
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

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

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

personalhistorie. 
 

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

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

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

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

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

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


Otto Anderssens skole.

Äarsberetning
for

skoleaaret 1890—91.

Kristiania.

Trykt i Det Mallingske bogtrykkeri.
1891.



Offn nhnk.

Aarsberetning
for

skoleaaret 1890—1891.

Kristiania.

Trykt i Det Mallingske bogtrykkeri.
1891.



Indhold.

Side.
Otto Anderssen: Foredrag ved skolefesten 29de mai 1891 .... 1
Skoleefterretninger:

I. Lærerpersonalet .................. ..........................  23
II. Diciplene................................................................   . 26

III. Fagfordelingen.................  .27
IV. Timernes fordeling...........................................................32
V. Undervisningen......................  33

IV. Examina........................................................................ 47
VII. Forskjelligt....................................................................55

VIII. Bibliothek og samlinger................................................. 61



Foredrag ved skolefesten
den 29de mai 1891.*

* Se under VII, Forskjelligt.
1 — Otto Anderssens skole.

Af Otto Anderssen

Det var i 1880, at jeg som studentersamfundets formand 

ledede forhandlingerne i komiteen for festligholdelsen af 17de mai. 
Under ordskiftet om, hvorledes man værdigst skulde højtideligholde 
vor frihedsdag, foreslog et medlem af arbeidersamfundets bestyrelse, 
at det store fanetog skulde hylde den sidste gjenlevende eidsvolds- 
mand, admiral Konow. • Tanken vandt megen anklang, og det 
overdroges mig i nogle ord at frembære Kristiania borgeres hilsen 
til den gamle hædersmand. Det var en solvarm, klar 17de-mai- 
dag, at det store tog svingede op foran admiral Konows bolig. 
Sammen med to eller tre andre gik jeg op for at overbringe ham 
togets hilsen. Jeg havde noie tænkt over, hvad jeg vilde sige, 
men da jeg stod ligeoverfor den ærværdige gamle, der stod der 
som det sidste kraftige vidne om en stor kampfyldt tid, det unge 
kraftige Norges vaarbrud, glemte jeg alt, hvad jeg havde tænkt, 
og det hele blev til nogle faa, enkle ord, som de ligetil og naturlig 
formede sig af mit bevægede indre. Da toget saa drog videre, 
række efter række, fane efter fane, skinnende i sollyset under 
mægtige hurraer, stod den gamle i vinduet og hilste, og vist er 
der gaaet glade, lykkelige tanker gjennem hans sind. Han saa 
her, at hvad han og hans samtidige i farefulde, angstfyldte tider 
kun havde vovet at tænke paa som en fjern drøm, var bleven lys
levende virkelighed. Norge var bleven et frit land med et ungt, 
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virkelystent, modigt folk, der allerede paa mere end ét omraade 
havde aabenbaret sin selvstændige og kraftige aand.

Fra dette, et af mit livs vakreste minder, fører jeg eder nu, gutter, 
tilbage til hin stormende tid, da der spilledes det skjæbnesvangre 
spil om Norges frihed og fremtid, og jeg tager mit udgangspunkt 
i en begivenhed, som aldrig kan undlade at virke saarende paa 
vore følelser, og som dog skulde blive udgangspunktet for vor 
nationale selvstændighed. Den 14de januar 1814 undertegnede 
Fredrik den 6te, Norges og Danmarks konge, freden i Kiel. I 
denne afstod han til fordel for kongen af Sverige alle sine 
rettigheder til kongeriget Norge med undtagelse af Island, Fær
øerne og Grønland. For fremtiden skulde Norge være forenet med 
Sverige. Den 18de januar bekjendtgjorde kongen, at lian for sig 
og sine undersaatter havde frasagt sig alle rettigheder og adkomster 
til Norges trone og løste nordmændene fra deres troskabsed. 
Samtidig udstedte han en adresse til det norske folk, hvori han i 
varme ord takkede det for dets troskab mod kongehuset.

