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Brudstykke af et arbeide
om

sjæleliv og intelligens hos dyr.

Af

cand. real. Einar Aas.

Kristiania borger- og realskole. 1



Der er vel neppe nogen lærer i naturfag, som ikke ved 

undervisningen i zoologi har følt mangelen af et hjælpemiddel, 
hvorfra han samlet kunde hente stof til at gjøre undervisningen 
tiltrækkende, paa samme tid som den kunde være lærerig. Nu, 
dette at gjøre undervisningen tiltrækkende — interessant —, 
kan jo gjøres paa mere end én maade.

I «Udkast til en forandret ordning af det høiere skole
væsen», K.nia 1891, heder det med hensyn til undervisnings- 
maaden i denne disciplin, «at denne bør for dyrenes vedkom
mende først og fremst bestaa deri, at der meddeles fortællinger 
om dyrenes levevis, idet dog læreren samtidig i korthed kan 
paavise, hvorledes visse organer er byggede i overensstemmelse 
med denne dyrenes levevis».

Vi har jo flere populære verker, hvorfra læreren kan hente 
stof til en saadan meddelelse : Brehms dyreliv, Vogt og Spechts 
pattedyrene, en mængde rejsebeskrivelser, flere tidsskrifter og en 
hel del andre. Fra disse kan der hentes interessante ting, der 
staar i forbindelse med ovennævnte.

Feltet er imidlertid temmelig vidtløftigt, og det, der skal 
hentes, er spredt, idet en mængde arter beskrives, om hvilke 
der aldrig kan blive tale om at fortælle noget i skolen. At 
læreren af personlig interesse for faget studerer disse ting, er en 
sag for sig. Det vilde visselig derfor være meget praktisk, om 
læreren havde en bog at ty til, hvorfra han samlet kunde for
tælle eller oplæse for eleverne fortællinger eller beskrivelser, 
som illustrerede de dyrs levevis, der skal behandles.

Vor undervisning har hidtil, efter min formening, for zoo
logiens vedkommende befattet sig /ormeget med beskrivelse af
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neb- og fodformer, tændernes bygning etc. En saadan undervis
ning har dog sin specielle berettigelse som anskuelsesunder
visning, idet den vænner eleven til iagttagelse og til en korrekt 
udtryksmaade. Det er ogsaa en selvsagt ting, at et vist pen
sum af specielle zoologiske fakta maa der læres.

Som voksne fæster vi os imidlertid ikke blot ved dyrenes 
udseende, deres levevis, den nytte eller skade, de gjør. Vi fæster 
os kanske ligesaameget ved deres karakter. Vi har mere interesse 
af hundens trofasthed, af elefantens lærvillighed, idet vi ser de 
kunststykker, den udfører i menageriet, end af den førstes butte 
klør, eller af at den sidste lever i tropelandenes skove og af 
planteføde. Er dette af interesse for os ældre, er det det ikke 
mindre for børnene, og os tvinger det til, hvis vi har noget 
kjendskab til det, at betragte dyrene med større interesse, at 
behandle dem med mere omhyggelighed, end vi ofte gjør for 
den direkte nyttes skyld, vi har af dem.

Idet jeg ser bort fra hovedformaalet med en samlet frem
stilling af de vigtigste karaktertræk hos de mest fremtrædende 
dyretyper: at fremkalde en humanere behandling, end dyrene 
endnu mangen gang biir til del, og den interesse, den maatte 
have for enhver dyreven, tror jeg, at en saadan samlet frem
stilling i lærerens haand vil kunne bidrage til at belive under
visningen og ogsaa hos den yngre siegt vække ædle følelser.

Børn er i almindelighed glade i dyr ; men de behandler 
dem ofte tankeløst, ja mangen gang stygt. Jeg tviler dog ikke 
om, at de ved at høre karakteristiske fortællinger fra dette 
omraade vil kunne bibringes forestillingen om, at disse vore 
medskabninger er væsener, som har sine glæder og sorger, som 
viser hengivenhed og trofasthed, ligesom de selv.

Som en prøve paa en saadan fremstilling hidsættes et kapitel 
om hunden. De illustrationer, bogen vil blive forsynet med, maa 
her udelades.

Med hensyn til den ved udarbeidelsen benyttede literatur 
skal der senere blive gjort rede for denne.

Her skal jeg kun nævne :
< Maximilian Perty : Über das Seelenleben der Thiere. Leipzigl876.
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G. I. Romanes: Mental evolution in animals. London 1883.
G. I. Romanes: Animal intelligence. London 1886.
John Lubbock: On the senses, instincts and intelligence of 

animals etc. London 1891.
E. Alix: L’esprit de nos bêtes. Paris 1890.

Kristiania i august 1891.
E. A.

Hunden.

Hvorlænge hunden har været tæmmet, vides ikke. Heller 
ikke ved man noget sikkert om dens nedstammen, om den f. eks. 
oprindelig er en tæmmet sjakal*),  ulv eller lignende, ei heller 
om den oprindelig har været tæmmet paa flere steder af jorden, 
hvad der er det sandsynligste, eller om den kun har været 
tæmmet paa et sted og derfra er udbredt over hele jorden. Nok 
er det, den har fulgt mennesket under alle breddegrader og 
findes hos de lavest staaende folkeslag.

Hos de gamle ægyptere var hunden anseet for et helligt 
dyr. Kelterne havde hunde, som de benyttede sig af i krig, og 
i slaget ved Marathon 490 f. Kr. skal en hund have kjæmpet 
med i grækernes rækker mod perserne (Perty). Denne hund 
blev sammen med faldne græske helte forherliget ved et billede 
af Polygnates.

Af naturen er hunden begavet med ikke liden intelligens, 
og ved stadigt samvær med mennesket i forening med træning i 
forskjellige øiemed og udvalg af racer er dens naturlige anlæg 
betydelig udviklede.

*) Hr. professor Lieblein har meddelt mig, at hunden findes af
bildet paa de ældste ægyptiske mindesmerker, fra aar 3000 f. Kr. 
Samtidig sees ogsaa sjakalen. Disse to var saaledes for 6000 aar 
siden to skarpt adskilte dyreformer.
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Vi finder rigtignok en hel del modifikationer i anlæg hos 
de forskjellige racer; men alle disse kan henføres til de forskjellige 
øiemed, mennesket har havt med træningen.

I hundens psykologiske karakter, der saa at sige er formet 
ved menneskelig paavirkning — tildels ubevidst — igjennem 
tusender af aar, har vi saaledes et merkeligt monument over 
menneskeligt arbeide.

Paa mange steder i Østerlandene, hvor dette dyr er i høi 
grad forsømt eller daarlig behandlet, har det mange slette egen
skaber, der ikke er udviklede under heldigere omstændigheder. 
Her bruges ogsaa ordet «hund» som et udtryk for dyb foragt 
eller som skjeldsord. (Det er en uretfærdighed mod det ædleste 
af alle dyr, naar man ogsaa hos os bruger lignende udtryk).

Disse hunde har ikke været underkastede tæmningens ind
flydelse i den grad som vore hushunde, jagthunde osv., og vi 
kan derfor ikke vente andet, end at de maa staa paa et lavere 
udviklingstrin. Enkelte reisende har betegnet deres udseende 
som «frækt» og «pøbelagtigt». (Brehm.)

De herreløse hunde i østerlandske byer holder til i 
bestemte gader, ligger bestandig ude og lever af, hvad de kan 
overkomme.

For en del aar siden ved et ophold i Konstantinopel tog 
jeg en hvalp op fra gaden og bragte den ombord i det skib, 
paa hvilket jeg var, for om muligt at tæmme den. Den var i 
begyndelsen nok saa medgjørlig og trivedes bra. Af hele mand
skabet blev den godt behandlet. Efterhvert som den blev større, 
fremtraadte dog dens vilde natur, den blev bidsk og lidt efter 
lidt mere og mere umedgjørlig. Tilsidst benyttede den enhver 
anledning til at bruge sine tænder, og der var derfor ingen 
anden raad end at dræbe den.*)

I denne forbindelse skal jeg citere, hvad en fransk reisende 
siger: «Da jeg gik iland i Galata, kom ikke en eneste hund 

♦) Alle herreløse hunde, jeg dengang saa i K., havde en ens gulrød 
farve. Man erindre, hvilken forandring dyrenes faive undergaar 
ved tæmning.
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hen for at kjærtegne mig, og heller ikke i Pera fandt jeg nogen 
ven blandt dem».

Som eksempel paa et direkte resultat af menneskets ind
flydelse paa en af de mange europæiske racer kan nævnes bull
doggens haardnakkethed og standhaftighed i at holde fast paa 
en fiende, gjennem tykt og tyndt, ja endogsaa ind i døden. 
Iblandt hunde er der ingen, som har et saa slet rygte for 
dumhed, mangel paa hengivenhed, bidskhed, trættekjærhed etc.; 
men mange forfattere har vist, hvor ugrundet en saadan an
tagelse er.

Under gunstige omstændigheder kan den blive trofast og 
intelligent, ja den kan endogsaa lære kunststykker, saaledes som 
f. eks. pudelen.

Jesse fortæller om en bulldog, som endogsaa døde af sorg, 
da den skiftede eier.

Hundens fornemste sans er lugten. Dog gives der racer, 
hos hvem denne er lidet udviklet, f. eks. hos de skotske faare- 
hunde. Hørelsen er ialmindelighed meget skarp. Alt, hvad der 
i sterkere grad pirrer deres sanseredskaber, er dem imod, saaledes 
enhver skarp lyd eller lugt. Sterkt lys besværer dem ikke. 
(Brehm.) Under søvnen, som ikke varer længe ad gangen, drøm
mer de ofte. Sveden afsondrer sig især paa tungen. Kroppen 
holdes under gangen og i smaat trav i en skjevt fremadskridende 
stilling.

Som eksempel paa hundens skarpe sanser skriver en sogne- 
prest, der nu har taget afsked, følgende til mig:

«Mine forældre havde en stor hund, der om natten havde 
sin plads paa en pude under et bord i deres sengkammer. Naar 
min far stundom var ude om aftenen, og mor gik tilsengs, førend 
han kom hjem, pleiede hunden at hoppe op i sengen og lægge 
sig tvers over hendes fødder; naar hun vilde jage den ned, 
begyndte den at knurre og vise tænder. Den blev liggende i 
god ro, indtil min far kom hjem og ringede paa gadedøren. Da 
hoppede den ned, straks far ringede, og lagde sig paa sin plads 
under bordet.

Vi havde paa den tid en tjenestepige, som saa godt kunde 
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efterligne den særegne maade, hvorpaa min far ringede, at ingen 
af familien kunde merke den mindste forskjel. Mor lod hende 
gaa ud og ringe, naar hun havde ligget tilsengs en stund, og 
paa den tid far pleiede at komme hjem; hun haabede nemlig, 
at naar hunden hørte hendes ringen, der som sagt var fars saa 
lig, at ingen af familien kunde merke den mindste forskjel, 
vilde den straks begive sig hen paa sin rette plads. Men — 
nei! Uagtet pigens ringen og gadedørens oplukken, blev den 
liggende i sengen, indtil far kom hjem. Straks han ringede, og 
før gadedøren lukkedes op, sprang den i største hast hen paa 
sin plads under bordet.

Den vistnok saare ubetydelige forskjel mellem fars og pigens 
ringen, hvilken forskjel ingen af familien kunde merke, synes 
altsaa hunden at have merket.»

Paa grund af det nære forhold, hunden staar i til mennesket, 
er der gjort flere iagttagelser over dette dyr end over hvilket- 
somhelst andet. Der kunde fortælles sandfærdige begivenheder 
i hundredevis. Men da det ikke er meningen kun at fortælle 
historier, men ved eksempler at paavise de forskjellige psykologiske 
fænomener hos dette dyr som ellers i dyreverdenen, skal jeg 
ikke fortælle flere, end det er fuldt ud nødvendigt for at paa
vise den grad af intelligens, som hunden kan siges at være i 
besiddelse af.

Hukommelse.

Med hensyn til hukommelse vil et par eksempler være til
strækkelige.

Nylig iagttoges paa hjørnet af Arbeidergaden og Storthings- 
plads i Kristiania en rørende seene. En landmand, som kom 
kjørende til byen med sine produkter, blev i Arbeidergaden 
formelig stanset af en hund, som med synlige tegn paa den 
heftigste glæde sprang op ad hesten. Ved nærmere eftersyn viste 
det sig, at hunden var hans egen, idet den for flere uger siden 
var løbet hjemmefra. Hesten stansede, og de to dyr udvekslede, 
slikkende og kjærtegnende hinanden, sin store glæde over gjen- 
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synet. Der samledes straks en hel skare tilskuere, som med 
stor interesse iagttog' denne isandhed rørende scene mellem de 
to dyr. (Dagbl. 1890).

Alix fortæller følgende i sin bog L’esprit de nos Bêtes:
«Marquis de B. . . efterlod i Frankrige, da han begav sig 

paa en reise rundt jorden, en hund, som han holdt meget af. 
Ved sin tilbagekomst efter 10 maaneders forløb vilde han sætte 
denne hunds hukommelse paa prøve. I den hensigt gav han 
ordre til, at man ved hans tilbagekomst skulde lade hunden være 
i frihed, og at ingen af hans nærmeste skulde modtage ham med 
omfavnelser, haandtryk eller lignende, for at der ikke skulde 
være nogen slags antydning for hunden til, at dens herre var 
kommen hjem. Da Marquis de B. . . i reisedragt kom foran 
hovedindkjørselen til sit slot og der opførte sig som en fremmed, 
som kom der for første gang, nærmede hunden sig gjøende. 
Men da den var kommen sin herre ganske nær, braastansede 
den og saa paa ham med den største opmerksomhed. «Den 
fremmede» fremkaldte tydeligvis hos hunden billedet af en, som 
den før havde kjendt. Var det nu dens herre eller en anden 
ven, som vakte denne idéassociation? Ingen kunde sige den det. 
Sikkert er det, at «den fremmede» ikke var blot og bart en 
simpel aarsag til, at den stansede saa pludselig. Dette kan vi 
se deraf, at hunden vedblev at betragte manden med stor op
merksomhed, saalænge dens erindring endnu ikke rigtig havde 
klarnet sig. Det varede imidlertid ikke længe, før den var vis 
paa, hvem den reisende var, og den hengav sig nu fuldstændig 
til glæden over sin herres gjenkomst.

Enhver, som havde seet den, tilføier Marquis de B., idet 
den stod saaledes foran mig, betragtende mig i gode to eller tre 
minuter, og idet den siden efter sprang op ad mig, ude af sig 
selv af glæde, vilde ikke have været i tvil om, at den var sig 
sin handlemaade fuldstændig bevidst.»

Hr. kjøbmand Holm-Hansen^ Sandefjord, har sendt mig 
følgende :

«For omtrent 10 aar siden fik vi en liden rottehundhvalp, 
som vi kaldte «Lady». Vi syntes imidlertid ikke om at have 
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den, fordi det var tispe, og forærede den derfor til lir. N., som 
flyttede herfra til østre Aker, ved hovedstaden. Hunden var 
omtrent 4 maaneder gammel, da dens nye eier tog den med did. 
Reisen herfra til Kristiania foregik med jernbane.

«Lady» var et udmerket lidet dyr; den blev rent forgudet, 
ikke blot af den nye eier selv, men ogsaa af dennes kone og 
børn, og den havde det i enhver henseende udmerket godt i sit 
nye hjem. Efter 2 aars ophold i Aker flyttede hr. N. med 
familie tilbage hid igjen. Reisen hid foregik med dampskib, og 
familien tog ind i et hus, hvor de ikke før havde boet.

Øieblikkelig de var komne ind i huset, forsvandt «Lady». 
Den havde forstaaet, hvor den var kommen hen, og sprang uop
holdelig ud for at finde sine gamle venner, hvad den nok ikke 
har været længe om. Den teede sig ved synet af disse aldeles 
vanvittig af glæde, og dens adfærd var aldeles gribende. Da 
hilsningsscenerne var over og den var kommen nogenlunde til 
ro, gik den tilbage igjen til familien N. Det varede imidlertid 
ikke længe, førend den kom til os igjen, og den lagde straks 
for dagen, at den trods al sin kjærlighed for familien N. dog 
følte sig sterkere bunden til os, og at den vilde vælge vort hus 
som sit egentlige og rette hjem. Denne «Lady’s» tilbøjelighed 
blev baade af os og af familien N. modarbeidet med alle op
tænkelige midler; men vore bestræbelser havde kun til følge, at 
«Lady» holdt ganske op med at besøge familien N. og klyngede 
sig til os og vort hus med den største inderlighed og hen
givenhed. Resultatet blev da ogsaa naturligvis, at den seirede.»

Det er dog ikke blot personer, steder og lignende, som 
hunden husker i lang tid. Romanes fortæller saaledes:

«Jeg havde ude paa landet en fuglehund, som jeg engang 
tog med mig til byen for at have den der et par maaneder. 
Medens den var i byen, flk den aldrig gaa ud, uden at den fik 
paa sig et halsbaand, paa hvilket min adresse var indgravet. 
Til dette var fæstet en ring, som frembragte en klingende lyd, 
og hunden lærte snart med denne lyd at forbinde udsigten til 
en spadsertur. Tre aar efter tog jeg atter hunden med til byen. 
Den erindrede hvert hjørne og hver krog i mit hus, ligeledes 
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gaderne i nærheden, og første gang jeg tog frem halsbaandet, 
idet jeg lod ringen slaa an mod det, viste hunden ved sin over
ordentlige glæde, at den meget vel erindrede lyden og ligeledes 
ogsaa de mulige udsigter, som var knyttede til den, endskjønt 
den ikke havde hørt lyden i tre aar.»

F øl else sliv.

Hundens følelsesliv er meget udviklet, mere end hos noget andet 
dyr. Stolthed, en vis værdighed og selvagtelse er saaledes frem
trædende træk. Men ligesom man hos mennesket taler om «af
stumpede følelser», der ofte findes hos individer, der har levet 
under ulykkelige livsforholde, saaledes er der forskjel paa hunde 
i «bedre social stilling» og saadanne, der har levet under mindre 
gunstige forhold. En saadan hund vil vistnok ikke like at faa 
sin hale afhugget ; men det er dog mere fysisk smerte end saaret 
stolthed, som hos denne gjør ondt.

