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Prøve paa en opgavesamling til indøvelse af de 
simplere geometriske forhold og love.

De følgende blade leverer en prøve paa en liden bog*),  
der indeholder ca. 300 opgaver og er udarbejdet, dels di
rekte efter, dels i nær overensstemmelse med Wm- George 
Spencers ^intentional geometry.«

*) Udkommer inden dette skoleaars slutning paa J. W. Cappelens forlag 
under titel : «geometri i opgaver«.

Bogen er bestemt til brug ved de geometriske forøvel
ser i vore skoler og stiller det krav til disse, at de ikke 
blot — som nu almindeligt — vænner eleverne til brugen 
af passer og lineal, men ogsaa giver dem anledning til at 
foretage og vurdere de simplere geometriske slutninger, før den 
stringente bevisførelse begynder.

Ved titelen »geometri i opgaver« har jeg søgt at 
antyde bogens plan, paa den ene side i modsætning til de 
almindelige opgaver til geometrien, paa den anden side 
modsat lærebøgerne i geometri. Den staar som begge 
disses modsætning, paa samme tid som den søger under ét 
at naa det væsentligste af, hvad der er de mest elementære 
lærebøgers og opgavesamlingers maal, nemlig at gjøre ele
verne bekjendt og fortrolig med de simplere geometriske 
forhold og love.

Den har imidlertid ogsaa et andet, mere almen-pæda- 
gogisk formaal; og netop herpaa grunder jeg den mening, 
at den methode, hvorefter bogen er bygget, burde finde 
anvendelse ikke alene ved den forberedende, men ogsaa ved 
en langt videregaaende geometriundervisning.

Hermed vil jeg ikke have sagt, at de nu brugelige lære
bøger savner et saadant princip; men jeg. tror, at detalmene 
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formaal, barnets harmoniske opdragelse, har været trængt 
altfor meget tilside for den rene fagoplærelse.

Ligeoverfor grundtanken i den gjængse mathematik- 
undervisning vil jeg til sammenligning fremholde Herbert 
Spencers theori ,om selvopdragelse«, ifølge hvilken bar
nets tilegnelse af kundskab bliver det samme som barnets 
egen opdagelse af fænomenerne og deres sammenhæng.

Under et saadant opdragelsesarbeide er det næsten 
selvsagt, at interessen ikke mangler; thi at se og sammen
ligne ligger jo netop for barnets vaagne iagttagelseslyst.

Til den nævnte Spencerske theori slutter nærværende 
bog sig. Den er, om man saa vil, en samling geometriske 
gaader, der er søgt ordnede saaledes, at, naar én er gjæt- 
tet, bidrager dette til løsningen af de følgende.

Jeg har tænkt mig bogen anvendt i sidste halvaar af 
ßdie og første halvaar af 4de middelskoleklasse. Det mate
riale, der kræves af skolen, er kun nogle træmodeller af de 
simpleste geometriske former, hvoraf retvinklet parallel
epiped, tærning og kugle bør findes i saamange eksemplarer, 
at mindst hveranden elev faar sin. Eleverne behøver passer, 
lineal og transportør; af og til maa en saks og et stykke 
karton tages med hjemmefra, et par gange en næpe eller 
lignende.

Efter en vanskelig opgave er der ofte gjort et sidesprang, 
paa flere steder ogsaa indskudt et par tillægsopgaver; det 
er gjort for at give de mere senttænkende elever tid til at 
beskjæftige sig med den vanskelige opgave, medens de andre 
gjør en afstikker.

Det vil muligens gaa de fleste ligeoverfor denne bog, 
som det gik mig selv, da jeg første gang gjennembladede 
»intentional geometry.« Jeg følte mig skuffet. Det forekom 
mig næsten utroligt, at dette skulde være den samme bog, 
hvorom Herbert Spencer fortæller, at den paa et par skoler 
i hans nærhed frembragte en saadan enthusiasme, at gutterne 
saa frem mod geometritimen som ugens hovedbegivenhed.

Imidlertid har jeg i det forløbne aar havt anledning til 
af prøve methoden og er efterhaanden bleven mere og mere 
overbevist om dens fortrinlighed.
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Min lille opgavesamling fremtræder selvfølgelig ikke med 
nogen fordring paa at være almengyldig vejviser, blot som 
et eksempel paa, hvorledes sagen forsøgsvis kan tages.

Naar jeg har anbefalet at føre undervisningen videre 
efter samme methode, er jeg forberedt paa at blive mødt 
med den indvending: »der gives ingen benvej til mathema- 
tiken.« Det er heller ingen benvej, jeg anviser. Selvopdra
gelsens vej — for at blive i billedet — er den bakkede og 
møisommelige sti, som menneskeheden har betraadt fra først 
af. Den kræver anstrengelse, men saa giver den ogsaa sund 
tilfredshed tilbage for hver bakke, der er klaret. Den bru
gelige vej til mathematiken er den støvede kongevej, der er 
altfor regelmæssig for børn, især naar de tvinges til at mar- 
schere i takt bagefter der, hvor andre med længere ben har 
gaaet i forvejen. De smaa ben gjør marschen besværlig og, 
naar man endelig »kommer frem«, har kanske de fleste ikke 
seet stort for bare støv og træthed.

Kristiania, april 1884.
William Hamilton.



legeme

tærning

flade

linje

Geometrien handler om:

legemer, flader og linjer.
Læg en almindelig firkantet tegneklods*)  foran digpaa 

pulten. Du vil sige, at den har baade længde, bredde og 
tykkelse. Den trækker sig altsaa ud i 3 retninger.

*) Et retvinklet parallelepiped.

Alle legemer har 3 udstrækninger, men nav
nene paa disse udstrækninger kan være forskjellige for de 
forskjellige legemer.

En kasse vil du t. eks. ikke tillægge tykkelse, men kalde 
dens udstrækninger høide, længde og bredde. Dersom kas
sen er aaben og du ser ned i den, vil du ikke tale om 
høide, men om dybde.
i. Nævn et par legemer, fortæl, hvilke navne du vil sætte 

paa deres 3 udstrækninger.
2. Nævn et par legemer, hvorpaa ordet høide passer 

bedst, et par andre, hvorpaa tykkelse passer bedre, 
og endelig et par legemer, som siges at have dybde.

Blandt de legemer, du kjender, er tærningen et af 
dem, der har den simpleste form. Den har ligelang 
udstrækning i alle tre retninger og dens overflade be- 
staar af 6 flader, der har samme udseende.

Hvis vi paa tærningen betragter en enkelt flade for 
sig, vil vi finde, at den bare strækker sig ud i 2 ret
ninger, længde og bredde.

Tærningfladernes kanter bestaar af 4 rette linjer be
tragter vi en af disse linjer for sig, vil vi finde, at den 
kun har udstrækning i 1 retning, længden.
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3- Hvormange rette linjer dannes derved, at terningens 
flader støder sammen?

Begyndelsen og enden af en linje er et punkt. punkt

2 linjer, der krydser hverandre, mødes i et punkt.
Et punkt har ingen udstrækning, hverken længde, 

bredde eller tykkelse.
4. Hvormange punkter fremkommer der paa tærningen 

derved, at dens linjer mødes?
Kuglen er ogsaa et legeme med en simpel form. kugle

Stil en kugle ved siden af tærningen; du ser da straks 
forskjel paa den tærningflade og den kugleflade, som 
vender mod dig. Kuglefladen vil du kalde en krum krum flade 

flade; terningfladen kaldes en plan flade eller et pian flade 

plan. eller P,an
5. Nævn et legeme med bare plane flader.
6. Nævn et legeme med krum overflade.

Paa de krumme flader kan krumningen enten gaa 
udover som paa kuglen, eller indover som paa en 
skaal.

En udad-krum flade kaldes konvex. konveks flade

En indad-krum flade kaldes konkav. konkavflade

7. Nævn eksempel paa en konveks flade.
8. Nævn eksempel paa en konkav flade.

Naar 2 rette linjer mødes, danner linjerne 
en vinkel. vinkeI

Linjerne kaldes vinkelens ben. ben
Det punkt, hvori linjerne mødes, kaldes vinkelens 

toppunkt. toppunkt

9. Tegn et par vinkler; skriv navne baade paa linjerne og 
det punkt, hvori de mødes.

10. Tæl efter, hvormange vinkler der dannes paa ternin
gens seks flader og hvormange toppunkter der findes. 
Hvormange færre toppunkter er der end vinkler?

li. Findes der to linjer paa tærningen, som mødes uden 
at ligge i samme plan?

12. Kan du pege paa to linjer paa tærningen, som ligger 
i samme flade og dog ikke danner nogen vinkel?

En anden slags vinkel dannes ved, at to eller flere 
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flader støder sammen. To flader støder altid sammen 
i en linje, og flere flader i et punkt, naar de danner en 
vinkel.

Et eksempel paa to planer, som danner en vinkel, har 
vi i værelsets gulv og væg.

Et eksempel paa flere planer, som danner en vinkel, 
har vi i hvert af værelsets hjørner.

13. Se-efter, om der paa terningen findes vinkler dannede 
af to flader. Finder du flere, saa tæl dem.

14. Findes der paa terningen vinkler dannede af flere flader ? 
Hvormange ?

15. Kan du med blyanten trække en ret linje paa kuglen?
16. Enhver af de linjer, som kan trækkes paa kuglen, er 

altsaa —?
17. Kjender du navnet paa en slags krum linje, saa træk 

den op og skriv navnet ved siden af.
En sluttet figur, der begrændses af rette 

polygon linjer, kaldes en polygon eller mangekant 
sider eller og linjerne kaldes figurens sider eller

kanter kanter.
Polygonerne kaldes efter kanternes antal trekanter, 

firkanter osv.
18. Tegn op et par polygoner og skriv navnet ved siden af.

En figur, der begrændses af krumme linjer, 
krumlinjet dgur kaldes en krumlinjet figur.

19. Tegn en krumlinjet figur med 1 krum linje til om
kreds.

20. Tegn en krumlinjet figur med flere krumme linjer til 
omkreds.

En figur, der begrændses af baade rette og 
blandet figur krumme linjer, kaldes en blandet figur.

21. Tegn en blandet figur, der begrændses af 1 ret og 1 
krum linje.

22. Tegn en blandet figur, der begrændses af 1 ret og 2 
krumme linjer.

Naar en ret linje (en stram traad eller en lineal) 
holdes fast i den ene ende og dreies rundt 

oirke! med den anden, faar du en cirkel. Fæster du 
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en blyant i den bevægelige ende af en traad, kan du 
tegne cirkelen. Det faste punkt kaldes cirkelens 
centrum og omkredsen kaldes cirkel linjen eller centrum 

periferien. Linjer for centrum til periferien kaldes periferi 

radier. radius

23. Hvilket punkt i periferien er længst fra centrum ?
24. Slaa 4 cirkler. Skriv paa den første dens navn, rundt 

udsiden af den anden navnet paa dens omkreds og inde 
i den tredie navnet paa dens midtpunkt. I den fjerde 
trækker du et par linjer fra omkredsen til midtpunktet 
og sætter navn paa-dem.

25. Slaa en cirkel, træk en radius og forlæng den et stykke 
udover periferien. Om dens endepunkt skal du slaa 
en ny cirkel, som berører den første.

26. Vælg dig et punkt og slaa 2 cirkler, som berører hver
andre netop i dette punkt.

27. Slaa 3 cirkler i en række saaledes, at hver cirkel be
rører den nærmeste.

En del af en cirkellinje kaldes en bue. bue
28. Kan du dele cirkelperiferien i 2 ligestore buer ?

En ret linje, som trækkes mellem endepunk
terne af en bue, kaldes en korde. korde

En navneforklaringsom denne kaldes en definition.
Naar det heder: »tegn figur til definitionen«, skal du 
i en tydelig figur vise mig. hvad der menes i defini
tionen, og paa rette plads i figuren skrive de nye navne 
ved siden af.

29. Tegn figur til definitionen.
30. Slaa en cirkel og træk den størst mulige korde i 

denne.
En korde, som gaar gjennem centrum, kal

des en diameter. diameter

En korde deler cirkelen i to dele, som kal
des segmenter. segment

Er de ligestore, kaldes hvert af dem en halv- halvcirkel 

cirkel.
31. Tegn figurer til definitionerne
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Tillægsopgave: i) Kan du paa forskjellige steder af en cirkel af
sætte ligestore segmenter ? .

32. Slaa 2 cirkler med samme radius saaledes, at de skjæ
rer hverandre, og vis, at den krumlinjede figur, som er 
fælles for begge cirkler, bestaar af 2 segmenter og 
altsaa kan kaldes et dobbeltsegment.

33. Paa hvormange maader kan du dele et dobbeltsegment 
i 2 dele, der er ligestore og ser ligedan ud?

T.-opg. 2) Paa hvormange maader kan du dele et dobbeltsegment 
i 4 dele, der er ligestore og ser lieedan ud ?

34. Kan du danne 2 vinkler ved hjælp af 2 linjer?
Naar 2 vinkler har toppunkt og et benfæl

les og de 2 andre ben danner en ret linje, 
nabovinkier faar vinklerne navn af nabqvinkler.

35. Tegn 2 uligestore nabovinkler.
Naar en linje danner ligestore nabovinkler 

med en anden, kaldes hver af vinklerne en ret 
ret vinkel vinkel.

36. Tegn figur til definitionen.
Naar 2 li njer danner rette vinkler medhver- 

lodret eller andre, siges den ene at staa lodret*)  eller 
kulær perpendikulær paa den anden.

*) Istedetfor »lodret« burde vistnok, som i danske bøger, bruges »vinkel iet

37. Tegn en ret vinkel og skriv de særlige navne baade 
paa vinkelen og langs hvert af benene.

38. Kan du danne 3 vinkler ved hjælp af 2 linjer?
39. Kan du danne 4 vinkler ved hjælp af 2 linjer?
40. Kan du danne flere end 4 vinklet ved hjælp af 2 

linjer?

T.-opg. 3) Kan du her i værelset finde linjer, som staar perpen- 
dikulære paa hverandre ?

4) Ser du 2 linjer, som danner nabovinkler med hver
andre?

41. Slaa 2 cirkler med samme radius saaledes, at de skjæ
rer hverandre. Træk derpaa en linje mellem deres 
centrer og find linjens midtpunkt.
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At dele i 2 ligestore dele kaldes at halvere, at halvere

42. Kan du halvere en given linje?
43. Kan du ved hjælp af cirkler konstruere en perpendikulær 

paa midten af en linje?
44. Kan du halvere en cirkelbue?

T.-opg. 5) Kan du ved hjælp af cirkler konstruere en ret vinkel?

45. Kan du ved hjælp af 2 cirkler konstruere en perpendi
kulær, som ikke staar paa midten af en given linje?

46. Kan du tegne en polygon med saa faa sider som mu
ligt ? Kjender du noget navn paa figuren, saa skriv 
det ved siden af.

Det fremmede navn paa en trekant er tri-
triangel 

angel.
En triangel, hvori alle 3 sider er ligestore, 

kaldes et ligesidet triangel. ligesidet tn-o o angel
47. Tegn et ligesidet triangel.
48. Kan du med 3 linjer danne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IO, 

li, 12 og 13 vinkler?

T.-opg. 6) Hvonnange vinkler er der i et triangel?

49. Kan du tegne 2 ligesidede triangler saaledes at 1 side
i det ene falder sammen med 1 side i det andet?

50. Kan du dele et ligesidet triangel i 2 dele, som er lige
store og ser ligedan ud ?

51. Kan du trække en linje perpendikulær paa en anden 
linje fra et bestemt punkt i denne linje, kun ikke fra 
midtpunktet ?

