Meget godt (2.32)
Delgobe, H............................................................. Meget godt (1.89)
■Johanssen, K............................................................... Udmerket godt (1.29)
Kildal, W............................................................................. Godt (2.89)
'Larsen, L......................................................................Udmerket godt (1.39)
Levy, F.................................................................... Meget godt (1.64)
Lindemann, E..................................................................... Godt (3.04)
Olsen, 0. . ..... ............................................................. Godt (2.89)
Rivertz, J......................................................................Udmerket godt (1.11)
■Rode, A................................................................... Meget godt (2.00)
Trønnæs, II....................................  Meget godt (2.11)

Som privatist fremstillede sig Laura Munch, der bestod examen 
■med hovedkarakteren Meget godt (2.19).
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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 skaleaars 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 (31te juli).

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

for 33'/3 betales 35 og for 66% 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. 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.

G. 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 liai- betalt skolepenge.

6. Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bortfalder 
moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes udtrykkelig be- 
stemm es.

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 cr der uddelt fripladse til et beløb 
af omtrent 4000 kroner, ,

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

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

Rundskrivelser i anledning af skolens over
dragelse til et interessentskab, dannet 

blandt skolens lærere.

i.

Som vilkaarene for den høiere undervisning arter sig i vort 
land og navnlig lier i hovedstaden, er der anvist privatskolen en 
betydningsfuld, men ogsaa i mange henseender vanskelig stilling.

Betydningsfuld, fordi den høiere undervisning i meget stor 
udstrækning overlades til den, eftersom statens (og kommunens) 
undervisningsanstalter ingenlunde formaar at tilfredsstille de voksende 
krav paa adgang til disse skoler*).

Var forholdene her saaledes, som de er i andre lande med 
et udviklet skolevæsen, f. eks. i Sverige, at staten eller kommunen 
eller begge i forening for billig, ja endog næsten nominel og for-O O O O' U O O
svindende betaling, i sine høiere skoler aabnede adgang for alle
landets børn, vilde privatskolen, som den da kunde udvikle sig,
have en meget klarere og derved sikrere stilling.

Kan den gaa ud fra, at der i de offentlige skoler er plads 
for alle dem, som ønsker det og trænger det, saa ved den med 
det samme, at de, som søger1 til den, baade kan og vil yde det 
nødvendige for at opnaa de fordele, som de maatte finde, at 
privatskolen kan frembyde.

*) Efter den i 1888 udkomne officielle -Beretning om Skulcvrøeneh 
Tilstand“ fandtes (1884) i Kristiania i de 2 offentlige og kommunale 
skoler: 942 disciple; i de 3 private: 1479. Efter aarsberetningorm1 for 
1888 er forholdet: 890 mod 1350.
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Hos os derimod — og lier begynder vanskelighederne — 
maa privatskolen fer største delen vente sin søgning fra dem, der, 
om de havde valget, foretrak de offentlige skoler. Ja fra dem, 
som nødvendigvis maa betragte det som en ubillighed, at netop 
ffe-skal være henvist til de dyrere privatskoler, medens andre 
under ellers lige vilkaar faar sine børn underviste paa do billigere 
offentlige skoler.

Thi privatskolen maa nødvendigvis, naar den i kvalitet skal 
maale sig med den offentlige, være en dyrere skole. Vistnok er 
det saa, at hver enkelt discipels undervisring falder betydelig bil
ligere paa den private skole; men 'dette merkes ikke af dem, som 
betaler skolepengene der, da paa de offentlige skoler forskjellen 
mellem undervisningens virkelige kostende, og hvad den leveres 
for, betales af andre, (stat, kommune, legatmidler), altsaa, til fordel 
for enkelte begunstigede.

Paa grund af disse forhold kau privatskolen ikke sætte sine 
skolepenge saameget høiere end den offentliges, men den maa dog 
sætte dem saa høit, at de bliver generende for mange, hvilket 
privatskolernes regnskaber og rostancelister tilstrækkelig udviser.*)  
Det kan heller ikke negtes, at hos os begjæret efter — eller 
følelsen af forpligtelsen til — at skaffe sin børn den bedst mulige 
undervisning i mange tilfælde er sterkere end evnen eller endog 
pligtfølelsen ligeoverfor de krav, som privatskolen maa stille for 
at kunne bestaa som den gode skole. Thi, jeg gjentager det, 
privatskolen maa nødvendigvis for at kunne byde de samme for
dele som den offentlige og altsaa holde sig paa høiden af de krav, 
som det nyere undervisningsvæsen stiller, baade være en forholds
vis dyr skole, og da den ikke kan stille skolepengene ganske efter 
sine egne behov, en sterkt besøgt skole, idet mængden faar gjøre 
det, som ikke af de enkelte kau ventes præsteret.

