
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Aarsberetning
for

skoleaaret 1887—1888,

Kristiania.

Trykt i Mallingske bogtrykkeri.

1888.



ttbossMs lafttt- ng realshnlt

Aarsberetning
for

skoleaaret 1887—1888.

Kristiania.

Trykt i Det Mallingßke bortrykkeri.
1888.



Indhold.
Side.

I. Platow. Prøver af en fortolkning af Lukasevangeliet .... 1
Otto Anderssen: Tale ved eksamensfesten 1888................................ 19
Skoleej'terretninger:

I. Lærerpersonalet................................................................... 31
II. Disciplene..................  33

III. Fagfordelingen...................................................................34
IV. Timernes fordeling.............................................................. 38
V. Undervisningen..................................................................39

VI. Examina............................................................................... 39
VII. Forskjelligt........................................   . . , . . . 47



Prøver af en fortolkning af Lnkasevangeliet for gymnasiet
ved

I. 1MC. Platou.

Anden hoveddel.

Johannes den døbers gjerning og Jesu forberedelse 
til messiasgjerningen.

Kap III v. I—IV V. 13,

I 18 aar lever Jesus stille i det fredelige Nazaret ventende 
paa, at tegnet skal vise sig, da han skal træde frem. Da for
løberen har givet signalet (1.80), opgiver han sit tilbagetrukne 
liv og gaar ud for at grunde Guds rige paa jorden.

1) Johannes den døbers gjerning fil. 1—20.

a) v. 1—6. Lukas bestemmer først tidspunktet for Johannes’s 
optræden (v. 1—2) og giver derpaa en almindelig karakteristik af 
ham (v. 3—6).

V. 1—2. Den historiske situation karakteriseres i politisk 
henseende (v. 1) og saa i religiøs henseende (v. 2). Keiser Au
gustus døde aar 14 eft. Kr. efter vor tidsregning; men da havde 
stedsønnen Tiber været hans medregent allerede i to aar, og det 
bliver da her et spørgsmaal, om man skal regne det 15de regjerings- 
aar fra aar 12 eller aar 14. Hvis vi antager, at der mellem 3,1 
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og 3,23 ligger ca. V? aar, vil det første være rimeligst*).  Vi finder 
paa denne tid Jødeland delt i 4 dele mellem: 1) Pilatus, som var 
keiserlig procurator over de lande, der havde tilhørt Arkelaus; denne 
var nemlig afsat efter omtr. 10 aars regjering, og hans lande var 
komne umiddelbart under keiseren; 2) Herodes’s søn, Herodes 
Antipas, og 3) broderen Pilip, hvilke begge havde titel af fjerdings
fyrste d. e. egentlig hersker over en fjerdedel af et land, der
næst en mindre vasalfyrste. Ituræa og Trachonitis var bjergrige 
landskaber i det østlige Palæstina. Byen Cæsarea Filippi er op
kaldt efter denne Filip. 4) Som den fjerde del, hvori Herodes 
den stores rige var delt, nævnes Abilene, et lidet land nordvest 
for Damask. Historien omtaler ellers en anden Lysanias, der var 
enehersker her et halvt aarhundrede før dette, og som blev dræbt 
paa Kleopatras anstiftelse. Sandsynligvis har den i vort vers om
talte Lysanias været en efterkommer af hin.

*) Da Herodes den store døde 750 eft. Roms anlæg, maa Jesus være født 
749 eft. Roms anlæg. Vor tidsregning er saaledes ikke nøiagtig.

Landet var altsaa i en fuldstændig politisk opløsningstilstand, 
og det var ikke stort bedre i religiøs henseende (v. 2). Ypperste
presten skulde være paa livstid; men romerne af- og indsatte 
yppersteprester efter eget tykke. Pilatus’s formand havde saaledes 
afsat Annas, og der havde været tre yppersteprester mellem Annas 
og Kaifas. Men folket vedblev at betragte den gamle Annas som 
den virkelige yppersteprest; han havde ogsaa megen indflydelse og 
var Kaifas’s svigerfader. Der val’ altsaa to dengang, som havde 
titel af yppersteprest. Paa denne tid -»skede Guds ord til Jo
hannes« o: udgik Guds kald til Joh.; der siges ikke, hvorledes 
Gud kaldte ham. Vi maa tænke paa Mose eller Jeremias’s 
kaldelse.

V. 3—6. Joh. opholdt sig i Juda ørken; nu drog han nord-

V. 3. w/pvQGw (af wipvS,. en herold) betyder egenti.: at 
udraabe som herold tydelig og med myndighed; det svarer ikke 
ganske til vort »prædike«, pSTavoia? genetiv. definitiv, karakte
riserer ßamißpa.
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over til de golde sletter ved Jordans nedre løb, hvilke kunde regnes 
ined til ørkenen. Her var det, at Joh. prædikede »omvendelsens 
daab« o: en renselseshandling, som ikke blot skulde være en ud
vortes vaskning, heller ikke bare en tom ceremoni, men en ren
selse fra synden d. e. omvendelse, en daab, hvorved Israel skulde 
beredes til at modtage Messias. Denne Johannes’s daab var noget 
ganske nyt; men den var ikke et naademiddel i nytestamentlig 
forstand; det var ikke en gjenfødelsens daab. Den betegnede kun, 
at den, der med et alvorligt forsæt om at fly synden saaledes blev 
døbt, fik syndsforladelse.

Idet evangelisten skal karakterisere forløberens optræden, kan 
han ikke finde noget mere træffende end profeten Esaias’s ord i 
kap. 40. Ellers citerer Lukas meget sjelden; han skriver jo for 
dem, der før havde været hedninger. Johannes var selv en profet; 
men paa samme tid hørte han med til spaadonnnens opfyldelsestid; 
de gamle profeter havde spaaet om ham. Som en af Gud sendt 
herold opfordrer han folket til at bane vei for kongen, som kom
mer straks efter.

»En raabendes røst« — personen træder tilbage for raabets 
indhold. Naar Esaias siger »i ørkenen«, tænker han vist ikke 
paa, at Joh. skulde optræde i en ørken. Lige siden den tid, da 
Israel vandrede 40 aar i den arabiske ørken, var ørkenen en be
tegnelse for en renselsestilstand, da folket i dyb elendighed gjordes 
modtageligt for Guds frelse. Formaningen gaar ud paa omvendelse; 
hvis folket opfylder denne fordring, da skal det se den messianske 
frelse (v. 6).

b) v. 7—17. Et udtog af Joh.s prædiken.

Joh. opfordrer skarerne til at omvende sig snart, da den mes
sianske dom er nær (7—9). Grebne af frygt kommer de forskjel. 
lige klasser til ham for at faa raad af ham (10—14). I v. 15— 
17 vidner han om Messias.

V. 7—.9. Joh. ser i folkeskarerne, der strømmer ud til ham 
for at høre den store taler, det gamle listige slangesind, der nok 
vil underkaste sig det, som ikke koster noget, daaben, men ikke 
vil have noget med omvendelsen at gjøre. Ikke paa den maade 
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kan de undgaa den inessianske dom («den kommende vrede«) (v. 17). 
Der er kun én maade at undgaa den paa, nemlig ved at fremvise 
et liv, der viser, at man virkelig liar omvendt sig. At de er 
Abrahams børn, kan jo ikke nytte dem noget. De maa ikke tro, 
at de kan tvinge Gud, fordi om han har givet Abraham forjæt
telsen. Nei Gud er i den grad uafhængig af dem, at han, om 
han saa vilde, kunde skaffe sig et folk af de stene, som laa ved 
veien (v. 8). Men det gjælder at bestemme sig snart. Høsten d. 
e. den inessianske dom (sml. v. 7) er nær (v. 9).

V. 10—14. Folkemasserne, som er grebne af dette mægtige 
ord, vil have bedre besked paa, hvori de gode frugter skal bestaa, 
og Joh. nævner dem enkelte gjerninger, som vilde vise deres om
vendelses alvor.

Tolderne, d. e. folk, som inddrev toldafgifterne, stod i et me
get slet rygte, baade fordi de trykkende afgifter var forhadte, og 
paa grund af den havesyge og svig, der vistes ved inddrivelsen. 
De i v. 14 nævnte soldater er jøder, som stod i landshøvdingens 
tjeneste nærmest som et slags politi.

V. 15—17. Disse vers skildrer, hvilken virkning denne Joh.s 
prædiken havde paa folket, og Joh.s vidnesbyrd om sig selv og 
om Messias. Han havde nu spændt massernes forventning til det 
høieste, og mange tænker, at han maaske er Messias selv (v. 15). 
Da disse er lige ved at spørge ham, svarer han dem. Han viser 
bort fra sig hen til ham, hvis usleste slave han ikke er værdig 
til at være. Han er ikke Messias; men denne kommer snart, og 
hans komme vil blive en skjæbnesvanger dom, ved hvilken de sande 
og falske israeliter skal skilles ad.

Døbe (v. 16) er ikke brugt om den kristelige daab, men er 
betegnelse for Christi gjerning overhovedet; Joh. var selv en dø
ber; men den egentlige døber er dog Messias; hans daab er med 
aand og ild o: hans renselsesgjerning er en absolut renselse, der 
fører enten til evig fordømmelse eller til evig frelse. Joh.s daab 
o: renselsesgjerning, den var ufuldkommen, Messias’s sigtelse, den 
skulde blive fuldkommen. Som en mand, der vil sigte sit korn, 
skrider Messias hen over tærskepladsen midt iblandt pagtesfolket. 
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ej v. 18—20. Døberens fængsling.
Lukas afslutter med. disse faa vers forløberens historie for 

saa straks at begynde paa Jesu liv og gjerning. Dette lille afsnit 
er saaledes en antecipation. Denne Herodes er den samme He
rodes Antipas, som vi havde i 3,1. Den ærgjerrige Herodias 
havde været gift med en søn af Herodes den store, Filip, der 
levede som privatmand (ikke at forveksle med fjerdingsfyrsten 
Filip). For at egte hende forstødte Herodes Antipas sin hustru, 
Agrippa, der reiste hjem til sin fader, som af den grund erklæ
rede Herodes krig, og da denne led nederlag, troede folket, at det 
var Guds straf, fordi han havde ladet Joh. dræbe. Herodes var en 
mand af meget vaklende karakter. Efter hvad Josefus beretter, 
sad Joh. i bjergfæstningen Makærus paa østsiden af det døde hav.

Luk. fortæller ikke om, at Joh. blev dræbt. (Se Matt, kap, 
14,1—13).

2) Jesu forberedelse til messiasgjerningen III, 21—IV, 13.

I III, 1—18 er fortalt om folkets beredelse til at modtage 
Messias. Her hører vi om Messias’s beredelse til sin gjerning.

a) v. 21—22. Jesu daab.
Nu fortsættes beretningen fra v. 17. Forløberen mødes med 

Messias; kun dette ene personlige berøringspunkt var der paa hele 
deres livsbane. Man maa altsaa ikke tænke sig en stadig omgang 
mellem dem. Joh. siger ogsaa selv, at han ei kjendte Jesus; men 
i dette øieblik krydser de to stjerners bane hinanden for saa igjen 
at skilles.

I denne tid, da den ene skare efter den anden strømmede ud 
til Joh., kom ogsaa Jesus for at døbes af ham. Vi maa vel tænke 
os, at han valgte et øieblik, da han kunde være alene med Joh. 
Luk. fortæller ikke om selve daabshandlingen, og hvad der gik 
forud for denne. Derimod fortæller han os, at Jesus bad; og vi 
kan vel ikke være i tvil om, hvad han bad om. Gjenstanden for 
hans bøn er den gjerning, han var kommen for at gjore. Og Fa
deren svarer ham. Himmelen aabnes o: lian skuer ind i Guds 
evige raadslutning, menneskehedens frelse ved Sønnen. Fra him- 
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melen faar han Aandeii (den fuldkomne inspiration). At Aanden 
aabenbarede sig i skikkelse som en due, skede vel hovedsagelig for 
døberens skyld. Samtidig lød Guds egen røst; hvad han havde 
været sig bevidst fra sin barndom af (2,49) at være Guds eneste 
søn, det hører han og Joh. udtalt her. Fra den stund af følte 
Jesus sig som gjenstand for Guds uendelige kjærlighed, og med 
denne bevidsthed alene kunde han fuldføre sin gjerning til vor 
frelse. Daaben var for Jesus indvielsen, ordinationen til hans 
niessianske embede. Jesus havde vistuok ingen personlig synd at 
bekjende; men han bar folkets, verdens synd, og det var den, han 
bekjendte, idet han blev døbt af Joh.; saaledes opfyldte han, hvad 
loven fordrede af den, der var født under loven. Ogsaa for Joh. 
havde denne begivenhed stor betydning; ogsaa han hørte Guds 
stemme, saa han kunde være vis paa, at han ikke havde taget feil 
af den person, han pegede paa som det Guds lam, der bar al 
verdens synd.

b) v. 23—38. Jesu slegtr egi s te r.

