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I.

Skolens lærerpersonale.

Ved udgangen af skoleaaret 1888—89 fratraadte skolebesty
rer Fr. Gjertsen, frøken S. Bonnevie og cand. mag. H. Blom-, 
som nye lærere ansattes løitnanterne L. Bentzen og 0. Jølsen, 
sløidlærerne H. Eger og K. Løvdahl samt stud, philol. L. Waage.

I skoleaaret 1889—90 har altsaa følgende lærere og lærer
inder havt ansættelse ved skolen:

a) Interessentskabets medlemmer:)*
M. Gjør, cand. mag., f. 1840, bestyrer ved skolen siden dens 

oprettelse i 1869, enebestyrer siden 1889.
A. Nærup, cand. real., f. 1851, inspektør siden 1878, ansat som 

lærer 1876.
L. F. Bratt, cand. philos., f. 1851, ansat 1875.
L. Brinchmann, cand. mag., f. 1862, ansat 1884.
K Brun,**)  cand. theol., f. 1862, ansat 1884.
A. Eliassen, cand. philos., f. 1853, ansat 1873.
B. B. L. Kaalaas, cand. real., f. 1851, ansat 1884.

b) De øvrige lærere og lærerinder-
E. Johanssen, cand. philos., f. 1843, ansat 1869.
J. Heyerdahl, f. 1849, ansat 1869.
P. Larsen, f. 1850, ansat 1870.
B. Bomhoff, f. 1850, ansat 1871.
J. Aubert, f. 1846, ansat 1874.
Hj. Nielsen, kaptein, f. 1844, ansat 1874.
J. Schram, cand mag., f. 1847, ansat 1874.
H. Siewers, cand. philos., f. 1821, ansat 1874.

*) Om interessentskabets stiftelse og ordning se skolens aarsberetning 
for 1888—89.

•*) Udtraadt af interessentskabet ved skoleaarets udgang paa grund af 
ansættelse som førstelærer ved bodsfængslet.
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E. Heyerdahl, f. 1858, ansat 1877.
O. Grøndahl, sanginstruktør, f. 1847, ansat 1880.
Sig. V. Odland, dr. theol., universitjts-stipendiat, f. 1857, ansat 

1886.
Thv. Prebensen, cand. mag., f. 1860, ansat 1888.
Th. Holtfodt, premierloitnant, f. 1863, ansat 1888.
J. Chr. Selmer, kaptein, f. 1852, ansat 1889.
L. Bentzen, premierloitnant, f. 1864, ansat 1889.
O. Jølsen, premierloitnant, f. 1864, ansat 1889.
H. Eger, sløidlærer og seminarist, f. 1853, ansat 1889.
K. Løvdahl, sløidlærer, f. 1864, ansat 1889.
L. Waage, stud, philol., f. 1868, ansat 1889.

Længere vikariater i skoleaaret har været besørgede af 
frøkenerne S. Bonnevie, S. Gjør og S. Nielsen, cand. mag. Chr. 
Brinchmann, cand. theol. Rasmussen samt løitnanterne Holen og 
Landmark.

Skolens læge er fhv. overlæge H. Gjør, ansat 1889.
Skolens kasserer og sekretær er frøken II. Fleischer, ansat 1879.
Skolens pedel er H. Enger, ansat 1872.
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IL

Disciplenes antal m. m.
Skolen omfatter smaaskole (3 klasser), middelskole (6 

klasser, hvoraf 1ste, 2den, 4de og 5te var delt i 2 parallele 
afdelinger), realgymnasium (3 klasser) og latingymnasium (3 
klasser).

a. Disciplenes antal.

Klasse.

Ved ud
gangen 

af 
3dje kvartal 

1889.

Ved ud
gangen 

af 
4de kvartal 

1889.

Ved ud
gangen 

af 
1ste kvartal 

1890.

Ved ud
gangen 

af 
2det kvartal 

1890.

Smaaskolen: 73 75 74
Middelskolen: I . . 32 33 32 31

II 38 38 38 38
III 32 32 33 33
IV E . . 25 25 26 25
IV L . . 11 11 11 11
VE.. 26 26 26 26
V L . . 15 15 15 15

VI E . . 20 18 18 18
VI L . . 9 9 9 9

Realgymnas.: 1 . . 3 3 3 3
2 5 6 6 7
3 . . 8 8 8 6

Latingymnas.: 1 . . 8 9 8 8
2 12 11 11 11
3 . . 22 23 23 

.
22

Samlet antal: 337 340 342 337
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b. Disciplenes aldersforhold.
Gjennemsnitsalder i de forskjellige klasser ved begyndelsen 

af skoleaaret :

; ■ i
, I NormaltKlasse. i Aar. | ^ar

Smaaskolen : 1 ........... 6 1 >> • 6
2 ........... 7“l, 7
3 ........... 8'1,. 8

Middelskolen: I ........... 9L, 9
II ...........10N.2. 10

III ...........H'l,. 11
IV ...........12'1 5. 12
V ...........13'1,. 13

VI ...........14'1,. 14
Realgymnas.: 1 ........... 1 5”,,. 15

2 ........... 161,. 16
3 ........... 17'1,. 17

Latingymnas.: 1 ........... 16"1„. 15
2 ........... 151, • 16
3 ........... 181„. 17

c. Disciplenes hjemstavn.
17 disciple var udenbys, 21 fra landdistrikter, 6 fra andre 

byer.

III.

Fagfordelingen.
Gjør:

Norsk i 3 Lg. & Rg. og 1 Lg. & Rg. . 5 timer
Historie i 3 Lg. & Rg. og 2 Lg. & Rg. 6 —
Latin i IV b............................................ 7 —

18 timer.
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Nærup:
Mathematik i 3 Lg., 3 Rg. og 1 Lg. & Rg. 10 timer.
Regning i V b og IV b.........................12 —
Naturfag i III......................................... 2 —

--------------- 24 timer.
Bratt:

Latin i 3 Lg., 2 Lg. og VI. . . . 25 —
Oldnorsk i o Lg. & Rg. og 2 Lg. & Rg. 4 —
Tysk i 1 Lg. & Rg.............................. 1 —

-------------- 30 —
Brinchmann:

Fransk i 3 Lg. & Rg. og 2 Lg. & Rg. 5 timer.
Engelsk i 3 Lg , V a og IV a . . 12 —■
Græsk i 2 Lg. og 1 Lg...................12 —
Latin i V b .  ...........................  7 —

--------------  36 —
Brun:

Religion i 1 Lg & Rg., V a, V b, IV 
a, IV b og III................. 12 timer.

Norsk i 2 Lg. & Rg., VI, IVbog III 15 — 
Tvsk i III............................................. 6 —

--------------- 33 —
Eliassen: 

Mathematik i 2 Lg. & Rg......... 6 timer.
Regning i VI, V a, IV a og III . . 22 —
Naturfag i IV a......................................... 2 —

--------------- 30 —
Kaalaas:

Naturfag i 3 Rg., 2 Rg., VI, V a, V
b, IV b og II a & b. . . . 22 timer.

Regning i II a & b................................8 —
Geografi i 3 Rg., 2 Rg. og 1 Rg.. . 2 —

--------------- 32 —
Johanssen:

Norsk i V b, IV a (Iste halvaar) og II b 12 timer.
Tysk i IV a (Iste halvaar) og II b . 9 —
Historie i 1 Lg. & Rg., VI og V b . 8 —

29(21)-
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J. Heyerdahl: 
Norsk og Tysk i II b................ 10 timer.
Norsk, tysk, historie, regning og 

tegning i I b................. 18 —
Tegning ila......................................... 2 —

--------------- 30 timer.
P. Larsen: 

Alle fag i 1 S................................24 timer.
Sang i I, 3 S og 2 S...........................3 ■—
Skrivning i I a......................................... 3 —

--------------- 30 —
B. Bomhoff:

Religion, norsk, tysk, historie og teg
ning i I a . . ..................20 timer.