Foruden konkurrencen med de offentlige skoler, vil da natur
ligvis privatskolen have den indbyrdes konkurrence at bestaa. Her 
maa den altsaa stole paa sin egen levedygtighed som en af for
holdene fremkaldt og berettiget skole. Men ogsaa derpaa, at der 

*) Alene rentetabet af ile stadig overstaaende beløb er for en stor 
privatskole følbart.
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ikke fremkaldes eller begunstige» en skadelig konkurrauce. Penne 
kan under vore forhold meget let finde sted. Hos os kan nemlig 
enhver, som vil, oprette skole. Resikoen er dermed overmande 
liden. Et leiet og altsaa forholdsvis billigt*) lokale, billige lærere, 
der nu, snart sagt, er at faa til „spotpris“**),  og derved udsigten 
fil at tjene noget mere end ved en lærerpost paa laveste lønning 
ved offentlige skoler eller større privatskoler, om en saadan var 
at faa •— kan nok virke med i det naturlige ønske om at komme 
i en selvstændig stilling — og straks har man en ny skole eller 
begyndelsen til en saadan. Og almenheden, som mener, at „nye 
koste feier bedst“, at en begyndende skole ogsaa har den fordel, 
som mange sætter saa høit, at der er forholdsvis faa i klasserne***),  
støtter altsaa villig et saadant foretagende. Dette falder som noget 
ganske naturligt af forholdene. Ingen skal heller være villigere 
end jeg til at anerkjende den spore, der ligger i en sund kon
kurrance. Men det forekommer mig, at nogen større garanti 
kunde dog af styrelsen kræves end de bestemmelser, der efter 
overbestyrelsens kundgjørelse i „Universitets- og skoleannaler“ f. 
1886, pag. 170, kræves overholdte, forat en skole skal kunne faa 
offentlighedens stempel ved at autoriseres som examensberetfiget. 
Jeg tror, det vilde være i det almenes interesse, om der ikke blev 
meddelt tilladelse til at oprette skole, uden det var godtgjort, at 
vedkommende, foruden de nødvendige egne kvalifikationer, raadede 
over et hensigtsmæssigt lokale, tilsvarende læremidler og lærer
personale med en nonneret anstændig minimumsign. Dette ansei' 
jeg for meget væsentligt. Thi da lærerlønningerne altid er den 
betydeligste del af skolens udgifter, — og det i aldeles over-

♦) Et leiet lokale vil i regelen kunne faas ibr 2 ä 300 kr. pr. skole
rum. I en vel udstyret skolebygning kommer hvert klasserum paa 5 u 
600 kr. i aarlig leie, naar dette skal bære sin andel af legeplads, gym
nastiksal, tegnesal, samlinger og laboratorium, sangværelse, sløidverksted. 
kontorer og pedelbolig.

**) 50, 25 og 20 øre pr. time, alt efter kvalifikationerne: kandidat 
student, examineret lærerinde!

***) „Ikke mer end 25 (ja endog 20) i klasserne“ har man set i 
begyndende skolers avertissementer. Dette program gaar da senere ganske 
stilfærdig alle uopfyldelige løfters fælles vei.
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veiende grad, saalængc denne ikke cier sit eget lokale, hvorved 
udgifterne merkelig vokser, — siger det sig selv, at en skole mod 
meget lave lærerlønninger, kan konkurrere med meget lavere 
skolepenge. Og dette er en saavel for skolen og lærerstanden 
som for almenheden usund og skadelig konkurrance.

Men en saadan ordning kan vel ikke træffes uden cn lov 
derom, hvad neppe er at vente. Styrelsen har ialfald ikke vist 
sig meget villig til at yde skoler, der i god tro og lojalt er op
rettede og ordnede efter skoleloven af 1869, nogen synderlig be
skyttelse. Den har nemlig f. eks. senere meddelt skoler med et 
kortere kursus samme autorisation og derved skabt en for de 
regelmæssige privatskoler faretruende, og ialfald for en afdelings 
vedkommende (realgymnasiet) ødelæggende konkurrance.

Man har rigtignok set eksempel paa, at de til saadan auto
risation knyttede kauteler (med aldersgrænse) cr fundne saa bryd
somme af en enkelt skole, at den igjen har fundet sig tjent med 
at give afkald paa autorisationen. Men imidlertid har denne 
styrelsens fremgangsmaade bidraget til at udbrede og befæste den 
anskuelse, at de toaarige gymnasier er ligesaa fyldestgjørende og 
berettigede som de treaarige, og naar man kjender ungdommens 
iver efter at komme hurtig frem og forældrenes tilbøielighed og 
trang til at spare tid og penge, kan man imødese den tid, da et 
treaarigt privatgymnasirim er noget, som har været.

Det maa derfor stille sig som et paatrængende spørgsmaal 
for1 en, der af mange grunde levende interesserer sig for skolens 
og navnlig privatskolens trivsel, hvad herved fra dennes eget 
standpunkt er at gjøre. Det første cr naturligvis: Den maa 
være saa god som muligt. Med hensyn paa lærerkræfter, under
visningsmateriel og lokale maa den søge at tilfredsstille tidens 
stedse voksende fordringer. Men dette kan den ikke præstere 
uden gode indtægter, og disse kan som ovenfor anført efter vore 
forhold ikke indvindes uden ved god frekvens. Iler træffer vi ct 
punkt af almenhedens forhold til den større privatskole, hvor 
denne synes mere og mere at være den skadelidende. Jeg sigter 
her til den, som det synes, stadig mere om sig gribende tilbøie
lighed til at unddrage de større privatskoler eleverne saa længe 
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som muligt ved at lade dem besøge smaapartier, vistnok hoved
sagelig paa de lavere trin, men dog ogsaa paa de høiere, ialfald 
i middelskolen. Dagbladenes avertissementer vil give oplysning 
herom.