Dette kaldes at opreise perp endikulæren paa oprejs« “ 

linjen. kulær
En figur, der begrændses af 2 radier og en 

bue, kaldes en sektor. sektor

To radier deler altsaa cirkelen i 2 sektorer.
52. Træk to radier i en cirkel og sæt navne paa de dele, 

hvori de deler cirkelen.
Naar en cirkel er delt i 4 ligestore sektorer, 

faar hver sektor navn af kvadrant. kvadrant

53. Tegn figur til den sidste definition.
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grad

54-

55-

56.

57-

58.

skjæv vinkel’ 

spids vinkel.

59-

stump vin- 
kel.

60

Kjender du fra før af noget særlig navn paa en kva
drantvinkel ?
Vis mig et par sektorer, hvis vinkel er mindre end en 
ret vinkel.
Slaa en cirkel og afsæt i denne paa forskjellige steder 3 
sektorer, hvoraf den anden er dobbelt saa sftor og den 
tredie tre gange saa stor som den første.
Tegn en vinkel og ved siden af denne en anden, der 
er dobbelt saa stor og en tredie, der er tre gange saa 
stor som den første.

For at kunne sammenligne cirkelbuer af 
forskjellig størrelse med hverandre har ma- 
thematikerne fundet det tjenligt at tænke sig 
hver cirkels periferi delt i 360 ligestore 
buer. En cirkelbue bestaaende af af cir- 
kelperien kaldes en grad. Vinkelen i en saa- 
dan bues sektor kaldes en vinkel paa engrad. 
Du har seet, at vinkelen vokser i samme forhold 
som buen vokser. En vinkel paa 10 grader er 
derfor 10 gange saa stor som en vinkel paa 1 grad. 
En vinkel paa 60 grader er 3 gange saa stor som en 
vinkel paa 20 grader.

En grad skrives saaledes: I °, tredive grader skri
ves 300 osv.
Konstruer dig en gruppe kvadranter og skriv paa hver 
at vinklerne, hvormange grader den indeholder.

En vinkel, som ikke er ret, kaldes skjæv.
En skjæv vinkel, som er mindre end en ret, 

kaldes en spids vinkel.
En spids vinkel er altsaa mindre end kvadrantens 

vinkel og dens gradantal mindre end 90° 
Tegn en spids vinkel.

En skjæv vinkel, som er større end en ret, 
kaldes en stump vinkel.

En stump vinkel er altsaa større end kvadrantens 
vinkel og dens gradantal større end 90°.
Tegn en stump vinkel.
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6l. Konstruer en spidsvinklet sektor.
62. Konstruer en stumpvinklet sektor.

Naar en sektor har en bue paa 1800, danner begge 
radierne tilsammen er ret linje. Det stykke af cirkelen, 
som denne linje afskjærer, kan ligesaagodt kaldes et 
segment som en sektor; dog nævnes det sjelden med 
noget af disse navne.

63. Kjender du fra før af noget navn paa en sektor, hvis 
bue er 1800?

T.-opg. 7) Konstruer 3 sektorer hver paa 1800, og skriv paa hver 
sektor et forskjelligt navn.

En sektor, som er større end en halvcirkel, siges at 
have en konveks vinkel.

En konveks vinkel er altsaa en vinkel, som konveks 

indeholder mere end 180°. v>nkel
Alle vinkler, som indeholder mindre end 

180°, kaldes med et fælles navn konkave konkav 
. , 1 vinkelvinkler.

64. Konstruer en konveksvinklet sektor.
Du har halveret en linje og du har halveret en cirkelbue.

65. Kan du dele et segment i 2 dele, som skal være lige- 
store og se ligedan ud? (se t.-opg. 2).

66. Kan du dele en sektor i 2 dele, som skal være lige- 
store og se ligedan ud?

Du ser i sidste figur, at den linje, som halverer sek
toren, ogsaa halverer dens vinkel.

67. Tegn en vinkel og halver den.
68. Vis mig en vinkel paa 450.

T. O( g. 8) Vis mig en vinkel paa 2700.
9) Vis mig en vinkel paa 1350.

Nogle siger, at cirkelens periferi er omtrent 3 gange 
saa lang som dens egen diameter; andre angiver den 
med større nøiagtighed at være 3} gange saa langsom 
diameteren.

69. Find ved hjælp af en traad eller hyssing, hvormange 
gange en cirkels diameter gaar op i dens periferi.

Til cirkel kan du bruge en femøre, et blækhus eller 
lignende.
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70. Konstruer en cirkel med diameter = 6 cm., beregn 
længden af dens periferi og prøv ved maaling, om du 
faar samme tal.

71. Konstruer en cirkel med radius 4,5 cm. og beregn 
længden af dens periferi.

T.-opg. 10) Kan du konstruere en cirkel, hvis periferi skal være 
15,4 cm. ?

ligebenet Naar 2 sider i et triangel er ligestore, kaldes 
triangel trianglet ligebenet.

72. Tegn figur til definitionen.
73. Tegn et triangel, hvori alle 3 sider er uligestore. 

retvinklet Naar en vinkel i et triangel er ret, kaldes 
tnangei det retvinklet.

74. Tegn figur hertil.
T.-opg. 11) Konstruer et retvinklet, ligebenet triangel.

spidsvinklet Et triangel, hvori alle vinkler er spidse og af 
mangel forskjellig størrelse, kaldes spidsvinklet.

75. Tegn figur hertil.



Redegjørelse for

undervisningen i regning, mathematik og natur
kundskab i middelskolen.

1. Regning og mathematik.

Regn e-u n d e r vi s ni nge n begynder i I m. klasse med 
repetition af de 4 regningsarter, i første halvaar med ensbe
nævnte tal, i sidste halvaar med uensbenævnte. Ved gjennem- 
gaaelsen i forberedelses-skolen er der sørget for, at eleverne 
faar en rationel forklaring paa enhver regneoperation, saa- 
ledes at regne-undervisningen bliver et forstands-arbeide mere 
end en hukommelses-øvelse. Ved repetitionen i I m. gjæl- 
der det ikke alene at fremholde den nøiagtige begrundelse, 
men ogsaa at skaffe eleverne en større regnefærdighed. 
Hovedregning benyttes meget. Spørgsmaalene fremlægges da 
i en saavidt muligt tiltalende form og de indflettede opga
ver hentes fra gutternes egen forestillingskreds. Johannesens 
regnebog benyttes her saavelsom i de følgende klasser.

I II m. kl. gjennemgaaes almindelig brøk og—dersom 
der bliver tid — decimalbrøk. Ogsaa i brøklæren bestræ
ber man sig for at frembringe en erkjendelse hos eleverne 
af operationernes berettigelse og nøier sig ikke med en blot 
og bar mekanisk færdighed. De almindelige »praktiske« 
regneregler bliver eleverne ikke kjendte med før ved repe
titionen i næste klasse.

I III m. kl. repeteres brøklæren og gjennemgaaes (eller 
repeteres) decimalbrøk, dernæst enkelt og — om der bliver 
tid — sammensat reguladetri ved slutning gjennem enheden. 
I andet halvaar benyttes 2 af de 5 ugentlige timer til forbe
redelse af geometri-undervisningen.

9
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I IV m. kl. (6 timer) læses de 2 første bøger af Bonne- 
vies arithmetik og af Bonnevies geometri første bog til 
parallele linjer. En time ugentlig benyttes til fortsat øvelse 
i sammensat reguladetri samt proportioner og procentreg
ning. Den trættende og ufrugtbare bogstavregning, der 
efter planen maa optage de fleste mathematik-timer i denne 
klasse, bør indskrænkes til det nødvendigste.

I V m. kl. (6 timer) læses af Bonnevies arithmetik afsnit
tet om ligninger af iste grad samt proportionslæren og af 
fjerde bog læren om potenser og rodstørrelser. Det først
nævnte afsnit tiltaler eleverne i høi grad; men opgaverne i 
Bonnevies arithmetik er for vanskelige og overgangen fra 
en opgave til den næste altfor brat, til at de kan løses paa 
egen håand. Det har derfor vist sig nødvendigt at udfylde 
mellemrummene med endel passende opgaver hentede fra 
andre samlinger. En stor del af de opgaver, som i Bonne
vies samling er opførte til løsning ved ligninger med i ube- 
kjendt, løses lettere og naturligere ved ligninger med 2 
ubekjendte. Hjemmeopgaver benyttes sjelden. I Bonnevies 
geometri læses til 5te bog, og tilsvarende konstruktioner 
øves.

i time ugentlig benyttes til at indøve rentesregning 
samt rabat- og discontoregning.

I VI m. kl. (6 timer) gjennemgaaes logarithmer og lig
ninger af 2den grad samt den resterende del af geometrien, 
5te og 6te bog, der handler om ligedannede figurer samt 
beregning af regulære polygoner og cirkler. Hertil medgaar 
omtrent det første halvaar, saaledes at efter nytaar paabe
gyndes repetitionen af hele det læste pensum i arithmetik 
og geometri.

Til praktisk regning benyttes i og til enkelte tider 2 
timer om ugen; opgaver med rentes rente samt delings- og 
blandingsregning gjennemgaaes.

I denne klasse, hvor den forestaaende afgangseksamen 
nødvendiggjør store, lektier i alle fag, bebyrdes eleverne 
sjelden med hjemmeopgaver. I almindelighed benyttes hver 
uge 2 sammenhængende skoletimer til skriftlige opgaver.
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2. Naturfag.

Den store interesse, hvormed naturhistorien i II m. kl. 
modtages, gjælder ikke systemerne og grupperingen, heller 
ikke de anatomiske forholde; den gjælder dyrenes »psycho- 
logi«, deres liv og færd i naturen og mellem mennesker. 
Paa dette alderstrin lægges derfor ikke vægten paa indde
lingen eller den indre bygning. Man nøier sig med at mar
kere forskjelligheder i bygning der, hvor disse kan vises at 
staa i en let fattelig forbindelse med dyrenes levevis. Træk 
af dyrenes liv, fortalte dels af lærer, dels af elever, ledsager 
stadig fremvisningen af naturgjenstande og billeder og læg
ger beslag paa den største del af en naturhistorie-time i 
denne klasse. Naar det menneskelige legemes bygning ganske 
overspringes, kan man med de reglementerede 2 ugentlige 
timer i II m. kl. gjennemgaa hvirveldyrenes og insekternes 
naturhistorie efter en mindre lærebog (Beer’s).

En tilfredsstillende undervisning i botanik kræver et 
undervisnings-materiale af levende planter. For at benytte 
den korte tid af skoleaaret, der falder sammen med blom 
stringstiden i naturen, fordeles den botaniske undervisning 
paa høst- og vaarmaanederne i de 2 følgende skoleaar (III 
og IV m. kl.), saaledes at der i III m. kl. i og omkring septbr. 
maaned gjennemgaaes den generelle botanik (efter Sørensens 
lærebog), af og til ledsaget af udflugter i naturen og stedse 
med benyttelse af levende planter. I de sidste maaneder 
af skoleaaret (mai og juni) repeteres, hvad der er læst om 
høsten, dernæst indøves Linnés system og eleverne øves i 
at bestemme levende planter. Disse øvelser morer gutterne, 
de udvikler deres iagttagelses-evne og giver dem evne — 
som oftest ogsaa lyst — til at fortsætte sine plantebestem ■ 
melser paa egen haand i sommerferierne.

Mellemtiden mellem høst- og vaarmaanederne i III 
m.kl.s skoleaar benyttes til at læse den resterende del af 
zoologien samt at repetere hele det læste pensum, denne
gang med mere vægt paa inddeling og bygning.

IIV m.kl. begynder naturhistorie-undervisningen med gjen- 
nemgaaelse af den systematiske botanik efter Sørensens lære- 
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bog. Ogsaa her faar eleverne som regel et par gange anledning 
til at gjennmgaa planterne ude i naturen. I slutningen af 
skoleaaret repeteres systematiken med levende planter ved 
siden. I dette skoleaar bruges et par maaneder, før repe
titionen i botanik begynder, til at gjennemgaa det menne
skelige legeme og at sammenligne det med repræsentanter 
for hvirveldyrenes 5 klasser.

V m. kl. er bestemt udelukkende til læsning af fysik 
og den smule mineralogi, som kræves til middelskolens af
gangseksamen. Getz’s lærebog i fysik er indført, fordi den 
frembyder den store fordel, at alle fysikens hovedafsnit 
berøres. Hvis tiden ikke strækker til, overspringes ved repe
titionen de valgfri afsnit. Undervisningen er stadig ledsaget 
af eksperimenter; af og til udføres lettere beregninger paa 
skolen eller hjemme.

Ved mineralogi-undervisningen benyttes Højers lærebog.
De 3 ugentlige timer i VI m. kl. optages ganske af 

repetition af det tidligere læste pensum i alle naturfag.



Skoleefterretninger.

I. Klasseinddeling og discipelantal.
I det forløbne skoleaar har forberedelsesskolens og 

middelskolens samtlige klasser samt iste og 2den klasse af 
latingymnasiet været i virksomhed. Det samlede elevantal 
var ved skoleaarets begyndelse 226, ved programmets affat
telse i april 237, hvoraf i gymnasiet 24, i middelskolen 142, 
i forberedelsesskolen 71.

Af disse 237 elever var 208 sønner af forældre bosatte 
i Kristiania eller nærmeste omegn, 29 sønner af forældre 
boende i andre byer eller landdistrikterne.

Fra næste skoleaar af er forberedelsesskolen, middel
skolen og latingymnasiet igang. Hvis et tilstrækkeligt an
tal elever melder sig, vil ogsaa iste klasse af realgymnasiet 
oprettes.

Ret til at afholde eksamen artium med samme virkning 
som de offentlige ^skoler vil søges erhvervet i det kommende 
aar.

II. Skolens lærerpersonale.
Ved forrige skoleaars slutning fratraadte følgende lærere: 

hr. cand, theol. Otto Jensen, der var udnævnt til adjunkt 
ved Stavangers skole, hr. cand. real. D. Isaachsen, der var 
ansat som assistent ved det internationale meterbureau i 
Paris.

k'ølgende nye lærere ansattes fra skoleaarets begyndelse : 
Hr. cand. real, Olaf Berg, f. 1859, ex. art. 1877 laud.

præ eet., ex. philos. 1878 laud, præ eet., math.-natur- 
vidensk. lærereksamen 1883 laud., 1882—1883 midler
tidig klasselærer ved Kristiania kathedralskole.
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Hr. stud, philol. Th. M. Johnsen, der imidlertid paa grund 
af sygdom maatte overlade sine timer til hr. cand. mag. 
M. Søraas, f. 1854, ex. art. 1872, ex. philos. 1873, 
sproglig-historisk lærereksamen 1882, samtlige med laud, 
tidligere lærer ved Elverums privatskole og Mariboga
dens latin- og realskole.

Hr. cand, theol. J. M. S. Platou, f. 1858, ex. art. 1876 
laud., ex. philos. 1878 laud., ex. theol. 1883 haud 
illaud., tidligere lærer ved Wieses skole og vikarierende 
lærer ved Kristiania kathedralskole.

Hr. cand, theol. N. Segelcke, f. i860, ex. art. 1877 laud., 
ex. philos. 1878 laud, præ eet., ex. theol. 1883 laud.

Hr. premierløjtnant F. G. Seeberg, f. 1852, officer fra 
1875, gjennemgik centralskolen 1883.
Skolens lærerpersonale har i skoleaaret 1883—i884alt- 

saa været følgende:
Anderssen, Otto, cand. mag., f. 1851, skolens bestyrer siden 

dens oprettelse 1880.
»Lowum, Alf, cand. mag., inspektør, f. 1853, lærersiden 1881.