Skrivning i I b..........................................4 —
Religion i II a & b............................... 6 —

--------------- 30 —
J. Aubert:

Alle fag (undt. sang) i 2 S . . . . 29 timer.
Historie i III og II b............................... 6 —

--------------- 35 —
Nielsen:

Tegning i II—VI, 2 Rg. og 1 Rg. . 12 timer.
Skrivning i II—IV..............................10 —

_________  22 —
Schram :

Engelsk i 3 Rg., 2 Rg. og VI . . 11 timer.
Tysk i VI, V "a, V b" IV b . . . 15 —
Fransk i 1 Lg. & Rg., VI, V a og V b 10 — 

--------------- 36 —
Siewers :

Geografi i I—VI.................................. 24 timer.
Historie i V a, IV a & b og II a . 11 — 

--------------- 35 —
E. Heyerdahl:

Alle fag (undt. sang) i 3 S . . . . 29 timer.
Religion i I b................................... 3 —

--------------- 32 —
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Grøndahl:
Sang i gymnasierne samt i IV—II . 4 timer.
Fællessang med de samme klasser .1 — 

--------------- 5 timer.
Dr. Ödland:

Religion i 3 Lg. 3 Rg., 2 Lg., 2 Rg. 
og VI...........................8 timer.

Prebensen: 
Græsk i 3 Lg...............................7 timer.
Latin i 1 Lg...............................................9 —
Norsk i V a og IV a (i 2det halvaar) 7 —
Tysk i IV a (i 2det halvaar) ... 4 —

--------------- 27 (19) —
Holtfodt: 

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

Selmer : 
Gymnastik i gymnasierne og VI—III 15 timer.

Bentzen : 
Gymnastik i II og I....................... 6 timer.

Jøls en: 
Naturfag i 1 Rg................................. 4 timer.,
Mathematik i 1 Rg.................................... 3 —

---------------7 —
Eger <& Løvdahl: 

Sløid i VI—II............................... 16 timer.

Waage: 
Engelsk i 1 Rg...........................  3 timer



IV.

Timefordelingen m. m.
(undervisningstimen = 45 min.).

Fag.
Smaaskolen. Middelskolen. Latingymn. Realgy mn.

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

Religion ... 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2
Norsk og oldn . . 12 12 10 5 5 4 3 3 3 5 4 ß 5 4
Tysk -................ } 9 5 6 4 4E3L 4 E 3 L 1 1
Fransk................. 2 2 4 3 2 4 3 2
Engelsk ..... 5 E 5 E 5 E 2 3 5 5
Latin.................. 7 L 7 L 7 L 9 9 9
Græsk................. 6 6 7
Historie............... 3 g 3 3 3 2 3 ß 3 3 ß 3 3
Geografi............... 4 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2
Regn, og Mathem. 6 5 5 4 5 5 6 6 3 3 ß 5 6 5
Naturfag............ 2 2 2 3 2 4 4 5
Skrivning............ 3 5 5 42 3 2 1
Tegning ..... 1 2 2 2 E 1 E 1E 2 2 2
Sang’)............... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gymnastik .... 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5
Sløid..............  . 2 2 2 2 2

Sum .... 24 30 30 33 35 36 36 36 36 36 36 36 33 36 36
x) Klasserne fra II af har havt 1 fællestime ugentlig i samsang (om eftermiddagen). 
“) I a har havt 3 t. skrivning, 2 t. tegning.

G
jertsens skole.
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I gymnasierne har følgende kombinationer fundet sted : 
3 Lg. og 3 Rg., 2 Lg. og 2 Rg. har henholdsvis været kombi
nerede i norsk og oldnorsk, fransk og historie, desuden 2 Lg. 
og 2 Rg. i mathematik (3 timer). 1 Lg. og 1 Rg. har været 
kombinerede i religion, norsk, tysk, fransk, historie og i mathe
matik (3 timer). Desuden har 3 Rg. og 2 Rg. været kombine
rede i engelsk (4 timer) og i naturfag (1 time). Endelig har 
realgymnasiets 3 klasser havt 1 time fælles i geografi. 2 Rg. 
og 1 Rg. har havt fællestimer i tegning (indtil beg. af mai).

Af middelskolens klasser har I, II, IV og V været delte i 
parallelklasser (a engelsklinje, b latin linje).

V.

Undervisningen.
Følgende pensa er gjennengaaede i skoleaaret:

A. Smaaskolen.

1ste klasse.

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

Norsk (12 timer). Gjennem skriv-lyd-læse-methoden indovedes 
ren og sammenhængende læsning af latinsk og norsk tryk. 
Hansens læsebog for begyndere læstes ud og repeteredes. I 
det sidste halvaar havde eleverne lidt hjemmearbeide; de 
fik korte lekser i læsning, og de sidste maaneder af skole
aaret havde de ogsaa afskrift hjemme. Anskuelsesøvelser 
efter Sanbergs billeder.

Regning (6 timer). Tallene indtil 1000. Rækketælling benytte
des meget. Lette additionsstykker. Hovedregning. I de 
sidste maaneder lidt hjemmeregning i bog.



16 Gjertsens skole.

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

2den klass <■.
Religion (3 timer). Det gamle testamente efter mundtlig for

tælling. Budene lærte og gjennemgaaede uden Luthers for
klaring. Vogts lille bibelhistorie benyttes som grundlag. 
Salmer.

Norsk (12 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 (4 timer). Først de geografiske grundbegreber og be
nævnelser, jorden, dens skikkelse, bevægelse osv. Siden 
verdensdele og verdenshave, Europa med lande, hovedstøder, 
vigtigste havbugter, indsøer, elve, fjelde. Norge temmelig 
udførlig. Til støtte for hukommelsen benyttet E. Heyerdahls 
geografiske schema.

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

Skrivning (5 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 (10 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 (Stimer). Fortælling af Norges ældste historie til Norge 
under Folkungerne. Lidt af sagnhistorien. S. Petersens 
momenter benyttede.

Geografi (3 timer). 2den klasses pensum repeteret; desuden 
lært udførligere Sverige og Danmark. E. Heyerdahls geo
grafiske schema benyttet.

Regning (5 timer). Tavleregning i alle 4 regningsarter. Hoved
regning ligeledes med alle 4 regningsarter. Tal læst indtil 
hundrede millioner. Regnestykker hjemme 1 gang ugentlig.

Skrivning (5 timer). 5 hefter af Hj. Nielsens skriveboger; 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. — 

Katekismens 5 parter; deraf 1ste part med Luthers 
forklaring. — Salmer.

II (3 timer). Af Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra 
begyndelsen til «Folket begjærer og faar en konge» 
(§ 60). — Af katekismen de fem parter. — Gjennem- 
gaaet kirkeaaret og gudstjenesten. — Salmer.

IH (3 timer). Af Vogts bibelhistorie for borgerskoler (1 
time) fra § 60 til «Det nye testamente». —'Repetition 
af katekismens 5 parter; «Sententser af Guds ord», 
samt enkelte salmer.

IV (2 timer). Af Vogts bibelhistorie for borgerskoler det 
nye testamente til «Palmesøndag». — Af Pontoppidans 
forklaring (Sverdrups udgave) 1ste part. — Enkelte 
salmer.

V (2 timer). Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra 
«Palmesøndag» ud lærebogen. Det hellige lands geo
grafi mundtlig gjennemgaaet. — Af Pontoppidans forkla
ring (Sverdrups udgave) 2den og 3dje part.

2
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VI (2 timer). Vogts bibelhistorie for borgerskoler repete
ret. — Af Pontoppidans forklaring de 2 sidste parter, 
hvorhos lærebogen repeteredes.

I Rg. (1 time). Vogts kirkehistorie fra begyndelsen indtil 
< Schweizer-reformationen» .

II Rg. (1 time). Nissens kirkehistorie tilende fra § 47. — 
Johannes’ evangelium kap. 1—3 med J. N. Bruns for
klaring.

III Rg. (2 timer). Nissens kirkehistorie repeteret. — Johannes’ 
evangelium (med J. N. Bruns forklaring) gjennemgaaet 
fra kap. 4; derefter repetition.

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

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

efter den græske tekst.

Norsk og oldnorsk.

I (9 timer i 1ste, 5 timer i 2det halvaar). Læsning efter 
Pauss og Lassens læsebog (II, 1). Gjenfortælling. Digte 
lærte udenad 1 gang ugentlig. — Begyndelsesgrundene 
af grammatiken indøvede gjennem Jensens eksempel
samling til § 11. Af Hofgaards grammatik læst ind
ledningen, §§ 3—23, 71—73 og 86 I og II. Verbet 
desuden indøvet efter «Tillæg til den norske og tyske 
grammatik». Diktat 2 gange ugentlig, 6 å 8 linjer; 
skilletegnene dikterede. Afskrift hjemme (væsentlig i 
1ste halvaar).

