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I. M. Platou:

En liden kirkehistorie for middelskolen.

Oldkirken.

§ 1. Dommen over jadefolket Jerusalems ødelæggelse i aaret 
70 eft. Kr. f.

Frelseren havde varslet: Eders hus skal lades eder øde, og 
der skal ikke blive sten tilbage paa sten, og jøderne havde selv 
nedkaldt forbandelsen over sig, da de raabte: Hans blod komme 
over os og over vore børn! Og det varede ikke længe, førend 
Herrens dom over det troløse folk kom.

De romerske landshøvdingers voldsomhed og undertrykkelser 
eggede jøderne til oprør. Forgjæves advarede Agrippa den anden 
sine landsmænd mod at begynde krig med de mægtige romere. 
I aaret 66 reiste de sig og kjæmpede med fortvilelsens mod.1)

Nero sendte sin feltherre Vespasian mod dem; men da 
denne aaret efter ved Neros død blev ophøiet til keiser, overlod 
han krigens fortsættelse til sin søn, Titus. Han indesluttede 
Jerusalem fra alle kanter, og nøden blev stor i staden. Det var 
just ved paasketid, og en mængde mennesker fra alle lande var 
strømmede sammen til Jerusalem. Forgjæves formanede Titus 
dem til at underkaste sig; han høstede kun haan for sin mildhed.

’) Den jødiske historieskriver, Josef ns, har skrevet et verk om 
denne jødernes sidste fortvilede krig. .
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Da tænkte han at gjore dem mere eftergivende ved at bruge haard- 
hed. De jøder, som blev fangne, lod han korsfæste, lige indtil 
500 om dagen, saa længe der fandtes trær nok til kors, og hele 
omegnen lignede en skog af trær.

Inde i byen steg hungersnøden snart til det høieste. Der 
var ikke næringsmidler at opdrive for nogen pris. Penge tabte 
sit værd, fordi man intet brod kunde faa for dem, og der var ikke 
længer forskj el paa rig og fattig. Venner myrdede hverandre for en 
bid brod. En fornem jødinde slagtede sit eget barn og spiste det. 
Alligevel vilde de ikke hore om overgivelse.

Mange gav alt, hvad de eiede, for en skjeppe hvede eller byg 
og lukkede sig saa inde i sine huse, hvor nogle spiste kornet raat, 
andre gav sig til at bage brod deraf; men førend det endnu var 
stegt, tog de det af ilden og sloges om det. Hungeren ophævede 
al skam og undseelse.

Endelig blev Titus herre over staden; men endnu stod borgen 
med templet tilbage. Sion og Moria skulde forsvares til det yderste, 
og Titus maatte opkaste nye skanser for at beleire templet.

Forgjæves befalede han, at tempelbygningen skulde skaanes. 
En romersk soldat greb en brandfakkel og kastede den ind i templet 
gjennem det saakaldte gyldne vindu. Snart stod den herlige byg
ning i lys lue. Titus bod, at il len skulde slukkes; ingen hørte 
paa, hvad han sagde. Soldaterne trængte frem, myrdede og brændte. 
Blod flød i strømme ned ad trapperne. Ildens brag og de doendes 
skrig opfyldte luften; luerne slog ud fra tempeltaget og lyste ud 
over den ulykkelige by, og overalt lød gjennemtrængende jammer
skrig, saa bjergene gav gjenlyd deraf. I forgaarden havde samlet 
sig 6000 mænd, kvinder og born; ikke én af dem slap derfra med 
livet. Da romerne endelig var trætte af at myrde, bød Titus, at 
kun de skulde dræbes, som blev grebne med vaaben i haand; de 
øvrige skulde gjøres til fanger.

Tallet, paa dem, som under hele krigen blev gjorte til fanger, 
gik op til mange tusen, og de, som døde, til over en million1). 
En mængde fanger sendtes til Ægypten, hvor de maatte arbeide i

*) Efter Josefus. 
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stenbruddene. Mange endte sit liv ved de blodige skuespil, hvor 
de til romernes forlystelse maatte kjæmpe med lover og tigre. De, 
som var under 17 aar, solgtes'som slaver; men prisen var liden, da 
kjoberne var faa. Mange tusen døde af sult, endnu før deres 
skjæbne var bestemt, dels fordi vagten af had ikke vilde give dem 
noget at spise, dels fordi de vægrede sig ved at spise, hvad man 
gav dem; hedningernes mad var uren fode for de strenge joder.

Titus holdt i Rom et glimrende triumftog, hvorved skuebrødet, 
lysestagen og lovbogen blev baarne til skue foran ham.

§ 2. Forfølgelser mod de kristne.

Ved udgangen af det første aarhundrede havde evangeliet om 
Jesus Kristus trængt langt frem baade blandt jøder og hedninger. 
P aul u s, hedningernes apostel, havde grundet menigheder i Lilleasien, 
Makedonien og Grækenland; i Rom selv havde der dannet sig en 
stor menighed, og kristne kirker fandtes rundt om i landene ved 
Middelhavet, især i de store byer. Men evangeliet om en kors
fæstet frelser var «jøderne en forargelse og grækerne en daarlighed». 
Allerede joderne havde forfulgt de kristne. Stefanus blev den 
forste kristne martyr, og nogle aar senere led Jakob, Johannes’s 
broder, martyrdøden. Jerusalems ødelæggelse og templets under
gang stansede jøderne i deres forfølgelse. Men desto større blev 
deres iver for at egge hedningerne til at forfølge de kristne. De 
afskyeligste løgne og bagvaskelser om Kristus og de kristne satte 
de i omløb.

I førstningen havde hedningerne seet paa de kristne som en 
jødisk sekt, der ikke var værd at lægges merke til; men kristen
dommens store udbredelse vakte snart opmerksomhed. De he
denske vismænd spottede deres tro paa en korsfæstet frelser. 
Folket kunde ikke tænke sig en gudsdyrkelse uden templer og ofre; 
i dets eine var derfor de kristne ikke andet end frække gudsfor
agtere, som de gav skylden for alle ulykker. «Guderne vil ikke 
sende regn; kast de kristne for loverne!» raabte de ophidsede 
masser. Kristendommen vilde ikke lade sig nøie med at faa en 
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plads ved siden af de andre religioner; den vilde være religionen; 
aabent udtalte den sin hensigt og sit sikre haab om at ville for
trænge alle andre religioner. Men den fare, som saaledes truede 
hedendommen, kunde ikke være ligegyldig for staten; saa node var 
religion og stat forenede, at den enes fald ogsaa maatte true den 
anden med fald. Deraf kommer det, at flere af de keisere, som 
vi ellers er vante til at regne til de gode keisere, var de værste 
til at forfølge de kristne. Man regner 10 forfølgelser.

Den forste forfølgelse var under keiser Ner o. I aaret 64 
udbrød der en forfærdelig ildebrand i Rom; kun fire bydele stod 
uskadte tilbage. Keiseren var ikke i byen, men blev alligevel mistænkt 
for at have sat ilden paa. Por at vælte denne mistanke fra sig gav 
Nero de kristne skylden for brandstiftelsen, og en grusom forfølgelse 
mod de kristne begyndte. Nogle blev syet ind i vilde dyrs hud 
og saa kastet for hunde; andre heldte de olje over, bandt dem 
saa til en pæl i de keiserlige haver og satte ild paa dem om 
natten ligesom fakler, medens keiseren forklædt som vognkjorer 
glædede sig over det blodige skuespil. Det var ved denne forføl
gelse, Peter og Paulus led martyrdøden.

Da Markus Aurelius herskede over romerriget, var Polykarp 
biskop i Smyrna i Lilleasien. I sin ungdom havde han hørt 
apostelen Johannes fortælle om sit samvær med Herren. Markus 
Aurelius saa med foragt paa de kristne og deres martyrfreidighed. 
Han bød, at man skulde opspore de kristne og ved pinsler tvinge 
dem til frafald. Især gik det ud over menigheden i Smyrna. Det 
var under festlegene, forfølgelsen begyndte. Mange kristne var 
allerede pinte og dræbte, da mængden egget til raseri begyndte at 
skrige paa Polykarp og forlange, at biskopen skulde brændes, fordi 
han havde lært saa mange af med at ofre til guderne.

Ikke af frygt, men for menighedens skyld og efter sine venners 
indtrængende bønner trak Polykarp sig tilbage til et landsted udenfor 
byen. Her havde han en drøm: Han saa sin hovedpude staa i 
flammer. Da anede han sit endeligt og sagde: «Jeg skal blive 
brændt levende».

Snart efter blev hans opholdssted røbet, og der blev sendt ud 
soldater for at gribe ham. Han kunde have flygtet, men vilde 
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ikke; han sagde kun: «Guds vilje ske!» Han lod sætte mad 
for soldaterne; selv blev han længe staaende i inderlig bon til Gud.' 
Saa blev han ført til byen. Statholderen ynkedes over den ærvær
dige oldings graa haar og lovede ham frihed, hvis han vilde bande 
Kristus. Men Polykarp svarede: «I 86 aar har jeg tjent Kristus, 
og han har aldrig gjort mig noget ondt ; hvorledes skulde jeg da 
kunne spotte min konge, som har frelst mig?» Statholderen truede 
med at kaste ham for vilde dyr; men heller ikke det havde 
nogen virkning. «Da lader jeg dig brænde», sagde statholderen- 
Polykarp svarede: «Du truer med en ild, som brænder en kort 
tid; du kjender ikke den evige strafs ild, som er beredt for de 
ugudelige». Folket raabte hoit og anklagede ham som «Asiens 
lærer, de kristnes fader og gudernes foragter». Især var joderne 
ivrige. I en hast blev der haaret ved sammen til et baal. Man 
vilde binde ham; men han sagde: «Lad det være! Han, som giver 
mig kraft til at udholde ilden, vil ogsaa give mig kraft til at staa 
paa baalet uden baand». Fra baalet hørte man ham prise Herren, 
som agtede ham værdig til at lide, døden for Jesu Kristi skyld. 
Da han havde sagt amen, blev baalet tændt; men flammerne syntes 
ikke at ville røre ved hans legeme; de slog til siden og stod som 
et seil udspændt af vinden. En bøddel traadte til og gjennem- 
borede ham med et sverd.

De kristne samlede op hans ben og gjemte dem som et dyre
bart minde om sin gamle biskop.

Omtrent paa samme tid led en kristen slavinde, Blandina 
hed hun, martyrdøden i Lyon. Hun blev pisket, sat paa en 
gloende jernstol, kastet for en vild tyr og endelig dræbt af bød
delen. Hun havde et spædt legeme, men udholdt alligevel alle 
pinsler under den freidige bekjendelse: «Jeg er en kristen, og 
hos os. gjor man intet stygt».

Martyrernes lig laa i dynger paa gaderne i Lyon, indtil de 
endelig blev brændte, og asken strøet i Rhone.

I over 200 aar rasede forfølgelserne mod de kristne. Enkelte 
keisere lod dem faa dyrke sin Frelser i fred; men snart kom der 
en anden, som igjen lod forfølgelserne begynde.

De to sidste forfølgelser overgik de tidligere ' i grusomhed. 
Det var ikke længer enkelte menigheder, som det gik ud over.
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Det blev en kamp paa liv og dod mellem kristendom og hedenskab. 
Kristendommen skulde udryddes inden romerrigets grænser.

Da viste det sig, hvem der havde troens kraft. Mange laa 
under for de grufulde pinsler og faldt fra. Keiseren lovede dem 
livet, hvis de vilde udlevere sine hellige skrifter; nogle gav 
istedenfor bibelen andre skrifter og reddede livet ved denne list. 
Men mange blev standhaftige og gik martyrdøden imøde med lov 
og pris. Ja, der var mange, som ikke vilde vente, men trængte 
sig frem for at vinde martyrkronen. Den taalmodighed, hvormed 
de kristne bar alle pinsler, kunde ikke andet end gjøre et mægtigt 
indtryk paa de hedninger, som var vidne hertil. Mange var ogsaa 
de, hvis hjerter derved aabnedes for troen paa den herre, der kunde 
give sine en saadan kraft. Saaledes tjente selve forfølgelserne 
til at udbrede Kristi navn i verden; derfor har en gammel kirke
fader sagt: «Martyrernes blod er kirkens udsæd».

§ 3. Konstantin den store (323—337). Forfølgelserne ophører.

Konstantin den store gjorde ende paa de blodige forføl
gelser. Paa et af sine krigstog, fortælles der, saa han et syn, et 
straalende kors paa himmelen med den indskrift: «Ved dette 
skal du seire». Han gjorde sig en fane med dette tegn i, og 
seiren fulgte hans korsfane. Det var vel mest politiske hensyn, 
som bragte Konstantin til at slutte sig til de kristnes tro. Porst kort 
for sin død lod han sig døbe i den mening, som han forresten 
delte med flere, at det var bedst at udsætte med daaben til det 
sidste for saaledes at blive renset for alle sine synder. Hans liv 
er plettet af mange grusomheder; men for kristendommen har han 
gjort saa meget, at kirken af taknemmelighed har kaldt ham «den 
store».

Snart reiste sig prægtige kirker, i Rom var der ikke mindre 
end 40, de kristne begunstigedes paa alle maader, kaldtes til em
beder og æresposter, og prestestanden kom i stor anseelse. Alt 
dette var godt og vel; men i andre henseender var forandringen 
alt anden end god. Hidtil havde forfølgelserne lutret Kristi kirke. 
Nu, da det kunde lonne sig at være en kristen, var der mange, 
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som af verdslige hensyn lod sig bevæge til at tage imod daaben, 
og tallet paa dem, der kun havde Kristi navn, men ikke Kristi 
aand, blev stort. Meget af kristendommens renhed og kraft gik 
vel herved tabt; men hedenskabets magt var brudt for stedse inden 
romerrigets grænser, evangeliet om den korsfæstede frelser fortsatte 
sit seierslob til de fjerneste egne af riget, ja endnu længer, lige 
til Indien, og kristendommen viste sin magt til at gjennemtrænge 
saavel statslivet som det borgerlige og huslige liv. Slaveriet ophørte 
lidt efter lidt; egteskabet blev anseet for helligt og ukrænkeligt; 
der blev bygget fattighuse, sygehuse og stiftelser for gamle og for 
forældreløse børn.

Hvor afgjort end Konstantin havde stillet sig paa de kristnes 
side, viste han dog maadehold mod hedningerne. Anderledes blev 
det under hans tre sønner. Hedenske helligdomme blev plyndrede 
for at fylde det keiserlige skatkammer; de kristne, som for havde 
været de forfulgte, blev nu selv ivrige forfølgere, og hedningerne 
maatte flygte til afsidesliggende egne for at frelse livet.

Endnu en gang søgte hedenskabet at stanse kristendommen 
i dens seierslob. Keiser Julian, Konstantins brodersøn, som 
siden har faaet navnet «den frafaldne», sluttede sig med be
geistring til de hedenske vismænd og satte sig det til sit livs 
maal atter at bringe hedenskabet til hæder og ære. De blodige 
kristenforfølgelser fornyede han vistnok ikke; han brugte mere 
list end magt; han mente, at naar bare det gamle heden
skab igjen fik udfolde sig i sin glans, vilde kristendommen 
blegne af sig selv. Men det harmede ham stedse, at hans arbeide 
ikke bar frugt, og de kristne ventede derfor det værste. Da kom 
budskabet om, at Julian var død paa et tog mod perserne. Hed
ningerne blev slagne med rædsel; men i kirkerne var der jubel.