Groth, Peter, cand. mag., f. 1859, lærer siden 1880.
Einthoe, Hjalmar, premierløitn., f. 1853, do.
Munthe, Holm, arkitekt, f. 1850, do.
Rimmereid, M., stud, theol., f. 1855, do.
Woll, Hans, cand. theol., f. 1854, do.
Blaker, Sigvald, prest, f. 1848, lærer siden 1881.
'Christie, Hartvig, stud, philol., f. 1859, do.
Fearnley, Thomas, cand. real., f. 1851, do.
Grøndahl, O. A., sanglærer, f. 1847, do.
Hamilton, William, cand. real., f. 1856, do.
Kristiansen, Oskar, cand. mag., f. 1856, do.
Gundersen, Bertrand, cand. mag., f. 1854, lærer siden 1882.
Berg, Olaf, cand. real., f. 1859, lærer siden 1883.
Platou, J. M. S., cand. theol., f. 1858, do.
Segelcke, N., cand. theol., f. i860, do.
Søraas, M., cand. mag., f. 1854, do.
Seeberg, F. G., premierløjtnant, f. 1852, do.
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Frøken Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881.
— Hoelstad, Emilie, f. 1859, do.
— Nerdrum, Christiane, f. i860, lærerinde siden 1882.

Skolens kasserer var indtil februar 1884 hr. cand, theol. 
H. Woll. Efter ham overtoges posten af hr. agent K. 
Halvorsen.

Skolens pedel var indtil april 1884 Carl Opsahl. Ved 
hans fratrædelse blev posten overdraget til Fredrik Steenstrup.

Under hr. Kristiansens fravær paa en studiereise i 
Frankrige fra skoleaarets begyndelse til marts 1884 besør
gedes hans timer af hr. Søraas.

Ligeledes har længere eller kortere vikariater været 
udførte af hr. stud, philol. Myhre, stud. real. A. Løken, 
stud, theol. Svanholm, stud, theol. Skabo og Frøken Cor- 
neliusen.

Fagfordelingen.
Fagene i gymnasiet og middelskolen har i det forløbne 

skoleaar været fordelte paa de forskjellige lærere paa føl
gende maade:
Anderssen: Norsk i 2 L.G. 2 timer.

(1 time fælles med 1 L.G.).
Historie i 2 L.G. 3 —
Norsk i 1 L.G. 3 —
(1 time fælles med 2 L.G.).
Historie i 1 L.G. 2 —
Engelsk i 6 M. 6 —

-------------- 15 timer.
Lowum: Latin i 2 L.G. 9 timer.

(2 timer fælles med 1 L.G.)
Latin i 1 L.G. 9 —
(2 timer fælles med 2 L.G.)
Fransk i 6 M. 3 —
Engelsk i 5 M. 6 —

25 —
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Blaker; Religion i 2 L.G. 
do. i i L.G.

2 timer.
2 —

Grotli: Græsk i 2 L.G.
-------->------  4 timer.

7 timer.
do. i i L.G. 7 —

Oldnorsk i 2 L.G. 2 —
Latin i 6 M. 8 —
do. i 4 M. 7 —

Fearnley: Mathematik i 2 L.G.
31 

2 timer.
do. i 5 M. 6 —

Geografi i 5 M. i —
do. i 4 M. 2 —

Gundersen: Tysk i i L. G.
-------------- II — 

i time.
do. i 6 M. 4 —

Norsk i 6 M. 3 —
Geografi i 6 M. 2 —
Tysk i 5 M. 4 —

Hamilton: Mathematik i i L. G.
14 

3 timer.
do. i 6 M. 6 —

Naturfag i 6 M. 3 —
do. i 5 M. 2 —■

Mathematik i 4 M. 6 —
Naturfag i 4 M. 2 —
Regning i 2 M. 4 —
Naturfag i 2 M. 2 —

Christie: Latin i 5 M.
-------------- 28 — 

8 timer.

Kristiansen: Fransk i 2 L.G.
-------------- 8 —

2 timer.
do. i i L.G. 3 —

Norsk i 5 M. 3 —
do. i 4 M. 4 —

Tysk i 4 M. 5 —

Søraas: Engelsk i 4 M.
-------------- 17 —

5 timer.
5 —



Berg : Regning i 3 M. 5 timer.
Naturfag i 3 M. 2 —
Regning i I M. 4 —

— il timer.
Platou Religion i 6 M. 2 timer.

Historie i 6 M. 3 —
Religion i 5 M. 2 —
Historie i 5 M. 2 —
Religion i 4 M. 2 —
Historie i 4 M. 2 —
Religion i i M. 3 —
Norsk i i M. 5 —
Tysk i i M. 5 —
Historie i i M. 3 —
Geografi i i M. 3 —

— 32 —
Rimmereid: Religion i 3 M. 3 timer.

Norsk i 3 M. 5 —
Tysk i 3 M. 5 —
Historie i 2 M. 3 —
Geografi. i 2 M. 2 —

— 18 —
Segelcke: Religion i 2 M. 3 timer.

Norsk i 2 M. 5 —
Tysk i 2 M. 5 —
Historie i 2 M. 3 —
Geografi i 2 M. 2 —

— 18 —
Woll: F ransk i 5 M. 3 timer.

Sang i 3 & 2 & i M. 3 —
— 6 —

Grøndahl: Sang i 2 L.& i L., 5M.&4M. 3 timer.
— 3 —

Munthe: Tegning i 6 M. & 5 M. 3 timer.
do. i 4 M. 2 —
do. i 3 M. 2 —
do. i 2 M. 0 —

9 —
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Linthoe: Skrivning i 4 M. i time.
do. > 3 M. 2 —
do. i 2 M. 2 —
do. i i M. 3 —

-------------- 8 timer.
Seeberg: Gymnastik i 2 L.G. i L.G.&6M. 3 timer.

do. i 5 M. & 4 M. 3 —
do. i 3 & 2 & i M. 3 —

-------------- 9 — 
b røken Hoelstad: Alle fag i 3 F.

— Anderssen —=— i 2 F.
— Nerdrum —=— i 1 F.

Undervisningen i middelskolen og forberedelsesskolen 
har i alt væsentligt foregaaet efter den tidligere plan.

I latingymnasiet er i det forløbne skoleaar læst føl
gende :

iste L a t i n gy mn a s ie-klasse:
Religion: 2 timer ugt. Nissens kirkehistorie i sin helhed. 
Norsk: 3 timer ugt. Af Eriksens litteraturhistorie fra den 

nyere norske litteratur. Af periodens litteratur er 
læst en novelle af M. Chr. Hansen, blomsterstykket 
af H. Wergeland, Eivind Bolt af Welhaven, Maria 
Stuart af B. Bjørnson, samt noget af Jonas Lie. Lige
ledes er der læst endel svensk efter Aars’ udvalg og 
et par biografier af svenske digtere. Digtarterne 
gjennemgaaet efter Norbys schema. Stil er skrevet 
regelmæssig hver 14de dag.

Latin: 9 timer ugt. Af Ovids metamorphoses Dædalus, 
Kadmus, Phaeton, Lycaon, vandfloden, Niobe, Py- 
ramus & Thisbe, forvandling af de lykiske bønder; 
aarstiderne & livsaldrene (c. 1200 v.). Cicero: 
pro Roscio Amerino. Sallust: Catilina.

Mythologi: Dorphs lærebog tilende.
Schreiners grammatik. Syntaksen.
I regelen en hjemmestil og en skolestil ugt. efter Gjør og 

Andersens stiløvelser.
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Græsk: 7 timer ugt. Schenkl’s læsebog til side 80 med 
overspringelse af nogle eksempler i hvert stykke. 
Xenofons Anabasis 2den bog. Curtius grammatik, 
formlæren.

Tysk: 1 time ugt. Wilhelm Tell af Schiller. De i om
gangssproget almindelig forekommende gloser er dik
terede. Der er tildels talt tysk i timerne.

Fransk: 3 timer ugt. Knudsen og Wallems læsebog, 
iste del fra pag. 63 bogen ud. Af 2den del er læst 
66 sider (indtil side 102). Brynildsens grammatik 
læst og delvis repeteret formlæren samt af syntaksen 
til § 120, bemærkninger om komparativ og superlativ. 
Wallems stiløvelser mundtlig gjennemgaaet side 1 —15.

Historie: 3 timer ugt. Thriges oldtidens historie til 
Julius Cæsar.

Mathematik: 3 timer ugt. Af Broch’s arithmetik de to 
første bøger. Guldbergs trigonometri til § 5, trigo
nometriske linjer til vinklers sum og differents.

2den Lati ngymnasie-klasse:
Religion: 2 timer ugt. Nissens kirkehistorie fra »Refor

mationens forløbere« bogen ud. Johannes evangelium 
til kap. i o.

Norsk: 2 timer ugt. Litteraturhistorie som i iste klasse. 
De samme norske forfattere læst som i iste undtagen 
Jonas Lie. Shakespear’s Julius Cæsar efter H. Las
sens oversættelse. Holbergs Erasmus Montanus paa
begyndt. Den dramatiske digtning gjennemgaaet 
efter Norby’s schema. Stil i iste halvaar hver 14de 
dag, i 2det halvaar hver 3die uge.

Latin: 9 timer, sidste halvaar 10 timer ugt. Livius 
22de og 7de bog. Virgils Aeneide 2den og 4de bog. 
Cicero’s Cato major. Schreiners vocabularium. 
Weisses antikviteter de 100 første sider. I iste 
halvaar ugentlig en ekstemporal stil og en hjemme- 
stil(af og til oversættelse); i sidste halvaar en ekstem
poral og en hjemme-oversættelse. Andersens og Gjørs 
stiløvelser. Henriksens opgaver til oversættelser.
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Græsk: 7 timer ugt. Xenofons Anabasis 3die bog. Af 
Herodot 7de bog 130 kapitler. Homers Odysse iste 
til ßdie bog og 6te bog. Gjør og Johansens schema 
til moduslæren i græsk. Curtius’s grammatik: form
læren repeteret, af syntaksen læst fra § 362—443, § 
476—506 (kasuslæren, verbets genera og tempuslæren).

Fransk: 2 timer ugt. Knudsen og Wallems læsebog 
2den del, 80 sider delvis extempore. Brynildsens 
grammatik fra § 157 bogen ud; delvis repeteret syn
taksen. Wallems stiløvelser mundtlig gjennemgaaet 
side 19—32.

O Idnorsk: 2 timer ugt. Nygaards læsebog 2den udgave 
side 45—75. Nygaards grammatik læst og repe
teret formlæren.

Historie: Thriges lærebog fra Julius Cæsar bogen ud. Indled* 
ningen til Frankrigs historie efter Gjørs bog. Frank- 
riges, middelalderens og den nyere historie til revolu
tionen efter L. Kr. Daas lærebøger. Herunder er 
medtaget vigtige afsnit af den almindelige historie. 
Oversigt over kulturforholdene under Merovingerne, 
lensvæsenet, borgerstandens udvikling i middelalde
ren, civilisationen i det 13de aarhundrede, kultur
forholdene i renaissance- og reformationstiden, ene • 
vældets udvikling under Richelieu og Ludvig d 14de, 
kulturforholdene i det 17de og 18de aarhundrede 
etc. er dels tildikteret, dels fremstillet i mundtlig 
foredrag.

Mathematik: Brochs lærebog i arithmetik. Potenser, 
rødder, ligninger af iste og 2den grad, irrationale 
ligninger, logarithmer og rækker.



Skolefester og udflugter.
Efter eksercitiens afslutning foretog skolen en udflugt 

til Ljabro lørdag den 15de september. Man gik med ekstra
tog til Ljan station og marscherede derpaa til bestemmel- 
stedet med musik i spidsen. Efter at eleverne af gymna
siet og middelskolen paa en nærliggende slette havde ud
ført endel militære øvelser under ledelse af hr. løitnant 
Linthoe, tilbragtes resten af dagen med forskjellige slags 
lege, indtil afreisens time kom. Den hele udflugt, der begun- 
stigedes af det herligste veir, løb af uden uheld, og det lod 
til, at alle gutterne havde moret sig godt den hele dag.

Lørdag d. 10de november feiredes der ved skolen en 
fest i anledning af firehundrede aarsdagen efter Luthers fødsel. 
En beretning om denne findes i byens forskjellige aviser 
for samme eller den følgende dag. Her hidsættes den tale, 
som hr. pastor Sigvald Blaker holdt i dagens anledning:

Kjære gutter!
Det er altsaa en fest til Luthers minde, som nu skal 

feires, ikke blot inden vore menigheder i by og paa land, 
men ogsaa inden vort lands samtlige skoler. Og det er 
dog vel en saa naturlig ting dette, saa selvsagt for den 
kristelige taknemmelighedsfølelse, men paa samme tid ser 
vi ogsaa en stor forjættelse deri, at ihukommelsen af Luther 
og Luthers gjerning er bleven til en skolefest. Thi saa- 
sandt han først og sidst var et kristeligt sandhedsvidne, en 
kirkens mand og en kirkens reformator, saa er det just i 
kraft af denne sin stilling, at han har kunnet strække sin 
indflydelse ud over alle livets omraader, saa maa ethvert 
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aandeligt fremskridt, enhver udvikling i aandslivets verden, 
der indirekte eller direkte lader sig udlede af Luthers gjer
ning, føres tilbage til det, som var sjælen i den, det inderste 
og dybeste motiv for det altsammen, hans egen levende 
kristentro, den kristentro, som det var ham givet paa en 
særegen maade at vidne om i verden.

Naar da tanken, at Luthers minde ogsaa skal feires 
inden vore skoler, har vundet en saa almindelig tilslutning, 
at der i denne stund fra den ene ende af landet til den 
anden holdes fest til en taknemmelig ihukommelse af hans 
liv og gjerning og alt det, som Herren ved ham har skjæn- 
ket os, saa ser vi heri et styrkende, et herligt vidnesbyrd 
om, at vor skole, den høiere som den lavere, staar urokke
lig fast paa kristentroens og kirkens grund, et vidnesbyrd 
altsaa om, at undervisningen selv i sin dybeste grund baade 
er kristelig og maa sigte paa at styrke og udvikle det kri
stelige i barnehjertet, — en forjættelse derfor om, at vor 
ungdom og dermed vort folk skal blive bevaret for Herren. 
Ja, ganske vist, naar Luther i denne stund stiger frem i 
vor erindring, saa skal han staa der som det vældige kriste
lige sandhedsvidne, som det udvalgte redskab, ved hvem 
Herren vilde paanyt bære sit evangelium ud over verden og 
reise sit faldefærdige kirkehus; — det er i kraft af denne 
gjerning, at Luthers navn skal ihukommes og velsignes, 
saalænge der findes en kristensjæl i verden.