Hos «bedre» hunde vil derimod i mange tilfælde saarede 
følelser være istand til at foraarsage større lidelse end en eller 
anden fysisk smerte. Derfor vil prygl frembringe en ganske 
anden og varigere virkning paa en saadan hund end paa dens 
mindre velopdragne kamerat, som saasnart en saadan akt er 
over vil vende sig om og ikke tænke mere paa det.

Som eksempel paa den finfølelse, som «aristokratiske» hunde 
kan være i besiddelse af, kan følgende anføres:

En Skye terrier, som Romanes eiede, kom i daarligt humør, 
der kunde vare hele dagen, naar den fik et bebreidende ord 
eller øiekast fra en af sine venner.

K. fortæller om denne hund: «En gang, da alle i mit hus 
var fraværende fra byen, tog min bror, til hvis omsorg den var 
overladt, den hver dag med sig ud i den nærliggende park for 
at spadsere. Den glædede sig meget over disse ture, men var 
i saa henseende fuldstændig afhængig af min bror. En dag, da 
den paa en saadan spadsertur morede sig med en anden hund 
ude i parken, slog min bror til den med sin handske for at faa 
den til at følge sig. Terrieren saa ham op i ansigtet med et 
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forbauset udtryk, vendte sig derpaa om og «lunkede» hjem. 
Næste dag gik den ogsaa ud med min bror; men da den var 
kommen et stykke paa veien, saa den paa ham paa en meget 
betegnende maade og begav sig med en værdig mine paa hjem- 
veien. Efter at den saaledes havde protesteret mod slaget saa 
godt den kunde, negtede den at følge ham oftere.

Denne terrier viste ofte stor uvilje mod korporlig revselse, 
naar saadan blev anvendt paa andre hunde. Naarsomhelst eller 
hvorsomhelst den saa en mand banke en hund, enten det var 
nær ved eller langt borte, pleiede den at springe til, idet den 
knurrede og gjøede paa en truende maade.»

I denne forbindelse kan nævnes en merkelighed ved de 
tamme hunde sammenlignet med deres slegtninge, de vilde 
hunde, ulv og ræv, den nemlig, at disse vil taale den største 
legemlige lidelse uden at give en lyd fra sig, medens en hund 
vil hyle, naar nogen bare træder den paa tærne. Denne mod
sætning er forbausende lig den, som under samme omstændig
heder finder sted mellem vilde og civiliserede folk. Den nord
amerikanske indianer og endogsaa en hindu vil uden en lyd 
taale en god del fysisk smerte eller overhovedet noget ondt, 
som vilde frembringe klageskrig hos en europæer. Forklaringen 
er i begge tilfælde visselig den samme, den nemlig, at forfinelse 
i levesæt fremkalder forfinelse i nervesystemet; dette gjør igjen, 
at man biir mere følsom for fysisk smerte.

Ligesom hos mennesket de forskjellige følelser til en vis 
grad afspeiler sig i ansigtsudtrykket, saaledes kan man ogsaa 
se paa en hunds udtryk og adfærd, hvilken glæde den føler, 
naar dens herre kalder paa den for at den skal følge med ud. 
Modtager den en ordre, viser alt hos den den mest udelte op- 
merksomhed. Har den forseet sig, og den tror, at dens herre 
ikke har merket dette, kan den lægge sig ned og anstille sig 
ligegyldig for paa den maade at ville aflede al mistanke ; men 
dens urolige og stjaalne blik modsiger denne hyklede rolighed. 
Merker den sig angrebet, tror den, at dens herre er truet, eller 
lugter den en fiende, folder dens læber sig, den viser tænder, 
dens øine antager et truende udseende, haarene paa dens ryg
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Teiser sig, dens hale faar en sterkere krumning, den knurrer, 
den indtager en stilling omtrent som en boxer, parat til angreb, 
kort sagt dens udtryksmaade og væsen forstaaes bedre end den 
bedste tale.

Hunde viser ofte sterke sympathier og antipathier indbyrdes. 
Jalousi og avindsyge er ogsaa hos mange fremtrædende træk. 
Romanes havde en terrier, som gjorde sig megen umage med at 
oplære sin søn til at fange kaniner. Under dette arbeide morede 
den sig ogsaa selv meget. Efterhaanden, da hvalpen blev større, 
overgik den sin far i udholdenhed og hurtighed, saaledes at 
denne blev distanceret af sin søn, uagtet den anstrengte sig alt, 
hvad den kunde. Fra denne tid af forandrede imidlertid dens 
opførsel sig. Hver gang den saa, at hvalpen holdt paa at 
springe fra den, pleiede den at gribe fat i dennes hale. End- 
skjønt hvalpen nu var sterkere end faderen, harmedes den dog 
aldrig over denne udøvelse af faderlig tugt, om end ogsaa ka
ninen var klods ind under dens næse.

Der gives ogsaa tilfælder, hvor en momentan tjeneste kan 
fremkalde venskab. Følgende er citeret af Max. Perty.

«I Donaghadee, paa østkysten af Irland, var der en new
foundlænder og en slagterhund, dér begge hver for sig var af et 
venligt gemyt, men som nierkelig nok bestandig begyndte at 
slaaes naar de mødtes. En dag, da de sloges ude paa byens 
molo, faldt de begge efter en heftig batalje ned i søen. Moloen 
var baade steil og lang, og de maatte begge svømme et godt 
stykke. De gjorde da ogsaa sit bedste for at komme forbi den 
bratte havnedæmning. For newfoundlænderen var dette en let 
sag. Den kom snart tillands og rystede sin vaade pels. Da 
fik den se, at slagterhunden, hvis kræfter var fuldstændig udtømte, 
holdt paa at drukne. Greben af en ædelmodig følelse styrtede den 
sig paany i det vaade element, tog den anden i halsbaandet med 
sine tænder og bragte den lykkelig til land. Her fulgte nu en 
i sandhed rørende takkescene. Sidenefter sloges de aldrig mere, 
og man saa dem næsten stadig sammen. Newfoundlænderen 
blev siden uheldigvis knust under hjulene paa en med sten be
læsset vogn, og den anden var i lang tid aldeles utrøstelig.
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Omend mod er et fremtrædende træk hos de fleste hunde —- 
eksempelvis kan nævnes vore elghunde — saa er der hos mange 
betydelig forskjel paa dette, eftersom vedkommende hund er 
hjemme eller befinder sig paa et fremmed sted. Fremmede om
givelser udøver paa dem sin indflydelse ligesom paa mennesker, 
og den usikkerhed, de under saadanne føler, gaar ofte over til 
frygt.

Enkelte «barnagtige» træk hos smaa, mindre modige hunde 
kan man iagttage ligeoverfor større og sterkere.

Jeg saa engang en stor og en liden hund, som «knufledes» 
lidt udenfor et havegjærde. Den lille likte ikke rigtig dette og 
søgte at undkomme, hvilket ogsaa endelig lykkedes den gjennem 
et hul i gjærdet. Kommen paa den anden side sprang den et 
lidet stykke bort og vendte sig derpaa om for at se, om den 
blev forfulgt af den anden. Da den imidlertid fik se, at den 
store ikke kunde komme igjennem hullet, gik den tilbage og 
skjeldte ham «huden fuld», hvorpaa den absenterede sig fra 
valpladsen, tilsyneladende sikker paa, at gjengjældelse ikke var 
mulig.

Besiegtet med jalousi er retsfølelsen. Hvis en herre ikke 
er retfærdig i behandlingen af sin hund, opdager denne lettelig 
krænkelsen og harmes derover. Hunde har saaledes en idé om 
ret og uret, og de kan ogsaa gjøre et overveiet valg af det ene 
eller det andet. Et bevis for, at hunde har en følelse af, 
hvorvidt de har handlet ret eller ikke, har man i det velkjendte 
faktum, at naar en hùnd udfører eller har udført en handling, 
som for den synes fortjenstfuld, eller som den har grund til at 
antage, at dens herre vil anse som saadan, kan den se paa sin 
herre for at faa dennes billigelse eller maaske ogsaa vente en 
belønning, der saaledes biir en approbation og en tilfredsstillelse 
af den dyret iboende mens conscia recti. (Lindsay.)

Omvendt, hvis en hund har handlet imod sin herres vilje, 
viser den ved sin opførsel, at den er sig sin urigtige handle- 
raaade bevidst.

En hund af bologneser-race, der tilhørte en enkefrue af mit 
bekjendtskab, vilde svært gjerne gaa paa besøg hos omkring
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boende familier, endskjønt den vidste, at dens herskab ikke likte 
dette. Havde den nu været ude, og den paa hjemveien mødte 
sin eierinde, opførte den sig ved synet af hende paa den mest 
ydmyge maade; den slæbte sig paa bugen hen til hendes fødder, 
kastede bønlige blikke op til hende ligesom for at bede om til
givelse og viste ved sin hele maade at være paa, at den var 
sig bevidst at have gjort noget urigtigt.

Som eksempel paa en hunds følelse af retfærdig harme mod 
et andet dyr kan følgende anføres:

Den tidligere omtalte — hr. kjøbmand Holm-Hansen til
hørende -— rottehund «Lady» havde en søn, som hed «Prisang». 
Om denne har eieren skrevet til mig:

«I første etage af vort hus boede en familie, som holdt kat. 
Denne og «Prisang», som var en udmerket god rottehund, var 
venner for liv og død og var meget sammen under rottejagten, 
— katten dog mest for moro skyld, som det lod til. Forresten 
var «Prisang» «Dorupss usvigelige verge og forsvarer, og Gud 
naade den kat eller hund, som forsøgte at fornærme «Dorup».

Saa var det engang, at «Prisang» havde opdaget, at en 
rotte var kommen over fra nabohuset og ind paa et loft i vort 
hus. Straks havde den taget «Dorup» med sig ind paa loftet, 
og der begyndte den da jagten efter rotten med en slig larm, 
at vi sprang op allesammen. Da vi kom ind paa loftet, arbeidede 
«Prisang» af al magt for at drive rotten frem fra de gjemme- 
steder, den fandt under kasser og andre ting. «Dorup» derimod 
sad rolig og betragtede jagten, synlig interesseret. Vi blev 
staaende for at se. Om en stund lykkedes det hunden at faa 
rotten frem, idet denne vilde søge bort gjennem en aabning i 
døren. Hermed var rottens dage talte. Men aldrig saa snart 
var rotten død, førend vi til vor forbauselse faar se, at «Prisang» 
i fuldt raseri farer paa «Dorup», som om den vilde gjøre aldeles 
ende paa katten. Denne satte sig ikke til modverge, men 
modtog de ret alvorlige børst, den fik, i al ydmyghed og som 
en velfortjent refselse, fordi den havde siddet som en rolig til
skuer under «Prisangss varme kamp for at faa tag paa 
rotten.
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Da tugtelsen var tildelt, gik begge i følge ned fra loftet, 
gode venner som altid.

Hr. hoffotograf Szacinski har meddelt mig en iagttagelse, 
der tyder paa en høiere moralsk retsfølelse. Han siger: «For 
nogle aar siden havde jeg to fuglehunde, far og søn. Den 
yngste, der paa denne tid var omtrentlig 1 aar gammel, var 
afrettet saaledes, at naar jeg under jagten befalede den at blive 
liggende bag en busk eller paa et andet bestemt sted, saa holdt 
den sig rolig der, indtil jeg gav den ordre til at komme. Op
hold paa et sted, hvor der var nogen sterk lugt, var den dog 
imod.

Tidlig en morgen, da jeg spadserede frem og tilbage udenfor 
min bolig i Karl Johans gade, befalede jeg hvalpen at ligge 
rolig ved udgangstrappen. Lugten fra det i nærheden værende 
kloakrør gjorde, at den dog forlod dette sted, hvor jeg havde 
befalet den at ligge; den gik nemlig op i min bolig i 3dje etage. 
Jeg gik efter og hentede den ned og befalede den at ligge, gik 
saa opover gaden et stykke igjen; men da jeg kom tilbage, var 
hunden borte. Jeg gik atter en trip opover gaden, en 5 minut
ters tid, og da jeg kom tilbage, laa hunden der. Da jeg kom 
op til min hustru, fortalte hun mig, at «Uncas», hvalpens far, 
der laa i spisestuen, havde iagttaget, at jeg havde hentet 
hvalpen ned, og at jeg havde skjendt paa denne. Da hvalpen 
anden gang var kommen op, havde «Uncas» sprunget hen til 
den og givet den en ordentlig dragt prygl. Den maa da ogsaa 
samtidig og paa den maade, som hunde meddeler sig til hin
anden, have givet den at forstaa, at ulydighed ikke vilde blive 
taalt. Hvalpen var derpaa sprunget ned og havde lagt sig paa 
det omtalte sted, hvor jeg altsaa fandt den, da jeg kom tilbage 
fra min sviptur opover gaden.»

At hunde saaledes har en idé om ret og uret, er udenfor 
al tvil; men denne følelse er naturligvis ikke tilstede i samme 
grad hos de forskjellige dyr. Den er afhængig af den opdragelse, 
dyret har faaet, og af den større eller mindre grad af kløgt, som 
det fra først af er i besiddelse af; ved belønning ellér straf kan 
det oplæres til ikke blot at forstaa, hvad der er forbudt eller 
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tilladt; men dets bevidsthed om brøde, skyld, retfærdighed, uret
færdighed, pligt etc. kan være gjenstand for udvikling.

Det mest fremtrædende og det ædleste træk i hundens 
følelsesliv er dens hengivenhed og trofasthed mod mennesket. 
Sammen med disse hænger den glæde og sorg, hunde i alminde
lighed føler ved gjensyn eller ved adskillelse, fra sin herre. 
Hundens hengivenhed er bleven til et ordsprog. Den er ikke 
alene ren, alvorlig, oprigtig og hjertelig, men den er ogsaa 
uegennyttig; thi den trodser tilsidesættelse, ja endogsaa slet be
handling. Dens kjærlighed er ofte saa intens, at en adskillelse 
fra gjenstanden for dens hengivenhed kan foraarsage den dybeste 
sorg, især hvis denne adskillelse er pludselig, f. eks. foraarsaget 
ved døden eller ved en længere reise.

Jeg fik i sin tid en harehund «Bell» til foræring af en 
kollega; denne hund blev sendt fra Ryfylke og hid til Kristiania. 
De to første dage efter ankomsten gjorde den næsten ikke andet 
end at græde. Jeg kunde se taarer i dens øine.

Hundens hengivenhed varer hele livet og er nforanderlig; 
man har eksempler paa, at hunde har holdt sig ved sin 
herres grav i dage og maaneder, ja at de har aflagt besøg paa 
en saadan igjennem flere aar. Sikkert er det, at enkelte hundes 
kjærlighed ligeoverfor deres herre i dybde, renhed, oprigtighed 
og uegennytte langt overgaar mange menneskers kjærlighed til 
deres medmennesker eller til deres skaber, og mangen en mand 
og kvinde, som har prøvet forskjellen mellem menneskelig tro
skab og hundetroskab, har oprigtig istemt en engelsk gentlemans 
udraab, idet han omfavnede sin yndlingsterrier: «Nobody can 
love me half as much as thou dost!» (Lindsay).

Et slaaende træk i denne hundens kjærlighed til og hen
givenhed for mennesket er dens fuldkomne selvopgivelse, som 
ofte kan gaa over til selvopofrelse. Mange hunde er, hvad 
øieblik det skal være, færdige til at opgive sit eget liv, ikke 
blot for at redde sin herres liv, men ogsaa for at bevogte hans 
eiendom. Vi gjenfinder saaledes hos hunden den slags selvop
ofrelse, der er bleven beskreven som den høieste menneskelige 
dyd, — selvopgivelsen, det vil sige ikke blot af ens egne for-
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nøielser, behageligheder osv., men opofrelsen af selve livet for 
et eller andet virkeligt eller indbildt ædelt formaal.

Da det engelske transportskib «The Harponeer» i 1816 
forliste ved Terre neuve, blev deraf 380 mennesker reddet 160. 
En stor newfoundlænder, som svømmede ind til kysten med en 
line, bidrog for en væsentlig del hertil.

Et andet træk, som ogsaa hører herhen, er at hunden som 
oftest gjengjælder ondt med godt, at den yder trofast tjeneste 
for slet behandling. En saadan handlemaade indebærer i sig 
meget mere end blot og bar tilgivelse af fiendskab eller af en 
krænkelse; thi til den «passive dyd»: tilgivelsen kommer hertil 
den aktive: velgjerningen.

Almindelig intelligens.

Mennesket lærer hurtig at forstaa dyrenes sprog, naar dette 
er i dets interesse, f. eks. ved tæmning eller oplærelse i et eller 
andet øiemed. Men- omvendt lærer mange dyr, saaledes hunden, 
hurtig at forstaa menneskets sprog, ikke blot meningen med hans 
blik eller hans miner, men ogsaa betydningen af hans ord og 
tilraab — ja endogsaa samtale. Dog, hundens forstaaelse ind
skrænker sig ikke hertil; thi at hunde er istand til at med
dele hinanden tanker og forestillinger er utvilsomt. Meddelelsen 
foregaar i dette tilfælde ved gebærder og forskjellige slags bjæf ; 
men forestillingerne er naturligvis simple som f. eks. «følg mig» 
eller lignende. Med hensyn til saadanne meddelelser staar 
hundene visselig over sine slegtninge ræv og ulv, som ogsaa 
kan staa i rapport til hinanden.

Hundene berører hinanden med hovederne og udfører sam
tidig en bevægelse, der er midt imellem gnidning og stød. Disse 
bevægelser er aldeles forskjellige fra dem, som de udfører, naar 
de leger, og de er ogsaa ¡almindelighed ledsagede af en bestemt 
handling. Et par eksempler herpaa vil være tilstrækkelige.