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

IH (5 timer). Til læsning benyttedes Pauss og Lassens 
læsebog (II, 3). Vegten lagdes paa forstandig oplæsning, 
og eleverne blev stadig øvede i at gjengive det læste. 
Et udvalg af digte lærtes udenad. Af Hofgaards gram
matik blev formlæren gjennemgaaet og repeteret. Ana
lyse efter læsebogen. 1 å 2 ugentlige diktater med 
indøvelse af samtlige skilletegn. Afog til en gjenfortælling. 
Enkelte paragrafer af Aar s’s retskrivningsregler lærtes.

IV (4 timer). Af Pauss og Lassens læsebog (III, 1) er 
de fra forrige skoleaar gjenstaaende stykker (Jaampa 
paa ski etc.) gjennemlæste og forklarede. .— Af Hof- 
gaards grammatik læst sætningslæren i sammenhæng. 
Af retskrivningsreglerne læstes de vigtigste afsnit; ana
lyse efter læsebogen. Enkelte digte lærtes udenad. 
Gjenfortælling hver uge.

V (3 timer). I skoleaaret er læst af Pauss og Lassens 
læsebogens (III, 2): Jacob von Tyboe, En aften paa 
Giske, Mellem Slagene og endel mindre stykker (prosa 
og digte). —■ Af Hofgaards grammatik er læst sætnings
læren, stadig indøvet ved analyse af vanskeligere prosa
stykker, samt verslæren og retskrivningsreglerne — En 
stil er skrevet hver anden uge: fortællinger, beskrivel. 
ser, skildringer, opgaver fra historien og omskrivning 
af digte til prosa. Opgaven er, alt eftersom den har 
været vanskelig, paa forhaand blevet mere eller mindre 
vidtløftig gjennemgaaet af læreren.

VI (3 timer). Af Pauss og Lassens læsebog (III, 3) er 
læst enkelte folkeviser, «Den politiske kandestøber», 
«Bergens beskrivelse». «De norskes karakter», digte af 
Friman, Ewald, Oehlenschläger, Wergeland og Welha- 
ven, paa forhaand af hvilke de vanskeligere blev oplæste 
og forklarede af læreren. En del digte, lærte i IV og 
V, repeterede. Literaturoversigt og biografier efter 
Brochs og Seips lille literaturhistorie. Digtarterne efter 
Broch og Seip. Verslæren efter Hofgaards grammatik.

2*
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Der blev gjort rede for de vigtigste troper og figurer. 
Skriftlige arbeider hveranden uge. I første halvaar 
skreves af og til en diktat, i andet blev lettere dispo
sitioner gjennemgaaede og indøvede.

I Rg. (3 timer). Forfatterlæsning efter Pauss og Lassens læse
bog IV, 1: Af Holberg: Den stundesløse og Erasmus 
Montanus, Peder Paars og epistlerne (1 — 4), Tullin 
(Maidagen), Wessel (Kjærlighed uden strømper), digte 
af Baggesen, Oehlenschläger (Aladdin); Ibsen (Hærmæn- 
dene). Brochs og Seips literaturhistorie (i udtog) læst 
til Grundtvig. Boss’ «Troper og figurer» er gjennem- 
gaaet. — Stile hver 3dje uge, tildels af lettere ræson
nerende indhold.

Il Rg- Norsk (2 timer). I Pauss og Lassens læsebog (III, 3) 
læst folkeviserne med dertil hørende udvikling og de 
fleste digte af Wergeland og Welhaven tilligemed læse
bogens fremstilling af betydningen af deres digtning. 
I læsebogens IV, 1 er læst Paludan-Müller (Calanus), 
Hertz (Svend Dyrings hus), Winther (Sangerens farvel), 
Grundtvig (Paaskeliljen), Kierkegaard (Kjærlighedens 
skjulte liv, Fuglenes bekymring). — I Briksens litera
turhistorie er læst om de merkeligste danske forfattere 
fra Grundtvig til vor tid; udvalgte stykker af forfat
terne er læste for eleverne. — Skriftlige arbeider hver 
3dje uge, dels skildringer, dels afhandlinger.

Oldnorsk (2 timer). Af Nygaards udvalg læst 
Vølsunger og Nivlunger, Tor og Hyme, Tors færd til 
Utgardeloke. Læst og repeteret formlæren efter Ny
gaards grammatik.

IH Rg. Norsk (2 timer) Læst stykker af Wergeland og Wel
haven i Pauss og Lassens læsebog (IV, 2); derefter 
Wessels «Kjærlighed uden strømper» med benyttelse 
af H. Jægers udgave. — I Eriksens literaturhistorie 
blev afsnittet om den norske literatur efter 1814 læst 
i sammenhæng og det vigtigste af fællesliteraturens 
historie udtogsvis repeteret. — Stile hver 3dje uge, 
desuden enkelte ekstemporalstile paa skolen.
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Oldnorsk (2 timer). I Nygaards udvalg læst 2 
sider af «Tors færd til utgardeloke*, Asbjørn Selsbane, 
Erling Jarls fald, Sverres tale til hæren før slaget paa 
Ilevoldene, Hamarsheimt og Håvamål til str. 24, Gu
druns klage og Hjalmars død. Det hele artiumspensum 
repeteret; ligesaa Nygaards grammatik (formlæren). 
Det vigtigste af syntaksen meddelt mundtlig. Dikteret 
en kort udsigt over literaturhistorien.

I Lg.
II Lg.

III Lg.
som i de tilsvarende klasser af realgymnasiet.

Tysk.

I (4 timer i 2det halvaar). Kr. Lassens læsebog til side 
16. Skriveøvelser 1 å 2 gange ugentlig.

II (5 timer). Kr. Lassens læsebog er benyttet: deraf 
gjennemgaaet til øvelsesstykker samt af læsestykker til 
nr. 19. De norske eksempler gaves først i hjemmelekse 
og benyttedes siden til skriftlig gjengivelse (stil) paa 
skolen, dog saaledes, at eleverne i den første halvdel 
af skoleaaret fik vide, hvilke eksempler de skulde 
skrive for at kunne forberede sig hjemme. Hver ny 
lekse blev forud gjennemgaaet paa skolen, tildels ved 
ekstemporal oversættelse af eleverne. Ved siden af 
skolestile benyttedes diktat og afskrift. De tilsvarende 
afsnit af Hofgaards grammatik læste og repeterede.

III (5 timer). Kr. Lassens læsebog side 66—124. — 
Hofgaards grammatik i sammenhæng fra verberne til 
syntaksen. — Skolestil 1 gang ugentlig, efter læsebogens 
norske eksempler. 3 timer anvendtes til læsebog og 
grammatik, 2 timer til stiløvelse og skolestil.

IV a Læst nogle af de sidste stykker i Lassens læsebog. Af 
Gundersens læsebog læst 1—10. Af Hofgaards grammatik 
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formlæren læst, og repeteret. 1 skolestil hver uge og 
1 hjemmestil hveranden uge efter Knudsens stiløvelser.

IV b (4 timer). Kr. Lassens læsebog, dernæst af Gundersens 
læsebog 1. 2. 3. 4. 5: Dornröschen, Eine Jugenderin
nerung, Das Ei des Kolumbus, Der Bogenschütze v. 
Lorch, Die Schildbürger. Grammatik fra § 15 til prono
miner. Af Knudsens stiløvelser fra side 12 til sammen
sætning in. über, unter etc. Hjemmestil hver anden 
uge, skolestil hver uge.

V (Engelsklinjen 4, latinlinjen 3 timer). Gundersens læse
bog: læst 40 sider. Delvis repetition af læsestykkerne; 
retroversionsøvelser fra det oplæste stykke. Af Hof
gaards grammatik læst kasuslæren og adjektiverne samt 
indikativ, infinitiv og particip; desuden (med engelsk
linjen) de tilsvarende stykker af Knudsens stiløvelser 
til dativ. 1 skolestil hver uge, 1 hjemmestil hveranden 
uge. I latinlinjen er desuden følgende digte lærte 
udenad: Der Erlenkönig, der König in Thule, die 
Grenadiere, Haidenröslein, Loreley, die Wacht am 
Rhein, Andreas Hofer, Kennst du das Land, die 
Rache, o. fl

VI (engelsklinjen 4, latinlinjen 3 timer). Af Gundersens 
læsebog er læst: Anfang der Reformation, Das weisse 
Regiment, Der Halterbub, Die Gründung des Franken
reichs, Düsseldorf am Rhein. Ein Kampf auf hoher See 
samt en del af Friederich der Grosse er læst extem- 
pore. Læst og repeteret syntaksen efter Hofgaards 
grammatik samt enkelte afsnit af formlæren. Skolestil 
er skrevet hver uge, hjemmestil hveranden uge. I 
ekstratimen med engelsklinjen læst stiløvelser mundtlig. 
Stilene er saavel i denne som de to foregaaende klas- 
ser efter gjennemgaaelsen lærte udenad.

