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Tale

ved

Skolefesten 1881.



Ærede tilhørere!

Naar jeg nu idag ved afslutningen af det første 
aar, hvori skolen har virket, har den glæde at hen
vende mig til børnenes forældre og venner, er det 
naturligt, at jeg i mere end én henseende føler en 
trang til at udtale mig om den gjerning, jeg har viet 
mine kræfter og — som jeg haaber — min fremtid, 
og det er mig dobbelt kjært at kunne gjøre det her 
til en forsamling, hvis dybeste interesser er knyttede 
til denne ungdom; thi hos en saadan forsamling haaber 
jeg at kunne finde den opmerksomhed og den velvilje, 
som alene mægter at skabe en virkelig forstaaelse, 
selv om opfatningen i mange henseender skulde være 
forskjellig.

Det er imidlertid indlysende, at jeg, saavel af hen
syn til den ungdommelige del af mine tilhørere som 
af hensyn til opgavens omfang, maa fatte mig saavidt 
muligt i korthed og blot dvæle ved, hvad jeg anser 
for kjernepunkterne. Kan det lykkes mig at fjerne al 
uklarhed og misforstaaelse, vil vi senere ved tid og 
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lejlighed kunne behandle saadanne spørgsmaal, som 
skolens gjerning i saa rigeligt maal rejser.

Jeg vil begynde med at pege paa den kjendsgjer- 
ning, at over hele den civiliserede verden staar opdra
gelsen og skolen paa dagsordenen som et af de mest 
brændende spørgsmaal. Kampen gjælder maalet lige- 
saavel som midlerne. Naar jeg nævner spørgsmaalene 
om skolens forhold til kirke og stat, om dens forhold 
til det nationale, om forholdet mellem folkeskolen og 
den højere dannelse, mellem mandens og kvindens op
dragelse, om den saakaldte reale og humanistiske dan
nelse, om en forening af aandens og haandens udvik
ling, saa er dette blot enkelte fremtrædende momenter 
i den strid, som gaar paa, og som ved siden af saa- 
meget forfejlet og skjævt allerede har bragt saamange 
smukke resultater, at det altid skal regnes vort aar- 
hundrede til største ære, at det har lagt en saadan 
kraft i arbejdet for den almindelige oplysning. Og 
om end de vundne resultater ikke er naaede uden strid 
og stridens bitterhed, uden saar og ofre, saa faar vi 
trøste os med, at det nu engang er fremskridtets vil- 
kaar at fødes i smerte og fremelskes gjennem lidelser, 
og at det her gjælder i højere grad end om mangen 
anden kamp, at den bunder i en fælles følelse, kjærlig- 
heden til ungdommen og interesse for dens vel. Men 
hvor man saaledes lever midt oppe i brændingerne, er 
det ogsaa vanskeligere at bevare sin sikkerhed og ro, 
og man finder sig ofte kringsat af tvivl, hvor man før 
følte sig tryg, man ser drivende skyer, hvor der før 
var klar himmel. Det vil derfor være tilgiveligt, om 
en ung mand, der lever med i udviklingen, interesseret 
og prøvende, i mange spørgsmaal staar uvis og fam- 
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lende; thi det gjælder jo ikke blot at gribe en ide 
med sympathi, men ogsaa at prøve dens ægthed i 
tænkningens og erfaringens ild, og her byder selve sa
gens alvor os den yderste forsigtighed og omtanke; 
thi her kan et fejlgreb eller et fejlsyn have uoverskue
lige følger. Det vilde imidlertid paa den anden side 
heller ikke være godt, om man ikke var naaet saa- 
vidt i overbevisning og klarhed, at man kan skimte 
vejen, selv om den her og der ligger ufærdig og i 
halvlys, og en saadan bestemt overbevisning har jeg 
vundet under min syslen i opdragelsens tjeneste. Jeg 
haaber, jeg saavidt klart som muligt har udtrykt denne 
min opfatning, naar jeg siger, at for mig stiller enhver 
opdragelse sig som mere eller mindre forfejlet, der ikke 
hos barnet vækker og styrker den sedelig-religiøse 
bevidsthed og dermed en levende følelse af dets plig
ter og rettigheder som et frit, ansvarligt væsen, der 
ikke styrker kjærligheden til hjem og fædreland, der 
ikke driver det til alvorligt selvarbejde, ikke aabner 
dets øje for livets og naturens rigdomme, ikke nærer 
hos det et sundt, lyst, frejdigt og humant livssyn, og 
i det hele ikke udvikler det til fuldt herredømme over 
sine evner, de aandelige som de legemlige — og ikke 
mindst de sidste. Jeg kræver med andre ord en ud
vikling af barnets moralske, intellectuelle og physiske 
evner, for at det derigjennem kan sættes istand til med 
sikkert blik og kjendskab til sine kræfter at møde 
livets opgaver.

Som man ser, er det et mangesidigt krav, som 
stilles til en god opdragelse, og mange vil kunne ind
vende, at de resultater, man ved et noksaa samvittig
hedsfuldt arbejde søger at udvinde, langtfra vil kunne 
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naa op til et saa ideelt maal. Men idealerne har sit 
værd, selv om virkeligheden kun bliver et afbleget bil
lede af deres glans, og vi har ingen ret til at tro, 
at det ikke vil lykkes en fremtid at realisere meget 
af det, der for os endnu kun er fromme ønsker. I 
idealet ligger et maal for det bestaaendes ufuldkom
menhed og en aldrig hvilende manen til rastløst ar
bejde. Vi har ikke ret til at fortvivle over opgavens 
storhed. Vort arbejde og dets frugter maa ikke an
skues i sin isolerthed, det har sin plads som et nød
vendigt led i den store udviklingsproces, om det end 
i og for sig kun er en draabe i havet sammenlignet 
med den sum af kræfter, slægt paa slægt anvender til 
at vælte oplysningens sten frem. Men vor gjerning 
vil bære endnu tarveligere frugter, hvis vi ikke søger 
de naturlige forbundsfæller, som staar til vor raadighed, 
jeg mener den menneskelige natur selv og dens rige 
betingelser for udvikling. I menneskets naturlige 
evner og kræfter maa opdragelsen søge sit 
udgangspunkt og sine allierede.

Dette er ikke nogen ny sandhed; den er som saa- 
mange andre af gammel datum; men hvor indlysende 
den kan synes at være, har der været tidt og ofte 
syndet mod den, og det har først været den moderne 
tid forbeholdt at give den sin videnskabelige begrun
delse. Det er paa psychologien og physiologiens love, 
at opdragelsestheorierne nu bygges. I kraft af denne 
erkjendelse er det, at man kræver, at ligesom naar det 
gjælder de øvrige organiske væseners udvikling, saa- 
ledes maa det være det første store bud i opdragelsen, 
at naturen skal ledes, ikke udryddes, og at det mindre 
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gjælder at tilintetgjøre de menneskelige kræfter end at 
beherske dem og lede dem i retning af det gode.

Siden kristendommen ved for første gang saa sejer
rig at hævde personlighedens ret og pligt og prædike 
kjærlighedens store evangelium frembragte en omvælt
ning i maaden at betragte menneskelivet og derigjennem 
ogsaa fik en grundlæggende betydning for opdragelsen, 
kjender jeg intet merkeligere fremskridt i lignende ret
ning end de ideer, der i de sidste hundrede aar har 
været virksomme i alle de erobringer, der er gjorte 
paa pædagogikens felt. Vi gjenfinder dem i sine for
skjelligste afskygninger hos alle de betydelige aander 
og ædleste menneskevenner, der gjennem sine skrifter 
eller sit liv har kjæmpet for deres virkeliggjørelse, og 
det er vel neppe for dristigt at sige, at disse ideer vil 
afføde stedse fuldkomnere former og en stedse dybere 
forstaaelse af disse vanskelige spørgsmaal.

Denne opfatning taaler intet vilkaarligt. Al dok
trinær kulsviertro paa den eller den methodes pæda
gogiske overlegenhed forkaster den, hvis den ikke hviler 
paa indsigt i menneskets sjælelige og legemlige væsen. 
Det er klart, at opdragelsen, seet i dette lys, bliver en 
meget vanskelig opgave, men det er ogsaa klart, at 
den kun paa den maade vil naa til lykkelige resultater. 
Den kræver hos opdragere mere end den blotte kund
skabsmasse, mere end en blind tro paa visse nedarvede 
forestillingers absolute værd; den kræver et indgaaende 
studium af barnenaturen ikke blot i dens almindelige 
træk, men ogsaa i dens individuelle særegenheder. Den 
kræver af opdrageren selvopdragelse, en aldrig hvilende 
iagttagelse af sig selv, den yderste forsigtighed i valget 
af midler og fremfor alt hans hele, fulde personlighed.
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Nu er der et andet forhold, som gjør opdragelsens 
problemer end vanskeligere at løse. Den er nemlig 
delt mellem to magter, hjemmet og skolen. Hvordan 
disse to magter bør forholde sig til hinanden, deres 
indbyrdes pligter, deres indbyrdes rettigheder, det har 
været og vil altid være et brændende spørgsmaal; og 
dog faar vi efter evne se til at komme til en slags 
enighed herom, forat disse to kræfter kan virke saa- 
vidt muligt i fælles retning.