Det er utvilsomt, at disse den danske konges følelser var 
oprigtige, og at det kun var med den dybeste smerte, han ned
lagde kongeværdigheden over Norge, hvis folk i aarhundreder, 
trods alle de lidelser og fornedrelser, foreningen havde bragt, havde 
vist en urokkelig troskab mod kongehuset. Men ligesaa sikkert 
er det, at Fredrik den 6te ansaa sig for at være i sin fulde ret, 
naar han uden nordmændenes samtykke afstod Norge. Dengang 
gjaldt det for en fyrstes ubestridelige rettighed, at han naarsomhelst 
og paa hvilkensomhelst maade kunde raade over sine lande. I 
vore dage har med den voksende folkebevidsthed en anden opfat
ning begyndt at gjøre sig gjældende, og det er det norske folks 
hæder, at det var et af de første, som klart og modig vovede at 
hævde en nations ret til selv at raade for sin skjæbne.

Allerede før Kieler-freden blev bekjendt, herskede heroppe den 
største bevægelse. De mest modstridende rygter krydsede hver
andre. Snart fortaltes der, at Trondhjems len var afstaaet, snart 
derimod, at der var sluttet en hæderlig fred uden afstaaelser. Da 
imidlertid langt om længe efterretningen om sagernes virkelige 
stilling naaede Norge, blev der almindelig sorg og bekymring.
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Kan man tro Jacob Aall, der vel dog havde en tilbøielighed til at 
se forholdene i et sort lys, var det første indtryk en følelse af, at 
det var nødvendigt at bøie sig under den uundgaaelige skjæbne. 
Hvordan dette nu er eller ikke er, sikkert er det, at denne følelse 
snart gav plads for en kraftig beslutning om at kjæmpe til det 
yderste for at modsætte sig overgivelsen til Sverige. Den national- 
aand, som i de sidste 50 aar havde udviklet sig saa kraftig, og 
som navnlig de senere tiders ulykker og lidelser kun havde styrket, 
flammede op kraftigere end nogensinde og godtgjorde, netop fordi 
den ikke var en opblussende og hurtig døende stemning, men en 
bevidst kraftig folkefølelse, at det unge norske folk havde ret til 
at føre sit eget selvstændige liv.

Det maa betragtes som et stort held for Norge, at det den
gang havde i sin midte en mand, hvorom denne følelse kunde 
samle sig, og som gjennem sine personlige egenskaber var særlig 
■skikket til at egge og opildne denne følelse, indtil den havde givet 
sig udslag i den for hele Norge afgjørende handling, grundloven 
af 17de mai.

Denne mand var prins Christian Fredrik. Fredrik VI’s fætter, 
arveprins til Danmark. Han var aaret iforveien sendt op til 
Norge for som statholder at styre landet, da forbindelsen mellem 
de to riger paa grund af krigen med England var saa godt som 
ganske afbrudt. Om Christian Fredrik og særlig hans forhold i 
Norge har dommen været meget modstridende. Negtes kan det 
imidlertid ikke, at hans nærværelse var af den høieste betydning, 
fordi han gjennem sin stilling og siegt blev folkets naturlige fører 
og derved hindrede indbyrdes strid og uenighed.