Hvad der da straks maa vække vor opmærksomhed 
ved betragtningen af Luthers liv og hans mange underfulde 
førelser, det er dette, at der er en guddommelig udvælgelse, 
som fuldbyrder sig i det altsammen, det er dette, at Herren 
selv fra første stund havde dannet ham for hans gjerning, 
havde ledet hans indre livs udvikling saaledes, at Luther, 
uden at han selv vidste det, skridt for skridt lededes 
alt dybere og dybere ind i erkjendelsen af den sand
hed, som han i tidernes fylde skulde vidne om for verden; 
det er det underfulde, det er det store ved ham, at hans 
livsgjerning saaledes under gudsaandens umiddelbare ind
virkning paa ham og førelse med ham voksede sig ud af 
hans eget indre liv, at denne gjerning derfor i sandhed ikke
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kan fattes uden gjennem den rette forstaaelse af hans per
sonlighed, som bar den frem. Ja, vi ved det dog saa vel, 
det var ingen selvtagen gjerning, naar Luther begyndte sin 
kamp mod pavedom og al den vildfarelse og overtro og 
ugudelighed, hvorunder den gamle kristentro var bleven be
gravet, det var ikke for at søge en ære som kirkens refor
mator; det forholder sig dog tvertimod saa, at det var 
trangen til for sig selv at finde en frelsende sandhed, den, 
uden hvilken han ikke kunde faa fred i liv eller død, — 
det var dette, som fra begyndelsen af drev ham frem skridt 
for skridt; det varede en god stund, forinden han lærte sit 
kald og sin opgave i Guds riges historie at kjende, lærte 
at forstaa, hvad Herren havde ment med ham, at hvad han 
havde stridt og kjæmpet for og endelig vundet, det skulde han 
saa bære videre frem; men nu, da timen først var kommen, 
kunde han ogsaa gjøre dette med troes forvisningens inder
lighed og frimodighedens styrke; han havde nu erkjendt 
sandheden, sandheden havde gjort ham fri, og han kunde 
derfor vidne om sandheden. Det gik i opfyldelse paa Luther, 
hvad Frelseren selv engang har vidnet: »Den, som sætter 
sit liv til, han skal vinde det«; fordi han i ydmyghed havde 
kunnet give sig helt hen til Herren, derfor kunde denne saa 
vidunderlig styrke ham med sin kraft. Vi forbauses over 
hans seiers-sikkerhed, — og mon ikke dette just skulde høre til 
de mægtigste og varigste indtryk af aandsstorhed, som vi 
nogensinde har modtaget, — naar vi ser ham hist kaste 
pavens banbulle paa baalet, villig til at ofre liv og blod for 
den sandhed, som han troede paa; vi forbauses, naar han 
med aandens myndighed aflægger den skjønne og frimodige 
bekjendelse for de mægtige fiender ; vi ser, at det er sand
hed, hvad han synger, at »Gud er hans fasteborg«; viser, 
at hans hele liv er et eneste vidnesbyrd om den tro, i hvil
ken han lagde sig selv og al sin gjerning i Herrens haand; 
— men til dette havde han naaet kun derigjennem, at han 
havde lært at opgive sig selv, at forsøge og at være stille for 
Herren, og Herrens er derfor æren for det altsammen.

Det var Herrens gjerning, at Luther kunde udtale det 
forløsende ord, som ikke alene de dybere aander, men i 
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sandhed den hele tid sukkede efter, om den ikke selv til- 
fulde fattede betydningen og indholdet af sit eget klagesuk; 
det var en Herrens gjerning, at den sandhedstrang, som selv 
i den mørke middelalder havde givet sig saamangt et vid
nesbyrd uden dog at kunne orke frem til lys og klarhed, 
fordi Herrens time endnu ikke var kommen, at denne sand
hedstrang, der maatte blive mere og mere levende, efter
som tidens elendighed blev saa forfærdelig og aabenbar, 
endelig kunde komme til fuld forstaaelse i Luthers hjerte, 
— det var Herren selv, som hertil havde opdraget ham, og 
det var Herren selv, som nu, da tiden var kommen, lagde 
det forløsende ord paa Luthers læber. Man har fundet det 
forunderligt, at hine 95 theses saaledes med lynets fart 
kunde spredes for alle vinde; men hemmeligheden er den, 
at det var tanker, som kom fra et troesvarmt hjerte og 
havde evnen til at anbefale sig selv for hvert menneskes 
hjerte og samvittighed; hemmeligheden er den, at disse 
tanker mødte tidens trang og overalt fandt længtende hjer
ter, som de bragte lys og trøst og fred. Som derfor re
formationens store tanker i en henseende maa føres tilbage 
til Luthers eget personlige troesliv, og de faar sin besegling 
af dette, som paa en vis maade ser disse tanker virkelig
gjorte i hans eget storslagne kristenliv, saa er det mere end 
en taknemmeligheds-bevisning mod hans minde, naar det 
samfund, der har dannet sig om hans gjerning, kalder sig 
med hans eget navn ; det er en dyb og inderlig erkjendelse 
af, at vi i aandelig forstand maa vedblive at leve paa 
Luther, det vil sige, at udviklingen, at kristenlivets udvik
ling og udfoldelse i verden altid maa føres tilbage til Her
rens gjerning ved ham.

Og at vi dog ikke overdriver Luthers betydning, men 
at Herren selv paa en underfuld maade har bekjendt sig 
til ham, det turde reformationstidens egen historie kunne 
vise os.

Er det nogensinde siden hin tidernes store fylde bleven 
vitterligt, at historiens traade ligger i Herrens haand, at 
historiens gud er den levende Gud og Fader, saa sandelig 
paa Luthers tid; det er dog vitterligt, at tidens mange 
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forviklinger og de mange hinanden gjensidig krydsende in
teresser maatte føie og lempe sig efter Herrens tanker, det 
er vitterligt, at paven, keiseren, franken og tyrken med, de 
maatte hver paa sin maade berede Guds rige vei i verden, 
det er vitterligt, at hin tid alene kan forstaaes i lyset af 
hin Guds store gjerning, som da skulde gjøres, den gjerning, 
der kunde tage alle tidens kræfter i sin tjeneste og fordele 
arbeidet til enhver af dem.

Men er det da nu saa, at Herren ved Luther har vakt 
liv i sin menighed, har bragt den gamle kristentro paanyt 
til aabenbarelse og derved virket en verdens gjenfødelse, 
saa maa, saasandt denne kristentro er den største kulturhi
storiske magt i verden, ogsaa Luthers virksomhed strække 
sig ud over alle menneskelivets, ogsaa over kulturlivets om- 
raader. Og han har vist os, og vist os ogsaa dette i sit 
eget personlighedsliv, der kunde sammenfatte alle menne
skelivets interesser, den skjønneste forening af det kristelige 
og det menneskelige. Han har vist os, hvorledes han i 
alle livets forholde kunde tage Herren med og brede hans 
velsignelse ud omkring sig, og det turde i denne henseende 
være tilstrækkeligt at minde om hans færd i sit hjem, hvor 
han i sandhed staar for os i sit skjønneste og herligste lys. 
Under al ydre kamp og trængsel og anfægtelse fandt han 
der den vederkvægelse, som styrkede ham og holdt ham 
oppe; og hvormegen ære og anseelse der end til andre 
tider strømmede ind paa ham, det var dog intet i verden, 
der var ham kjært og dyrebart som hans hustru og hans 
børn, intet, der kunde skjænke hans hjerte den rige glæde 
som just de, og i hjemmets helligdom er det ret især, at 
det kommer frem, hvad der bor i hans store og rige hjerte. 
Han blev en barnesjæl til det sidste; derfor var det ham 
saa let at stige ned til barnet og gjøre sig til dets ven og 
dets fortrolige, ja, han havde faaet det barnesind, at han 
kunde lære just af barnet. »Vi gamle narre«, det er hans 
egne ord, »har hjertesorg, helvedesild og holder længe paa 
at disputere om ordet, som børnene med en enfoldig tro 
simpelthen har uden disputeren«, - — og det navnkundige 
brev, som han sendte til sin 4aarige Hansemand, og hvori
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han taler til sin kjære gut om »hin vakre tystige have med 
alle de deilige frugter, hvor de smaa børn gik med de 
gyldne kjoler og plukkede de deilige æbler og pærer og 
kirsebær, og de havde nydelige smaa rideheste med tømmer 
af guld og sadler af sølv«, — dette brev er just skrevet 
under en af de alvorligste stunder i hans liv, og ikke sandt, 
større ære og ros end dette brev kan den kjære Luther 
ikke faa. Han foragtede ikke det smaa og det hverdagslige, 
nei, han havde den kjærlighed i sit hjerte, for hvilken alt 
bliver stort. Ja, Luther har vist os, at Guds rige har evnen til 
at gjennemarbeide, hellige og herliggjøre det hele menne
skeliv, saa det ogsaa i denne henseende kommer til aaben- 
barelse, at »troen er den seier, som overvinder verden.« 
Paa alle menneskelivets omraader har han grebet ind og 
sat sit mærke, og det staar dog vel fast, at de sidste aar- 
hundreders rige kulturudvikling ikke kan forstaaes uden med 
Luther som udgangspunkt. Som det vel maa siges, at 
Martin Luther som historisk personlighed staar der som den 
germanske aands herligste aabenbarelse, saa er det i og 
med ham, at den germanske folkeverden selv har i sandhed 
fundet sin verdenshistoriske bestemmelse. Han staar der 
som dens histories første paand, som den lysende forjættelse 
paa dens fremtidsvei. Det var Luther, som gjennem mo- 
dersmaalet fandt det løsende ord, der kunde vække folket 
af dets dvale og hjælpe det til at forstaa sig selv; det var 
ham, der gjennem modersmaalet kunde lægge sine tanker 
ind i folket, og det er derigjennem, at i sin tid det kraftige 
og frie og lykkelige folkeliv har kunnet voxe sig frem med 
den rige udfoldelse af det aandelige indhold, som Herren 
selv havde lagt ned. Det staar fast, at ogsaa for kultur
verdenen har Luthers reformation været som et aandens 
pintseveir. Og det følger nu heraf, for her at minde om 
denne ting, at ogsaa for skolens liv og udvikling har Luthers 
reformation havt en epokegjørende betydning. Det tør være 
lidet, hvad han direkte har udrettet paa det felt; det var 
de større opgaver, som krævede hans arbeide, — vi vil dog 
minde om, at gjennem Luthers katechismus har den prote
stantiske ungdom indtil denne dag faaet sin første opdragelse
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og indtrædelse i kristendommen; men er det end noget 
mindre, hvad han direkte har udrettet for skolen, han har 
dog gjort livsanskuelser og principer gjældende, der omsider 
maatte virke forløsende og befriende. Som han i alle hen
seender har brudt vankundighedens og fordommenes aag, 
saa tør det vel ogsaa sættes i forbindelse med hans gjer
ning, naar der efterhaanden er kommen aand og lys ind i 
skolen, og den er bleven en opdragelse og dygtiggjørelse 
for livet. Og vi kan i denne forbindelse ikke lade være at 
minde om en fare, hvorfra Luther har frelst skolen, ja 
verden med, medens han paa paa samme tid har kunnet 
tilføre den en rig velsignelse. Vi kjender den mærkelige 
bevægelse, som humanismen fremkaldte ved middelalderens 
slutning; vi ved, hvorledes de videbegjærlige ynglinge alle
vegne fra strømmede til Italien som til et nyt forjættet land 
for at delagtiggjøres i det oldtidens rige kulturliv, som nu 
var opstaaet af sin grav. Men vi ved tillige, at begeistrin
gen for dette oldtidens kulturliv holdt paa at føre verden 
ind i et nyt hedenskab og at brede vantro og gudløshed 
til alle kanter. Det er Luthers store gjerning, at han har 
afvendt denne fare, men dog paa samme tid magtet at 
gjøre hin oldtidens rige arv til den magt i kulturverdenen, 
som den siden hin tid har været. Vi tør vel sige, at det 
saaledes i dybeste forstand er Martin Luther, der har byg
get den klassiske kristelige skole, som indtil denne stund 
har været, og som med Guds hjælp ogsaa skal faa lov til at 
være grundvolden for vort kultur- og dannelsesliv.

Lørdag den 2den marts havde skolens skiklub præmie
rend ved Gaustad; præmierne var skaffede tilveie ved bidrag 
af lærere og disciple. Kampdommere var cand, theol. 
Segelcke og stud, theol. Christie. Den hele tilstelning løb 
af uden uheld, og flere af gutterne lagde for dagen stor dyg
tighed og dristighed.

3*
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Onsdagen den i6de april kl. 12 indviedes skolens nye 
bygning i Uranienborgveien no. 7 ved en fest, hvortil var 
indbuden expeditionschefen for skolevæsenet, formanden for 
storthingets kirkekomité, flere professorer, bestyrere og 
bestyrerinder af byens høiere gutte- og pigeskoler, børnenes 
forældre m. fl.

Festen begyndte med, at et kor af lærere og elever 
under sanglæreren hr. O. Grøndahls ledelse og til akkom
pagnement af orgel afsang Beethovens lovsang: »Al himlen 
priser den eviges ære.« Skolens arkitekt hr. H. Munthe 
gav saa en kort beretning om byggearbeidets gang og sko
lens indretning. Derpaa besteg skolens bestyrer kathedret 
og holdt følgende tale:

Mine damer og herrer, kjære gutter!
Skolens høitfortjente arkitekt har givet en redegjørelse 

over arbeidets gang fra det øieblik, den første sten blev 
lagt og indtil nu, da bygningen i alt væsentligt fuldendt er 
bleven overleveret til brug.

Det er nu min kjære pligt at hilse denne forsamling 
velkommen til den indvielsesfest, vi idag feirer, før vort 
travle arbeide atter skal begynde inden disse mure.

Jeg behøver ikke at sige, hvor betydningsfuld denne 
dag er for mig. Jeg staar her ved virkeliggjørelsen af mit 
længe nærede ønske om at kunne sætte »fod under eget 
bord.« Den væxt, skolen tog, gjorde det ogsaa til en nød
vendighed at skaffe den et eget hjem. Allerede forlængst 
blev det os for trangt i det gamle lokale i Rosenkrantz- 
gaden, hvor skolen for knapt fire aar siden begyndte sit liv 
i den bygning, der bærer et i vore privatskolers historie 
høit anseet navn. Siden itjor har vi maattet holde skole 
paa tre forskjellige steder. Intet under derfor, at vi med 
længsel har imødeseet den dag, da vi kunde holde vort 
indtog i vort nye hus, intet under derfor, at denne fest 
staar for os som den løfterige indvielse til et arbeide i større 
glæde, i større frihed, med større kraft.

Paa denne høitidsdag gjælder min første velkomsthilsen 
de mænd, som med raad og daad har bistaaet mig i dette 
betydningsfulde foretagende, og hvis hjælp har været mig 
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af overordentlig nytte. Men jeg kan ikke her nærmere 
dvæle ved dette, der rører ved mere private forhold. Jeg 
ved, de vurderer oprigtigheden af mine følelser, selv om jeg 
ikke her kan give dem andet udtryk end i et enkelt hjer
teligt »tak«.

Dernæst har jeg den glæde at hilse velkommen de mange 
andre, som idag hædrer denne fest ved sin nærværelse, de 
tilstedeværende forældre, skolens tro bundsforvante i dens 
alvorlige gjerning, gamle kjære lærere, høitagtede kolleger, 
slægt og venner og mange andre, som paa forskjellig maade 
har vist mig personlig eller skolen sin interesse.

Og »last but not least« sender jeg mit »velkommen« 
til mine trofaste medlærere og mine kjære elever, I, der 
nok, naar alt kommer til alt, bliver hædersgjæsterne alligevel, 
thi det er jo for eders skyld, at hundreder af travle hænder 
i saa lang tid har været virksomme for at reise denne vakre 
bygning, som nu løfter sit tag saa frit og stolt i den klare 
vaarluft.

En skolefest har altsaa idag bænket side cm side gamle 
og unge, kvinder og mænd, hvis livsforhold, interesser, an
skuelser ellers ferer dem vidt fra hverandre. Det stillede 
sig for mig som den ene naturlige ting at indvie denne 
bygning under saadanne auspicier; thi denne forsamling 
staar for mig som et billede af de kræfter, der til alle tider 
maa være levende og virksomme i skolen, den iklæde sig 
hvilken form somhelst, den barnlige fromhed, kjærligheden, 
den ærlige sandhedssøgen, arbeidslysten, pligtfølelsen, hvis 
den skal kunne løse den opgave, som vor tid klarere og 
besterntere end nogensinde har stillet den, at lægge den 
sikre grundvold for et bevidst, virksomt menneskeliv.