Idealt seet skulde opdragelsen i sin helhed tilhøre 
hjemmet. Der er jo den dybeste sammenhæng mellem 
forældre og børn i arvelige sjæls- og legemsegenskaber, 
gjennem det bindende kjærlighedsforhold, der udvikler 
sig til stedse større styrke gjennem det daglige sam
vær. I hjemmet kan den sterkeste personlige paavirk- 
ning finde sted, og derfor hører de dybeste aandelige 
forhold just til hjemmet. I alt dette har altsaa hjem
met de ypperste betingelser for en virkelig frugtbar 
opdragelse, naar forældrene blot kunde forudsættes selv 
at have den alsidige udvikling og den nødvendige tid 
til samvittighedsfuldt at løse sin opgave. Men hvilken 
sandhed, der end kan ligge til grund for Rousseaus 
parodox, at »selv den sletteste fader er en bedre op
drager end den dygtigste lærer«, saa ved vi jo alle, 
at de menneskelige forhold i sin forskjelligartethed og 
med sine stedse stigende krav til menneskets evner og 
kundskaber umuliggjør en saa ideal betragtning. Der
for er skolen en nødvendighed, og derfor er dens gjer
ning saa betydningsfuld. Idet denne virker parallelt 
med hjemmet, søger den ogsaa sin støtte i hjemmet 
og deler ansvaret med dette. Men hviler ansvaret paa 
begge disse institutioner, saa er det ogsaa nødvendigt, 
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at de gjensidig maa tage det tilbørlige hensyn til hin
anden. Ligesom skolen skylder agtelse ligeoverfor 
hjemmets anskuelser, selv hvor de kan komme i strid 
med skolens, saaledes maa hjemmet arbejde for, at 
skolen staar højt i børnenes tanker, omtale den med 
agtelse og vise det tilbørlige hensyn ligeoverfor de 
pligter, den paalægger. Der maa med andre ord være 
et fuldt tillidsforhold tilstede mellem disse to magter, 
forat barnet ogsaa kan faa fuld agtelse for begge. 
Den gamle betragtning, der har faaet sit karakteristiske 
udtryk i betegnelsen af skolen som et sted, hvor man 
»slider riset«, er nu vistnok død. Vi er komne saa- 
vidt, at vi rækker længere med humanere midler end 
før med strenge straffe. Og skulde der endnu sidde 
igjen endel sejge rødder af den gamle opfatning, saa 
nærer jeg ingen tvivl om, at de snart vil forsvinde. 
Lærergjerningen bæres nu af mænd, som gjennem et 
langt og samvittighedsfuldt studium har forberedt sig 
paa sin vanskelige opgave, og nyere tiders humanere 
tænkesæt har anvist nye veje til at opretholde skolens 
herredømme end frygtens, og derigjennem skabt et 
inderligere forhold mellem lærer og discipel. Men 
naar jeg har krævet et saadant tillidsforhold til skolen 
fra hjemmets side, er det langtfra min mening, at denne 
skal ydes blindt hen. Naar jeg kræver, at skolen maa 
virke i frihed som en selvstændig magt, mener jeg ikke 
dermed, at skolen ikke skal vies den tilbørlige opmerk- 
somhed fra hjemmets side. Tvertimod, en saadan vil 
i mange henseender være at paaskjønne, og jeg skal 
være taknemmelig for ethvert vink, og jeg skal laane 
et villigt øre til enhver rolig og berettiget henvendelse, 
idet jeg fuldt vel indser, at i mange tilfælde vil hjem- 
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met se klarere og dømme rigtigere end skolen. Og 
jeg anser en saadan samvirken baade ønskelig og nød
vendig, hvis ikke barnet skal udsættes for at drages i 
forskjellige retninger, hvis det ikke skal komme til at 
føle, at det er to modsatte viljer, som kjæmper om 
herredømmet, og ikke to viljer, som virker mod samme 
maal. Kommer følelsen af en saadan modsætning ind 
i barnets sind, da kommer der ogsaa let usikkerhed 
ind i dets pligtfølelse, ja i dets hele moralske for
hold.

Skolen overtager altsaa en del af hjemmets gjer
ning; den fortsætter og udvikler den opdragelse, hvor
til hjemmet har lagt den første grundvold. Derfor 
kommer ogsaa meget til at afhænge af lærerens per
sonlighed og dens evne til at faa magt over bar
net. Nu kjender man kun ét erobringsmiddel lige- 
overfor barnehjertet, kjærligheden. Uden denne bliver 
en lærers gjerning, hvilken videnskabelig dygtighed han 
end forøvrigt besidder, gold for barnet og en byrde for 
ham selv. Ejer han denne, faar hans ord og optræden 
en autoritet, hvorunder det villig bøjer sig. Et saa- 
dant indbyrdes sympathiforhold retter mange krogede 
stier og ruller mange tunge stene bort. Navnlig spiller 
dette kjærlighedsforhold en vigtig rolle i den første 
skoletid; derfor betegner det ogsaa i mine øjne et stort 
fremskridt, at den første undervisning mere og mere 
overtages af kvinder, hvis finere personlighed har lettere 
for at vinde barnets fortrolighed, naar det første gang 
slippes udenfor hjemmets døre.

Denne lærernes sympathi for barnet maa ikke 
mindst komme frem i undervisningen, over hvis ens
formige, anstrængende dagværk den maa kaste glædens 
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opmuntrende solstrejf. Derfor bliver det krav, der rej
ses til en god undervisning — og desto mere uafvise
ligt, jo høiere man kommer op i skolen — at den maa 
være beaandet. Det er ikke nok, at læreren har den 
videnskabelige og pædagogiske indsigt i sit fag, men 
hans kundskabsmeddelelse maa gjennemvarmes af hans 
hele personlighed, saa at han kan bringe eleverne ind 
under den tryllemagt, som hans gjerning og videnskab 
har over ham selv. Paa den maade frembringer ikke 
hans undervisning en tør, aandløs viden af kjendsgjer- 
ninger; men den skaber en virkelig dannelse, der sæn
ker sig i barnets sjæl og bliver en del af dets hele 
aandelige væsen.

Selve spørgsmaalet om undervisningens rette maal 
og midler er forresten saa omfattende og vanskeligt, 
at jeg kun her kan røre ganske løselig ved det. At 
undervise klart og forstaaeligt er ikke lærerens ringeste 
kunst. Mellem den voxnes og barnets tanke- og fore
stillingsliv er der en stor forskjel. Der stilles da det 
krav til læreren, at han paa sit vis gaar ud af sin egen 
tankegang, trænger ind i barnets forestillingsmaade, 
giver sine tanker former og udtryk, der er naturlige 
for barnet paa dets forskjellige udviklingstrin, for lidt 
efter lidt at føre dets reflexion udover dets begræn
sede horizont og op til den voxnes mere fri og uaf
hængige standpunkt. Og naturligt og forstaaeligt for 
barnet er alt, der har sanselig anskuelighed, alt, der er 
konkret. Det saa at sige lever paa sine sanser og 
er derfor lidet modtageligt for abstrakt ræsonnement. 
Det gjælder derfor at gjøre undervisningen saa de
monstrerende som muligt for at udvikle barnets natur
lige evne til iagttagelse og gjennem en nøjagtig erkjen- 
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delse af fænomænerne efterhaanden føre det til for- 
staaelse af de almene love.

Det er denne barnets trang til det reale, der maa 
imødekommes, og dette gjælder ikke alene undervis
ningens methode, men ogsaa selve dens indhold. Det 
følger heraf, at jeg ikke er nogen ubetinget ven af en 
undervisning, der lægger hovedvægten paa den formelle 
dannelse. Jeg undervurderer ikke den formelle dan
nelses betydning. Den har sit værd som middel til 
at udvikle ynglingens logiske sans, til at vænne ham til 
en skarpere analyse og til at give tankerne et nøjagtigt 
og klart udtryk. Men naar skolen stiller sig dette 
som sin væsentligste opgave, tager den da ikke fejl af 
sit rette maal? En ensidig formel dannelse kan visse
lig være en nyttig forberedelse til et senere viden
skabeligt studium, men skolen har sin bestemte opgave 
inden sine egne enemerker, den, at give barnet en 
virkelig human dannelse, og til en virkelig human dan
nelse hører ifølge min mening, at man baade føres ind 
i menneskehedens historiske udvikling og til klar er- 
kjendelse af menneskelivets krav og dets sammenhæng 
med den øvrige natur. I kraft af denne min opfatning 
kræver jeg en sprogundervisning, for hvilken sproget 
ikke blot er et middel til at styrke den grammatiske 
evne, men en dør, hvorigjennem der aabnes os adgang 
til et nyere tankeliv, der ikke over formernes rigdom 
glemmer det indhold, hvis klædning det er. I kraft 
af denne opfatning kræver jeg en historisk undervis
ning, der tegner os menneskehedens liv, ikke blot i 
saadanne begivenheder, der svømmer paa overfladen 
og derfor maaske er de mest glimrende og iøjnefal
dende, men som ogsaa trænger ind til de kjendsgjer- 
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ninger, der, skjønt mindre lysende, alligevel giver os 
historiens virkelige indhold, og til hvilke vi maa søge 
hen for at finde de dybeste aarsager til de historiske 
handlinger. I kraft af denne opfatning kræver jeg en 
religionsundervisning, der ikke over det dogmatiske 
glemmer, at religionen har sine bestemte sedelige for- 
maal i livet. I kraft af denne opfatning kræver jeg 
endelig en undervisning i naturvidenskaben, der ikke 
blot dvæler ved systemer og love, men som fører bar
net ind i naturen selv, hvor disse systemer og love 
har sin anvendelse og finder sin bekræftelse.

Jeg gjentager, barnet maa føres ind i livet, ikke bort 
fra livet, og dannelsen er ingen luksus til at forskjønne 
vort liv, den skal gjøre os moralsk og intellectuelt fuld- 
komnere; derfor maa ogsaa blikket rettes mod forstaaelse 
af livet. Det er derfor naturligt, at man i den senere tid 
har søgt hen til andre kilder at øse kundskab og erfaring 
af end før. Det maa erkjendes, at det ikke længere 
gaar an, blot at mætte barnet med en længst forsvun
den tids tanker og blege billeder, naar der rundt om 
det aander og arbejder en verden, som det før eller 
senere maa se at komme tilrette med. Og jeg tror 
det er godt og rigtigt at give barnet en forestilling 
om de store kræfter, der spiller en saa vigtig rolle i 
tilværelsen, og som menneskene har vidst at anvende 
i sin tjeneste, og hvis virkninger de ser rundt om sig 
i det lys, der gjør nat til dag, i de opfindelser, der 
fører os fra sted til sted i ligesaamange timer, som vi 
før brugte dage, der har givet den menneskelige tale 
tankens hurtighed, der har mangfoldiggjort de men
neskelige kræfter, velsignet vort arbejde med stedse 
nyere frugter, gavnet og forskjønnet vort hele liv. Og 
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jeg tror, det er godt og rigtigt at give barnet et for
troligere kjendskab til naturens uendelige rigdom, lige- 
fra solen og stjernerne, der lyser over os, til underne i 
jordens dyb, fra tropernes yppighed til polarlandenes 
hvide ørkener, fra skabningens ypperste, mennesket, 
i dets sjælelige og legemlige kraft og afmagt til krybet, 
vi træder under vore fødder. Og man indvende ikke, 
at heri ligger en fare for materialisme. Dette er ikke 
sandt. Forstaaelsen af tilværelsens rigdom og harmoni 
kan ikke andet end udvikle i retning af en dybere 
moralsk og religiøs erkjendelse, en idealere opfatning 
og et humanere livssyn.

Jeg har i det foregaaende søgt at klargjøre mit 
syn paa skolen. Det er langtfra alt, jeg kunde ønske 
at sige, men forhaabentlig vil jeg senere faa anledning 
til nærmere at udvikle mine tanker om de mange en
kelte spørgsmaal, som staar i forbindelse med opdra-T 
gelsen og skolen. Meget skulde jeg ogsaa ønske at 
have sagt anderledes og mere udtømmende, men som 
mine ord her foreligger, tør jeg dog haabe, at de ikke 
vil misforstaaes. De er et udtryk for den personlige 
erkjendelse, hvortil jeg er naaet, og jeg tillægger dem 
ikke nogen absolut gyldighed. Jeg er ogsaa forberedt 
paa, at en fremtidig erfaring vil kunne modificere dem, 
om jeg end er overbevist om, at selve kjernepunkterne 
vil forblive urørte.