1 Rg. (1 time). Læst og forklaret Schillers «Maria Stuart» 
til 2ter Aufz., 8ter Auftr.

1 Lg. (1 time). Som i 1 Rg.
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Fransk.

V (2 timer). Læst og repeteret Knudsens og Wallems 
læsebog I til aller og venir med tilsvarende stykker af 
Knudsens grammatik. Hovedvegten lagt paa en korrekt 
udtale af de enkelte lyd og ord, samt paa sikkerhed 
i den almindeligere 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, negtelserue). Repe
tition.

I Rg. (4 timer). Af Knudsens og Wallems læsebog I 60 sider. 
Xavier de Maistre: Les prisonniers du Gauease samt 
halvparten af «la jeune Siberienne*. Knudsens gramma
tik gjennemgaaet.

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

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

I Lg.
II Lg.

HI Lg.
som i de tilsvarende klasser af realgytnnasiet.

Engelsk.

IV (5 timer). Brekkes læsebog for begyndere er læst og 
repeteret til side 88 med det tilsvarende i grammatiken. 
Retrovertering 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 stata
risk og kursorisk. Af Løkkes grammatik læst syntak
sen til verbets tider med tilsvarende mundtlig gjennem- 
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gaaelse af Lokkes stiløvelser. 1 ektemporalstil ugent
lig og hveranden uge 1 hjemmestil af de sammen
hængende stykker i Løkkes engelske stiløvelser.

VI (5 timer), Brekkes læsebog II del: læst 90 sider. 
Indøvelse i mundtlige udtryk og vendinger; de vigtig
ste synonymer og præpositioner behandlede. Oplæs
ning af Andersens Tales. Som regel er de rettede stile 
lærte udenad til folgende engelske time. Formlæren 
er i sin helhed repeteret, og syntaksen læst til sæt
ningslæren. Hjemmestil hveranden uge. skolestil hver 
uge.

I Rg. (3 timer). 40 sider af Brekkes læsebog, tildels ekstem
poreret. Af Sommerfeldts læsebog, pag. 1—34 samt «The 
Mouth of the Tyne in a gale». Løkkes grammatik til 
pag. 160. Lunds ordsamling til pag. 12. Skolestil 
hver uge i andet halvaar (uden leksikon) efter Brekkes 
stiløvelser, hjemmestil hver uge efter Knudsen og Løk
kes stiløvelser for realgymnasiet.

II Rg. (5 timer, hvoraf de 4 kombinerede med 3 Rg.). Sheri- 
dan; «School for Scandal» er fortsat til 5te akt. Af 
historisk læsning læst efter Sommerfelts udgave ca. 
20 sider. Repetition af præpositioner og synonymer. 
Hjemmestil hveranden uge og ekstemporalstil hver 
uge efter Schrams stiløvelser I. I stilundervisningen 
hat man sogt at give eleverne det størst mulige og 
sikreste forraad af det moderne sprogs almindeligste glo
ser og vendinger, med specielt hensyn paa skriftspro
get. I den mundtlige undervisning er hovedvegten 
lagt paa en sikker og korrekt udtale samt paa evne 
til at oversætte med færdighed paa godt norsk. Lite
raturhistorie (Sommerfelt): Fra begyndelsen til 6te peri
ode. I grammatik af syntaksen repeteret til verbets tider. 
Indsamling og indførelse (i anmerkningsbog) af udtryk og 
vendinger fra det dannede talesprog. Af Lunds ordsam
ling læst samme pensum som 3 Rg.

III Rg. (5 timer, hvoraf de 4 kombinerede m. 2 Rg.). Sommerfelts
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«Engelsk læsning» anvendt til statarisk læsning; heraf 
læst: Death of Queen Mady, Edm. Burke’s peroration 
etc; Fox’s Speech; fremdeles Sheridan: 3 akter af «School 
for Scandal». Literaturhistorie er læst efter Sommer
felts lærebog. Repetition af grammatik: præpositioner 
og synonymer. Lund« ordsamling læst ud. Hveranden 
uge hjemmestil og hver uge ekstemporalstil efter 
Schrams stiløvelser II Ved stilundervisningen er 
særlig arbeidet lagt paa den rette anvendelse af syno
nymer og præpositioner, forresten fremgangsmaaden ved 
undervisningen som i 2 Rg. Ekstemporallæsning (1 
time) efter Macaulay’s Essays.

III Lg. (2 timer). Sommerfelts engelske forfatter; Lukkes grammatik.

Latin.
IV (7 timer). Efter Schreiners grammatik er hovedreglerne 

nøiagtig gjennemgaaede, medens undtagelser, kjønsreg- 
ler o. 1. enten er oversprungne eller kun kortelig be- 
rorte. Til hver dag er læst stykker af Andersens læse
bog, svarende til dagens grammatiklekse med stadig 
gjentagelse af foregaaende dags pensum. I gramma
tiken naaedes ud formlæren, og af syntaksen blev 
stedsbestemmelser, participiet (gramm. §§ 206 og 256), 
gerundium og gerundiv samt viljesætninger læste. — 
Stile er skrevne efter læsebogen med forudgaaende 
gjennemgaaelse, i regelen to gange ugentlig dels hjemme, 
dels paa skolen.

V (7 timer). Paabegyndt sammenhængende forfatterlæs
ning. Af Andersens udgave af latinske klassikere læst 
det for middelskolen reglementerede pensum af Corne
lius Nepos og Phædrus. Formlæren repeteret efter 
Schreiners grammatik indtil § 139, og af syntaksen læst 
og repeteret til § 238. Ugentlig skrevet 1 ekstempo
ralstil og 1 hjemmestil efter Andersens og Gjørs stil
øvelser ; skrevet ud til eksempler paa infinitiv.

VI (7 timer). Læst og repeteret 2den og 3dje bog af Cæsar 
«de bello Gallico» samt Ciceros 1ste og 3dje tale mod
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Katilina, Af Schreiners grammatik er det hovedsage
lige 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 og in Castilinam II & IV samt 
omtr. 1100 v. af Ovids Metamorphoses. Repeteret 
Sallust, Ovid, og pro imperio Pompei. Endel af Schrei
ners glossar er lært i daglige lekser; af Schreiners 
grammatik læst og repeteret syntaksen. Stile hver uge 
paa skolen og hveranden uge hjemme.

II Lg. (9 timer). Læst Vergils Æn. lib. II, Livius lib XXI og 
lib. XXII til cap. 37 incl.,400 vers af OvidsMetam. Repe
teret Vergils lib. Æn. II og Livius lib. XXI til cap. 54. 
Schreiners grammatik og glossar. 2 oversættelser hver uge.

III Lg. (9 timer). Forfatterlæsning: Tacitus’ Germania, Horats' 
oder 500 v. og breve 900 v. samt Ciceros Cato major; 
det hele artiumspensum repeteret. Af Scheiners gram
matik blev hovedpunkterne af syntaks og formlære 
gjennemgaaede, og det væsentligste af antikviteter og 
literaturhistorie læst efter Weisses bog. 2 oversættelser 
ugentlig efter Gjør og Johanssens opgaver.

Græsk.

I Lg. (6 timer). I første halvaar og de par første maaneder 
af 2det halvaar læst og repeteret Schou-Bniuns gram
matik med tilsvarende læsning i læsebogen. Derpaa 
paa begyndt Xenofons Anabasis efter Hermanstorffs ud
gave og i den læst til II, 6.

II Lg. (6 timer). Læst resten af Hermanstorffs artiumspensum 
af Xenofons Anabasis og læst og repeteret 3000 v. af 
Homers Iliade. Grammatik (Schou-Bruuns) ha.r været 
læst daglig i smaalekser, saaledes, at man, hvergang 
lærebogen er læst tilende, ufortøvet er begyndt fra nyt 
af. Dorphs mythologi.

III Lg. (7 timer). Læst Platons «Apologien» og Sofokles’ An
tigone, hvorpaa det hele artiumspensum er repeteret-
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Literaturhistorie og antikviteter gjennemgaaede oggram- 
tiken repeteret.