Julian var den sidste hedenske keiser i det romerske rige; 
han havde gjort det sidste fortvilede forsøg paa at holde heden
skabet oppe; men det havde kun tjent til at vise dets afmagt. 
Snart blev afgudsdyrkelsen stemplet som forbrydelse.
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§ 5, Atanasius. Det første almindelige kirkemøde i Nikæa 325.

Atanasius var bare 30 aar gammel, da han blev biskop 
i Alexandria. Paa hans tid havde en ung prest, Arius, fremkaldt 
et stort røre inden kirken. Han kom nemlig frem med den lære, 
at Sønnen ikke var Gud i samme forstand som Faderen; Sønnen 
var skabt af Faderen, lærte Arius, forat han igjen skulde skabe 
verden. Denne lære, at Kristus ikke er Gud fra evighed af, 
strider aldeles mod den hellige skrifts ligefremme ord. Alligevel 
var der mange, selv blandt kirkens første læsere, som holdt med 
Arius. Da striden saaledes greb vidt om sig, sammenkaldte keiser 
Konstantin i aaret 325 det første almindelige kirkemøde j 
Nikæa i Lilleasien. Omtrent 300 biskoper mødte frem. Her 
viste Atanasius i et greit og veltalende foredrag, at Arius’s lære 
førte til forkastelse af den hele kristendom; thi den, som skal 
være vor frelser, kan ikke være en skabning; det kan alene den 
være, som er sand Gud.

Arius’s lære blev ogsaa dømt som vranglære, og man vedtog 
en trosbekjendelse, den s. k. nikænske tr osbekj e n del s e, 
som ligner den apostoliske, men endnu skarpere udtaler troen 
paa Kristus som sand Gud.

Men endnu varede striden i mange aar. Arius og nogle af 
hans ivrigste tilhængere maatte vistnok vandre i landflygtighed; 
men da keiseren snart igjen skiftede sind, blev Arius kaldt tilbage, 
og Atanasius maatte gaa i landflygtighed, fordi han modig negtede 
at indsætte Arius i hans embede igjen. De følgende keisere holdt 
snart med arianerne og snart med de rettroende, og Atanasius 
blev gjentagne gange forvist og atter kaldt tilbage. 20 aar af sit 
liv tilbragte han i landflygtighed; men altid holdt han urokkelig 
fast ved sin tro. Kirkens tredje almindelige trosbekjendelse, de n 
atanasianske, har faaet navn efter denne kirkefader; den er 
dog ikke skreven af ham, men meget senere.

§ 6. Augustin.

Augustin er født i Nord-Afrika. Faderen var hedning, men 
hans moder, Monika, var en from kristen kvinde. Der var store 



1890] I. M. Platou : En liden kirkehistorie. 9

evner hos gutten, og han gjorde god fremgang i skolen; men han 
var ogsaa meget forfængelig. 17 aar gammel kom han til Kartago 
for at studere. Han læste flittig de hedenske vismænds skrifter 
for derved at lære at blive taler. Her kom han sammen med en 
del slette kamerater, der forte et skamløst liv. Forgjæves advarede 
Monika ham. Augustin holdt sin moders formaninger for kjærring- 
snak og skammede sig ved at følge dem. Midt i dette vilde liv 
vaagnede der imidlertid længsel efter noget høiere; han følte 
sig mæt af tomme glæder, og da han paa paaskefesten saa folk 
strømme til kirken, fik han hjemve efter sin gamle tro. Monika 
sørgede over sin søns vilde liv; men en drøm trøstede hende. 
Hun såa i et syn sønnen staa der, hvor hun stod. En gammel 
biskop trøstede hende ogsaa ved at sige: Det er umuligt,' at en 
søn, for hvem saadanne taarer fældes, kan fortabes.

Snart forlod Augustin Kartago og drog til Rom; men han 
fandt ikke, hvad han søgte. Saa kom han som lærer i veltalenhed 
til Milano. Her levede dengang biskop Ambrosius1), der stod i 
stort ry for sin veltalenhed. Augustin ?gik i kirke ikke for at 
høre Guds ord, men for at studere veltalenhed. Men Guds ord 
gjorde sterkt indtryk paa ham, og minderne fra barndommen duk
kede frem igjen. Monika, der var reist efter sin son, glædede sig 
over den forandring, som var foregaaet med ham. Naadens time 
nærmede sig. En dag, som han sad ude i haven og bad: Herre, 
hvor længe vil du være vred? da hørte han en syngende barne
stemme fra et nabohus gjentage ordene: Søg og læs! For Augustin 
var det en stemme fra Gud. Han tog bibelen frem, og hans sjæl 
fandt hvile i troen paa Jesus Kristus: Paaskeaften 387 blev han 
døbt af Ambrosius; han var nemlig ikke bleven døbt som barn. 
Monikas bønner var hørte.

Augustin vilde nu med sin moder vende tilbage til Afrika; 
men paa veien døde Monika. Kort før sin død havde hun en 
samtale med sin søn om det evige liv; hun fortalte ham sin drøm, 
og at hun nu syntes, at hendes livs maal var naaet, da hendes 
drøm var opfyldt.

*) Den bekjendte salme: O store Gud, vi lover dig (Te deum laudamus) 
er af ham og kaldes efter- ham den ambrosianske lovsang.
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Angustin blev prest og senere biskop i Nord-Afrika. Bispe- 
gaarden gjorde lian til et kloster, i hvilket byens prester fik bolig. 
Med dem levede han sammen til stor velsignelse for de unge og 
glæde for ham selv. Under maaltiderne blev der læst høit af 
skriften eller af de gamle kirkelærere. Han prædikede hyppig og 
blev ikke træt af at undervise de unge. Han var de fattiges fader 
og hele menighedens sjælesorger. I den hellige skrift var han 
hjemme som faa. Størst fortjeneste har Augustin derved, at han 
klart og greit har udviklet for os skriftens lære om synd og naade 
saaledes, som vi især lærer af Pauli brev til romerne og galaterne. 
Augustin havde gjennem egne oplevelser lært at kjende syndens 
forfærdelige magt i ham, og han havde erfaret Guds uforskyldte 
naade. Denne sin erfaring kunde han ikke nok faa indprentet; 
han vidste jo. at det var skriftens ligefremme lære. Herved kom 
Augustin i strid med en britisk munk, P ela gins, som var kommen 
til Rom.

Pelagius vilde ikke hore noget om arvesynden. Vistnok, sagde 
han, er synden almindelig; men det kommer ikke deraf, at ethvert 
menneske efter Adams fald fodes med synd, men skyldes alene det 
slette eksempel. Barnet trænger derfor ikke til daaben. Mennesket 
kan af egen kraft holde sig fri for synd og gjore det gode. Kristus 
bliver saaledes ikke vor frelser fra synd og død, men kun vor 
lærer og et forbillede, som viser os, hvad vi maa gjore for at 
blive salige.

Denne lære, som efter dens ophavsmand kaldes pelagianisme, 
forer til fornegtelse af kristendommens kjerne, Guds uforskyldte 
naade i Kristus Jesus.

Augustin traadte med kraft op imod den og skrev skrift paa 
skrift om arvesynden og Guds naade. Pelagianismen blev ogsaa 
forkastet paa et almindeligt kirkemøde, og Pelagius dømt som 
vranglærer.

Men i ett stykke stemte Augustins lære ikke med bibelen. 
Idet han gik ud fra den sætning, at mennesket af sig selv intet 
kan gjore til at blive frelst, kom han til den slutning, at Gud har 
udvalgt nogle til salighed, andre til usalighed; de, som han har bestemt til 
salighed kan ikke modstaa hans naade. Alle andre overlader Gud til 
retfærdig dom. Denne Augustins lære om Guds forudbestemmelse 
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strider jo mod skriftens ligefremme ord: «Gud vil, at alle menne
sker skal blive salige og komme til erkjendelse af sandheden» (1 
Tim. 2, 4). Den vakte derfor ogsaa megen forargelse og modstand. 
Somme sagte at undgaa denne haarde lære ved at slaa ind 
paa et midtspor mellem Augustin og Pelagius. Disse, som snart 
tik navnet halvpelagianere, mente, at menneskets vilje til det gode 
ved syndefaldet var svækket, men ikke ganske tabt. Naar et 
menneske bliver frelst, saa skyldes det baade Guds naade og dets 
egen vilje. Denne lære, som syntes saa grei, vandt mange tilhængere. 
Men i grunden er den ikke andet end pelagianisme kun i en finere 
form. Lidt efter lidt lærte man ogsaa at indse det, og efter lange 
stridigheder blev Augustins lære om synd og naade godkjendt 
som kirkens lære; men den paastand, at Gud skulde have 
bestemt nog'le mennesker til det onde, blev afvist og stemplet 
som falsk lære.

Augustins sidste dage var meget tunge. Vandalerne over
svømmede Afrika. I to maaneder havde de beleiret hans bispe
sæde, da Augustin faldt i en heftig feber og døde, syngende bods
salmer, 76 aar gammel (aar 430). Snart efter kom hele Nord- 
Afrika i vandalernes vold. Barbarerne lod dog hans grav være 
i fred.

Augustin var ikke blot Afrikas biskop, men hele den vester- 
lanske kirkes ypperste lærer.

§ 6. Gudstjenesten og livet.

De forste kristne havde ikke kirker som vi; man samledes i 
husene hos hverandre. Var de kristnes tal i en by steget saa, at 
der ikke var noget enkelt hus, som kunde rumme alle, delte man 
sig paa flere steder; nogle samlede sig til gudstjeneste her, andre 
der. Ved begyndelsen af det tredje aarhundrede havde de kristne 
allerede begyndt at bygge egne kirkebygninger. Disse var simpelt 
udstyrede og i regelen af træ. Under forfølgelserne blev disse 
kirkehuse dels nedrevne, dels opbrændte. De kristne maatte da 
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ty til kjeldere, huler eller store skoge for uhindret at holde sin 
gudstjeneste. Ofte tog man under forfølgelserne sin tilflugt til de 
underjordiske kirkegaarde, katakomberne1), som saaledes i nødens 
stund baade tjente som kirker og som skjulested.

Efterat roligere tider var oprundne for kirken under Kon
stantin den store, reiste der sig en mængde pragtfulde kirkebyg
ninger rundt om i hele det romerske rige.

Kirkehuset bestod af et midtskib og to sideskibe. Paa begge 
sider af midtskibet stod to soilerader, som skilte mellem midtskibet 
og sideskibene. Indgangen var fra vest. I den østlige ende af 
midtskibet var en halvrund udbygning, kirkens allerhelligste, vort 
kor. Her stod alteret, som oventil var dækket af en marmorplade 
med alterdug paa. Langs væggen i koret fandtes en række stole 
bestemte for presterne. Der, hvor koret begynder, stod to læse
pulte eller katedre af marmor, en paa høire og en paa venstre 
side; herfra forelæste man stykker af den hellige skrift. Stundom 
blev der ogsaa prædiket fra disse pulte; men ikke sjelden talte 
biskopen fra sin lænestol eller trone i koret.

Ikke alle fik lov til at være tilstede under hele gudstjenesten. 
Enhver, som var falden i en eller anden grov synd, blev udelukket 
af menigheden og kunde først, naar han havde vist sikre tegn paa 
en alvorlig omvendelse, blive optagen igjen. Saadanne «bodfærdige», 
som ventede paa at blive tagne til naade igjen, havde sin særegne 
plads, langt tilbage i kirken, og de fik ikke være tilstede, naar 
nadveren blev uddelt. Der kunde gaa uger, maaneder, ja flere aar 
hen, for denne bodstid var omme. Efter endt prøvetid aflagde de 
en syndsbekjendelse, og da først blev de optagne igjen og fik lov 
til at nyde nadveren. Saa streng var den tids kirketugt.

D De største og merkeligste katakomber ligger rundt omkring Kom. 
Fra det femte aarhundrede af gik det af brug at jorde de døde i 
disse mørke gange. Nu og da kom en enkelt munk ind i kata
komberne for at holde bøn paa de dødes grave; men lidt efter lidt 
forfaldt nedgangen til dem, og ingen kjendte mere veien. I den 
nyere tid har man foretaget talrige udgravninger af denne under
jordiske by, og derved er vort kjendskab’ til oldkirkens historie 
i mange retninger bleven udvidet.
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De kristnes liv midt i hedningeverdenen, deres indbyrdes 
kjærlighed, som tvang hedningerne til at udbryde: «Hvor disse 
kristne elsker hverandre!» men fremfor alt deres martyrfreidighed 
bragte mange hedninger og jøder til at banke paa kirkens dør. 
Men de blev ikke optagne med én gang. De maatte, før de blev 
døbte, gjennemgaa en omhyggelig forberedelse, som ofte strakte sig 
gjennem flere aar. I al denne tid fik heller ikke disse vordende 
kristne (katek urnener kaldtes de) lov til at være tilstede, naar 
nadveren blev nydt. Først naar denne forberedelse var tilende, 
blev katekumenen døbt, iført hvide klæder og salvet med olje. 
Nu fik han for første gang være tilstede ved hele gudstjenesten 
og nød nadveren sammen med den øvrige menighed.

I kirkens allerførste tid var nydelsen af nadveren altid forbunden 
med de saa kaldte «kjærlighedsm aal tider», hvortil enhverbragte med sig, 
hvad der blev nydt (sml. 1 kor. 11, '20—22); men disse maaltider 
faldt bort lidt efter lidt. Den skik holdt sig dog længe, at man 
hver søndag bragte med sig gaver bestaaende især af brød og vin til 
Guds hus. Det var som et offer, man vilde bringe Gud. Aller
helst skede dette paa særlige mindedage som fødselsdage eller 
martyrernes dødsdage. Saaledes kom man lidt efter lidt til at 
betragte nadveren som et offer, menigheden bragte Gud. Heraf 
har den romersk-katolske kirkes lære om nadveren som en ublodig 
gjentagelse af Kristi offerdod videre udviklet sig.

De første kristne kom daglig sammen i templet, hvor de holdt 
sin gudstjeneste. Men inden udgangen af det første aarhundrede 
var det almindeligt at helligholde søndagen, som allerede Johannes 
kalder «Herrens dag». Dog samledes man mangesteds ogsaa paa 
andre dage til gudstjeneste.

Den fest, som tidligst blev feiret af de kristne, var paasken. 
Paaskemorgen lød allevegne menighedens hilsen: «Kristus er op
standen!» hvortil der blev svaret: «Ja, han er sandelig opstanden!» 
Det var deres store glædesdag. Fanger blev løsladte, skyldnere fik 
sin gjæld eftergivet, fattige modtog rige gaver, og slaver fik friheden. 
Søndag efter paaske bar de nydøbte for sidste gang sine hvide klæder1).