Jeg har nu til slutning et par ord at sige mine 
kjære gutter. Vi har nu arbejdet et helt aar sammen, 
saa vi lidt efter lidt har lært hverandre at kjende og 
— det tør jeg haabe — lært at holde af hverandre. 
Det er sandt, vort arbejde har ikke været en leg; det 
har været, hvad det bør være, alvor. For enkelte har
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arbejdet gaaet let fra haanden; thi de har været drevne 
frem af sin sterke trang til at lære og forstaa. De 
har faaet sin belønning i den glæde, hver overvunden 
vanskelighed, hver forstaaet tanke giver. Mange har 
været nødte til at arbejde anstrengt for at kunne ind
hente forsømte kundskaber eller formedelst smaa evner. 
Dem vil jeg give den ros, de fortjener, og den forsik
ring, at de engang skal høste frugter af sit arbejde. 
Andre har arbejdet mere under tryk end af fri vilje. 
Til dem vil jeg sige, at først arbejdet i frihed vil blive 
til velsignelse for dem selv og til glæde for hjemmet. 
Om enkelte maa jeg jo ogsaa sige, at de endnu ikke 
har faaet en klar bevidsthed om, hvad de skylder sig 
selv, sine forældre og skolen, og hvis fremgang derfor 
ikke har været tilfredsstillende. Maatte det ikke blot 
blive et fromt ønske, naar jeg udtaler det haab, at det 
nye skoleaar ogsaa maa se nye og bedre forsætter.

Dog, idag vil jeg nødig sige andet end venlige 
ord til eder alle, som I kan tage med, naar I nu for 
en stund skal nyde den hvile og frihed, som ingen 
bedre kan sætte pris paa end ungdommen. Sommeren 
har banket paa eders dør, og naturen staar festklædt 
med al sin rigdom og skjønhed. Ud derfor under 
Guds herlige himmel, saa at den friske luft kan strømme 
ind i brystet, saa at kinden kan faa en friskere rødme, 
øjet en sterkere glans, saa at sjæl og krop kan styrkes 
med ny kraft. Ud derfor til den skole, som er verdens 
første, hvis lærdom er den skjønneste og bedste; thi 
den lærer os den evige kjærligheds love. Ud derfor 
i denne natur, der er drysset som en velsignelse ud 
over vort fattige land, og lær saa at elske det som det 
store fælles hjem, der binder vore hjerter sammen til 

2*
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én følelse af sammenhæng, af forstaaelse og gjensidig 
forpligtelse. Og naar vi saa mødes med sjælen fuld 
af nye, friske indtryk, saa skal disse følge os som tro
faste venner gjennem den lange vinter, opmuntrende 
og styrkende, naar vi føler os trætte og mismodige.

Otto Anderssen.



Skole-efterretninger

for

aarene 1880—1882.

■ - i



i. Klasseinddeling og discipeltal.

Skolen begyndte sin virksomhed i august maaned 
1880. I et før omsendt cirkulære havde bestyreren 
redegjort for de grunde, der havde bevæget ham til 
at oprette en ny privatskole, samt oplyst om, at skolen 
agtedes foreløbig ordnet som middelskole i overens
stemmelse med den for de offentlige skoler gjældende 
plan.

I skoleaaret 1880—1881 var følgende klasser af 
middelskolen igang: 5te middelklasse og 4de middel
klasse med kombineret engelsk- og latinlinje, samt iste 
middelklasse. Til middelskolen knyttedes tillige en 
forberedelsesskole, hvis 3 klasser samtlige sattes igang. 
Dog havde 2den og 3die klasse fælles undervisning 
paa grund af det ringe elevantal.

Det samlede antal af disciple var ved skoleaarets 
begyndelse 46, ved dets slutning 69, hvoraf i forbere
delsesskolen 31 og i middelskolen 38. Af disse for
lod 7 skolen dels paa grund af sygdom dels paa grund 
af bortrejse fra byen.

I skoleaaret 1881—1882 er middelskolens og for
beredelsesskolens samtlige klasser igang, af hvilke 3die 
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og 4de middelklasse er nyoprettede. Det samlede an
tal elever var ved skoleaarets begyndelse 145, ved 
programmets affattelse i april maaned 157, fordelt paa 
følgende maade:

Middelskolen.

6te middelklasse 15 elever, hvoraf paa latinlinjen 11 
og paa engelsklinjen 4.

fe middelklasse 23 elever, hvoraf paa latinlinjen 12 
og paa engelsklinjen 11.

4de middelklasse 17 elever, hvoraf paa latinlinjen 7 
og paa engelsklinjen 10.

jdie middelklasse 16 elever.
2den middelklasse 15 elever, 
iste middelklasse 15 elever.

Forberedelsesskolen.

jdie forberedelsesklasse 10 elever.
2den forberedelsesklasse 21 elever.
iste forberedelsesklasse 25 elever.

Af disse 157 elever var 132 sønner af forældre, 
bosiddende i Kristiania eller nærmeste omegn, 25 sønner 
af forældre, bosiddende i andre byer eller landdistrik
terne.

Fra næste skoleaar af sættes iste klasse af latin
gymnasiet igang. Saasnart forholdene tillader det, vil 
forhaabentlig ogsaa et realgymnasium kunne knyttes 
til skolen.

Skolens lokale har hidtil været i forhenv. Nissens 
skoles 3die etage. Da der fra sommeren af ikke vil 
være tilstrækkelig plads at erholde i samme gaard, ser 
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bestyreren sig nødt til at leje et andet lokale for for
beredelsesskolen for følgende skoleaar. Det er for
øvrigt bestyrerens hensigt, saa snart en passende tomt 
kan skaffes, øjeblikkelig at skride til opførelsen af en 
egen skolebygning.

2. Skolens lærerpersonale.

Skolens lærere var i skoleaaret 1880—81 følgende: 
Anderssen, Otto, skolens bestyrer, f. 28de december 

1851, ex. art. 1869, ex. philos. 1870, sproglig
historisk lærerexamen 1876, alle med karakteren 
laudabilis; var fra 1876—1880 lærer ved Aars & 
Voss’ skole i Kristiania.

Groth, Peter, f. 4de mai 1859, ex. art. 1876 laud, 
pr. eet., ex. philos. 1877 laud. pr. eet,, studerer 
filologi; har vikarieret i latin og græsk ved Gjert- 
sens skole.

Hermanstorff, Lyder, f. 1854, ex. art. 1871 laud., ex. 
philos. 1872 laud., sproglig-historisk lærerexamen 
1879 laud.; tillige lærer ved Aars & Voss’ skole 
og Kristiania tekniske skole.

Jensen, Otto, f. 1856, ex. art. 1874 laud., ex. philos. 
1875 laud., ex. theol. 1879 laud.

Klingenberg, Th. 0., f. 1854, ex. art. 1872 laud., ex. 
philos. 1873 laud. pr. cet., mathematisk-naturviden- 
skabelig examen 1879 laud.; tidligere vikarierende 
lærer ved Gjertsens skole.

Linthoe, Hjalmar, f. 11 marts 1853, officer fra 1874.
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Munthe, Holm, f. 1850, gjennemgaaet »polyteknische 
Hochschule zu Hannover«, arkitekt.

Rimmereid, Martinus, f. 7 december 1855, dimitteret 
fra Stords seminarium 1874 med karakteren meget 
godt, ex. art. 1879, ex. philos. 1881, begge med 
laud., lærer ved Kristiania Waisenhus 1877—1880.

Woll, Hans Eilertsen, f. 2 februar 1854, ex. art. 1871 
haud illaud., ex. philos. 1873 laud., ex. theol. 1878 
haud illaud., havde før i flere aar virket som 
privatlærer.

Tostrup, Hilda, f. 14 juli 1861, 1878 examen ved frøken 
Bauers kursus for voxne piger med karakteren 
»udmerket godt«.

Af disse fratraadte ved skoleaarets slutning hr. 
cand. mag. Hermanstorff, da hans tid ikke tillod ham 
at overtage sine timer længere; hr. cand, theol. Jensen 
for under et ophold i Tyskland at fortsætte sine theo- 
logiske studier, hr. cand. real. Klingenberg, der blev 
udnævnt til adjunkt i Drammen.

Skolens lærere og lærerinder har i skoleaaret 1881 — 
1882 været følgende:
Anderssen, Otto, cand. mag., bestyrer, lærer siden 

1880.
Groth, Peter, stud, philol., lærer siden 1880. 
Linthoe, Hjalmar, løjtnant, lærer siden 1880. 
Munthe, Holm, arkitekt, lærer siden 1880. 
Rimmereid, Martinus, lærer siden 1880.
Woll, Hans, lærer siden 1880.
Blaker, Sigvald, f. 1848, ex. art. 1868 laud., ex. philos. 

1869 laud., ex. theol, 1875 laud., 1875—1876 lærer 
ved Griinerløkkens privatskole, 1876—77 amts- 
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skolebestyrer i Valders, 1877—1881 katedret samt 
bestyrer af den kommunale middelskole i Ham
merfest, udnævnt til kaldskapellan ved Grønlands 
menighed i Kristiania 1881; ansat ved skolen 
1881.

Christie, Hartvig, f. 1859, ex. art. 1877 haud illaud., 
ex. philos. 1878 laud., studerer filologi; ansat ved 
skolen 1881.

Fearnley, Thomas, f. 1851, ex. art. 1869 haud illaud., 
ex. philos. 1872 laud. pr. eet., mathematisk-natur- 
videnskabelig examen 1879 laud., tidligere lærer 
ved Aars & Voss’ skole; ansat ved skolen 1881.

Gröndahl, O. A., f. 1847, ex- art- 1866, ex. philos. 
1867; ansat som sanglærer ved skolen fra februar 
1882.

Hamilton, William Thorod, f. 1856, ex. art. 1874 
laud., ex. philos. 1875 laud., mathematisk-natur- 
videnskabelig examen 1880 laud.; tidligere vikarie
rende lærer ved Kongsvingers og Drammens sko
ler samt fortiden lærer ved Gjertsens skole og 
vikarierende lærer ved Kristiania kathedralskole; 
ansat ved skolen 1881.

Helgebye, P. B., f. 30 juli 1846, ex. art. 1867 laud., 
ex. philos. 1868 laud., ex. theol. 1873 haud illaud., 
bestyrer af Griinerløkkens privatskole i Kristiania 
1873—75, forstander for opdragelsesanstalten «Tof
tes Gave« 1875—4880, ansat som klokker og lærer 
ved Akershus Strafanstalt 1880; ansat ved skolen 
1881.

Isaachsen, Daniel, f. 1859, realartium 1877 udm. godt, 
ex. philos. 1878 laud. pr. eet., studerer realia; 
ansat ved skolen fra 1881.
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Kristiansen, Oskar, f. 1856, ex. art. 1874 laud., ex. 
philos. 1875 laud. pr. eet., sproglig-historisk lærer- 
examen 1880 laud., tidligere lærer ved Aars & 
Voss’ skole; ansat ved skolen 1881.

Lowum, Alf, f. 1853, ex. art. 1870, laud., ex. philos. 
1871 haud illaud., sproglig-historisk lærerexamen 
1879 laud., lærer ved Gjertsens skole 1875—1880, 
vikarierende lærer ved Kristiania kathedralskole 
marts—juli 1881; ansat ved skolen 1881.

Tostrup, Hilda, ansat ved skolen 1880; klasselærerinde 
i 2den forberedelsesklasse.

Anderssen, Regine, f. 3 november 1856, tidligere gu
vernante, ansat 1881; klasselærerinde i 3die for
beredelsesklasse.

Hoelstad, Emilie, f. 20 april 1859, middelskole-examen 
ved Nissens pigeskole 1880 med karakteren »ud- 
merket godt« ; lærerinde ved Kristiania almuskole 
1880—1881; ansat ved skolen 1881; klasselærer
inde i iste forberedelsesklasse.