Thi det er jo denne tanke, at skolens kald er at føre 
ungdommen som rustede stridsmænd ud til livets kampe, 
som har været sjælen i det arbeide for at sprede lys og 
kundskab i stedse videre kredse, der er vort aarhundredes 
hæder, det er denne tanke, som har sprængt saamange 
snævre, forældede anskuelser om skolens rette maal, om 
dannelsens sande natur, som har brudt vei for nye syns- 
maader, nye fag, nye methoder, og som har aabnet øiet 
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for en mere alsidig udvikling af mennesket, hvorved krav, 
som tidligere har været overseede, er komne til sin ret. 
Der er i sandhed i vor tid over den hele civiliserede verden 
kommen en fart i arbeidet paa skolens udvikling, som alle
rede har givet skjønne resultater, men som lover endnu 
mere. Ogsaa i vort land er der foregaaet merkelige for
andringer i den sidste halve menneskealder, forandringer, 
som jeg ikke vil betænke mig paa at kalde fremskridt. Jeg 
skal nævne et enkelt forhold, som ganske naturlig frem
stiller sig her, hvor vi indvier en ny skolebygning. Hvor
ledes er ikke skolernes ydre fysiognomi blevet et andet. 
De gamle huse med de mørke melankolske rum, hvor vi. 
sad rundryggede og døsede paa lange pinebænke i en luft, 
som blot vanen fik os til at finde taalelig, er enten for
svundne eller forsvinder aar for aar for at give plads for 
nye statelige bygninger, hvor sundhedens og skjønhedens 
krav mere og mere gjør sig gjældende, med lyse, luftige 
velindrettede værelser, hvor øiet kan se uden anstrængelse, 
hvor lungerne kan fyldes af ren luft, hvor legemet kan finde 
hvile ved bekvemme pulter. Det er endelig gaaet op for 
den almindelige bevidsthed, at legemets ret, saalænge over- 
seet, ikke ustraffet lader sig tilsidesætte. Livets haarde vil- 
kaar, kampen for tilværelsen, der bliver skarpere og mere 
anstrengende, jo raskere og rigere udviklingen bliver, har 

skabt hvad Spencer kalder den »fysiske moral.« Det er- 
kjendes nu mere og mere almindeligt, at det gjælder lige- 
saavel at møde frem med et rustet legeme, som med en rustet 
hjerne, at det baader os lidet, at vort aandelige syn er 
skarpt, hvis vort legemlige er sløvet og svækket, at det er 
liden glæde i at eie en stærk og dristig aand, hvis dens fri 
virksomhed til enhver tid lammes af en nedbrudt helbred. 
Det er sandt, der er endnu meget at udrette paa dette felt, 
det er et godt stykke mellem erkjendelse og handling, men 
hvad der allerede er udrettet giver et godt haab om, at den 
bevægelse, som nu er vakt, i fremtiden vil afsætte fuldkom- 
nere tilstande.

Disse nye vakre, venlige skoler fortæller os ogsaa noget 
andet, det fortæller, at vi har lært at respektere barnet.
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Man klager i vore dage stærkt over slaphed i opdragelsen, 
der igjen medfører mangel paa pietet fra børnenes side 
ligeoverfor forældrene. Det kan gjerne være, at der er noget 
berettiget heri. Jeg tror imidlertid, at denne større frihed, 
der indrømmes dem, den større mildhed og overbærenhed, 
hvormed de behandles, ikke bare er af det onde, og at 
kanske tidligere tiders strenghed ofte havde den følge, at 
meget af barnets umiddelbare friskhed og naturlighed gik 
tabt, og at dets følelsesliv i det hele svækkedes. Man gik 
ud fra, at barnet blot havde at lyde, og glemte, at barnet 
ogsaa havde ret til at byde. Denne aand aabenbarede sig 
ogsaa i skolen, der i det hele frembød lidet, der kunde 
vinde den børnenes kjærlighed. Disciplinen opretholdtes ofte 
ved urimelig strenge midler, og skolerne selv var alt andet 
end lune og hyggelige. Man fandt dette før ganske i sin 
orden, børnene havde godt af at lære at undvære og savne. 
Men der er noget, barnet ikke har godt af at undvære, og 
det er betingelserne for at bevare sit barnesind og sit barne
hjerte. Barnet trænger lys, luft og kjærlig pleie, som en 
fin plante, for at trives og blomstre, og skolen, der raader 
over saa meget af barnets liv, maa ogsaa sørge for, at disse 
betingelser heller ikke der savnes. Skolen maa ved sit blotte 
udseende virke tiltrækkende paa barnet. Montaigne vilde 
afmale »glæden, jubelen, Flora og gratierne i skolen.« Vi 
følger ikke hans raad bogstavelig, men vi ønsker nu, at 
der over skolen skal være noget af et godt hjems lunhed 
og venlighed. Vi ønsker, at det tunge arbeidsaag, der tidlig 
lægges paa barnets nakke, ikke skal gjøres endnu tungere 
derved, at det sættes til at arbeide i uskjønne og uhyggelige 
omgivelser, der i dobbelt forstand kaster skygger ind over 
dets tilværelse. Naar vi derfor bygger vore skoler stedse 
vakrere og fuldkomnere, er dette ikke et udslag af en utidig 
lyst til luksus, men tvertimod et udtryk for den berettigede 
erkjendelse, at sand kjærlighed til skolen, sand arbeidslyst 
bedst vil vækkes og næres hos barnet, i lyse og sunde om
givelser.

Har saaledes vore skolers rent ydre fysiognomi under- 
gaaet væsentlige forandringer i de senere aar, forandringer, 
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som alle vil erkjende for forbedringer, er der i deres indre 
organisation foregaaet ikke mindre gjennemgribende omdan
nelser, som vistnok ikke i lige grad har vundet udelt aner- 
kjendelse. Det vil jo altid være tilfældet, hvor nye syns- 
maader fortrænger hævdvundne meninger. Loven af 1869 
var en virkelig omvæltning af den høiere skole, enten man 
ser hen til den grundbetragtning af skolen, hvorpaa loven 
byggedes, eller den organisation, denne fastslog. Den gamle 
latinskole, denne universitets-dannelsens forgaard med sit 
eksklusivt lærde, aristokratiske tilsnit, gav plads for skolen 
for den høiere almendannelse, hvilket navn betegner, 
at skolen ikke nærmest skulde forberede til de akademiske 
studier, men have det mere selvstændige formaal at give 
ungdommen den udvikling, som kræves for at kunne leve 
med i sin tid med den dannede mands forstaaelse. Mid
delskolen organiseredes med det dobbelte forma a! at 
tjene som forskole for gymnasiet og at meddele de kund
skaber, som det borgerlige liv i stedse videre udstrækning 
kræver. Ved siden af latingymnasiet, der byggedes paa 
middelskolens latinlinje, og hvor de klassiske sprog vedblev at 
føre sceptret, sattes realgymnasiet, der gjennem udeluk
kende moderne discipliner, mathematik, naturvidenskabelige 
fag, nyere sprog og litteratur skulde give en dannelse i niveau 
med latingymnasiets, med hvilket det fik delvis fælles rettig
heder. Det var et bestemt og dristigt brud med den fore
stilling, at den eneste vei til den høiere dannelse kun gik 
over Hellas og Italiens klassiske grund. Det var barbariet, 
som atter brød ind over romerriget og erobrede sig land 
inden dets grænsepæle. Jeg tror, det vil vise sig, at barbariet 
ogsaa denne gang vil bidrage til en ny og kraftigere udvikling.

Jeg skal ikke ved denne leilighed forvilde mig ud paa 
de vidder, hvortil en undersøgelse af denne skoleordnings 
fortrin eller mangler vilde føre. Jeg vil heller ikke indlade 
mig paa spørgsmaalet om, hvorvidt de moderne dannelses
elementer har faaet sin rette plads og begrænsning, men 
jeg kunde have lyst til at fremholde, hvorfor det for mig 
staar som en naturlig og nødvendig reform, at de optoges 
i skolen.
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Det staar neppe til at nægte, at den gamle latinskole 
ikke længere gav en tidsmæssig undervisning. Det var 
naturligt, at en for antiken begeistret tid, der i den klas
siske kultur saa den høieste aabenbaring af menneskeaanden, 
der i det gamle sprog saa det mest fuldendte udtryk for 
den høieste tænkning, der i litteratur og kunst søgte at 
efterligne de antike mønstre, hvis videnskabelighed endog i 
stor udstrækning benyttede det latinske sprog som medium, 
det var naturligt, siger jeg, at en saadan tid maatte bygge 
ungdommens opdragelse paa klassisk grundvold. For det 
16de og 17de aarhundredes mænd var latinskolen den na
turlige skole. De opgaver, hvormed den dannede verden 
beskjæftigede sig, var mest af dogmatisk, litterær og esthetisk 
art. De sociale og politiske spørgsmaal, som i vort aar- 
hundrede saa sterkt beskjæftiger menneskene, og som stiller 
sine krav til den enkelte i stedse videre udstrækning, satte 
ikke dengang aanderne i bevægelse. Den videnskabelige 
forskning bevægede sig paa et sammenligningsvis begrænset 
felt, den havde endnu ikke udstrakt sin virksomhed til vig
tige sider af naturen og menneskelivet. Men eftersom ud
viklingen af alle menneskelige forhold i de sidste hundrede 
aar tog en stedse rigere væxt, eftersom den videnskabelige 
forskning søgte stedse nye baner og rettedes paa mere posi
tive formaal, der mere direkte greb ind i livet, eftersom 
derigjennem den menneskelige viden blev stedse rigere, og 
samfundet antog en mere forskjelligartet karakter, paa 
samme tid som skolen i alt væsentligt beholdt sin karakter 
uforandret, indtraadte et misforhold mellem skolens indhold 
og den verden, hvori ynglingen efter sin opdragelses afslut
ning gik ud. Det inderlige sammenhæng mellem de studier, 
der optog barnet paa skolen, og de, han beskjæftigede sig 
med senere i livet, var brudt, og det var derfor naturligt, 
at man begyndte at arbeide paa at bringe tilbage harmonien 
mellem skolen og livet. Det varede imidlertid længe, inden 
disse bestræbelser førte til nævneværdige resultater. Den 
latinske skole stod der sterk gjennem sin grundmurede 
autoritet. I aarhundreder havde den været den eneste vei, 
der førte til dannelse. De største mænd havde i den faaet 
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sin aand præget, sin forstand slebet, sin smag udbildet. I 
tidernes løb var den bleven et stedse fuldkomnere vaaben 
til at disciplinere aanderne. Intet under derfor, at den længe 
seierrig hævdede sin stilling. Det var dog uundgaaeligt, at 
den efterhaanden maatte opgive noget af sit enevælde. Skjønt 
absolut talt de klassiske sprog jo havde den samme opdragende 
kraft som før, havde de relativt talt tabt i værd, fordi den 
dannelse, de gav, ikke længer sigtede saa direkte paa tidens 
opgaver. Til et virkeligt gjennembrud af moderne dannel
ses-elementer er det imidlertid først i de seneste tider kom
met, og i de allerfleste lande har nu hvad jeg vil kalde 
»realismen« erobret sig en afgjørende indflydelse paa det 
høiere undervisningsvæsen, uden at man dog endnu har 
fundet den endelige form for løsningen af spørgsmaalet om 
de gamle og nye dannelsesmidlers indbyrdes forhold.

Gjennembruddet hos os ytrede sig deri, at moders- 
maalet fik en mere fremskudt plads, at de reale fag i ind
skrænket betydning, mathematik og naturvidenskab, blev 
hovedfag i middelskolen og realgymnasiet, og at studiet af 
nyere sprog navnlig engelsk søgtes givet en større fasthed. 
Jeg tager ikke i betænkning at sige, at disse reformer, trods 
de ufuldkommenheder, der hæfter ved dem, var baade naturlige 
og berettigede. Naturlige i en tid, der har seet vor nationale kul
tur udfolde sig saa rigt og kraftigt, der af historien har lært, at 

»ud af vort eget maa dragten 
skjæres til slægtens behov«,

for at et folk kan leve et kraftigt og sundt liv, naturlige i 
en tid, da naturvidenskaben griber ind i vor tænkning og 
vore livsforhold med en magt som ingensinde før, da kultur
fællesskabet mellem folkene er blevet inderligere, derigjen- 
nem at det fredelige udbytte af ideer og frembringelser fore- 
gaar mere uhindret end nogensinde.

Men ogsaa berettigede. Den skole, der sætter sig som 
maal den høiere almendannelse, kan ikke med hensyn paa 
den oplysning og de kundskaber, den meddeler, se bort fra 
de vilkaar, hvorunder menneskene for tiden lever, og de op
gaver, der beskjæftiger dem. Dannelse er jo det bevidst at 
leve med i et folks aandelige liv, ikke alene at kjende sig 
selv, men ogsaa den tid, hvori man lever.
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Almendannelsen har dog ikke et for alle tider givet 
indhold. Hvad man for hundrede aar siden kaldte almen
dannelse svarer ikke til de fordringer, vi nu opstiller, og de 
midler, man dengang brugte for at grundlægge denne, vil 
ikke strække til i vore dage. En skole, der nu vilde lade 
sig det være uvedkommende at aabne ungdommens øine for 
de horizonter, naturvidenskaben opruller for menneskene til 
en klarere forstaaelse af tilværelsen og dens love, som vilde 
holde den i uvidenhed om vor nationale kulturs karakter og 
frembringelser, eller som ikke gav den midler ihænde til at 
trænge ind i fremmede kulturlandes aandsliv, vilde i vore 
dage ligesaa lidt kunne siges at løse sin opgave som høiere 
dannelsesanstalt, som en skole uden latin og græsk vilde 
have løst denne opgave i det 16de eller 17de aarhundrede. 
Ligesom studiet af de klassiske sprog var den natur
lige forberedelse til, hvad der dengang var den aandelige 
kulturs opgaver, saaledes danner studiet af de reale discipliner 
og de nyere humaniora nu den naturlige indvielse til et 
forstaaelsesfuldt samliv med vor tids aandelige bevægelser 
og opgaver, og ligesom før studiet af klassiciteten ikke af
sluttedes med skolen, men naturligen fortsattes senere i livet, 
saaledes peger i vor tid de moderne discipliner ud over 
skolen, lægges ikke bort, naar skoleporten falder igjen, men 
øver vedblivende sin virkning, udnyttes, fortsættes, styrkes, 
klares i livets store skole.

Men berettigelsen for disse moderne discipliner til at 
gaa ind som et vigtigt led i ungdommens opdragelse maa 
ikke blot søges i eiendommelige tidsforhold og eiendomme
lige aandelige strømninger. Deres væsentligste ret hertil 
maa søges i deres pædagogiske fortrin, thi det er dog disse, 
der til syvende og sidst bliver afgjørende for deres stilling 
i skolen. Det tør vel siges, at navnlig de naturvidenskabe
lige fag besidder fortrinlige betingelser for at supplere den 
saakaldte humanistiske dannelse, idet de besidder en særlig 
gave til at udvikle saadanne evner hos mennesket, som 
ved en ensidig sproglig-litterær opdragelse løb fare for at 
forkrøbles. Gjennem de positive og eksperimentelle viden
skaber faar børnene sine sanser opladte, sin horizont udvidet, 
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sin forstand skjærpet. De opdrages til at se skarpt, under
søge selvstændigt, ordne sine tanker, drage sine slutninger 
med forsigtighed. Og dette vil atter virke tilbage paa ka
rakteren, idet barnet derigjennem læres til at anvende den 
samme kritik, den samme forsigtighed, den samme selv
stændige refleksion ligeoverfor sine egne tilbøieligheder, 
andres handlinger og i det hele livets forskjellige foreteelser.

Men jeg kan ikke nærmere dvæle ved disse forhold. 
Jeg skal kun til slutning berøre et hensyn, pædagogisk seet 
vistnok et underordnet, men for mange ikke et uvigtigt, 
der gjennem de reale fag sker fyldest, og det er kravet paa, 
at skolen ogsaa skal meddele kundskaber, som direkte kan 
komme til nytte i livet.