Efter den erfaring, som skolerne her i Kristiania har gjort 
om disse forhold, tør jeg nok paastaa, at den vinding, som mange 
forældre mener at opnaa ved at lade sine børns undervisning be
sørges paa privatpartier, er temmelig illusorisk, selv om man 
mener at kunne se bort fra de fordele, som de større skoler frem- 
byder med hensyn til lokale, samt fyldigere og mere alsidig ud
viklende undervisning, hvortil samarbeidet med en talrig kamerat- 
kreds ikke lidet bidrager. Jeg tror nemlig at kunne henvise til 
kollegers samstemmende erfaringer, at naar de paa den maade 
underviste børn paa et senere trin maa søge den høiere skole, 
koster de baade denne, sig selv og forældrene meget ofte et ret 
betydeligt arbeide for at naa skolens niveau, ikke blot med hen
syn til kundskaber og færdighed, men ikke mindst, hvad angaar 
orden og disciplin. Det forekommer mig derfor, at almenheden 
maa stille sig selv det spørgsmaal, om ikke den gode, og det vil 
altsaa sige, den store privatskoles bestaaen er i dens interesse, og 
om den derfor ikke bør være meget varsom med af mer eller 
mindre personlige grunde at unddrage den sin støtte.

Maaske kan dette haabes, ialfald naar endnu en del erfarin
ger er gjorte. Men. „medens græsset gror“, bør ikke privatskolen 
lægge hænderne i skjødet. Det har altid forekommet mig, at en 
af dens væsentligste opgaver for at fylde sin bestemmelse og ikke 
blot friste en efemer tilværelse maatte være at sikre sine læreres 
existens saavel med hensyn til rimeligt udkomme under virksom
heden som ved udsigt til alderdomsforsørgelse.

Det er nemlig ikke længere saaledes, at lærerstillingen ved 
privatskolen kan betragtes som en gjennemgang til ansættelse ved 
de offentlige læreanstalter. Privatskolen maa nu regne paa at be
holde en flerhed af sine lærere og lærerinder, saa længe de kan 
gjøre tjeneste, og spørgsmaalet bliver da -— hvad saa?

De maa altsaa tidlig begynde at sørge for sin selvpensions- 
ring; men dertil er i regelen aflønningen lidet tilstrækkelig.
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Til en saadan selvpensionering har .jeg anseet det som en 
opgave for skolen at søge at tilskynde. Der bestaar saaledes ved 
denne skole siden 1875 en pensionsforening, hvoraf enhver lærer 
i fuld post kan være medlem, og som saadan kræve af skolen et 
aarligt tilskud lig halvparten, af hvad der maa indskydes i „Den 
Norske Livrente- og Kapitalforsikringsanstalt“ for at skaffe ham 
ved 56 aars alderen udbetalt en sum af kr. 8000. Ligeledes be
tales for lærerinder halvparten af de indskud, som kræves af 
„Pensionsforeningen for Lærerinder“, for at sikre vedk. ved fyldte 
50 aar en aarlig livrente af kr. 400. Hvad der saaledes af mig 
i aarenes løb er indbetalt, repræsenterer nu en sum af omkr. 
kr. 25,000.

Dette er vistnok ikke meget og langtfra tilstrækkeligt for at 
skaffe en sorgfri alderdom, men dog tør jeg efter den vundne er
faring sige, at mere han der ikke ventes, at en privatskole skal 
kunne gjøre, naar gagerne samtidig skal holdes høie, og selv ikke 
dette uden en opofrelse fra privatmand, som denne ikke altid med 
sin bedste vilje vil se sig istand til at yde; men for at kunne 
strække sig saavidt maa skolen være en blomstrende skole.

Men omend en levedygtig privatskole kan gjøre regning paa 
trivsel, paa uafbrudt blomstring kan den ikke regne. Det siger 
sig selv, og erfaringen viser det ogsaa, at der for enhver saadan 
skole kan ventes en periode, hvori indtægt og udgift ikke staar i 
det ønskeligste forhold. Naar nemlig en del ældre lærere staar 
med forholdsvis høie lønninger, og klasserne tyndes paa grund af 
konkurrance paa mange hold og ugunstige konjunkturer, der sam
tidig forringer livsvilkaarene, da kan skolen fremdeles baade være 
talrig besøgt og fuldkommen levedygtig i enhver henseende, men 
overskuddet, altsaa dens magt til at sørge for sine, bliver forsvin
dende lidet.