Skolens kasserer og sekretær er for tiden hr. 
cand, theol. H. Woll. Skolens pedel er siden skolens 
oprettelse Carl Opsahl.

I aarets løb er længere vikariater udførte af dhrr. 
cand. real. A. Hansen og stud, philol. Thord Peder
sen for dhrr. stud. real. Isaachsen og stud, philol. 
Groth, der skulde op til første afdeling af sine examina.

Ved dette skoleaars slutning fratræder hr. cand. 
theol. Helgebye, der er udnævnt til sognepræst i Lyn
gen. Hans timer vil overtages af hr. cand. theol. 
Otto Jensen, tidligere lærer ved skolen.
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Fra næste skoleaar er hr. cand. mag. Alf Lowum 
ansat som inspektør. Han vil særlig have at føre til
syn med undervisningen i latin og græsk i middel
skolen og gymnasiet, samt desuden overtage opsynet 
med de disciplinariske forhold i 4de, 5te og 6te middel
klasse.

Enhver fast lærer ansættes med 3 maaneders gjen
sidig opsigelse. Han er foruden at udføre den ham 
paalagte undervisning forpligtet til at deltage i skolens 
lærermøder, fester o. 1., saaledes som nærmere er om
handlet i de for skolens lærere bestemte regler. Han 
er derhos forpligtet til at være medlem af lærernes 
vikarkasse.

3- Fagfordelingen.

Fagene i middelskolen har i det forløbne skoleaar 
været fordelte paa de forskjellige lærere paa følgende 
maade:

Anderssen:

--------------  18 timer.

Norsk i 6 M. 3 timer.
Historie i 6 M. 3 »
Engelsk i 6 M. 6 »
Engelsk i 5 M. 6 »

Groth:
Latin i 6 M. . 8 »
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Linthoe:
Gymnastik 6 & 5 & 4 M. 3 timer.
Gymnastik 3 & 2 & i M. 3 »
Regning 2 M........................4 »
Skrivning 4 & 3 & 2 & 1 M. 4 »
(to og to klasser har væ

ret kombinerede).
--------------  14 timer.

Munthe:
& 5 M. 2 timer.
M. . .2 »
& 2 M. 2 .»

Tegning 
Tegning 
Tegning

6
4
3

-------------- . . 6 »

Rimmereid:
Norsk 2 M. 5 timer.
Tysk 2 M. 5 »
Norsk i M. 5 »
Tysk i M. 5 »
Historie i M. 3 »
Geografi i M. 3 ».
Regning i M. 4 »

-------------- .... 30

Woll:
Norsk 3 M. 5 timer.
Tysk 3 M. 5 »
Historie 2 M. 3 »
Geografi 2 M. 2 »
Sang 3 & 2& i M. 2 »
Sang 3 & 2 f. i »

. 18 >
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Blaker:

Norsk 5 M. 3 timer.
Historie 5 M. 2 »
Historie 4 M. 2 »

--------------  ... 7 timer.

Christie: 
Latin 4 M....................... 7 »

Fearnley:
Mathematik 6 M. 6 timer.
Geografi 6 M. 3 »
Geografi 5 M. 2 »
Geografi 4 M. 2 »

--------------  . . 12 »

Hamilton:
Naturkundskab 6 M. 3 timer.
Mathematik 5 M. 5 »
Mathematik 4 M. 6 »
Regning 3 M. 5 »

--------------  19 >

Helgebye:
Religion 6 M. 2 timer.
Religion 5 M. 2 »
Religion 4 M. 2 »
Religion 3 M. 3 »
Religion 2 M. 3 »
Religion 1 M. 3 »

• 15 <
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Isaachsen:
Naturkundskab 5 M. 3 timer.
Naturkundskab 4 M. 2 »
Naturkundskab 3 M. 2 »
Naturkundskab 2 M. 2 »

-------------- 9 timer.

Kristiansen:
Tysk 6 M. 4 timer.
Tysk 5 M. 4 »
Tysk 4 M. 5 »
Norsk 4 M. 4 »

-------------- . . 17 »

Lowum:
Fransk 6 M. 2 timer.
Fransk 5 M. 2 »
Latin 5 M. 8 »
Engelsk 4 M. 5 »

-------------- . . 17 »

Grøndahl (siden februar):

Sang 5 & 4 M...................... 2 »
Disse timer besørgedes før af hr. Woll.

4. Skolepenge og fripladse.

i. Skolepengene udgjør: 
for iste og 2den forberedelsesklasse 8 kr. maanedlig. 

» 3die — 12 » —
» Iste, 2den og 3die middelklasse 16 »
> alle høiere klasser.........................20 » —
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For den nederste af 2 brødre fragaar en trediedel. 
Af 3 brødre gaar den nederste frit, de 2 andre betaler 
helt ud. Af 4 brødre gaar den næstnederste frit, og 
for den nederste fragaar en trediedel. Yderligere ned
sættelse finder ikke sted.

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

3. Skolepengene beregnes altid for hele maane- 
der, nemlig fra begyndelsen af den maaned, hvori en 
discipel kommer ind, til slutningen af den maaned, 
hvori han gaar ud. Naar altsaa en discipel indmeldes 
til et nyt skoleaars begyndelse, betaler han skolepenge 
fra iste august.

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa an
meldelse ske 2 maaneder forud. Hvis nogen udmeldes 
med kortere varsel, erlægges dog skolepengene, indtil 
den bestemte udmeldelsestid er forløben. Fra denne 
regel undtages de disciple, der gaar ud efter skolens 
raad og ønske.

5. Naar skolepenge ikke er betalte for 2 maane
der, kan bestyrelsen negte vedkommende disciple ad
gang til skolen.

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

Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bort-
3
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falder moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes 
udtrykkelig bestemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skole- 
aar indleveres hvert aar inden den iste juni; de, som 
tidligere har friplads, maa søge paa ny, hvis 
de ønsker at beholde den*).

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

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

I indeværende aar er der uddelt fripladse til et 
beløb af ca. 800 kroner.

5- Samlinger.
Karter:

i. Hemisfærerne.
2. Østlige hemisfære.
3. Vestlige do.
4. Europa.
5. Asia.
6. Afrika.
7. Australia.
8. Amerika.
9. Nordamerika.

10. Sydamerika.
II. Skandinavien med navne.
12. Skandinavien uden do.
13. Danmark.
14. De britiske øer.
15. Centraleuropa.
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16. Holland og Belgien.
17. Frankrige.
18. Spanien.
19. Italien.
20. Schweiz.
21. Østerrige.
22. Den græske halvø.
23. Orbis Romanus.
24. Italia antiqua.
25. Græcia antiqua.
26. Palæstina.

Desuden ejer skolen et tellurium og en globus.

Den physikalske samling:

I. Apparater til at vise faste, flydende og luftformige 
legemers egenskaber.

i. En blykugle i snor.
2. Apparat til at vise bundtrykket, bestaaende af 

jernkasse med glasvægge og 3 stk. glasvaser 
samt vægtstang og vægtskaal.

3. To glasrør med glimmer til at vise vædskers 
tryk.

4. Segners vandhjul til at vise sidetrykket.
5. Skaalvægt paa stativ; 3 skaale, hvoraf en i korte 

bøjler og krog i bunden.
6. Apparat til at vise Arkimedes’s lov, bestaaende 

af én hul og én massiv cylinder af messing.
7. Kommunicerende rør for at vise den specifike 

vægt for vædsker (fællesstativ med Mariottes 
apparat for højt tryk).

8. Sammenslebne glasplader til at vise adhæsionen.
3*
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9. En glasplade og en metalplade til at vise væd- 
skers adhæsion.

10. Kapillarrør i stativ.
il. Lang tragt med blære til at vise endosmose.
12. Barometerrør.
13. Bøjet glasrør paa stativ med inddeling til at 

vise Mariottes lov.
14. Apparat til at vise Mariottes lov for mindre 

tryk end to atmosfærers.
15. Sugepumpe og trykpumpe paa stativ.
16. Luftpumpe med: a) recipient, b) manometer, 

c) apparat til sprængning af blære, d) kautschuk- 
blære til udvidelsesforsøg, e) Magdeburger halv
kugler, f) vandspring, g) baroskop, h) elektrisk 
ringeapparat for at vise, at lyden ikke forplanter 
sig i lufttomt rum, i) apparat til at vise kvik
sølvregn, j) ballon til vejning af luft.

17. Vinkelhævert.
18. Stikhævert.

II. Magnetisme.

19. 2 magnetstave med ankere i kasse.
20. Hesteskomagnet med anker.
21. Magnetnaal paa spids.
22. Magnetnaal, fastsat i en kork.
23. Inklinatorium. Æske med jernstykker og fil- 

spaan.

III. Elektricitet.

24. Stænger af lak, glas og kautschuk. En krog 
af messing til ophængning af disse.

25. Elektrisk pendel.
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26. Fordelingsapparat.
27. Elektrisermaskine med a) isolerskammel, b) elek

trisk klokkespil, c) udlader, d) leydenerflaske, 
e) kvadrantelektroskop, f) elektrisk turbin med 
kjede.

28. Voltasøjle.
29. Chromsyreelementer.
30. Apparat til at vise Ampéres regel med magnetnaal.
31. Elektromagnet med anker og bæreskaal i stativ.
32. Vanddekompositionsapparat.

IV. Varme.

33. Apparat til at vise luftens udvidelse (flaske med 
glasrør).

34. Apparat til at vise vædskers udvidelse (flaske 
med glasrør).

35. Apparat til at vise en metalstangs udvidelse.
36. Apparat til at vise en kugles udvidelse.
37. Thermometer med Reaumurs, Celsius og Fah

renheits inddeling.
38. Apparat til at vise varmeledningsevnen.
39. Apparat bestaaende af kugler af jern, messing, 

tin og bly med voxkage til at vise specifik 
varme.

40. Dampapparat.
41. Tværsnitsmodel af dampmaskinen.

Samlingen udvides stadig efter behovet.
Derhos ejer skolen en samling naturhistoriske og 

historiske plancheverker, fortegninger og tegnemodeller. 
Ligeledes er der gjort en begyndelse til en fuglesamling.
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6. Middelskole examen.

Efter derom indsendt ansøgning blev det ved høje
ste resolution af ilte november bestemt, at der i hen
hold til lov om offentlige skoler for den højere almén- 
dannelse af 17de juni 1869 § 22 tilstaaes Anderssens 
latin- og realskole i Kristiania ret til paa de i kgl. 
resolution af 21de september 1874 fastsatte almindelige 
vilkaar at afholde middelskolens afgangsexamen med 
samme virkning som offentlige middelskoler og under 
saadan kontrol, som departementet for kirke- og under
visningsvæsenet bestemmer. Skolens afgangsexamen 
ordnes af den kommission, under hvilken samtlige her
værende private og kommunale middelskolers afgangs
examen er henlagt.