Vor tid har sterke utilitaristiske tendenser, for sterke, 
vil mange sige, og det er umiskjendeligt, at disse ogsaa 
gjør sig gjældende i de fordringer, man stiller til skolen. 
Gjennem Alexander Kjellands skarpe kritik over latinskolen 
gaar der f. eks. tydeligvis en saadan utilitaristisk betragtning. 
Det er selvfølgelig en miskjendelse af skolens egentlige opgave, 
naar man stiller de fordringer til den, at den i første række 
skal tjene nytte-hensynene. Skolen er først og fremst en op
dragelses-institution, der har udviklingen af personligheden 
til formaal. Dens opgave er ikke at forberede for bestemte 
praktiske gjøremaal og stillinger; den vilde i saa fald blive 
en specialskole og ophøre at være en almenskole. Men kan 
skolen uden at forfeile sin hovedopgave tillige tjene mere 
praktiske formaal, er dette i mine øine en fordel mere. Og 
dette er især af betydning i et lidet og fattigt land, der 
ikke har raad til at underholde et udviklet fagskolevæsen, 
og hvor derfor den almindelige høiere undervisning maa 
søge at imødekomme det borgerlige livs krav. At de mere 
reale undervisningsemner er særlig skikkede til at forberede 
for praktiske gjøremaal, vil ikke kunne benægtes. En solid 
og forstandig realdannelse vil stille ynglingen friere i valget 
af sin livsstilling. Han vil kunne finde sig tilrette i en 
mangfoldighed af forhold, som en ensidig formel dannelse 
vilde gjøre ham uskikket til, og han behøver ikke at frygte 
for at indrangeres blandt de overkomplette, hvis dannelse 
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giver dem fordringer, samfundet ikke kan honorere, og som 
derfor lever lige utilfredse med samfundet, som samfundet 
med dem.

Jeg har her i korthed fremholdt, hvorfor denne omdan
nelse af den høiere skole i mere moderne aand baade var 
en naturlig og berettiget reform. Jeg har ikke villet øve 
nogen kritik over skolens organisation og endnu mindre 
indlade mig paa det overordentlig delikate og overordent
lig vanskelige spørgsmaal om latin- og realdannelsens ind
byrdes fortrin. I saa henseende staar neppe meningerne saa 
skarpt mod hinanden som tidligere. • Mangfoldige er nu 
enige om, at det ikke gjælder »enten — eller«, men »baade 
— og«, at en alsidig udvikling af sjælsevnerne bedst frem
mes gjennem begge. Og selv de, som anser tiden kommen 
til at lade de klassiske sprog udgaa af skolen, vil have dem 
erstattede af en sterk ny-humanistisk dannelse. Man har 
ikke ueffent betegnet de to retningers nødvendige sammen
hæng ved det billede, at realfagene er som skelettet, hvis 
mekanisme giver fasthed og bøielighed, medens de huma
nistiske fag er at sammenligne med musklerne og huden, 
der giver styrke, form og skjønhed, saaledes altsaa, at begge 
trænges for at frembringe et levende, kraftigt og følsomt 
væsen. At bringe disse retninger i det rigtige forhold til 
hinanden, saaledes at alle hensyn sker fyldest, bliver frem
tidens opgave.

Gjennembruddet af nye dannelsesmidler i en høiere 
skole staar altsaa for mig som et uomtvisteligt fremskridt. 
Det var ifølge min mening den eneste maade, hvorpaa den 
kunde reddes fra den mistillid til dens evne og miskjendelse 
af dens betydning, som unægtelig havde sat sig fast i den 
almindelige opinion. Og det er nødvendigt, at den bæres 
oppe af folkets tillid og sympathi. Hvad Talleyrand for 
næsten hundrede aar siden udtalte for den konstituerende 
forsamling: »der er en undervisning, der, uden at være nød
vendig for alle, er nødvendig for samfundet«, gjælder den 
dag idag. Den gjerning, den høiere skole har at gjøre, er 
ingen overflødig og det allermindst i et demokratisk sam
fund, hvis hæder det skal være at arbeide for fremskridt i 
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alle retninger, og som derfor paa alle felter trænger mænd 
med kundskaber og initiativ, der utrættelig baner nye 
veie for udviklingen. Og det er gjennem en undervisning, 
der ikke blot meddeler de nødtørftige kundskaber, men som 
søger at udvikle den aandelige arbeidsevne til den størst 
mulige fuldkommenhed, som søger at meddele en dybere 
indsigt i tingenes væsen og love, at saadanne banebrydere 
uddannes. Ligesaavist som det blot er i en solid og sund 
folkeoplysning, at man finder et sikkert værn mod de utopier, 
hvorfor et demokrati er udsat, ligesaavist er det gjennem 
en fuldkomnere og mere omfattende undervisning, at frem
skridtet sikrest vil befordres.

Naar jeg derfor idag har den lykke at indvie dette hjem 
for en høiere skoledannelse, gjør jeg det med den styrkende 
overbevisning, at det ikke skal blive et hjem for en gjerning, 
der er en luksus, men en gjerning til samfundets gavn. Det 
er mit haab og min tro, at den ungdom, som gaar ud her
fra, saasandt vi gjør vor gjerning i troskab og alvor, ikke 
skal blive efter som unyttige marodører, men marschere i 
civilisationens store armé som vaabendygtige og modige 
stridsmænd, enten de nu kommer til at overtage det store 
ansvar og den store hæder at være førere — hvilket kun 
bliver de enkeltes lod — eller de stilles paa en beskednere 
post.

Hvis vi gjør vor gjerning i troskab og alvor! Ja, husk, 
kjære gutter, det ord gjælder ikke blot os lærere; det være 
ogsaa sagt til eder! I er jo ikke et koldt marmor, der af 
kunstnerhænder skal meisles til livløse statuer. I eders 
aarer rinder ungdommens varme fyrige blod, og i eders 
sjæl har Gud nedlagt erkjendelse og vilje. Brug disse 
kræfter til at erhverve den viden og den dannelse, som sko
len rækker eder. Lad eders livsmod og videbegjærlighed 
række haanden til vor erfaring og kundskab, og saa skulde 
det være underligt, om ikke vort arbeide vilde bære frugt. 
Vinder vi end ikke som Aladdin den underfulde lampe, der 
skjænker al verdens magt og rigdom, saa vinder vi — 
hvad bedre er — midler til at naa en dybere gudserkjendelse 
og til at føre en fuldkomnere menneskelig tilværelse.
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Thi den gamle sanger har evig ret, naar han synger: 
»Hvad solskin er for det sorte muld, 
er sand oplysning for muldets frænde, 
langt mere værd end det røde guld, 
det er sin Gud og sig selv at kjende.«

Til talen knyttede sig følgende sang af Kristofer Randers :

Mel. : Vårt land, vårt land, vårt fosterland.

De hugg i Hellas guders slægt 
i marmorstøtter ud.
De reiste siden stolt og kækt, 
med kunstens rige runer dækt, 
en tempelrad for naadens gud 
paa troens fromme bud.

Vor tid har andre veie gaat, 
da andre maal den saa.
Vi ser ei Gud i templet blot, 
vi tømrer kundskabs verdensslot, 
at sandheds lys og liv maa naa 
de mange og de smaa.

— Du hal, som her vi vier ind 
til ungdoms røgt og vagt, — 
bær end dit tag ei taarn og tind, 
og er ei storheds glimmer din, 
i dig er dog en gnist der lagt 
af aandens skabermagt.

I dig skal dog en fremtids æt 
ta’ arv af, hvad vi stred. — 
Af lysets kamp bliv aldrig træt, 
væk sands for frihed, tro paa ret, 
saa skal det frø, du lægger ned, 
gro op som gylden sæd 1

I tilknytning til skolebestyrer Anderssens tale ytrede 
derefter hr. expeditionschef D. F. Knudsen følgende:
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Som vi her har hørt og alle ved, er dette ikke nogen 
ny skole; det er ikke første gang, disse lærere mødes til 
fælles virken; men de mødes idag under forhold, som siger 
dem og os, at denne skole, tidligere grundet, idag skal 
grundfæstes; og det er en begivenhed, som vel kan gjøre 
krav paa samfundets almindelige deltagelse. Det er denne, 
jeg skal tillade mig i nogle faa ord at give udtryk.

»Det folk, som har den bedste skole, hvis det ikke er 
det første, saa vil det blive det.« Denne ytring af en be- 
kjendt statsmand er optaget blandt de bevingede ord og 
er ligesom bleven det moderne skolevæsens devise. Og 
intet under; thi i skolen nedlægger et folk sin bedste kapi
tal, sin ungdom nemlig, og gjennem den sin fremtid. Vi 
sætter ind børn, og vi venter igjen om ikke mænd, saa yng
linger, rustede til at optage mænds arbeide og fortsætte 
slægters stræv. Fyndigere kan vi ikke bestemme skolens 
maal, end naar vi sætter det i at opdrage den unge slægt 
til engang at blive selvstændige medlemmer af vort sam
fund.

Men ved selvstændighed tænker vi her paa evnen til 
at erkjende sandheden og til at lyde den villigt og for dens 
egen skyld.

Stilles der skolen i vor tid en særegen opgave i denne 
retning ?

Jeg tror, der gjør. Jeg mener just ikke, at skolen i vore 
dage har fortrinsvis nogen ny sandhed eller mange nye 
sandheder at meddele; men der er en gammel sandhed, 
som tiden kræver, at man ikke glemmer over de nye, den 
nemlig, at sandhedserkjendelse og sandhedslydighed kræver 
et alvorligt arbeide i selvfornegtelse, at skolens opdragende 
virksomhed ikke maa tilsidesættes for den oplærende, at 
karakterdannelsen ikke maa glemmes over kundskabsmed
delelsen.

Aldrig var vel adgangen til kundskab lettere end nu, 
aldrig tidens kundskabsskat i høiere grad slægtens felles
eie ; har den i samme grad formaaet at samle os alle i 
fælles stræben mod fælles maal ? Ser vi ikke daglig mænd, 
som mene sig at staa paa samme sandhedens grundvold og
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øse af samme sandhedens kilde, kalde den samme ting nogle 
samvittighedsfuld, andre samvittighedsløs? Hvormange af os 
har ikke i disse dage med forundring og sorg maattet spørge 
en broder eller ven: staar du paa den side? Hvor ydmy
gende er ikke denne tid for vor sandhedserkj endelse og vor 
sandhedslydighed 1

Ingen vil paastaa, at skolen har intet hermed at skaffe, 
mange vil mene, at skolen i slige ting lidet formaar; men 
er vi virkelig bekymrede for vort fædrelands fremtid, da 
tænker vi paa vore børn, og vi vil ikke, at de skal und- 
drages den møie, der er forbunden med sandhedserkjendelse, 
den selvfornegtelse, der følger med sandhedslydighed.

Naturligvis, her er ikke tale om at inddrage under 
skolens arbeide spørgsmaal, som alene kan og skal løses af 
den myndige mand; men der er tale om at lade hvert barn 
føle, praktisk erfare, hvad der hører til, hvad det koster 
tilgavns at forstaa en ting; her er tale om at føre en ihær
dig, uafbrudt kamp med barnets naturlige flygtighed, vække 
og opdrage hos det sansen for en sikker erkjendelse og af
sky for den halve forstaaelse, den tankeløse plapren, de 
ubesindige domme; her er tale om at spænde det under 
flidens aag, forat det kan faa smage flidens løn, indsigtens 
klarhed og glæde. Dertil udfordres grundigt og trofast ar
beide saavel fra lærernes som disciplenes side. Kun det 
klart meddelte vil klart erkjendes ; men den klare medde
lelse er kun i de sjeldneste tilfælde øieblikkets heldige greb, 
hyppigst frugten af et aldrig hvilende selvstændigt arbeide; 
klart meddeler vi, hvad vi kan; klarest, stundom uforglem
meligt, hvad vi ved.

Men vi kan ikke blive staaende ved den klare erkjen
delse af sandheden; der kræves ogsaa viljens bøielse under 
sandheden. Jeg skal ikke her opholde mig ved den op
dragelseskunstens hemmelighed, hvorved lydighed af kjær- 
lighed, tillid eller frygt gaar over til lydighed af pligt, til 
fri sædelig selvbestemmelse; den forvandling, hvorved auto
riteten flyttes udenfra indad og spiren lægges til den vor
dende karakter; kun det skal mindes om, at karakterer 
alene opdrages af karakterer, at intet udrettes, medmindre 

4
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skolen ledes efter de samme sædelige grundsætninger, man 
vil indprente børnene, at tiden kræver af skolen en stærk 
organisation, hvori hvert led villigt tjener det hele, og en 
strengt gjennemført disciplin, hvorunder alle villigt bøie sig, 
disciple, lærere og forældre med.

Hvorvidt den nuværende skoleordning hemmer eller 
fremmer den side af lærerens virksomhed, skal ikke her be
røres ; hans opgave bliver i hvert fald den samme, lige vig
tig, lige ansvarsfuld. Den gjængse opfatning af lærerkaldet 
er, tror jeg, at det er trættende og utaknemligt, og i en 
parenthes sagt, med denne aabne erkjendelse tror mangen 
at kunne afbetale sin taknemmelighed. De færreste har 
dog nok en rigtig forestilling^om, hvori besværet egentlig 
bestaar, og hvor rig lønnen kan være. Det synes saa træt
tende den aarvis tilbagevendende gjennemgaaelse af de samme 
simple sandheder; men disse simple sandheder er dog for 
en del de livet beherskende grundsandheder, hvormed ingen 
ganske bliver færdig, som altid kan ses i et nyt lys, som, 
hvis man selv har hjerte derfor, altid vinder nye hjerter. 
Læreren er som sædemanden; sæden falder ikke altid i den 
bedste jord; men ingen gartner har en glæde som han, naar 
han efter lang tids haab og frygt ser frøet spire i et hjerte, 
hvor onde og gode kræfter har kjæmpet om overhaanden; 
at faa være vidne til en saadan forvandling, aandslivets vext, 
en karakters nydannelse, tror De, det er ringe løn!

Vel sandt, denne løn udbetales ikke som dagløn eller 
ugeløn; derfor er læreren heller ingen daglønner; han staar 
i den høiestes tjeneste, og hvilke forjættelser der end er 
knyttede til hans gjerning, han ved det vel, aldrig vil den 
lykkes, medmindre han gaar til den med den rette vielse.

De erindrer fra Deres barnelærdom, hvorledes patriarken 
Jakob efter et langt ophold i udlændighed drog hjem og 
paa veien mødte den krænkede broder, med hvem afregning 
maatte finde sted, før han kom ind i forjættelsernes land, 
hvorledes han sindigt og klogt forberedte alt til dette møde, 
men om natten blev alene tilbage paa den anden flodbred 
og kjæmpede med en mand uden at overvindes af ham;
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men manden var Herren og Jakob slap ham ikke, før han 
havde velsignet ham.

»Herre, jeg slipper dig ikke, uden du velsigner mig,« 
maatte dette raab og dets bønhørelse ogsaa give denne 
skole og dens gjerning sin karakter!

Til slutning nedbad derpaa skolens religionslærer hr. 
pastor Blaker Herrens velsignelse over skolen og dens gjer
ning i en kort bøn.

Festen afsluttedes med afsyngelsen af salmen: »Over- 
maade fuld af naade er, o Gud, dit store navn.« (Gounods 
musik til »Ave verum«).

' De tilstedeværende besaa til slutning skoleværelserne og 
varme- og ventilations-apparaterne, der findes nøiere beskrevne 
i skoleprogrammet for 1883.

Middelskole-eksamen.

1883.