Det har derfor i flere aar været en stadig gjenkommende 
tanke hos mig at søge skolen grundlagt paa en basis, der ved en 
fordeling af byrden i mindre gode tider ligesaavel som ved en 
retfærdig fordeling af udbyttet af de gode skaffede den en bredere 
økonomisk og altsaa for de i den interesserede mere betryggende 
grund at arbeide paa. Er der nogensteds, hvor det forresten i 
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mange henseender tvilsomme og misforstaaedc princip om arbej
dernes ret til kapitalens afkastning med grund kan gjøres gjæl- 
dende, maa det vel netop være ved en skole. Thi skolen er for 
den væsentligste del lærernes arbeide og dygtighed, ligesom skolens 
væsentligste udgifter er lønningerne til dem. De har altsaa meget 
mere end andre arbeidere sin existens i og ved skolen, og skoler, 
staar og falder med dem.

Det har derfor været mit ønske at faa istandbragt et saadant 
selvvirkende apparat, hvorefter lærerpersonalet eller en væsentlig 
del af dette ved procentvis fordeling saavel af mer- som mindre
indtægt, naar man gik ud fra en fastsat minimalaflønning, sattes 
istand til at nyde alt det udbytte af skolen, som deres arbeide i 
samme solidarisk berettigede dem til.

En saadan ordning kunde vistnok tænkes truffen i forhold 
til en eier, der vedblev at være bestyrer, og som altsaa i disse- 
henseender delte lige vilkaar med sine kolleger. Men da det under 
de overveielser, som en saadan plans praktiske gjennemførelse, —• 
der i mange henseender ikke er saa ligetil, som det kunde synes, 
— liar vist sig, at forholdet vilde lettes og forenkles ved eierens, 
tilbagetræden som bestyrer, ligesom udsigterne til økonomisk vin
ding for de interesserede vikle forøges, har jeg bestemt mig for 
et saadant skridt.

Gjertsens skole vil altsaa fra 1ste august 1889 overdrages et. 
konsortium, dannet af ældre og yngre lærere ved skolen med den 
ene bestyrer, M. Gjør, som enebestyrer.

Interessentskabet kommer til at bestaa af følgende med
lemmer :

M. Gjør, bestyrer, f. 1840, ex. art. 1857 laud., ex. philos.
1858 laud., filologisk embedsexamen 18G4 laud.: 1859—61 
huslærer hos jernverkseier Aall paa Nes ved Tvedestrand;. 
1864 lærer og 1865 medbestyrer ved Qvams latin- og real
skole; 1866—69 lærer ved Gjertsens latinskole for ældre 
disciple og fra 1869 medbestyrer af Gjertsens skole for den 
høiere almendannelse; siden 1887 tillige lærer ved Nissens, 
pigeskoles artiumskursus. I sommeren 1879 opholdt han sig 
med offentligt stipendium i Tyskland for at studere det høiere. 
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skolevæsens ordning og undervisningsmethoder. — Om hans 
literære arbeider se „Norsk Forfatterlexikon“ s. 392—93.

>1. Eæruj), inspektør, f. 1851, ex. art. 1870 laud., ex. 
philos. 1871 laud, præ cet., inathematisk-naturvidenskabelig 
lærerexamen 1878 laud. (gr. I og II); siden 1876 lærer ved 
Gjertsens skole; siden 1878 inspektør ved samme skole. 
1879—86 lærer ved frk. Bauers middelskolekursus for voksne 
og siden 1884 lærer ved Nickelsens pigeskole.

L. F. Uralt, f. 1851, ex, art. 1871 laud., ex. philos. 
1872 laud.; opholdt sig 187G — 77 i Göttingen og Leipzig for 
sine studiers skyld. Lærer ved Gjertsens skole siden 1875; 
tillige lærer ved fru Nielsens artiumskursus siden 1886.

L. Brinchmann, f. 1862, ex. art. 1879 laud., ex. philos. 
1880 laud., sprogl.-hist. lærerex. (gr. I og IV) 1885 laud.; 
lærer ved Gjertsens skole siden 1884; siden 1875 tillige læ
rer ved Qvams middelskolekursus for almueskolebørn, og siden 
1888 tillige lærer ved Nissens pigeskoles artiumskursus.

Yngvar Brun, f. 1862, ex. art. 1880 laud., ex. philos. 
1881 laud, præ cet., theol, einbedsexamen 1885 haud illaud., 
prakt.-tbeol. ex. 1888 laud.; vikarierende lærer ved Gjertsens 
skole fra januar 1882, fast ansat 1884.

A. Eliassen, f. 1853, ex. art. 1872 laud., ex. philos. 
1877 laud, præ cet.; lærer ved Gjertsens skole siden 1874; 
desuden ved Heltbergs artiujnskursus 1872—75, ved Aars & Voss’s 
skole 1875—77 og ved fru Nielsens artiumskursus siden 1885.