Paa dette tidspunkt, da Jesus som mand begiver sig ud for 
at begynde sin gjerning som Messias, giver Lukas hans genealogi; 
han følger hans siegt opover indtil Adam; ja, han stanser ikke 
med denne, men gaar lige op til ham, som skabte Adam, Gud. 
Ved dette sidste betydningsfuldé led viser han hen til menneske
slegtens guddommelige oprindelse, som er betingelsen og forudsæt
ningen for, at Kristus blev menneske. Saadanne slegtregistre førte 
jøderne meget nøiagtig; de opbevaredes i Jerusalem, og især var 
naturligvis dette tilfældet med Davids siegt, af hvem Messias 
ventedes.

V. 23 maa oversættes saaledes: »Og han, Jesus, var, da han 
begyndte (o; sin messiasgjerning), omtrent 30 aar og var (egentlig 
værende), — som man holdt ham for, en søn af Josef —, (men i 
virkeligheden) en søn af Eli, (som var) søn af Matthat« o. s. v. 
Vi maa altsaa opfatte »som man holdt ham for, en søn af Josef« 
som en parenthes. Jesus blev almindelig holdt for at være tøm
mermanden Josefs søn; men i virkeligheden var han ikke Josefs 
søn (se 1,35). Efterat nu Lukas har benegnet, at Jesus var Jo
sefs søn, kan han umulig ville opstille en fortegnelse over Josefs 



stamfædre. Dertil kan han ikke have nogen grund; det vilde jo 
da ikke blive Jesu stamfædre. Lukas, som i kap. I og II har 
fortalt om Jesu fødsel af Maria ved den Helligaand, kan, naar han 
vil opstille Jesu slegtregister, kun gjøre det ved at opregne Marias 
stamfædre. Maria var datter af Eli. Vi ser altsaa, at vi her har 
Elis, Marias faders og Jesu bedstefaders slegtregister eller med 
andre ord Jesu slegtregister paa mødrene side. At Lukas springer 
over Marias navn, kan synes os besynderligt; men i oldtiden brugte 
man ikke at nævne moderens navn i slegtrækken*).

*) Genus matris non genus vocatur.

Den første evangelist, Matthæus, begynder sit evangelium med 
Jesu slegtregister (Mat. I, 2—16); mellem disse to slegtregistre 
finder vi følgende forskelligheder: I) Matthæus begynder med 
Abraham og stiger nedad til Josef, Marias mand, medens Lukas 
gaar den omvendte vei, fra Maria opover.

2) Som vi har seet, har vi hos Lukas Marias slegtregister. 
Matthæus derimod, som skrev for jødekristne, maatte vise, at Jesus 
efter den israelitiske lov var af Davids æt, at han var den legi
time arving til Davids trone, og det kunde han kun være gjennem 
den, der efter loven gjaldt for hans fader, pleiefaderen Josef. 
Derfor maatte Matthæus give Jesu slegtregister gjennem Josef. At 
heller ikke han ansaa Josef for Jesu virkelige fader, viser han 
tydelig (se Mat. I, 16 og 18). For Lukas derimod eksisterede 
ikke saadanne hensyn; at Jesus gjennem pleiefaderen nedstammede 
fra David, kunde for de hedningfødte kristne, for hvem han skrev, 
jo ikke have nogen betydning. Baade virkelig gjennem Maria 
(Lukas) og tilsyneladende gjennem pleiefaderen Josef (Matthæus) 
nedstammede altsaa Jesus fra David. Saaledes har vi let for at 
forklare os de forskjellige navne, som de to slegtregistre opstiller 
mellem David og Jesus.

3) En anden forskjel er ogsaa en følge af de to evangelisters 
forskjellige formaal. Matthæus begynder med Abraham, stam
faderen for det udvalgte folk; Lukas fører slegtregistret op til 
Adam, menneskenes stamfader. Den efter syndefaldet til Adam og 
Eva givne forjættelse gjælder alle. Jesus er alle menneskers frelser, 
ikke blot jødernes.
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c) IV, 1—13. Jesu fristelse.
Vi kommer nu til et overordentlig dybt og vanskeligt afsnit 

mødet mellem Guds søn og mørkets fyrste. Intet menneskeligt øie 
kan have været vidne dertil; Jesus selv alene maa liave fortalt 
sine disciple begivenheden.

V. 1—2. Ved ordene: »fuld af den Hellig aand« knytter 
denne fortælling sig til daaben (v. 21—22); slegtregistret er skudt 
ind imellem de to fortællinger. Da Jesus var døbt, blev han af 
Aanden ført ud i ørkenen, og hel’ ledede den Helligaand hvert af 
hans skridt1). Hvis traditionen er rigtig, er fristelsen foregaaet i 
den golde ørken nordøst for Jeriko. Vi merker os den store 
modsætning mellem Adams fristelse og Jesu fristelse. Den første 
blev fristet i paradiset omgiven af al overflod, men faldt; den 
anden blev fristet i ørkenen, udmattet af hunger, men bestod. De 
40 dage minder os om Moses, Elias og Israel i den gamle pagt; 
de var jo ogsaa i mer end én henseende Herrens forbilleder. I 
løbet af 40 dage er Jesus bleven fristet. Det aandsarbeide, hvori 
Herrens hele sjæl i denne tid har gaaet op, har vel bidraget til 
at glemme hungeren; mm vi maa naturligvis ogsaa her tænke paa 
Guds underbare opholdelse. Ved enden af de 40 dage retter nu 
djævelen personlig et hovedangreb paa ham; han vælger hertil det 
beieiligste øieblik, da Jesu legemskraft var nær ved at være ud- 
tømt. Det er ikke lidet, det gjælder for djævelen her; han ved, 
hvad han har at vente sig af kvindens sæd, og han kjæmper for 
sin tilværelse. Eorat himmeriges rige skulde blive grundet paa 
jorden, maatte satans rige ødelægges. Derfor maatte Jesus først 
overvinde satan selv, førend han kunde udløse menneskeheden af 
den onde fiendes magt. Ingen kan gaa ind i den sterkes hus og 
frarøve ham hans redskaber, uden at han først binder den sterke. 
Da kan han plyndre hans hus. (Matt. XII, 29, Luk. XI, 21—22). 
Her i ørkenen staar kampen mellem den sterke og den sterkere.

*) rjysto év rig han holdt paa at drives i ørkenen,
impf, om den vedvarende handling. — sv rep nvevpan — év 
betegner ikke ganske det samme som vnö med gen. — han førtes 
af og i Aanden.
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V. 3—4. Første fristelse.

Man har spurgt, i hvilken skikkelse djævelen her viste sig. 
Det har vel været den samme skikkelse, som de gode engle bruger 
ved sine aabenbarelser, en lys og fager menneskeskikkelse. Djæ
velen er bange for, at den frelsergjerning, som han vidste Jesus 
var kommen for at gjøre, skulde lykkes; det var jo det samme som 
hans dom. Han opbyder derfor al sin list for at faa Jesus til at 
opgive den. »Hvis du er Guds søn«, derom tviler han ikke. Han 
minder ham om Guds røst nylig ved hans daab (III, 22). Herved 
vil han bringe ham til at føle modsætningen mellem hans bevidst
hed om sig selv som Guds søn og menneskesønnens fornedrede til
stand. At være Guds søn og dog prisgiven til en saadan elen
dighed ! — Men hvad synd vilde det da have været, om han havde 
skaffet sig mad af de stene, som laa der? Det havde været at 
tage fornedrelsen tilbage. Hans menneskelige natur vilde da blot 
blevet et skin (doketisme). Men Jesus viser ham tilbage ved at 
henvise til den mest ubetingede tillid til Gud. 5 mosebog 8,3. 
»Mennesket lever ikke af brød alene«: han stiller sig paa aldeles 
lige vilkaar med andre mennesker, finder sig i sin stilling som den 
fornedrede menneskesøn. Gud er det, som giver brødet kraft; han 
kan ogsaa afhjælpe hans hunger.

V. 5—8. Anden fristelse.
Matthæus og Lukas har her forskjellig orden; denne anden 

fristelse hos Lukas er hos Matthæus nr. 3. Det er rimeligst, at 
vi hos Matthæus har den rette kronologiske orden. For Lukas 
har hensynet til stedet været det afgjørende. »Djævelen førte ham 
op paa et saare høit bjerg«. Hvor dette bjerg var, kan ikke 
bestemt siges; man har gjettet paa Nebo eller paa Moria o. s. v. 
Det er ved et diabolisk blendverk, at Satan lader alle verdens 
riger vise sig for Jesu blik. Han kaster nu ethvert skin og er
klærer sig for denne verdens herre, som har magten. Han fortier, 
at den kun er indrømmet ham for en tid. Alt dette, som Herren 
var kommen for at vinde gjennem en lang kamp baade for ham 
og hans, skulde han her faa i et øieblik — kun for et lidet knæfald.

V. 3 Siaßoko? af SiaßäWw: en bagvasker.
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F. <9—12. Tredje fristelse.
Satan har magt til at bevæge sig frit i rummet, og han fører 

Jesus did, lian vil. Der siges ikke, hvor paa templets spids han 
stillede ham. Maaske paa sydsiden, som vendte ud mod Josaphats 
dal. Her var der mange af det israelitiske folk, som kunde være 
vidner til underet. Siden det er troen paa Gud. hvoraf menneskets 
liv alene afhænger, saa kunde jo Jesus med sin faste tro kaste 
sig ned herfra og derved offentliggjøre sig for folket som Messias. 
Det er dette, Satan her vil friste ham til. I den første fristelse 
vilde han forføre Jesus til at nære mistillid til Gud; her vil han 
lokke ham til at nære en falsk tillid til Gud, til at styrte sig selv 
i en fare for at tvinge Gud til at frelse ham d. e. at friste Gud.

V. 13. Historisk slutning.
Djævelen forlod ham til en tid ventende paa, at en gunstig 

leiliglied igjen skulde frembyde sig. Da det ikke havde nyttet at 
lokke ham, søgte han i Gethsemane at skræmme ham med lidelsen.

Tredje hoveddel.

Jesu virksomhed i Galilæa.
IV, 14—IX. 50.

Af dette afsnit vil vi kun behandle de sidste fortællinger før afreisen 
fra Galilæa.

Kap. IX, 1—50.

1) v. 1—6. Dé tolv apostles udsendelse.
Vi hørte i Luk. V, 1 tig., at Herren knyttede enkelte raænd 

til sig som sine disciple, og i VI, 13 flg., at han af disse udtog

V. 1. 2spanevsiv er afhængig af ’f.öwuev: han gav dem at 
helbrede o: den gave at helbrede. Hvis det var afh. af é^ovGiav, 
maatte der have staaet rov Sepajteveiv. .

V. 3. avå. distributivt adverbium: »hver«. — :
infinitiven afh. af et verbum ktyas. som maa suppleres: »jeg siger, 
at I ikke skal have to kjortler hver«.
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tolv til sine apostle. Disse tolv sender lian nu ud omkring i Ga- 
lilæa, forat de under’ lians nine skal prøve sig i missionsgjerningen. 
Deres prædiken skulde være en gjentagelse af Johannes den døbers 
og af Jesu egen, 3dje akt af Guds mission til Israel. Han giver 
dem nu de nødvendige anvisninger (v. 3—5).

V. 3. De skulde ingen forberedelser gjøre, men drage ud, 
som de stod og gik. Gud skal nok sørge for det fornødne. De 
skulde ikke spilde tiden med at anskaffe sig noget til reisen. Det 
er ingen askese, Herren lier kræver af sine, men troens offervillige 
lydighed; formen kan være forskjellig til de forskjellige tider.

V. 4. Naar apostlene saa kommer til en by, skal de ikke 
skifte bolig, eftersom det behagede dem; men de skal blive i dette 
hus, indtil de forlader byen.

V. 5. Men hvis et hus eller en by ikke vil høre paa deres 
prædiken, da skal de paa en tydelig maade give tilkjende, at de 
siger sig fri for ansvaret for derved maaske at vække deres sam
vittighed.

V. 6. Dette vers indeholder en summarisk angivelse af 
disciplenes reise og dobbelte virksomhed, prædiken og helbredelse.

2) v. 7—9. Hero des’s frygt.
Følgen af denne disciplenes reise var, at rygtet om Jesus 

ogsaa naaede Herodes’s øren, en mand, som ellers ikke havde syn
derlig religiøs interesse. At han først nu fik høre om Jesus, kom 
maaske deraf, at han ofte var fraværende fra sit rige. Nu vaag- 
ner hans onde samvittighed. Lukas har ikke fortalt om Johannes’s 
henrettelse; men at han forudsætter den, ser vi heraf. Sml. for
tolkningen til III, 19—20.

K 8. Paa grund af misforstaaelse af profeten Malakias IV, 5 
ventede man, at Elias personlig skulde komme igjen. Denne tro 
styrkedes ved, at Elias ikke var død, men optagen til himmelen. 
»En profet, en af de gamle« d. e. en almindelig profet. Elias ind
tog en særegen stilling i deres øine.

V. 5. Sætningsforbindelsen er anakoluthisk.
V. 6. ma distributivt (sml. av a i v. 3): »fra by til by«.
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V. 9. Det er Herodes’s skræmte samvittighed, som taler. 
Han vilde gjerne se ham for at faa se et under af ham. Det 
lykkedes ham ogsaa tilsidst; men da blev han meget skuffet ved 
Jesu uanseliglied. (Luk. XXIII, 8 flg.).