Historie.

I (3 timer). Winthers historie til Karl X Gustav.
II (3 timer). Winthers bog ud. Schjøths verdenshistorie 

(2den udgave) til Graccherne.
III (3 timer). Schjøths verdenshistorie fra Alexander den 

store til Ludvig XI.
IV (3 timer). Schjøths verdenshistorie fra 1500—1648 

(Ludvig XIV). Eriksens Nordens historie fra begyn
delsen til Kalmarunionen.

V (2 timer). Schjøths verdenshistorie fra «Østerrige og 
Preussen» ud bogen. Eriksens Nordens historie fra 
Kalmarunionen til 1814.

VI (3 timer). Nordens historie og verdenshistorien repe
teret efter Eriksens og Schjøths læreboger.

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

II Lg. (3 timer). Frankriges historie efter Schjøth og Wallem

III Lg.

I Rg- 
II Rg- 

III Rg.

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

. som i de tilsvarende klasser af latingymnasiet.

Geografi.

I (4 timer). Gjennemgaaet geografi for begyndere af Horn.
II (2 timer). Horns geografi : Indledning, Asien og Afrika 

til Sydamerika.
III (2 timer). Horns geografi fra Amerika til Europa.
IV (2 timer). Horns geografi fra Schweitz til Rusland.
V (2 timer). Dahms geografi fra Afrika og bogen ud.
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VI (2 timer). Dahms geografi repeteret i sin helhed.
I Rg. (1 time). Læst og repeteret den mathematiske geografi 

efter Johannesens lærebog.
II Rg. (1 time). Som i I Rg.

III Rg. (2 timer). Gundersens geografi for realgymnasierne 
repeteret med overspringelse af endel mindre vigtige 
udeneuropæiske lande.

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

Regning og Mathematik.

I (5 timer). De 4 regningsarter med ubenævnte hele 
tal er repeterede efter Johannessens regnebog, derefter 
de 4 regningsarter med benævnte hele tal. Hjemme- 
regning 1 gang ugentlig.

II (4 timer). Forst repeteredes de 4 regningsarter med 
hele tal. I resten af aaret blev indøvet regning med 
brøk og decimalbrøk indtil multiplikation.

III (5 timer). Efter repetition af den almindelige brøklære 
er der gjennemgaaet decimalbrøk, enkeltog sammensat 
reguladetri, med reduktion til enheden.

IV a (5 timer). Indtil januar anvendtes 4 timer ugentlig 
til arithmetik, hvorved Bonnevies lærebog indøvedes fra 
begyndelsen og til division. Senere fortsattes med- 2 
timer ugentlig til subtraktion af brok. Fra januar 
begyndtes med geometri, og i skoleaarets løb blev af 
Bliassens lærebog læst og konstrueret til parallele 
linjer.

IV b (5 timer). Af arithmetiken læst Bonnevies lærebog 
fra begyndelsen til decimalbrok samt sammensat regu
ladetri og procentregning. I januar paabegyndtes Bonne
vies geometri, hvoraf 1ste bog blev læst og repeteret.

V a (6 timer). I geometri begyndtes med repetition af 1ste 
bog. Resten af geometritimerne i 1ste halvaar anvend
tes til konstruktionstegning, idet samtlige øvelsesopga
ver, som er tilføiede 1ste bog i lærebogen, blev udførte 
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af eleverne i deres egen konstruktionsbog. I 2det 
halvaar læstes 2den bog og konstrueredes de tilsvarende 
øvelsesopgaver. I arithmetik læstes brok og decimal
brøk og ligninger af 1ste grad med en og flere ube- 
kj endte.

V b (6 timer). I arithmetik læstes efter Bonnevies lærebog: 
brøk, decimalbrøk, ligninger af 1ste grad med en og 
flere ubekjendte samt proportioner. Af Bonnevies geo
metri blev gjennemgaaet og repeteret fra 2den til 5te 
bog og i praktisk regning indøvedes procent- rente- og 
rabatregning.

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 (Bonnavies lære
bog) begyndtes med repetition af 1ste og 2den bog og 
læsning af 3dje og 4de bog. I 2det halvaar lærebogen 
ud og repetition. I praktisk regning; renteregning, 
rabat-, disconto-, delings- og blandingsregning samt op
gaver af forskjelligartet indhold.

I Rg. (5 timer). Brochs arithmetik er gjennemgaaet fra be
gyndelsen til potenser. Desuden er læst Bonnevies 
geometri i sin helhed samt Guldborgs trigonometri fra 
begyndelsen til retvinklede trianglers opløsning.

II Rg. (6 timer). I 1ste halvaar anvendtes 3 ugentlige timer 
til gjennemgaaelse af Brochs arithmetik fra proportioner 
og 3 andre timer ugentlig til trigonometrien (Guldbergs 
lærebog). I 2det halvaar blev arithmetiken læst og 
indøvet ved opgaver. Samtidig læstes analytisk geome
tri efter Guldbergs lærebog til hyperbelen.

HI Rg. (5 timer). Efter Guldbergs analytiske geometri læstes 
lærebogen ud fra keglesnit. Guldbergs funktionslære 
blev gjennemgaaet i sin helhed. I arithmetik læstes 
kjædebrøk og ubestemte ligninger, i stereomefri: den 
sfæriske, hvorefter det hele artiumspensum repeteredes. 
Hver uge gaves skriftlige hjemmearbeider og et par 
gange om maaneden ekstemporalarbeider paa skolen.
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I Lg. (3 timer). Brochs arithmetik er gjennemgaaet fra be
gyndelsen til potenser, Guldborgs trigonometri til opløs
ning af retvinklede triangler.

TT Lg. (3 timer), Brochs arithmetik er gjennemgaaet fra pro
portioner og til arithmetiske rækker med forbigaaelse 
af beviset for binomialformelen og kubikroduddragning. 
Guldbergs trigonometri, dog uden anvendelse af trigono
metriske logarithmer. Af stereometrien læst til regu
lære polyedre.

HI Lg. (3 timer). I 1ste halvaar Guldbergs stereometri med 
opgaver. I 2det halvaar repetition af det hele pensum 
samt øvelse i løsning af opgaver. Hver uge skriftlige 
hjemmearbeider og hver anden uge ekstemporalarbeider 
paa skolen.

Naturfag.

H (2 timer). De tre første maaneder benyttedes til fore
visning og beskrivelse af en del af de mest karakten" 
stiske former af pattedyr, fugle, krybdyr, fiske og in
sekter. Hertil benyttedes dels udstoppede dyr af sko
lens samling f. eks. ekorn, grævling, røskat, spismus, 
muldvarp, flagermus, falk, ugle, svale, ravn, gjøg, due, 
spæt osv., dels Dybdahls plancher f. e. af abe, sæl, 
drøvtygger, hval. Undervisningen dreves dels paa den 
maade, at læreren i korthed beskrev det foreviste dyr, 
hvorefter fulgte en fri gjengivelse af det fortalte af ele
verne, dels saaledes, at eleverne selv maatte beskrive 
det fremviste dyr og søge at udfinde det karakteristiske 
ved dyrets form og ydre bygning, samt heraf drage 
slutninger om dyrets opholdssted og levevis. Derhos 
benyttedes hyppig Brehms «Dyreriget» til oplæsning af 
skildringer af det behandlede dyrs levesæt.

I resten af aaret læstes og repeteredes «Patte
dyrene» efter Sørensens «Dyrerigets naturhistorie» ; til 
læsningen knyttedes i størst mulig udstrækning skild
ringer af de vigtigere dyrs levevis efter en større 
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haandbog. Desuden blev gjennemgaaet en kortfattet 
oversigt over de vigtigste dele af det menneskelige 
legeme.

III (2 timer). Zoologi: Sørensens lærebog fra «Fuglene» 
til «Indsekter», samt indledningen om «Mennesket».

IV Efter Sørensens lærebog fra planternes ydre bygning til 
de blomsterløse planter med forbigaaelse af planternes 
indre bygning og liv. Zoologi: Fra insekterne og ud.

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. (4 timer). Af fysik læst og repeteret mekaniken efter 

Schiøtz’s lærebog. Af chemi læst efter Hiortdahls lære
bog til metallerne og repeteret det læste pensum ind
til brom.