Romanes fortæller: «En Skye terrier laa og sov i det værelse, 
hvor jeg befandt mig, medens dens søn laa oppe paa et sten- 
gjærde, som adskilte græsvolden udenfor min bolig fra veien.
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Denne unge hvalp angreb aldrig nogen fremmed hund .alene; 
men sammen med sin far var den en tapper slagsbroder. Ved 
denne leilighed passerede en mynde forbi udenfor paa veien. 
Kort efter vaagnede den gamle hund og gik ganske søvnig ned 
over trapperne. Da den kom til dørtærskelen, kom dens søn 
springende imod den og gjorde de før nævnte gestus. Dens 
hele opførsel forandredes nu pludselig. Begge hoppede paa en gang 
over muren og sprang henad veien, saaledes som terrierhunde 
alene kan, naar de forfølger en tiende. Jeg saa efter dem, saa 
længe jeg kunde eine dem; men de sprang hele tiden med samme 
hastighed, endskjønt gjenstanden for deres forfølgelse fra først 
af ikke havde været inden syne.»

Hr. gaardbruger 0. Høen, søndre Land, har meddelt mig, 
at hans to harehunde, «Jæger» og «Fyr», der ofte jagede paa 
egen haand oppe i skogen, bestandig «talte» sammen, før de 
begav sig afsted. De gjorde dette paa den maade, at de stak 
snuderne sammen og forblev staaende saadan et øieblik ; samtidig 
logrede de livlig med halen og gjorde bagefter nogle hop og 
kast bortover gaardspladsen.

Naar disse to hunde havde jaget sammen en stund, lagde 
den ældre hund «Fyr» sig paa lur et sted, medens «Jæger» 
fortsatte jagten og drev haren hen til «Fyr», som da tog den. 
En saadan optræden i fællesskab er et almindeligt træk blandt 
dyr af hundeslegten.

Den ene af disse hunde, «Jæger», besøgte gjentagne 
gange en harehund, «Walther», paa en af nabogaardene for 
ogsaa at faa denne med sig paa jagt. Den «talte» flere gange 
med denne hund, som dog i begyndelsen slet ikke forstod, hvad 
den anden mente. Først efter gjentagne besøg og gjentagne 
«samtaler» fulgte «Walther» opfordringen.

At hunde ligeledes kan meddele sine tanker og forestillinger 
til folk, er et saa velbekjendt faktum, at det kunde næsten være 
overflødigt at anføre eksempler paa dette. Hundenes sprog er 
i dette tilfælde: 1) stemmens sprog: gjøen, hyl, hvin, knurren 
etc., 2) øiets sprog, 3) halens og ørenes sprog, 4) den for- 
staaelse, man kan faa af dens hele opførsel.
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Hr. 0. Høen havde i sin tid to harehund hvalpe af smaa- 
landsrace, omtrent 1 aar gamle. En dag, da disse to legede 
nede ved stranden, hvor der laa en hel del tømmer, faldt den 
ene af dem ud i vandet og ned imellem to tømmerstokke, saa
ledes at den ikke kunde komme op. Den anden hvalp løb op 
til gaarden, der ikke var langt borte, og traf der sin herre, 
hvem den ved de mest udtryksfnlde gebærder gav at forstaa, at 
noget galt var paafærde. Den løb derpaa iforveien ned til 
stranden, hvorhen dens herre fulgte. Her fandt denne hvalpen 
liggende nede imellem to stokke paa en saadan maade, at den 
upaatvilelig vilde have sat livet til, hvis ikke hurtig hjælp var 
kommen. Talrige eksempler af samme slags kunde anføres; de 
viser en høi grad af intelligens.

Alene forestillingen om at frelse liv indebærer i sig en 
betydelig grad af kløgt; men i saadanne tilfælde som oven
nævnte kommer ogsaa hertil forestillingen om at gaa efter hjælp, 
dernæst at meddele, at noget er hændt, og endelig at følge ved
kommende til stedet, hvor begivenheden har gaaet for sig.

Jeg skal nu anføre et par eksempler paa, at hunde ialfald 
i enkelte tilfælde kan forstaa, naar deres herre taler om dem, 
— selv om samtalen slet ikke er bestemt for vedkommende 
hunds øren.

En officer af mit bekjendtskab, kaptein V., der boede i 
nærheden af Odnæs, havde en harehund, der hed «Rap». En 
gang tænkte han at sende denne for en 3 ugers tid til en 
jæger, som boede i nærheden af Grjøvik. Og da der en dag 
gik bud did, og dette skulde afreise tidlig om morgenen, paa
lagde officeren pigen aftenen iforveien at binde hunden, for at 
den skulde være tilstede ved budets afreise.

Denne ordre blev givet i kjøkkenet, hvor hunden laa 
foran peisen. Straks efter saa den sit snit til at komme ud, 
og tiltrods for al søgen var og blev hunden borte og lod sig 
ikke se hele den følgende dag. Det er at merke, at hunden 
aldrig pleiede at være borte. Den maa have forstaaet, hvad 
det gjaldt, og da den sandsynligvis ikke havde lyst til ät reise 
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hjemmefra, strøg den ud. Budet maatte reise om morgenen uden 
hunden.

Et andet eksempel vil maaske være end mere illustrerende. 
Om den før omtalte rottehund «Prisang« skriver eieren følgende 
til mig:

«Ved siden af sine gode egenskaber havde «Prisang» ogsaa 
en del slette. Den kunde saaledes ikke dy sig for at jage katte 
og høns, og da den var bleven ertet af smaagutter, havde den 
ogsaa uvilje for børn. Følgen heraf var for det første den, at 
der stadig var uvenskab og spektakel hjemme ved huset mellem 
den og smaagutterne, og desuden at den ikke godt kunde se 
børn komme forbi uden at give ondt fra sig. Det værste var 
dog, at det var omtrentlig umuligt for mig eller min hustru at 
komme ud i byen, uden at den paa en eller anden maade skjønte 
det, og den skaffede sig da anledning til at følge med. Dette 
skede ofte paa den maade, at den, straks den anede, at nogen 
skulde ud, stjal sig væk og holdt vagt fra et eller andet port
rum, hvorfra den da sluttede sig til os. Men at have den med 
var næsten umuligt; thi den jagede som sagt i alle gaardsrum 
efter katte og høns, skræmte vettet af børn, vi mødte, og tildels 
af voksne med. Det var da ikke andet raad, end at vi tilsidst 
maatte bestemme os til at lade «Prisang > dø.

Dette var nu sidste høst. Jeg talte oftere med min hustru 
om det; men det trak ud. Vi havde saa ondt for at lade det 
ske. Endelig en morgen siger jeg til min hustru, at jeg skulde 
gaa til hr. N., et stykke udenfor byen, og at jeg vilde tage 
«Prisang» med og lade ham skyde den.

Under denne samtale var hunden tilstede. Jeg havde ingen 
anelse om, at den kunde faa noget slags indtryk af, hvad der blev 
sagt. Da jeg skulde gaa, var den væk; men da jeg kom ud i 
gaden, fik jeg se, at den sad paa butiktrappen, idet den øjen
synlig havde ventet paa anledning til at komme ind; den sad 
nemlig paa dørstokken helt inde ved døraabningen. Jeg fort
satte at gaa, idet jeg jo var vis paa, at «Prisang» straks med vild 
glæde vilde komme springende efter. Men denne gang kom «Pri
sang» ikke! Jeg gik tilbage og lokkede paa den, men den vilde 
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ikke komme. Saa gik jeg hen og vilde kjæle for den; men til 
min store forbarmelse var den ræd for mig og flygtede. Jeg gik da 
alene. Da jeg kom tilbage, laa «Prisang» sammenkrøben ved 
kjøkkendøren, tilsyneladende dødssyg. Den var vaad nedover 
kinderne af graad, og den skalv og rystede over hele legemet. 
Jeg og min hustru begyndte nu at forstaa sammenhængen, og 
det lykkedes os ved kjærlig behandling at udslette det sørgelige 
indtryk, «Prisang» havde faaet, saa den atter blev munter og 
glad som før. Men nu lod vi den ikke mere høre om dens nær 
forestaaende død.

Saa drog det ud til nytaar. Jeg lod da «Prisang» følge 
med mig hen til en jæger her i byen. Vi gik ind i dennes 
butik, og jægeren, som jeg havde talt med før, var straks villig 
til at følge med. Jeg spurgte ham, om han troede, han kunde 
bruge sin revolver, eller om han vilde tage riflen med. Som 
svar herpaa meddelte jægeren, hvorledes han vilde bære sig ad. 
Under denne samtale, som var ført næsten hviskende mellem 
ham og mig, var butikdøren bleven aabnet, og «Prisang» var 
borte. Jeg maatte hjem igjen. Men nu vilde den ikke følge 
mig mere. Jeg forsøgte at faa den med i baand ; men den hylte, 
bed og sparkede og gjorde en saa fortvilet modstand, at jeg 
maatte opgive det.

Jeg fik da min hustru til at tage «Prisang» med sig i 
vedskuret og binde den der samt give den noget rigtig god mad. 
Og nu døde «Prisang» for den samme haand, der havde endt 
dens elskværdige moders korte, men muntre og lykkelige liv.» 

Efter at nn hundens mere ordinære evner kortelig er om
talte, skal jeg gaa over til at anføre enkelte tilfælde, som viser 
en høiere og mere exceptionel udvikling af dens kløgt.

Blandt de mest intelligente hunde hører de skotske faarehunde. 
En skotsk gentleman, Mr. Laurie Gentles, fortæller- om en 
saadan, som tilhørte en af hans venner i Invernesshire. Hunden 
havde streifet om og var kommen til en nabogaard, hvor den 
slog sig til ro. Den anden nat efter at hunden var kommen, 
tog farmeren den med sig ned paa marken for at se, om alting 
var «all right» med kvæget. Til sin ærgrelse fandt han, at 
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gjærdet et sted mellem hans eng og naboens var revet ned, og 
at hele naboens besætning var kommen sammen med hans. Ved 
hundens hjælp blev det fremmede kvæg drevet tilbage til det sted, 
hvorfra det var kommet, og gjærdet satte lian i midlertidig stand. 
Den følgende nat gik han atter til samme tid afsted for at se 
til kvæget. Hunden saa han dengang ikke noget til. Da han 
kom ned i marken, blev han heilig forbauset ved at finde, at 
hunden var kommen ham i forkjøbet. Hans forbauselse for
andredes imidlertid til glæde; thi han fandt hunden siddende 
paa det sted, hvor gjærdet atter var brukket istykker. Her 
hindrede den kreaturerne fra at gaa over til nogen af siderne. 
De to buskaper havde imellem første og andet besøg brukket 
gjærdet ned og blandet sig med hinanden. Hunden var da af 
egen drift gaaet ned i engen for at se, om alt var i orden, og 
da den havde fundet det nedbrudte gjærde og stillingen altsaa 
ligedan som forrige nat, havde den alene og uden nogen hjælp 
drevet det fremmede kvæg tilbage og derefter posteret sig som 
vagt ved det nedbrudte gjærde.

Vore finnehunde yder lapperne en værdifuld hjælp ved at 
holde renflokken samlet og viser herunder ikke liden kløgt, lige
som de ogsaa i det længste holder ulven borte. For øjeblikket 
er jeg dog ikke i besiddelse af noget illustrerende eksempel 
herpaa.

Man har villet paastaa, at vore fuglehunde overgaar hare
hundene i intelligens. Den tør være noget i dette; men man maa 
erindre, at hundeeiere søger at holde de racer af fuglehunde, 
som findes i vort land, renere, medens der samtidig hos os ikke 
findes nogen udpræget harehundrace. Desuden er fuglehunden 
gjenstand for en langt mere indgaaende dressur end harehunden, 
og gjennem generationer kan dette have havt sin indflydelse.

Et par eksempler paa disse hundes reflektionsevne skal her 
anføres.

Hr. gaardbruger E. Kahrs, Gihle pr. Hønefos, skriver 
til mig:

«Høsten 1887 laante jeg af en ven dennes harehund for 
sammen med en del andre jægere, der ogsaa medbragte hunde, 
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at foretage en 8 dages jagttur paa Krogskoven. Hunden, der 
var overmaade grovbygget, lod vi for det meste jage alene, da 
den paa grund af sin korpulence var mindre skikket til at op
træde i fællesskab med mere rapfodede kolleger. Fra Vager
sæteren, der var vort standkvarter, foretog vi en eftermiddags
jagt, i hvilken den omtalte hund «Musik» optraadte som solist. 
Efter at den havde jaget omtr. 2 timer, fik meddeleren og en 
anden jæger øie paa haren og sendte den et par skud; men da 
det allerede var i skumringen, og holdet heller ikke var aldeles 
rent, kunde vi ikke med bestemthed afgjore, om den var død 
eller blot anskudt. Da losen imidlertid kort efter ophørte, antog 
vi, at det sidste var tilfældet, og at haren som en følge heraf 
var gaaet i berg, hvilken slutning ogsaa viste sig at være 
rigtig; thi ved at følge retningen, hvor losen ophørte, traf jeg 
hunden midt oppe i en stenur, hvor den forsøgte at tvinge sig 
frem mellem de i forskjellige stillinger liggende stene. Ankom
men til stedet trak jeg hunden, der var af et meget venligt 
gemyt, til mig for selv at paabegynde undersøgelserne, i hvilken 
hensigt jeg tog en omtr. 1 meter lang tørgren for ved hjælp af 
denne at undersøge hullets længde og beskaffenhed. Under dette 
arbeide blev jeg opmerksom paa, at hunden fra den modsatte 
kant af uren ogsaa anstrengte sig for at faa fat i haren, idet 
den ved ihærdig gravning havde skrabet væk en del jord og 
var trængt et godt stykke frem mellem to store stene. Jeg 
begyndte at tvile paa, om det lod sig gjøre at faa haren frem, 
da jeg med min gren ikke kunde føle, at den stødte an mod 
dens pels, hvorfor jeg ogsaa indstillede arbeidet i den hensigt 
at tilkalde de øvrige jægere for at høre disses mening.

Hunden fulgte mig fra nu af hele tiden i hælene, medens 
jeg iagttog terrænet; men da den begyndte at vise utaalmodighed 
ved at pibe og smaabjæffe, bestemte jeg mig til at gjøre nok et 
forsøg og gik derfor hen og fik fat paa en længere gren, med 
hvilken jeg undersøgte hullet nøiere. Medens jeg holdt paa med 
dette, sad hunden meget opmerksom ved min side, men springer 
pludselig op og begiver sig hen til samme sted, hvor jeg havde 
taget min gren, og tager der en lignende, som den bærende i 
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sin mund bringer hen til det hul, som den havde gravet. Efter 
at den derpaa ved logring med halen samt forskjellige andre 
bevægelser tydelig havde vist, at den ønskede min hjælp, kom 
den, da denne lod vente paa sig, hen til mig for umiddelbart 
straks efter at gaa hen til samme sted, hvert øieblik vendende- 
sig om for at se, om jeg fulgte dens opfordring. Da jeg kom 
til stedet, lagde den sig ganske rolig ned, som om den havde 
givet mig alle fornødne oplysninger, hvilket ogsaa viste sig at 
være tilfældet; thi ved at stikke armen ind gjennem aabningen 
kunde jeg med fingerspidserne saavidt berøre harens . hoved. 
Efter et kort arbeide havde jeg trukket den frem.»

Om den tidligere omtalte fuglehund «Uncas» har eieren, 
hr. Szacinski, meddelt mig følgende to merkelige begivenheder. 
Han siger: «Min hund «Uncas» var særdeles flink til at bringe 
forskjellige gjenstande, som blev den betroet, til mit hjem., 
Saaledes kunde den bringe et stykke kjød fra basarboderne hjem 
til min hustru. Mødte den andre hunde, gjorde den en omvei, 
gjerne rundt to eller tre kvartaler, for at undgaa disse.

En dag, da jeg var nede hos hr. skræddermester Reiersen, 
ønskede denne at se et eksempel paa hundens dygtighed. Jeg 
rev da et stykke af en avis, der laa paa et bord, og skrev paa 
denne lap til min hustru: «Dette er kun for at prøve «Uncas», 
kommer hjem til middag». Med dette gik hunden afsted. Da 
den kora ind i entréen til min bolig, mødte den to unge damer, 
døtre af en kjøbmand, der bor i 2den etage. Disse unge damer 
havde kjendt «Uncas» i mange aar og hunden havde altid været 
deres gode ven. De tog fat paa den, kjælte for den og — 
skjønt det skede med stor uvilje fra hundens side, fik de taget 
papirlappen fra den. Da hunden kom op til min hustru, havde 
den et yderst nedslaaet udtryk; den krøb paa bugen, slæbte sig 
langs efter gulvet hen til hendes fodder og viste sig idetheletaget 
saa ydmyg og ulykkelig, at min hustru ikke rigtig vidste, hvad 
hun skulde tro. Hunden var imidlertid kommen hen til en sofa 
i værelset. I denne laa der et par aviser. Den rev med sine 
tænder et stykke af en af dem, gik derpaa med hævet hoved 
og logrende hale hen til min hustru og leverede hende lappen.
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— Straks bagefter kom de to damer op med den lap papir, de 
havde taget fra hunden, idet de sagde: «Dette er nok egentlig 
til dem, frue, vi tog det fra «Uncas» nede i entréen!»

Denne hund «Uncas» havde engang beskadiget en fod og 
blev i den anledning behandlet af hr. professor Nicolaysen, som 
kurerede den fuldstændig. En 8 maaneder eller saa omtrent 
efter dette, fortæller hr. Szaeinski, havde den en dag faaet en 
forholdsvis ubetydelig skramme paa en anden fod. Jeg lagde 
ikke synderlig bret paa dette, da jeg syntes, det var saa ube
tydeligt. Da jeg den samme dag gik en tur nedover Kirkegaden, 
fulgte hunden med; men kommen et stykke nedover gaden for
svandt den pludselig. Jeg saa ikke noget til den før en stund 
efter, at jeg var kommen hjem. Da kom ogsaa «Uncas»; men 
omkring skrammen havde den en forbinding, som jeg straks saa 
var lagt af en kyndig haand. Næste dag kom professoren ind 
og fortalte, at «Uncas»var kommen op til ham og havde vist 
frem sin beskadigede fod. Den havde da faaet den forbunden 
og var altsaa derfra gaaet hjem.