3) v. 10—17. Bespisningen i ørkenen.
Denne begivenhed er den eneste, som alle fire evangelister har 

berettet fra opholdet i Galilæa.
K 10. Disciplene kommer tilbage fra sin missionsreise og 

fortæller ham, hvorledes det er gaaet. Han trækker sig saa til
bage en stund for at være i ro sammen med sine disciple. Jo
hannes fortæller os, at det var paa paaskehøitiden (se Joh. IV, 4), 
rimeligvis den 3dje paaske efter Jesu offentlige optræden. Byen 
Bethsaida (betydn.: fiskested) laa ved den nordøstlige ende af 
Genezaret sjø, hinsides Jordan, ikke at forveksle med byen af 
samme navn paa vestsiden. Den var anlagt af fjerdingsfyrsten 
Filip og efter Augusts datter, Julia, kaldt Bethsaida Julias.

V. 11. Jesus seilede over sjøen; men da folkeskarerne saa, 
at han drog bort, fulgte de efter tillands, og da han ser folket, 
optager han igjen sin gjerning; han opnaar saaledes ikke sin hen
sigt at blive alene med disciplene. Jesus ynkes over denne skare, 
der er som en hjord uden hyrde, og bestemmer sig til at feire 
paaske sammen med dem i ørkenen.

V. 12 flg. Det var umuligt paa dette øde sted at finde føde 
for saa mange, mener disciplene. Brød for 200 denarer var ikke 
nok, og de havde visselig ikke saa mange penge engang. Han 
byder dem at undersøge, hvad de havde, og faa folket til at sætte 
sig som til gjestebud i det grønne græs; det var om vaaren. Je
sus havde vel villet, at disciplene af sig selv skulde have bedet 
folket sætte sig ned. Nu giver han det lille forraad i deres hæn
der, og de faar saaledes det mest haandgribelige under at se for 
sine øine. At de ordnes i afdelinger, viser, at Jesus vil have 
orden ved dette maaltid.

V. 16. Den, som takker for lidet, faar meget. Det har 
gjort et mægtigt indtryk, at Jesus takkede.

V. 17. Apostlene havde sandsynligvis havt hver sin kurv 
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med. Naar Jesus byder dem at samle op smulerne, saa vil hau 
lære dem og os sparsommelighed.

Af Johannes ved vi, at disciplene herfra seilede over sjøen; 
han selv gik op paa bjerget for at bede, og saa kom han efter dem 
gaaende paa vandet.

4) v. 18—27. Peter bekjender sin tro, og Jesus bebuder 
for første gang sin lidelse.

Lukas knytter denne fortælling ganske løst til det foregaaende. 
Af de andre evangelister erfarer vi, at Jesus, som i -mellemtiden 
har været paa vestsiden af sjøen, atter er reist over til østsiden, 
til byen Cæsarea Filippi, som ligger ved foden af Libanon nord 
for det i v. 10 nævnte Bethsaida, saa kaldet til adskillelse fra det 
Cæsarea, som laa ved Middelhavet. Her søgte Jesus atter ensom
hed og ro. Medens han vandrede her alene med sine disciple, 
spurgte han dem, hvem folket antog ham for at være. Han vil 
fremlokke en bekjendelse af dem for at styrke deres tro; det kunde 
saa vel behøves til det, som han nu maatte begynde at aabne de
res øine for, billedet af den fornedrede frelser.

T< 19. Disciplene nævner de samme folkemeninger, som vi 
hørte i v. 7 og 8.

V. 20. Da han nu spørger dem om, hvem de holder ham 
for at være, træder Peter frem af kredsen og bekjender sin tro 
paa ham som Guds salvede.

V. 21—22. Men dette forbød han dem at sige til nogen, og 
grunden dertil angiver han i v. 22. Folkets kjødelige messias- 
forestillinger vilde kun være bleven styrkede ved forkyndelsen af 
hans herlighed. Derfor er det kun for disciplene, at han aaben- 
barer sin guddom, og det, idet han straks efter forkynder dem 
sin lidelse og død; thi ifølge den guddommelige raadslutning burde 
han kun gjennem lidelse blive verdens frelser. Han vil bevare 
sine disciple fra en falsk messiasbegeistring. Det er nu første 
gang, Jesus begyndte at forberede sine disciple paa dette. Og 
hvor lidet modne til at forstaa dette var de ikke! Hvorledes

V. 18. nara fMvag sc: 
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vilde det være gaaet, om han havde sagt det til folket? Endog- 
Peter, den første af apostlene, forargedes ved tanken om den 
lidende frelser.

Jesus skulde forskydes af hele synedriet. Dette bestod af 
tre slags medlemmer: 1) de ældste, 2) ypperstepræsterne (om plu
ralis se til Luk. III, 2) og 3) de skriftkloge, som svarer til vore 
theologer. At disciplene havde saa vanskeligt for i tro at tilegne 
sig dette, bør ikke forundre os, naar vi sætter os ind i deres tanke
gang og stilling.

E. 23—27. De foregaaende ord har været henvendte til 
apostlene alene; nu vender han sig til mængden, som før har holdt 
sig i afstand, og indskjærper dem nødvendigheden af at gaa kor
sets vei for enhver, der vil være hans discipel. Den, som ikke 
det vil, gjør lige saa godt i at vende tilbage. Ved korset har frel
seren ganske vist tænkt paa sit kors; men for hver enkelt af hans 
efterfølgere behøver det ikke at være kors i egentlig forstand; 
derfor siger han ogsaa »sit kors«, ikke mit. Korset er et billede 
paa de forsagelser, enhver maa underkaste sig, der vil være en Jesu 
efterfølger.

V. 24 og 25 forklarer nærmere v. 23. Det timelige liv skal 
kun være et middel til at vinde det evige; den, som ikke vil ofre 
det første for at vinde det sidste, han naar ikke maalet; sjælens 
evige frelse er det, hvorpaa alt kommer an.

V. 26 begrunder tanken i de to foregaaende vers. Den, som 
ikke vinder det evige liv, vil ikke blive bestaaende paa dommens 
dag, da menneskesønnen kommer i al herlighed. Og denne dag- 
er ikke saa fjern (v. 27). Guds rige er den messianske tid, som 
varer fra første pinsedag og indtil dagenes ende. Saa nær er dette 
Guds rige, at endog nogle af dem, som her staar foran ham, skal 
opleve at se det komme. Fra pinsedagen af aabenbarer dette
Guds rige sin magt i de store verdensdomme indtil den sidste
store dom. Den første af disse verdensdomme var dommen over
Jerusalem 40 aar efter denne tid. Med den begivenhed be
gyndte Guds riges domme; da kom Messias til dom over Israel. 
Mange har misforstaaet disse ord. Vi kommer tilbage til dem 
igjen i Luk. XXI.
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•5) v. 28—36. Forklarelsen paa bjerget.

Disciplenes hjerte var, som vi let kan forstaa, efter dette me
get nedslaaet. Hvor ganske anderledes var ikke dette end de 
tanker, de havde gjort sig om Messias! De var vist heller ikke 
faa, som nu forlod ham (Joh. VI, 66). For nu midt under denne 
mørke bedrøvelse at styrke sine tager han en uges tid efter de tre 
mest trossterke af de tolv (Luk. VIII, 51) med sig op paa et 
bjerg; vi ved ei længer hvilket bjerg; traditionen nævner Tabor; 
men det er uvist. Her beder Jesus (se til III, 21; VI, 12; IX, 
18), og Gud bønhører ham og giver disciplene et mægtigt ind
tryk af Sonnens herlighed, forat de ikke skulde forarges paa den 
fornedrede frelser, hvis vei maatte gaa gjennem lidelse og død. 
Derfor faar de ogsaa høre Guds egen røst, den samme, der havde 
lydt for døberen ved Jesu daab (III, 22), forat de skulde kunne 
fastholde troen paa ham, der trods sin fornedrelsesskikkelse dog 
var Guds egen søn. Men forklarelsen paa bjerget skede vist ikke 
blot for disciplenes skyld; ogsaa Jesus selv trængte nu et saadant 
ord fra Faderen for at gaa de sidste ting imøde. Vi nærmer os 
jo afslutningen af hans galilæiske virksomhed, den tid, da han for
beredte sig og sine til at reise op til den fjerde paaskefest i Je
rusalem, profetmordernes stad.

Moses og Elias var Guds mest nidkjære tjenere i den gamle 
pagt. Begges bortgang fra jorden var ogsaa af en særegen art. 
Det er muligt, at de tre disciple senere af Herren har faaet vide, 
hvem de to mænd var, eller at de har kjendt dem i løbet af sam
talen. De talte med Jesus om hans udgang o: hans lidelse og 
død. Peter er bange for, at denne herlighed snart skal ende, og 
fremkommer derfor med et forslag til at faa Moses og Elias til at 
blive; men Jesus svarer ikke herpaa. En sky omhyller dem, og 
saa lyder Faderens røst. Apostlenes frygt har vi let for at tænke 
os; de har en sterk følelse af Guds nærhed. Slutningsordene: 
»hører ham!« er en formaning til disciplene om at følge ham, paa

V. 32. öiaypr/yoppöavTSS — »da de havde kjæmpet sig 
gjennem til vaagenhed.«
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hvilke veie han encl førte dein. Da de nu ser sig om, ser de ingen 
uden Jesus i sedvanlig skikkelse.

V. 36. Af de andre evangelister erfarer vi, hvad der foregik 
paa nedveien. Jesus selv befalede dem ikke at tale om dette syn; 
vi kan godt tænke os, hvorledes meddelelsen om denne begivenhed 
vilde have givet de andre disciples og folkets kjødelige messiasfor- 
ventninger næring. Jesus vilde forebygge dette. Men efter hans 
opstandelse talte de derom, og- hvilket mægtigt støttepunkt har ikke 
da denne begivenhed været for de tre apostles tro!

Vi ved ogsaa, at disciplene paa nedveien spurgte Jesus, hvor
ledes det var at forstaa, som jøderne lærte, at Elias skulde komme 
igjen, førend Messias kom. Jesus svarer dem, at Elias allerede 
var kommen i Johannes den døber.

6) v. 37—43. Jesus helbreder en maanesyg.

Natten er gaaet hen paa bjerget, og da de den følgende mor
gen gaar ned, ser de de andre disciple omgivne af en skare folk, 
hvoriblandt nogle farisæere, som disputerer med dem. Der var 
under Herrens fravær kommen en mand til dem med sin søn, som 
var besat, og da han ikke traf Jesus selv, havde han bedet discip
lene helbrede ham; men de havde ikke kunnet, og de var saaledes 
gjorte tilskamme. Da kommer Jesus ned af bjerget, og den syges 
fader fortæller ham, hvad der var foregaaet, og nævner tillige syg
dommens art. Det var vel et slags epilepsi; fordi man antog, at 
den stod i forbindelse med maanens stilling, kaldtes de, som led 
deraf, »maanesyge«. — Se om de besattes helbredelse Luk. IV, 33 
og fortolkningen dertil.

V. 41. Jesus har frydet sig i den himmelske herlighed paa 
bjerget; pludselig befinder han sig midt nede i verdens uro, der 
var saa fuld af vantro. Hvilken modsætning! Han kan ikke an
det end sukke efter den stund, da han ikke længer hvert øieblik 
skal saares deraf.

Lukas forbigaar den forhandling, der fandt sted mellem fade
ren og Jesus. Den stod vel ikke i de skriftlige optegnelser, som 
han fulgte (se til I, 1 flg.). De andre evangelister fortæller os 
ogsaa, at disciplene bagefter spurgte Jesus, hvorfor de ikke havde 
kunnet helbrede ham. Jesus svarer dem, at det var paa grund af 
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deres ringe tro, og for at vise troens store magt bruger han ord
sproget om at flytte bjerge (Math. XVII, 20).

7) v. 43—45. Jesus forudforkynder anden gang sin lidelse. 
Sml. v. 22.

Ligeoverfor den begeistrede stemning, der igjen har grebet 
alle, finder Herren det atter fornødent at gjentage forndforkyndel- 
sen om sin lidelse for at dæmpe denne farlige begeistring hos sine 
disciple. Vi merker os, at dette er lige, efterat disciplene havde 
været vidner til en rig udfoldelse af hans guddom — herligheden 
paa den ene side, fornedrelsen indtil døden paa den anden. Han 
beder sine disciple, om de end ikke kunde forstaa det nu, saa dog 
huske paa det til siden.

V. 45. Saa fangne var disciplene af de jødiske messiastanker, 
at de ikke kunde tænke sig dette.

8) v. 46—50. Disciplenes strid om, hvem der er den 
største (46—48), og Johannes’s spørgsmaal i anledning 
af en, som ikke havde sluttet sig til discipelkredsen 

(49—50).
V. 46—-48. Vi befinder qs i byen Kapernaum (Markus IX, 

33) straks efter foregaaende fortælling. Paa veien did har discip
lene tvistet om, hvem af dem der var den største. Det ligger nær 
at tro, at de tre apostles udvælgelse til at følge med Jesus paa 
bjerget har foranlediget tvisten. I modsætning hertil tager Jesus 
et lidet barn og stiller det frem som et eksempel paa ydmyghed. 
Alene den, som har et saadant barnesind, er stor i Guds rige. 
Efter et gammelt sagn skal dette barn have været den senere saa 
bekjendte Ignatius, biskop i Antiokia.