Til dette aars middelskoleexamen agter følgende 
af skolens elever at fremstille sig:

Latinlinjen:
Beck, Thomas, indkom i 6te middelklasse.
Gløersen, Andreas, i 5te do.
Gran, Christian, » i 5te do.
Holtsmark, Gabriel, i 5te do,
Løberg, Thor, > i 5te do.
Løken, Hans, i 6te do.
Munch, Andreas, i gte do.
Opsand, Magnus, » i 6te do.
Strøm, Georg, 2) i 5te do.
Thoresen, Axel, i 6te do.
Tofte, Thoralf, » i 6te do.

Engelsklinjen:
Amundsen, Antonio, indkom i 6te middelklasse.
Blakstad, Ragnvald, » i 5te do.
Næss, Øistein, » i 5te do.
Møller, Kai, » i 5te do.



U nder visningsplan

for

I. Forberedelsesskolen

°g

II. Middelskolen.



I. Forberedelsesskolen.

Undervisningstidens fordeling paa fagene.

Religion............
Norsk...............
Historie............
Geografi............
Regning............
Skrivning ....

i F. 2 F. 3 F.

3
9

6
6

3
9

3 
5
4

3 
8
3
3 
4
3

Sum 24 24 24

Sang.................. — i i

Sum 24 25 25

1ste forberedelsesklasse.

Religion. De vigtigste begivenheder i iste Mosebog 
og af Jesu levnet fortælles og gjengives. Nogle 
lette salmevers læres.
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Norsk. Med anvendelse af lydmethoden læres bør
nene at læse rent og sammenhængende efter Erik
sens og Paulsens læsebog iste del. Smaafor- 
tællinger, eventyr og lette vers meddeles mundtlig 
og gjengives.

Regning. Børnene øves i at læse og skrive tallene 
indtil looo. Addition og subtraktion ved række
tælling dels paa tavlen dels som hovedregning. 
Indøvelse af praktiske eksempler.

Skrivning. De smaa og store latinske bogstaver læres 
efter opskrift paa vægtavlen, indøves paa dobbelt
linieret tavle og senere i dobbeltlinieret skrivebog. 
I den sidste del af aaret sammenskrift. Øvelser i 
taktskrivning.

2den forberedelsesklasse.

Religion. Katekismens iste part uden Luthers forkla
ring læres; det væsentligste af bibelhistorien gjen- 
nemgaaes mundtlig; nogle lette salmevers læres.

Norsk. Fortsatte øvelser i læsning: Eriksens og 
Paulsens læsebog, 2den dels iste afdeling. Sam
tale om og gjengivelse af det læstes indhold. 
Smaadigte læres udenad og fremsiges. Børnene 
faar regelmæssig et par linjer til afskrivning efter 
bog med betegnet stavelseinddeling. Øvelser i 
diktat.

Geografi. Ved hjælp af globus gjøres børnene be- 
kjendte med de vigtigste geografiske begreber. 
Med benyttelse af vægkart gjennemgaaes det mer
keligste ved de europæiske lande, Norden noget 
fuldstændigere.
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Regning. Tallenes læsning og skrivning øves. Addi
tion og subtraktion fortsættes med større tal. Mul
tiplikation med ensifret multiplikator.

Skrivning. Sandbergs forskrifter iste bog. Øvelser 
i taktskrivning.

Sang. Øvelser i tonetræfning og enstemmige sange 
og salmer.

3die forberedelsesklasse.

Religion. Katekismens 2den og ßdie part uden Luthers 
forklaring læres. Hele Vogts lille bibelhistorie; 
et udvalg af salmer efter Landstads salmebog 
læres.

Norsk. Læsning, i regelen efter forberedelse hjemme, 
i Eriksens og Paulsens læsebog, 2den dels 
2den afdeling. Samtale om det læste og gjen
givelse af dets indhold. Udenadlæsning af vers; 
afskrivning efter bog; to gange ugentlig diktat. 
I iste halvaar gjennemgaaes ordklasserne, i 2det 
indøves de vigtigste sætningsdele.

Historie. Fortællinger af Norges ældste historie, til 
Harald Haardraades død. De vigtigste gudesagn 
fortælles.

Geografi. Europa gjennemgaaes fuldstændigere. 
Regning. De fire regningsarter i ubenævnte tal. 
Skrivning. Fortsatte øvelser i skjønskrift i dobbelt

linieret skrivebog (Sandbergs forskrifter 2den 
bog). Øvelser i taktskrivning.

Sang. Tonetræfningsøvelser. Enstemmige sange og 
salmer læres.



II. Middelskolen.
Undervisningstidens fordeling paa fagene:

6 m. 5 m- 4 m. 3 m- 2 m. I m. Sum.

Religion................. 2 timer. 2 timer. 2 timer. 3 timer. 3 timer. 3 timer. 15 timer.
Norsk.................... 3 ’ 3 » 4 » 5 ’ 5 10(5)» *) 30 •
Tysk........................ 4 > 4 ’ 4 >(jE) 5 ’ 5 > 5 • ’) 27(28).
Fransk.................... 2 3 2 » 4 ’
Engelsk................. 6 » (E) 6 > (E) 5 ’(E) 17
Latin........................ 8 ’(L) 8 . (L) 7 »(L) 23
Historie................. 3 ’ 2 > 2 * 3 » 3 ’ 3 * l6 »
Geografi................. 2 3 2 3 2 * 2 3 2 » 3 • 13
Mathem. & Regning 6 . 6 . 6 » 5 » 4 ’ 4 • 31
Naturkundskab . . . 3 ’ 2 > 2 » 2 3 2 > 11 >
Skrivning.............. I 3 2 3 2 3 3 ’ 8
Tegning................. 2 » (E) 2 » (E) 2 • (Li) 2 » 2 > 12 »(L7)
Gymnastik.............. 3 > 3 » 3 ’ 3 ’ 3 • 3 ’ 18 »
Sang........................ 2 * 2 > 2 3 2 3 2 3 IO 3
Sum........................ L 36 E 36 L 36 E 36 L 36 E 36 34 > 33 ’ 31 >

*) iste halvaar 10 timer norsk; zdet halvaar 5 timer norsk og 5 timer tysk.
2) Tysk læses først i 2det halvaar.
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Religion.

iste middelklasse (3 timer).
Vogts bibelhistorie for borgerskoler indtil dom
mernes bog i forbindelse med læsning i bibelen. 
De tre første parter af Luthers katekismus med 
Luthers forklaring samt »bønner«. Et udvalg af 
salmer læres og synges. Hovedtrækkene af det 
hellige lands geografi læres. Evangeliet for den 
følgende søndag gjennemgaaes.

2 den middelklasse (3 timer).
Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra dommer
nes bog til det nye testamente i forbindelse med 
læsning i bibelen. 4de og 5te part af Luthers 
katekismus læses og repeteres. Repetition af de 
tre første parter. Et udvalg af salmer læres og 
synges Evangeliet for den følgende søndag gjen
nemgaaes.

jdie middelklasse (3 timer).
Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra det nye 
testamente til palmesøndag i forbindelse med læs
ning i bibelen. I første halvaar læses af Luthers 
katekismus sentenser af Guds ord og udvalgte dele 
af hustavlen. I andet halvaar læses af Pontoppi
dans forklaring ca. 16 pagina til den anden tavle. 
Et udvalg af salmer læres og synges. Evangeliet 
for den følgende søndag gjennemgaaes.

4de middelklasse (2 timer).
Vogts bibelhistorie for borgerskoler læses tilende 
i forbindelse med læsning i bibelen. Af Pontoppi- 
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dans forklaring læses til den 3die artikel. Enkelte 
salmer læres og synges.

5 te middelklasse (2 timer).
Udførligere gjennemgaaelse af det hellige lands 
ethnografi, geografi og kulturforhold ved foredrag 
af læreren. Det gamle testamente repeteres. Af 
Pontoppidans forklaring læses videre til alterens 
sakramente.

6te middelklasse (2 timer).
Repetition af det nye testamente. Pontoppidans 
forklaring læses tilende, hvorpaa den i sin helhed 
repeteres.

Norsk.

iste middelklasse (iste halvaar 10 timer, 2det halvaar 
5 timer).

Læsning efter Eriksens og Paulsens læsebogs 2den 
dels 3die afdeling, i regelen efter forberedelse. 
Enkelte digte læres udenad. Af Hofgaards gram
matik læses indledningen og det vigtigste af pro- 
nominerne samt verbernes bøining i aktiv. Jensens 
exempelsamling benyttes ved siden af grammatiken. 
Under analysen indøves det vigtigste af sætnings
læren med henvisning til grammatiken; desuden 
analyseres i læsebogen. Øvelser i diktat. Skille
tegnene dikteres af læreren. Af Aars’ retskriv
ningsregler læses enkelte af de vigtigste paragrafer.

2den middelklasse (5 timer).
Læsning efter Eriksens og Paulsens læsebogs 3die 
del. Samtale om det læste og hyppig mundtlig 
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gjenfortælling. Enkelte digte læres og fremsiges. 
Af Hofgaards grammatik læses §§ 24—27, §§ 
71—in (Indledningen til formlæren samt fra ver
berne til sætningslæren), fremdeles §§ 143—161 
(læren om hoved- og bisætninger). Analyse efter 
Jensens exempelsamling og læsebogen. — Aars’ 
retskrivningsregler gjennemgaaes. Skilletegnene 
indøves under diktaten.

Under lærerens veiledning begynder eleverne i 
denne klasse lettere skriftlige arbeider, der dels 
bestaar i beskrivelse af bestemte gjenstande, dels 
i gjenfortælling.

jdie middelklasse (5 timer).
Læsning efter Eriksens og Paulsens læsebogs 3die 
del. Samtale om det læste og mundtlig gjenfor
tælling. Enkelte digte læres og fremsiges. Af 
Hofgaards grammatik læses §§ 57—70 (pronome
nerne) og §§ ni—142 (fra sætningslæren til af
snittet om hoved- og bisætninger). Analyse efter 
Jensens exempelsamling og læsebogen. Aars1 ret
skrivningsregler læses i sammenhæng med forbi- 
gaaelse af enkelte vanskelige ting. Skilletegnene 
indøves under diktaten. Fortsatte skriftlige øvelser 
som i 2den klasse.

4de middelklasse (4 timer).
Læsning efter Eriksens og Paulsens læsebogs 3die 
del. Fornemmelig læses stykker af norske for
fattere; som passende for denne klasse har man 
fundet følgende: Wergeland, Menigmands juleønske 
for Karl Johan s. 264, Det norske storthing s. 267, 
Welhaven: Aasgaardreien s. 270, En vise om Hel
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lig Olav s. 297, Koli med bilen s. 432; R. Key
ser: Mindre Alv s. 196, Træk af de gamle Nor- 
mænds karakter s. 425, Olav Trygvassøns kristen
domsindførelse s. 434; P. A, Munch: Den sorte 
død s. 207; A. Munch: Norsk bjarkemaal s. 267, 
Brudefærden s. 212; Asbjørnsen: En gammeldags 
juleaften s. 286, En katekisation s. 341, En nat i 
Nordmarken s. 382; J, Moe: Blomster-Ole s. 26, 
En frierhistorie s. 48, Fanitullen s. 285 ; Bjørnson: 
Fædrelandssang s. 489; Ibsen: Terje Viken s. 34; 
Jonas Lie: Nordfjordhesten s. 345; af forskjellige 
forfattere: Herlog Høvudfat og biskop Karl s. 208, 
Kristian August s. 259, Slaget i Trangen s. 260, 
Nordmandssang s. 302, Finnerne s. 367, Vinter
fisket i Lofoten s. 373, Fossekallen s. 394, Sne
uglen s. 401, Gadefeieren i London s. 413, Ru
nerne s. 423, Norsk nationalsang s. 487. — Af og 
til kursorisk læsning af enkelte forfattere, som 
Asbjørnsen, Moe, Bjørnson o. s. v. samt af ud
valgte stykker af sagaliteraturen. De biografiske 
oplysninger i bogen læses. Digte og prosaiske 
stykker læres og fremsiges fra kathedret. — Af 
Hofgaards grammatik læses formlæren samt af
snittet om hoved- og bisætninger. Analyse. — 
En gang ugentlig diktat, gjenfortælling eller selv
stændig udarbeidelse (fortællinger eller skildringer 
af saadanne emner, der ligger inden elevens fore
stillingskreds eller læsning); Aars’ retskrivnings
regler læses.