Omend den ræsonnerende evne selvfølgelig er meget for- 
skjellig hos de forskjellige hunde, .og de beviser paa ræsonne
ment, som man finder hos mange, ikke staar saa høit, saa er 
det dog merkeligt, at denne evne er gjennemgaaende tilstede 
hos dette dyr. Der kunde anføres mangfoldige eksempler paa 
dette hos de forskjelligste racer. Saaledes fortæller hr. bank
direktør Berner, at hans hund «Pan», halvblods terrier, en 
dygtig rottehund, har lært sig selv at knække nødder, og at den 
bagefter spiser kjernerne. Den havde tidligere faaet nødde- 
kjerner og spist disse med velbehag; men ingen havde lært den 
at knække nødder.

Et merkeligere eksempel fortæller den tidligere nævnte 
sogneprest, der ikke ønsker sit navn nævnt.

Han siger: «Medens jeg var prest i S., havde jeg engang 
en mindre hund (race ikke nævnt), som gjerne fulgte med mig 
paa mine vandringer og reiser; kun naar jeg hver anden lørdag 
reiste til annexet V.—, vilde jeg ikke have den med, og den 
blev da til sin store sorg indestængt. En gang havde den 
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faaet anledning til efter min afreise at komme ud og var da 
sprungen efter mig; den for imidlertid vild paa veien, og først 
efter et par dages forløb fik jeg den tilbage. Da jeg næste 
gang skulde reise til V.—, havde jeg paa mit kontor pakket 
min prestekjole m. m. ind i min kuffert, og om hele indholdet 
var viklet et klæde. Kufferten stod aaben paa mit kontor, 
hvor ogsaa hunden befandt sig. Jeg gik imidlertid ud, laasede 
døren og tog nøglen med mig; da jeg efter nogen tids forløb 
atter gik op paa kontoret for at laase kufferten og lade skydsen, 
som da var kommen, hente den, saa jeg til min forundring, at 
dens indhold var blevet saa høit; det klæde, hvori dette var 
pakket, laa aldeles i orden. Min forundring blev endnu større, 
da jeg ved at vikle klædet tilside fandt hunden liggende ret 
udstrakt inden samme. Det synes, at den har tænkt paa denne 
maade at komme med mig til V.—, og merkeligt er det, hvor
ledes den har kunnet faa klædet saa ordentlig over sig. Fra 
den tid fik den altid lov til at følge med til annexet.

Den danske avis «Isefjordsposten» fortæller følgende: «Da 
Chr. Jensens gaard i Vellerup forleden dag nedbrændte, viste 
det sig umuligt at faa lænkehunden løst, og den syntes saaledes 
at være viet til døden. Hunden reddede imidlertid sit liv paa 
følgende maade: Først trak den al halmen ud af sit hus, der
efter gik den ind, trak halmen til sig og tilstoppede aabningen, 
hvorefter den forholdt sig rolig. Da man endelig kunde nærme 
sig dens bolig, laa den meget veltilpas, om den end maa have 
havt det lidt varmt, da huset var svedet af ilden.»

Hunde kan skjelne søndagen fra de andre dage i ugen. 
En af mine korrespondenter fortæller et eksempel paa dette. 
Der er naturligvis ingen som helst grund til at tro, at en hund 
skulde kunne forstaa, at det er søndag, fordi det er den første 
dag i ugen; men paa den anden side har de sandsynligvis ikke 
saa vanskeligt for at skjelne søndagen fra de andre dage, nemlig 
som en helligdag o: som en dag, paa hvilken man gjør enkelte 
ting, f. eks. gaar i kirke, og undlader andro, saaledes ophører 
med almindeligt arbeide.

Mange hunde kan ligeledes gjøre forskjel paa en søndags- 
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dress og et jagtkostume, og deres opførsel er i overensstemmelse 
med deres logiske slutning fra en saadan iagttagelse, idet jagt
hunde viser den vildeste glæde ved at se sin herre forberede sig 
til jagtturen.

Man har ogsaa eksempler paa, at hunde har jugeret strøm
mens hurtighed og styrke i elve. Saaledes fortæller presten J. 
C. Atkinson i «The Zoologist» om sin terrier, at naar denne 
fik drevet en rotte ud fra elvebredden og ud i den stride strøm, 
sprang den aldrig ud i elven straks bagefter, idet den vel vidste, 
at rotten'paa den maade vilde svømme fra den. Men i det 
øieblik, rotten plumpede i vandet og dukkede under, sprang 
hunden nogle meter nedover elvebredden, og der ventede den, til 
rotten, som imidlertid var ført afsted af strømmen, kom op 
til overfladen, hvorpaa den satte afsted og indhentede den.

Atter er det en bekjendt sag, at intelligente hunde, som 
ved, at deres herre ikke ønsker at have dem med ud, for
lader huset og springer langt bortover veien i den retning, som 
de antager, at deres herre vil gaa. I en, som de tror, pas
sende afstand oppebier de ham og slutter sig til ham, omend 
ofte i begyndelsen af turen lidt «pr. distance», vel vidende om, 
at de fra først af ikke havde lov til at følge med.

Dr. Bannister, udgiver af «Journal of nervous and mental 
Diseases, Uhikago», fortæller, at da han i sin tid tilbragte en 
vinter i Alaska, havde han god anledning til at studere eskimo
hundenes kløgt. Han siger om disse, at det er meget alminde
ligt, naar de trækker slæder paa isen nær kysten, og de kommer 
til bugtninger i kystlinjen, at de af sig selv forlader «den slagne 
vei« og sætter tversover bugterne, idet de tager den lige retning 
fra pynt til pynt. Dette gjøres hyppig ogsaa, naar lede-hunden 
ikke kan se hele slyngningen af «veien» langs kysten. Denne 
hund synes nemlig at ræsonnere som saa, at veien maa gaa 
rundt om pynterne, og at de kan indspare noget ved at tage 
den lige vei.

Ligeledes fortæller Dr. Hayes i sit verk «The open Polar 
Sea», at hans hunde holdt op med at trække i samlet klynge, 
naar de kom til tynd is, og at de da spredte sig og saaledes 
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fordelte sin tyngde paa et større fladerum. Dette var ofte det 
første varsel, de reisende fik, om at isen var tynd og saaledes- 
farlig at passere.

I forbindelse med disse udtalelser om eskimohunden skal 
jeg berøre, hvad Steller siger om Kamtschadalernes og andre 
sibiriske folkeslags hunde :

«At opdrage og dressere hunde er en af de vigtigste be- 
skjæftigelser hos mange af Sibiriens halvvilde folk. Man vænner 
dem til allerede som ganske unge at adlyde det mindste vink 
af sin herre og til slet ikke under kjørselen at vende sig bort 
fra den vei, de under en bestemt tur skal følge, hen til de 
mange dyrespor, som man saa ofte træffer paa sneen.

Men nu er det ikke altid, at denne del af opdragelsen 
lykkes, og meget ofte styrter hele forspandet sig hen til saa- 
danne optraakkede veie. Under disse omstændigheder kan den, 
som kjører med hundeforspand og narta*)  — hvis han har en 
god hund i spidsen for forspandet — se, hvilke bestræbelser 
dette dyr gjør for at dirigere sine mindre kløgtige kameraters 
bevægelser.

Naar hele flokken vil styrte hen til de nævnte spor, gir 
den sig til at gjø, vender sig hen til den modsatte kant og lader,, 
som om den der har bemerket et eller andet dyr, som det er 
magtpaaliggende at forfølge. Paa denne maade faar den flokken 
vendt bort fra den retning, denne vilde slaa ind paa, hvilket 
vilde være vanskeligt nok for den reisende ; thi engang slupne 
løs paa et saadant dyrespor lader de sig ikke stanse paa længe,, 
uden de da skulde stoppes af en eller anden fysisk hindring. 
Til andre tider, naar man gjennemreiser tundraen, og man ikke 
før natten falder paa naar hen til en af de fjernt fra hinanden 
liggende hytter, der er bestemte til at give den reisende nattely, 
og man overfaldes af taage eller snestorm, saa er det atter 
hunden, der er sat i spidsen for forspandet, der finder hytten, 
hvor den maaske kun har været en eneste gang tidligere, og 
som saaledes ofte frelser den reisende fra den visse død.

*) slæde, hvormed man reiser i Sibirien.
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Blandt de hunde, der i tidens løb er bievne berømte, kunde 
nævnes de 49 hunde, som tilbageslog et angreb paa borgen 
Korinth, og som faldt alle paa en nær. Korinthierne opreiste 
siden et mindesmærke, paa hvilket denne hund med dens tapre 
kamerater var afbildet, og gav den et halsbaand af sølv. Den 
blev sidenefter underholdt paa statens bekostning.

I Spaniernes kampe mod Mexikanerne brugte de førstnævnte 
hunde. En af disse, «Bezerillo», blev berømt for sin dristighed 
og klogskab. Den pleiede at styrte sig ind i indianernes tæt
teste hobe, gribe en i armen og føre ham bort. Satte indianeren 
sig ikke til modverge, gjorde hunden ham ikke videre fortræd ; 
men gjorde han modstand, saa rev hunden ham overende og bed 
ham ihjel. Den kjendte meget godt de indianere, som havde 
underkastet sig, og gjorde aldrig disse nogen fortræd.

Den mest berømte er dog St. Bernhardshunden «Barry», 
et utrætteligt og paalideligt dyr, som i sin levetid frelste over 
40 menneskers liv. Om denne har Scheitlin sagt:

«Du var en merkelig hund, næsten et menneske, med
følende med de ulykkelige. Med din kurv med levnetsmidler 
gik du ud fra klosteret i snefog og storm. Hver dag gjennem- 
streifede du bjergene, idet du søgte efter ulykkelige, der maatte 
være nedstyrtede eller nedgravne i sneen. Du grov dem ud; 
kunde du ikke, løb du til klostret, paakaldende munkenes hjælp.

Du bragte liv i de døde. Din ømhed, din medfølelse gav 
de ulykkelige mod; ellers skulde ikke barnet*), som du udgrov 
af sneen, have vovet at sætte sig paa din ryg og lade sig bære 
til klosteret. Der ringte du paa klokken og overlod din kost-

*') Scheitlin hentyder her til følgende begivenhed, der er den mest 
kjendte og den merkeligste, der hændte i <Barry»s 12 aars 
tjenestetid: En dag havde den i en bergkløft fundet et barn, 
som var næsten stivfrosset og indsovnet. Den gav sig da til at 
slikke det og varmede det, til det vaagnede. Ved kjærtegn gav 
den det at forstaa, at det skulde sætte sig paa dens ryg og 
forsyne sig af kurven. Med barnet ridende paa sin ryg holdt 
den sit indtog i klosteret.
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bare byrde i de velgjørende ir.unkes hænder, og straks gik du 
atter ud for at lede efter andre, som du kunde frelse.

Særkjendet ved en god handling er, at den virker tilfreds
hed; at frelse nogen, det var din lyst. Du ventede ikke, til 
man kaldte paa dig; du mindede dig selv om din hellige pligt 
ligesom et retskaffent menneske, der vil være Gud til behag. 
Naar et uveir med snefog og tykke trak op, gik du straks 
afsted.

Jeg har havt den ære at se dig paa St. Bernhard. Jeg 
saa paa dig med agtelse og respekt. Du legte med dine kame- 
rater; jeg vilde kjærtegne dig; du knurrede, thi du kjendte mig 
slet ikke; dersom jeg havde været en ulykkelig, vilde du ikke 
have knurret —------- ».

Det er endnu en evne, som enkelte hunde er i besiddelse 
af, og som skal omtales. Det er den, at de i portrætter eller 
buster kan se en lighed med en menneskelig skikkelse, eller at 
de i portrætter eller lignende kan gjenkjende bestemte personer. 
Hermed staar da i nøieste forbindelse den feiltagelse, de kan 
gjøre, at de kan tage buster etc. for levende personer.

Mr. R. O. Backhouse skriver til Romanes: «Jeg har en 
korthaaret hund, som jager kaniner. Det er et meget klogt 
dyr. En dag tog jeg den med til en udstilling af malerier og 
skulpturarbeide, hvor der ogsaa fandtes en buste af Sir Walter 
Scott. Da det var en privatudstilling, og der samtidig ogsaa 
var udstillet en del juveler, maatte nogen blive igjen om natten 
som vagt. Jeg blandt andre paatog mig dette som frivillig. 
Som vi nu sad der, begyndte min hund at gjø, som om den 
havde fundet nogen, der havde skjult sig i udstillingen. Da 
jeg skulde se efter, hvad det var, den gjøede til, fandt jeg den 
staaende foran Walter Scotts blomstersmykkede buste, hvilken 
den sandsynligvis fandt lig et menneskeligt væsen. Den tænkte 
vel da, at dette væsen ikke kunde have noget at gjøre der saa 
sent paa aftenen.

Mr. Crehore har meddelt tidsskriftet «Nature» en merkelig 
hændelse om en Dandie-Dinmont terrier, som nogen tid efter 
sin herskerindes død legede i et værelse sammen med nogle børn.
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Ind i dette værelse blev der bragt et stort portræt af liende, og 
dette havde hunden aldrig, seet. Det blev sat paa gulvet, lænet 
til væggen. Da hunden fik øie paa portrættet, krøb den sammen, 
og dens hele krop skjælvede. Derpaa krøb den langs henad 
gulvet hen til det, satte sig foran det og begyndte at gjø, som 
om den vilde sige: «Hvorfor taler du ikke til mig?» Billedet 
blev flyttet hen til andre dele af værelset; men hunden fulgte 
efter, satte sig foran det og fortsatte sin gjøen.

En anden fortælling meddeles i «Nature» af Mr. Charles 
W. Peach om en stor hund, som gjenkjendte hans portræt. 
Denne herre siger: «Da portrættet blev bragt til mit hus og 
der afsløret, var min gamle hund tilstede sammen med min 
familie. Der blev intet sagt til den, heller ikke blev dens opmerk- 
somhed paa nogen maade henledet paa portrættet. Dens eine var 
imidlertid stadig fæstede paa det, og den blev snart meget ivrig, 
idet den begyndte at pibe og forsøgte at komme hen og slikke 
paa det. Den var i det hele saa optaget med det, at vi, — 
endskjønt vi meget godt kjendte til dens intelligens — allesammen 
blev meget overraskede, og vi havde vanskeligt for at tro, at 
den skulde kunne forstaa, at det var mit billede. Imidlertid fik 
vi sikkert bevis paa dette siden, da det blev hængt op i vor 
dagligstue. Værelset var lidt lavt, og under billedet stod en 
stol. Døren blev ladet aaben, uden at nogen tænkte paa hunden. 
Kort efter hørte man den pibe og kradse, og da man skulde se 
efter, var den hoppet op paa stolen og forsøgte derfra at naa 
op til maleriet. Efter dette hængte jeg det høiere op, for at 
ikke hunden skulde naa op til det. Dette forhindrede den dog 
ikke fra at have sin opmerksomhed henvendt paa billedet; thi 
naarsomhelst jeg var fraværende fra hjemmet, enten dette var 
kort eller længe — sommetider i adskillige dage — tilbragte 
den sin meste tid med at se paa billedet, og da det syntes at 
foraarsage den glæde, blev døren til værelset altid ladet aaben. 
Naar jeg blev længe fraværende, peb den sommetider ganske lavt 
for ligesom at henlede opmerksomheden paa det. Dette holdt 
ved i flere aar — ja det varede i virkeligheden, saalænge den 
levede.
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En anden korrespondent til «Nature», som hentyder til det 
foregaaende brev, siger :

Jeg har læst Mr. Peach’s brev om den kløgt, som han 
iagttog hos sin hund, og er bleven opfordret til at indsende en 
lignende fortælling, som jeg ofte har fortalt til mine venner. 
For mange aar siden lod min mand sig male af kunstneren J. 
Phillips. Kort efter dette reiste han til Indien og efterlod por
trættet i London, for at det der skulde gjøres fuldstændig færdigt 
og blive indrammet. Da det blev sendt hjem en tid efter hans 
afreise, blev det foreløbig sat paa gulvet, lænet mod en sofa, for 
siden at ophænges. Vi havde den tid en meget smuk fuglehund, 
som var husets kjæledæggé. Øieblikkelig hunden kom ind i 
værelset, gjenkjendte den sin herre, uagtet den ikke havde seet 
ham paa længere tid, og gik hen til billedet og slikkede ansigtet. 
Da dette blev fortalt Mr. Phillips, sagde han, at det var den 
■den største kompliment, som nogensinde var bleven ham gjort.

I alle disse nævnte tilfælde var billedet fra først af pla
ceret paa gulvet, saaledes at naar hunden kom ind, havde den 
let for at opdage det, da det stod lige i dens synslinje. At 
dette imidlertid ikke behøver at være en nødvendig betingelse, 
viser følgende:

Hr. Rolf Havig, Mosjøen, har meddelt mig følgende:
Vi havde engang hjemme en hund, som hed «Kapi». En 

■sommerdag sad min bror i en sofa i stuen, fra hvilken han 
kunde se det, som foregik i det nærmeste værelse bag ham, da 
døren var aaben, og der ligeoverfor ham paa den anden væg var 
et speil. Paa et bord, der stod omtrent midt for den aabne dør 
i det andet værelse, ved en sidevæg, stod der en buste af min 
far, og den lignede udmerket. Døren fra dette værelse og ud 
til gangen stod aaben, og derigjennem saa min bror hunden 
komme luskende ind. Først begyndte den at logre med halen; 
men saa lagde den labberne op paa bordet, en paa hver side af 
busten, og begyndte at smaagjø. Den opdagede sandsynligvis den 
slaaende lighed mellem busten og originalen og gjenkjendte min far. 
Det kan forresten godt være, at den troede, det var ham selv. 
Da den nu syntes, at «far» stod saa rolig og saa saa rar ud
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og sletikke gjorde tegn til at snakke til den, saa hoppede den 
ned igjen og luskede ud med halen mellem benene, tilsyneladende 
meget forlegen.

I første tilfælde, det med "Walter Seotts buste, kunde der 
kun være tale om, at hunden kunde se en vis lighed med en 
menneskelig skikkelse, da den jo ikke kjendte originalen. I 
sidste eksempel kan, foruden dette, hunden virkelig have gjen- 
kjendt sin herre. At den dog ogsaa har taget busten for en 
levende person, og at den var sig sin feiltagelse bevidst, beviser 
dens retræt ud af værelset.