B. Kaalaas, f. 1851, seminarist fra Stor ds seminarium 
1871 (theoretisk prøve 1,40, praktisk prøve 2,24), realartium 
1876 udmerket godt, ex. philos. 1877 laud, præ cet., real- 
lærerex. 1882 laud. (gr. II og III); 1882—84 lærer ved 
Qvams latin- og realskole; fra 1884 lærer ved Gjertsens skole; 
fra 1885 tillige lærer ved fru Nielsens artiumskursus og fra 
1889 tillige ved Nickelsens pigeskole. Reisestipendium i 
botanik af universitetet i 1881, 1885, 1886 og 1888.
Interessentskabet vil da, efterat skolens løbende udgifter samt 

en nødtørftig forrentning af kapitalen er afholdt, oppebære alt ud
bytte og overskud af skolen.
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Denne ordning haaber jog ogsaa vil vinde syinpathi hos for- 
ældre og foresatte, som har saa god anledning til at dømme om 
lærerens arbeide og møie og vel finder, at han er sin løn værd. 
Jeg tror ogsaa, at almenheden heri vil finde en garanti for iver 
og samvittighedsfuldhed i gjerningen, saaledes som de menneskelige 
vilkaar nu engang er, sikkerhed for et i bedste forstand „interes
seret“ arbeide fra lærernes side.

Naar jeg nu efter 40 aars virksomhed som lærer, deraf 27 
aar som skolebestyrer og 20 aar som bestyrer af Gjertsens skole 
for den høiere almendannelse, bereder mig til at fratræde denne 
virksomhed, er det ingenlunde som den, der er træt og kjed af 
det arbeide, som er blevet min livsgjerning Dette haaber jeg 
endnu at kunne faa anledning til at vise; men det er i den tro, 
at jeg derved kan gavne saavel privatskolen i sin almindelighed 
som den skole, jeg har grundlagt, og hvortil mit arbeide længst 
har været knyttet.

Om min virksomhed her tilkommer det ikke mig at udtale 
mig. Naar man ser tilbage paa saamange aars arbeide, er det let 
nok at se, at mangt er ugjort, som burde været gjort, og at 
mangt er gjort, som kunde været gjort bedre, eller maaske slet 
ikke. Men det tør jeg sige, at jeg aldrig har næret'ringe eller 
kolde tanker om skolens og lærerens ansvar og arbeide for den 
dem betroede ungdom.

Med fuld tillid overlader jeg skolens ledelse til min mange- 
aai ige 'medbestyrer og de med ham forbundne erfarne og prøvede 
lærere, overbevist om, at deus gjerning vil blive fortsat i samme 
rmd. Vi har altid været enige om. at skolen bør være i bedste 
forstand konservativ, det vil sige, bevare det gamle, som er godt, 
men optage det nye, som udviklingen kræver, og saa forresten 
gjøre sit arbeide saa stille og bramfrit som muligt.

I denne forbindelse maa det være mig tilladt, idet jeg ser 
tilbage paa skolens virksomhed i disse 20 aar, at paapege, at den 
i flere ikke uvæsentlige henseender har traadt i spidsen med ind
førelsen af nyt i skolen.

Med hensyn til skolehygiene har den saaledes indført sær
skilt siddeplads for hver enkelt discipel gjennem den hele skole.
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Den var ogsaa den første skole, som sørgede for en hensigts
mæssig og virksom ventilation af klasseværelserne (det Krarupske 
system) *).

Med hensyn til undervisning tør nævnes, at skolen var den 
første høiere skole, som anvendte lærerinder (fra oprettelsen i 
1869) og indførte skrid som undervisningsgjenstand**).

Uagtet jeg personlig ikke lægger nogen afgjørende vegt paa 
de ydre resultater, finder jeg her at burde anføre udfaldet af sko
lens virksomhed med hensyn paa de offentlige examina:

Til examen aitium, hvortil der første gang anmeldtes elever 
i 1878, har i alt fremstillet sig 20'2 kandidater, deraf paa latin- 
linien 142 og paa reallinjen 60. Af disse fik 9 udmerket godt 
113 meget godt, 48 godt, G temmelig godt, og 26 gik rejekt. 
Det bemerkes, at med undtagelse af 2 falder alle rejekter indenfor 
den tid, da skolen hai’ faat ret til selv at afholde examen artium, 
hvoraf følger, at alle, som gjennemgaar øverste klasse, uden hen
syn til skolens endelige dom om deres modenhedsstandpunkt er 
berettigede til at underkaste sig examen som dens elever. Mid
delskolens afgangsexamen blev første gang afholdt i 1875, og fra 
og med dette aar har 471 af skolens disciple bestaaet denne exa
men; deraf 46 med udmerket godt, 280 med meget godt, og 145- 
med godt.

I det jeg bringer forældre og foresatte af skolens nuværende 
som forhenværende disciple og disse selv min tak for al den mig 

: ) Den cr ogsaa, saavidt vides, den første skole om ikke den eneste 
her i landet, som er bygget med gjennemgaaende enkelte klasseværelser 
ml til lys korridor, der vender mod legepladsen.

**) Undervisning i sløid paa dertil indrettet verksted tog sin begyn
delse allerede 1872 og fortsattes indtil 1881, da den af mangel paa tilslut
ning maatte indstilles. Man havde i den tid ikke adgang, hverken til 
nutidens systematisk uddannede lærere eller dens undervisningsmateriale. 
Da stemningen nu synes at være for en livligere deltagelse i denne un
dervisning, er det en selvfølge, at den vil blive gjenoptaget,
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gjennem disse mange aar viste tillidsfuld© imødekommenhed, beder 
jeg dem bevare denne for skolen under dens nye organisation, 
overbevist om, at der fra skolens side vil blive gjort alt for at 
vise sig saadan tillid værdig.