V. 48. Men den, som har dette ydmyge barnesind, han har 
stort værd for Gud ; den, som er liden i sine egne tanker, han er

V. 45. pyvoovv — de var uvidende om o: de forstod ikke. 
Iva betegner i den klassiske græsk altid hensigten (»forat«); men 
i den nytestamentlige græsk bruges det ikke saa sjelden om følgen 
(»saa at«), saaledes her.

V. 48. pinporspos — kompar. efter meningen ikke synder
lig forskjellig fra superlativ.

2
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stor i Guds eine, ja saa stor, at det at tage sig af en saadan for 
Jesu navns skyld (men ogsaa kun derfor) er det samme som at 
tage sig af ham selv.

V. 49—50. Men ligesaalidt som den enkelte discipel havde 
ret, naar han vilde gjælde for større end sin meddiscipel, ligesaa
lidt havde discipelkredsen ret til at ophøie sig over nogen udenfor; 
apostlene havde intet krav paa at være de eneste bærere af Guds 
rige. »Ogsaa udenfor discipelkredsen var der faldt gnister, som 
hist og her havde tændt flammer, der brændte afsondret fra hoved
arnen.« Saa mægtig virkning havde Herrens fremtræden havt. 
Jesus siger sine disciple, at de skulde være varsomme med at slukke 
en rygende gnist, om den end er aldrig saa svag. Vi skal heraf 
lære at betragte som vore brødre og forbundsfæller alle, som i 
sandhed bekjender Jesu navn, om de end ikke er af samme kirke
lige samfund som vi, ja om der er noksaa megen vildfarelse og 
skjævhed hos dem.



Tale ved eksamensfesten 1888.
Ærede forældre, kjære gutter!

Ätter mødes vi altsaa, forældre, lærere, disciple til den fest, 
der er den højtidelige afslutning paa arbeidet i det forløbne skole- 
aar, til den fest, hvor alt det, dette aar har bragt os af godt og 
ondt, af lyst og mørkt, flyder sammen i en eneste alt beherskende 
stemning af glæde og alvor og — deri tager jeg vist ikke feil — 
hos mange ogsaa af utaalmodig forventning. Thi skolefesten ruller 
teppet op for den lykkelige ferietid med sine lange, varme glæ
desfyldte dage, og sine lyse nætter med liv og moro tillands og 
vands, med vandringer over de brune vidder til de skyindhyllede 
tinder eller langs elv og stryg med stang og snøre, med seilture 
paa fjord og sjø, med munter leg i skog og mark, kort med alt 
det rige liv, som vor deilige natur og vor vakre sommer føder.

Men midt i al denne naturlige og berettigede glæde klinger 
der ogsaa en alvorets tone. Vi skilles efter et aar, der har været 
viet en alvorlig gjerning, og vi kan ikke skilles, uden at vi maa 
spørge os selv, hvorledes vi alle har skjøttet denne gjerning. Vi 
maa spørge os selv, forældre og lærere ikke mindre end børnene, 
om vi alle har gjort vor pligt i det fælles arbeide, som vi har at 
gjøre sammen, vi opdragere, om vi har vist den rette taalmodig- 
hed, kjærlighed og selvforglemmelse, og I, gutter, om I har arbeidet 
med den flid, den villighed og samvittighedsfuldhed, som vi har 
ret til at fordre af eder, om I hjemme og her har været ærlige, 
sandhedskjærlige i alt eders forhold. Vi ved, paa det spørgsmaal 
bliver det ikke greit at svare et ubetinget ja for nogen af os.

2*
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Men en skolefest stemmer ikke alene til alvor, fordi den er 
en regnskabsdag’ for aarets arbeide. Den fører naturlig tanken 
udover fremtiden og minder os om, at skolen ikke alene har sin 
gjerning for dagen, men ogsaa sin gjerning for livet, og at dens 
virkninger ikke skal bedømmes bare efter det vidnesbyrd, som 
disse blade papir meddeler, men efter det vidnesbyrd, som livet 
giver.

Naar vi ser ud over denne forsamling af vakker ungdom, 
ynglinge, hvis træk allerede har faaet fasthed og karakter og hvis 
blik afspeiler den vaagnende intelligens og personlige bevidsthed, 
børn med barnealderens upersonlige flygtighed og sorgløshed i de 
bløde linjer og klare øine, ser vi udover et stykke fremtid, et 
stykke historie. Hvad den vil melde, ved vi ikke. Her er evner 
og rige muligheder, her er haab og friskhed og mod paa livet og 
glæde over livet. Derfor vil vi, som ikke kan skjøtte skolens og 
opdragelsens gjerning uden selv at eie tillid til, at denne maa 
føre til det gode, derfor vil vi tro og haabe, at denne fremtid vil 
bringe dem selv lykke og fædrelandet hæder. Men paa den anden 
side ved vi, som allerede har følt, hvor haardt livets greb kan 
være, at fremtiden ogsaa eier muligheder, som ikke bare er af det 
gode. Vi ved, at menneskets lod er at kjæmpe, til vaabnene fal
der fra de trætte hænder, og at denne kamp nok kan melde om
seire, men ogsaa om nederlag, at den kan blive mange til opreis-
ning, men desværre ogsaa mange til fald. Vi ved, at der om os
og i os er sterke fiender, som aldrig giver os ro, og som vi ved 
egen kraft ikke kan vinde over. Det er ikke tænkeligt, at slæg
ten efter os bliver anderledes stillet. Vistnok er det saa, at livet 
i mange retninger ined den stigende kultur faar større og større 
indhold, og at livsvilkaarene i mange henseender bliver mere fuld
komne. Men paa den anden side kan ingen ■ af os være blind for, 
at denne stigende kultur og voksende rigdom medfører sine farer, 
som det gjælder itide at møde med et aarvaagent blik. Livet 
bliver mere anstrængt, slægten bliver mere nervøs, der er kommen 
en uro og jagen ind i menneskenes levesæt, som gjør dem for
dringsfulde, utilfredse, ja karakterløse. Jeg skal ikke driste mig 
til at gaa nærmere ind paa de dybeste aarsager til disse forhold, 
og endnu mindre optræde som den, der har evne eller kald til at 
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føre dem ind paa andre veie. Det overlader jeg til dem, livem 
Gud har givet det kald at være slægtens førere. Jeg vil idag 
kun fremholde et enkelt forhold vedrørende skolens gjerning, som 
tør have sin betydning, netop naar der spørges, hvorledes vi skal 
gjøre slægten sund og sterk, et forhold, som med rette har til
trukket sig almindelig opmerksomhed i den senere tid.

Der tales og der skrives saameget i vore dage om, at ungdommen 
overlæsses med aandeligt arbeide. Lad mig straks med den erfa
ring og det kjendskab, jeg har erhvervet mig til vore skoleforhold 
faa lov til at sige, at hos os er disse klager neppe fuldt begrun
dede; vi er ganske utvivlsomt heldigere stillet end mange andre 
folk. Dermed vil jeg imidlertid ikke have sagt, at børnenes ar
beidstid kunde ordnes paa en bedre maade end nu, og endnu min
dre, at vor skole ikke paa mange maader er modtagelig for forbe
dringer. Navnlig tror jeg, det vilde være heldigt, om skolen kunde 
skjøtte noget bedre børnenes legemlige tarv og udvikle deres prak
tiske evner. Uagtet vor tid har feiet væk baade fødselens aristo
krati og lærdommens privilegier, uagtet flere og flere kræfter tages 
i brug af det store, mangfoldige praktiske arbeide, kan vi ikke 
sige, at vor skole i det hele har fulgt med i denne udvikling, 
uagtet det vilde være uret at nægte, at den er bleven upaavirket 
deraf. Den har imidlertid i alt væsentlig bevaret sin ensidige 
karakter som en forstands- og tankedannende skole — noget, som 
jo altid naturligvis maa blive en af dens hovedopgaver —, og har 
kun ufuldkomment skjøttet den opgave at fremme den legemlige 
udvikling. Den kunde endnu uden at fornægte sandheden sætte 
over sin dør det ord af en gammel græsk vismand: »Livet i 
tænkning er det sande liv, de vises liv, gudernes liv.« Ja ære 
være tænkeren, naar hans tanker frugtbargjør livet og erobrer for 
os nye provinser af sandhedens land, men ære ogsaa over hand" 
lingens og arbeidets mand, hans virksomhed være stor eller liden. 
Lad os derhos ikke glemme, at den langt overveiende del af men
neskene netop har sin opgave paa arbeidets store omraade. Men 
er det saa, maa det blive en pligt for os opdragere at sørge for, 
at den naturlige virksomhedstrang og de naturlige arbeidsevner 
hos børnene ikke forkrøbles af mangel paa pleie saavel i hjemmet 
som i skolen. Sikkert er det ogsaa, at øiet herfor er op



22

ladt og at vi allerede nu sidder inde med forskjellige midler, fuldt 
tjenlige til det formaal, midler, som delvis allerede har faaet sin 
anvendelse paa skolen, jeg tænker paa saadanne fag som gymnastik, 
tegning og i visse henseender naturfag, — discipliner, som nu dri
ves paa en saadan maade, at de baade er til gagn og glæde for 
børnene. Der er imidlertid et fag, som erfarne skolemænd tillæg
ger særlig betydning netop for børnenes praktiske uddannelse, et 
fag, som begynder at gives plads baade ved vore høiere og lavere 
skoler, og det er haandgjerning i den form, som betegnes ved 
det svenske ord »sløjd«., og det var herom jeg egentlig idag 
skulde tale.

Hvorfor jeg idag vil tale om dette emne er, fordi jeg i næste 
skoleaar vil gjøre et forsøg med at indføre haandgjerning som fag 
i skolen, i begyndelsen dog kun som et frivilligt fag. Det faidt 
mig derfor naturligt at henlede opmerksomheden herpaa paa den 
skolefest og fremholde de fordele, som jeg mener sløjdundervisnin
gen vil medføre.

Nu kan jeg tænke mig, at en og anden vil ryste betænkelig 
paa hovedet til et nyt fag i skolen. Ja, hvis jeg havde den tro, 
at sløjden skulde blive en sten til paa læsset, skulde jeg være den 
sidste til at føre ordet for den. Jeg mener imidlertid, at den kan 
ordnes saaledes, at den ikke alene skal blive til nytte, men ogsaa 
til fornøielse og lettelse, og dette skal jeg da nærmere soge at 
godtgjøre.

For det første, hvad forstaaes ved sløjd. Det er ikke det 
samme som husflid. Dens formaal er ikke at oplære til haand- 
værksdygtighed, som senere kan blive en kilde til erhverv. Hus
flidsskolerne har et økonomisk formaal, sætter sig til opgave at 
bringe de mange ledige smaa og store hænder i virksomhed for 
at tjene penge dermed, en særdeles nyttig og paaskjønnelsesværdig 
opgave. Dette er ikke sløjdens opgave. Den har udelukkende et 
opdragende formaal. Den vil ikke uddanne haandværkere, ligesaa- 
lidt som skolestudierne har til hensigt at uddanne til bestemt fag
virksomhed, men den har til maal gjennem en for barnet særlig 
passende haandgjerning at udvikle dets naturlige legemlige arbeids
evner, skabe nævedygtighed, give det sund legemlig bevægelse, 
vække arbeidsglæde, fremme trangen til selvvirksomhed, skjærpe 
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iagttagelsesevnen, vænne det til orden og flid og derhos øve en 
heldbringende indflydelse paa dets vilje og karakter.

Den art af haandgjerning, som erfaringsmæssig har vist sig 
mest skikket til at bruges i opdragelsens tjeneste, er snedkeriet i 
forbindelse med en smule dreining og træskjæreri, og herpaa hviler 
da ogsaa det bekjendte svenske sløjdsystem, som efter den fortrin
lige sløjdskole paa Nääs ogsaa kaldes Näässystemet, der har er
hvervet sig almindelig anerkjendelse paa grund af sine gjennemførte, 
sunde pædagogiske principer, og som fra Sverige har fundet ud
bredelse i mange europæiske lande, saaledes ogsaa, om end endnu 
kun i mindre udstrækning, hos os.

Jeg skal senere give nogle meddelelser om, hvorledes sløjd- 
arbeidet ordnes. Nu vil jeg først forudskikke nogle mere alminde
lige bemerkninger om det berettigede og nyttige i, at sløjd gives 
plads i skolen.