Det kunde være let at fordoble fortællingerne om hundens 
intelligens; men om en skisse som denne i forhold til de 
mange merkelige egenskaber, som det ædleste af vore husdyr 
er i besiddelse af, kan være noget kortfattet, tror jeg dog, at 
der er fortalt tilstrækkelig mange historier for det formaal, jeg 
har havt, nemlig i en sammenhængende fremstilling at vise de 
væsentligste psykologiske evner, som hunde kan siges at besidde, 
og det udviklingsniveau, paa hvilket de ialmindelighed staar.

Men hensyn til historierne selv, hvis sandfærdighed vel ingen 
vilde falde paa at betvile, viser disse intet ekstraordinært. 
Enhver interesseret vil visselig kunne iagttage lignende; men 
det er med hunden som med de andre dyr: vi har dem hver 
dag omkring os; men vi lægger i virkeligheden saa lidet merke 
til dem og deres opførsel. Jeg tror derfor, at man kan give en 
berømt forfatter Sir John Lubbock ret, idet han siger: «Naar 
man betænker den lange tid, som mennesket og dyrene har 
levet sammen med hinanden paa jorden, saa er det dog merkeligt, 
hvor lidet vi i virkeligheden ved om dem. Der er rigtignok nu 
udgivet flere interessante arbeider over dyrenes intelligens; dog 
tror jeg, at det almindelige indtryk, de efterlader paa vort sind, 
er det, at vi ved meget lidet om dette thema».



Skoleefterretninger.
Ved

skolens bestyrer.



I. Skolens forstanderskab.

Eftei’ skolens plan § 12 skal dens forstanderskab bestaa af 
det af magistratens medlemmer, under hvem sager angaaende 
skolevæsenet henhører, som formand, en af byens i selvstændigt 
embede værende prester, der opnævnes af biskopen, to af magi
strat og formandskab valgte mænd, hvoraf den ene bør være en 
handelsmand, og med hensyn til hvis funktionstid, udtrædelse og 
gjenvalg de for formænd i kjøbstæderne gjældende regler kommer 
til anvendelse, samt skolens bestyrer.

I skoleaaret 1890—91 bestod forstanderskabet af: 
Raadmand H. Horn som formand, siden april 1886. 
Res. kap. til Vor Frelsers menighed Gr. Hansen, medlem siden 

april 1873.
Bankchef B. Dybwad, medlem siden oktober 1863.
Professor O. Rygh, medlem siden januar 1875.
Skolens bestyrer J. Jespersen, medlem siden november 1881.

IL Skolens lærerpersonale.

Cand. real. A. Løken fratraadte efter egen opsigelse sin 
post som lærer i mathematik og naturfag ved slutningen af skole
aaret 1889—90; han forlod med det samme lærergjerningen og 
reiste hjem for at overtage sin fædrenegaard. I hans sted blev 
fra begyndelsen af skoleaaret 1890—91 ansat cand. real. Axel
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Thue. Da denne imidlertid havde faaet et videnskabeligt rejse
stipendium, fik han permission for hele skoleaaret. Hans timer 
blev besørgede, for mathematikens vedkommende af kaptein 
N. K. Hals, for naturfagenes af skolens lærer cand. real. 
Einar A a s.

Skolens sanglærer, hr. J. G-. Conrad i, fratraadte ligeledes 
efter egen opsigelse sin post, i hvilken han havde virket i sam
fulde 30 aar. Han erholdt i pension af kommunen 600 kroner 
aarlig, hvad der paa det nærmeste svarede til den løn, han 
havde oppebaaret som lærer ved skolen, 672 kr. aarlig for 7 
timer ugentlig; herved blev dog taget hensyn til Conradis for
tjenester af sangens opkomst i vor by i det hele, ikke blot til 
hans virksomhed som sanglærer ved borgerskolen. Hans timer 
er overdragne til den ovenfor nævnte cand. real. Einar A as, 
der er en musikalsk uddannet mand og dygtig sanger.

Frk. Signy Henriksen fratraadte sit vikariat i december 
1890. I hendes post blev fra begyndelsen af 1891 ansat frk. 
Charlotte Corneliussen, tidligere lærerinde ved Kristiania 
folkeskoler.

Lærer P. Olsen havde det hele skoleaar permission med 
vikar paa egen bekostning for under et ophold paa Vestlandet 
at styrke sin helbred, der i den senere tid havde været noget 
vaklende. Som hans vikar arbeidede seminarist Amt Næ s s.

Endelig havde sproglærer A. Mes se 11 permission fra be
gyndelsen af april til skoleaarets slutning for at styrke sine 
kræfter, som slog ham feil. Udgifterne til hans vikar blev ud
redet af bykassen. Som hans vikar arbeidede cand. mag. A. 
Bødtker.

Da cand. real. Einar Aas overtog endel af Thues timer, 
kunde han ikke bestride alle sine egne timer. Nogle af disse 
blev derfor overdraget til timelærer cand. theol. S. Refsum, der 
saaledes for skoleaaret fik et større antal timer ved skolen end 
tidligere.

Forøvrig har skolens lærerpersonale været det samme som 
i skoleaaret 1889—90. Skolen'har altsaa i det forløbne skole
aar havt følgende lærere:
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Bestyrer :

Jespersen, Jesper. Født 1833, seminarist 1853, student 1859, 
cand. tlieol. 1866, ansat oktober 1881;

Inspektør:

Corneliussen, Andreas Martin. Født 1852, student 1869, 
cand. tlieol. 1878, ansat som timelærer 1871, efter det fra 
august 1882 indførte regulativ for lønningerne : anciennitet 
som fast lærer fra august 1876, ansat som inspektør fra 
august 1887.

Fast ansatte lærere af første lønningsgrad:

Messeli, Anders Dedekam. Født 1825, sproglærer, lærer ved 
skolen fra april 1861, anciennitet at regne efter mere end 
1 2 aars tjenestetid.

Sundt, Michael. Født 1831, student 1851, cand. mag. 1858, 
ansat januar 1866, anciennitet fra august 1876.

Iversen, Johan Henrik. Født 1837, student 1856, cand. 
philos. 1858, sproglærer, ansat august 1866, anciennitet fra 
august 1876.

Corneliussen, Andreas Martin. Inspektør, se ovenfor.
Grüner, Herman Christian Hegge. Født 1834, officer 1855, 

kaptein 1872, ansat januar 1865, anciennitet fra august 1877.
S chni ti er, Didrik Hegermann. Født 1831, student 1851, 

cand. theol. 1863, ansat januar 1879 (tidligere lærer ved 
skolen 1860—65), anciennitet fra august 1882.

Holst, Victor. Født 1862, student 1880, sproglig-historisk 
lærerexamen 1886, ansat september 1887, anciennitet fra 
januar 1888.

Berg, Otto. Født 1860, student 1 879, mathematisk-natur- 
videnskabelig lærerexamen 1887, konst, i 1885, fast ansat 
februar 1888, anciennitet fra januar 1888.

Thue, Axel. Født 1863, student 1883, mathematisk-natur- 
videnskabelig lærerexamen 1889, ansat fra august 1890. 
(Permitteret det hele skoleaar).
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Fast ansatte lærere af anden lønningsgrad:

Olsen, Peder Nikolai Juel. Født 1831, seminarist 1854, ansat 
august 1869, anciennitet at regne efter mere end 9 aars 
tjenestetid. (Permitteret det hele skoleaar).

Lund, Andreas. Født 1851, seminarist 1871, student 1881, 
cand. philos. 1883, ansat november 1877, anciennitet fra 
august 1877.

Kjørstad, Olaf. Født 1853, student 1872, cand. philos. 1874, 
ansat januar 1878, anciennitet fra august 1879.

Gran, Thorstein. Født 1852, seminarist 1873, ansat august 
1885, anciennitet fra samme tid.

A as, Einar Adolf. Født 1857, seminarist 1882, student 1884, 
mathematisk-naturvidenskabelig lærerexamen 1890. ansat i 
august 1886, anciennitet fra januar 1887.

Timelærere:

Haslund, Ludvig August. Født 1847, landskabsmaler, ansat 
april 1874.

Bjørnseth, Johan Hagbart. Født 1852, officer 1873, premier- 
løitnant 1882, ansat december 1882.

Refsum, Sigvald Bernhard. Født 1861, student 1881, cand. 
theol. 1886, ansat august 1887.

Hørven, Christen O. Født 1853. Udexamineret fra Kristiania 
handelsgymnasium 1878, bogholder, ansat november 1889.

Lærerinder:

Frøken Liitken, Ingeborg Kristiane. Født 1847, ansat angust 
1879, anciennitet fra samme tid.

» F o ss, Martha Elise. Født 1849, ansat mars 1880, 
anciennitet fra august 1880.

» Kulsberg, Gunborg Agnes. Født 1858, lærerindeexamen 
1882, ansat august 1882, anciennitet fra samme tid.

» Corneliussen, Charlotte Johanne. Født 1866, guvernante- 
examen 1885, ansat januar 1891, anciennitet fra samme tid.
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Vikarierende lærere og lærerinder:

Hals, N. K., kaptein, hele skoleaaret.
Næss, Arnt, seminarist, hele skoleaaret.
Frk. Henriksen, Signy, august—december.

Skolens kasserer er eand. theol. A. M. Corneliu s sen 
siden oktober 1878.

Vagtmester ved skolen er fhv. brandkonstabel Olaf Chr. 
Sanne, ansat vaaren 1881.

III. Disciplenes antal ni. ni.
Skolen arbeidede i det forløbne skoleaar med den i skole

planen bestemte klasseinddeling, 3 etaarige opadstigende forbere
delsesklasser og 6 etaarige opadstigende middelskoleklasser. Til 
samtlige klasser var der parallelklasser, saa der ialt var 18 
særskilte klasser.

Følgende tabel viser elevantallet i de forskjellige klasser i 
hvert af de 4 kvartaler i skoleaaret:
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Forberedelsesskolen 1 kl......................43 46 48 48
2......................46 50 48 46
3......................61 61 63 60

Tilsammen 150 157 159 154
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Overført 150 157 159 154
Middelskolen I...................... 67 70 67 66

II...................... 71 71 72 72
Ill E....................... 60 59 5 8 58
Ill L....................... 10 10 10 10
IV E....................... 47 46 41 38
IV L....................... 13 13 13 13
VE....................... 42 42 38 33
V L....................... 5 4 4 3

VI E....................... 29 28 26 25
VI L....................... 7 7 7 7

Tilsammen 351 350 336 325
Samlet antal 501 507 495 479

Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser i det forløbne 
skoleaar er fremstillet i nedenstaaende oversigt:
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Forberedelsesskolen 1 kl. . 6 aar Hi aar li aar
2 . . 7 « Hi « li «

3 . . 8 « Hi « i O 
1 2 «

Middelskolen I . . 9 « 10 A « iA «
II . . 10 « h A « iA «

III . . 11 « nA « H «
IV . . 12 « 13 « i «
V . . 13 « 14A « i A «

VI . . 14 « 15 A « i A «
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Aldersforholdene er lidt gunstigere end for skoleaaret 18|§. 
Medens gjennemsnitsalderen for dette aar var 12| maaned over 
den alder, som af kirkedepartenientet er betegnet som normalder, 
var den i 18|ÿ 11 maaned over normalalderen, altsaa forholdet 
1 maaned gunstigere end det foregaaende skoleaar.

3 elever var fra andre byer eller fra fjernere liggende 
landdistrikter. 31 elever hørte hjemme i de nærmere strøg af 
Aker og Asker og søgte skolen fra sine hjem, tildels pr. jern
bane. De øvrige elever var hjemmehørende i Kristiania.

IV. Fagfordelingen.

De forskjellige fag i de forskjellige klasser var i skoleaaret 
1890—91 fordelte paa følgende maade mellem lærerne: 
Bestyreren:

Religion i VI mdkl. b og V b . . . . 4 t.
Modersmaal i VI b og V b...........................6 t.

-----------  10 timer.
Inspektør Corneliu s sen, klasseforstander i VI a:

Religion i VI a, V a og IV a . . . 6 t.
Modersmaal i VI a, V a, IV a, IV b .14 t.

------------- 20 timer. 
Messeil:

28 timer.

Engelsk i IV a, IV b, III a, 
Fransk i VI a, VI b, V a, V

Sundt, klasseforstander i V a: 
Historie i VI a og b, V a og b, 
Geografi i de samme klasser

III b . . 
b .1 . .

18 t.
10 t.

28 timer.

30 timer.

18
12

t.
t.

IV a og b

Iversen, klasseforstander i IV b :
Tysk i V b, IV a og b, III a og b , II a 28 timer.

Grüner, klasseforstander i VI b:
Tysk i VI a og b, V a . • 12 t.
Engelsk i VI a og b, V a og b . 16 t.
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Sch nitler, klasseforstander i II b :
Historie i III a og b, II a og b, I a og b 18 t.
Geografi i II a og b, I a og b . . . 10 t. 

------------- 28 timer.
Berg, klasseforstander i V b:

Mathematik i VI b, V b, IV b, III b . 17 t.
Praktisk regning i IV b, III b . . . 6 t.
Naturfag i VI b, V b, IV b . . . . 7 t. 

-----------  30 timer.
Holst, klasseforstander i III b: 

Latin i VI b—III b...........................23 t.
Modersmaal i III b..................................... 5 t.

-----------  28 timer.
Lund, klasseforstander i III b: 

Modersmaal i II b og 3 b................ 13 t.
Tysk i II b...................................................... 6 t.
Historie og geografi i 3 b...........................5 t.
Regning i 3 b.................................................5 t.

-----------  29 timer.
Kj erst ad, klasseforstander i III a:

Religion i IV b, III a og b, II b, Ib 12 t.
Modersmaal i III a......................................6 t.
Skrivning i I a og b, 3 a og b . . . 12 t. 

-----------  29 timer.
Gran, klasseforstander i II a:

Regning i II a og b, I a og b . . . 16 t.
Skrivning i VI—II................................... 14 t.

-----------  30 timer.
Aas:

Naturfag i VI a, V a, IV a, III—I . 19 t.
Geografi i III a og b . . . . . . . 4 t.
Sang gjennem hele skolen...........................7 t.

-----------  30 timer.
Hals, klasseforstander i IV a :

Mathematik i VI a, V a, IV a, III a . 16 t.
Regning i IV a, III a................................ 6 t.

-----------  22 timer.
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Næ s s, klasseforstander i I b og 3 a:
Religion i 3 a og b..................................... 4 t.
Modersmaal i I b, 3 a........................... 16 t.
Historie og geografi i 3 a...........................5 t.
Regning i 3 a................................................ 5 t.

Refsum, klasseforstander i I a:
Religion i II a, I a......................................6 t.
Modersmaal i II a, I a.............................. 13 t.

Haslund: Tegning gjennem hele skolen .
Bjørnseth: Gymnastik gjennem hele skolen 
Hørven: Bogholderi i VI a og b . 2 t.

Handelsregning i VI a og b, V a og b 6 t.

Frk. Liitken, klasselærerinde i 2 forbkl. a .
« Foss, do. i 2 « b .
« Kul sb erg, do. il « a . . .
« Henriksen, senere
« Corneliussen, do. il « b . .

30 timer.

I 9 timer. 
19 timer. 
18 timer.

8 timer. 
24 timer. 
24 timer. 
24 timer.

24 timer.



46 Kristiania borger- og realskole. [1890

Der har ingen anden kombination af klasser fundet sted 
end den, som ovenstaaende tabel udviser, nemlig at de parallele 
klasser har havt fælles undervisning i sang og gymnastik, de 
to VI mdkl. tillige i handelsregning, bogholderi og tegning.

Latinlinjens elever har havt sin plads i middelskolens b- 
klasser fra III opover. Disse klasser har saaledes bestaaet af 
dels latinere, dels engelskmænd. Latinerne har havt undervis
ning i latin i de timer, da engelskmandene har liavt undervis
ning i engelsk, handelsregning og bogholderi eller tegning. I 
disse timer har altsaa to lærere arbeidet i samme klasse, selv
følgelig i forskjellige værelser.

I undervisningen i fransk deltog 33 disciple.
2 elever var i henhold til skoleplanens § 3 paa grund af 

tungt nemme fritaget for undervisningen i fremmede sprog. 1 
var som søn af en familie af ikke-luthersk bekjendelse fritaget 
for undervisningen i religion. 25 elever var, samtlige efter læge
attest, fritagne for undervisningen i gymnastik i det hele skole- 
aar eller en større del deraf. For undervisningen i sang var 
2 fritagne efter lægeattest og desuden endel, som sanglæreren 
fritog paa grund af mangel paa gehør eller stemme.
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VI. Undervisningen.

Følgende pensa er gjennemgaaede i skoleaaret:

A. I forberedelsessliólen.

1 ste klasse.

Religion: Fortalt og gjenfortalt de vigtigste begivenheder af 
det gamle testamente indtil «Moses» samt de vig
tigste begivenheder af Jesu liv i forbindelse med fore
visning af tilsvarende bibelske billeder. Nogle lette 
salmevers er lærte udenad efter lærerindens mundtlige 
foresigen.

Modersmaalet: Lyd- og skrivelæsemethoden. Gjennemgaaet 
Jespersens abc og Erichsen og Paulsens læsebog 1ste 
del fra «læsestykker» bogen ud. Nogle smaasange 
er lærte og sungne. Afskrift og diktat, tildels i bog, 
med betegnet stavelsedeling. Anskuelsesøvelser, for
tællinger, eventyr.

Regning: Indøvelse af tal kredsen til 100 med øvelse i at 
opløse, læse og skrive disse tal. Øvelser i at addere 
og subtrahere med enere inden denne talkreds, lige- 
saa i multiplikationstabellen til og med 5. Blot hoved
regning. Anskuelsesmidler: regnekuber, kugleramme.

Skrivning: Grundtrækkene til det lille latinske alfabet og 
alfabetet selv er indøvet efter en systematisk grup
pering. Lettere sammenskriftforbindelser. Materiel
let i den første tid skifertavle og griffel, senere pen 
og skrivebog.

2den klasse.