') Deraf kommer det, at søndag efter paaske mangesteds (saaledes 
hos os) er bleven almindelig konfirmationssøndag.
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Først i det fjerde aarhundrede begyndte de kristne at feire 
en særegen fest til minde om Kristi fødsel (julefesten 25de decbr.) 
Derimod opstod tidlig epifaniefeste n, som feiredes til minde 
om Kristi aabenbarelse for hedningerne (Mat. 2, 1—12) og senere 
som missionsfest (helligtrekongersdag 6te januar).

Kirken i middelalderen.

Slutningen vil blive trykt i aarsberetningen for Stavanger off. 
skole for den høiere almendannelse 1889—90.
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Skolens udvikling 1880—90.

Ved udgangen af dette skoleaar kan Anderssens latin- og real
skole se tilbage paa en 10-aarig virksomhed. Skjont. dette tidsrum 
i og for sig er for kort til at opfordre til en vidtløftigere historisk 
redegjørelse, har jeg dog ikke anseet det ubetimeligt at give en 
kort oversigt over skolens udvikling og virksomhed i disse 10 aar, 
der kan synes at have været grundlæggende for dens tilværelse.

Skolen begyndte sin virksomhed i august 1880 med 3 forbere
delsesklasser, 1ste, 4de og 5te middelklasse. Fra 1881 af var forbere
delsesskolens og middelskolens samtlige klasser igang. 1 1882 opret
tedes 1ste klasse af latingymnasiet, der siden 1884 har havt alle tre 
klasser igang. I 1889 oprettedes 1ste klasse af realgymnasiet, hvis 
tre klasser vil være i virksomhed fra august 1891. Skolen vil da 
altsaa have alle led i virksomhed, forberedelsesafdeling, middelskole, 
latin- og realgymnasium.

Ifølge hoieste resolution af Ilte november 1881 fik skolen ret 
til at afholde middelskolens afgangsexamen med samme virkning som 
de offentlige skoler. Første gang, middelskoleexamen holdtes, var i 
1882. Ved kongelig resolution af 7de april 1885 fik skolens besty
rer ret til for 3 aar at afholde examen artium ved sin skole med 
samme virkning som de offentlige gymnasier. Samme aar havde 
skolen sit første kuld oppe til examen artium. Denne ret blev for
nyet indtil videre ved kongelig resolution af 16de mårs 1888.

Skolen havde fra august 1880 til april 1884 sit lokale i Nissens 
skoles tidligere lokale i Rosenkrantzgaden nr. 7. Den 7de april 
1884 tilflyttede den imidlertid sin smukke og rummelige nye skole
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bygning i Uranienborgveien nr. 7. En vidtløftigere beskrivelse af 
skolebygningen med varme- og ventilationsapparat findes i aarsberet- 
ningen for 1883. Bygningen indviedes ved en høitidelig fest den 16de 
april 1884, hvorom skolens program for samme aar indeholder nær
mere meddelelse.

Skolens første undervisningsplan for forberedelsesskolen og mid
delskolen udarbeidedes i 1881 og findes i aarsberetningen for 1882. 
I aarsberetningerne for 1883 og 1884 gives en nærmere redegjørelse 
for fremgangsmaaden ved undervirningen i tysk, latin, engelsk, reg
ning, mathematik og naturkundskab. I aarsberetningen for skole" 
aaret 1886—1887 findes skolens nye plan for forberedelsesskolen, 
middelskolen og latingymnasiet med tilføret redegjørelse for frem
gangsmaaden ved undervisningen.

Skolen begyndte i august 1880 med 46 elever; dette antal 
voksede i skoleaarets lob til 69. Høieste discipeltal i 1ste kvartal 
de følgende aar var:

I 1882: 157, hvoraf i forberedelsesskolen 56, i middelsko
len 101.

I 1883: 209, hvoraf i forberedelsesskolen 73, i middelskolen 
125, i gymnaset 11.

I 1884: 237, hvoraf i forberedelsesskolen 71, i middelskolen 
142, i gymnasiet 24.

I 1885: 283, hvoraf i forberedelsesskolen 93, i middelskolen 
156, i gymnasiet 34.

I 1886: 290, hvoraf i forberedelsesskolen 98, i middelskolen 
158, i gymnasiet 34.

I 1887: 291, hvoraf i forberedelsesskolen 81, i middelskolen 
177, i gymnasiet 33.

I 1888: 303, hvoraf i forberedelsesskolen 88, i middelskolen 
186, i gymnasiet 29.

I 1889: 307, hvoraf i forberedelsesskolen 84, i middelskolen 
200, i gymnasiet 23.

I 1890: 303, hvoraf i forberedelsesskolen 85, i middelskolen 
191, i gymnasiet 27.

Høieste elevantal havde skolen 4de kvartal 1887: 311.
Antallet af klasser, der det første aar var 5, er ved skole

aarets slutning 14, hvoraf i forberedelsesskolen 3, i middelskolen 7 
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(4de middelklasse er parallelklasse), i latingymnasiet 3 og i real- 
gymnasiet 1.

Skolen voksede i de første aar meget raskt; ogsaa efterat den 
fik samtlige klasser af de forskjellige skoletrin igang har den kunnet 
glæde sig ved en jevn sogning. Imidlertid har ogsaa den nedgang 
i studerende elevers tal, som har fundet sted over det hele land, 
ogsaa øvet sin indflydelse paa denne skole, hvor forøvrigt gymnasie
klasserne altid maa blive’ forholdsvis svagt besatte, da middelskolen 
som regel kun har enkelte klasser.

I aarene 1882—90 har 150 disciple underkastet sig middel- 
skoleexamen ved skolen) af hvilke 8 har faaet udmerket godt, 89 
meget godt, 53 godt. 26 har ikke bestaaet examen.

I tidsrummet 1885—90 har 53 underkastet sig examen artium, 
af hvilke 3 har faaet udmerket godt, 27 meget godt, 16 godt, 5 
temmelig godt. 5 har ikke bestaaet examen.

Skolen har altid fulgt den regel at føre frem saa mange af sine 
elever som muligt, selv om der for enkeltes vedkommende var rime
lighed for, at de ikke vilde bestaa examen, naar der var et begrundet 
ønske hos deres forældre om, at de skulde faa prøve sig.

Folgende lærere har i det forløbne ti-aar virket ved skolen 
som fast ansatte:

Bestyrer:

Anderssen, Otto, cand. mag. 1 880—901).

Inspektører:

Lowum, Alf, cand. mag. 1881—90, inspektør 1883—90.
Platou, I. M. S., cand. theol. 1883—89, inspektør 1887—89.

Adjunkt i Stavanger 1889.

0 Hvor ikke anderledes er anført, gjælder de angivne tider fra 1ste au
gust til 31te juli.

Anderssens skole 1889—90. 2
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Lærere:

Groth, Peter, cand. mag. 1880—87. For tiden assuranceagent i
New York.

Hermanstorff, Lyder, cand. mag. 1880—81. For tiden konst, ad
junkt ved Kristiania katliedralskole.

Jensen, Otto, cand. theol. 1880—1881, -1882—83. Residerende
kapellan til Berg.

Klingenberg, Th. O., cand. real. 1880—81. Adjunkt i Drammen.
Linthoe, Hjalmar, premierloitnant. 1880—85.
Munthe, Holm, arkitekt. 1880—89. Første assistent hos stadskon

duktøren i Kristania.
Rimmereid, Martinus, cand. theol. 1880—84, august—oktober

1886. Amtsskolebestyrer.
Woll, Hans, cand. theol. 1880—85. Kateket i Fredrikshald.
Blaker, Sigvald, prest. 1881—90.
Christie, Hartvig, cand. mag. 1881—90. Skolebestyrer i Kri

stiania.
Fearnley, Thomas, cand. real. 1881—88. Kontor-chef i Kristiania.
Gröndahl, O. A., cand. philos., sanglærer. 1881—90.
Hamilton, William Thorod, cand. real. 1881—85. Adjunkt i Kri- 

stianssand.
Helgebye, P. B., cand. theol. 1881—-82. Sogneprest til Vadsø.
Isaachsen, Daniel, cand. real. 1881—83. Universitetsstipendiat.
Kristiansen, Oskar, cand. mag. 1881—90.
Gundersen, Bertrand, cand. mag. 1882—85. Skolebestyrer i Kri

stiania.
Berg, Olaf, cand. real. 1883—90.
Søraas, M., cand. mag. 1883—86. Skolebestyrer i Kristiania.
Segelcke, N., cand, theol, 1883—decbr. 1884. Personel kapellan 

i Kristiania.
Seeberg, F. G., premierloitnant. 1883—90.
Lochen, Arne, dr. philos. 1884—86, 1889—90.
Domaas, H. W., cand. theol. Jan.—juli 1885. Residerende kapel

lan til Selbu.
Renneberg, H. R, cand. mag. 1885—90.
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Oftedahl, N., cand. real. 1885—deebr. 1886. Skolebestyrer i Mandal
Raabe, J. J., cand. mag. 1885—90.
Isaachsen, Th., cand, theol. 1885—86. Sjomandsprest i Amsterdam.
Prestrud, 0., seminarist. 1886—90.
Fridtz, R. E., amanuensis. Jan. 1887—90.
Larsen, W., genremaler. 1887—90.
Myhre, A., seminarist. 1887—mars 1890.
Skinvik, J., sløidlærer. 1888—90.
Petersen, A., stud, real., tegnelærer. 1889—90.
Godal, Thore, prest. Jan.—juli 1890.
Buoen, Anders, seminarist. Mars—juli 1890.

Lærerinder:

Tostrup, Hilda. 1880—82. Senere gift med arkitekt Th. Prydtz.
Anderssen, Regine. 1881—90.
Holstad, Emilie. 1881—90.
Nerdrum, Christiane. 1882—90.
Platou. Birgithe. 1884—85. Senere gift med doktor Wüller,

Stavanger.
Corneliussen, Beate. 1885—87. Senere gift med landmand G. Die- 

trichson, bosat i Sverige.
Krogh, Julie. 1885—90.
Anderssen, Julie. 1887—89.

Som kasserer har følgende fungeret:

Klingenberg, Th. O. 1880—81.
Woll, H. 1881—februar 1884.
Halvorsen, Karl. Februar 1884—april 1885.
Anderssen, Julie. 1885—89.
Anderssen, Regine. 1889—90.

Skolens pedeller har været:

Opsahl, Carl. 1880—84.
Steenstrup, Fredrik. 1884—90.
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Allerede fra første stund af havde skolens bestyrer sin opmerk- 
somhed henvendt paa den aandelige overanstrængelse, som antoges 
— i skolens forste tid vistnok ikke uden grund — at finde sted i 
vor høiere undervisning. De vigtigste foranstaltninger til modarbei- 
delse af denne, der her ved skolen i aarenes lob er foretagne, har 
været følgende:

1. Indskrænkning af det daglige hjemmearbeide ved at henlægge 
det væsentlige af det skriftlige arbeide til skolen.

2. Udviklingen af gymnastiken, der allerede fra første stund fik 
3 ugentlige timer fra 1ste middelklasse af. Fra 1885 fik 
ogsaa 3dje smaaklasse 2 ugenti. halvtimer. Gymnasiet har 
derhos havt en time fegtmng ugentlig. Regelmæssige opvis
ninger af enkelte partier eller af skolen samlet indførtes. Sko
len har saaledes deltaget i 2 opvisninger sammen med byens 
øvrige høiere skoler, den 22de mai 1885 og den 24de april 1890. 
Desuden havde hele skolen en særskilt større opvisning den 
10de april 1886. Disse opvisninger har godtgjort, at gymna
stiken har været drevet med kraft og dygtighed. Til den 
almindelige gymnastik har knyttet sig aarlige gymnastik- og 
exercitieøvelser i det fri samt skydeovelser.

3. Forskjelligt slags idræt: skilob, skøiteløb og balspil, hvortil be
styrelsen har laant sin støtte. Her kan ogsaa nævnes, at sko
len regelmæssig har havt aarlige udflugter og udmarscher enten 
med den hele skole eller dele af samme. En enkelt udmarsch, 
hvori gymnasiets elever deltog, omfattede et tidsrum af 3 dage.

4. Sloidundervisning. Denne indførtes i 1888 som frivilligt fag, 
men lagdes ind i den almindelige formiddagsundervisning, hvor
ved faget straks fik en fast stilling. I 1888—89 deltog over 
100 elever i undervisningen. Fra 1889 gik sløiden over til 
at blive fast tvungent fag fra 2den til 5te middelklasse.

5. Indskrænkning af skoletiden i middelskolen og gymnasiet. Un
dervisningen begynder nu tidligst kl. 8,45 og slutter kl. 2,5.

I sammenhæng hermed kan ogsaa nævnes, at skolen har sogt 
at imødekomme kravet paa, at disciplene kan arbeide under saa 
gode hygieniske forhold som muligt ved at indrette den nye skole
bygning i enhver henseende tidsmæssig.
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De bevilgede fripladse (heri ikke medregnet moderation for 
brodre) svarer til et omtrentligt belob, stort 22,000 kroner.

Værdien af skolebygningen med tomt er ca. 140,000 kroner.
Værdien af inventar og læremidler for tiden ca. 12,000 kroner.

I den tale, hvori bestyreren ved skolefesten den 9de juli 1890 
henvendte sig til de tilstedeværende forældre og disciple, meddelte 
han en del af de ovenfor givne træk af skolens udvikling. Han 
udtalte dernæst blandt andet følgende :

«Jeg vil overlade til andre at dømme, om bestræbelserne for at 
gjore skolen til en god og tidsmæssig skole har baaret frugt. Her
om faar andre og først og fremst de, hvis born har besøgt skolen, 
aflægge vidnesbyrd, skjønt det vel ogsaa vil tillades mig — som en 
retfærdig paaskjonnelse af den stab af dygtige medarbeidere, jeg i 
disse ti aar har havt — at udtale den mening, at her har været 
gjort meget godt og nidkjært arbeide, et arbeide, som jeg altid vil 
se tilbage paa med erkjendtlighed. — Hvad mig personlig angaar, 
tor jeg udtale, at jeg valgte lærergjerningen som et kald. Jeg vidste 
meget vel, at veien til ære eller magt ikke gik gjennem de for
dringsløse skolestuer; men jeg havde den tro, at jeg gjennem den 
virksomhed kunde opnaa at øve indflydelse, indflydelse paa unge, 
modtagelige hjerter og sind, som der lærte at elske og ville det 
gode. Jeg havde den tro, at jeg paa denne vei skulde kunne bære 
min sten til det oplysningens og dannelsens bygverk i vort land, 
som saa lykkelig og saa uforstyrret har kunnet drives i dette aar- 
hundrede. Jeg saa i den opgave, som den høiere skole havde at 
udfore i vort folk — hvor ufuldkomne end dens vilkaar og mid
ler er — ikke en luxusgjerning, men en nyttig og ædel sag, og jeg 
troede at besidde visse egenskaber, som gjorde mig skikket til at 
arbeide paa dette omraade. Det tor være, at jeg for ti aar siden 
undervurderede de vanskeligheder, som den høiere skole har at 
kjæmpe med, og at jeg for utaalmodig ventede at se haandgribe- 
lige frugter af vor virksomhed. Naar man er ung, trækker man 
gjerne linjerne i fremtidens perspektiv for korte. Men har jeg end 
med de vekslende tider lært at beregne sikrere evner og muligheder, 
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saa har jeg ikke lært at tvile hverken om skolen eller om ung
dommen.