Vi vil alle indrømme, at hvor nødvendigt det end er i vore 
dage, at børnene i timevis holdes til bøgerne, naturligt for dem er 
det neppe. Skolen maa paa sit vis øve tvang mod barnets natur 
for at gjøre det skikket for samfundslivet. Nor dets bevægelige, 
livlige, flygtige væsen er legemlig virksomhed langt naturligere. 
Virksomhedstrangen møder os allerede fra det øieblik, det bevidste 
liv vaagner hos det, om den da end gjerne aabenbarer sig i den 
mindre heldige form af ødelæggelseslyst. Og eftersom det vokser 
til, ser vi denne virksomhedstrang yttre sig paa de forskjelligste 
maader. Leg og arbeide gaar hos det haand i haand. Hvor lyser 
ikke dets eine, naar det faar sin første kniv — den sætter i sand
hed merker efter sig —: hvor ivrig er det ikke med blyant og 
farver, med saks og værktøi; hvor stræver det ikke med sin bue 
og sine pile, med seil og med baad, hvor ivrigt er det ikke til at 
grave og bygge og mure, og hvor glad og stolt er det ikke over 
de smaa resultater af sin virksomhed? I sandhed denne virkelyst, 
disse naturlige evner maa og bør opdragelsen tage i sin tjeneste, 
lægge dem ind under sin ordnende haand og udnytte dem til gavn 
for livet.

Sløiden har ligesom de andre dannelsesmidler det dobbelte 
formaal — som dog i virkeligheden til syvende og sidst falder 
sammen —, at tjene skolen og at tjene livet, og dets virkninger 
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er baade af en mere speciel og mere almen, en mere direkte og 
en mere indirekte karakter.

Først og fremst vil børnene gjennem sløjden lære at holde af 
arbeidet og agte arbeidet i sin almindelighed. Arbeidet er jo i 
og for sig menneskets største velsignelse, som dagdriveriet dets 
største ulykke. En af opdragelsens hovedopgaver er at lære bar
net til at arbeide, ja at gjøre det glad i arbeidet, saa dette bliver 
en nødvendighed for det. Dette er ikke altid saa let med det 
boglige arbeide, der i større eller mindre grad lægger sterke 
baand paa disciplene, kræver en opmerksomhed, stadighed og aan
delig anspændelse, som kan falde de mindre godt begavede tryk
kende nok. Men, som allerede nævnt, er der hos alle børn en 
naturlig evne til legemlig virksomhed, og saa upartisk er naturen 
med sine gaver, at denne evne gjerne findes mest udpræget hos 
dem, der paa skolerne gaar for at være de mindst begavede. 
Disse viser ofte en merkværdig ivér og dygtighed, naar det gjæl- 
der at bruge hænderne, og af dem kan der blive flinke og nyttige 
mennesker, naar deres anlæg bringes ind i det rette spor og ud
vikles naturlig og methodisk. Jeg har den bestemte tro, at en 
fornuftig, underholdende, efter barnets alder og kræfter afpasset 
sløjd vil være af stor nytte for disse børn. Den vil gjøre skolen 
kjærere for dem, den vil kunne give dem lyst til at arbeide sig 
op ogsaa i de boglige fag, og den vil kunne yde os opdragere en 
værdifuld støtte, naar det gjælder at bestemme om disciplenes 
fremtid, en afgjørelse, som vi ved i vore dage ikke hører til de 
letteste at træffe.

Men særlig vil en fornuftig dreven sløjdundervisning kunne 
virke derhen, at ungdommen lærte at se paa det legemlige arbeide 
med andre øine end den almindeligvis gjør. I vor tid gaar ud
viklingen aabenbart i retning af at tilintetgjøre alle de skranker 
og gjerder, som skiller de forskjellige klasser eller stænder fra, 
hverandre, ligesom det mere og mere erkjendes, at det er en for
kastelig og gammeldags opfatning at ville dele hæderlig og nyttig 
menneskelig virksomhed i finere eller simplere arter. Ganske vist 
er der endnu mange mennesker, som mener, at manden med den 
fine hud og den hvide haand er et høiere væsen end jorddyrkeren 
eller arbeideren med det solbrændte ansigt og den barkede næve. 
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men fornuftige folk maaler dog ikke menneskenes værd efter saa- 
danne ydre kjendemerker, og det ansees dog nn for det ene rette 
at dømme en mand efter hvordan han er, og ikke efter hvem han 
er. Heller Ikke vil nu nogen vove at stemple det legemlige ar
beide som simpelt eller uværdigt, uden at ansees for en gjenganger 
fra en fjern fortid. Derimod tør det nok hænde, at mange endnu 
har den tro, at til det legemlige arbeide kræves der ingen særlig 
duelighed eller evner, og at derfor dette bedst egner sig for de 
mindst begavede. Dette er en stor misforstaaelse og hviler der
hos paa en meget ensidig om end meget almindelig opfatning af 
begavelse som begavelse i retning af studier eller kunst o. lign. 
Men begavelse i praktisk retning er jo ogsaa begavelse, og naar 
vi ser os om i livet, mon vi ikke skulde komme til den erkjen- 
delse, at der i mange af livets praktiske gjøremaal udfoldes en 
kløgt, omtanke, snarraadighed og sindrighed, der ikke er min
dre værdifuld end de egenskaber, som den udelukkende aandelige 
virksomhed kræver.

Unge mennesker er nn gjerne meget fordomsfulde paa dette 
omraade. Det er gjerne saa, at de, der er noksaa stolte af at 
trække paa et læs bøger, generer sig svært for at bære en kurv 
eller pakke, og at de anser manden i uniform eller i den fine 
sorte kjole for adskillige grader høiere end f. eks. haandver- 
keren.

Dette kan igrunden være alvorligere, end man skulde tro; 
thi en guts lyst eller ulyst til en bestemt art virksomhed veier 
ofte med, naar det gjælder at bestemme om hans fremtid. Kunde 
man — som jeg tror —• gjennem haandgjerning paa skolen faa 
børnene til at se med andre øine paa det legemlige arbeide, mener 
jeg man gjorde baade dem og samfundet en tjeneste.

Undervisning i sløjd vil dernæst meddele børnene en nyttig 
haandfærdighed og i det hele udvikle deres praktiske skjøn. En
hver opøven af en enkelt eller enkelte evner fører gjerne til, at 
andre evner forkrøbles. Saaledes vil ensidig beskjæftigelse med 
studier som regel gjøre en mand uskikket til at greie sig i mange 
af livets almindeligste forhold; de, der er klogest paa himlen, er 
dummest paa jorden. Sprænglærde mænd har siden salig Erasmus 
Montanus’s tid været ypperlige objekter for vore satiriske digtere. 
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naar de vil fremstille rigtig- ubehjælpelige og upraktiske personer, 
og det med god grund. Jeg kjender en overmaade begavet mand, 
som tumler med de største og vanskeligste problemer. Engang 
fandt lian sig stillet overfor den opgave at flytte et tæppe bort 
under sit skrivebord. Efter længere og grundig overveielse, hvori 
ogsaa en meget lærd og spekulativ søn tog del, kom han til det 
resultat, at opgaven ikke lod sig løse paa anden maade end ved 
at skjære benene af bordet. Heldigvis for skrivebordet havde han 
en ulærd datter, som foreslog at løfte skrivebordet op. Naa, saa- 
vidt gaar det vel ikke med de fleste, men naar vi skal være op
rigtige, vi som ellers er vante til at omgaaes med bøger og pro
tokoller og pen og papir, saa føler vi os en smule paa gyngende 
grund, naar vi tager hammel’ og tang i liaand for at tilspigre en 
kasse eller hænge op et billede paa en væg eller udføre lignende 
meget vanskelige, men i det daglige liv saare hyppig indtræffende 
arbeider. Denne usikkerhed og klodsethed vil aldrig den vise, 
der i sin ungdom har lært at haandtere de almindelige værktøis- 
former. I grunden er det jo ogsaa naturstridigt, at et saa fint 
instrument som den mennnskelige haand, der, som det træffende er 
sagt, »er et værktøj, som formaar at udrette alt, hvad mennesket 
kan udtænke«, ganske skal savne methodisk udvikling. Denne 
er det netop sløjden giver — ja deri har den kanske sin største 
berettigelse.

En af skolens opgaver er at lære børnene til selvarbeide. 
Det bedste bevis paa en skoles dygtighed er ikke netop glimrende 
eksamener, men den evne og den lyst, dens disciple har erhvervet 
sig til at arbeide paa egen haand. Gode éksamina kan under
tiden mere være resultatet af dressur, under hvilken eleverne sid
der mere passivt modtagende end virksomt deltagende i arbeidet, 
end af en fornuftig undervisning. Hvorvidt denne »drivning« fører 
til virkelig modenhed og duelighed er imidlertid et andet spørs- 
maal. I sløidundervisningen er en saadan dressur umulig. Her 
kan ikke læreren gjøre arbeidet fo? gutten; hvad glæde vilde 
ogsaa denne have af et arbeide, som ikke ei’ hans egne hænders 
gjerning? Den kan overhovedet ikke tænkes uden som en gjer
ning, der drives af gutterne med lyst og god vilje. Forklaringen 
til, at den virkelig ogsaa omfattes med interesse, ligger vel ogsaa 
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ikke mindst deri, at de ved sløjden kan se mere haandgribelige 
og øieblikkelige frugter af sin virksomhed end ved sit øvrige 
skolearbeide. Denne dygtighed til at arbeide selvstændig, som 
sløjden frembringer, tør ogsaa virke tilbage paa den øvrige under
visning og blive en spore til, at disciplene ogsaa under denne faar 
lyst til at staa paa egne ben.

Men er sløiden en god spore til selvvirksomhed, er den en 
ikke mindre god spore til opmerksomhed, nøiagtighed, formsans, 
orden, renlighed og lignende gode egenskaber og tilbøieligheder, 
som maa grundlægges i den yngre alder. Disciplen maa opmerk- 
somt lytte til lærerens anvisninger og omhyggelig følge hans vink, 
hvis han vil kunne haabe paa at udføre sit arbeide tilfredsstillende. 
Han skal haandtere verktøi, hvis brug kræver omtanke og forsig. 
tighed; slurveri og uforsigtighed kan medføre, at han selv tilføies 
skade, og at arbeidet ødelægges. Han skal paase, at det forelagte 
arbeide udføres nøiagtig, med de rigtige maal og forhold, og at 
det virke, han bruger, er skikket for øieniedet. Gjennem sløiden 
vil han lære, at skjønhed ikke bestaar i snirkler og overlæssede 
sirater, men i enkle og naturlige former, i rene linjer, i det heles 
rolige harmoni, i arbeidets omhyggelige og solide udførelse. Paa 
den maade supplerer sløjden tegneundervisningen, der jo ogsaa har 
til maal at udvikle en ren formsans. Sløjden kræver streng- orden 
og renlighed. Verktøiet maa nøiagtig eftersees, maa ligesom og
saa arbeidsgjenstandene efter brugen lægges paa sin bestemte plads; 
verkstedet og høvlbænkene maa omhyggelig rengjøres af disciplene 
selv. Paa denne maade vænner de sig til en orden, som særlig- 
gutter paa anden maade vanskelig lærer.

Vi hører oftere klager over den skadelige virkning, som det 
stillesiddende liv, skolen kræver, øver paa børnenes helbred. Om 
der end i disse klager tør være adskillig overdrivelse, og om der 
end her som ofte ellers tilskrives skolen, hvad der har sin aarsag 
i andre forhold, er jeg, som allerede før udtalt, fuldt paa det rene 
med, at vi i høiere grad end hidtil bør have vor opmerksomhed 
henvendt paa børnenes legemlige tarv. Legemets sundhed og 
kraft er betingelsen for et kraftigt viljeliv og en udholdende ar
beidsevne for arbeidslyst og foretagsomhed, ja den er en moralsk 
faktor af høi rang; thi den har ofte vist sig at være et værn 
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mod farlige fristelser og tilbøjeligheder. Personlig har jeg søgt 
at gjøre, hvad der under vor skoles nuværende forhold gjøres kan 
for at varetage sundhedens tarv. Sløjden haaber jeg ogsaa skal 
blive et virksomt led i disse bestræbelser. Fornuftig drevet er 
den i virkeligheden en meget god legemsøvelse. Den holder lege
met i bevægelse, udvikler dets forskjelligste muskler og ved at 
bringe afveksling ind i skolearbeidet giver den sjælen en virkelig 
hvile, et hovedhensyn for opdragelsen; thi som Rousseau siger i 
Émile:

»Den store hemmelighed i al opdragelse ligger i at ordne 
det saaledes, at legemets og sjælens øvelser bestandig medfører 
hvile for hverandre.«

Jeg kunde have mangt og meget endnu at sige om sløidens 
opdragende betydning, men nu har jeg snart talt en halv time, 
og en eksamenstale maa have en rimelig længde. Jeg vil derfor 
slutte med endel meddelelser om, hvordan jeg i det store har tænkt 
at ordne sagen.

Sløjdundervisningen kræver, for at den skal kunne gjøre sin 
fulde nytte, en vis legemlig styrke og udvikling, som gjør, at den 
ikke med synderlig frugt kan drives med gutter under 10 å 11 
aar. Den vil derfor sættes igang fra 2den middelklasse af og 
opover, saalangt den finder tilslutning. Muligens vil det lade sig 
gjøre i de lavere klasser at skaffe erstatning i paparbeide o. 1. 
Til en begyndelse har jeg for afvekslings skyld indført lidt barne- 
havsarbeide i 1ste klasse, der vil fortsættes i 2den. Jeg tror at 
have merket, at børnene har havt fornøielse af det.