►
I januar 1889.

Fr. Gjertsen.

2.

Som meddelt i cirkulære fra hr. skolebestyrer Gjertsen, ud
givet i januar maaned d. a.. overtages Gjertsens skole fra 1ste 
august 1889 af et interessentskab, dannet blandt skolens lærere. 
Interessentskabet bestaar af følgende medlemmer: skolebestyrer Uf. 
Gjør, inspektør Æ Kæmp, cand. phil. L. Bratt, cand. mag. L. 
Brinckmann, cand. theol. y. Brun, cand, phil. A. Eliassen og cand. 
real. B. Kaalaas.

Hr. Gjertsen fratræder- som bestyrer ved udgangen af inde
værende skoleaar og ophører fra samme tid at være lærer ved 
skolen. Nogen anden ændring vil ikke finde sted i sammensæt
ningen af skolens lærerpersonale; de øvrige lærere og lærerinder, 
der i aarrækker har arbeidet ved Gjertsens skole, vil uforandret 
fortsætte denne virksomhed. Derimod vil der indtræde nogen af
vigelse fra de gamle forhold mnd hensyn til skolens administration 
som følge af, at flere af lærerne, bliver medansvarlige for skolens 
ledelse. Og samtidig vil der ogsaa iverksættes en omordning af 
skolens arbeidsjilan, hvad der allerede har været paatænkt af sko
lens nuværende bestyrelse. Kirkedepartementet har nemlig i skri
velse af 10de d. m,, efter derom indsendt andragende, givet sit 
samtykke til, at . den daglige skoletid indskrænkes til omkr. 5 
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timer, at sløid optages som obligatorisk fag i skolens fagkreds, og 
at gymnastikundervisningen udvides i de høiere klasser.*)

Vi skal i det følgende give oplysning om, hvorledes vi agter 
at gjennemføre de nævnte forandringer.

Om skolens administration.

I folge den mellem os indgaaede kontrakt vil M. Gjor, der 
har været bestyrer ved skolen siden dens oprettelse i 1869, frem
deles som enebestyrer indehave denne stilling. — Bestyreren har 
at lede og besørge udført alt administrativt arbeide vedkommende 
skolen, at føre tilsyn med lærernes arbeide, at repræsentere skolen 
udad lige aver for elevernes forældre og de offentlige myndigheder 
og i det hele taget udøve al den selvstændige virksomhed, som 
lovgivningen har tillagt rektorerne ved de offentlige skoler.

J. Nrerup, der har havt ansættelse som inspektør ved skolen 
siden 1878, vil fortsætte sin virksomhed som saadan og føre det 
særlige tilsyn med undervisningen i de mathematisk naturvidenska
belige fag. — Under bestyrerens forfald vil inspektøren overtage 
ledelsen af skolen i dennes sted.

Interessentskabets samtlige medlemmer vil danne skolens 
forstanderskab med bestyreren som formand. — Det tilkommer 
forstanderskabet at fatte beslutning om alt, som vedkommer sko
lens økonomi, ansættelse af skolens funktionærer og i det helo 
taget angaaende alle foranstaltninger af varigere natur. Forstander^ 
skabets medlemmer er forpligtede til at bistaa bestyreren i tilsynet 
med skolens bygninger, inventarium og skolemateriel og forøvrig 
overtage alle de hvery, som maatte blive dem paalagt til ivare
tagelse af skolens tarv. Forstanderskabet har regelmæssige møder*  
en gang maanedlig, hvori bestyreren gjør rede for det væsentligste 
af; hvad der i maanedens løb er indtruffet indenfor hans virke-

*) Da skolen gjennem sin bestyrer har ret til at afholde examen 
artium og middelskolens afgangsexamen med samme virkning som offent
lige skoler, har den ogsaa den samme forpligtelse, som disse til at følge 
kirkedepartementets bestemmelser med hensyn til undervisningens ordning 
og omfang.
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kreds skolen vedkommende. Desuden kan bestyreren sammenkalde 
forstanderskabet, naarsomhelst lian finder det paakrævet.

Om skolens arbeidsplan.

Som ovenfor nævnt vil den daglige skoletid fra kommende 
skoleaars begyndelse blive saaledes forkortet, at undervisningen 
ikke i nogen klasse kommer til at vare længere end omkr. 5 time,r. 
Hvad der har- bevæget os til at søge denne reform indført, vil 
fremgaa af følgende udtalelser af undertegnede JjT. Gjør i det til 
kirkedepartementet indgivne andragende vedrørende denne sag:

„Efter mange aars erfaring som lærer og skolebestyrer er 
jeg mere og mere kommen til den overbevisning, at 6 timers 
skoletid daglig er for meget; at elevernes aandelige og legemlige 
friskhed og kraft paa denne maadc udsættes for at lide skade, og 
at undervisningen selv taber i liv og interesse. Og denne ansku
else deles — som for departementet vel bekjendt — af mangfol
dige baade skolemænd og læger saavel hos os som i andre lande. 
En daglig skoletid af 5 timer, heri iberegnet legemsøvelser i videre 
udstrækning end hidtil, bør, som jeg tror, ansees for det ønskelige 
maximum, og det ikke alene i de lavere, men ogsaa i de høiere 
klasser; thi forøges børnenes styrke og udholdenhed op igjennem 
aarene, tiltager i samme forhold kravene til deres arbeidskraft.