$te middelklasse (3 timer).
Af Eriksens literaturhistorie læses det vigtigste 
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om den nynorske literatur. Af læsebogens 3 die 
del læses følgende stykker: Wergeland: Til Her
mann Foss s. 265, Norges natur s. 311, Et gam
melt norsk herresæde s. 430, Til min gyldenlak s. 
516, Kun dagligdags er al din Dont s. 517; Wel- 
haven: I Kivledal s. 276, Nøkken i kværnen s. 
277, Strilerne s. 347, Møllergutten s. 381, Mindets 
bæger s. 423, For Norges seilere s. 509; A. Munch: 
Ladegaardsøen s. 329, Island s. 486; Asbjørnsen: 
Alexandria s. 419; J. Moe: Blind-Anne s. 335, 
Jakob Aall s. 464, Den døde Fugl s. 524; Bjørn
son: Gamle Norge s. 488, I en tung stund s. 517; 
Ibsen: 4de Juli 1859 s. 266, Kong Haakons gilde
hal s. 445, Paa Akershus s. 498 ; Ambrosius Stub: 
Livets seilads s. 468; af forskjellige forfattere: Tor 
henter sin hammer s. 91, Dronning Dagmar s. 187, 
Kristjern den andens vise s. 215, Kirkevielsen i 
Nesland s. 440, Træk af Kristian den 4des liv s. 
221, Nordhavet s. 339, Gamle stenbygninger s. 
443, Om Ludvig Holberg s. 454, Ludvig Holberg 
s. 461, Den blide tanke s. 471, Ved skoleaarets 
slutning s. 475, Daarernes selvtilfredshed (af Hol
berg) s. 476, Om drømme s. 491, Tordenveir s. 
500, Vulkanske udbrud s. 506. 9de afdeling af 
læsebogen (deraf navnlig de to folkeviser: Dalebu 
Jonson s. 542, og Magnus aa havfrua s. 543; af 
Petter Dass: Præstereiser i Nordlandene s. 531 og 
Vindene i Nordland s. 532; fremdeles s. 544—557. 
— Fremdeles læses større sammenhængende ar
beider af den nynorske litteraturs forfattere kur
sorisk. Enkelte digte læres udenad. Af Hofgaards 
grammatik læses syntaxen samt verslæren. Ana- 

4
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lyse. Stil hveranden uge: skildringer og fortæl
linger samt behandling af geografisk, historisk og 
naturvidenskabeligt stof i tilslutning til, hvad der 
læses i klassen. Mindst to gange om aaret mundt
ligt foredrag over selvvalgte emner.

6te middelklasse (3 timer).
Af Eriksens literaturhistorie læses det vigtigste fra 
Holberg til og med Grundtvig. Læsning af disse 
forfatteres arbeider i Eriksens udvalg iste del. I 
2det halvaar læses endel svensk efter Aars & Erik
sens svenske læsestykker. Digtarterne og vers- 
læren gjennemgaaes.

Stil og foredrag som i 5te klasse.

Tysk.

iste middelklasse (2det halvaar 5 timer).
Knudsens elementar- og læsebog 4de udgave til 
side 41 med forbigaaelse af enkelte exempler. Af 
verbernes bøining læres kun aktiv. Diktat og 
skriftlige øvelser i ordklassernes bøining.

2den middelklasse (5 timer).
Knudsens læsebog fra side 41 til side 97 med for
bigaaelse af endel exempler. Efter Løkkes min
dre grammatik læses pronomenerne. Et par af de 
lettere sammenhængende stykker læses. Diktat 
og mundtlig eller skriftlig oversættelse af de nor
ske exempler.

^die middelklasse (5 timer).
Af Knudsens læsebog repeteres afsnittet om de 
ægte og uægte sammensatte verber (side 91—97).
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De sammenhængende stykker læses. Af Løkkes 
mindre grammatik læses formlæren i sammenhæng. 
Skriftlige øvelser efter Knudsens stiløvelser til pro
nomenerne.

Timerne fordeles saaledes: i time anvendes til 
skriftlige øvelser, i time til gjennemgaaelse af 
disse; 3 timer til grammatik og læsebog.

4de middelklasse. (Latinlinien 4 timer, engelsklinien 
5 timer).

Af Pauss & Lassens tyske læsebog læses paa 
latinlinien ca. 50 sider, paa engelsklinien ca. 70 
sider. Af Løkkes mindre grammatik læses i iste 
halvaar formlæren (side 11—56)- Mundtlig re
petition af Knudsens stiløvelser side 1—15. Mundt
lige og skriftlige øvelser efter samme bog fra side 
15—37; i 2det halvaar læses kjønsreglerne i 
Løkkes grammatik, samt af syntaxen fra side 56— 
69 (til verbet) de tilsvarende exempler af stiløvel
serne gjennemgaaes mundtlig. De sammenhæn
gende stykker af iste afdeling skrives. — Timerne 
fordeles saaledes: 1 time anvendes til stil, 1 time 
til gjennemgaaelse af stilene, 1 time til grammatik 
og læsebog, i time til læsebog. Engelskliniens 
extratime anvendes til læsebog.

5te middelklasse (4 timer).
Af Pauss & Lassens læsebog læses ca. 60 sider, 
delvis extempore. Af Løkkes grammatik læses i 
iste halvaar resten af syntaxen (side 69—80) 
med de tilsvarende exempler efter Knudsens stil
øvelser. I 2det halvaar repeteres hele syntaxen. 

4*
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Stil efter Knudsens stiløvelser paa skolen, en gang 
ugentlig. — Timerne fordeles saaledes: Af to sam
menhængende timer anvendes D/z til stil, 72 til 
grammatik; i time anvendes til gjennemgaaelse af 
stilene samt i time til læsebog. -

6te middelklasse (4 timer).
Til læsning og oversættelse benyttes læsebogen 
eller en lettere forfatter (for øieblikket læses Ger- 
stäckers: Irrfahrten) dels efter forberedelse, dels 
kursorisk. Løkkes grammatik læses og repeteres. 
Stil paa skolen en gang ugentlig. —■ Timerne for
deles som i 5te klasse.

Fransk.

§te middelklasse (2 timer).
Af Knudsen & Wallems læsebog læses 25 å 30 
sider. Mundtlig oversættelse af de norske exempler 
bag i bogen. Af Knudsens kortfattede franske 
grammatik læses formlæren med undtagelse af de 
uregelmæssige verber, hvoraf kun læses et udvalg. 
Skriftlige øvelser i ordklassernes løsning.

6te middelklasse (2 timer),
Af læsebogen læses 30 å 35 sider. Knudsens 
grammatik læses i sin helhed. Diktat og mundt
lig oversættelse af de norske exempler.

Engelsk.

4de middelklasse (5 timer).
Af Løkkes læsebog for begyndere læses 80 å 90 
sider. Exemplerne er delvis lærte udenad. Des
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uden øves gutterne stadig i oplæsning. Af Løkkes 
engelske grammatik gjennemgaaes det væsentligste 
af formlæren. Diktat i almindelighed en gang 
ugentlig.

ßte middelklasse (6 timer).
Løkkes mindre læsebog læses ud. Af Løkkes læse
bog for middelskolen læses ca. 70 sider. Af Løk
kes grammatik læses formlæren i sammenhæng og 
syntaxen til pronomenerne med mundtlig over
sættelse af de tilsvarende exempler efter Knud
sens & Løkkes stiløvelser. Stil efter nævnte stil
øvelser.

6te middelklasse (6 timer).
Af Løkkes læsebog for mellemklasserne læses 70 
å 80 sider. Desuden kursorisk læsning af en let
tere forfatter. Grammatiken læses tilende og del
vis repeteres. Stil efter Knudsens & Løkkes stil
øvelser.

Latin.
4de middelklasse (j timer).

Af Andersens læsebog læses iste afdeling i sin 
helhed, af 2den afdeling udvalgte stykker, som 
stedsbestemmelser, participier, afhængige udsagns- 
og villiesætninger, enkelte dele af adjektiviske og 
adverbiale sætninger. ■— Efter Schreiners gram
matik læses de væsentligste dele af formlæren. 
En hjemmestil og en extemporalstil ugentlig.

5 te middelklasse (8 timer).
Otte udvalgte forfattere af Cornelius Nepos og iste 
bog af Cæsar de bello Gallico (eller Phædri fabler) 
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læses. Efter Schreiners grammatik læses formlæren 
i sammenhæng. Af syntaxen læses kasuslæren, 
reglerne for adjektivet, infinitiv, participium, gerun- 
dium og supinum. Af modus og tempuslæren 
gjennemgaaes det vigtigste i sidste halvaar mundt
lig ved henvisning under forfatterlæsningen. En 
extemporalstil (2 timer) ugentlig; af og til hjem- 
mestil.

6te middelklasse (8 timer).
3die bog af Cæsar og Phædri fabler (eller iste 
bog af Cæsar), Cicero iste og 3die catilinariske 
tale læses, og middelskolens hele pensum repete
res. Efter Schreiners grammatik læses modus og 
tempuslæren, hvorpaa formlæren og syntaxen repe
teres. En extemporalstil (2 timer) ugentlig, af og 
til hjemmestil; i iste halvaar skrives afvexlende 
exempler og lettere sammenhængende stykker; i 
andet halvaar blot sammenhængende stykker.

Historie.

iste middelklasse (3 timer).
Efter Siegv. Petersens Norgeshistorie læses fra Ha
rald Haardraade til reformationen. Kongesagaerne 
læses ved siden.

2den middelklasse (3 timer).
Efter Siegv. Petersens historie læses enkelte af de 
vigtigste begivenheder fra reformationen: Refor
mationen, Kristian IV, enevoldsmagtens indførelse, 
den store nordiske krig, begivenhederne i 1814. 
Derpaa læses Nissens verdenshistorie fra begyn
delsen til middelalderen.
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3 die middelklasse (3 timer).
I første halvaar læses Nissens verdenshistorie fra 
Middelalderen til opdagelserne; i 2det halvaar læses 
Eriksens Nordenshistorie til Kalmarunionen med 
overspringelse af tilbageblikkene.