Religion: Efter Vogts lille bibelhistorie er fortalt og gjenfortalt 
fra skabelsen til «Josva» og de vigtigste begiven
heder af Jesu liv, noget flere og noget udførligere 
fortalt end i 1ste klasse. Bibelske billeder foreviste. 
Nogle salmevers og smaa bønner lærte.
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Modersmaalet: Af Erichsen og Paulsens læsebog læst 2den 
dels første afdeling. Læsestykkerne tildels gjenfor- 
talte af børnene. Nogle smaadigte lærte udenad. 
Afskrift, diktat.

Regning: Udvidelse af kjendskabet til tallene til hundreder af 
tusender og øvelser i at læse og skrive tal. Øvelser 
i hovedregning med tiere og enere som adderende 
led o.g som subtraktor. Den lille multiplikationstabel. 
I skriftlig regning indøvet addition, subtraktion og 
multiplikation med ensifret multiplikator. (Nicolai- 
sens tavleregningsopgaver 1ste hefte fra 4de til 6te 
trin er gjennemregnet.)

Skrivning: Det lille latinske alfabet videre indøvet, ogsaa 
ved sammenskrift. Grundtrækkene til det store la
tinske alfabet og alfabetet selv.

Geografi: Under anskuelsesøvelser er de vigtigste geografiske 
grundbegreber gjennemgaaede. Øvelser i tegning af 
situationsrids af skolebygningen med nærmeste om
givelser til forstaaelse af kartmæssig fremstilling; 
Kristiania med omegn. En kort oversigt over Nor
ges geografi efter vægkartet med øvelse i at efter- 
tegne kartet i løst omrids.

3 dj e klasse.

Religion: Det gamle testamente gjennemgaaet efter Vogts 
lille bibelhistorie. De tidligere gjennemgaaede for
tællinger af det nye testamente repeterede. Tekst
ordene til katekismens 3 første parter lærte. 4 smaa 
salmer lærte og de tidligere lærte salmevers repe
terede.

Modersmaalet: Læsning: 2den afdeling af Erichsen og 
Paulsens læsebog 2den del er gjennemgaaet efter 
forberedelse hjemme. Korlæsning anvendt. Flere 
digte lærte udenad.

Gjennem en række af eksempler og ved analyse i 
eksempelsamlingen og læsebogen er indøvet sætningen 
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med subjekt, prædikat og komplement samt de vig
tigste ordklasser.

Diktat, afskrift og udenadskrift afvekslende 3 
gange ugentlig.

Regning: Kjendskab til talsystemet udvidet til millionen. 
Fortsættelse af forrige klasses liovedregningsøvelser. 
Børnene er gjort bekjendte med kronemynt, meteren 
og literen og deres to første underafdelinger.

I skriftlig regning indøvet de 4 regningsarter i 
ubenævnte tal. (Nieolaisens 4de—6te trin repeteret 
og de første afsnit af 8de og 9de trin gjennemgaaet.) 

Skrivning: Repetition og fortsat indøvelse af det store og 
lille latinske alfabet, bogstaverne enkeltvis og i sam
menskrift. Taktskrivning.

Geografi: Efter globus og planiglobier er gjennemgaaet lan
dets og vandels fordeling paa jorden med verdensdele 
og verdenshave osv. Efter Europa-kartet er meddelt 
en kort oversigt over det vigtigste af Europas geografi. 
Paa lignende maade er meddelt et kort omrids af 
Palæstinas geografi. Alt efter mundtlig fremstilling.

Historie: Et udvalg af de interessanteste og merkeligste be
givenheder af fædrelandets historie fortalt og gjen- 
fortalt af eleverne under forevisning af billeder for 
de fortællinger, til hvilke man har billeder.

B. I middélskolen.

Religion.

I kl. Gjennemgaaet det nye testamente efter Vogts lille bibel
historie. Tekstordene til katekismens 5 parter og 
derefter de to første parter med Luthers forklaring er 
gjennemgaaede, ligesaa et lidet udvalg af bibelsprog af 
hustavlen og sentenserne. 4 nye salmer er lærte, de 
tidligere lærte repeterede.

II kl. Vogts bibelhistorie for borgerskoler er gjennemgaaet fra 
begyndelsen til «Eli og Samuel.» Jødelands geografi er 

Kristiania borger- og realskole. 4
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gjennemgaaet i kort omrids. Katekismens 5 parter samt 
et udvalg af hustavlen og sentenserne. Endel salmer. 

III kl. Bibelhistorie: Fra Samuels bøger ud det gamle 
testamente med forbigaaelse af udsigterne over de po
etiske og profetiske skrifter, af apokryferne kun læst 
Makkabæernes bøger, stadig under henvisning til den 
bibelske geograft og kart. Katekismus: repeteret de 
3 sidste parter, lært endel sprog af hustavlen og senten
serne. Forklaring: 1ste part efter Sverdrup (de 
indcirklede stykker er oversprungne). Endel salmer er 
lært udenad.

IV kl. Bibelhistorie: Fra det nye testamentes begyndelse 
til apostlernes gjerninger. Forklaring: 2den part (de 
indcirklede stykker er oversprungne). Kortfattet over
sigt over kirkeaaret mundtlig meddelt.

V kl. Bibelhistorie: Fra apostlernes gjerninger bogen ud, 
repeteret det gamle testamente, gjennemgaaet oversigten 
over de poetiske og profetiske skrifter. Forklaring: 
de 3 sidste parter; 1ste part repeteret.

VI kl. Repeteret det nye testamente og vigtigere og vanske
ligere afsnit af det gamle testamente. Den bibelske 
geografi repeteret i sammenhæng. Forklaringens 4 sidste 
parter repeteret (de indcirklede stykker fordres ikke 
lært udenad). En kortfattet oversigt over gudstjenestens 
ordning meddelt mundtlig.

Modersmaalet.

I kl. Læsning med samtaler om og gjengivelser af det læste 
efter Erichsen og Paulsens læsebog 2den del, 3dje afde
ling. Nogle digte lærte udenad efter læsebogen. Sæt
ningsdelene og ordklasserne er gjennemgaaede og ind
øvede efter Hofgaards lille norske grammatik og Jensens 
eksempelsamling. Diktat afvekslende med afskrift og 
udenadskrift 2 timer ugentlig; udenadstavning.

II kl. Læsning efter Erichsen og Paulsens læsebog 3dje del 
— i det væsentlige det i forord til 4de udgave antydede 
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pensum. Foredrag af udenadlærte digte. Grammatik: 
formlæren og enkelte dele af sætningslæren gjennem- 
gaaet efter Hofgaards lille grammatik med analyse efter 
Jensens eksempelsamling. (I I og II mdkl. er gjen- 
nemgaaet det væsentlige af Hofgaards lille norske gram
matik.) Diktat, afvekslende med afskrift og udenad- 
skrift; smaa gjenfortællinger. Brugen af de vigtigste 
skilletegn indøvet.

III kl. Læsning efter Erichsen og Paulsens læsebog 3dje del 
(det i forordet for denne klasse opførte læsestof) med 
forklaring og gjengivelse af det læste. Udenadlærte 
digte efter samme læsebog. Grammatik: repetition 

■ af Hofgaards lille grammatik i sammenhæng; analyse 
væsentlig efter læsebogen. Retskrivningsøvelser som i 
forrige klasse, gjenfortællinger. Forsøg paa en let selv
stændig stil af beskrivende art: «et frikvarter.»

IV kl. Læsning: Erichsen og Paulsens læsebog 3dje del, 
det i forordet opgivne pensum for klassen. Foredrag af 
udenadlærte digte. Efter Hofgaards større grammatik 
repeteret det vigtigste af formlæren og læst sætnings
læren i sammenhæng. Stadig analyse. Skriftlige øvelser:, 
diktat, skriftlig analyse, hveranden uge en stil af for
tællende, skildrende eller beskrivende indhold. I skole- 
aaret er følgende udarbeidelser skrevne: 1) Min første 
ridetur. 2) Da jeg faldt i vandet. 3) Da vi havde 
maanedslov. 4) Snefæstningen. 5) Gutten, som altid 
forsov sig. 6) Min drøm inat. 7) Studenterlunden i 
Kristiania (udarbeidet paa skolen). 8) Nytorvet. 9) 
Huskatten. 10) Koen. 11) Sne paa skolens legeplads. 
12) I skolegaarden om sommeren.

V kl. Læsning: Erichsen og Paulsens læsebog 3dje del, 
det meste af det i forordet opgivne pensum for klassen, 
desuden af Erichsens «Norske læsestykker for middel
skolens øverste klasse» : «Den politiske kandestøber» og 
flere kortere prosaiske og poetiske stykker. Foredrag 
af udenadlærte digte. Repetition af det væsentligste af 
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sætningslæren, ledsaget af stadig analyse. Skriftlige 
arbeider: diktat, skriftlig analyse samt hveranden uge 
en stil af beskrivende, skildrende eller fortællende ind
hold. I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevne: 
1) Paa bryggen, naar dampskibet afreiser. 2) Beskri
velse af den sidste examensfest. 3) Min morsomste dag 
i sommerferierne. 4) En sjømand fortæller om sin sidste 
reise. 5) En femkroneseddel fortæller sin historie. 6) 
Den time, da læreren var syg. 7) Beskrivelse af det 
hus, jeg bor i. 8) Hele familien paa landtur. 9) Jule
aftens eftermiddag paa byens gader. 10) Kristiania 
marked (tentamen). 11) Første april. 12) Fortæl om 
fjeldfinnerne og deres levemaade. 13) Fiskebryggen i 
Kristiania og livet der. 14) En søndags eftermiddag 
paa st. Hans-haugen. — Anvisning til at forfatte dispo
sitioner; nogle dispositioner udarbeidede paa skolen.

VI kl. Læsning: Stykker af Erichsen og Paulsens læsebog 
3dje del og af «Norske læsestykker for middelskolens 
øverste klasse», udgivne af A. E. Erichsen, væsentlig 
af de nedenfor nævnte forfattere. Med Broch og Seips 
«Kortfattet norsk og dansk literaturhtstorie, nærmest til 
brug for middelskolen» som ledetraad er gjennemgaaet 
de væsentligste af fællesliteraturens forfattere fra Hol
berg af, af den nyere danske literatur Oehlenschläger, 
Grundtvig, Ingemann og H. C. Andersen samt af den 
nyere norske literatur Wergeland, Welhaven, Asbjørnsen, 
Moe, Bjørnson, Ibsen, Lie og mindre udførlig enkelte' 
andre forfattere. Verslæren og digtarterne gjennem
gaaet. — Leilighedsvis mundtlig og skriftlig analyse. 
— I regelen hveranden uge en udarbeidelse af beskri
vende, skildrende, fortællende eller lettere ræsonnerende 
indhold. I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevne: 
1) Naar jernbanetoget kommer. 2) To timer i en jern
banekupé. 3) Terje Vikens liv i sammendrag — til 
han kom hjem fra sit fangenskab. 4) Blomster-Ole, 
gjengivelse af fortællingen. 5) Skildring af en sommer
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dag paa landet. 6) Beskriv opførelsen af et hus i vor 
by, og fortæl 0111 de forskjellige haandverkeres arbeide 
derved. 7) Hvilke mennesker har været i virksomhed for 
at forsyne vort middagsbord? 8) En skildring af dyre
livet i vore skove. 9) Fortæl om den nytte, vi har af 
vore skove. 10) Drøvtyggernes bygning og levesæt. 
11) Haren, dens levevis og dens tiender (tentamen). 
12) Fortæl kortelig om kristendommens indførelse i 
Norge. 13) Jernet og dets betydning for menneskene. 
14) Kurvkonerne i Kristiania (karakterskildring). 15) 
Vognmændene i Kristiania. — Øvelser i at udarbeide 
dispositioner.

Tysk.

I kl. Artikelen i nom. sing, og piur. Eksempler paa sub
stantivernes kjøn og talbøinihg. Verbets hovedtider i 
aktiv (Knudsens elementar- og læsebog sidste udgave 
til s. 23).

II kl. Det væsentlige af de regelmæssige bøjningsformer i de 
forskjellige ordklasser er indøvet efter elementarbogen. 
(Knudsens elementarbog 9de udgave fra s. 23 til s. 47, 
af de norske stykker er dog kun endel gjennemgaaet 
mundtlig, fremdeles «Gespräche» s. 59—69 og enkelte 
af de sammenhængende læsestykker). Adjektivernes og 
adverbiernes gradbøining og talordene er gjennemgaaet 
efter Løkkes lille grammatik. Diktater ; nogle faa stile 
efter de norske stykker i elementarbogen.

Ill kl. Formlæren er gjennemgaaet i sammenhæng efter Løkkes 
lille grammatik ved Johanssen indtil afsnittet om sam
mensatte verber, til hvis gjennemgaaelse Knudsens ele
mentarbog s. 47—51 er benyttet. De norske stykker 
i elementarbogen er gjennemgaaede dels mundtlig, dels 
skriftlig. Af sammenhængende stykker er læst efter 
Knudsens bog 9de udg. omtr. 35 sider. Udenadlæsning, 
stile og diktater.
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IV kl. Formlæren repeteret efter Løkkes lille grammatik. De 
vigtigste syntaktiske regler (prædikatsordet, verbets 
styrelse, vigtigere tids- og stedsbestemmelser med og 
uden præposition, bisætninger og ordstillingen i samme) 
er indøvet dels efter Løkkes grammatik, dels gjennem 
stile efter Knudsens tyske stiløvelser, af hvilke er gjen
nemgaaet dels skriftlig, dels mundtlig de fleste enkelte 
eksempler samt de fleste af de sammenhængende stykker 
i 1ste afdeling. Omtrent 40 sider af Pauss og Lassens 
læsebog, 2det oplag, er gjennemgaaet. — Udenadlæren, 
diktat.

V kl. Syntaksen gjennemgaaet i sammenhæng efter Løkkes 
lille grammatik, formlæren repeteret i sammenhæng efter 
Løkkes større grammatik. 1 hjemmestil og 1 extem- 
poralstil om ugen efter Mohr & Outzens stiløvelser; 
mundtlig oversættelse fra norsk til tysk efter samme 
bog. Læst omtrent 60 sider prosa af Pauss og Lassens 
tyske læsebog, af poesi nogle faa digte. — Udenad
læren med skriftlig og mundtlig gjengivelse.

VI kl. Formlæren repeteret efter Løkkes større grammatik, 
syntaksen efter den lille. Stilskrivning og mundtlig 
oversættelse fra norsk til tysk som i foregaaende klasse 
efter Mohr & Outzens og efter Hofgaards stiløvelser. 
Af og til øvelse i at skrive extemporalstile uden hjælp 
af lexikon (dertil sammensatte stykker med blot kjendte 
ord), ligesom af og til øvelse i fri mundtlig eller skrift
lig gjengivelse af en (paa tysk) oplæst liden anekdot 
eller fortælling. Læst Schillers «Wilhelm Tell». Til 
øvelse i extemporaloversættelse er benyttet Gerstäckers 
«Herrn Mahlhuber’s Reiseabentheuer». — Udenadlæren 
af mindre prosaiske og poetiske stykker.

Engelsk.

III kl. Engelsk læsebog for begyndere af Løkke (3dje udgave 
ved Sommerfelt), udtalelære med et udvalg af de til 
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denne føiede eksempler er læst og repeteret, § l—34. 
«Short sentences» (s. 21—32) og «easy dialogues» (s. 
36—49) er gjennemgaaede, for det meste lærte udenad. 
De sammenhængende læsestykker s. 60—74 er læste og 
repeterede. Af Løkkes grammatik ved Western læst 
og repeteret: artiklerne, substantivets tal og genitiven, 
adjektivernes komparation, talordene, pronomenerne (ikke 
de ubestemte), hjælpeverberne, verbernes svage bøining 
samt de i læsestykkerne forekommende uregelrette verber.

IV kl. Den hele formlære gjennemgaaet i sammenhæng efter- 
Løkkes lille grammatik. Af syntaksen gjennemgaaet 
med enkelte udeladelser fra § 92 til § 126, det gjen
nemgaaede indøvet ved stile i udvalg efter Knudsen og 
Løkkes stiløvelser. Af Løkkes læsebog læst s. 74— 
128. Enkelte stykker lært udenad med mundtlig og 
skriftlig gjengivelse. Jevnlig diktatskrivning efter for
beredelse.

V kl. Det vigtigste af syntaksen gjennemgaaet efter Løkkes 
(større) grammatik; de mindre vigtige afsnit er natur
ligvis oversprungne. Formlæren repeteret efter den 
større grammatik. 1 hjemmestil og 1 extemporalstil 
ugentlig. Brekkes læsebog for middelsk. V og VI kl. 
fra begyndelsen til s. 57 læst og repeteret. Stykket 
«Maleachi Bone» er benyttet til extemporaloversættelse, 
og de poetiske smaastykker er lært udenad. Udenad- 
læsning, retroversion, diktat.

VI kl. Repetition af det hele grammatiske pensum efter Løkkes 
større grammatik. 1 hjemmestil og 1 extemporalstil 
ugentlig. Øvelser i mundtlig retroversion af lette norske 
stykker ex tempore. Af Brekkes læsebog er læst om
trent 60 sider, hvoraf enkelte stykker er repeteret. 
Til extemporaloversættelse er benyttet uddraget i læse
bogen af Marryat «The settlers in Canada». Udenad- 
læren med gjengivelse.
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Latin.

III kl. Efter Schreiners grammatik er gjennemgaaet det væ
sentlige af substantivets, adjektivets, pronomenets og 
verbets bøining. Af Andersens læsebog 24 sider; re- 
troversionsovelser drevne saavel skriftlig som mundtlig.

IV kl. Af Schreiners grammatik er den hele formlære gjennem
gaaet, dog med forbigaaelse af enkelte mindre vigtige 
punkter. De vigtigste afsnit af syntaksen mundtlig 
gjennemgaaede og indøvede gjennem læsebogens eksempel
samling (de vigtigste afsnit af kasuslæren samt det vig
tigste om hoved- og bisætninger). En gang ugentlig 
skolestil efter dikterede eksempler. Ca. 20 sider af 
Andersens læsebog samt af Cornel: Themistokles og 
Aristides.