Kommissionen for afholdelsen af middelskolens afgangs
eksamen ved de kommunale og private skoler i Kristiania 
bestod i 1883 af skolebestyrerne Fr. Gjertsen (formand), 
J. Jespersen, S. Hofgaard, Otto Anderssen, B. Pauss og cand. 
philos. H. Larsen. Skolerne deltes i to grupper, saaledes 
at Aars og Voss’s skole, Anderssens skole og Frk. Bauers 
skole dannede iste gruppe, de øvrige skoler 2den gruppe.

Censorerne for iste gruppe var følgende:
I religion hr. cand, theol. A. Corneliussen (supl. hr. pastor 

Blaker).
I norsk hr. inspektør A. Brock (supl. cand. mag. V. Aubert). 
I tysk hr. cand. mag. B. Gundersen (supl. cand. mag. Oskar 

Kristiansen).
I latin hr. universitetsstipendiat A. Torp (supl. hr. cand. 

philos. Brueneck).
I engelsk hr. cand. mag. C. Christensen (supl. hr. kaptein 

Grüner).
4*
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I fransk hr. sproglærer Messell (supl. hr. cand. mag. J 
Schram).

I historie hr. cand, philos. E. Johanssen (supl. hr. inspektør 
Ödland).

I geografi hr. cand, theol. Aksel Andersen (supl. hr. cand, 
mag. Sundt).

I mathematik hr. cand, philos. A. Eliassen (supl.hr. inspek
tør A. Nærup).

I naturfag hr. cand. real. W. Hamilton (supl. hr. cand. real. 
A. Holst).

I skrivning hr. kasserer E. Thorsen.
I tegning hr. premierløitnant Hj. Nielsen.

Opgaverne til de skriftlige prøver tilstilledes skolerne 
fra kirkedepartementet og var følgende:

Norsk stil.
Fortæl om de vigtigste metaller og deres anvendelse.

Tysk stil.

Varus’s overmod vakte snart det tyske folks friheds
følelse. Han havde allerede før som statholder i Syrien 
vundet en sørgelig berømmelse, idet man sagde om ham, 
at han var kommen fattig til en rig provins og var vendt 
rig tilbage fra en fattig. Skuffet ved befolkningens ydre 
ro kom han paa den ulykkelige tanke, at han kunde be
handle tyskerne, som om deres land allerede var en romersk 
provins. Misfornøielsen blandt de tyske folkestammer blev 
derfor daglig større, og det lykkedes en ung fyrste, den ædle 
Herman, at ophidse dem til kamp mod tyrannerne. Denne 
var en saa meget farligere fiende for romerne, da han nøie 
kjendte baade deres sprog og krigskunst og desuden 
havde forstaaet at vinde den romerske statholders tillid. 
Varus gav ham og hans venner det hverv at samle tropper 
til hjælp for romerne mod en tysk stamme, der havde 
grebet til vaaben. Eorgjæves ilede en tro ven af romerne 
til Varus, advarede ham paa det mest indtrængende go 
meddelte ham de sammensvornes planer. I sit blinde over

supl.hr
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mod vilde den stolte romer ikke opgive den beslutning, 
han engang havde fattet. Medens Herman var beskjæftiget 
med at samle og bevæbne de tropper, der skulde angribe 
romerne, marscherede disse ind i de uveisomme skove uden 
at ane den fare, der truede dem.

Latinsk stil.

Da keiser Aurelianus korn til Tyana1), en vel befæstet 
by i Cappadocien, og fandt dens porte lukkede, blev han 
vred og sagde: »Naar jeg bliver herre2) over byen vil 
jeg ikke lade en hund tilbage3) i den«. Da de efter 
bytte meget begjærlige soldater hørte dette, glædede de sig 
heiligen. Heradamo, en tyaneisk4) borger, forraadte 
byen af frygt for, at han selv i det almindelige blodbad 
skulde blive dræbt. Fædrelandsforræderen led den straf, 
han havde fortjent; keiseren lod5) ham nemlig6) hænge. 
Men da soldaterne forlangte, at byen skulde overgives dem 
til plyndring, angrede han løftet. Han skal derfor have 
svaret dem: »Jeg sagde, at jeg, naar byen kom i min magt, 
ikke vilde lade en hund tilbage i den; griber da eders vaa- 
ben og dræber alle hunde i Tyana.« Saaledes skuffede7) 
keiseren soldaternes havesyge og skaanede indvaanerne.

Engelsk stil.

Da hertug Philip en aften spadserede omkring i sin 
hovedstads gader, bemærkede han en mand, som laa paa 
jorden i dyb søvn. Det faldt ham da ind at spillemanden 
et puds. Han lod ham bære op paa slottet, hvor tjenerne 
efter at have afført ham hans pjalter og taget paa ham en 
fin skjorte og nathue lagde ham i fyrstens seng. Manden 
blev, da han vaagnede, meget forbauset over at se sig om
givet af tjenere, hvoraf den ene var staseligere klædt end

’) Tyana, æ. 2) Udtrykkes ved potior. 3) Lade tilbage, oversæt: 
efterlade. 4) Tyanæus, a, um. 5) Udtrykkes ved verbet befale. 6) Nem
lig. Overs. thi. ’) Skuffe: eludo.
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den anden. De spurgte, hvilken dragt hans høihed vilde 
tage paa den dag, og da de trods hans forsikringer om, at 
han ingen prins var, men kun en stakkels skoflikker, gjentog 
sine spørgsmaal, som om de ikke forstod ham, lod han dem 
klæde sig paa og fandt sig roligt i1) al den ære, man 
viste ham. Men ved aftensmaaltidet tog han saa rigeligt 
til sig2) af vinen, at han blev drukken. Da blev han atter 
iført sine pjalter og baaret ud til det sted, hvor man havde 
fundet ham. Her vaagnede han igjen, saa sig forbauset 
omkring og gik saa hjem og fortalte sin kone, hvilken snur
rig drøm han havde havt.

Regning og konstruktionstegning,

(For gutter).

No. I.

Af en ladning byg er det underste, nemlig 320 hekto
liter, som udgjør Vs af lasten, bedærvet og sælges af den 
aarsag straks ved auktion for kr. 11,25 pr. hektoliter, det 
vil sige 933A pct. af indkjøbsprisen. Af det ubedærvede 
byg sælges samtidig 680 hektoliter for kr. 13,50 pr. hekto
liter. Resten, der opbevares i magazin, indtil salg sker, 
svinder herunder 0,5 pct. Hvormeget maa der forlanges pr. 
hektoliter af dette, naar fortjenesten ved den hele handel 
beløber sig til 8,85 pct.?

No. 2.
Udfør følgende beregninger:

500 — 467,085; 3,42 X ?! 0,0324 X 0,062; 5j : 0,007.

No. 3.
Et jordstykke har form af en retvinklet triangel, hvis 

ene kathet er IOO m., den anden 65 m. lang. Jordstykket 
skal deles i to ligestore dele ved en linje parallel med den 
længste kathet. Beregn halveringslinjens længde og dens

*) Finde sig i : to bear. 2) til sig oversættes ikke. 
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afstand fra den parallele side med saa stor nøiagtighed, at 
feilen er mindre end i cm. Logarithmer maa ikke an
vendes.

No. 4.
Der er givet en cirkel, et punkt A i dens periferi og 

et punkt B udenfor samme. Cirkelens radius være 3 cm., 
afstanden fra B til centret 6 cm. og afstanden fra A til B 
4 cm. Konstruer en cirkel, der gaar gjennem B og berører 
den givne cirkel i A. Forklar fremgangsmaaden.

Im.iliui I I I I I I I I

Projektionstegning.

(For engelsklinjen).

En firkantet klods, en regulær sexkantet pyramide og 
en tærning opstillet saaledes, som vedlagte rids udviser, og 
forlanges aftegnet i grundrids og oprids. Følgende maal 
opgives:

i. Dimensionerne af den firkantede klods.
2. Pyramidens sidekant og dens grundflades radius.
3. Tærningens sidekant.
4. Afstanden fra den førstnævnte klods til det vertikale 

projektionsplan og til tærningens nederste kant.

Af skolens elever fremstillede sig til middelskole-eksamen
20 elever, hvoraf alle bestod eksamen; af disse tilhørte 11
latinlinjen, 9 engelsklinjen.

Latinlinjen:
I. Amundsen, Gustav . .’ .

Hovedkarakter.
. Meget godt 2,25.

2. Andersen, Erik..................... . . Godt 2,69.
3. Brager, Peter . . - . . . . . Meget godt 1,89.
4. Dybwad, Christian . . . . . . Meget godt 2,14.
5. Gløersen, Gerhard . . . . . . Meget godt 1,54.
6. Gran, Christian..................... . . Godt 2,82.
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Af privatister fremstillede sig li, hvoraf paa latinlinjen 
4, paa engelsklinjen 7. Af disse rejiceredes 2, en fuldendte 
ikke eksamen paa grund af sygdom, 8 bestod eksamen.

7- Halling, Sigurd............................... . Meget godt 1,89
8. Holth, Vilhelm .......................... . Meget godt 1,85.
9- Mellbye, Christian.................... . Udm. godt 1,32.

10. Michelsen, Nils ......................... Godt 2,71-
il. Steen, Richard............................... . Godt 2,88.

Engelsklinj en:
i. Amundsen, Antonio.................... . Godt 2,54-
2. Bing, Nicolay............................... • Meget godt 2,20.
3- Bretteville, Christian.................... . Meget godt 2,21.
4- Gjøsteen, Johan......................... Meget godt 1,67.
5- Hjorth, Otto............................... Godt 2,82.
6. Kristiansen, Hjalmar.................... Meget godt 2,50.
7- Munch, Jens ............................... Meget godt 2,00.

.8. Nilssen, Karl............................... Meget godt 2,21.
9- Reiersen, Richard.......................... Meget godt 1,82.

prøve i tatin og mathematik.

I.
Latinlinjen:

Baastad, Eigil.....................
Hovedkarakter.

. . . Meget godt 2,15.
2. Munthe-Kaas, Peter . . . . . . Godt 2,96.
3- Sogn, Joh. Arnt . ...

Eng elski injen:

. . . Godt 2,73.

I. Kittelsen, Karl.................... . . . Godt 3,18.
2. Kristoffersen, Kristoffer . . . . Godt 3,18.
3- Schulstad, Olaf .... Meget godt 1,71.
4- Trafall, Vincent .... . . . Godt 3,21.
5- Tufte, Andreas ....

Desuden underkastede frøken
. . . Meget godt 1,82. 
Anna Bugge sig tillægs-
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Skolepenge og fripladse.
i. Skolepengene udgjør:

for iste og 2den forberedelsesklasse 8 kr. maanedlig.
» 3dje do. 12 —r—
» iste, 2den og 3dje middelklasse 16 —?—
* alle høiere klasser 20 —=—
For den nederste af 2 brødre fragaar en tredjedel.
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 tredjedel. Yderligere nedsæt
telser finder ikke sted*).

*) Ved betalingen afrundes altid til femmere af øre, saa at der f. eks. 
istedenfor 33^ øre betales 35 øre og for 66| betales 65.

2. Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen ind
betales den første læsedag i hver maaned. Disciplene 
modtager af kassereren en kvitteringsbog, som forældre 
eller værger bør lade sig forevise straks efter hver be
taling.

3. Skolepenge beregnes altid for hele maaneder, nemlig fra 
begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer 
ind, til slutningen af den maaned, hvori han gahr 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 anmeldelse 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 skolepengene ikke er betalte for 2 maaneder, kan 
bestyrelsen negte vedkommende disciple adgang til skolen.

6. Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes kun 
trængende disciple, der viser god opførsel og gjør god 
fremgang i skolen, og som har været skolens disciple i 
mindst et par aar og i denne tid har betalt sine skolepenge.
Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bortfalder 

moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes bestemmes.
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Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar 
indleveres hvert aar inden iste juni*).

*) Til veiledning for dem, der agter at søge fripladse, bedes bemær
ket : I) at friplads kun undtagelsesvis tildeles i smaaskolen ; 2) at friplads 
fortrinsvis tilstaaes disciple, hvis økonomiske vilkaar er forværrede under 
skolegangen.

I indeværende aar er der uddelt fripladse til et beløb 
af ca. 2000 kr.



Eksamen 1883.

Den daglige undervisning slutter: 
For 6 M........... mandag 9de juni.

« klasserne over 4 M. . fredag 20de juni.
« 3 M. & 2 M. . . . onsdag 25de juni.
« i M............... torsdag 26de juni.
< 3 F................ mandag 30te juni.
< 2 F.................... tirsdag 1 juli.
« I F............... lørdag 4de juli.

Eksamen i skrivning er for klasserne fra 5 M. til 1 M. 
afholdt tidligere. Opvisning i gymnastik foregaar for gym
nasiet og 6 M. lørdag 7de juni kl. 5, for 5 M. og 4 M. 
fredag 13de juni kl. 5, for 3 M., 2 M. og 1 M. onsdag 
25de juni kl. 5.

Eksamen i sang afholdes for gymnasiet fredag 13de 
juni kl. 12—i, og for 5 M. & 4 M. tirsdag 10de juni kl. 
12—i og tirsdag 17de juni kl. 12—1.

Eksamen begynder om formiddagen kl. 9, om efter
middagen kl. 4|, hvor ikke anderledes er opgivet.

NB. Skolepenge betales tirsdag iste juli eller følgende dage 
kl. 12—2.



Eksaminanderne ved middelskole-eksamen:

6 M. 27.

i. Bruun, Herman.
2. Bruun, Otto.
3. Due, Ditlef.
4. Holmsen, Ole.
5. Mageisen, Vilhelm.
6. Nielsen, Jakob.
7. Pay, Carl.
8. Toft, Søren.
9. Welhaven, Ernst.

10. Ingstad, Olaf).*
il. Müller, Wilhelm).*

•) Privatister.

6 M. 28.

i. Andersen, Bernhard).*
2. Arneberg, Julius).*
3. Engelschiøn, Søren).*
4. Fosnes, Elias).*
5. Fosterud, Otto).*
6. Flor, Einar).*
7. Grave Jens),*
8. Gulbrandsen, Carl).*
9. Hansen, Carl).*

10. Haugerud, Anders).*

6 M. 29.

i. Hølaas, Oddleiv).*
2. Karlsen, Karl).*
3. Kjølholt, Johan).*
4. Laland, Jonas).*
5. Lund, Gabriel).*
6. Mørkassel, Emil).*
7. Omang, Simen).*
8. Rusz, Alfred).*
9. Tveiten, Kitil).*

10. Hybestad, Anders).*
il. Gulbransen, Oscar).*

6 M. 30.

i. Aanensen, Peter.
2. Cristiansen, Lorentz.
3. Dorph, Thomas.
4. Eeg, Christopher.
5. Falkenberg, Hartvig.
6. Hagerup, Henrik.
7. Hektoen, Peer.
8. Lie, Martinius.
9. Morterud, Einar.

10. Nerby, Olaf.
il. Nordbye, Anders.



6 M. 31.

i. Olsen, Haakon.
2. Sandberg, Thorleif.
3. Svendsen, Sigurd.
4. Sverdrup, Georg.
5. Heddeland, Bendik).*
6. Sandbak, Olaf).*
7. Øxet, Gunnar).*
8. Gillebo, Ole).*
9. Haagensen, Olaf).*

10. Nielsen, Kristian).*
II. Forr, Marie).*
12. Andersen, Anton).*

*) Privatister,

6 M, 32.

I. Andersen, Karl).*
2. Bakken, Sander).*
3. Bjerk, Anders).*
4. Biegen, Ingvald).*
5. Dons, Ove).*
6. Hobberstad, Erik).*
7. Foss, Anton)*
8. Julsrud, Ole).*
9. Klem, Gustav).*

IO. Knudsen, Kristofer).*
II. Kock, Albert).*
12. Langaker, Theodor).*
13. Jordhejm, Knut).*

6 M. 33.

I. Moe, Kristen).*
2. Nordaker, Nils).*
3. Olsen, Bjarne).*
4. Sjursen, Øivind).*
5. Sund, Sigurd).*
6. Seberg, Kristian).*
7 Sefting, Andreas).*
8. Tronbøl, Oskar).*
9. Tveten, Hans).*

10. Vinnem, Daniel).*
ii. Andersen, Harald).*
12. Schreiner, Aksel).*
13. Sjursen, Haakon).*
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Eksamens-tabel.
Mandag i6de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 8|—9. Groth.