Det viser sig ogsaa, at ængstelsen for den lange skoletid be
gynder’ at udbrede sig blandt elevernes forældre og foresatte. Jeg 
tager neppe feil, naar jeg mener, at den væsentligste grund til, at 
en flerhed i de senere aar foretrækker at sætte sine børn paa 
smaaskoler eller privatpartier fremfor paa de større skoler, ligger 
deri, at der gives udsigt til ad den vei at naa det samme maal 
med en betydelig afkortning i undervisningstiden. Og det har ikke . 
sjelden hændt, at forældre har opgivet, at dette var den eneste 
grund for dem til at tage børnene ud af skolen og lade dem læse 
privat; de tilføier da gjerne, at de har bestemt sig til dette skridt 
efter udtrykkeligt raad fra sin huslæge.

Endelig tør anføres, at flittige og brave elever, som har 
gjennemgaaet skolen, ikke enkelte, men mange, har udtalt for mig. 
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at det ikke var hjemmearbeidet, som voldte dem besvær, men de 
'mange og lange timer paa skolen. Bestræbelserne fra overbesty
relsens og skolernes side liar hidtil gaaet ud paa at begrænse 
elevernes hjemmearbeide, og dette har vistnok lykkes, ialfald høres 
ingen klager i denne henseende; men det maa erkjendes, at der 
er liden hjælp heri, hvis man resikerer, at gutterne kommer hjem 
om middagen med hovedpine, appetitløshed og et nedtrykt sind.

Naar der skal undervises 6 timer i træk, maa man begynde 
kl. 8 om morgenen.*)  Men derved opstaar forskjellige praktiske 
ulemper, som heller ikke kan være uden betydning for skolens 
gjerning.

Gutterne skal begynde paa skolen kl. 8 og pigebørnene kl. 
■9. Derved faar den husmoder, som ønsker eller er nødt til per
sonlig at drage omsorg for, at alle faar sit stel i rette tid, i re
gelen dobbelt eller i det mindste forøget møie, som hun vilde 
lettes for, hvis børnene skulde afsted paa samme tid. Hertil kom
mer, at mange har lang vei til skolen; en del bor udenfor byens 
grænser, andre i udkanterne, men forholdsvis faa i skolens nærhed, 
dels fordi de fleste høiere skoler er samlede omtrent paa et sted, 
dels fordi familieboligerne i de senere aar mere og mere fjerner 
sig fra byens centrum. Derfor maa skolebørnene meget tidlig op 
om morgenen, medens bylivet medfører, at familien (og børnene 
med) kommer sent tilsengs, et forhold, skolen vanskelig kan øve 
nogen indflydelse paa og ialfald ikke have nogen afgjørende raa- 
dighed over.

Endvidere: I flere maaneder af skoleaaret, fra slutningen af 
november til begyndelsen af februar, maa der benyttes kunstigt 
lys i den største del af timen 8—9. Baade af hensyn hertil og 
■tillige for at spare børnene for vintermorgenens mørke og kulde 
har man ved Gjertsens, og saavidt jeg ved, ligeledes ved de øvrige 
skoler i disse maaneder foretrukket at udsætte undervisningens 
begyndelse til kl. 8.25'. Men derved kan det heller ikke und- 

jraaes, et de fag, som er henlagte til denne time, kommer’ til at 
lide et uforholdsmæssigt tab af tid.

*) At læse f. eks. fra 9—3 vilde under vore forhold støde paa 
uovervindelige vanskeligheder.



Handskrivelser. 65

Noget lignende rammer ogsaa undervisningen den første og 
den sidste tid af skoleaaret. En stor del af forældrene flytter 
nemlig paa landet i mai eller begyndelsen af juni maaned og 
kommer først tilbage i begyndelsen eller midten af september; ofte 
bor de da i forholdsvis lang afstand fra byen. For mange børn 
er det derfor umuligt at komme paa skolen til kl. 8 om morgenen, 
andre maa, for at komme i rette tid, være meget tidlig ude og 
derefter foretage en længere jernbane- eller dainpskibsreise, hvoraf 
følgen ej', at de bliver trætte og uskikkede til arbeide udover 
dagen. Derfor har vi ogsaa i det sidste skoleaar foretrukket at 
begynde undervisningen i alle klasser kl. 9, altsaa sløife den første 
skoletime, de første 14 dage efter sommerferierne, da det i de 
senere aar havde vist sig, at dispensationerne fra denne time var 
saa mange, at undervisningens gang for klassen i sin helhed derved 
i væsentlig grad blev forrykket.