Ti aar danner ingen historie, hvoraf der kan drages sikre 
varsler for fremtiden; men det er vistnok tilladt af de kjendsgjer- 
ninger, der foreligger, at fælde domme over, hvad der er udrettet, 
og drage visse slutninger for den kommende tid. Hvad lærer nu 
disse ti aar os om skolens pædagogiske værd? Har den magtet at 
fore sine disciple frem til det kundskabsmaal, den aandelige moden
hed, som loven kræver, og har den med held varetaget sin ikke 
mindre betydningsfulde opgave at opdrage ungdommen?

Jeg tror, en upartisk dom vil erkjende, at skolen i det store 
og hele har løst den førstnævnte opgave tilfredsstillende. Jeg tror, 
at de fleste af de disciple, der har afsluttet sin skolegang efter i 
længere tid at have modtaget skolens veiledning, i det store og 
hele har været vel rustede til at begynde livet eller til at fortsætte 
sin videre uddannelse i fagskolerne. Og naar skolens annaler ikke 
blot melder om seire, men ogsaa om enkelte nederlag, saa vil dette 
ikke kunne misforstaaes af den, der uhildet ser paa de forhold, 
hvorunder en privatskole maa virke. Selv den største dygtighed og 
nidkjærhed hos lærerne vil ikke kunne hindre, at enkelte ikke naar 
maalet eller ikke naar det i den normale tid. De større byrder, 
som den gode private skole nødvendigvis maa paalægge forældrene, 
gjør os det til en pligt kun i nødsfald at lade den enkelte disci
pel bruge længere tid end den normale. Undertiden maa det ske; 
thi skolen kan ikke skabe evner eller fremskynde den naturlige 
udvikling.

Hvad det spørgsmaal angaar, om skolen har magtet at gjøre et 
dybere greb i disciplenes hjerte, om den overhovedet har løst den 
opgave, der er skolens største, som den er hjemmets største, i dy
beste forstand at opdrage de unge, saa er det raadeligt at udtale 
sig med forsigtighed, om end ikke uden tillidsfuldhed derom. Der 
findes ingen skoleexamen, som kan afgive en paalidelig dom om 
den side af vort arbeide. Alene livet selv er her den paalidelige 
værdimaaler. At der i vore bestræbelser for at forædle de unges 
sind og hjerte møder os store vanskeligheder, kan ingen være i tvil 
cm, der fuldt erkjender, at menneskenaturen ikke blot har tilboie- 
ligheder i retning af det gode. Her har staaet mangen stille kamp 
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inden disse mure, kampe, som kan have medført skuffelser, men 
ogsaa glædelige frugter. Det tør være, at den strenghed, den noie- 
regnende disciplin, som skolen altsom tiest maa anvende, har været 
folt som en trykkende byrde af mange elever og heller ikke altid 
i oieblikket har kunnet glæde sig ved hjemmets paaskjønnelse; 
men det har neppe slaaet feil, at nødvendigheden af denne streng
hed og denne disciplin jo dog tilsidster bleven indrammet. Jeg slut
ter dette af de mange venlige udtalelser saavel skriftlige som mundt
lige, jeg har faaet af gamle elever, selv saadanne, som paa skolen 
har. været anseet for at være af de vanskelige.

Vilde man spørge mig, i kraft af hvilket grundsyn paa livet 
denne skole arbeider, maa jeg tilstaa, at jeg ingen nye sandheder, 
ingen nye principer har at gjøre rede for. Min livserfaring saavel 
som min skolegjerning har befæstet, har klargjort hos mig den op
fatning, som jeg gjorde gjældende allerede første gang, jeg havde 
den ære at henvende mig til forældrene. Jeg kan med styrket over
bevisning gjentage, at opdragelsen i sin dybeste grund maa være 
sedelig-religiøs. Jeg anser det ikke forsvarligt, at de unges hjerter 
skulde lades ubefrugtet af den sandhed, der imødekommer deres 
dybeste trang og er den sterkeste kraft til et godt menneskeliv. 
Jeg er fremdeles lige overbevist om, at opdragelsen maa tage sigte 
paa at styrke kjærligheden til hjem og fædreland, saa at den opfat
ning kan slaa rod hos de unge, at et godt hjem, et frit fædreland 
er de uundværlige betingelser for et frugtbart virke. Jeg ønsker 
lige varmt som før, at den unge siegt maa medbringe til livets 
kampe et lyst og freidigt syn; thi livet har dog sin mening og sit 
værd, og det er en forsyndelse ikke at arbeide paa at give det det 
indhold og den skjonhed, som det er muligt. I en tid som vor, der 
er rig paa store modsætninger, og som før eller senere tør blive 
vidne til alvorlige brydninger, maa det være alle tænkende opdra
geres pligt at gjøre sit til for at afverge, at disse fører til fare
fulde rystelser for samfundet. Og det kan kun ske, naar et egte 
menneskelig retfærdigt og medfølende sind kan udvikles hos den 
ungdom, hvis høiere udvikling og større dannelse medfører et større 
ansvar. Naar jeg endelig tilføier, at jeg ogsaa ønsker at se vor 
ungdom som kraftig siegt aandelig og legemlig duelig til et 
virksomt liv, har jeg i korthed udtalt, hvad der for mig stiller sig 



Anderssens latin- og realskole. [1889

som opdragelsens og altsaa ogsaa skolens væsentligste indhold og 
form aal.

I troskab mod disse grundsætninger vil vi vedblive at øve vor 
gjerning bramfrit og stille, som en skoles gjerning bør øves. Maatte 
der følge velsignelse med vort arbeide, maatte den tillid og sympati 
ikke svigte, som hidtil har fulgt os».
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Skoleefter retn i n ger.

I. Lærerpersonalet.
Den 20de december 1889 fratraadte inspektor eand. tlieol. 

Platou sin stilling ved skolen som udnævnt til adjunkt i Stavanger. 
Se herom under «Forskjelligt». Platons religionstimer overtoges 
af hr. pastor Thore Godal, og hans øvrige timer af hr. cand. mag. J. 
Morland.

Thore Godal, f. 1856, studentl875, laud., cand, theol. 1880, 
laud. Har tidligere været amtsskolebestyrer paa Jæderen samt i 
Jarlsberg og Larviks amt, lærer ved Sogndals folkehoiskole samt 
ved frk. Sylows pigeskole og Gundersens skole i Kristiania. Fra 
1885 er han personel kapellan hos sognepresten i Vestre Aker.

Jens Jørgen Morland, f. 1860, student 1879, laud., eand. 
mag. 1887 laud. Tidligere lærer ved Qvams skole, fru Ragna 
Nielsens artiumskursus og Gundersens skole.

Den 28de februar 1890 fratraadte skolens lærer Anders Myhre 
som udnævnt til lærer ved den Dahlske skole i Grimstad. I hans 
sted ansattes hr. A. Buøen.

Anders Levors en Buøen, f. 1856, dimitteret fra Asker 
seminarium 1876, meget godt. Tidligere lærer ved almueskolen og 
private middelskoler. Han har derhos gjennemgaaet et kursus ved 
Nääs sløidseminar og et. sloidkursus i Hamar.

Ved skoleaarets slutning fratraadte skolens sløidlærer hr. Jo
hannes Skinvik for at overtage posten som inspektør for sløidunder- 
visningen ved Kristiania folkeskoler. Hans timer vil deles mellem 
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dhrr. Prestrud og Buøen, der begge har gjennemgaaet statens sloid- 
kurser og derhos er uddannede under hr. Skinvik.

Ligeledes fratraadte hr. cand. mag. H. Christie efter at have 
virket ved skolen i 8 aar.

Hr. inspektør Lowum opholdt sig med offentligt stipendium fra 
juli 1889—januar 1890 i Frankrige for at studere fransk og under
visningen i de klassiske sprog. Hans timer overtoges af hr. Mørland.

Frøken J. Krogh har det hele skoleaar havt permission. Siden 
nytaar har hun opholdt sig i England for at studere det engelske 
sprog. Hendes timer har været fordelte paa de øvrige lærere.

Som midlertidige lærere har i dette skoleaar været ansatte hr. 
stud. real. Gabriel Holtsmark (indtil januar 1890), hr. stud, philol. 
Nils Joh. Hagerup Østby og hr. premierløjtnant Louis Bentzen.

Som hjælpelærer i tegning har været ansat hr. stud. real. A.. 
Petersen.

Skolens kasserer, frøken Julie Anderssen, fratraadte sin stilling 
ved forrige skoleaars slutning for at opholde sig to aar i Spanien. 
Kassererposten overtoges efter hende af frøken Regine Anderssen.

Skolens lærerpersonale har altsaa i det forløbne skoleaar været 
følgende:
Anderssen, Otto, cand. mag., f. 1851, skolens bestyrer siden dens 

oprettelse 1880.
Lowum, Alf, cand. mag., inspektør, f. 1853, lærer siden 1881.
Platou, I. M. S., cand. theol, inspektor, lærer siden 1883.
Blaker, Sigvald, prest, f. 1848, lærer siden 1881.
Christie, Hartvig, cand. mag., f. 1859, lærer siden 1881.
Gröndahl, O. A., cand. philos., f. 1847, lærer siden 1881.
Berg, Olaf, cand. real., f. 1859, lærer siden 1883.
Seeberg, F. G., premierløitnant, f. 1852, lærer siden 1883.
Lochen, Arne, dr. philos., lærer siden 1884.
Raabe, J., cand. mag., f. 1861, lærer siden 1885.
Renneberg, H. R., cand. mag., f. 1859, lærer siden 1886.
Fridtz, R. E., amanuensis, f. 1845, lærer siden 1886.
Prestrud, O., seminarist, f. 1854, lærer siden 1886.
Larsen, Wilhelm, genremaler, f. 1854, lærer siden 1887.
Myhre, Anders, seminarist, f. 1859, lærer siden 1887.
Skinvik, Johannes, sloidlærer, f. 1854, lærer siden 1888.
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Petersen, A., stud, real., f. 1858, lærer siden 1889.
Bentzen, Louis, premierloitaant, f. 1864, lærer siden 1889.
Holtsmark, Gabriel, stud, real., f. 1867, lærer siden 1889.
Østbye, Nils, stud, philol., f. 1866, lærer siden 1889.
Morland, J. J., cand. mag., f. 1860, lærer siden 1890.
Godal, Thore, prest, f. 1856, lærer siden 1890.
Buøen, Anders, seminarist, f. 1856, lærei- siden 1890.

Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881.
Holstad, Emilie, f. 1859, lærerinde siden 1881.
Nerdrum, Christiane, f. 1860, lærerinde siden 1882.
Krogh, Julie, f. 1862, lærerinde siden 1885.

Skolens sekretær ,var hr. inspektør I. Platou.
Skolens kasserer var frøken Regine Anderssen. 
Skolens pedel var Fredrik Steenstrup.

Længere og kortere vikariater har i aarets løb været udførte 
af cand. mag. J. Mørland, cand, theol. N. Christie, premierløitnant 
Simensen, frk. Corneliussen o. a.
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IL Disciplene.
A. Disciplenes antal i de forskjellige kvartaler sees af følgende 

schema:

Klasser.
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■Smaaskolen, 3 klasser .... 83 86 85 84

Middelskolen, klasse I . . 28 29 29 29
II a og b 32 32 31 31

III a og b 33 32 31 32
IV a E . 16 16 16 16
IV bE . 18 18 19 18
IV b L . 11 11 11 10
VE. . 14 16 17 16
V L . . 10 10 9 8

VI E . . 23 21 22 22
VI L . . 6 6 6 6

Tilsammen for middelskolen 191 191 191 188

Latingymnasiet 3 klasser 22 23 20 19
Realgymnasiets 1ste klasse 7 7 7 7

Det samlede antal disciple 303 307 303 298

B. Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser:
a) Gjeniiemsnitsalder ved begyndelsen 

af skoleaaret. bl Normalalder

Middelskolen I 96/i2 aar 9 aar.
II 1 0^/12 « 10 «

III 11^/12 « 11 «
IV 123/i2 « 12 «
V 133/i2 « 13 «

VI 147/i2 « 14 «
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Latingymnasiet I 153/i2 aar
II 17*/12 «

15 aar
16 «
17 «III 18 «

Realgymnasiet I 162/12 « 15 «

C. Disciplenes fordeling efter hjemstavn:
Udenbys 27.
Fra Kristiania 276.

III. Fagfordelingen.
Fagene i gymnasiet og middelskolen har været fordelte paa de 

forskjellige lærere saaledes:
Bestyreren: Norsk 

Engelsk 
Engelsk 
Engelsk 
Historie 
Fransk

i 3 Ig.
i 1 rg.
i 6 m.
i 1 rg. & 6 m. (stil)
i 6 m.
i 6 m.

2 timer
3
4

i 2
3
4 — (2dethalvaar3) 

------  18 (17) timer.
Lowum: Latin i 2 Ig. & 1 Ig. 8 timer

Latin i 2 Ig. 2 —
Latin i 1 Ig- 1 —
Græsk i 2 !g. 7 —
Græsk i 1 Ig. 6 —
Latin i 5 m. 5

------  29 timer.
Renneberg: Latin i 3 Ig. 9 timer.

Græsk i 3 Ig. 7 —
Oldnorsk i 3 Ig. 2 —
Oldnorsk i 2 Ig. 2 —
Norsk i 1 Ig. & 1 rg. 1 —
Tysk i 1 Ig. & 1 rg. 1 —
Norsk i 6 m. 3 —
Norsk i 4 m. b 4 —
Tysk i 4 m. b 4 —

33 timer.
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Lochen: Norsk i 2 lg-, 1 lg. & 1 rg- 2 timer.

Blaker: Religion i 3 lg- 2 timer
Religion i 2 lg- 1 —
Religion i 1 lg. & 1 rg- 1 —
Religion i 6 m. 2 —

— 6 timer.

Kristiansen : Fransk i 3 lg. & 2 lg- 2 timer
Fransk i 3 lg. 1 —
Fransk i 1 lg- & 1 rg- 3 —
Tysk i 6 in. 4 —
Engelsk i 4 m. a & b 5 —
Historie i 4 m. b 3 -—

— 1 8 timer.

Berg: Mathematik i 3 lg. o timer
Mathematik i 3 lg. & 2 lg. 1 —
Mathemetik i 2 lg. 2 —
Mathematik i 1 lg. & 1 rg- 2 —
Mathematik i 1 rg. 2 —
Naturfag i 1 rg. 3 —
Mathematik i 6 m. 6 — (2det halvaar 7)
Mathematik i 5 m. 5 —
Mathematik i 4 m. a 6 —
Mathematik i 4 m. b 6 —

— 33 (34) timer.