Han var en overmaade vakker mand med et ganske særlig 
vindende væsen. Meget faa af dem, der kom i hans nærhed, und
gik at komme under fortryllelsen af hans indsmigrende personlighed. 
De overstrømmende lovtaler over prinsen, som vi kan finde saa 
mange eksempler paa og som i sine overdrivelser maa virke ube
hagelig paa vor tids mennesker, var vistnok sjeldnere smiger end 
et troværdigt udtryk for almindelig herskende følelser. I selskabe
lig omgang var han ligefrem og munter i en grad, som dengang 
var ukjendt hos fyrstelige personer. Han var snarere et stemnings- 
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end et følelsesmenneske; i det hele var lian ingen dyb natur. Han 
kunde som faa finde det slaaende, det begeistrende ord under en 
opblussende bevægelse; han grebes selv gjerne sterkt af øjeblikkets 
stemning, og der kunde i hans ord komme en egte, sterkt vibrerende 
klang, der satte tilsvarende strenge i bevægelse hos andre ; men 
den rolige, maal og midler veiende tænkning og den kolde, klare, 
ved sine egne argumenters styrke virkende fremstilling var ikke 
hans sag. I det hele var hans egenskaber mere glimrende end 
solide, og hans private liv var ikke frit for at skjæmmes af en 
letsindighed, som for alvorlige mænd maatte tegne sig saameget 
grellere, fordi baggrunden var saa mørk. Det er aabenbart, at 
han har havt den redeligste vilje til at tjene Norges sag. Derom 
kan vi læse mange udtalelser i hans dagbogsoptegnelser, der utvil
somt er et vederheftigt udtryk for hans tanker. Men at han der
hos var sterkt bestemt af dynastiske hensyn og ikke fri for at 
omgaaes med meget ærgjerrige planer, er ligesaa sikkert. Han 
har næret dristige drømme om. at sætte de tre nordiske landes 
krone paa sin isse. Han var arveprins til Danmark, der vilde 
tilfalde ham efter Fredrik VI’s død, og han nærede det forfænge
lige haab, at svenskerne ved stormagternes indflydelse skulde af
sætte Karl Johan som tronfølger og vælge ham isteden. Hans 
hovedfeil var hans karakters svaghed eller, om man vil, upaa- 
lideliglied. Saalænge han endnu ikke stod umiddelbart over for 
faren, saalænge hans omgivelsers kraftige stemning holdt ham oppe, 
var han modig og forhaabningsfuld; men da han blev stillet ansigt 
til ansigt med den alvorlige kamp for at forsvare det selvstændigheds- 
verk, som han selv havde sin store del i, faldt han pludselig sam
men. Dette bevirkede, at netop de, der i begyndelsen sent og 
tidlig havde havt travlt med at udbasunere hans ros, i sin 
skuffelse gik over til at fælde de bitreste domme om ham. I 
virkeligheden gav den gudbrandsdøl, der efter fortællingen kom hen 
til ham "med sin lygte for at se hans ansigt, og som derpaa ud
brød: «Det er vakkert kjøt og blod, men for veik ser du ud til 
at bli Norges frelsermand,» den fyndigste og mest træffende 
karakteristik.

Christian Fredriks første tanke efter Kieler-fredens forkyndelse 
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var at lade sig udraabe til konge i kraft af sin formentlige arve
ret. For at lære stemningen at kjende gjorde han en reise gjen- 
nem landet til Trondhjem og modtoges paa denne overalt med 
stor begeistring og hyldedes med de mest overdrevne loyalitets
udbrud paa prosa og vers, noget, som han kanske vel snart udtydede 
som kjærlighed til ham personlig, medens den vel rettere var et 
udslag af folkets iver for at modsætte sig foreningen med Sverige; 
thi de liundredaarige krige mellem de to nabolande havde skabt 
et sterkt nationalhad. Karakteristisk nok for prinsens lyst til en 
vis teatermæssig optræden er det, at han lod præge og til bøn
derne uddele en medalje med indskriften: «Urokkelig som Norges 
fjelde staar Norges sønners troskab, mod og vælde.» Om bønderne 
satte særlig pris paa disse medaljer, derom forlyder intet. Men 
det var ikke blot «krudt og kugler», befolkningen forlangte; aaben- 
bart har han faaet et indtryk af, at folket ogsaa forlangte ■ en 
fri forfatning, og det ser ud til, at prinsen har gjort sig for
trolig med den tanke, at enevoldsmagten maatte opgives. Ander
ledes var det derimod med arveretten eller, som han for at smigre 
bønderne kaldte det, «odelsretten» til tronen. Den troede han sig 
fuldt og fast i besiddelse af, indtil han ogsaa ved formaaende 
mænds forestillinger maatte opgive denne opfatning.

Dette skede paa et møde paa Eidsvold 16de februar, hvortil 
han sammenkaldte endel, væsentlig høitstaaende embedsmænd. Blandt 
disse var ogsaa den høit anseede universitetslærer professor Georg 
Sverdrup. Denne fortæller i en beretning til Jacob Aall følgende 
fra sin reise til Eidsvold:

«Paa det sidste eller næstsidste skifte fik jeg til skydskarl 
en meget gammel bonde, som straks indlod sig i samtale med mig 
og spurgte, hvorfor der idag reiste saa mange til prinsen paa 
Eidsvold. «De skal vel, kan jeg tænke, med prinsen overlægge, 
hvorledes Norge skal overgives til Sverige; skal du være med i 
dette lag, da maa du for Guds skyld aldrig give din stemme til, 
at Norge overgives til Sverige,» og han endte sin forsikring med 
disse ord: «Men hvad du siger eller gjør, saa husk for alting paa, 
at Gud er ataat.» Disse bondens ord gjorde et sterkt indtryk paa 
Sverdrup. For de paa Eidsvold forsamlede fremholdt Christian 
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Fredrik sin opfatning- af sin arveret til tronen. Heri mødte lian 
imidlertid bestemt modstand hos de fleste af de forsamlede og' især 
hos Sverdrup, som med varme og kraft fremholdt, at efter Fredrik 
VI’s tronfrasigelse laa retten til at give sig en fri forfatning i 
folkets hænder, og enten nu prinsen følte sig overbevist eller 
ikke, nok er det, han erklærede sig omstemt af Sverdrups grunde 
og frafaldt sine tanker om arveret og enevoldsmagt. Paa mødet 
besluttedes endvidere, at Kieler-traktaten skulde forkastes, og at en 
rigsforsamling skulde sammenkaldes for at give folket en forfatning. 
Prinsen antog indtil videre titel af regent. Disse beslutninger 
kundgjordes for det norske folk i to kraftige opraab, af hvilke det 
sidste endte saaledes: «Kummer og trængsler ville vi tilsammen 
freidigen gaa imøde, hvis uforsonlige tiender ei ville unde riget ro; 
men inden vore grænser skal herske endrægtighed og fædrelands
sind til villigen at opofre alt for at hævde det gamle Norges ære 
og atter at hæve det til sin fordums glans. Da skulle engang 
vore fælles bestræbelser, velsignede af Gud den Almægtige, krones 
med et heldigt udfald, og nordmændene skal give et bevis paa den 
sandhed, at et folk er uovervindeligt, som frygter og føler varmt 
for fædrelandet.»

Samtidig med disse opraab udsendte ogsaa prinsen en rund
skrivelse til biskoperne, hvori han bestemte en almindelig bededag 
for hele riget, paa hvilken ogsaa folket opfordredes til at aflægge 
følgende ed: «Sværge I at hævde Norges selvstændighed og at 
vove liv og blod for det elskede fædreland?» hvilket med opløftede 
fingre besvaredes med: «Det sværge vi, saasandt hjælpe os Gud 
og hans hellige ord.» Paa samme dag foretoges valg af tvende 
blandt menighedens mænd over 25 aar, der skulde møde for at 
vælge repræsentanter til rigsforsamlingen paa Eidsvold for at be
stemme Norges forfatning.

Den 22de februar lod prinsen sig høitidelig udraabe til regent. 
I en forsamling af Kristianias fornemste mænd læste han op kongen 
af Danmarks erklæring til det norske folk om rigernes skilsmisse. 
Derpaa holdt han under stor bevægelse en vakker og varm tale, 
der gjorde sterkt indtryk, og som endte med følgende ord: «Med
borgere, lad os give hverandre haanden paa, at vi ville handle mod 
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hverandre som tapre nordinænd for det elskede fædrelands sag.» 
Derpaa red han rundt i byen og blev allevegne hyldet med stor 
begeistring.

Det er utvilsomt, at prinsen havde den langt overveiende del 
af det norske folk med sig, naar han saaledes stillede sig som 
selvstændighedsbevægelsens fører, og at hans person i dette øieblik 
omfattedes med en overordentlig hengivenhed og begeistring. 
Uviljen mod en forening med Sverige var dybt indgroet, og den yd
mygende maade, hvorpaa en saadan skulde blive folket paatvungen, 
gjorde denne uvilje endnu mere uforsonlig. De mænd, der i den 
følgende tid tog ledelsen med en mageløs djervhed, der kunde 
synes næsten dumdristig hentede sit mod og sin tillidsfuldhed ikke 
blot af sin ungdom og den dermed sammenhængende ideale tro paa 
sin sags retfærdighed og frihedens undergjørende magt, men 
ogsaa fra bevidstheden om, at de handlede i fuld overensstemmelse 
med sine vælgeres synsmaade.