4de middelklasse (2 timer).
Nissens verdenshistorie fra opdagelserne til den 
store nordiske krig. Eriksens nordenshistorie fra 
Kalmarunionen til Fredrik den 4de.

5 te middelklasse (2 timer).
Verdenshistorien fra den store nordiske krig bogen 
tilende. Nordens historie fra Fredrik d. 4de bogen 
tilende.

6te middelklasse (2 timer).
Repetition af Verdenshistorien og Nordens historie.

Geografi.

iste middelklasse (3 timer).
Erslevs: Almindelig geografi læses tilende. Hyp
pige øvelser i karttegning.

2den middelklasse (2 timer).
Af Geelmuydens geografi læses Europas fysiske 
geografi til Norge (pag. 44—90). Karttegning.

^die middelklasse (2 timer).
Geelmuydens geografi fra Norge til Tyskland (pag. 
90—165). Karttegning.

4de middelklasse (2 timer).
Geelmuydens geografi fra Spanien til Afrika (pag. 
165—268). Karttegning.
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5 te middelklasse (2 timer).
Geelmuydens geografi fra Afrika bogen ud (pag. 
268—321); derpaa læses indledningen (pag. 1—40).

6te middelklasse (2 timer).
Geelmuydens geografi repeteres i sin helhed.

Mathematik & Regning.

iste middelklasse (4 timer).
I de første maaneder fortsættes med øvelser i de 
fire regningsarter i ubenævnte tal, senere med be
nævnte tal (ikke kvadrat- og kubikmaal). I første 
halvaar indøves addition, i andet alle fire regnings
arter. Hovedregning. Det decimale maal-, vægt
og myntsystem indøves.

2den middelklasse (4 timer).
Fortsatte øvelser i regning med benævnte tal, der
paa de fire regningsarter i brøk og decimalbrøk.

^die middelklasse (5 timer).
Fortsatte øvelser i brøkregning, decimalbrøk, en
kelt og sammensat reguladetri. Konstruktionsop
gaver efter Getz’s konstruktionsbøger.

4de middelklasse (6 timer).
Af Bonnevies arithmetik de to første bøger. Af 
Bonnevies geometri iste bog til parallele linier. 
Øvelser i praktisk regning, brøk, reguladetri.

5te middelklasse (6 timer).
Af Bonnevies arithmetik ßdie og 4de bog und
tagen læren om logarithmer; ligninger af iste grad 
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gjennemgaaes. AfBonnevies geometri til 5te bog: 
Øvelser i proportioner, procent- og rentesregning,

6te middelklasse (6 timer).
Logarithmer og ligninger af 2den grad indøves. 
Af Bonnevies geometri læses 5te og 6te bog. 
Repetition af det hele pensum. Fortsatte øvelser i 
praktisk regning. Rente, rentes rente, rabat, dis
konto, delings- og blandesregning. Konstruktions
opgaver efter Getz’s konstruktionsbøger III hefte.

Naturkundskab.

2den middelklasse (2 timer).
Efter Beers lærebog i zoologien læses hvirvel
dyrene undtagen mennesket (pag. 26—88).

^die middelklasse (2 timer).
I iste halvaar læses Beers lærebog tilende (pag. 
88'—116). I 2det halvaar indledningen til botani
ken efter Sørensens planterigets naturhistorie i kort 
udtog. Forevisning og beskrivelse af levende 
planter.

4de middelklasse (2 timer).
Af Beers zoologi læses indledningen om mennesket 
(pag. i—26). Sørensens botanik læses ud.

5te middelklasse (2 timer).
Getz’s lærebog i fysik læses i sin helhed. Mine
ralogi efter Høyers læsebog.

6te middelklasse (3 timer).
Repetition af middelskolens pensum.
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Tegning.

2den middelklasse (2 timer).
Eleverne opøves i at optrække rette linier, i at 
dele disse efter øiemaal og i at optegne lette ret- 
liniede regulære triangler efter tavletegning.

^die middelklasse (2 timer).
Der fortsættes med øvelser i at optegne regulære, 
retliniede figurer, dog af en mere kompliceret art 
og med dobbeltliniet kontur. I skoleaarets slut
ning tegnes efter vægplancher, og tegningen ud
føres her som i 2den middelklasse uden brug af 
viskelæder, uden forsaavidt som den udføres i tusch.

4de middelklasse (engelsklinien 2 timer, latinlinien 1 
time).

Tegning efter vægplancher, der fremstiller regu
lære figurer, hvor den rette og krumme linie er 
kombinerede. Tegningen trækkes ud med tusch, 
og eleven øves i at schraffere større og mindre 
flader af samme. Hertil bruges ogsaa farver.

5 te middelklasse (engelsklinien 2 timer).
Tegning efter krumliniede figurer, elipser, spiraler 
med lette ornamentale sammenstillinger samt efter 
simple fritstaaende legemer i oprids og grundrids. 

6te middelklasse (engelsklinien 2 timer).
Fortsatte øvelser af de samme opgaver som i 5te 
middelklasse.

Skrivning.

Til brug ved undervisningen benyttes de efter offent
lig foranstaltning udgivne forskrifter. Elementerne og 
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tildels ogsaa sammenhængende skrift øves desuden og- 
saa efter taktskrivningens regler. Øvelserne i de for
skjellige klasser ordnes saaledes:

iste middelklasse (3 timer).
Taktskrivning: Elementerne til de smaa bogstaver.
Skjønskrivning: iste hefte.

2den middelklasse (2 timer).
Taktskrivning: Elementerne til de store bogstaver.
Skjønskrivning: 2det hefte.

^die middelklasse (2 timer).
Taktskrivning: Sammenhængende skrift. Skjøn
skrivning: 3die hefte og tildels haandskrift efter 
diktat.

4de middelklasse (1 time).
4de hefte og haandskrift efter diktat.

Gymnastik.

Til undervisningen i gymnastik, der gives i tre 
ugentlige timer fra iste middelklasse af, knyttes 8 da
ges øvelse i exercitie hver sommer. Desuden er del
ved skolen oprettet et frivilligt kursus i salonskydning 
under ledelse af gymnastiklæreren.

Sang.

iste, 2den, 3 die middelklasse (2 timer).
Øvelser i tonetræfning. Enstemmige og tostem
mige lettere sange og salmer indøves. Eleverne
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gjøres bekjendt med tonesystemet og gjennemgaar 
dur- og molskalaer. Behrens sanglære for skoler 
iste trin benyttes ved undervisningen.

4de og $te middelklasse (2 timer).
Behrens sanglære for skoler 2det trin. Tostemmig 
sang. Repetition af musiktheorien.

For gymnasiets vedkommende vil senere en plan 
blive udfærdiget.



Examen 1882.



Den daglige undervisning slutter:

For 6 M................ lørdag iode juni.
» 5 M. og 4 M. torsdag 15de juni.
» 3 M. og 2 M. torsdag 22de juni.
» i M................ lørdag 24de juni.
» 3 F. og 2 F. torsdag 29de juni.

For iste forberedelsesklasse afholdes ingen egent
lig examen, men forældre og foresatte indbydes til at 
overvære undervisningen de tre sidste læsedage for at 
gjøre sig bekjendte med klassens standpunkt. Den 
orden, hvori overhøringen foregaar, sees af examens- 
tabellen.

Examen i skrivning er for klasserne under 6 M. 
afholdt tidligere. Opvisning i gymnastik foregaar for 
6te, 5te og 4de middelklasses vedkommende lørdag 
d. 10de juni kl. 5 eftermiddag, for 3die, 2den og iste 
middelklasses vedkommende lørdag 24de juni kl. 5 
eftermiddag. Forældre og foresatte indbydes til at 
overvære opvisningen.
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Examen begynder om formiddagen kl. 9, om efter
middagen kl. 4V2, hvor ikke anderledes er bemerket. 
De i parenthes tilføjede 6 M., 5 M. o. s. v. betegner 
klassen, hvor examen foregaar.

NB. Skolepengene betales lørdag iste og mandag 
3die juli kl. 12—2.



Examinanderne ved middelskoleexamen deles i følgende partier:

6 M. i. 
Latinlinje.

i. Beck, Thomas.
2. Gløersen, Andreas.
3. Gran, Christian.
4. Holtsmark, Gabriel.
5. Løberg, Thor.
6. Løken, Hans.
7. Munch, Andreas.
8. Opsand, Magnus.
9. Strøm, Georg.

10. Thoresen, Axel.
il. Tofte, Thoralf.

*) Examineres ; latin sammen med 6 M, 1.

6 M. 2.

i. Amundsen, Antonio.
2. Blakstad, Ragnvald.
3. Møller, Kai.
4. Næss, Øistejn.

Privatister.
5. Egge, Thorsten.
6. Mælum, Anders *).
7. Rynning, Oluf.
8. Ohnstad, Ole *).
9. Parr, Thomas *).

6 M. 3. 
Privatister.

I. Aas, P. P. S.
2. Christensen, C. O
3. Fjellbu, K. A.
4. Graver, O. G.
5. Haugland, A. A.
6. Krogtorp, L. L.
7. Nøkleby, K. A.
8. Syversen, J. K.
9. Sørby, O. J. J.

10. Thirnæs, O.
ii. Thuland, A. J. E.
12. Thuland, K. M.

6 M. 4. 
Privatister.

i. Amundsen, Charlotte.
2. Fremming, Marie.
3. Hansen, Marie.
4. Nilsen, Julie.
5. Nordlie, Josefine.
6. Petersen, Aagot.
7. Qvam, Lovise.
8. Ring, Alma.
9. Rynning, Fredrikke.

10. Andersen, Karl.
il. Hoel, Simon.
12. Krognæs, Thorjus.
13. Ottesen, Olai.
14. Qvam, Olaf.
15. Ring, Isadon.
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Censurmøderne for de skriftlige fag ved middel- 
skoleexamen afholdes paa Gjertsens skole (3die etage)

i norsk . . . onsdag 2ide juni kl. 5 em.
i tysk . . . lørdag 17de juni kl. 5 em. og 

tirsdag 20de juni kl. 5 em.
i engelsk . . mandag 19de juni kl. 10 fm. og 

onsdag 21de juni kl. 10 fm.
i latin . . . lørdag 17de juni kl. 7 em. og 

tirsdag 20de juni kl. 5 em.
i mathematik . mandag 19de juni kl. 7 em. og 

onsdag 21de juni kl. 5 em.

6
6

6
6

6
6

6
6

Torsdag 1 5de juni. 
Formiddag.

Inspektion 83/i—9. Blaker.

Norsk stil (6 M.) Insp.. . 9—10. Hamilton.
10—12. Groth.
12—i. Anderssen.

M. 3 )
> Norsk stil (Hjelpekl.) Insp. 9—10. Blaker.

4 10—il. Isaachsen.
il—i. Woll.

M. 3 1
M. 4 /

F' re d ag 1 6d e j un i. 
Formiddag.

I' ■ !.ti n 83/t 9 Kristiansen.
M. i 1

>Tysk stil (6 M) Insp. . . 9—il. Kristiansen, 
il—i. Anderssen.

Tysk stil (5 M.) Insp.. . 9—10. Hamilton. 
10—12. Christie.
12—i. Lowum.