Raabe: Historie i 3 lg- 3 timer
Historie i 2 lg., 1 lg. & 1 rg. 3 —
Geografi i 6 ni. 2 —
Historie i 5 ni. 2 —
Geografi i 5 ni. 2 —
Engelsk i 5 m. 5 —
Fransk i 5 ni. 2 —
Geografi i 4 m. a 2 —
Geografi i 4 m. b 2 —

23 timer
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Christie: Latin i 6 m. 5 timer
Latin i 6 ni. & 5 m. 2 —
Historie i 4 m. a 3 —

--------------  10 timer.
Fridtz: Naturfag i 1 rg. 2 timer

Naturfag i 6 m. 2 __
Naturfag i 5 m. 3 —
Naturfag i 4 m. a 2 —
Naturfag i 4 m. b 2 —
Naturfag i 3 m. 2 —
Naturfag i 2 m. 2 —

--------------- 15 timer.
Platou ’) : Religion i 5 m. 2 timer

Religion i 4 m. a 2 —
Religion i 4 m. b 2 —
Religion i 3 m. 3 —
Norsk i 5 m. 3 —
Tysk i 5 m. 4 —
Norsk i 4 m. a 4 —
Tysk i 4 in. a 4 —
Tysk i 1 m. (2detlialvaar) 4 —

--------------  28 timer.

Østbye: Latin i 4 m. 6 timer.

Holtsmark: Regning i 2 m. a & b (Ise halvaar) 7 timer.

Prestrud : Norsk i 3 m. 4 timer
Tysk i 3 m. a & b 8 —
Religion i 2 m. 3 —
Norsk i 2 m. 4 —
Tysk i 2 m. a & b 8 —
Geografi i 3 m. 2 —
Geografi i 2 m. 3 —
Skrivning i 1 m. 3 —

--------------- 35 timer.

C Fra januar 1890 overtoges Platons religionstimer af hr. Godal, de øv-
rige timer iaf hr. Merland.
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--------------- 17 timer.

Myhre x) : Historie i 3 m. 3 timer
Regning i 3 m. 4 —
Regning i 2 m.2) 4 —
Religion i 1 m. 3 —
Norsk i 1 m.s) 9 —
Regning i 1 m. 4 —
Historie i 2 m. 3 —
Historie i 1 m. 3 —
Geografi i 1 m. 3 —

32 timer.

Larsen: Tegning i 1 rg. 2 timer-
Tegning i 6 m. Vs —
Tegning i 5 m. 1 —
Tegning i 4 m. 1 —
Tegning i 3 m. 2 —
Tegning i 2 m. 2 —

8V2 time.

Petersen: Tegning i 6 m. V2 time
Tegning i 5 m. 1 —

IV2 time.

Grøndahl: Sang i middelskolen 7 timer.

Seeberg: Skrivning i 2 m. 3 timer
Gymnastik i gymnasiet og 6 m. 3 —
Gymnastik i 5 m. & 4 m. 3 —
Gymnastik i 3 m. & 2 m. 3 —
Gymnastik i 1 m. 3 —
Gymnastik i 3 f. 1 —
Gymnaktik i gymn. (extratime) 1 —

2) Fra januar 1890.
3) Fra januar 1890 3 timer; 4 timer gaves til tysk, der overtoges af hr.

Mørland.

r) Fra mårs 1890 overtoges disse timer af hr. Buøen.
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Skinvik : Sloid i 5 ni. 2 timer.
Sløid i 4 m. (3 partier) 9 —•
Sløid i 3 m. (2 partier) 6 —
Sloid i 2 m. (2 partier) 6 —

23 timer.
Frøken Nerdrum: Skrivning i 3 m. 2 timer.

fag i 1 f. samt skrivning i
Desuden alle 
3 f.

Frøken Anderssen: alle fag i' 3 f. undtagen 
gymnastik.

skrivning og

Frøken Holstad: alle fag i 2 f.

Extraundervisning for elever, der staar tilbage, har været givet 
i timen 8—8,45 for elever af 4 m. i tysk og for elever af 2 m. 
i regning.

Anderssens skole 1889 — 90. 3



IV. Timernes fordeling sees af følgende tabel:
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4 in. b E L 2 4 4 6 a) 5b) 3 2 2 5 1b) 2 3
3 m. a 3 5 4 3 2 2 4 2 2 2 3
3 in. b 3 5 4 3 2 2 4 2 2 2 3
2 m. a 3 4 4 3 2 2 4 3 2 2 ’ 3 3
2 m. b 3 4 4 3 2 2 4 3 2 2 3
1 IB. . 3 9e) 4f) 3 4 4 4 1 3

l) 2 timer norsk kombinerede. a) Kun paa latinlinien.
2) 8 timer kombinerede. b) Kun naa engelsklinien.
3) 2 timer kombinerede c) I andet halvaar 3.
4) 2 timer kombinerede. d) I andet halvaar 7.
6) 2 timer kombinerede. e) I andet halvaar 5.

f) I andet halvaar.
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V. Undervisningen.
I skoleaaret 1889—90 er folgende pensa gjennemgaaede i 

middelskolen og gymnasiet:

Middelskolen.

1ste middelklasse.

Religion: Efter Vogts lille bibelhistorie læst det nye testamente 
og repeteret den hele bog. Katekismens to første parter. 
Bønner. Salmer: 20, 344, 61 1, 133, 136, 346, 237, 
605, 611, 612, 615, 350.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II til pag. 132. Grammatik og 
analyse : Platous eksempelsamling til præpositioner. Digte lærte 
udenad. Diktat to gange ugentlig. Afskrift. Der er henvist 
til Aars’s retskrivningsregler.

Tysk: 2det halvaar. Lassens tyske læsebog til side 22 læst og 
repeteret. Til indøvelse af udtalen læst og oversat 8 sam
menhængende stykker side 61. Øvelser i at oversætte efter 
øret. Afskrift og diktat en time hver uge.

Historie : De vigtigste begivenheder efter Siegw. Petersens Norges 
historie fra 1397 til vore dage. Læreren har fortalt leksen, 
og gutterne har gjengivet den i næste time. Af Nissens 
verdenshistorie læst og repeteret til den thebanske krig 
pag. 44.

Geografi: Horns lille geografi læst Asia, Afrika, Amerika, Australia 
og repeteret den hele bog. Karttegning hjemme og paa skolen. 
Forevist og forklaret geografiske billeder.

Regning: Repeteret division efter Johannesens regnebogs 1ste 
hefte. Gjennemgaaet det nye mynt-, maal- og vegtsystem. 
De fire regningsarter i uensbenævnte tal efter samme regnebog. 

Skrivning: 2det hefte af Hj. Nielsens skriveboger. Afskrift.
Sang: Enstemmig samsang, øvelser i skalaer og i at forstaa 

noternes navne og betoning.
Gymnastik: Gjennemgaaet de almindeligste ordnings- og takt- 

ovelser, lettere kropsbevægelser: fald-, hæng-, armbøining, 
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entring, slingre-entring, sprang over tang, buk og længdesprang. 
Svommebe vægeiser fuldstændig gjennemgaaede.

2 den mid d elklasse.

Religion: Vogts bibelhistorie for borgerskoler til Ruths bog læst og 
repeteret. Luthers katekismus (Odlands udgave) de 5 parter 
læst og repeteret. Hver mandag læst en af søndagsteksterne. 
Læsning i bibelen i tilknytning til bibelhistorien. Gjennem- 
g.aaet kirkeaaret, gudstjenesten og gudshusene. Salmer: 91, 
3, 4, 5, 26, 138 og 136, 175, 349 og 350.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II pag. 161—215 og pag. 
230—244. Hofgaards grammatik læst: §1—31, § 40—87. 
§ 95—105, § 111, §143—161, uden anmerkninger. Analyse 
efter Platous eksempelsamling. Diktat en gang ugentlig. Skille
tegnene indøvede. Ved gjennemgaaelsen er benyttet Aars’s 
retskrivningsregler. Digte lærte udenad. Oplæsning af Bjørnsons 
Bjørnejægeren og 6 kapitler af En glad gut.

Tysk: Kr. Lassens læsebog fra begyndelsen til pag. 55 samt pag. 
60—69 læst og repeteret. Platous tyske schema læst ud og 
repeteret. Skriftlig indøvelse af substantivernes, adjektivernes 
og verbernes bøining. 35 stile og diktater.

Historie: Efter Nissens verdenshistorie læst og repeteret middel
alderen. Stoffet udvidet ved fortællinger.

Geografi: Horns større geografi til Afrika læst og repeteret. 
Stoffet udvidet ved fortælling. Karttegning.

Naturfag: Ved fortælling og forevisning er gjennemgaaet de vig
tigste pattedyr, fugle, krybdyr, padder, fiske, leddyr og 
bløddyr.

Regning: Repetition af de 4 regningsarter med uensbenævnte tal 
efter Johannesens regnebogs 1ste hefte. Regnet blandede 
opgaver i samme hefte. Gjennemgaaet de 4 regningsarter i 
brok efter 2det hefte.

Skrivning: 4de hefte af Hj. Nielsens skriveboger. Afskrift og 
diktat.

Tegning: Retlinjede geometriske figurer.
Sang : Enstemmig sang. Behrens sanglære for skoler I, fra andet 

afsnit ud.



1890] Undervisningen. 37

Gymnastik: Af hævbevægelser er yderlig medtaget: buehæng, 
armbøining, stupslingring, vertikalslingring, slagentring (for
nemmelig paa bom); af «bundne sprang» desuden samtlige 
«indledninger».

3dje middelklasse.

Religion: Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra Ruths bog det 
'gamle testamente'ud. Katekismens 5 parter repeteret. En
kelte afsnit af «bonner, sentenser og hustavlen». Søndags
teksterne er gjennemgaaet. Salmer: 6, 11, 135 (tovers), 136, 
138, 186 (1ste vers), 225 (to vers), 227 (1ste vers), 238, 
266 (to vers), 272 (fire vers), 330 (to vers).

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II fra pag. 279—392. Digte 
lærte udenad. Af Hofgaards grammatik læst formlæren samt 
afsnittet om hoved- og bisætninger og ordstillingen. Analyse 
efter Platous eksempelsamling. Det vigtigste af Aars’s 
retskrivningsregler gjennemgaaet. Oplæsning af B. Bjørnsons 
Bjørnejægeren og Synnove Solbakken. Diktat og gjenfor- 
tælling i alt 36 gange.

Tysk: Kr. Lassens læsebog repeteret pag. 43—50 (sterke verber), 
læst videre fra pag. 57—60 (sammensatte verber) samt pag. 
89—146 med forbigaaelse af enkelte stykker. Pauss og 
Lassens tyske læsebog pag. I —10. Repeteret Platous schema 
og læst af Hofgaards grammatik § 53—82, § 98—149 (uden 
anm.). Knudsens stiløvelser mundtlig gjennemgaaet til pag. 
14 (med forbigaaelse af tidsbestemmelser ved præpos.). Stil 
efter Kr. Lassens læsebog og Knudsens stiløvelser en gang ug.

Historie: Schjøths verdenshistorie fra den perikleiske tid til 3dje 
tidsrum pag. 185.

Geografi: Horns større geografi fra Afrika til Balkanhalvøen. 
Karttegning.

Naturfag: Sørensens lærebog fra fuglene bogen ud.
Regning: De fire regningsarter i brøk, brudden brøk, decimalbrøk 

indøvet mundtlig og skriftlig. Derefter gjennemgaaet enkelt 
reguladetri. Johannesens regnebog er benyttet. Gjennemgaaet 
Getz’s kontruktionsopgaver til nr. 36. Hovedregning.
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Skrivning: Hj. Nielsens forskrifter 5te hefte (taktskrivning) 
samt skjenskrivning i afskrift efter bog.

Tegning: Sammensatte retlinjede figurer. Cirkler og krumlinjede 
former. H. Pettersens tegneapparat benyttes.

Sang: Enstemmig sang. Behrens sanglære for skoler II, fra 
begyndelsen til syvende afsnit.

Gymnastik: Som i 2den klasse.

4demiddelklasseaogb.

Religion: Vogts bibelhistorie fra det nye testamente til palme
søndag. Pontoppidans forklaring til 3dje artikel.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog III 1. Af Hofgaards gram
matik repeteret formlæren og sætningslæren. Analyse efter 
Platous eksempelsamling og læsebogen.

Stile i 4 m. a: 1. Fortæl lidt om dine sommerferier! 2. En leg.
3. En tur. 4. Der Knabe im Feldlager (oversættelse). 5. Isen 
har lagt sig! 6. Hvad ordensmanden har at giore. 7. Gymna 
stiksalen. 8. En hats historie. 9. Et uveir. 10. Beskriv 
det dyr, du liker bedst! 11. For sent vækket, for sent paa 
skolen. 12. Gale hunde faar revet skind. 13. Selvvalgt 
opgave. 14. Syttende mai 1890.

Stile i 4 m. b: 1. Fortæl om en morsom dag i sommerferierne!
2. Oversættelse fra tysk. 3. Fortæl om hesten! 4. Hvad har 
ordensmanden at gjøre? 5. Vor skolebygning. 6. Jyden og 
hoserne (gjenfortælling). 7. Oversættelse fra tysk. 8. En 
skøite- (ski-) tur. 9. Beskrivelse af en ski. 10. Hvorledes 
vi slaar bal. 11. En hats historie. 12. Terje Vigen. 
13. Gale hunde faar revet skind. 14. 17de mai 1890.

Diktat hver anden uge. Digte lærte udenad. Aars’s ret
skrivningsregler gjennemgaaet. Oplæsning af eventyr og skil
dringer af Asbjørnsen, Østgaard, Meltzer.

Tysk: Pauss og Lassens tyske læsebog. Hofgaards grammatik § 
23-—45, § 82—448 (4 m. a til § 174). Skolestil 1 gang 
ug. efter Knudsens stiløvelser 1ste afdeling. Mundtlig over
sættelse efter samme bog.

Engelsk: Brekkes læsebog for begyndere 2det oplag til side 63, 
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delvis repeteret. Grammatiken bag i bogen læst i sammen
hæng. Diktat hver uge.

Latin: Axel Andersens læsebogs 1ste afdeling samt enkelte af
snit af 2den. Det tilsvarende afsnit i Schreiners grammatik 
(formlæren samt afsnittene om stedsbestemmelser, participium 
og acc. c. inf.) En skolestil om ugen.

Mathematik: Johannesens arithmetik Iste bog. Bonnevies geometri 
Iste bog. Repetition af brøk og reguladetri. Sammensatte 
opgaver og procentregning. Konstruktion.

Historie: Schjøths verdenshistorie fra reformationen til Ludvig 
14de. Storms Nordens historie fra begyndelsen til enevolds
magtens indførelse.

Geografi: Horns større geografi fra Balkanhalvøen til Danmark. 
Karttegning.

Naturhistorie: Efter Sørensens lærebog planterigets naturhistorie. 
Tegning: Lettere ornamenter (rosetter, ovaler o. 1.), der optrækkes 

med tusch. H. Pettersens tegneapparat benyttes.
Skrivning: Afskrift hver 14de dag.
Sang : Enstemmig sang. Behrens sanglære for skoler II, hele bogen. 
Gymnastik er gjennemgaaet af Bjørnstads haandbog: spændbøj

ninger (punkt 158—162), hævbehæ ngeIs er (entring med 
forflytning, armhævninger, underhængende armgang, siddende 
spiralslingringer, stup-, hæng-, slagentring), balancebe
vægelser (alt undtagen punkt 204, 211, 219, 220)' bevæ
gelser for bagsidens muskler til 236; bevægelser for 
forsidens muskler til 275; sprang til 313 c samt 
stavsprang; aandingsbevægeiser til 336.