Det siger sig imidlertid selv, at dette skridt hos mere for
sigtige naturer og navnlig hos mænd, der daglig havde for øie, 
hvorledes krigen virkede ødelæggende paa handel og samfærsel og 
skabte nød og savn i tusen hjem, inaatte vække ængstelse og 
bekymring. De vidste jo, at bag Sverige stod de allierede stor
magter, saa Norges sfilling, selv om Sverige ikke alene magtede 
at betvinge landet, maatte synes dem haabløs. Med vanskelighed 
lykkedes det at skaffe den nødvendige kornforsyning fra Danmark, 
og det blev nu saameget værre, som den danske konge forbød sine 
undersaatter at sælge korn til Norge. Pengevæsenet var i den 
sørgeligste forvirring, og en krig vilde forværre tilstanden end mere. 
Disse mænd saa derfor nationens redning i en mindelig overenskomst 
med Sverige. Saa naturlig, ja saa berettiget vi kan hnde denne 
ængstelse, kan vi dog ikke andet end glæde os over, at det var 
den modige tillidsfuldhed til Norges retfærdige sag, den kraftige, 
alle farer trodsende selvstændighedsfølelse, som seirede. Det viste 
sig her som ofte ellers, at mod og frygtløshed er halv seir.

Allerede samme dag som prinsen lod sig udraabe til regent, 
indfandt tre svenske sendemænd sig for at overrække ham den 
svenske konges opraab til det norske folk. Prinsen modtog dem 
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omgivet af sine høieste embedsmænd, negtede i skarpe ord at 
modtage denne proklamation, og udtalte sig meget bittert om det 
udhnngringssystem, som svenskerne benyttede ligeoverfor Norge. 
«Er det saaledes, at Deres konge vil vinde Norge?» sagde han 
heftig. Med den skarpe affærdigelse af de svenske sendemænd 
var hansken kastet til Sverige. Vistnok foregik der endnu en 
stund underhandlinger mellem prinsen og den svenske feltmarskalk 
Essen, men uden resultat. Prinsen vilde kun drage tiden ud 
eller, som han i sin dagbog meget uhøflig skriver, «holde det 
gaaende med det pak» for at sikre korntilførselen, styrke landets 
forsvarsvæsen, ordne styrelsen og ikke mindst paavirke de euro
pæiske magter til fordel for Norge. Naar flendtlighederne ikke 
paabegyndtes straks fra Sveriges side, var grunden den, at det 
ikke havde tropper nok ved grænsen til at vove et angreb. Karl 
Johan var endnu ikke vendt tilbage, og før det skede, kunde intet an
greb finde sted. Det gjaldt nu for Christian Fredrik at benytte tiden. 
Han indsatte et statsraad og søgte at bringe orden i pengevæsenet. 
Til keiserne af Rusland og .Østerrige og kongen af Preussen sendte 
han breve, hvori han søgte at stemme dem gunstig for Norges 
selvstændighed. Men navnlig satte han sit haab til England. Hos 
det fri, stolte engelske folk maatte han haabe at kunne finde for- 
staaelse og sympati for det kjække norske folk, der saa en
stemmig forlangte frihed og selvstændighed.

For kraftigere at tale sin sag for de engelske statsmænd, 
besluttede han at sende sin ven konferentsraad Carsten Anker som 
gesandt til England. Denne var en gammel mand, men hans 
dannede væsen, hans fortrolighed med engelske forhold ikke mindre 
end hans næsten ungdommelige forhaabningsfuldhed gjorde ham 
særlig skikket til denne sendelse. Anker mødte megen imøde
kommenhed hcs mange fremragende engelske personligheder, men 
alle hans forsøg paa at vinde den engelske regjering for Norges 
sag mislykkedes. Det daværende engelske ministerium, i hvis 
spidse stod den bekjendte lord Castlereagh, var alt andet end gun
stig stemt for revolutionære bevægelser, og som revolutionært 
betragtedes Christian Fredriks og nordmandenes forsøg paa at 
sætte sig ud over Kieler-traktaten. Sagen kom fore i det engelske 
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parlament, hvor blandt andre den liberale statsmand lord Grey 
i varme og veltalende ord hævdede Norges ret til at raade over 
sin egen skjæbne. Alt dette nyttede dog ingen ting. Carsten 
Anker blev selv arresteret i London for forretningsgjæld, og da 
denne arrest hævedes, truedes han med udvisning. Ligesaa lidet 
held havde hans broder Peter Anker, der senere sendtes over. 
Den engelske regjering holdt fast paa sin beslutning at støtte 
Sverige, og blokaden af de norske kyster, der efter Kieler freden for 
en stund var ophørt, begyndte igjen med forøget skarphed.