II Rg. (4 timer). Af fysiken er læst efter Schiøtz’s lærebog 
om lys og varme med overspringelse af, hvad der i 
lærebogen er trykt med finere typer samt afsnittet om 
lysets interferents, bøining, polarisation og dobbeltbryd- 
ning. Beregningsopgaver ugentlig dels henhørende un
der optik og varmelære, dels under mekaniken. De 
vigtigste eksperimenter som er foretagne er: forsøg for 
at vise billedannelsen ved kugleformede speil og lind
ser, paavisning af prismers forhold til lyset, forsøg for at 
vise, at legemernes farver afhænger af lyskildens farve, 
paavisning af dampes egenskaber. Af det lærte pen
sum er repeteret varmelæren indtil afsnittet om var
mens forandring af legemernes aggregattilstande.

Af chemi er læst metallerne efter Hiortdahls lære
bog og repeteret indledningen til læren om metallerne. 
De fleste i lærebogen omhandlede metaller og deres 
vigtigste forbindelser er fremviste, og største delen af de 
omtalte reaktioner paa vaad vei er udførte.

Af zoologi er læst: fiske, padder, krybdyr, leddyr, 
orme, bløddyr, pighudede og tarmløse væsentlig efter 
Sørensens større lærebog med endel tilføielser.
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Af botanik er læst efter Sørensens lærebog plan
ternes indre bygning og liv samt det naturlige system 
indtil «enfrøbladede planter». Plantebestemmelse 1 
time ugentlig i august og første halvdel af september. 

III Rg. (5 timer). Af fysik er læst efter Schiøtz magnetisme 
og elektricitet med forevisning af de i elektricitetslæren 
omtalte vigtigere forsøg, og det hele pensum i fysik 
repeteret. Af hjemmearbeider har været givet bereg
ningsopgave hver uge; desuden 4 å 5 theoretiske op
gaver paa skolen med paafølgende gjennemgaaelse. 
Hiortdahls chemi repeteredes i sin helhed. — Af bota
nik læstes planternes indre bygning og liv samt de 
vigtigste familier af det naturlige system. •—• Af mine
ralogi læstes de vigtigste mineraler efter Corneliussens 
lærebog.

Skrivning.

I (a 3, & 4 timer). Det store og lille alfabet og tallene innøvet 
tildels ved taktskrivning. Af og til diktat. 2det, Sdje, 
4de og 5te hefte af Hj. Nielsens skriveøvelser gjen
nemgaaet.

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.

IV (1 time). 6te hefte. 1 diktat om maaneden. De 
gotiske bogstaver gjennemgaaede.

Tegning.

I (a2,bl time). Den rette linje, vinkler, rektangel, kvadrat, 
af kvadratet alledede figurer af lettere slags (4 op
gaver) ; lette brikketegninger (6) og takttegninger (4); 
4 hukommelsestegninger (retlinjede lette bogstavformer).
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Opgaverne, ialt 18, blev nøiagtig gjennemgaaede og 
optegnede paa skoletavlen efter ophængte fortegninger. 
llj. Nielsens geometriske brikker til anskuelsesøvelser 
benyttedes. Eleverne trak op og skrafferede opgaverne, 
tildels med pen og blæk.

II (2 timer). Kvadratet paa. spids, forklaret som regulær 
polygon, hvori lette mønstre blev indlagte, støttede 
til radierne (4 stk.); regulær trekant (3 stk.), sekskant 
(6 stk.), ottekant (5 stk.) og cirkelen (4 stk.) øvedes 
paa samme maade; simple border 14 stk.) og et par 
tekniske former, 1 haveport og 2 kander; lidt vanske
ligere brikketegninger (4 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 ovaler (2 stk.); 
nogle tekniske former i oprids, en økse, en trillebør, 
en vase; 7 hukommelsestegninger. Tegningerne over
lagdes med kaffe- og tusktoner og blev optrukne med 
pen og tusk. Benyttelsen af viskelær lærtes henimod 
slutningen af aaret. Fortegninger ophængtes, forkla
redes og optegnedes paa skoletavlen. Ialt udførtes 19 
opgaver.

IV (2 timer). Roset (1), sammenstilling af roset med 
stilke og blade til border (3), bølgelinjer (5) og deraf 
aflede lettere randornamenter (2), væsentlig efter antike 
stilformer; spiraler og sneglelinjer og deraf afledede 
ornamenter (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. 
Fortegninger*)  blev gjennemgaaede å tempo og opteg
nede paa skoletavlen, men mere skissemæssig, ligesom 

*) Væsentlig efter Herdtle, v. Hanno, Weishaupt og Flinzer.
3
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i denne klasse forholdene ikke blev forklarede paa 
forhaand.

V (1 time). Frihaandstegning: Lotos (1), antike pal
metter (3), 3 renaissanceornamenter, 1 maurisk. Op- 
trækning med pen og tusk, efterat blyantsarbeidet var 
karakteriseret, hvorefter opgaven blev nøiagtig gjennem
gaaet. Ialt 8 opgaver, deraf 2 efter hukommelsen.

VI (1 time). Frihaandstegning: Fladeornamenter væsentlig 
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 staaltraadmo- 
deller (4 opg.), træmodeller (4), gibsmodeller (4). En 
artiumsopgave ; ialt 15 opg.

II . Rg. (2 timer). En artiumsopgave. Farvelagte fladeorna
menter 4 opg., artiumsopgaven iberegnet. I sidste del 
af 2det halvaar indøvededes ved opgaver linjers pro
jektioner og tracer, planers tracer, skjæring mellem 
linjer og planer, planers nedbøining samt bestemmelsen 
af en linjes sande længde.

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

Gymnastik.

I gymnastik har samtlige klasser fra og med 1ste 
middelklasse været underviste efter det «Lingske sy
stem» og i overensstemmelse med de fordringer, kirke
departementet i program af 's4 86 opstiller.

•) Fortegninger: Steigl, Herdtie samt et par af examensopgaverne 
for forrige aar.
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Eleverne har indtil nytaar været inddelte i 5 og 
efter nytaar, da Bdje parti blev delt, i 6 partier. Paa 
1ste parti (1ste middelklasse) har der været 32, paa 
2den (2den middelklasse) 40, paa 3dje (3dje middel
klasse) 32, paa 4de (4de middelklasse) 31, paa 5te 
(5te og 6te middelklasse) 60, og paa 6te (gymnasierne) 
40 elever. 1—4 parti har havt gymnastik 3, 5te parti 
4 og 6te parti 5 timer ugentlig.

Undervisningen har i aarets løb flere gange været 
inspiceret af gymnastikinspektøren, ligesom ogsaa skolens 
læge ofte har været tilstede.

Naar veiret om vaaren har tilladt det, har ele
verne i gymnastiktimen været beskjæftigede ude med 
forskjellige gymnastiske lege.

Fægtning. Gymnasiernes elever har været under
viste 1 time ugentlig i floret-fægtning.

Exercitie. Eleverne fra 1ste middelklasse af (und
tagen 3 g. og 6 m.) har gjennemgaaet 6 dages exer
citie (heri 1 udmarschdag) i den sidste halvdel af mai. 
Øvelsestiden har været fra kl. 9—10^ og kl. 11^—1 
form, — 1ste og 2den middelklasse dannede en afde
ling for sig, medens de øvrige klasser var inddelte i 
kompani med elever som pelotons- trops- og halvtrops
chefer.

Skydning. For de elever af gymnasierne og mid
delskolen, der skulde afslutte sin skolegang, blev re- 
mingtongeværets konstruktion samt sigteøvelser med 
dette vaaben gjennemgaaede. Ligeledes blev repeter
geværets mekanisme paavist for de elever, som skulde 
gaa ud af 6te middelklasse, og hver af dem har skudt 
5 løse skud.

Sang.

I (1 time). Enst. sang. Skalaer, træffeøvelser.
II (1 time). Behrens1 s «Sanglære for skoler» I, fra andet 

afsnit ud. Koraler.
3*



36 Gjertsens skole.

III (1 time). Behrends «Sanglære for skoler» II, fra be
gyndelsen til 7de afsnit. Enstemmig sang, et par 
tostemmige.

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

*

I 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.

En time ugentlig om eftermiddagen har alle klasser (af 
middelskolen og gymnasierne) havt øvelse i samsang.

Om slöjdundervisningen.
(Meddelt af hr. Eger).

Sløid har fra begyndelsen af skoleaaret været indført som 
fast fag fra 2den til og med 6te m. med to sammenhængende 
timer ugentlig for hver klasse.

I et lyst og rummeligt lokale er der opstillet en dobbelt
række af smaa høvelbænke i et antal af 30 stykker med en 
fælles blilade for det verktøi, der benyttes under sløidtimen.