5 te middelklasse.

Religion: Vogts bibelhistorie fra palmesøndag bogen ud. Pontop
pidans forklaring fra 3dje artikel bogen ud.

Norsk : Pauss og Lassens læsebog III, tillæg. Digte lærte udenad. 
Hofgaards grammatik § 111—138 og § 143—162. Form
læren repeteret. Oplæsning: Sigmund Brestesøns saga efter 
Øverlands Norges historie. Stil hver 14de dag, derhos 
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diktat. Ligeledes har hver elev holdt foredrag. Folgende 
stilopgaver har været givne: 1. Et brev om forlænget op
hold paa landet. 2. Paa St. Hanshaugen. 3. En ansøg
ning. 4. Tekst til et maleri. 5. Smaa næringsveie i 
Kristiania. 6. Fortæl om den fugl, du kjender bedst 1
7. Et uveir. 8. En skitur. 9. Selvvalgt opgave. 10. 
En aften i teatret. 11. Livet paa bryggerne (Stortorvet). 
12. Hvorfor festligholdes 17de mai?

Tysk: Pauss og Lassens læsebog pag 10—82 og pag. 102—124. 
Schillers «Die Bürgschaft» og «Kassandra». Hofgaards gram
matik syntaxen til § 135. Afsnit af formlæren repeteret. 
Skolestil hver uge efter Mohr og Outzens opgavesamling.

Engelsk: Brekkes engelske læsebog for middelskolen (1ste udg.) 
pag. 11—37, pag. 71—83, pag. 103—107, pag. 43—55. 
Løkkes mindre grammatik ved Western: formlæren samt syn
taxen til pronomenerne. Stil og diktat vekselvis hver uge. 
Knudsen og Lokkes stiløvelser er benyttede. Mundtlig over
sættelse efter Brekkes stiløvelser.

Latin: Cæsar de bello Gallico 1ste bog. Af Schreiners grammatik 
er formlæren repeteret samt af syntaxen læst kasuslæren. 
Ugentlige stile efter Andersen og Gjørs stiløvelser.

Mathematik: Af Johannesens arithmetik læst fra ligninger af 1ste 
grad til 5 te bog. Bonnevies geometri fra 2den til 5 te bog. 
Konstruktion efter Getz's konstruktionsopgaver 3dje hefte. 
Praktisk regning: Procent- og rentesregning.

Historie: Schjøths verdenshistorie fra Ludvig den 14de til juli
revolutionen. Storms Nordens historie fra freden i Stettin 
bogen ud.

Geografi: Horns større geografi fra Rusland ud Norge. Karttegning. 
Naturfag: Henrichsens lærebog i fysik læst tilende.
Frans^: Knudsen og Wallems læsebog for middelskolen fra be

gyndelsen til pag. 21 med det tilsvarende i Knudsens grammatik. 
Tegning: Vanskeligere ornamenter efter H. Pettersens tegneapparat.

En time ug. projektionstegning efter Pettersens opgaver. 
Skrivning: Afskrift hver 14de dag.
Sang: Enstemmig sang. Repetition af theorien. Øvelse i at op

tegne med noteskrift melodier, foresungne af læreren. Ved 
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den aarlige opvisning i sang er der af skolens elever udfort 
9 trestemmige sange.

Gymnastik: Som i 4de klasse.

6 te mi ddelklasse.

Religion: Vogts bibelhistorie repeteret. Af Pontoppidans forklaring 
læst 5te part; derpaa er der repeteret til 3dje part.

Norsk: Brochs og Seips læsebog for middelskolen. Litteraturhi
storie efter Norbys omrids. Norbys «Digtarter». Af Hof- 
gaards grammatik repeteret substantivets, adjektivets og pro
nomenernes boining samt læst verslæren. Stile hver 14de 
dag: 1. St. Hanshaugen og -udsigten derfra. 2. Fordele og 
mangler ved at bo i en storre by. 3. Island og dets historie- 
4. For og imod sjomandslivet. 5. En ansøgning. 6. Et brev 
til en kamerat, som har forladt skolen. 7. Forklar meningen 
med de tre ordsprog: Hjælp dig selv, saa vil Gud hjælpe 
dig! — Naar noden er størst, er hjælpen nærmest. — Naken 
kvinde lærer nod at spinde. 8. Vis i en fortælling sandheden 
af et af disse ordsprog! 9. Vinterliv i Norge. (Tentamen). 
10. Hvilke forandringer undergaar kornet, fra det lægges i 
jorden, til det er blevet menneskeføde? 11. De forskjellige 
maader at reise paa, deres fordele og mangler. 12. Giv en 
fremstilling af forskjellen mellem indlandsklima og kystklima 
og grundene dertil! 13. Fortæl lidt om de vigtigste norske 
fiskearter, deres forekomst og fangsten af dem! 14. Fortæl 
om dampkraften og de forskjellige maader, hvorpaa den er 
bleven anvendt i vor tid! (Tentamen). 15. Hvad er de væ
sentligste grunde til Europas overmagt over de andre verdens
dele ? 16. Fortæl noget, som du selv har oplevet! 17. Selv
valgt emne. Diktat hver 14de dag.

Tysk: Pauss og Lassens læsebog. Af Campes Columbus 34 sider 
dels efter forberedelse, dels kursorisk. Hofgaards grammatik 
§ 46—132, § 149—176, § 185, § 214—276, Substan
tivernes boining efter Platous schema. Skolestil og for en
keltes vedkommende hjemmestil hver uge. . Stilen lært udenad. 

Engelsk: Brekkes engelse læsebog 1ste udgave efter forberedelse 
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pag. 149—166, pag. 179—197, kursoiisk pag. 124—134, 
pag. 197—-225, pag. 247—249. Lokkes mindre grammatik: 
repeteret formlæren; af syntaxen læst fra «artiklerne» ud i 
tilslutning til eksemplerne i Knudsen og Lokkes stiløvelser. 
En hjemmestil ugentlig efter samme bog og en skolesti 1 
ugentlig efter Kroghs stilopgaver.

Latin: Cæsars De bello Gallico I 30—II (ud). Ciceros 1ste og 
3dje tale mod Catilina. Af Schreiners grammatik moduslæ
ren. En skolestil ugentlig og en hjemmestil hver anden uge.

Mathematik: Johannesens arithmetik fra 4de bog ud. Bonnevies 
geometri fra 5te bog ud. Repetition af begge bøger. Blandede 
opgaver. Konstruktion efter Getz’s 3dje hefte. Rabat-, dis
konto- og blandingsregning.

Historie: Schjeths verdenshistorie fra 1815 ud. Repetition af 
den hele bog. Storms Nordens historie repeteret.

Geografi: Horns større geografi fra det nordenfjeldske Norge ud, 
mathematisk, fysisk, politisk geografi og geografiens historie. 
Repetition af den hele bog.

Naturfag; Repetition af Sorensens og Henrichsens lærebøger. Men
neskets naturhistorie udforligere gjennemgaaet. Enkelte punk
ter af sundhedslæren. Bestemmelse af levende planter.

Fransk: Knudsen og Wallems læsebog til side 51. Det vigtigste 
af formlæren efter Knudsens grammatik.

Skrivning: Afskrift hver 14de dag.
Tegning: Ornamenter som i 5te klasse efter H. Pettersens tegne

apparat. Projektionstegning efter Pettersens opgaver.
Gymnastik: Det af kirkedepartementet bestemte pensum.

Latingymnasiet.

1ste klasse.
Religion: Nissens kirkehistorie læst og repeteret.
Norsk: Som i 2den klasse. Derhos i en særtime læst «Den stun

deslose» af Holberg, uddrag af «Nils Klim», P. Hansens illu
strerede litteraturhistorie om Holberg, «Storegut» af Vinje. 
Læst og repeteret Lassens litteraturhistorie fra begyndelsen 
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til og med Holberg. I foredrag gjennemgaaet det norske 
sprogs udvikling med tilsvarende sprogprøver og oversigt over 
sprogstillingen i Norge. Af svensk læst stykkerne i Brochs 
og Seips læsebog for middelskolen.

Latin: De samme latinske forfattere som i 2den klasse. Schrei
ners grammatik § 340—428. En skolestil hver uge og en 
hjemmestil hver anden uge væsentlig efter Lowums udkast. 
Undertiden oversættelse til latin fra Xenofon.

Græsk: Schou-Bruuns grammatik formlæren. Af Schenkls læsebog 
de tilsvarende stykker. Xenofons anabasis II (Hermanstorffs 
udgave).

Fransk: Knudsen og Wallems franske læsebog I 52 sider, II 25 
sider. Knudsens franske grammatik formlæren og enkelte 
afsnit af syntaxen (ordstillingen, participiets bøining).

Historie: Oldtidens historie efter Thriges lærebog. Horns geografi 
for latingymnasiet til England.

Mathematik: Bergs arithmetik til logarithmer. Opgaver regnet. 
Tysk: Amerikanische Novellen von F. C. v. Wickede.
Gymnastik : Som 6te middelklasse.

2den klasse.

Religion: Lukas evangelium til kapitel 10.
Norsk: Efter Lassens litteraturhistorie læst den nyere norske 

litteratur. Pauss og Lassens læsebog IV. 1. Derhos læst 
B. Bjørnsons «Maria Stuart» og Jonas Lies «Familien paa 
Gilje». Stile hver 3dje uge: 1. Turisttrafikens gavnlige og 
skadelige følger for vort folk. 2. Nytten af at gjøre reiser. 
3. Henrik Wergelands forhold til hans blomster og dyr. 4 
Hvilke betingelser har Kristiania for at blive en stor by? 
5. Selvvalgt opgave. 6. Om betydningen af at drive idræt. 
7 A. Skildring af en bygds naturforhold. 8 B. Indbyggernes 
næringsveie og levesæt. 9. Vasdragenes betydning for vort 
land. 10. Grækenlands betydning for kulturudviklingen. 11. 
Hvorfor glæder vi os over vaaren?

Oldnorsk: Af Nygaards læsebog 3dje udgave læst 38 sider. Af 
Nygaards grammatik er læst og repeteret formlæren.

Latin : Sallusts Catilina fra kap. 26 ud. Ciceros Cato major. Li- 
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vius 7de og 8de bog. Weisses antikviteter til privatlivet. 
Schreiners vokabular. Det forste halvaar stil, sidste halvaar 
qversættelse, hver uge paa skolen. Hjemmearbeide hver an
den uge.

Græsk: Xenofons anabasis, II 5—III, 4. Homers Iliade I—II, 
200. Homers Odysse III—IV, VI—VIII, 185. Sechers 
mythologi læst ud. Af Schou-Bruuns grammatik repeteret 
formlæren. Hermanstorffs syntax.

Fransk: Knudsen og Wallems franske læsebog II ca. 110 sider. 
Af Knudsens grammatik læst

Historie: Som 1ste klasse.
Mathematik: Bergs arithmetik fra potenser bogen ud. Guldbergs 

trigonometri fra § 5 bogen ud.
Gymnastik: Som 6te middelklasse.

3 dj e klasse.

Religion: Matthæi evangelium fra kapitel 11 ud. Det hele evan
gelium repeteret. Nissens kirkehistorie repeteret.

Norsk: Holberg, «Erasmus Montanus». H. Wergeland, «Spanjo
len». B. Bjornson, «Mit folge» og «Norsk natur». H. Ib
sen, «Ørnulfs kvad» og «En broder i nod». Repeteret Erich
sens litteraturhistorie fra folkeviserne ud. Læst ved siden 
G. Brandes’s essay om Holberg og afsnit af N, M. Petersens 
litteraturhistorie. Læst Norby’s Litteraturen og dens dele og 
verslæren efter Hofgaards grammatik. Stile hver 3dje uge:
1. Hvilken indflydelse har dampkraftens opdagelse ovet paa 
kulturlivet? 2. Betragtninger over det 8de bud. 3. En over
sigt over det norske kongedømmes udvikling fra Harald Haar- 
fagre til Sverre. 4. Fordele og misligheder ved nutidens kon
kurrence. 5. Forskjellige opgaver til valg: Ærgjerrighed en 
spore til det onde og til det gode. — Fred er ei det bedste, 
men at man noget vil. — Hvad er sterkest, egoisme eller 
sympati? — Paa hvilke maader kan et folk opnaa 
verdenshistorisk betydning? — Hvorledes forberedtes Hol
berg til sin digteriske virksomhed, og hvilken karakter har 
denne? 6. Om betydningen af en regelmæssig fridag. (Tenta- 
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men). 7. Hvilken var den herskende statsopfatning i Europa 
i det 17de aarhundrede og hvilken indflydelse øvede denne i 
de nordiske lande? 8. Hvorfor søger saa mange europæiske 
stater i vore dage at erhverve sig kolonier? 9. Erasmus 
Montanus, en karakterskildring. 10. Hvilken indflydelse havde 
de store opdagelser omkring aar 1500 paa menneskenes mate
rielle og aandelige vilkaar? 11. Hvad kan siges for og imod 
udvandring? (Tent.) 12. Hvad kan siges for og imod luxus? 

Oldnorsk: Efter Nygaards læsebog læst resten af artiumspensumet 
og repeteret det hele. Grammatiken repeteret.

Latin: Livius 23de bog kapitel 30—39. Af Weisses udgave
af Tacitus’s annaler: Tiber og Sejan. ■ Af Horats’s oder 
508 vers, af Horats’s epistler 614 vers. Schreiners voka
bular fra pag. 25 tilende. Weisses antikviteter fra «keiser
dømmet» tilende. Weisses litteraturhistorie. Artiumspen
sumet repeteret. En skoleoversættelse om ugen og en hjemme- 
oversættelse dels hver uge, dels hver anden uge.

Græsk: Homers Odysse I—II, 42. Platons apologi. Sofokles’s 
Antigone. Artiumspensumet repeteret. Grammatiken repete
ret. Christensens antikviteter og Aars’s litteraturhistorie 
læst og repeteret.

Fransk: Som i 2den latinklasse. I en særtime læst af Mérimés 
Columba (Petersens udgave) 84 sider kursorisk.

Historie: Storms Nordens historie. Dikteret en kortere udsigt 
over den indre udvikling indtil 1319. Repeteret det hele 
artiumspensum.

Mathematik: Guldbergs trigonometri fra skjævvinklede triangler ud, 
Guldbergs stereometri. Artiumspensumet repeteret.

Gymnastik: Som 6te middelklasse.

Realgymnasiet.

1ste klasse.

Religion: Som latingymnasiets 1ste klasse.
Norsk: Som latingymnasiets 1ste klasse.
Eggelsk: Dickens «Sketches» (Løkkes udgave) ca. 100 sider, dels 
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statarisk, dels kursorisk. Af Tom Hughes «Tom Browns 
Schooldays» 22 sider kursorisk. Af Løkkes større grammatik 
læst syntaxen indtil verbet. Af Waddys «The English Echo» 
30 sider. Efter Knudsens stiløvelser for gymnasiet skrevet 
en hjemme- og en skolestil om ugen. Fra jul af er skole
stilene skrevne uden ordbog med enkelte opgivne gloser.