Imidlertid gik begivenhederne i Norge sin gang. Mellem 
Christian Fredrik og feltmarskalk Essen førtes der fremdeles under
handlinger uden resultat. Rundt omkring i Norge foregik valgene 
til rigsforsamlingen, der skulde sammentræde den 10de april paa 
Eidsvold værk. .

Den bygning, hvor rigsforsamlingen skulde holdes, ligger 
ca. 3A mil fra Eidsvold station og Eidsvold bad. Den tilhørte 
dengang Carsten Anker, men eies nu af den norske stat. Det 
er en stor, hvid, herskabelig træbygning med høit tag, dækket af 
sorte hollandske tagsten. .Rundt omkring ligger en liden vakker 
park. Tidligere dreves her et jernverk, men dette er nu nedlagt; 
derimod er der nu anlagt sagbrug ved den forbiflydende elv, der 
straks nedenfor gaarden danner en liden fos. Bygningen var i 
1814 ny og ikke ganske indredet. Møderne holdtes i den store 
sal, men denne er ikke større, end at det er næsten ubegribeligt, 
at 112 mand har kunnet faa plads der. Væggene var prydede 
med granbar, der tog sig godt ud, saalænge det var friskt, men 
som, da det blev tørt, blev generende, idet naalene dryssede ned 
over repræsentanterne. I denne sal er nu ophængt portrætter af 
eidsvoldsmændene, og man gribes uvilkaarlig af en stille ærbødig
hed, naar man gaar mellem disse rækker af mænd, hvis fædrelands- 
kjærlighed vi skylder vor frihed. Man studerer disse ansigter med 
interesse, og man maa indrømme sandheden af, hvad en af eids
voldsmændene skriver, at blandt de mange ansigter var der kun 
faa, der ikke havde noget karakteristisk og personligt ved sig. Paa 
hovedgaarden var der forøvrigt kun plads til Christian Fredrik og 
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hans følge og enkelte repræsentanter. De øvrige inaatte bo paa 
gaardene rundt omkring.

Den 8de og 9de april samledes repræsentanterne efterliaanden 
paa Eidsvold. Det var i hine dage ingen lysttur at reise i tæle- 
løsningen paa laake veie og laakt føre. Tilsølede næsten til 
ukjendelighed kom de frem, men med freidigt mod og helt optagne 
af den ansvarsfulde opgave, de var satte til at løse. De ydre 
forhold, hvorunder de skulde øve sit verk, var saa ugunstige og 
ubekvemme som vel muligt. Størsteparten af repræsentanterne 
maatte, som omtalt, bo paa smaagaardene rundt omkring, enkelte 
indtil over V« mil fra verket, og det siger sig selv, at de 
bekvemmeligheder, som disse gaarde kunde byde dem, var saa 
tarvelige som vel muligt. Jacob Aall og paastor Grøgaard fik et 
eneste lidet værelse med to senge og, som hin fortæller, «den 
første dag vilde have været en hungersdag, naar vi ikke havde 
kunnet tage vor tilflugt til vor reiseniste.» En anden repræsen
tant doktor Møller fra Arendal skriver i sin dagbog, at han er 
sterkt optaget af at sidde hjemme og studere paa konstitutioner. 
«Men», fortsætter han, «ved denne hjemmesidden bliver jeg skrækkelig 
maver, affældig og forældet — ikke just fordi jeg anstrenger mig 
saa meget —, men fordi dei’ i logiet ikke vanker andet end melke- 
velling med snærk udi og harskt, stegt flesk, en kost, som vel 
kand gjøre en sindig og spag; men hverken opvagt eller fyrig — 
dog er det tjenligt til at betage mit blod noget af dets fordums 
hede og hidsighed.» Som regel spistes imidlertid middag paa 
herresædet. Efter tur tilsagdes ogsaa de deputerede til prinsens 
taffel.