Langs sløidsalens ene væg er laasfærdige rum, hvor gutter
nes ufuldførte og færdige arbeider henlægges, samt to større 
skabe for verktøi.

Verktøiet ej- delt i to grupper: 1) det nummererede, hvoraf 
der findes et stykke for hver gut, 2) det unummererede, hvoraf 
der findes et mindre antal, og som benyttes i fællesskab; dog 
er skolen saa rigelig forsynet ogsaa med dette «fællesverktøi» 
at aldrig nogen ulempe for arbeidets fremadskriden er opstaaet 
ved dette fællesbrug.

Hele klassen har sløidet i samme time, undervist af to 
lærere. Undervisningen er meddelt individuelt, idet veiled' 
ning, vink og specielle regler udelukkende er meddelt til den 
enkelte — dog for ting, som alle kan faa besked om under et, 
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saasoin iagttagelse af god stilling under arbeidet, verktoiets fo
ring og behandling, har samtliges opmerksomhed været paa
krævet.

Man gjør snart den erfaring, at den gut, som let og klart 
har tilegnet sig lærerens anvisning (der ikke behøver at være 
vidtløftig) straks giver sig ifærd med arbeidet, medens den træge 
og mer tungnemme behøver forklaringer, som for den anden er 
overflødige.

Det synes derfor, at man helst bør følge den regel «at til- 
skjære klæderne efter enhver krop»; derved turde man vistnok 
sikrest og bedst naa maalet for en god sløidundervisning.

Der er arbeidet efter en methodisk ordnet modelrække, 
som skrider frem fra enkle og lette til mere sammensatte og 
vanskelige øvelser, væsentlig efter «Kjennerud og Langes sløid- 
tegninger for skole og hjem».

Vanskeligheden ved at opstille en modelrække, hvis 
enkelte nummere er saaledes anordnede, at de fra den første 
sløidtime af skal kunne udføres af gutten selv, er meget stor. 
Modelrækken skal ogsaa være saaledes methodisk affattet, at 
den øvelse, som ved et udført nummer er opnaaet, skal danne 
grundlaget for et nyt og umerkeligt flyde over i dette uden 
sprang.

Det følger heraf, at man ikke kan udlede disse øvelser af 
det enkelte verktøi, men af selve den tekniske færdighed, som 
ved en foregaaaende øvelse er opnaaet.

Der er særlig lagt vegt paa, at gutten vænner sig til at ar
beide med den størst mulige nøiagtighed, saavidt hans evner 
og anlæg rækker.

Vænnes ikke gutten til akkuratesse fra begyndelsen af, er 
det meget slemt siden at øge fordringerne; thi han har vanske
ligt for at fatte, at sløiden hovedsagelig skal tjene til at ud
danne hans øie og haand og derved virke opdragende ogsaa i 
intellektuel henseende.

For gutten fremstaar det færdige arbeidsprodukt som det 
endelige maal; men dette er ogsaa noget, man skal udnytte for 
guttens øie; thi her træder oftest feil og unøiagtigheder frem 
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for den ydre sans og ansporer ham til forsigtighed og omtanke, 
hvis ikke de samme feil skal gjentage sig.

At et arbeide ikke er vel og symmetrisk udført har en gut 
vanskeligt for at se; men naar han gjentagende nødes til at 
sammenligne sit arbeide med modellen, uddannes hans øie til 
et sikkert skjøn over linjernes forhold, og det er derpaa det 
kommer an. Det siger sig selv, at man her maa udvise, hvad 
man kalder pædagogisk takt, hverken fordre ibrmeget eller forlidet.

Fordrer man forlidet, sløves guttens sans for det nøiagtige 
og vel afpudsede arbeide, og man kan være forvisset om, at 
han selv nøier sig med at gjøre sig mindre og mindre flid, naar 
han merker, at fordringerne nedstemmes.

Paa den anden side maa man heller ikke gaa til yderlig
heder i krav paa nøiagtighed. Det er ikke opgaven paa ethvert 
punkt at frembringe noget fuldkommen godt, men kun at lade 
gutten udrette, hvad han til hver tid efter sine evner og ud
vikling formaar. Det kommer her meget an paa at vedligeholde 
interessen, og som regel har man fastslaaet, at et mislykket 
arbeide kun maa omgjøres to gange.

De færdige arbeider har man paatrykket skolens stempel 
med et «godkjendt» samt paaklæbet etikette med guttens navn 
og klasse. Denne «godkjendelse» er imidlertid et noget tøieligt 
begreb, hvorfor den forandring vil blive indført, at hvert arbeide 
erholder en karakter.

175 gutter har deltaget i sløiden og har forfærdiget tilsam
men 2223 arbeider; paa hver gut kommer 12,7. For de enkelte 
klassers vedkommende stiller forholdet sig saaledes:

6 m. med 29 elever tilsammen 434 arbeider
5 in. a — 26 — — 347 —
5 m. b — 14 — — 196 —
4 m. a — 25 — — 323 —
4 in. b — 10 — — 134 —
3 m. — 33 - — 368 —
2 m. a — 18 — — 191 —
2 in. b — 20 — — 230 —
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De længst komne har nikket til nr. 17 i modelrækken. 
Arbeiderne har været opbevaret paa skolen og er uddelt før 
jul og sommerferierne.

De mange spørsmaal om, naar denne uddeling skulde 
foregaa, har noksom bevist, at gutterne har glædet sig over sine 
smaating, som ofte har kostet dem sved og anstrængelse at faa 
istand.

VI

Afgangsexamener.
1. Exaniem artium 1890.

Til klassisk examen artium 1890 fremstillede sig eleverne 
af latingymnasiets øverste klasse, tilsammen 22, hvoraf 19 bestod 
examen, 12 med meget godt, 7 med godt.

1. Bachlce, Olaf Andreas, f. 72, søn af afd. høiesterets- 
assessor Bachke, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

2. Bidenkap. Olaf f. 173, søn af stadsfysikus Bidenkap, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

3. Blix, Hans Peter, f. 3|5 72, søn af professor dr. Blix, Kri
stiania, elev af skolen i 11 aar.

4. Borge, Karen, f. 70, datter af kjøbmand Borge, Tøns
berg, elev af skolen i 1 aar.

5. Gasmann, Hans Møller, f. -sl1 72, søn af afd. marinek ap 
tein Gasmann, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

6. Gjør, Halvor Folkestad, f. 71, søn af overlæge Gjør 
Kristiania, elev af skolen i 13 aar.

7. Grøndahl, Anders Tandberg, f. ,i!3 72, søn af sogneprest 
Tandberg, Askim, elev af skolen i 9 aar.

8. Holmboe, Anton Christian Schweigaard, f. -4i1„ 71, søn af 
agent Holmboe, Kristiania, elev af skolen i 8 aar.

9. Hvoslef Hans Alfred Riddervald, f. 73, søn af apotheker 
Hvoslef, Kristiania, elev af skolen i 10 aar.
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10. Hvoslef, Ragnvald, f. 1 ” ,, 72, søn af grosserer Hvoslef, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

11. Klem, Ole Rasch Wolff, søn af fotograf Klem, Kristiania, 
elev af skolen i 12 aar.

12. Krag, Thomas Peter, f. -s|7 68, søn af ingeniørkaptein Krag, 
Oscarsborg, elev af skolen i 1 aar.

13. Krag, Wilhelm Andreas Veksels, f. 2 J | 71, søn af ingeniør
kaptein Krag, Oscarsborg, elev af skolen i 1 aar.

14. Lie, Iver Peter Einar, f. 5(.-, 72, søn af overretssagfører Lie, 
Jevnaker, elev af skolen i 2 aar.

15. Nyquisi, Fin Ottossøn, f. 5|M 72, søn af general Nyquist, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

16. Olsen-Steen, Olaf, f. '"js72, søn af ekspeditionschef Olsen, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

17. Rossow-Hansen, Einar Gustav Alfred, f. 2 9 i 4 69, søn af 
kjøbmand Hansen, Kristiania, elev af skolen i 7 aar.

18. Steen, John Svaboe, f. 7I(2 72, søn af sorenskriver Steen, 
Kabelvaag, elev af skolen i 5 aar

19. Vogt, Petra Marie, f. -a|4 69, datter af ingeniør Vogt, 
Kristiania, elev af skolen i 1 aar.



De enkelte karakterer sees af følgende tabel:

Bachke ............  
Bidenkap........ 
Blix................
Borge .............  
Gasmann.......... 
Gjør.................. 
G rønil ah 1........ 
Holmboe.......... 
Hvoslef, A. ... 
Hvoslef, R. .. . 
Klem................ 
Krag, T...........  
Krag, V...........  
Lie.................... 
Nyquist............  
Olsen-Steen . . . . 
Rossow-Hansen 
Steen....... .  . . . 
Vogt. ..............