Naturfag: Schiotz's fysik ud lyslæren. Hiortdahls kemi til metal
lerne. Følgende experimenter er udførte: Fremstilling af 
surstof, forbrænding af jern og svovl, fremstilling af vandstof, 
svovlvandstof og dannelse af sulfider, fremstilling af H2SO4 
og HNO g foruden forevisning af reaktioner paa de læste grund
stoffe, fremstilling af Cl.

Fransk: Som i latingymnasiets 1ste klasse.
Historie: Som i latingymnasiets 1ste klasse.
Tysk: Som i latingymnasiets 1ste klasse.
Mathematik: Arithmetik som i latingymnasiets 1ste klasse. Guld- 

bergs trigonometri læst tilende. Opgaver.
Tegning: Frihaandstegning efter Harald Pettersens tegneapparat for 

gymnasier. Examenstegning.
Gymnastik: Som 6te middelklasse.

Samtlige skolens klasser har ved hævbevægelser og sprang 
været delt i tropper efter sit udviklingsstandpunkt. Gymna
stik i fri luft er delvis øvet høst og vaar (samtlige skolens 
klasser, hver i sin gymnastiktime).
Exercitie (uden gevær): Samtlige klasser fra 2den middel

klasse 4 dage i mai maaned, væsentlig omfattende udmarscher 
og marschdisciplin.

Gym n a sie t deltog i den opvisning, som gymnastikinspektøren 
afholdt i fæstningens gymnastiklokale i slutningen af april d. a.
Floretfægtning er øvet i en eftermiddagstime om ugen 

med de elever af gymnasiet, der meldte sig frivillig ved skole- 
aarets begyndelse.
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VI. Examina.
Examen artium 1890.

Latingymnasiets överste klasse havde 8 elever, der samtlige 
fremstillede sig til examen og bestod den: 2 med karakteren ud- 
merket godt, 4 med meget godt, 1 med godt, 1 med temmelig godt.

1. Eger, Peter Johan, f. “/s 71, son af kgl. fuldm. J. H. Eger, 
Kristiania, elev af skolen i 6 aar.

2. Hassel, Peder, f. 8/i 70, son af skibsforer Hassel, Kragerø, 
elev af skolen i 2 aar.

3. Ingstad, Emil, f. 2% 70, son af professor M. Ingstad, Kri
stiania, elev af skolen i 3 aar.

4. Jorgensen, Sofus Andreas, f. 4/s 73, son af kasserer Jørgensen, 
Aker, elev af skolen i 10 aar.

å. Kiær, Thorvald Axel Emil, f. 8/is 70, søn af generalkonsul 
O. Kiær, Kristiania, elev af skolen i 2 aar.

6. Mellbye, Gudbrand, f. 4/i 71, søn af lensmand A. Mellbye, 
Trøgstad, elev af skolen i 4 aar.

7. Rasmussen, Olaf Karl, f. 9/n 72, S(m af kjobmand Er. 
Rasmussen, Kristiania, elev af skolen i 9 aar.

8. Schjott, Sofie, f. u/s 71, datter af professor P. O. Schjott, 
Kristiania, elev af skolen i 2 aar.

Examens udfald vil sees af følgende tabel:
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Eger, Peter Johan '3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 12:30 Meget g.
Hassel, Peder . . . 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 12:19 Meget g.
Inqstad, Emil . . . 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12:15 Udm. g-
Jørgensen, Sofus Andr. 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 12:21 Meget g.
Kiær, Thorvald Axel 3 3 3 3 4 4 5 4 O 3 4 3 12 44 Tem. g.
Mellbye, Gudbrand . 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 12:22 Meget g.
Rasmussen, Olaf Karl 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 12:31 Godt.
Schjøtt, Sofie . . . 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13:17 Udm. g.
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Desuden fremstillede sig tre privatister, hvoraf en bestod 
examen, Amundsen,- Roald Engebreth, med karakteren temmelig godt.

Som censorer ved examen var af departementet beskikkede:
I religion.................................universitetsstipendiat dr. Odland.
- norsk og oldnorsk .... cand. mag. J. Norbye.
- græsk.......................................... universitetsstipendiat Østbye.
- fransk og engelsk .... konst, adjunkt Hermanstorff.
■ historie................................ overlærer Wallem.
- mathematik.......................... inspektor Nærup.

I censuren deltog desuden af undervisningsinspektionens med
lemmer rektor Muller (i latin) samt rektor Horn (mathematik).

Opgaverne ved de skriftlige prover var i:

i. Norsk udarbejdelse.

1. Norge i 1814.
2. Den norske bonde.

2. Latinsk oversættelse.

Neque pars ulla studiorum liberalium aut amoenior est aut 
fructuosior quam historia, neque ullius gentis historia est, quae 
historiam populi Romani omnis generis exemplorum copia et 
varietate aequet. Nam si nihil est hominis animo jucundius quam 
discere, et eorum, quae suapte vi et natura jueunda sunt, tanto 
quidque jucundius, quanto laboris ac molestiae minus exhibet, 
dubitare de historiae suavitate nemo potest.

Sed de voluptate, quae ex historia percipitur, supervacaneum 
est lorpii. Utilitas autem quanta cx historiae studio capiatur, quis 
non videt? Omitto, quod ille apud Platonem Aegyptius sacerdos 
Soloni dixisse fertur, semper pueros esse, qui vetustatis cognitione 
careant: ilia utique omnium humanorum consiliorum moderatrix, 
prudentia, quae ex praeteritis rebus de futuris conjicit, nisi ex 
historia colligi non potest. Non enim avium cantu aut volatu, 
non inspiciendis victimarum extis, non interpretandis ambiguis vatum 
carminibus futura praenoscuntur. Quis cujusque consilii aut incepti 
exitus esse soleat, qui diligenter observaverit atque notaverit, is 
demum, quid ex quaque re eventurum sit, satis providebit. Quam- 
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quam enim non certa quadam et immutabili serie res humanae 
volvuntur, magnaque earum varietas et inconstantia est, plerumque 
tarnen e similibus similia exsistunt, neque ulla certior regula est 
judicandi, quo quaeque res sit evasura, quam inspicere, quem exitum 
similia in longinquitate temporis saepissime habuerint. Quodsi quis 
multa saeeula integra mente integrisque sensibus vixisset, multis in 
terris peregrinatus esset, ad intimas principum virorum de gravissimis 
rebus consultationes frequenter adhibitus esset, omnium sententias 
audisset, rationum, quibus quisque niteretur, pondera ac momenta 
accurate expendisset, observasset postea diligenter, quid ex quoque 
facto censecutum esset: quis non ejus sententiam de rebus gerendis 
oraculi propemodum loco habendam fateretur? Atqui, quod natura 
nobis denegat, praestat historia, ut, qui in ejus Studio diu et 
diligenter versati sunt, omnibus aetatibus vixisse, omnes regiones 
perlustrasse, omnibus publicis conciliis interfuisse, omnia, quae 
usquam acciderunt, coram spectasse atque annotasse videantur.

3. Mathematik skriftlig.

I.
Vis, hvorledes en brok omgjøres til en anden benævning, og 

hvorledes en almindelig brøk omgjøres til decimalbrøk, med de 
derunder forekommende tilfælde. Bevis de herhen hørende sæt
ninger.

Find værdien af 0,01363636 .... udtrykt som almindelig brøk.

II.
Omkredsen af et kuglesegments grundflade er lig kuglens 

diameter. Find et udtryk for forholdet mellem segmentets krumme 
overflade og kuglens overflade, og udregn dette udtryk med 2 
decimaler.

III.
Find vinklerne i et triangel, hvori man kjender to sider og 

disse siders modstaaende vinklers differens.
Exempel, a = 63246 m. ö = 42152 m.

, A—B = 31 ° 14', 6.
Anderssens skole 1889—90, 4
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jMidclélskoleeocamen 1890.
Af 6te klasse fremstillede sig 24 elever til middelskoleexamen, 

hvoraf 22 bestod examen med folgende udfald:

1. Latinlinjen.

1. Abel, Peder Mandrup........................godt 2,79
2. Elster, Egil............................................meget godt 2,07
3. Mowinckel, Wilhelm............................. godt 2,86
4. Thaulow, Carl Gustav.......................meget godt 2,29
5. Tofte, Ragnvald................................. meget godt 2,43

2. Engelsklinjen.

1. Astrup, Ebbe Karsten Morten .... meget godt 2,23
2. Baashus, Nils Herman Jessen .... meget godt 1,60
3. Breien, Ingolf........................................godt 2,93
4. Bronn, Olaf Severin.............................godt 3,04
5. Bull, Anders Henrik............................meget godt 2,03
6. Gade, John Allyne............................meget godt 2,07
7. Hansen, Jorgen...................................godt 2,73
8. Jebe, Carl Nicolai............................. godt 2,53
9. Kielland, Alexander............................meget godt 2,23

10. Monniche, Tollef Bache...................... meget godt 1,97
11. Olsson, Nils Edvard Bredal .... meget godt 2,13
12. Paulsen, Arnt Bastian . . . . . . meget godt 1,60
13. Petersen, Carl Emil............................meget godt 1,60
14. Pettersen, Jens Peter........................godt 3,25
15. Reiersen, Victor...................................godt 3,04
16. Sooth, Steen Engebreth........................godt 2,71
17. Vig, Christian.......................................meget godt 1,90

k

De af kirkedepartementet valgte censorer ved denne skole var:
I norsk skr............................hr. pastor C. Dahl og skolebestyrer

Pauss.
- tysk skr..............................hr. skolebestyrer B. Gundersen.
- engelsk skr........................ - skolebestyrer M. Soraas.
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I latin, skr. .
- mathematik, skr.
- religion
- norsk, mundtl.
- tysk, mundtl.
- engelsk, mundtl. .
- latin, mundtl.
- mathematik, mundtl.
- historie
- geografi
- fransk ....
- naturfag
- tegning

- skrivning .

hr. skolebestyrer S. Hofgaard.
« inspektor Johannesen.
« inspektor Fredriksen.
« pastor C. Dahl.
« cand. mag. Otto Kristiansen.
« adjunkt Hermanstorff.
« skolebestyrer Hofgaard.
« adjunkt Larsen.
« cand, philos. E. Johansen.
« cand, philos. H. Larsen.
« cand, philos. Bekkevold.
« skolebestyrer S. Thor.
« landskabsmaler Barlag og land

skabsmaler H. Petersen.
« lærer Gran.

Opgaverne i de skriftlige prover var følgende:

Norsk stil.

Fortæl om dyrelivet i vore skove!

Tysk stil.

I aaret 1885 opholdt keiser Wilhelm den første sig i Gastein, 
et bekjendt badested i det osterrigske hertugdømme Salzburg. Hver 
morgen foretog han længere spadserture. Han hilste venlig paa alle, 
som han mødte, og stansede ofte for at indlede en samtale. En 
dag, da han var i rigtig godt lune, mødte han en mand, som han 
spurgte hvorfra han var, og hvilken forretning han drev. «Jeg er 
en fattig papirfabrikant», svarede den fremmede ham. «De gjor 
altsaa ikke papirpenge?» spurgte keiseren. «Nei, Deres Majestæt». 
— «Det skal heller ikke altid være lønnende,» sagde keiseren og 
gik hilsende videre. Saaledes tiltalte han ofte de forbigaaende og 
spøgte med dem, som om han havde kjendt dem i længere tid; 
ogsaa de, som daglig omgikkes med ham, roste ham for1) hans 
venlighed. — Opholdet i ^Gastein gav den gamle keiser nye kræfter,

*) wegen.
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og det almindelige ønske om at se den elskede fyrste vende frisk 
hjem blev ogsaa denne gang opfyldt. Da han kom tilbage til sin 
hovedstad, søgte berlinerne paa enhver maade at lægge sin glæde 
for dagen.

Engelsk stil.

Eieren af en plantage1) stod en dag i sin dør, da en indi
aner kom hen til ham og bad om noget at spise. Planteren svarede 
barskt, at han ikke havde noget at give ham. «Men jeg dør af 
tørst,» sagde indianeren; «giv mig i det mindste et glas vand!» 
«Gaa væk, din indianerhund»2), var det høflige svar, han fik. 
Nogen tid efter var planteren paa jagt i en skov, hvor han for
vildede sig.3) Efter at have vandret om i flere timer fik han 
se en indianerhytte i nogen afstand; han gik straks ind og spurgte 
om veien. «Det vil neppe lykkes dig at naa plantagen iaften,» 
sagde indianeren, «jeg tror, du gjør rettest i at blive her til imor- 
gen tidlig.» Tilbudet blev modtaget med glæde. Den følgende dag 
fulgte indianeren plantageeieren til hans hjem; idet de skiltes, 
sagde han: «Du skulde ikke tilfældigvis kjende mig igjen?» — 
«Jeg synes, jeg har seet dig fer.» — «Jeg er den indianer, som du 
for nogen tid siden negtede et glas, vand; en anden gang haaber jeg, 
du behandler en rodhud paa en mere menneskelig maade.»

Mathematik skriftlig.

Formiddag.

I. Hvor stort rum udfylder den sne, som dækker et tag, der 
er 5,7 m. langt, 3,8 m. bredt, naar snelagets tykkelse er 
0,83 m.?

Hvor stor er vegten af denne sne, naar 28 dm.3 af sne
massen ved smeltning giver 5 1. vand?

Til hvilken høide vil det vand, som man faar ved at smelte

‘) plantation. 2) Indian dog. 3) at forvilde sig = to lose one’s way. 
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hele snemassen, fylde et cylindrisk kar, hvis bund har en 
diameter af 2m.? (n regnes lig 3,14.)

II. To afdelinger brandfolk fik hver til belønning for godt ar
beide 300 kr. til lige deling mellem mandskaberne. Da der 
var 4 mand flere i den ene afdeling end i den anden, fik 
hver mand i den første 2V2 kr. mindre end hver mand i den 
anden. Hvor mange mand var der i hver afdeling?

Eftermiddag.

III. En mand kjøbte for laante penge 850 hl. poteter til en pris 
af kr. 3,60 pr. hl. 4 maaneder senere solgte han poteterne 
igjen for 4 kr. pr. hl.; . men pot. af poteterne havde da
taget skade og maatte kasseres. Hvor mange pct. tjente han 
paa denne handel, naar han for den forløbne tid maatte betale 
renter af den laante kapital efter 3x/2 pct. p. a. ?

IV. Konstruer et trapets ABCD. hvori AB og CD er de paral
lele sider, og A og C er modstaaende hjørner, saaledes at 
siden CD er 14,5 cm., afstanden mellem siderne AB og CD 
er 5,3 cm., diagonalen AC er 10,5 cm. ogafstanden fra hjør
net B til denne diagonal 3,7 cm.

Beregn trapetsets fladeindhold.
Trapetset skal derpaa omdannes til et dermed ligestort 

kvadrat.

Opgave i projektionstegning.

Følgende af læreren opstillede figurer aftegnes i grundrids og 
oprids:

1) En ret cylinder staar paa horisontalplanet; dens akse har en 
afstand fra vertikalplanet lig 5 cm. Dens høide er 10 cm., radien 
er 2x/s cm.