Den 10de april aabnedes rigsforsamlingen med gudstjeneste, 
hvorpaa repræsentanternes adresser overleveredes. Derpaa samledes 
man til det første fællesmaaltid. Om dette skriver sorenskriver 
Koren i sine dagbogsoptegnelser: «Det var en sand henrivende 
glæde at se generaler og soldater, kammerherrer og bønder, bisper 
og klerke at sidde ømtfølende, glade ved hinandens side og at se 
alles øine tindre af frydefuld tilfredshed i haabets forventninger om 
deres fælles fædrelands frelse og igjenfødelse ved mandigt mod.» 
Skulde det interessere eder at vide, hvad vore fædre fik til middag 
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ørste dag, saa kan omtalte Koren ogsaa oplyse derom. Det var 
Tun kjødsuppe med smaaliakket hvid hovedkaal, kalvesteg og 
Tødpudding samt en halv flaske rødvin tilmands, — som I ser, 
kke saa overdrevent fint.

Den Ilte april holdt rigsforsamlingen sit første møde. Det 
.åbnedes ikke uden en vis højtidelighed af prinsen med en længere 
ale, hvori han opfordrede forsamlingen til uden frygt for ydre 
lender eller indre vanskeligheder at skride til at give Norge en 
orfatning, redegjorde for de skridt, han hidtil havde gjort for at 
temme stormagterne gunstig for Norges sag, og meddelte blandt 
ndet, at «det engelske flag var gjenseet og med glæde modtaget i 
lorske havne,» hvorimod den svenske konge havde sendt hans 
Tev uaabnet tilbage. Efter nogle bemerkninger om rigets finan- 
ielle forhold endte han med følgende ord: «Mine hensigter k.jendes 
f alle; i redelig vilje skal ingen overgaa mig, og min bedste løn 
kal være folkets kjærlighed og de retskafnes høiagtelse.» Talen, 
[er fremførtes med kraft og værdighed, gjorde, skjønt den nu vist- 
lok almindelig vil findes vel rig paa rhetoriske blomster, et 
[ybt indtryk paa de tilstedeværende. Forsamlingen skred derpaa 
il at vælge sine embedsmænd, og dermed var dens store og 
ætydningsfulde arbeide indledet.

Medens rigsforsamlingen nu sidder ivrig fordybet i at granske 
[e forskjellige udkast til en forfatning, vil vi kaste et blik paa de 
aest fremtrædende personligheder i det historiske drama, som den
gang spilledes.

Det var i mange henseender en høist eiendommelig forsamling. 
[)en repræsenterede alle mulige afskygninger i vor befolkning fra 
le høieste embedsmænd og vort faatallige aristokrati og til vore 
evne bønder, fra generalen til den menige soldat, fra den rige 
;rosserer og skibsreder til den begede matros. Embedsmændene, 
om rimeligt og heldigt var, dannede det store flertal; de sad inde 
kke alene med den største dannelse og kundskab, men ogsaa den 
nest udviklede frihedsfølelse; af bønder var der dog ikke saa faa, 
>g skjønt de i det hele kun spillede en tilbagetrukken rolle, var 
le allerede nu et element, som man tog hensyn til.