For at sløjden skal gjøre sin fulde nytte, bør den indordnes 
i det øvrige skolearbeide, I hvilken udstrækning dette vil kunne 
lade sig gjøre, kan jeg ikke nu godt afgjøre, da det vil øve nogen 
indflydelse paa de øvrige fag. Jeg tror nok, det skal lade sig 
gjøre delvis at faa den henlagt til formiddagstimerne. Det natur
lige vilde jo ogsaa være, naar man betragter sløiden som et nød
vendigt led i en alsidig opdragelse, at den som de andre blev et 
tvungent fag, hvorfra ingen fritages uden tvingende grund. Dette 
lader sig i ethvert fald ikke gjøre nu, af flere grunde og ikke 
mindst af den, at sløjden medfører endel øgede udgifter, som jeg 
ikke uden videre kan paalægge forældrene, men som heller ikke 
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en privatskoles budget ser sig istand til at bære. Jeg maa derfor 
gjøre sløjden til et frivilligt fag og fastsætte for halvaaret en 
afgift, der dog ikke vil blive større, end at udgifterne netop dæk- 
kes. Skolen vil sørge for lokale, inventarium og verktøi, lønner 
lærer og betaler trævirket; men børnene beholder selv de ferdige 
arbeider efter afsluttet halvaarligt kursus. Dette tror jeg vil være 
til opmuntring for dem selv og til glæde for forældrene. Afgiften 
vil ikke overstige kr. 10 for halvaaret under forudsætning af. at 
der tegner sig 80 deltagere. Jeg haaber denne afgift heller ikke 
nu vil skræmme forældrene; mange ofrer vistnok meget mere paa 
sine børn til formaal, som paa langt nær ikke skaffer dem den 
glæde og nytte, jeg tror, sløjden vil gjøre. Enten nu sløjden 
kommer til at drives om formiddagen eller eftermiddagen eller til 
begge tider, vil den stilles under de samme vilkaar som den øvrige 
undervisning. De disciplinariske regler vil overholdes med den 
samme strenghed som under det andet skolearbeide. Jeg tør dog 
haabe, at det vil vise sig, at man under sløjden ikke vil faa for 
megen brug for dem.

Sløjdundervisning kan vanskelig som de andre fag meddeles 
som klasseundervisning. Her er det nødvendigt, at læreren be- 
skjæftiger sig mere med den enkelte; thi for det første er der 
stor forskjel i gutternes naturlige anlæg, saaledes at den ene 
vil gjøre raskere fremskridt end den anden, — og dernæst kræ
ver sløiden uafbrudt veiledning og tilsyn fra lærerens side. — 
Større partier end 10 å 12 vil en lærer neppe kunne magte, men 
med dette tal kan man være sikker paa, at alle vil faa omhygge
lig veiledning.

Undervisningen foregaar efter en planmæssig ordnet model
række. Modellerne omfatter gjenstande, der kan finde sin anven
delse i hjemmet. Ethvert luksusformaal er udelukket, det nyttige 
er maalet, men det nyttige behøver hverken at være kjedeligt eller 
uskjønt.

Undervisningen gaar ud paa, at discipelen skal have lært at 
haandtere først og fremst kniven — det nyttigste og uundvær
ligste vaaben af alle —, dernæst øks og sag og det almindeligste 
snedkerverktøi.
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Der kunde endnu være adskilligt at sige om dette emne; men 
jeg skal ikke længere prøve taalmodigheden hos den unge flok, 
som idag, ganske naturligt, intet høiere ønske har end at slippe 
bort herfra. Jeg slutter derfor med at lægge eder sagen paa 
hjerte. Erfaringen vil, haaber jeg, paa en langt mere veltalende 
og overbevisende maade end jeg har kunnet gjøre, vidne om sløj
dens gavnlige virkninger paa ungdommen, den ungdom, som vi alle 
ønsker skal vokse op til nyttige, hæderlige, kraftige og ufordær
vede mennesker.

Otto Anderssen.



Skoleefterretninger.

I. Lærerpersonalet.
Ved høieste resolution af 16de mars 1888 blev den skolen 

ved naadigst resolution af 7de april 1885 givne ret til foret tids
rum af 8 aar at afholde examen artium forlænget indtil videre.

Ved skoleaarets begyndelse fratraadte frøken Beate dorne- 
Hussen efter at have virket ved skolen i 2 aar. Ligeledes fratraadte 
ved skoleaarets slutning hr. cand. real Th. Fearnley efter 7 aars 
virksomhed, da hans tid ikke længere tillod ham at arbeide ved 
skolen.

I det forløbne skoleaar har cand, philos. Arne Lochen havt 
permission for med offentligt stipendium at fortsætte sine viden
skabelige studier i udlandet. Hr. cand. real. Olaf Berg har siden 
januar 1888 havt permission fra skolen for med offentlig stipen
dium at fortsætte sine studier i udlandet. Hans timer har været 
besørgede af dhrr. cand. real. I. Thrane og cand. real. K. Schøyen.

Ved skoleaarets begyndelse udnævntes hr. cand. theol. I. AI. 
S. Platou til inspektør fornemmelig i middelskolens lavere klasser.

Ligeledes ansattes fra samme tid som ny lærer i de lavere 
middelklasser hr. Anders Myhre, f. 1859, examen ved Hamar 
seminarium 1879 med karakteren meget godt af 1ste grad for 
theoretisk og praktisk prøve, tidligere lærer i Næs, Hedemarken 
og Fron ved Drøbak.
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Skolens faste lærerpersonale var altsaa i det forløbne skoleaar 
følgende:
Anderssen, Otto, cand, mag., f, 1851, skoltns bestyrer siden dens

oprettelse 1880.
Lowum, Alf, cand, mag., inspektør, f. 1853, lærer siden 1881.
Platon, I. M. S., cand, theol., inspektør, f. 1858, lærer siden 1883.
Munthe, Holm, arkitekt, f. 1850, lærer siden 1880.
Blaker, Sigvald, prest, f. 1848, lærer siden 1881.
Christie, Hartvig, cand, mag., f. 1 859, lærer siden 1881.
Grøndahl, 0. A., cand, philos., født 1847, lærer siden 1881.
Kristiansen, Oskar, cand, mag., f, 1856, lærer siden 1881.
Berg, Olaf, cand, real., f. 1859, lærer siden 1883.
Seeberg, F. G., premierløitnant, f. 1852, lærer siden 1883.
Raabe, J., cand, mag., f. 1861, lærer siden 1885.
Rønneberg, H. R., cand, mag., f. 1 859, lærer siden 1886.
Fridtz, R. E., amanuensis, f. 1845, lærer siden 1886.
Prestrud, 0., seminarist, f. 1854, lærer siden 1886.
Larsen, Wilhelm, genremaler, f. 1854, lærer siden 1 887.
Myhre, Anders, seminarist, f. 1859, lærer siden 188 7.

Anderssen, Regine, f. 1 856, lærerinde siden 1881. 
Holstad, Emilie, f. 1859, lærerinde siden 1881, 
Nerdruin, Christiane, f. 1860, lærerinde siden 1882. 
Krogh, Julie, f. 1862, lærerinde siden 1885.

Skolens sekretær er hr. inspektør I. Platou, 
Skolens kasserer er frøken Julie Anderssen. 
Skolens pedel er Fredrik Steenstrup.

Længere og kortere vikariater har i aarets løb været udforte 
af dhrr. premierløjtnanter I. H. Bjørnseth og H. A. Nissen, cand. 
mag. H. Fleischer, stud, philol. Oftedal, samt frøken N. Løberg.
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II. Disciplene.
A. Disciplenes antal i de forskjellige kvartaler sees af følgende 

schema:

3d
je

 kv
ar

ta
l

18
87

4 d
e kv

ar
ta

l 
18

87

1s
te

 kv
ar

ta
l 

15
88

2d
et

 kv
ar

ta
l

18
88

Smaaskolen, 3 klasser . 88 90 88 88
Middelskolen I . . . . 31 32 32 31

II a . . . . 21 21 20 18
II b . . . . 21 22 22 22

III .... 32 31 32 30
IV E. . . . 28 28 26 26
IV L. . . . 7 *7 i

H- 7
VE.... 21 21 21 21
V L. . . . 13 13 1 1 1 1

VI E. . . . 8 8 8 7
VI L. . . . 6 7 7 6

Tilsammen 189 190 186 1 79
Latingymn. I . . . . 10 10 8 7

II .... 9 9 9 9
III .... 12 12 12 12

Tilsammen 31 31 29 28

Det samlede antal disciple 308 311 303 295

3

B. Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser:
a) Gjennemsnitsalder ved begyndelsen b) Normalalder 

af skoleaaret
a: b:

Middelskolen I oVa aar 9 aar
II 10lA » 10 »

III iP/a » 11 »
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IV .12V2 aar 12 aar
V 13 73 » 13 »

VI 15 14 »
Latingymnasiet I ISVs 15 »

II 17 » 16 »
III 18 » 17 »

C. Disciplenes fordeling' efter hjemstavn:
23 disciple er fra landdistrikt.

285 — • » bydistrikt.

IH. Fagfordelingen.

6 timer.

Fagene i gymnasiet og middelskole:n har været fordelte päa
de forskjellige lærere saaledes:

Bestyreren: Norsk i 3 Ig. 2 timer-
Historie i 3 lg. og 2 lg. 5 —
Norsk i 2 lg. og 1 lg. 3 —
Engelsk i 4 m. 5 —
Fransk i 6 m. 0 —

—------  1 7 timer.

Lowum: Latin i 3 lg. 10 timer
Græsk i 3 lg. 7 —
Historie i 1 lg 3 —
Fransk i 1 lg. 3 —
Latin i 2 lg. 1 —
Latin i 1 lg. 4 —

—------  28 timer.

Blaker: Religion i 3 lg. 2 timer
Religion i 2 lg. 1 —
Religion i 1 lg. 2 —
Religion i 5 m. 2 —
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Kristiansen: Fransk i 3 lg. og 2 lg. 4 timer
Engelsk i 6 m. 5 —
Historie i 5 m. 3 —
Historie i 4 Dl. 3 —
Norsk i 6 m. 3 —

— 18 timer.
Renneberg : Græsk i 2 lg. 7 timer

Latin i 2 lg. Og 1 lg- 10 —
Oldnorski 3 lg- 2 _
Oldnorski 2 lg. 2 —
Tysk i 1 lg. 1 —
Tysk i 5 m. L. Og E. 6 —
Norsk i 5 ni. L. og E. 4 —

— 32 timer.
Platon: Tysk i 6 m. 4 timer

Latin i 6 m. og 5 ni. 12 —
Religion i 6 m. 2 —
Religion i 4 m. 2 __
Tysk i 3 m. 5 —
Norsk i 3 ni. 5 —

— 30 timer.
Christie: Græsk i 1 lg. 7 timer

Latin i 4 ni. 7 —
Geografi i 4 ni. 2 —
G-eografi i 3 in. 2 —
Historie i 3 ni. 3 —
Norsk i 4 m. L. og E. 5 —
Tysk i 4 m. L. og E. 6 —

— 32 timer.
Berg*) : Mathematik! 2 lg- 3 timer.

do. i 1 lg- 2 __
do. i 6 ni. 6 —
do. i 5 m. L. og E. 8 —
do. i 4 m. L. og E. 9 —

Regning i 3 m. a. 5 —
— 33 timer.

*) I andet halvaar har hr. Bergs timer været fordelte saaledes: 
hr. Thrane har havt timerne i 1 1g., 6 m. og 5 m., 
hr. Schøyen har havt timerne i 2 lg., 4 m. og 3 m. a.
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Fridtz: Naturfag i 6 m. 2 timer
do. i 5 m. L. og E. 4 —
do. i 4 m. 2 —
do. i 3 m. 3 —
do. i 2 m. a. 2 —
do. i 2 m. b. 2 —

— 14 timer.
Raabe: Engelsk i 5 in. 5 timer

Historie i 6 m. g —
Geografi i 5 m. 5 —

— 10 timer.
Fearnley: Mathematik i 3 lg. 3 timer

Geografi i 6 m. 2 —
— 5 timer.

Munthe: Tegning i 6 m. 1 time
do. i 5 m. 2 —

— 3 timer.
Grøndahl : Sang i .gymnasiet 2 timer

do. i middelskolen 3 —
— 5 timer.

Larsen: Tegning i 4 m. 1 time
do. i 3 m. 2 —
do. i 2 m. a. 2 —
do. i 2 m. b. 2 —

— 7 timer.
Seeberg: Gymnastik i gymnasiet 3 timer

do. i 6 m. og 5 m. 3 —
do. i 4 m. og 3 m. 3 —
do. i 2 m. a og b 3 —
do. i 1 m. 3 —
do. i 3 f. 2 —

Skrivning i 4 m. 1 —
do. i 3 m. 2 —

— 20 timer.
Prestrud: Religion i 3 m. 3 timer

Religion i 2 m. a. 3 —
Norsk i 2 m. a. 5 —
Tysk i 2 m. a. 6 —



37

Tysk 
Historie 
Geografi
Skrivnin;

i 2 m. b.
i 2 m. a.

6
3
2
3

timer

—
31 timer

i 2 m.
g i 2 m.

a.
. a.