2) En firkantet klods er stillet saaledes paa horisontalplanet, at 
den oventil støtter sig mod cylinderen, at dens største sideflader er 
lodrette mod vertikalplanet, og at den naar op i høide med cylin
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derens overste grundflade. Dens længde er 10 cm., bredde 5 cm., 
tykkelse 21/a cm. Dens midtlinje bar en afstand fra vertikalplanet 
af 6 cm.

3) Ovenpaa de ovennævnte to figurer er lagt en regulær tre
kantet pyramide saaledes, at dens akse er parallel med vertikalplanet 
og har en afstand af 5 cm. fra samme, og at den underste side af 
dens grundflade gaar over cylinderens akse. Dens beide er 10 cm., 
dens grundflades side er 6 cm.

VIL Forskjelligt.
Den fra skoleaarets begyndelse indførte forandring i skole

tiden, at undervisningen forst tog sin begyndelse kl. 8,45 og af
sluttedes kl. 2,5, har vist sig at være meget tilfredsstillende. Den 
vil derfor fremdeles opretholdes. Ved denne ordning er det muligt 
at skaffe ekstraundervisning i enkelte fag for disciple, der staar til. 
bage, i morgentimen fra kl. 8 til 8,45. Saadan ekstraundervisning 
har været given disciple af 2den middelklasse i regning og disciple 
af 4de middelklasse i tysk.

Efter foranstaltning af kirkedepartementet deltog gymnasiet og 
et par disciple af 6te middelklasse i en fælles opvisning for de 
hoiere skoler, som afholdtes i fæstningens gymnastiklokale under 
gymnastikinspektorens ledelse. Opvisningen, der overvares af sko
lens bestyrer og lærere samt forældre, var meget interessant og gav 
vidnesbyrd om, at gymnastiken ved vore hoiere skoler drives med 
kraft og dygtighed. I opvisningen deltog ca. 160.

I dagene fra 19de—22de mai har skolen havt exercitie og fri- 
luftsgymnastik samt marschovelser.

Skolen har i det forlobne skoleaar havt to udflugter. Den 7de 
september 1889 drog den hele skole til Grorud, hvor den modtoges 



1890] Forskjelligt. 65

med stor gjestfrihed af hr. fabrikeier Oscar Rasmussen og frue, 
der stillede sin eiendom til gutternes disposition og derhos saa meget 
melk og brus, som de ønskede. Grutterne fortes afdelingsvis for at 
bese klædesfabrikerne. Forresten tilbragtes dagen med gymnastik 
og friluftslege.

Fra den 30te september til og med Jste oktober havde gymna
siets elever og flere lærere en fodtur til KrokkleVen. En afdeling 
drog gjennem Sorkedalen over Lyse; en anden afdeling gik fra Sand
viken om Humledal. De modtes paa Sundvolden, hvor natten til
bragtes. Den næste morgen besteges udsigterne ved Krokkleven, 
hvorpaa tilbageveien lagdes over Krokskogen om Bærums verk til 
Sandviken og Kristiania.

Den 20de december samledes lærere og elever og mange for
ældre i gymnastiksalen for at tage afsked med hr. inspektor I. M. 
Platou, der nu skulde forlade skolen for at tiltræde sin nye stilling 
som adjunkt i Stavanger. Efterat gutterne havde afsunget en 
salme, holdt bestyreren en tale, hvori han udtalte sin tak til hr. 
Platou for den nidkjære og interesserede virksomhed, han som lærer 
og inspektor havde udfoldet. Han dvælede ved det udmerkede for
hold, hvori han altid havde staaet til disciple og forældre, frem
hævede sterkt, hvorledes han som religionslærer havde forstaaet at 
gjore religionsundervisningen fattelig og frugtbringende, og endte 
med at takke ham for den støtte, han havde ydet bestyreren saa- 
velsom medlærerne i deres arbeide paa og for skolen.

Hr. Platou takkede i hjertelige ord og henvendte til slutning 
nogle varme og alvorlige tanker til de disciple, som han nu for 
sidste gang henvendte sig til.

Endelig takkede bestyreren forældrene og disciplene for det for
løbne aar og afsluttede festen med at læse op folgende digt:

Sneen falder — blødt og lindt den slynger 
de hvide arme rundt den trætte jord, 
der sover søvnen, hvoraf livet gror, 
som al naturen styrker og forynger.
Og dagen kortes — solen sparsomt sender 
sit dunkelrøde lys bag fjeldets ryg, 
mens natten vokser lydløs, taus og tryg 
og stjerneteltet over jorden spænder.
Vinter! — kun mennesket ei hviler;
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hør øksen klinger i den sorte skog, 
paa isens bro den raske traver iler, 
mens bjelder ringler; hist et muntert tog 
paa ski henover sneens hvide bølger 
raskt glider frem, og fler og fler det følger. 
Den kolde luft i dybe aandedrag 
af brystet suges ind, og øiet lyser, 
og kinden blusser i det vrede jag, 
og blodet ildn es, mens det rundtom fryser. 
Saa kommer kveld; det muntre liv slaar ind 
i lune stuer rundt om arnens luer, 
dens milde varme tø’r det frosne sind 
og dulmer smerten, som vort hjerte kuer; 
frem af dens halvlys stiger lyse minder 
og kjære træk fra dengang, vi var smaa, 
det julen — julen er, som banker paa; 
den tænder lys rundt i de tusen hjem, 
den tænder lys i tusen mørke hjerter, 
den tænder juletræets farvekjerter 
og lokker barnet i os alle frem;
den samler, glæder, styrker og forsoner 
i julesangens høitidsfulde toner.

Meddelelser fra kirkedepartementet.

Med hensyn til afholdelsen af middelskoleexamen her i byen 
har der tidligere hersket den ordning, at Kristiania kathedralskole 
har afholdt examen for sig, medens de øvrige gutte- og pigeskoler 
med examensret afholdt middelskoleexamen under ledelse af en kom
mission, bestaaende af skolernes bestyrere og bestyrerinder og med 
censorer fra samtlige skoler. I de senere aar har Kristiania ka
thedralskole for enkelte fags vedkommende deltaget sammen med 
de andre. Fra iaar af er imidlertid den forandring indtraadt, at 
samtlige skoler nu er stillede under samme examenskommission. 
Den nærmere ordning sees af efterfølgende departementsskrivelse:
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Bestemmelser om en examenskommission

for

de examensberettigede middelskoler i Kristiania. 
*

(Bifaldt ved kirkedepartementets skrivelse af 3dje mai 1890).

§ 1. Afgangsexamen ved de examensberettigede middelskoler i 
Kristiania afholdes under ledelse af en examenskommission, 
bestaaende af kathedralskolens rektor og bestyrerne (-in
derne) ved byens øvrige examensberettigede middelskoler.

Hvor en skoles bestyrelse tæller flere medlemmer, op- 
nævner vedkommende bestyrelse selv, hvem af dens med
lemmer der skal tiltræde examenskommissionen. Samtidig, 
opnævner skolernes bestyrelser for hvert medlem en sup
pleant til at fungere i forfaldstilfælde.

Saavel kommissionens medlemmer som suppleanter fun
gerer hver mindst ét aar.

§ 2. Kirkedepartementet opnævner hvert aar examenskommissio- 
nens formand og viceformand.

§ 3. Efterat hvert af examenskommissionens medlemmer skrift
lig har meddelt kommissionens formand en fortegnelse over, 
hvem af vedkommende -skoles lærerpersonale der er villige 
og ansees fortrinsvis skikkede til at være censorer i de 
forskjellige fag, indsender formanden til kirkedepartementet 
forslag til det fornødne antal censorer. Forslaget bør led
sages af de nævnte fortegnelser. Der bør sørges for, at 
det størst mulige antal skoler i samme fag censureres af 
samme censor.

§ 4. - Censuren for de skriftlige prøver foregaar paa følgende 
maade: Skolerne deles i to grupper; de norske stile cen
sureres af 2 censorer og læreren, de øvrige skriftlige be
svarelser af 1 censor og læreren. Censorerne i hvert fag kon
fererer paa forhaand om maalestokken ; i tilfælde af uenighed 
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mellem censor og lærer tilkaldes censor fra den anden gruppe 
til deltagelse i en fælles censur.

§ 5. Examenskommissionen besorger ved dens formand udarbeidet 
examenstabel for skolernes mundtlige prover.

§ 6. Examenskommissionen indsender gjennem sin formand til 
kirkedepartementet en indberetning om examens udfald, 
ledsaget af de oplysninger og bemerkninger, hvortil sagen 
maatte give anledning.

Til kommissionens formand opnævntes af departementet hr. 
rektor C. Müller.

Slöjdundervisningen.

Hr. sloidlærer Johs. Skinvik har indleveret følgende arbeids- 
beretning om det forløbne skoleaar:

«Sløidundervisningen har iaar været tvungent fag for 2den 
til 4de middelklasse, med 3 sløidtimer ugentlig. For 5te klasse, 
der kun har havt 2 sløidtimer ugentlig, har den derimod ogsaa 
iaar været frivillig.

Undervisningen har i alt væsentlig været meddelt efter samme 
princip som forrige aar. Dog blev det nødvendigt, som følge af 
det øgede elevantal i hvert parti, at meddele noget mere af under
visningsstoffet som klasseundervisning. Men, om end denne under
visning har sin store fordel, naar det gjælder det rent elementære, 
saa viser dog erfaring, at naar der skal udfores et arbeide, hvor 
flere kombinerede øvelser forekommer, er en særskilt opmerksomhed 
overfor hver enkelt elev — individuel undervisning — absolut 
nødvendig, om et tilfredsstillende udbytte af undervisningen — elevens 
psykologiske og fysiske udvikling — og- et vakkert, noiagtigt ar
beide — skal opnaaes.

Eleverne har ogsaa iaar gjennemgaaende arbeidet med lyst og 
interesse og givet bevis for, at trods anstrengelserne og den 
taalmodighed, som kræves for at faa et arbeide noiagtigt og 
vakkert, er det dog kun ved at se tilbage paa en saadan seier, at 
gutten spores til fornyet flid og udholdenhed. Arbeiderne har iaar 
væsentlig været udførte efter tegninger.

Hvert af de færdige arbeider gaves karakter; disse sammen
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lagte med den maanedlige karakter for flid og opforsel gav den ved 
skoleaarets slutning meddelte sløidkarakter.

Paa grund af det forøgede boglige arbeide i examenstiden 
sluttede sløidundervisningen omkring 20de juni. Dé fra nytaar 
oparbeidede gjenstande blev da udstillede, i sloidlokalet for elevernes 
forældre og andre, og antallet af de besøgende viste, at dette for de 
unges opdragelse og harmoniske udvikling saa betydningsfulde emne 
begynder mer og mer at tiltrække sig velfortjent opmerksomhed.»

Som ovenfor meddelt fratræder hr. Skinvik sin stilling ved 
skoleaarets slutning. Det er derfor skolens bestyrelse en trang at- 
udtale sin varmeste anerkjendelse af den indsigt og dygtighed, hvor
med han har iverksat og i to aar ledet sløidundervisningen her ved 
skolen.

Skolepenge og fripladse-

1. Skolepengene udgjør:
for 1ste og 2den forberedelsesklasse 4 kr. maanedlig.

« 3dje do. 12 —«—
« 1ste, 2den og 3 dje middelklasse 16 —i—
« alle høiere klasser 20 —=—
For den nederste af 2 brødre fragaar en tredjedel.
Af 3 brødre gaar den nederste frit, de to andre betaler 

helt ud. Af 4 brødre gaar den næstnederste frit, og for den 
nederste fragaar en tredjedel. Yderligere nedsættelser finder 
ikke sted1).

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

3. Skolepenge beregnes altid for hele maaneder, nemlig fra be
gyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, til 
slutningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar altsaa en 
discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse, betaler han

*) Ved betalingen afrundes altid til femmere af øre, saa at der f. eks. 
istedetfor 3372 øre betales 35 øre og for 66’/s betales 65 øre. 
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skolepenge fra 1ste august. De til 1ste forberedelsesklasse 
indmeldte disciple betaler dog forst fra 1ste september.

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

5. De disciple, der fremstiller sig til middelskoleexamen eller 
examen artium som skolens elever, betaler skolepenge til 
skoleaarets udgang, selv om de ikke bestaar examen.

6. Naar skolepengene ikke er betalte for 2 maaneder, kan be
styrelsen negte vedkommende disciple adgang til skolen.

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

Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bortfalder 
moderation for de ovrige, hvis ikke anderledes bestemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar ind
leveres hvert aar inden 1ste juni.

I indeværende aar er der uddelt fripladse til et belob af 
ca. 3000 kr.

Skoleregier.
I. Disciple, hvis forældre ikke bor her i byen, maa anbringes 

hos personer, som kan skaffe dem et passende hjem og i for
ældrenes sted kan være deres, foresatte.

2. Naar en discipel ved sygdom er hindret fra at mode 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 ).*

*) 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 grunden til, at skolens samtykke 
ikke itide kunde indhentes.
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3. 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.).

Endvidere bedes følgende bemerket:
4. Ingen fritages for gymnastik uden efter lægeattest . eller for 

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

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

6. Gutternes ydertøi maa forsynes med forsvarlige ophængnings
stropper.

7. Al handel og bytten eleverne mellem er forbudt.
8. 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 gjorligt 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 opmerksomhed henledes paa, at der fremdeles er 
anledning for gutterne til at faa kjobt melk hos pedellen for en 
rimelig pris.
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Folgende raad vil forældrene gjore vel i at iagttage med hen
syn til børnenes forhold i hjemmet:

1. Lad bornene gaa tidlig tilsengs. Deres arbeide begynder tidlig, 
og born trænger mindst 9 til 10' timers søvn.

2. Sorg for, at børnene spiser godt om morgenen, og at de lige
ledes faar solid niste med sig paa skolen. Deres hovedarbeide 
skal gjøres paa frokosten.

3. Lad bornene efter middagen opholde sig i fri luft og tillad 
dem ikke at læse sine lekser for P/s til 2 timer efter maal- 
tidet.

4. Lad .bornene indtage sine aftensmaaltider mindst én time, før 
de gaar tilsengs.

•5. Giv bornene 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 til P/2 
time, i de høiere middelklasser og gymnasiet ikke mere end 2 
til 2x/2 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 tobaksrøgning i enhver form. Erfaring viser, at den 

hos gutter svækker arbeidslysten og arbeidskraften.

Sundhedstilstanden.

Af smitsomme sygdomme indtraf der i skoleaarets lob to 
tilfælder af skalagensfeber, et i 1 f. og et i 3 f., og et tilfælde af 
difterit i 1 f. Den heftige influenza-epidemi i begyndelsen af dette 
aar foraarsagede ingen stansning i skolens virksomhed; dog var an
tallet af fraværelser, særlig i de sidste dage af januar, betydeligt; 
de fleste tilfælde forekom i middelskolens lavere klasser.
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VIIL Bibliotek og samlinger.
laar er diseipelbiblioteket begyndt sin virksomhed. Hr. Myhre 

og efter hans afreise hr. Prestrud har velvillig overtaget tilsynet 
og udlaanet.

Bøger modtages med taknemmelighed.
Skolens samlinger har iaar modtagef en betydelig forøgelse 

navnlig af hjælpemidler til realgymnasiets undervisning. En for
tegnelse over skolens samlinger vil komme i næste aarsberef 
ning.