2

3

4 3 2 1 2
1 privatist, bestod examen.som

3
2
1

3
3

3 
sig

1 
ikkeDesuden fremstillede

*) Mundtlig prøve for undervisningsinspektionen.
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8 3 tip

O aO) Hovedkarakter.

K o

1 3 23 12 Meget godt.
1 3 28 12 Meget, godt.
2 0 35 12 Godt.
2 29 12 Meget godt.
1 1 20 12 Meget godt.
2 2 38 12 Godt.
2 1 23 12 Meget godt.

1 2 19 12 Meget godt.
2 1 28 12 Meget godt*).
4 2 37 12 Godt.*)
1 3 27 12 Meget godt.
3 5 38 12 Godt.
1 2 29 12 Meget godt.
3 3 39 12 Godt.
3 2 32 12 Godt.*)
2 2 32 12 Godt.*)
1 3 29 12 Meget godt.
3 3 30 12 Meget godt.
1 4 27 12 Meget godt.



Til real examen artium 1890 fremstillede sig eleverne af realgymnasiets overste klasse, 
tilsammen 6, hvoraf 2 besind examen med godt.

1. Haffner, Michael Sverdrup, f. f 72, søn af oberstloitnant Haffner, Kristiania, elev af skolen 
i 11 aar.

2. Hennig, Otto, B:s 71, søn af  Hennig, Kristiania, elev af skolen i 12 nar.hanskefabrika.nl

*) Mundtlig prøve for undervisningsinspektionen.

G
jertsens skole.

hanskefabrika.nl
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2. Middelskolens afgangsexaiiien 1890.

Til middelskolens afgangsexamen i 1890 fremstillede sig 26 
af skolens elever; paa engelsklinjen 18, hvoraf 17 bestod examen, 
paa latinlinjen 8, hvoraf 6 bestod examen.

Engelsklinjen: Hovedkarakter.

Broch, O. J............................................... Meget godt (2.03)
Ditleff, B.................................................... Meget godt (1.93)
Fossum, E.................................................. Godt (2.54)
Hansen, O................................................... Godt (2.71)
Hvoslef, G.................................................. Godt (2.60)
Jakhelln, H................................................ Godt (2.67)
Johannsen, H............................................ Meget godt (2.13)
Knudsen, S........................... , . . . . Meget godt (2.00)
Landmark, H............................................. Godt (3.04)
Lund, A......................................................  Meget godt (1.68)
Martinsen, T.............................................. Meget godt (2.21)
Nielsen, J.................................................... Godt (3.14)
Schioldborg, W.......................................... Megel godt (2.50)
Smith, J...................................................... Meget godt (2.27)
Sørensen, G................................................ Meget godt (2.17)
Trønnes, H. . . . ............................... Meget godt (2.43)
Øvergaard, S.............................................. Meget godt (2.11)

Latmlinjen: Hovedkarakter.

Amundsen, A............................................. Godt (3.08)
Gjertsen, Chr............................................ Meget godt (1.57)
Lorange, J.................................................. Godt (2.57)
Lunde, J..................................................... Meget godt (2.00)
Roede, J..................................................... Meget godt (2.07)
Stang, P......................................   . . . Meget godt (1.82)
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VII.

Skolepenge og fripladse.
1. Skolepengene udgjør:

for 1ste smaaklasse ....... 4 kroner maanedlig*)
« 2den — .............................. 8 « —
« 3dje — .............................. 12 « —
« 1ste, 2den og 3dje middelklasse . 16 «

i de høiere klasser.............................. 20 « —
For den nederste af 2 brødre fragaar en (tredjedel. Af 3 

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

2. Skolepengene erlægges forskudsvis og indbetales den 
første læsedag i hver maaned paa skolens kontor til kassereren. 
Disciplene modtager af denne en kvitteringsbog, som forældre 
eller verger bør lade sig forevise straks efter hver betaling.

3. Skolepenge beregnes altid for hele maaneder, nemlig 
fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, 
til slutningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar altsaa 
en discipel indmeldes til et skoleaars begyndelse, betaler han 
skolepenge fra 1ste august. Ligeledes betaler en discipel, der 
forlader skolen efter at have fuldendt dens kursus, skolepenge 
indtil skoleaarets udgang.

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

33j 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 kor
tere varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte ud
meldelsestid 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 
bestyreren negte vedkommende discipel adgang til skolen.

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

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

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

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

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

2) at friplads fortrinsvis tilstaaes disciple, hvis økonomiske 
vilkaar er forværrede under skolegangen.
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VIII.

Almindelige bestemmelser.

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

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

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

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

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

*) Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder har 
maattet forsømme, uden at det har været muligt forud at give skolen 
underretning og indhente dens samtykke, da maa der i den medde
lelse, som bagefter indsendes, ikke blot gjøres rede for forsømmelsens 
grund, men ogsaa for grunden til, at skolens samtykke ikke itide 
kunde indhentes. (En nærmere begrundelse af disse regler er givet 
i en i sin tid omdelt fællesudtalelse fra bestyrerne af Kristiania bor
gerskole, Nissens skole, Aars og Voss’s skole og Gjertsens skole, 
dateret 19de december 1872).
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5. Skolens disciple maa ikke roge tobak paa byens gader eller 
pladse eller andre offentlige steder; heller ikke maa de be
søge kafeer eller restaurationer, medmindre de er ifølge 
med forældre eller foresatte eller andre paa disses vegne. 
Dersom disciple af skolen ønsker at danne foreninger sig 
imellem eller at være medlemmer af andre selskabelige for
eninger, maa de dertil have bestyrerens samtykke. De maa 
ikke uden bestyrerens tilladelse paa nogen maade optræde 
offentlig (f. eks. ved dramatiske forestillinger, koncerter, 
turnfester m. m.).

IX.

Bemerkninger
Fra skoleaarets begyndelse blev med kirke-departementets 

samtykke*)  den daglige skoletid indskrænket til omtrent 5 timer 
(kl. 9—2), og hver undervisningstime sat til 45 min. Samtidig 
blev sløid indført som fast fag i 2—6 m., og den ugentlige 
gymnastikundervisning i 5 og 6 m. og i 1—3 g. forøget hen
holdsvis til 4 og 5 timer. Denne reform har hidtil vist sig til
fredsstillende; skolearbeidet synes under den nye ordning at 
virke mindre anstrængende paa eleverne, og de kortere timer 
har ikke været til hinder for at naa de fastsatte maal.

Da der ikke let var adgang til om formiddagen at samle 
eleverne fra de forskjellige klasser til øvelse i samsang, blev 1 
fællestime ugentlig henlagt til eftermiddagen. Derved opnaae- 
des et meget godt resultat. Ved den aarlige prøve, som aflag
des den 14 mai, sang eleverne i overvær af forældre, slegtninge 
og andre indbudne (blandt dem undervisningsinspektionens

*) Bestyrerens ansøgning af J 89 og departementets svar af h0 s. a. 
findes aftrykt i universitets- og skoleannaler for 1889 s. 209—17, 
hvortil henvises.
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formand og expeditionschefen for skolevæsenet) firstemmige 
sange efter følgende program :

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

Alenest Gud i himmerig arr. Mendelssohn.
Morgensang Barnekow.
Mitt lif är en våg Laurin.
Reisesang Wehrli.
Sommersang Mozart.
Hederosen Werner.
Ave verum Gounod.

I september foretog skolen (lærere, lærerinder og elever) en 
udflugt med dampskib til Asker, og i mai havde de exercerende 
elever udmarsch til Holmenkollen.

Skolens aarsfest fandt sted lørdag d. 5te juli. Efter 
festen afsløredes et af direktør Holter malet portræt af hr. Fr. 
Gjertsen, som ved udgangen af skoleaaret 1888—89 havde fra- 
traadt skolens bestyrelse. Billedet er tilveiebragt ved bidrag 
fra lærere og lærerinder, der i aarenes løb har havt ansættelse 
ved Gjertsens skole.



Trykt i H. Tangens Bogtrykkeri.