Myhre: Religion i 2 m. b. 3 timer
Norsk i 2 m. b. 5 —
Historie i 2 m. b. 3 —
Geografi i 2 m. b. 2 —
Skrivning i 2 m. b. 3 —
Regning i 3 m. b. 5 —

do. i 2 m. a. 4 —
do. i 2 m. b. 4 —

29 timer
Frøken Holstad: samtlige fag i 1 m. undtagen sang og gymnastik.
Frøken Julie Anderssen: sang i 1 m. 1 time.



IV. Timernes fordeling sees af følgende tabel:

3
2 
1
6
5
5
4
4

2
2
1

lg- 
lg- 
lg- 
m.
m. 1. 
ni. e. 
Dl. ]. 
m. e. 
ni.
ni. a. 
ni. b. 
ni.

4
41)

1) Af disse har 1 time været kombineret.
2) » — • 2 timer > kombinorndo.
3) s — 3 — » —
4) » — - 4 — » — (to til skriftlig)
5) » — . 2 — » — (stiletimer).

31)
3
32)
32) 
4 3) 
43) 
5
5
5

1
4
43)
53)
43) 
53)
5
5
5
5

1 discipel af

SC 
pi

OD

3
3
2 
6

62) /, 
G2) C
5 . 2
4 3
4 3
4 4

i fransk.

1

2

2
2
2
2

G
ym

na
sti

k

1

2 disciple af gymnasiet har læst engelsk istedenfor fransk.
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Y. Undervisningen.
Undervisningen har i alt væsentligt fulgt undervisningsplanen, 

som er meddelt i aarsberetningen for skoleaaret 1886—87,

Yl. Examina.
Examen artium 1888.

Øverste klasse af latingymnasiet havde 12 elever, hvilke samt
lige fremstillede sig til examen artium. Af disse erholdt 4 karak
teren meget, godt, 3 godt, 3 temmelig godt, 2 rejiceredes ved den 
skriftlige prøve.

De specielle karakterer sees af følgende tabel :

(nr. 2, 3 og 5) som krigsskole

Navne.

N
or

sk
 sk

r.
La

tin
 sk

r.
M

at
he

m
. sk

r.
1 Re

lig
io

n.
 ___

__
N

or
sk

 o
g 

ok
ln

or
sk

.

La
tin 'S 

g 
5

Il 
1

H
ist

or
ie

._
__

__
__

1 M
at

hm
. m

.

II 
rang 

1

Hoved
karakter.

1. Feilberg-Hansen, S- 
(disc, af skolen i 5 aar) 3 3 5 3 3 3 4 5 5 3 2 5 44 Teinro. g.

2. Gade, H. F. G. R.
(disc, af skolen i P/z aar) 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 18 Meg. g.

3. Grønn. S H. F.
(diss. af skolen i 2 aar) 3 4 5 3 3 2 3 5 5 3 2 4 42 Temm.g.

4. Gundersen, A.
(disc, af skolen i 6 aar) 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 24 Meg. g.

5. Klem, F.
(disc, af skolen i 3 aar) 3 4 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 33 Godt.

6. Klem, G. G.
(disc, af skolen i 3 aar) 3 4 4 2 3 4 6 3 4 4 2 ° 43 Temm.g.

7. Moy, 0.
(disc, af skolen i 3 aar) 4 4 4 2 2 2 3 2 3 3 2 33 Godt.

8 Nielsen, F. W.
(disc, af skolen i 5 aar) 3 4 0 1 2 2 2 2 2 3 1 4 31 Godt.

9. Nielsen, H.
(disc, af skolen i 4 aar) 3 4 2 1 2 1 2

1
2 3 3 2 1 26 Meg. g.

10. Platou, T. H.
(disc, af skolen i 3 aar) 3 3 1 1 2 2 2 2| 3 3 2 1 25 Meg. g.

Af disse underkastede 3 sig 
aspiranter examens mundtlige del for undervisningsinspektionen.
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Desuden var anmeldt 1 privatist til klassisk examen artium, 
nemlig:

Lie, Erik Røring Mønnichen, som erholdt karakteren »tem
melig godta (40 : 12).

Det mindre gode udfald af eksamen for enkelte kandidaters 
vedkommende var ikke uventet. Allerede ved juletider rettede 
bestyreren en henvendelse til deres forældre, hvori han bestemt 
tilraadede at lade dem gaa øverste klasse om igjen. Af grunde, 
som bestyreren fandt at burde respektere, ønskede forældrene 
imidlertid, at de skulde forsøge sig. Skolen blev da stillet mellem 
det valg enten ifølge lovens bestemmelse at negte eleverne adgang 
til skolen fra 1ste mars eller løbe den risiko, som var forbunden 
med at anmelde samtlige. Kirkedepartementet har nemlig iaar 
negtet skolerne ret til at tillade disciple, for hvis anmeldelse de 
ikke vil overtage ansvaret, at deltage i enkelte fag som hospi
tanter. Da flere utvilsomt ikke vil de kunne bestaa eksamen, hvis 
de i de sidste maaneder skulde undvære skolens undervisning, fandt 
bestyreren sig opfordret til at anmelde alle.

Til censorer ved examen artium var af kirkedepartementet 
beskikket følgende herrer:

I religion.................................
I norsk og oldnorsk . . .
I latin......................................

I græsk.................................
I fransk .................................
I historie og geografi .
I mathematik...........................

hr. pastor Godal.
» cand. mag. V. Aubert.
» rektor Müller og cand. mag. 

Grøterud.
» dr. A. Torp.
» cand. mag. Julius Schram.
» cand. mag. Josef Caspary.
» dr. Horn og dr. Elling Holst.

Opgaverne ved de skriftlige prøver var følgende:

Norsk, skriftlig.

Nr. 1: Middelhavets verdenshistoriske betydning.
Nr. 2: Hvad kan der siges for og imod luksus?
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Latinsk oversættelse.

(E praefatione operis a L. Junio Columella primo post 
Christum natum saeculo compositi, quod inscriptum est De Re 
Rustica.)

Saepenumero multos audio culpantes agrorum inf ecunditatem; 
quidam ubertate nimia prioris aevi defatigatum solum existimant 
neqnire pristina benignitate praebere mortalibus alimenta. Equidem 
nostro potius vitio istud accidere reor, qui rem rusticam pessimo 
cuique servorum velut carniflci ad supplicium dedimus, quam ma- 
jorum nostrorum optimus quisque optime tractaverat. Atque ego 
satis mirari non possum, quare eloquentiae studiosi seligant ora- 
torem, quem imitentur; qui aedificare velint, fabros et architectos, 
qui navigia mari concredere, gubernandi gnaros advocent, et, ne 
singula persequar, ei studio, quod quis agere velit, peritissimum 
rectorem adhibeat, — sola res rustica tara discentibus egeat quain 
magistris. Agri culturae enim neque doctores, qui se professi 
sint, neque discipulos cognovi. At sine agri cultoribus mortales 
ali non posse manifestum est. Quo magis prodigii simile est, quod 
accidit, ut res corporibus nostris vitaeque utilitati maxime con
veniens minime usque ad hoc tempus esset consummata*),  idque 
sperneretur genus retinendi amplificandique patrimonii, quod omni 
crimine caret. Nisi forte aequius existimamus capere praedam ex 
militia, quae nobis nihil sine sanguine et cladibus alienis affert. 
An bellum detestantibus maris et mercaturae alea habenda est 
optabilior, ut terrestre animal homo ventorum et maris irae objec- 
tus se fluetibus audeat credore semperque ritu volucrum quarundam 
peregrinus ignotum pererret orbem? An faeneratorum quaestus 
probabilior est, etiam iis invisus, quibus succurrere videtur? An 
honestiores ducam clientium salutationes circumvolitantium limina 
potentiorum? Superest, ut dixi, unum liberale et ingenuum rei 
familiaris augendae genus, agri culturae. At nunc et ipsi praedia 
nostra colere dedignamur, et nullius momenti esse ducimus peritis
simum quemque villicum facere, vel si nescium, certe aliquem, qui, 

*) Connsummare, bringe til fuldkommenhed.
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quod ignoret, celeriter addiscat. Omnes patres familiarum falce 
et aratro relictis intra murum correpsimus et in circo polius ac 
theatro qnam in segetibus et vineis manus movemus. Noctes libi- 
dinibus et ebrietatibus, dies ludo vel somno consumimus, atque nos- 
met ipsos ducimus fortunatos, quod neque orientem solem videmus 
neque occidentem.

Mathematik, skriftlig.

I.
Første led i en arithmetisk række er 2 gauge saa stort som 

1ste led i en geometrisk; 3die led i begge rækker er ligestore; 
6 te led i den arithmetiske er 10 mindre end 5 te led i den geo
metriske. Find 1ste led i begge rækker og forholdseksponenten i 
den geometriske række, naar denne forholdseksponent skal være 
et helt positivt tal, og den arithmetiske rækkes differents er 
lig 1 •

II.

Find de værdier af x, som tilfredsstiller ligningen:
3 sin. 2x — sin. 2 x — cos. 2x = 0.

III.

En kegleformet kuglesektors kalot har samme fladeindhold 
som den begrænsende kegleflade. Find forholdet mellem høiderne 
og forholdet mellem volumerne af den kegle og det kuglesegment, 
hvoraf sektoren bestaar. Beregn keglens topvinkel.

Uliddelskoleeksamen 1888.

Af skolens elever underkastede 10 sig middelskoleexamen, 6 
paa latinlinjen og 4 paa engelsklinjen, af hvilke 2 rejiceredes ved 
den skriftlige prøve. De øvrige bestod examen med følgende 
resultal:
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I.. Latinlinjen.
1. Bøhn, Sverre Olaf................................................. meget godt 1.54
2. Mellbye, Gudbrand................................................. udm. — 1.25
3. Michelsen, Carl Fredrik Julius..............................meget — 2js
4. Middelfart, Gustav Adolf......................................— — 1.93
5. Omsted, Georg..........................................................— — 2.32
6. Thygesen, Harald Ulrich Sverdrup . . . udm. — I.29

II. Engelsklinjen.
Bing, Jens.................................................................meget godt 2.50
Tofte, Einar ............................................................. godt 2.90

1 privatist var anmeldt, der rejiceredes i det skriftlige.

De af kirkedepartementet beskikkede censorer ved denne 
skole var:

I religion. . .... hr. cand, theol. Fosse.
- norsk . . . . . . . « cand, theol. Vig Andersen.
I tysk.... . . . . hr. cand Bratt.
- latin . . . . . . » cand. mag. Grøterud.
- engelsk . . mr. Thurgood.
- fransk . . . . . . 'hr. cand. philos. Hougen.
- historie . . . . . » cand. mag. Sundt.
- geografi , . . . » cand. philos. Siewers.
- mathematik . . . . » skolebestyrer Thor.
- naturfag reallærer P. M. Petersen.
- tegning. . . . . . . » tegnelærer Spjeldnæs.
- skrivning . . . . • » lærer Gran.

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

Norsk stil.

Fortæl om den nytte, vi har af vore skove.
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Tysk stil.

I aaret 1714 *) blev der bygget et høit taarn paa en af de 
største kirker i Kjøbenhavn. Under arbeidet hændte det en dag, 
at en tømmersvend kom i trætte med sin mester og i vrede paa
stod, at han var en lige saa god tømmermand som han. Da tog- 
mesteren uden at sige et ord en lang bjelke og lagde den ud fra 
toppen af stilladset, greb en øks, gik med den ud paa bjelken og 
huggede den med et sikkert hug fast i bjelkens ende. Derpaa 
vendte han sig om og gik tilbage ind i taarnet og befalede svenden 
at gaa ud og hente øksen. Denne gik ogsaa raskt derud. Men 
da han vai’ kommen paa den yderste ende af bjelken og vilde 
gribe efter øksen, forekom det ham, som om der var to økser. 
Han raabte derfor til mesteren og spurgte, hvilken af dem han 
skulde tage. Da skjønte mesteren, at han var bleven svimmel, og 
sagde: »Gud være din arme sjæl naadig«. I samme øieblik styr
tede svenden ned og slog sig ihjel.

Latinsk stil.
Paa den tid, da kong Antiochus rustede sig til krig mod ro

merne, skrev Hannibals uvenner til Rom, at der var sendt brev 
fra Hannibal til Antiochus, og at gesandter hemmelig var komne 
fra kongen til ham. Romerne var ikke uvidende om, at Hannibal 
var meget begjærlig efter at fornye krigen, og de havde ikke glemt, 
hvor store nederlag den puniske1') anfører havde tilføiet dem. De 
besluttede derfor at sende gesandter til kartliagernes2) senat for at 
forlange, at Hannibal skulde udleveres^). Da gesandterne kom til 
Karthago^) flygtede Hannibal til Antiochus, af hvem han blev 
venlig modtaget;5) han kunde dog-ikke overtale kongen til at føre 
hæren over til Italien og angribe romerne der. Romerne fordrev 
Antiochus fra Grækenland, og da han var vendt tilbage til Asien, 
blev han tvunget til at slutte fred. Blandt andet lovede han at 
overgive Hannibal til romerne. Ogsaa dengang undkom ®) Hannibal; 
men faa aar efter tog han gift for ikke at falde i romernes hænder.