6/

Lørdag i 7de juni. 
Formiddag.

Inspektion 83/i-—9. Fearnley.

6
6

6
6

6
6

6
6

5
4

6
6
6
6

M.
M.

i. Latinsk stil (6 M.)'
2. Engelsk stil (6 M.)

Insp. 9—10.
10—12.

Fearnley.
Lowum

12—i. Blaker.
M. 3. Latinsk stil (5 M.)I

x > Insp. 9— i i
M. 4. Engelsk stil (5 M.)J

Hamilton.
Munthe.

12—i. Christie.

M. i 1
M. 2 J

Mandag 1 9de juni. 
Formiddag.

Inspektion 83/r—9. Groth.

Mathem. skriftl. (6 M.) Insp. 9 -11, Groth.
11 - 12. He’ge1 e
12- I. AlAc

M. 3 1>Mathem. skriftl. (5 M.) Insp. 9—11 aacl <.
M. 4 TT7 I.1 11 - I Woll.
M. 1

> Norsk stil kl. 8, (Hjelpekl.)Insp. 8—9 Blaker,
9—11. Kristiansen.

Eftermiddag.
Inspektion 41/!—4V2. Linthoe.

M. i
M. 2
M. 3
M. 4 .

Skrivning........................................ Linthoe.
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Tirsdag 20de juni.

Formiddag.

Inspektion 83/t—9. Anderssen.

6 M.
6 M.

6 M.
6 M.

5 M.
4 M.

6 M.

6 M.

S M.

4 M.

i I
[■Tegning (5 M.) Insp. . . 9—11. Anderssen.

3 IJ il—12. Rimmereid.
12—i Woll.

Tegning (6 M.) Insp. . . 9—11. Munthe, 
il—i. Christie.

Tyskstil kl. 8. (Hjelpekl.)Insp. 8—io. Fearnley.
10—ii. Kristiansen.

Eftermiddag.

Inspektion 4'A—472. Linthoe.

2. Tegning (6 M.) Insp. . . . 4—6. Munthe.
6—8. Anderssen.

4. Tegning (5 M.) Insp. . . . 4—6. Linthoe.
6—8. Woll.

Onsdag 21de juni. 

Formiddag.

Inspektion 83A—9. Lowum.

Engelsk og Latinsk stil. Insp.: Anderssen og 
Lowum.

Engelsk og Latinsk stil. Insp.: Lowum og 
Christie.
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Torsdag 22de juni. 
Formiddag.

Inspektion 83A—9. Helgebye.
6 M. 1. Religion (6 M.) Helgebye (censor: Corneliusen)
6 M. 4. Geografi (Hjelpkl.) Hamilton, (censor: Sundt).
5 M. Mathematik skriftl.)

, , , „ llnspekt. efter timetabellen.
4 M. Mathematik sknftl.J

Eftermiddag.
Inspektion 41/r—41/s. Anderssen.

6 M. 3. Norsk (6 M.) Anderssen (censor: Brock).

Fredag 23de juni.
Formiddag.

Inspektion 83/r—9. Kristiansen.
6 M. i. Tysk (6 M.) Kristiansen (censor: Gundersen).
6 M. 2. Religion (Hjelpekl.) Helgebye (censor: Cor

neliusen).

Lørdag 24de juni. 
Formiddag.

Inspektion 83/i—9. Blaker.
6 M. 2. Engelsk (6 M.) Anderssen (censor: Brekke).
6 M. 3. Tysk (2 M) Kristiansen (censor: Hofgaard).
6 M. 4. Religion (3 M.) Blaker (censor: Hansteen).
5 M. i. Religion, Helgebye.
4 M. Naturfag, Isaachsen.

Eftermiddag.
Inspektion 41/!—472. Helgebye.

5 M. 2. Religion, Helgebye.
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Mandag 26de juni.

Formiddag.

Inspektion 83/i—9- Hamilton.

6 M. i. Historie (6 M.) Anderssen (censor: Ræder).
6 M. 2. Tysk (Hjelpekl.) Kristiansen (censor: Gun

dersen).
6 M. 3. Geografi (5 M.) Hamilton (censor: Sundt).
4 M. Historie, Blaker.
3 M. Norsk skriftl., Woll.
2 M. Norsk skriftl., Rimmereid.

Ettermiddag.

Inspektion 4^4—4V2. Kristiansen.

5 M. Tysk, Kristiansen.

Tirsdag 27de juni. 

Formiddag.

Inspektion 83/4—9. Groth.

6 M. i. Latin (6 M.) Groth (censor: Bruenech).
6 M. 3. Naturfag (Hjelpekl.) Hamilton (censor: Friis).
6 M. 4. Historie (i M.) Blaker (censor: Søraas).
5 M. 2. Tysk, Kristiansen.
4 M. Religion, Helgebye.
3 M. Tysk stil, Woll.
2 M. Tysk stil, Rimmereid.
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Onsdag 28de juni. 
Formiddag.

Inspektion 83/r—9. Isaachsen.
6 M. 2. Historie (6 M.) Anderssen (censor: Ræder).
5 M. i. Mathematik, Hamilton.
4 M. Norsk, Kristiansen.
3 M. Regning skriftl. Inspektion: Isaachsen.
2 M. Regning skriftl., Linthoe.
i M. Norsk skriftl., Rimmereid.

Eftermiddag.
Inspektion —41/2- Hamilton.

6 M. i. Naturfag (6 M.) Hamilton (censor: Friis).
6 M. 4. Tysk (Hjelpekl.) Kristiansen (censor: Hof- 

gaard).
5 M. 2. Naturfag, Isaachsen.

Torsdag 29de juni. 
Formiddag.

Inspektion 83/r—9. Woll.
6 M. 3. Mathemathik (6 M.) Hamilton (censor: Holt).
5 M. i. Naturfag, Isaachsen.
3 M. Religion, Helgebye.
2 M. Historie, Woll.
i M. Regning skriftl., Rimmereid.

Eftermiddag.
Inspektion —41/2- Fearnley.

6 M. 4. Engelsk (6 M.) Anderssen (censor: Schram).
5 M. 2. Mathematik, Hamilton.
4 M. Geografi, Fearnley.

Tegning, Munthe.3 M.l
2 M. j



Fredag 30te j uni. 
Formiddag. 

Inspektion 83A—9. Rimmereid.
6 M. 1. Norsk (6 M.) Anderssen (censor: Norby).
6 M. 2. Mathematik(Hjelpekl.)Fearnley(censor: Hall).
5 M 2. Norsk, Blaker.
3 M. Norsk, Woll.
2 M. Religion, Helgebye.
i M. Geografi, Rimmereid.
3 F. Norsk skriftl., Frk. Anderssen.
2 F. Norsk skriftl., Frk. Tostrup.

Eftermiddag.
Inspektion 4V4—4/V2. Fearnley.

5 M. i. Geografi, Fearnley.

Lørdag 1 ste juli.
Formiddag.

Inspektion 83/r—9. Christie.
6 M. 3. Latin (6 M.) Groth (censor: Aubert)
5 M. i. Norsk, Blaker.
4 M. Latin og Engelsk, Christie og Lowum.
3 M. Tysk, Woll.
2 M. Norsk, Rimmereid.
i M. Religion, Helgebye.
3 F. Skrivning, Frk. Anderssen.
2 F. Skrivning, Frk. Tostrup.

Eftermiddag.
Inspektion 4^—472. Lowum.

6 M. i, 3 og 4. Fransk (6 M.) Lowum (censor: Lyche).
6 M. 2. Naturfag (Hjelpekl.) Hamilton (censor: Friis).
5 M. 2. Engelsk, Anderssen.
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Mandag 3die juli. 
Formiddag.

Inspektion 83A—9. Rimmereid.
6 M. i. Mathematik (6 M.) Fearnley (censor: Hall).
6 M. 2. Norsk (Hjelpekl.) Anderssen (censor: Norby).
6 M. 4. Mathematik (4 M.) Hamilton (censor: Hall).
5 M. i. Latin, Lowum.
3 M. Historie, Christie.
2 M. Geografi, Woll.
i M. Regning, Rimmereid.
3 F. Religion, Frk. Anderssen.
2 F. Religion, Frk. Tostrup;

Eftermiddag.
Inspektion 41/!—4V2- Kristiansen.

4 M. Tysk, Kristiansen.

Tirsdag 4de juli.
Formiddag.

Inspektion 83/r—9. Blaker.
6 M. 3. Historie (6 M.) Blaker (censor: Søraas).
5 M. 2. Geografi, Fearnley.
3 M. Geografi, Christie.
2 M. Naturhistorie, Isaachsen.
i M. Norsk, Rimmereid.
3 F. Norsk, Frk. Anderssen.
2 F. Norsk, Frk. Tostrup.
i F. Religion, Frk. Hoelstad.

Eftermiddag.
Inspektion —41/2. Anderssen.

6 M. 4. Norsk (6 M.) Anderssen (censor: Brock).
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6 
5
4 
3
2

I

3
2

I

6 
6

5
4
3
2

3
2 

I

6
5

Onsdag 5te juli. 
Formiddag.

Inspektion S8/*—9- Linthoe.
M. i. Geografi (6 M.) Fearnley (censor: Sundt).
M. I. Historie, Blaker.
M. Mathematik, Hamilton.
M. Naturhistorie, Isaachsen.
M. Regning, Linthoe.
M. Tysk, Rimmereid.
F. Historie og Geografi, Frk. Anderssen.
F. Geografi, Frk. Tostrup.
F. Læsning, Frk. Hoelstad.

Eftermiddag.
Inspektion 41/4—41/2. Hamilton.

M. 3. Religion (6 M.) Blaker (censor: Hansteen).
M. 4. Naturfag (Hjelpekl.) Hamilton (censor: Friis).

Torsdag 6te juli. 
Formiddag. 

Inspektion 83/i—9. Rimmereid.
M. 1 • M m> Tegning, Munthe.

M. Regning, Hamilton.
M. Tysk, Rimmereid.
F. Regning, Frk. Anderssen.
F. Regning, Frk. Tostrup.
F. Regning, Frk. Hoelstad. 

Eftermiddag.
Inspektion 41/!—4*/2. Fearnley.

M. 2. Geografi (6 M.) Fearnley (censor: Sundt).
M. 2. Historie, Blaker.

I M. Historie, Rimmereid.
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Fredag 7de juli.
Karakteroptælling for 6 M. kl. 9.

— » 5 M. og 4 M. kl. 10.
— » 3 M., 2 M., i M. kl. li.
— > 3 F., 2 F., i F. kl. 9.

Skolens aarsfest afholdes lørdag 8de juli kl. 12 i 
skolens gymnastiklokale.

Til at overvære denne samt til at overvære exa
mens mundtlige del indbydes herved disciplenes for
ældre og foresatte samt enhver anden, hvem skolens 
gjerning maatte interessere.

Ferierne varer til mandag 21de august kl. 12 for
middag.

De til iste forberedelsesklasse indmeldte disciple 
møder fredag iste september kl. 1.0. De øvrige nye 
disciple møder til optagelsesprøve mandag 21de august 
kl. 9 formiddag.

Kristiania i mai 1882.

Otto Anderssen.