V kl. I grammatik er formlæren repeteret i sammenhæng og 
de vigtigere punkter af syntaksen gjennemgaaede efter 
Schreiners grammatik. 1 time ugentlig skolestil, i sidste 
halvaar ogsaa 1 hjemmestil hver anden uge. Af Cornel: 
Epaminondas, Iphikrates. Af Cæsar de bello Gall. 1ste 
bog 12 kapitler. Af Phædri fabler 300 vers.

VI kl. Repetition af formlæren efter Schreiner ; det væsentligste 
af syntaksen gjennemgaaet, dels fortløbende efter gram- 
matiken, dels gjennem henvisninger under forfatterlæs
ningen. 1 skolestil ugentlig og 1 hjemmestil hver anden 
uge. Cæsar de bello Gall. 1ste bog fra kap. 13 ud 
samt 2den bog. Af Phædri fabler 100 vers.

Er an sk.

V kl. Knudsens «kortfattet fransk grammatik» gjennemgaaet 
fra begyndelsen til § 68; de uregelmæssige verber (§ 
68) ikke gjennemgaaet i sammenhæng, men enkelte 
taget lejlighedsvis, eftersom de bar forekommet i det 
læste. Af Knudsen og Wallems læsebog, I del, læst 
de første 22 sider med retroversionsøvelserne s. 107 
—110.
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VI kl. Repetition af formlæren, de uregelmæssige verber gjen
nemgaaet i sammenhæng. Af syntaksen gjennemgaaet 
de allervæsentligste punkter, deriblandt det vigtigste af 
ordstillingen og participiets bøining, efter Knudsens lille 
grammatik. Af Knudsen og Wallems læsebog, I del, 
læst og repeteret fra s. 23 til s. 60, de forekommende 
3 smaa digte oversprungne.

Praktisk regning.

I kl. Repeteret de fire regningsarter i ubenævnte og ensbe
nævnte hele tal med udvidelse af talsystemet over 
millionen. De fire regningsarter i benævnte decimaltal 
med indøvelse af de decimale mynt-, maal- og vegt- 
enheder. (Nicolaisens regneskole: 7de trin, de sidste 
afsnit af 8de og 9de trin samt 10de, Ilte og 12te trin 
med forbigaaelse af IV afsnit, udmaaling af parallelo
grammer).

II kl. Fuldstændigere gjennemgaaelse af de fire regningsarter 
i forbindelse med repetition af det metriske system. 
Udmaaling af parallelogrammer. Indøvelse af de fire 
regningsarter i almindelig brøk samt regning med tids- 
og tælleenhederne. (Regneskolen : Repetition af 10de— 
12te trin, første gjennemgaaelse af 14de—15de trin). 

III kl. Repetition af almindelig brøk og decimalbrøk. Enkelt 
reguladetri og lette opgaver i sammensat reguladetri 
med reduktion til enheden. (Johannesens regnebog 3dje 
hefte).

IV kl. Repeteret reguladetri, idet regningsarten navnlig er an
vendt til rente- og procentberegninger.

V kl. Indøvelse af rabat-, diskonto-, delings- og blandingsreg
ning. For engelsklinjen desuden gjennemsnitsregning 
og kjendskab til mynt, maal og vegt i de fremmede 
lande, hvormed vort land staar i mest udstrakt forret* 
ningsforbindelse. Kursregning.

VI kl. Beregning af simple stereometriske legemers kubikind
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hold. Rentes rente under anvendelse af logarithmer. 
For engelsklinjen desuden rentes- diskonto- og veksel
regning samt kjedereglen og dens anvendelse ved bereg
ning af rentes rente og indirekte kurs; beregning af 
fakturaer og simplere sammensatte kalkulationer.

Bogholderi.

VI kl. Det dobbelte bogholderi, udført gjennem nogle eksempler 
paa forretningsgange af kortere og længere varighed. 
De i forretningslivet almindelige bøger er blevet førte, 
og eleverne er gjort bekjendte med de almindelig fore
kommende forretningsdokumenter.

Mathematik.

Ill kl. Konstruktionsøvelser 1 time ugentlig efter Getz’ kon
struktionsbog, første hefte, hvorunder børnene er gjort 
bekjendte med de elementære geometriske begreber.

IV kl. Arithmetik: Hovedsætningerne af læren om hele og 
brudne tal for de 4 regningsarters vedkommende (1ste 
og 2den bog af Bonnevies lærebog med tilhørende op
gaver).

G e o m e t r i : De vigtigste sætninger om rette linjers 
gjensidige stilling, trianglers kongruens, tre- og firkanters 
inddeling og hovedegenskaber (1ste bog af Bonnevies 
lærebog med tilhørende konstruktioner).

V kl. Arithmetik: Ligninger af første grad med en og flere 
ubekjendte, de vigtigste sætninger af proportionslæren 
samt af potens- og rodlæren (3dje og 4de bog af Bonne
vies lærebog til logarithmer, med forbigaaelse af enkelte 
dele af rodlæren).

Geometri: Cirkler, rette linjer i forhold til cirklen, 
cirklers gjensidige stilling, central- og periferi-vinkler, 
linjers, vinklers og polygoners udmaaling (2den, 3dje 
og 4de bog af Bonnevies lærebog med tilhørende kon
struktioner).
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VI kl. Arithmetik: Logarithmer og andengradsligninger (efter 
Bonnevies lærebog).

Geometri: Ligedannede triangler, polygon- og cirkel
beregninger (5te og 6te bog af Bonnevies lærebog med 
tilhørende konstruktioner og beregningsopgaver).

Blandede opgaver. Repetition af det hele mathema- 
tiske pensum.

Geografi.

I kl. Under tegning af karter i løse omrids er de europæiske 
lande gjennemgaaet i sammentrængt fremstilling. (Horns 
lærebog i geografi for middelskolen, første trin, fra be
gyndelsen til s. 37).

II kl. Norges geografi repeteret. De øvrige verdensdele gjen
nemgaaet paa lignende maade som Europa i I kl. (Horns 
lille geografi s. 37 til slutningen). Mundtlig meddelt 
det allervæsentligste af den astronomiske og fysiske 
geografi.

III kl. Repeteret Norge efter den lille geografi. Under stadig 
øvelse i karttegning er Asia, Afrika, Amerika og Au
stralien gjennemgaaede efter Horns lærebog i geografi 
for middelskolen, 2det trin (2den udgave s. 1—65).

IV kl. Horns geografi fra begyndelsen af Europa til Danmark 
(2den udgave s. 66—132). Repeteret Norge efter 
Christensens udtog af Geelmuydens geografi.

V kl. Horns geografi, læst og repeteret de nordiske lande, s. 
126—165, politisk geografi og geografiens historie, s. 
177—183; gjennemgaaet mathematisk geografi, s. 166 
—171 (3dje udgave).

VI kl. Horns geografi for middelskolen repeteret.

Historie.

I kl. Erichsens «En liden verdenshistorie» læst og repeteret 
forfra til s. 79 (4de udgave), «to vigtige opfindelser» 
(kruddet og bogtrykkerkunsten).
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II kl. Erichsens verdenshistorie s. 79 til slutningen. Derefter 
Nissens «Verdenshistoriens vigtigste begivenheder» for
fra til Romulus (10de udgave s. 55).

III kl. Nissens verdenshistorie fra Romulus til trediveaarskrigen 
(s. 55—242) læst og repeteret.

IV kl. Nissens verdenshistorie fra trediveaarskrigen til slutnin
gen læst og repeteret. Derefter paabegyndt gjennem- 
gaaelse af «Norges, Sveriges og Danmarks historie» for 
middelskolen af Siegwart Petersen (3dje udgave ved pro
fessor Storm) og fortsat til Norges og Sveriges forening 
1319 (s. 57).

V kl. Petersens Norges, Sveriges og Danmarks historie ved 
Storm fra Sverre Sigurdsson (s. 44) til slutningen læst 
og repeteret. Nissens verdenshistorie repeteret fra be
gyndelsen til Iste puniske krig (s. 70).

VI kl. Repeteret Nissens verdenshistorie fra Karl den store (s. 
117) til slutningen. Repeteret hele Petersens Norges, 
Sveriges og Danmarks historie.

Nat ur kundskab.

I kl. Zoologi: Gjennemgaaet og beskrevet: hund, kat, hest, 
okse, ekorn, bjørn, spurv, spurvehøg, ugle, due¡ and, fir- 
fisle, hugorm, frosk, sild, torsk, krabbe, bie, flue og myre.

Botanik: Gjort eleverne bekjendte med plantelege- 
mets dele — i størst mulig korthed. — Lært at 
kjende 10 planter. (Ingen lærebog.)

II kl. Zoologi: Pattedyr og fugle læst og repeteret efter 
Sørensens lærebog (3dje udgave s. 22—69, med for- 
bigaaelse af, hvad der omhandler indre organer).

Botanik: Beskrevet og lært at kjende 12 nye planter. 
III kl. Zoologi: Læst og repeteret krybdyr, padder og fiske 

(Sørensen s. 70—93). Desuden repeteret pattedyr 
og fugle.

Botauik: Læst og repeteret planternes ydre bygning 
(Sørensen s. 133—150). Beskrevet og lært at kjende 
15 nye planter.
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IV kl. Zoologi: Læst og repeteret Sørensens lærebog fra leddyr 
og ud bogen (Sørensen s. 94—129).

Botanik: Gjennemgaaet planternes inddeling (Sørensen 
s. 161—204).

V kl. Fysik: Læst og repeteret det obligatoriske pensum i 
fysik efter Henri disens lærebog.

Botanik: Øvelser i plantebestemnielse efter Sørensens 
flora.

Zoologi: Det menneskelige legemes bygning og de vig
tigste af organernes funktioner. En kort oversigt 
over hvirveldyrenes indre bygning.

VI kl. Repeteret det hele pensum i naturfag.
Under gjennemgaaelsen af zoologien er der i samtlige 

klasser ligesom tidligere meddelt fortællinger til illu
stration af dyrenes karakter og levevis.

I sommertiden er der jevnlig foretaget exkursioner i 
byens omegn for at botanisere, snart af en, snart af 
en anden klasse under vedkommende lærers ledelse. 
Dels har man til disse exkursioner anvendt et par 
timer i sammenhæng af skoletiden, dels har man 
gaaet ud om eftermiddagen.

Skrivning.

I kl. Grundtrækkene, alfabeterne og lettere sammenskriftfor- 
bindelser gjennemgaaede i systematisk orden efter op
skrift paa vægtavlen. Taktskrivning anvendt.

II kl. Systematisk repetition af de latinske alfabeter, skrivning 
af enkelte ord og bogstaver i methodisk og senere i 
alfabetisk orden, afvekslende med smaa bogstaver sam
menhængende hele linjen (stileringsøvelser) og endelig 
sammenskrift.

III kl. Repetition af de latinske alfabeter, skrivning af vanske
ligere bogstavforbindelser og stileringsøvelser. Sammen
skrift af sætninger. Gjennemgaaet det lille gothiske 
alfabet og skrevet endel lette forbindelser af samme.
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IV kl. Repeteret det store latinske alfabet som forbogstaver til 
vanskelige bogstavforbindelser af mindre og større længde; 
stileringsøvelser og sætninger. Repetition af det lille 
gothiske alfabet og første gangs gjennemgaaelse af det 
store; lettere gothisk sammenskrift.

V kl. Skrivning af enkelte ord og sætninger med store for
bogstaver i alfabetisk orden. Senere latinsk sammen
skrift paa enkelte linjer afvekslende med stileringsøvelser 
samt konto- og titelskrift paa hver lialvside. .Øvelser i 
hurtigere skrift eller haandskrift. Mere fremskredne 
øvelser i gothisk skrift.

VI kl. Fortsat med øvelser i latinsk og gothisk skrift samt 
konto- og titelskrift som i V kl.

Tegning.

I kl. Gjennemgaaet og tegnet den rette linje i forskjellige 
stillinger, vinkler, kors, kvadrater, rhombe, triangel, 
repeteret med udvidelse til indskrevne figurer (mosaik
mønstre). Tegningerne udførte med blæk og pen og 
skraveret.

II kl. Fortsættelse af retlinjede figurer, tegnet sekskanten og- 
ottekanten med indskrevne stjerneformer, endvidere den 
krumme linje og cirkelen samt deraf udledede figurer 
som lette rosetter og sammensætning med rette linjer 
og nogle lettere stiliserede bladformer efter Herdties 
plancher. Udførelsen ogsaa i denne klasse med blæk, 
skraveret med farvet blæk, tildels med blyant og viske
læder med optrækning med pen.

III kl. Fortsættelse med rosetter og bladformer; fulgt i række
følge plancherne i H. Petersens tegneapparat. Overlagt 
med tusch og tinter.

IV kl, Fortsat efter Petersens tegneapparat, tildels ogsaa be. 
nyttet Herdties plancher; border og ranker. Gjennem
gaaet spiralen.

V kl. Tegnet de foregaaende aars opgaver ved afgangsexame- 
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nerne, udført og overlagt med tusch og tinter. Begyndt 
paa projektionstegning.

VI kl. Hovedsagelig projektionstegning, gjennemgaaet prismet 
pyramiden, cylinderen, keglen og halvkuglen i sammen
stillinger af indtil 4 legemer, projektion i 2 planer. 
Noget frihaandstegning, ornamenter overlagt med tusch.

VII . Examener.

Kommissionen for afholdelsen af middelskolens afgangsexa- 
men 1891 ved de examensberettigede middelskoler i Kristiania be
stod af repræsentanter for de forskjellige skoler ; rektor Müller 
ved Kristiania kathed ral skole var af kirkedepartementet opnævnt 
til at være kommissionens formand.

Kirkedepartementet beskikkede følgende herrer til censorer 
ved denne skole:

I religion: Pastor G-jør og universitetsstipendiat Odland.
I modersmaal: Skolebestyrer Pauss, pastor K. Dahl, ad

junkt Lassen samt eand. mag. Danielsen.
I latin: Adjunkt Digre.
I engelsk: Cand. mag. Brinchmann og cand. mag. 

Raabe.
I tysk: Cand. pliil. Bratt.
I mathematik: Inspektør Nærup og klasselærer Grette.
I historie: Skolebestyrer Ræd er og cand. mag. S katt um.
I geografi: Cand. theol. Årstal.
I fransk: Cand. phil. Hougen.
I naturkundskab: Reallærer P. M. Petersen.
I skrivning: Kasserer Thorsen.
I tegning: Landskabsmaler Bar lag og tegnelærer A.

Petersen.
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Opgaver til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne fra 
kirkedepartementet. De var følgende:

Norsk udarbeidelse:

Fortæl om Norges fiskerier.

Regning og konstruktionstegning:

Formiddag.
I. En mand kjøber fra Danmark 75 snes eg efter en pris 

af kr. O,7o pr. snes. Fragt og andre udgifter beløber sig til 
kr. 3,50.

Ved ankomsten viser det sig, at 10 snes er knust, saa de 
ikke kan sælges. Af resten sælges I2V2 snes, der ser 
mindre godt ud, for kr. O,so pr. snes, medens de øvrige, der er 
friske, sælges efter vegt.

Til hvilken pris pr. kilogram sælger kjøbmanden de sidste, 
naar han ialt har en fortjeneste af I 66/t pct. af sit havte ud
læg, og naar 20 snes af de friske eg veier 22 klgr.?

II. Man har en guldlegering, der veier 50 gram og er af 
finheden 784 (det vil sige, at 1000 gram legering eller metal
blanding indeholder 784 gram rent guld). Ved tilsætning af 
rent guld ønsker man at lave en legering af finheden 800. 
Hvormeget rent guld maa tilsættes?

Eftermiddag.
III. Fladeindholdet af et cirkelsegment, hvis bue inde

holder 60°, er 3,27 m2 stort. Beregn cirkelens radius med saa 
stor nøiagtig'hed, at feilen bliver mindre end en halv decimeter. 
— Hvis logarithmer ikke benyttes, sættes ~ = 3,u.

IV. Konstruer et retvinklet triangel, hvis hypotenus er 8 
cm., og hvori perpendikulæren fra den rette vinkels toppunkt 
paa hypotenusen er 3 cm. Konstruer derpaa (uden hjælp af 
beregning) et med samme ligedannet triangel, hvori høiden paa 
hypotenusen er 5 cm. Vis tilsidst, hvorledes hypotenusen det 
sidste triangel ogsaa kan findes ved beregning.
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Tysk stil.

Den berømte digter Walter Scott fortæller følgende fornøje
lige historie fra sine skoledage: Der gik i samme klasse som 
jeg en begavet gut, som bestandig var den første i klassen. Jeg 
gjorde mig al umag for at komme forbi ham, men forgjæves. 
Men en dag merkede jeg, at han stadig pleiede at lege med en 
knap, som han holdt mellem fingrene, naar en lærer gjorde ham 
et spørgsmaal. Kunde jeg bare faa fat i den knap, tænkte jeg, 
skulde jeg kanske have spillet vundet. En dag lykkedes det 
mig at tage knappen fra ham, uden at han merkede det. Da 
saa læreren gav ham et spørgsmaal, famlede han efter knappen, 
og da han ikke fandt den, begyndte han at stamme og kunde 
ikke svare. Saa gav læreren mig det samme spørgsmaal, og 
jeg gav straks det rigtige svar. Allerede samme dag blev jeg 
sat paa den første plads, og den beholdt jeg bestandig siden. 
Men jeg kan ikke negte for, at jeg havde en urolig samvittighed, 
hvergang jeg tænkte paa knappen; jeg turde aldrig omtale for 
min kamerat det puds, jeg havde spillet ham .

Latinsk stil:

Om Labienus. Der var mellem Labienus og tienden en 
flod med meget høie bredder. Forat der kunde blive anledning 
til at kjæmpe, maatte denne passeres1) af en af dem2). Men 
han havde hverken selv isinde at gjøre dette eller troede, at 
tienden af egen drift3) vilde vove det. Han brugte da føl
gende4) list5) for at lokke dem til at gaa over. Han sam
menkaldte soldaterne og underrettede6) dem om, at han, 
eftersom der ikke var noget haab om hjælp, havde besluttet at 
bryde op med leiren den følgende nat. Da dette, saaledes som 
han havde forudseet, straks blev meldt til tienden af de galler, 
som var i den romerske leir, befalede han soldaterne at drage 
bort med større larm og ilfærdighed7), end de pleiede, idet 
han haabede, at tienden derved vilde fatte mistanke8) om,

x) At passere: transire. 2) Alteruter. 3) Sponte. 4) Hic. 6) Arti- 
ficium. ®) Certiorem facere. ’) Trepidatio. 8) Suspicari.
Kristiania borger- og realskole. 5 
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at romerne flygtede af frygt. Forledede herved førte tienderne 
sine tropper over floden og blev under overgangen1) ned- 
sablede.