5) Modtage excipere. 6) Undkomne elabi. ’) Skarns menneske: wretch.

*) Skrives med bogstaver.
’) Punicus. 2) Carthaginienses. 3) Udlevere Hedere. ^Carthago, inis.
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Engelsk stil.
Under den franske revolution var en adelsmand ved navn 

Le-fort bleven grebet og kastet i fængsel som tiende af friheden 
og sit fædreneland. Hans hustru, der frygtede det værste, forsøgte 
ethvert middel, som mod og kjærlighed kunde tinde paa, for at 
redde ham, dog uden held. Da kjøbte hun for en betydelig penge
sum tilladelse til at aflægge ham et besøge i fængslet. Til fastsat 
tid viste hun sig for sin mand, iført to dragter, den ene udenpaa 
den anden. Uden at give eller at modtage noget kjærtegn, tog 
hun hurtig af sig den yderste dragt, og hvor meget end manden 
vægrede sig, lykkedes det hende dog at overtale ham til at tage 
denne paa og lade hande blive tilbage i hans sted. Forklædningen 
viste sig fortrinlig. Le-fort slap ud og flygtede. Først den følgende dag 
opdagedes listen. — »Dit skarns menneske!«,1) udbrød da fangevogte- 
»ren, »hvad har du gjort ?« — »Min pligt«, svarede hun; »gjør du din!«

Regning og konstruktionstegning.
(For gutter.)

Formiddag.
I.

A lod bygge et hus, som var beregnet til at ville koste ham 
19 000 kr. i fuld færdig stand. Kjelderen blev gravet 12.5 m. 
lang, 8,4 m. bred og 1.5 m. dyb. Udgravningen og bortkjøringen 
af gruset blev betalt med kr. O,?o pr. læs. I hvert læs toges 0.5 
m3. Opmuringen af kjelderen kostede kr. 1 263,75. Da disse ar
beider var udførte, fandt han, at deres kostende svarede til bereg
ningen. Den øvrige del af beregningen fik han derimod opført 16 
pct. billigere end beregnet. Hvad kom altsaa huset til at koste?

IT.
En kapital paa 40 000 kr, er udsat paa rente. Ved det 1ste 

aars udløb blev der af aarets rente borttaget 600 kr., medens 
resten af samme blev udlaant til 1/z ptc. høiere rente end kapitalen 
selv. Ved enden af 2det aar var den oprindelige kapital herved 
voxet op til 42 645 kroner. Til hvilken procent var kapitalen 
udlaant ?
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Eftermiddag.

III.
Beregn fladeindholdet af en rhombe med 20 cm. omkreds, naar 

den ene diagonal er 2 cm. større end den anden.

II.
Konstruer en retvinklet triangel, hvori den ene kathet er 10 

cm. og den indskrevne cirkels radius 4 cm. Forklar fremgangs- 
maaden.

hwlud I I I I I I I ~~l [

Projektionstegning.

Følgende figurer, opstillede af læreren efter det ham tilstillede 
rids, forlanges aftegnede i horizontal og vertikal projektion.

En kvadratisk klods ligger paa horizontalplanet saaledes, at 
dens ene sideflade danner en vinkel paa 30° med det vertikale 
projektionsplan. Midt paa denne staar en ret kegle. Til keglen 
støtter sig en regiilær, 6-kantet pyramide, der staar med spidsen 
paa horizontalplanet og saaledes, at pyramiden og keglens akser 
ligge i en plan parallelt med det vertikale projektionsplan.

Den kvadratiske klods: grundfladeside 6 cm., høide 2.5 cm.
Afstanden fra dens midtpunkt til det vertikale projektionsplan 

6 cm.
Keglens grundflades radius 3 cm., høide 10 cm.
■Pyramidens grundflades større radius 3 cm., høide 10 cm.
Afstanden fra pyramidens spids til midtpunktet af grundfladen 

i den kvadratiske klods 8 cm.
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VI. Forskjelligt.
1. Skolepenge beregnes fra begyndelsen af den maaned, hvori 

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

2. For udmeldelse gjælder en frist af to maaneder; der betales 
altsaa skolepenge helt ud for to maaneder foruden den, hvori 
udmeldelsen sker. Enhver discipel, som er anmeldt til examen 
artium eller til middelskolens afgangsexamen, betaler skolepenge 
til skoleaarets udgang.

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

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

5. Skolens disciple maa ikke røge tobak paa byens gader eller 
pladse eller andre offentlige steder; heller ikke maa de besøge 
kaféer eller restaurationer, medmindre de er ifølge med forældre 
eller foresatte eller andre paa disses vegne. Dersom disciple 
af skolen ønsker at danne foreninger sig imellem eller at være ■ 
medlemmer af andre selskabelige foreninger, maa de dertil 
have bestyrelsens samtykke. De maa ikke uden bestyrelsens 
tilladelse paa nogen maade optræde offentlig (f. eks. ved dra
matiske forestillinger, koncerter, turnfester m. m.).

Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder har 
maattet forsømme, uden at det har været muligt forud at give 
skolen underretning og indhente dens samtykke, da maa der i den 
meddelelse, som bagefter indsendes, ikke blot gjøres rede for for
sømmelsens grund, men ogsaa for grunden til, at skolens samtykke 
ikke itide kunde indhentes.
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Endvidere bedes følgende bemerket:
6. Ingen fritages for gymnastik uden efter lægeattest, eller for 

sang uden sanglærerens bestemmelse.
7. Til gymnastikøvelserne anskaffer alle elever turnsko, fra 4de 

middelklasse tillige turnbukser. Denne bestemmelse er taget 
ikke alene af hensyn til øvelserne, men ogsaa for at spare 
elevernes almindelige klæder.

8. Gutternes ydertøi maa forsynes med forsvarlige ophængnings
stropper.

9. Al handel og bytten eleverne mellem er forbudt.
10. Det er ikke tilladt at medbringe andre sager paa skolen end 

saadanne, som skal bruges.

Da det undertiden, formedelst den lette adgang, som dertil er 
hos enkelte antikvarboghandlere, hænder, at gutter sælger dels sine 
egne, dels sine kameraters bøger, anmodes forældre og foresatte 
om saavidt gjørligt at paase, at saadant utilbørligt salg ikke finder 
sted. Ved henvendelse til skolen vil man til enhver tid kunne 
faa besked om, hvilke bøger, der er i brug, og hvilke der i tilfælde 
kan sælges.

Forældrenes opmærksomhed henledes paa, at der fremdeles er 
anledning for gutterne til at faa kjøbt melk hos pedelen for en 
rimelig pris.

Følgende raad vil forældrene gjøre vel i at iagttage med hen
syn til børnenes forhold i hjemmet.

1. Lad børnene gaa tidlig tilsengs, de mindre ikke senere end 
kl. 8, de større ikke senere end kl. 9, og de ældste ikke senere 
end kl. 10. Husk, deres arbeide begynder tidlig, og børn 
trænger mindst 9 å 10 timers søvn.
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2. Sørg for, at børnene spiser godt om morgenen, og at de lige
ledes faar solid niste med sig paa skolen. Deres liovedarbeide 
skal gjøres paa frokosten.

3. Lad børnene efter middagen opholde sig i fri luft og tillad 
dem ikke at læse sine lekser før P/2 å 2 timer efter maal- 
tidet.

4. Lad børnene indtage sine aftensm aal tider mindst én time før 
de gaar tilsengs.

5. Giv børnene en bestemt arbeidstid, og paase, at denne benyttes 
ordentlig. Det vil da vise sig, at hjemmelæsningen i de lavere 
middelklasser som regel ikke vil kræve mere end 1 a 1V2 
time, i de høiere middelklasser og gymnasiet mere end 2 å 
272 time.

6. Sørg for at læsningen foregaar under god naturlig eller kun
stig belysning.

7. Tillad ingen lekselæsning efter kl. 8. Aftentimerne kan bedst 
bruges til sund morskabslæsning.

8. Hold børnene til leg og fornuftig idræt.
9. Forbyd tobaksrygning i enhver form. Erfaring viser, at den 

hos gutter svækker arbeidslysten og arbeidskraften.

Send børnene paa skole med engang. Skolerne giver den 
solideste og mest planmæssige undervisning.

Skolen havde som sedvanlig i september 1887 en uges exer- 
cerøvelser. Lørdag den 24de september havde skolen udflugt til 
den vakre Tanumhøide i Bærum, beliggende en halv mils vei fra 
Sandviken station, hvorfra der marscheredes under musik. Veiret 
var ualmindelig smukt og varmt. De større gutter spillede fodbal, 
de mindre morede sig med forskjellige lege. Efter middagen fore
toges endel øvelser i exercitie. Kl. 5 marscherede man tilbage til 
stationen.

I februar maaned 1888 havde skolens disciple premieskirend 
ved gaarden Riis i Vestre Aker. Disciplene var delte i 3 klasser:

4
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Iste klasse fra 5 m.—3 lg., 2den klasse 3 m. og 4 m., 3dje 
klasse 2 m. og 1 m. Deltagernes antal var 34.

Premievinderne var i
1ste klasse: 1. Herman Gade, 1 Ig.

2. Karl Thurman, 8 lg.
3. Harry Shepherd, 6 m.
4. Vilhelm Henie, 5 m.
5. Vilhelm Samson, 5 m.

David Copperfield.
Tegnebog.
Slipsnaal. 
Reiseflaske.
Blyant.

2den klasse: 1. Haakon Sørensen, 4 m.
2. A. Mowinckel, 4 m.
3. Martin Møller, 3 m.
4. Chr. Eckhoff, 3 m.

Djurklons eventyr.
Slipsnaal.
Portemonnæ.
Bæger.

3die klasse: 1. Fredrik Fuglesang, 2 m. Fra det høie nord af 
Topelius, desuden som 
extrapræmie et par 
guldknapper, (udsat af 
løitnant Seeberg).

2. Arthur Svendsen, 2 m. Album.
3. Johs. Olsen, 2 m. Kniv.
4. Francis Sinclair, Bæger (udsat af frøken

Holstad).
Præmierne var anskaffede ved bidrag dels af lærerne, dels af

eleverne.

Sundhedstilstanden.
Af difterit har der været tre tilfælde, et i 2den smaakl., et’ 

i 3dje smaakl. i juleferierne, og et i 3dje middelkl. De to første 
medførte desværre døden.

Af skarlagensfeber indtraf der ialt 9 tilfælde i forskjellige 
klasser.

Den i byen herskende meslingeepidemi optraadte her ved sko
len efter .juleferierne, navnlig i de lavere klasser. Da ikke et 
større antal paa engang var angreben, var det ikke nødvendigt at 
afbryde undervisningen, der imidlertid selvfølgelig maatte skride 
langsommere frem. Ved paasketider var epidemien saagodtsom ophørt.
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Regler
for

Sløidundervisningeii ved Anderssens latin- og realskole.

§ 1. Sløidundervisningeii er valgfri. Adgangsberettigede er gym
nasiets og middelskolens disciple fra 2den middelklasse af.

§ 2. Disciplene undervises i partier paa omtrent 12 med 3 timers 
ugenti. undervisning. Denne foregaar i omtrent 7 å 8 
maaneder af aaret. Aarskurset deles i to terminer ; 
første termin gaar fra 15 septbr. til jul, anden termin fra 
15 januar til udgangen af april. Por liver termin erlægges 
kr. 10 forskudsvis. Udmeldelse for den følgende termin 
maa ske inden dennes begyndelse.

§ 3. Undervisningen meddeles efter en planmæssig ordnet model
række; intet arbeide maa foretages uden forelagt model eller 
tegning.

§ 4. Der skal i skolerummet i alle dele herske god orden. En
hver gjenstand, der benyttes, selv det i brug værende verk
tøi, bør altid forefindes paa foreskreven plads. Verktøi, som 
er bestemt for fælles brug, maa straks efter afbenyttelsen 
bringes paa sin plads. Man maa være forsigtig med at 
behandle verktøiet, saa det saavidt muligt ikke kommer til 
at bære merker efter brugen. Verktøi, der beskadiges, maa 
straks forevises læreren; er beskadigelsen skeet ved ufor
sigtighed eller med forsæt, erstattes skaden af eleven.

Naar undervisningen slutter, rydder disciplene og gjør 
rent efter sig efter lærerens nærmere anvisning.

Pedelen bortskaffer daglig høvlflisen og tørrer støv.
§ 5. Med hensyn til forpligtelse til fremmøde, sygdom, forfald af 

anden art, forsømmelse, opførsel o. 1. gjælder skolens almin
delige disciplinariske bestemmelse. Hver maaned gives en 
karakter for disciplens flid og forhold, der indføres i hans 
karakterbog.
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§ 6. Læreren fører bog over partierne. Numeret paa den model, 
hvormed, disciplene beskjeftiger sig, opføres i en dagsrnbrik. 
Forsømmelser og deres grund anmerkes.

§ 7. Disciplene faar frit det fornødne virke. Ved hver termins 
afslutning udskilles de af læreren godkjendte arbeider, hvor
efter disciplene faar tage dem med hjem som sin eiendom.