6 M. Norsk stil. Insp. 9—11 Groth, Seeberg, Anderssen.
ii — i2Christie, Gundersen, Svanholm.
12—i Gundersen, Lowum, Søraas.

Tirsdag 17de juni.
Formiddag.

Insp. kl. 8|—9. Hamilton.
6M. Tyskstil. Insp. 9—10 Hamilton, Gundersen, Anderssen.

10—II Platou, Christie, Svanholm.
il —12 Gundersen, Segelcke, Woll.
12—I Gundersen, Lowum.

Onsdag 18de juni.
Formiddag.

Insp. kl. 8|—9. Gundersen.
6 M. Engelsk og latinsk stil.

Insp. 9—10 Gundersen, Lowum, Søraas.
10—il Gundersen, Anderssen, Svanholm. 
il—12 Hamilton, Christie, Kristiansen.
12—i Groth, Segelcke, Munthe.

Torsdag 19de juni.
Formiddag.

Insp. 8|—9. Seeberg.
6M. Mathem. skr. Insp. 9—10 Platou, Seeberg, Segelcke.

i o— 11 Hamilton, Linthoe, Gundersen, 
ii—12 Platou,Rimmereid, Svanholm. 
12—i Anderssen, Groth, Berg.
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Fredag 20de juni.
Formiddag.

Insp. 83—9. Munthe.
6 M. Tegning. Insp. 9—10 Hamilton, Munthe.

10—il Groth, Munthe.
il—12 Gundersen, Seeberg.
12—i Groth, Anderssen.

Eftermiddag.
Insp. 3|—4. Linthoe.

6 M. Engelsk-linjen. Projektions-tegning.
Insp. 4-—6 Munthe, Linthoe.

6—8 Berg, Woll.

Lørdag 2 ide juni.
Formiddag.

Insp. 8|—9. Anderssen.
6 M. Skrivning. Insp. 9—10 Linthoe, Lowum. 

10—II Anderssen, Groth.
NB. Til den skriftlige prøve i norsk, tysk, engelsk og ma- 

thematik møder skolens elever i sin klasse, privatist
erne i gymnastiklokalet. I tegning møder engelsk- 
linjen i gymnastiklokalet, latinlinjen i 6 M. Af de 
inspicerende lærere fører den førstnævnte tilsyn i 6 M. 
de to sidstnævnte i gymnastiklokalet. I tegning og 
skrivning er der sidstnævnte sted blot én inspicerende 
lærer. De i det følgende i parenthes satte 6 M., 
hjælpe-klasse 1 og 2 o. s. v., betegner stedet for den 
mundtlige prøve.

Mandag 23de juni. 
Formiddag.

Insp. 8|—9. Anderssen.
6 M. 29 (hjælpe-kl. 1) Norsk. Gundersen (cens. Kristiansen).
6 M. 30 (6 M.) Engelsk. Anderssen (cens. Brekke).
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Eftermiddag.
Insp. 4|—4|. Platou.

6 M. 28 (6 M.). Historie. Platou (cens. Johanssen).
4 M. Naturfag. Hamilton.

Tirsdag 24de juni.
Formiddag.

Insp. 8|—9. Lowum.
2 Lg. Fransk. Kristiansen.
i Lg. Mathematik. Hamilton.
6 M. 27 (6 M.). Fransk. Lowum (cens. Schram).
6 M. 32 (hjælpe-kl. 1). Engelsk. Anderssen (cens. Brekke).

Eftermiddag.
Insp. 4I—4^. Gundersen.

6 M. 31 (6 M). Tysk. Gundersen (cens. Bratt).
6 M. 33 (hjælpe-kl. 1). Religion. Platou. (cens. Corneliussen).

Onsdag 25de juni.
F ormiddag.

Insp. 83—9. Gundersen.
6 M. 28 (6 M.). Naturfag. Hamilton (cens. Tornøe).
6 M. 30 (hjælpe-kl. 1). Tysk. Gundersen (cens. Bratt).

Eftermiddag.
5 M. i. Tysk. Gundersen.
5 M. 2 (hjælpe-kl. 2). Religion. Platou.

Torsdag 26de juni. 
Formiddag.

Insp. 83—9. Groth.
2 T I
i L I N°rsk stil. Insp. efter time-planen.

6 M. 27 (6 M.). Mathematik. Hamilton (cens. Eliassen).
6 M. 29 (hjælpe-kl. 1). Latin. Groth (cens. Bruenech).
6 M. 33 (3 M.). Historie. Platou (cens. Johanssen).
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5 M 1 Norsk stil. Insp. 9—10 Christie, Fearnley.
4 ' I 10—li Christie, Kristiansen.

il —12 Munthe, Hamilton.

Eftermiddag.
Insp. 4|—4|. Platou.

6 M. 30 (6 M.). Religion. Platou (cens, Corneliussen).
6 M. 3I (hjælpe-kl. 1). Naturfag. Hamilton (cens. Tornøe).

Fredag 27de juni. 
Formiddag.

Insp. 8J—9. Fearnley.
2 Lg l Latin skr. Insp. efter timeplanen for 2 L.

5 M. I Tysk skr. Insp. 9—10 Fearnley, Kristiansen.
4 M. j 10—il Platou, Kristiansen,

il—12 Seeberg, Anderssen.

Eftermiddag. 
t Insp. 4-j—4|. Groth.

6 M. 27 (6 M.). Latin. Groth (cens. Bruenech).
6 M. 29 (hjælpe-kl. 1). Religion. Platou (cens. Corneliussen).
6 M. 32 (4 M.). Norsk. Gundersen (cens. Kristiansen).

Lørdag 28de juni. 
Formiddag.

Insp. 8|—9. Hamilton.
2 Mathem. skr. Insp. 9—10 Anderssen, Hamilton.
1 Lg. 1 10—il Blaker, Kristiansen,

il—12 Blaker, Groth.
12—i Grøndahl, Berg.

6 M. 28 (6 M.). Geografi. Gundersen (cens. Andersen).
6 M. 32 (hjælpe-kl. 1). Historie. Platou (cens. Johanssen).

Engelsk og latin skr. Insp. efter timeplanen.

3 M. Norsk skr. Rimmereid.
2 M. Naturfag. Hamilton.

5

5 M. i
4 M. I
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Eftermiddag.
Insp. 4|—4|. Kristiansen.

6 M. 30 (6 M.). Norsk. Gundersen (cens. Kristiansen).
6 M. 31 (hjælpe-kl. 1). Engelsk. Anderssen (cens. Brekke).

5 M. I
4 M. f

Mandag 30te juni. 
Formiddag.

Insp. 83—9. Kristiansen.
i Lg. Fransk. Kristiansen.
6 M. 27 (6 M.). Geografi. Gundersen (cens. Andersen).
6 M. 29 (hjælpe-kl. 1). Mathematik. Hamilton (cens.Eliassen).
6 M. 33 (hjælpe-kl.2). Engelsk. Anderssen (cens. Brekke).

Mathem. skr. Insp. 9—10 Fearnley, Christie.
10—ii Lowum, Seeberg.
ii —12 Søraas, Groth.

3 M. Tysk skr. Rimmereid.
2 M. Tysk skr. Segelcke.
i M. Norsk skr. Platou.

Tirsdag iste juli. 
Formiddag.

Insp. 8|—9. Groth.
2 Lg. Historie. Anderssen.
6 M. 28 (6 M.). Tysk. Gundersen (cens. Bratt).
6 M. 32 (hjælpe-kl. 1). Naturfag. Hamilton (cens. Tornøe).
5 M. i. Norsk m. Kristiansen.
5 M. 2 (hjælpe-kl. 2). Engelsk m. Lowum.
4 M. Latin og Engelsk. Groth og Søraas.
3 M. Tysk m. Rimmereid.
2 M. Norsk skr. Segelcke.
i M. Tysk m. Platou.

Eftermiddag.
Insp. 4|—4|. Platou.

6 M. 30 (6 M.). Historie. Platou (cens. Johanssen).
6 M. 31 (hjælpe-kl. 1). Norsk. Gundersen (cens. Kristiansen).
6 M. 27 (hjælpe-kl. 2). Naturfag. Hamilton (cens. Tornøe).
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6
5
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Onsdag 2den juli.
Formiddag.

Insp. 8|—9. Kristiansen.
M. 28 (6 M.). Latin Groth (cens. Bruenech).
M. 33 (hjælpe-kl. i). Naturfag. Hamilton (cens. Tornøe).
M. 2. Norsk m. Kristiansen.
M. Norsk m. Rimmereid.
M. Norsk m. Segelcke.
M. Norsk m. Platou.
F. Skrivning.

Eftermiddag.
Tnsp. 4t—4|. Platou.

M. 29 (6 M.). Geografi. Gundersen (cens. Andersen).
M. i. Geografi. Fearnley.
M. Religion. Platou.

Torsdag 3die juli.
Formiddag.

Insp. g|—9. Hamilton.
Lg. Oldnorsk. Groth.
Lg. Historie. Anderssen.
M. 27 (6 M.). Tysk. Gundersen (cens. Bratt).
M. 30 (hjælpe-kl. 1). Fransk. Lowum (cens. Schram).
M. 31 (2 Lg.). Mathematik. Hamilton (cens. Eliassen).
M. Religion. Rimmereid.
M. Tysk m. Segelcke.
M. Religion. Platou.
F. Norsk skr.
F. Regning.

Eftermiddag.
Insp. 4I—4,}. Gundersen.

M. 32 (6 M.). Tysk. Gundersen (cens. Bratt).
M. i. Religion. Platou.
M. 2 (hjælpe-kl. 1). Naturfag. Hamilton.

5*
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Fredag 4de juli. 
Formiddag.

Insp. —9. Lowum.
2 Lg. Latin. Lowum.
i Lg. Græsk. Groth.
6 M. 28 (6 M.). Mathematik. Hamilton (cens. Eliassen).
6 M. 33 (hjælpe-kl. 1). Tysk. Gundersen (cens. Bratt).
4 M. Geografi. Fearnley.
3 M. Historie. Rimmereid.
2 M. Religion. Segelcke.
i M. Historie. Platou.
3 F. 1
2 p r Religion.

Eftermiddag.
Insp. 4|—4|. Hamilton.

6 M. 27 (6 M.). Norsk. Gundersen (cens. Kristiansen).
6 M. 29 (hjælpe-kl. 1). Naturfag. Hamilton (cens. Tornøe).
5 M. i. Historie. Platou.
5 M. 2. (4 M.). Mathematik. Fearnley.

Lørdag 5te juli.
Formiddag.

Insp. 8|—9. Blaker.
2 Lg. Religion. Blaker.
6 M. 32 (6 M.). Religion. Platou (cens. Corneliussen).
4 M. Norsk m. Kristiansen.
3 M. Geografi. Rimmereid.
2 M. Regning skr. Segelcke.
3 F. 1
2 f } Geografi.

i F. Skrivning.
Eftermiddag.

Insp. 4i—4i
6 M. 30 (6 M.). Geografi. Gundersen (cens. Andersen).
6 M. 31 (hjælpe-kl. 1). Historie. Platou, Johanssen.
5 M. 2. Geografi. Fearnley.
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Mandag 7 de j uli. 
Formiddag.

Insp. 8|—9. Groth.
2 Lg. Græsk. Groth.
i Lg. Religion. Blaker.
6 M. 27 (6 M.). Historie. Platou (cens. Johanssen).
6 M. 33 (hjælpe-kl. 1). Norsk. Gundersen (cens. Kristiansen)
5 M. i og 2. Fransk. Woll.
2 M. Historie. Segelcke.
i M. Regning. Berg.
3 F. Historie.
2 F. Skrivning.
i F. Religion.

Eftermiddag.
Insp. 4|—4|. Hamilton.

6 M. 29 (6 M.). Tysk. Gundersen (cens. Bratt).
6 M. 30 (hjælpe-kl. 1). Naturfag. Hamilton (Tornøe).
6 M. 31 (4 M.). Religion. Platou (cens. Corneliussen).
4 M. Tysk m. Kristiansen.

Tirsdag 8de j uli. 
Formiddag.

Insp. 81—9. Christie.
2 Lg. Norsk. Anderssen.
5 M. I. Latin m. Christie.
4 M. Mathematik. Hamilton.
3 M. Regning skr. Berg.
2 M. Geografi. Segelcke.
i M. Geografi. Platou.

3 F' I2 F. I Norsk m.

1 F- J
Eftermiddag.

Insp. 4)—4|. Platou.
6 M. 32(6 M.). Geografi. Gundersen (cens. Andersen).
6 M. 33 (hjælpe-kl. 1); Mathematik. Hamilton (cens. Eliassen).
5 M. 2. Historie. Platou.
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Onsdag 9de juli. 
Formiddag.

Insp. 8|—9. Groth.
i I.g. Norsk. Anderssen.
6 M. 28 (6 M.). Norsk Gundersen (cens. Kristiansen).
6 M. 29 (hjælpe-kl. 1). Historie. Platou (cens. Jobanssen).
5 M. i. Naturfag. Hamilton.
3 M. Regning. Berg.
3 F. Regning.
2 F. Norsk skr.
i F. Regning.

Eftermiddag.

Insp. 4|—4^. Gundersen.
6 M. 27 (6 M.). Religion. Platou (cens. Corneliussen).
6 M. 31 (bjælpe-kl. 1). Geografi. Gundersen (cens. Andersen).
2 M. Regning. Hamilton.

Torsdag lodejuli. 
Formiddag.

Insp. 8|—9. Fearnley.
2 Lg. Mathematik. Fearnley.
i Lg. Latin. Lowum.
6 M. 28 (6 M.). Religion. Platou (cens. Corneliusen).
6 M. 3O(hjælpe-kl. 1). Mathematik. Hamilton (cens. Eliassen).
5 M. 2. Tysk. Gundersen.
3 M. Naturfag. Berg.

Eftermiddag.
Insp. 4|—4|. Hamilton.

6 M. 32 (6 M.). Mathematik. Hamilton (cens. Eliassen).
6 M. 33 (hjælpe-kl. i). Geografi. Gundersen (cens. Andersen)
4 M. Flistorie. Platou.
5 M. i. Mathematik. Fearnley.
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F redag 11 te juli.
Karakter-optælling for gymnasiet . . kl. 8j.

—6 M....................... » 9-
— 5 M.......................» 10.

—4 M...................... » æl-
—=— 3M., 2 M., i M. ii.

Examens-festen for forberedelses-skolen og i M. afhol-
des torsdag lode juli kl. 12, for de øvrige middelklasser og 
gymnasiet lørdag 12te juli kl. 12, begge i gymnastiklokalet.

Til at overvære denne og den mundtlige eksamen ind
bydes herved disciplenes forældre og foresatte samt enhver 
anden, der har interesse for skolens gjerning.

Ferierne varer til mandag 25de august kl. 12. De til 
iste forberedelsesklasse indmeldte møder mandag 1 septbr. 
kl. 10. De øvrige nye disciple møder mandag 25de august 
kl. 10.

Kristiania i mai 1884.
Otto Anderssen.
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