Engelsk stil:

Under den sidste krig mellem engelskmændene og fransk- 
mændene var en trommeslager i den engelske arme, ikke mere 
end 15 aar gammel, en aften gaaet udenfor den engelske leir. 
Han merkede ikke, at han var kommet for nær den franske 
hær, før en skildvagt befalede ham at stanse ; men istedenfor at 
gjøre det tog han flugten. Han blev imidlertid indhentet af 
nogle soldater, taget til fange og ført for den franske general, 
som mistænkte ham for at være en spion. Da man spurgte 
ham, hvem han var, svarede han: «Trommeslager i engelsk 
tjeneste.» Da han ikke blev troet, blev der sendt bud efter en 
tromme, og generalen bad ham om at slaa paa tromme, hvilket 
han ogsaa g'jorde. Da franskmandens mistanke endnu ikke var 
fuldkommen beroliget, bad han ham om at slaa retræt.2) «Retræt, 
min herre», svarede den modige gut; «ingen engelskmand ved, 
hvad det er!» Den franske general syntes saa godt om dette 
svar, at han øieblikkelig satte trommeslageren i frihed og skrev 
til hans general, idet han roste hans uforfærdethed.

Projektionstegning.

Følgende af læreren opstillede figurer aftegnes i grundrids 
og oprids:

Et 6-kantet prisme ligger paa det horisontale projektions
plan saaledes, at aksen danner en vinkel paa 75° med vertikal
planet. Ovenpaa dette ligger en 3-kantet pyramide med aksen 
parallel med det vertikale projektionsplan. Midtpunkterne af 
begge akser ligger i en og samme perpendikulær og i en af
stand af 7 cm. fra vertikalplanet.

Prismets længde og pyramidens høide er begge 10 cm. 
Grundfladernes større radier er i begge legemer 2,5 cm.

*) Kan udtrykkes ved præs. part, af transire. 2) Retræt = retreat.
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Af de 33 elever i VI mdkl stod 1, paa engelsklinjen, saa 
langt tilbage, at skolen ikke kunde erklære liam moden for 
middelskolens afgangsexamen. Han forlod derfor skolen midt i 
april maaned for as lære privat, gik op som privatist og strøg 
i tysk stil. En anden elev, som utvilsomt vilde have faaet en 
ganske god examen, foretrak at søge skolen endnu et aar for at 
være sikker paa at faa en meget god examen.

Det blev saaledes 31 af skolens elever, 7 paa latinlinjen og 
24 paa engelsklinjen, som fremstillede sig til middelskolens af
gangsexamen. Af disse strøg 1 i mathematik og 1 i tysk stil; 
den sidste fuldførte examen som borgerskoleexamen. De 29 
bestod prøven med følgende hovedkarakterer:

For latinlinjens elever:

Hvormange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

1. Harlem, Harald 6 meg. godt (2,18),
2. Holtedahl, Halvor 9 meg. godt (2,14).
3. Jørgensen, Olaf 6 meg. godt (2,35).
4. Lothe, Jakob 6 meg. godt (1,54).
5. Lund, Eilert 10 meg. godt (2,15).
6. Nielsen, Sverre 9 meg. godt (2,43).
7. Schou, Peter 9 udm. godt (1,21).

F o i’ en gels klin jens elever:

8. Ambjørnsen, Søren 4 godt (3,18).
9. Andersen, Fridtjov 8 godt (2,6 8).

10. Brauer, Aksel 6 godt (3,18).
11. Bull, Hans 2 udm. godt (1,20).
12. Ekjord, Johannes 2 meg. godt (2,32).
13. Goffeng, Erik 9 meg. godt (1,57).
14. Gotaas, Otilius 1 meg. godt (2,21).
15. Gulbrandsen, Karl 10 meg. godt (2,39).
16. Gundersen, Halvdan 10 godt (2,57).
17. Jensen, Jens 5 godt (2,71).
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Hvormange aar elev 
af skolen. Hovedkarakter.

i 8. Kittelsen, Rudolf 9 meg. godt (2,50).
19. Knutzen, Gustav 8 meg. godt (1,83).
20. Krogh, Einar 7 meg. godt (2,39).
21. Mikkelsen, Gustav 11 godt (2,61).
22. Ohlsen, Harald 9 meg. godt (2,29).
23. Olsen, Kristian 10 godt (2,68).
24. Olsen, Samuel 9 meg. godt (2,36).
25. Opsahl, Fridtjov 9 meg. godt (1,79).
26. Ottesen, Kristian 9 meg. godt (1,68).
27. Rønne, Sigurd 5 meg. godt (2,07).
28. Schon, Martin u godt (2,61).
29. Sommerschield, Edvard 9 meg. godt (2,11).

11 privatister fremstillede sig til middelskoleexamen, samt-
lige paa engelsklinjen. 4 af dem strøg i den skriftlige prøve;
de øvrige 7 bestod examen med følgende udfald :
1) Rogstad, Olaf Nikolai . ...................... . meg. godt (2,21)
2) Krefting, Gotfred . godt (2,96)
3) Ottesen, Karl Johan . ...................... . meg. godt (2,25)
4) Strøm, Peter Stefanus . godt (2,79)
5) Kirkerud, Hans . ...................... godt (2,57)
6) Stenstad, Vilhelm . . ...................... . meg. godt (1,71)
7) Baardseth, Torger . . . meg. godt (1,79)

Ligesom de nærmest foregaaende aar blev aarsexamen for 
klasserne udenfor afgangsklassen afholdt i indskrænket omfang, 
idet hver klasse blot blev examineret i et udvalg af fag, ikke i 
samtlige. Der blev examineret i

religion i V, III og I mdkl.,
modersmaal i IV og II mdkl. og 3 forbkl.,
tysk i V og III mdkl.,
engelsk og latin i IV mdkl.,
fransk i V mdkl.,
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geografi i V, III og I mdkl. og 3 forbkl.,
historie i IV og II mdkl.,
matliematik og praktisk regning i V, III og I mdkl. og 3 

forbkl.,
naturfag i IV og II mdkl.

Den skriftlige examen blev afholdt i samme udstrækning 
som sedvanlig. Vor de mundtlige fags vedkommende, hvori der 
ikke blev afholdt examen, blev elevens karakter bestemt efter 
hans fremgang i skoleaaret, hvorhos lærerne havde tilladelse til 
at anstille en privat prøve i undervisningstimerne før examen i 
tilfælde, hvor de fandt dette nødvendigt før at bestemme ka
rakteren.

V III. Skolepenge. Skolebeneficier.

Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene erlæg
ges forskudsvis for hver maaned og beregnes altid for hele maa
neder, nemlig fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel 
kommer ind paa skolen, til slutningen af den maaned, hvori han 
gaar ud. For elever, der indmeldes i første forbkl. fra skole- 
aarets begyndelse, beregnes dog skolepengene først fra september 
maaneds begyndelse. Naar en elev rester skolepenge for længere 
tid end to maaneder, kan han negtes adgang til skolen.

Skolepengenes størrelse er:
for 1ste forberedelsesklasse kr. 4 maanedlig

- 2den — « 6 —
- 3die — « 8 —
- I—III middelskoleklasse «10 —
- IV—VI — « 12 —

Naar flere brødre samtidig søger skolen, betales for den 
anden tre fjerdedele, for den tredje halvdelen af de fastsatte 
skolepenge; den fjerde og følgende gaar frit.

Udmeldelser kan kun finde sted fra en maaneds slut
ning og maa ske skriftlig mindst en maaned forud.
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Hele og halve fripladse kan af forstanderskabet tilstaaes i 
et antal af indtil en tiendedel af skolens elevantal, regnet efter 
hele fripladse, til elever, hvis flid, fremgang og opførsel gjør 
dem fortjente hertil, og hvis forældre eller forsørgere trænger 
til en saadan lettelse. Fripladse tilstaaes i regelen kun saa- 
danne elever, hvis forældre eller forsørgere i mindst 2 aar har 
havt sit hjem i Kristiania.

Friplads tilstaaes ingen elev, medmindre lian har gaaet 
mindst et aar paa skolen.

Som regel tilstaaes ikke fripladse i forberedelsesskolen.
Ansøgninger om fripladse indleveres hvert aar i mai maaned 

og maa være ledsagede af attester af ny dato.
I skoleaaret 1890—91 har været bevilget 31 hele og 35 

halve fripladse til et samlet beløb af 6654 kroner. Moderation 
for brødre i skoleaaret har beløbet sig til kr. 5312,50. Fri
pladse og moderation tilsammen udgjorde altsaa kr. 11966,50.

For renterne af pedel Andresens legat er desuden 
skolepengene blevet betalte for en elev af VI middelskoleklasse, 
hvorhos 2 sønner af lærere ved skolen har havt fripladse uden 
konkurrence.

IX. Fo rskj elligt.
Kommunebestyrelsens budgetkomité gjorde i sin indstilling 

om skolens budget for 1890 opmerksom paa, at bykassens til
skud til skolen var steget betydelig fra 1882, da der første gang 
blev bevilget tilskud, til 1889. Hertil knyttede komitéen føl
gende bemerkning: «Komitéen kan med hensyn hertil forøvrigt 
ikke tilbageholde den bemerkning, at det ikke turde være hævet 
over enhver tvil, at skolens virksomhed medfører en fordel for 
kommunen, der kan siges at staa i rimeligt forhold til udgifterne. 
Tidligere, saalænge borgerskolen var beskednere anlagt, var 
dette maaske i høiere grad tilfældet; og det fortjente mutigen» 
med de utilfredsstillende økonomiske resultater for øie at komme 
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under nærmere overveielse, om ikke skolen ved den nu gjældende 
plan er bragt ind i et feilagtigt spor.»

Under budgettets behandling i repræsentantskabet fremkaldte 
disse udtalelser en debat, hvorunder blev fremholdt, at det vilde 
være ønskeligt, om der kunde tilveiebringes en redegjørelse for 
grundene til udgifternes stigning. Saadan redegjørelse blev 
derfor udarbeidet af forstanderskabet. Da ogsaa andre forholde 
ved skolen var bragt paa bane under debaten, medtog forstander
skabet ogsaa disse i redegjøreisen, der saaledes kom til at om
fatte følgende 5 punkter:

1) om skolens virksomhed medfører en fordel for kommunen, 
der kan siges at staa i et rimeligt forhold til udgifterne;

2) om det var en vel betænkt og hensigtsmæssig foranstaltning, 
at man i sin tid ordnede skolen efter middelskolens plan ;

3) om oprettelsen af latinlinje ved skolen var en heldig for
anstaltning, særlig om hvilken indflydelse den har havt paa 
skolens økonomi;

4) hvad grunden er til de stigende udgifter ved skolen;
5) om udgifterne ved skolens drift maa kaldes betydelige eller 

moderate i forhold til skolens størrelse.
Redegjørelsen er for udførlig til, at den kan aftrykkes 

her. Den findes trykt som kommunalt dokument nr. 30 for 
1890. Den forsvarer det bestaaeude og slutter med følgende 
udtalelse :

«Forstanderskabet har nu i udførlighed udtalt sig om alle 
de punkter, som det opstillede i spidsen for nærværende rede
gjørelse. Det haaber, at denne redegjørelse vil være istand til 
at berolige tvilene saavel hos budgetkomitéen som hos dem, dei- 
ved budgetkomitéens udtalelser maatte være bragt til tvil om, 
hvorvidt skolen er i det rigtige spor. Det haaber, at det er 
lykkets det at godtgjøre, at skolens organisation, saaledes som 
den nu er, er tidsmæssig og praktisk, at skolens virksomhed 
medfører en fordel for kommunen, der gjør den fuldt berettiget 
til den understøttelse, den nyder af kommunale midler, og at 
der under skolens ledelse og drift lægges al den vegt paa de 
økonomiske hensyn, som omstændighederne paa nogen maade 
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tillader, naar skolen skal hævde sin plads som en godt ledet og 
godt udstyret skole.»

Skolens budget for 1891 blev vedtaget i repræsentantskabet 
uden debat. Det maa saaledes antages, at forstanderskabets 
redegjørelse er fundet fyldestgjørende.

Undervisningen ved Kristiania borgerskole har hidtil stadig, 
vinter som sommer, begyndt kl. 8 om morgenen. Ved de pri
vate høiere skoler i byen har som bekjendt undervisningen i de 
senere aar begyndt kl. 9 ; ved Kristiania kathedral skole har det 
i længere tid været praxis, at man i vintermaanederne begynder 
undervisningen en halv time à tre kvarter senere paa morgenen 
end i den lysere aarstid. Ogsaa borgerskolen har nu siden 
forrige vinter gjort den indrømmelse til tidsaanden, at den i de 
to maaneder fra midt i november til midt i januar begynder 
undervisningen kl. 8^. Til gjengjæld sløifer den i disse maa- 
neder de 10 friminuter ved 9-tiden og lader første lektion vare 
til kl. 9,10, anden, i umiddelbar tilslutning hertil, til 9,50, 
hvorved de to første timer paa dagen bliver effektivt 40 minuter 
istedenfor de normale 50 minuter.

Af den kortfattede beretning om skolens virksomhed i 
skoleaaret, som blev oplæst ved skolens aarsfest i sommer, kan 
merkes følgende, der omhandler forhold, som ikke er behandlede 
i nærværende beretning:

Ved skoleaarets begyndelse i august 1890 havde skolen 
495 elever. Til forskjellige tider i aarets løb blev optaget til
sammen 43 elever. Det samlede antal, der har været opført 
som elever i skoleaarets løb, er altsaa 538.

Den nedgang i elevantallet med gjennemsnitlig omtrent et 
snes gutter, som har vist sig de sidste 3 à 4 aar, efter at an
tallet havde kulmineret i 1885—86 med omtrent 500 gutter 
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gjennemsnitlig for aaret, har i dette skoleaar vendt sig. Det 
gjennemsnitlige elevantal for 1890—91 har paa ganske faa nær 
været det samme som i 1885—86. Det største elevantal for 
nogen maaned i skoleaaret var 507 i november.

I skoleaarets løb, til udgangen af juni maaned, forlod ialt 
67 elever til forskjellige tider skolen, saa skoleaaret sluttede 
med 471 elever. Af disse 67 afsluttede de 19 sin skolegang; 
5 gik til handelen, 5 til forskjellige haandverk, 3 tilsjøs, 1 
fik ansættelse ved jernbanen, for 5 er det endnu ikke afgjort, 
hvad de skal tage sig til. Af de øvrige 48 blev 14 udmeldte 
enten paa grund af egen sygelighed eller paa grund af lang
varige smitsomme sygdomme i deres hjem (8 af dem blev atter 
indmeldte i aarets løb), 15 gik over til andre skoler, dels af 
økonomiske grunde, dels af misfornøielse over at være blevet 
gjensiddere i klassen ved skoleaarets slutning, dels for at faa 
kortere skolevei, 4 flyttede fra byen, 13 blev negtet adgang til 
skolen paa grund af svære restancer i skolepenge, 2 blev taget 
ud efter henstillen af skolen paa grund af misligt forhold.

VI middelskoleklasse havde ved skoleaarets udgang 32 
elever, 7 paa latinlinjen og 25 paa engelsklinjen. 30 af dem 
forlod skolen efter at have gjennemgaaet dens kursus. 8 af 
dem skulde fortsætte sin uddannelse ved gymnasier, 4 ved latin- 
og 4 ved realgymnasium, 5 vilde søge at komme ind paa den 
tekniske skole, 1 skulde ind paa handelsgymnasiet, 7 gik til 
handelen, 5 tilsjøs, 2 til haandverk; for 2 er det endnu ikke 
afgjort, hvilken livsvei de skal slaa ind paa.

Af skolens elever nedenfor VI mdkl. var 3 af forskjellige 
grunde fraværende under den hele examen eller en del af den. 
For 1ste smaaklasse beregnes ikke hovedkarakter. 414 elever 
var med i hele examen og fik hovedkarakter.

Af I—V middelskoleklasses elever erholdt 44 hovedkarak
teren «udmerket godt», 175 «meget godt», 60 «godt», 5 «temme
lig godt.» 257 elever blev opflyttede i høiere klasser, 28 blev 
siddende igjen i de klasser, hvor de havde gaaet det sidste 
skoleaar.
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Af forberedelsesskolens elever erholdt 25 karakteren «ud- 
merket godt», 66 «meget godt», 9 «godt». 152 blev opflyttede, 
ingen blev gjensiddere.

Sundhedstilstanden blandt eleverne har det hele skoleaar 
gjennemgaaende været god; navnlig har ikke epidemiske syg
domme i nogen merkbar grad hindret skolesøgningen. Der har 
ikke i skoleaarets løb fundet noget dødsfald sted blandt de 
omtrent 500 elever.



X. Skolens regnskab.
Extrakt af skolens

Indtægt:

Beholdning fra 1889 (restancer) . kr. 10 573,36
Skolekontingent...........................«42 588,50
Husleie........................................... « 2 586,00
Refusion for gas og brænde . . « 188,00
Tilfældige indtægter......................« 13,50
Tilskud af kommunen , « 12 713,74

regnskab for 1890.
Udgift:

Lønninger og pensioner . . . . kr. 47 907,53
Skrivehjælp for bestyreren . . . « 288,40
Vedligeholdelse af bygninger m. m. « 2 684,58
Inventarium og undervisningsmateriel « 993,15
Brænde.................................................« 1 669,74
Belysning........................................... « 572,68
Renhold.................................................« 1100,80
Brandassurance og vandafgift . . « 372,63
Diverse udgifter................................ « 1403,93
Restancer udgaaede af beholdningen « 1 190,16
Beholdning (restancer) .... « 10 479,50
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