Saaledes stiller forholdet sig for øieblikket. Men fra næste 
skoleaars begyndelse vil en ny vanskelighed indtræde. Et nyt fag, 
den saakaldte sløid, kræver nemlig optagelse blandt skolens under
visningsfag, og det vistnok ikke med urette. Skjønt dette fag — 
som nyt og endnu uprøvet — iltke bør optage særdeles mange 
timer, maa det dog gives en rimelig plads, forat det skal kunne 
udøve deu tilsigtede virkning som opdragende middel. Men hvis 
den nuværende ordning af undervisningstimerne beholdes, vil skole
tiden ved sløidens optagelse nødvendigvis end yderligere forøges.

Det vilde selvfølgelig være let nok at ordne sagen paa den 
maade, at man efter individuelt skjøn tog det tilstrækkelige antal 
timer fra flere eller færre af andre fag opigjennem klasserne; men 
en saadan udvei maa vel forbyde sig selv af hensyn til de af regle
mentet opstillede maal. Derimod nærer jeg ingen betænkelighed 
ved en ligelig, men forholdsvis forsvindende afkortning af samtlige 
timer; thi undervisningens udbytte staar ikke ubetinget i direkte 
forhold til den enkelte times større eller mindre længde. Det, 
hvorpaa det her væsentlig kommer an, er den klarhed og det liv, 
hvormed lære-emnet meddeles, og den opmerksomhed og interesse, 
hvormed det modtages; i sammenligning hermed er summen af de 
minuter, man har at raade over, af mindre betydning.“
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I henhold hertil vil undervisningstiden i middelskolen og 
gymnasierne med kirkedepartementets autorisation blive ordnet paa 
følgende maade:

Hver enkelt skoletime afkortes med 5 minuter, saaledes at 
den sættes til 45 minuter istedetfor som hidtil til 50. Mellem 
3dje og 4de skoletime gives 15 minuter fri, mellem de øvrige 
7 minuter.*)  Fra og med 2den middelklasse gives 6 lektioner 
daglig (heri iberegnet gymnastik, sløid og sang); i 1ste middel
klasse gives 3 dage om ugen 5 og 3 dage 6 lektioner (gymnastik 
og sang heri iberegnet). Undervisningen begynder hver dag kl. 
8.55"'"*)  og slutter kl. 2.8' (i 1ste middelklasse 3 dage om 
ugen kl. 1.16'),

I smaaskolens undervisningstid vil den forandring foregaa, 
at hver time bliver indskrænket til 40 minuter, saaledes at der 
i 2den og 3dje smaaklasse læses til kl, 9—1 i-5 lektioner med 
en fritid af 40 minuter, fordelt paa pauserne mellem hver enkelt 
lektion. I 1ste smaaklasse vil der læses kl. 9 —12’/4 i sommer- 
halvaaret og kl. 93/4—1 i vinterhalvaaret; undervisningstiden og 
friminuterne inddeles paa samme maade som i de 2 andre klasser.

Til undervisningen i sløid vil der blive henlagt 2 sammen
hængende skoletimer ugentlig fra 2den til 6te middelklasse, begge 
klasser inklusive. Sløidundervisningen vil ikke medføre nogen for
øgelse af skolepengene, skolen vil frit stille det fornødne verktøi 
til elevernes afbenyttelse, og de udførte arbeider vil blive deres 
eiendom. Men til indkjøb af trævirke vil der blive afkrævet en 
kontingent, der antagelig ikke vil overskride 1 krone for hvert 
halvaar. — Som lærer er ansat sløidlærer og seminarist H. Eger.

Gymnastikundervisningen vil blive foiøget til 4 timer ugent
lig i 5te og 6te middelklasse og til 5 timer ugentlig i gymnasierne; 
forøgelsen vil altsaa ske i de skoleaar, da legemsøvelser især tør 

*) Heri er der efter cirkulærets udgivelse foretaget enkelte uvæsent
lige ændringer.

**) Vi havde ønsket at begynde undervisningen føret kl. 9. og denne 
tid var ogsaa opført i ansøgningen til departementet. Men da dette i sin 
svarskrivelse udtaler, at det ansees Leidigst, at der gives eleverne en læn
gere pause midt paa formiddagen, har vi foretrukket at begynde 5 minuter 
før 9 for at kunne give 1 kvarters fritid ved udløbet af 3dje time.
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have betydning af hensyn til elevernes legemlige udvikling. Kirke
departementet udtaler ogsaa i sin svarskrivelse, at forøgelsen af 
gymnastiktimernes antal i forbindelse med indførelsen af sløid maa 
ansees for et væsentligt fremskridt.

Indmeldelser for det nye skoleaar modtages til alle klasser. 
Kontortid kl. 1 — 2.

Kristiania d. 15 de mai 1889.

M. G-jør, 
skolens bestyrer.

A. Nærup, L. F. Bratt,
inspektør. cand. phil.

J. Ludv. H. Brinehmann, 
cand. mag.

Yngvar Brun, A. Eliassen, B. Kaalaas,
cand. theol. cand. phil. cand. real.