Op af denne brogede mangfoldighed er der enkelte fysiogno
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mier, lysende af aand og karakter, som vi uvilkaarlig gribes af 
enkelte personligheder, som ved sin ild, sin klogskab, sin forstand 
sit tænkesæts adel gjør et blivende indtryk paa os. Disse por 
trætter af enkelte af rigsforsamlingens foregangsmænd, som ei 
gammel elev har skaffet mig, vil sande mine ord. Her ser v 
Sverdrups alvorlige hode med det mørke, sydlandske udseende 
Han var en af forsamlingens skarpeste tænkere, men neppe nogei 
praktisk politiker. Ved hans side har vi den unge sorenskrivei 
Christian Magnus Falsen, grundlovens fader kaldet, ildfuld, friheds 
elskende, rigt begavet som faa, ubetinget forsamlingens størsti 
arbeidskraft og mest indflydelsesrige medlem, ikke mindst derved 
at han havde vidst at vinde prinsens foi trolighed og tillid i særlif 
grad. Det brede, kraftige hode vi her ser, tilhører Bergens 
repræsentanten Christie, rigsforsamlingens sekretær, han, der sidei 
som stortingspræsident skulde lede underhandlingerne om forenings 
vilkaarene med en dygtighed og statsmandskløgt, der har skaffe 
ham samtidens og efterslegtens enstemmige beundring og hengiven 
hed. Dette ansigt, som vi her ser, tiltalende ved sin ædle forn 
og sin lysende klarhed, er Norges første adelsmand, Grev Hermai 
Wedels, en af de skarpsindigste af rigsforsamlingens mænd, danne 
ved udstrakte studier og omfattende reiser, fortrolig med Europai 
statsretlige forhold, derhos en dygtig taler. Ogsaa han kom til a 
spille en fremtædende rolle i Norges senere historie. Og her ha: 
vi endelig Jacob Aall, den fintdannede jernverkseier og kjøbmand 
klog og forsigtig næsten til ængstelighed, men retskaffen og human 
ham skylder vi et ypperligt historisk kildeskrift for hine dage: 
historie: Jacob Aalls erindringer. Ved siden af disse var der et 
række andre begavede mænd, hvis navne er vel kjendte, og hvora 
flere senere har spillet en fremragende politisk rolle: prestei 
Nicolai Wergeland, Henrik Wergelands fader, grundig og skarp 
sindig, men ikke sjelden upraktisk, stivsindet og altfor snakkesalig. — 
kaptein Motzfeldt, en human, grundig og arbeidsom rigsdagsmand, — 
præsten Bein, hvis ildfulde, undertiden voldsomme veltalenhed, dei 
han anvendte i tide og utide, aldrig undlod at gjøre et mægtigt ind 
tryk paa tilhørerne, — og mange andre, som det vil blive for vidt 
løftigt at opregne. Allerede fra første stund merker man dei 
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dybe kløft i opfatningen af Norges stilling, som holder sig, ja 
snarere uddybes under forhandlingerne. Omkring grev Wedel som 
fører samlede sig det saakaldte Vestparti*,  som ikke tiltroede 
Norge evne til at hævde sin selvstændighed. De var komne til 
Eidsvold med en levende følelse af den penge- og kornnød, som 
herskede i landet, og som frembragte modløshed og selvopgivelse 
hos mange, havde seet engelse skibe krydse udenfor havnene for at 
udhungre folket, og vidste, at Sverige havde stormagterne i ryggen. 
Deres plan var derfor at arbeide paa en forening med Sverige, 
saaledes at nationen kunde sikres en fri forfatning. Omkring 
Dalsen, Sverdrup og Christie som førere samlede sig det langt 
talrigere selvstændighedsparti, der ikke vilde høre tale om en 
forening med Sverige, der havde den fuldeste tillid til, at det 
norske folk havde alle aandelige og materielle betingelser for at 
føre et selvstændigt liv, og som endnu haabede paa, at Norges 
retfærdige sag og det norske folks kraftige optræden skulde om
stemme ialfald enkelte af stormagterne. Dette parti sluttede sig 
om Christian Fredrik, til hvem det nærede en ubegrænset tillid.

* Det kaldtes saa, fordi de fleste af dets medlemmer var fra vest
landet, d. v. s. landet vestenfor Kristianiafjorden indtil Kristianssand.

Det siger sig selv, at hvor meningerne gik saa langt ud fra 
hverandre om fædrelandets høieste interesser, der maatte dette 
oftere føre til skarpe sammenstød saavel under forhandlingerne som i 
det selskabelige samvær udenfor disse. Intet kan være urigtigere 
end den ikke ualmindelige opfatning, at det høie maal, som havde 
samlet dem, bragte alle personlige modsætninger til at tie, og at 
forhandlingerne førtes paa en maade, der laa høit over senere 
stortings. Tvertimod, intet senere storting har vel seet saa 
lidenskabelige sammenstød, saa støiende forhandlinger som rigs
forsamlingen paa Eidsvold, navnlig i den første tid. Hvis man 
vilde overføre forestillingen om vore dages forholdsvis stilfærdige, 
i ethvert tilfælde meget regelrette stortingsforhandlinger paa hin, 
vilde man gjøre sig et ganske urigtigt billede. Den tids mænd 
var ganske uerfarne i det parlamentariske liv; inddragen af uved
kommende ting, hyppige afbrydelser, bifalds- og mishagsytringer, 
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der er ganske banlyste fra stortinget, var ikke sjeldne i debatten 
paa Eidsvold. Derimod arbeidedes der med mønsterværdig flid og 
udholdenhed. Det bedste bevis herpaa er, at et saa omfattende 
arbeide, som at udarbejde en i det enkelte gaaende grundlov som 
den norske, blev udført i lidt over en maaned. Og at denne 
grundlov ikke er et afjasket arbeide, men et verk, hvori der et 
nedlagt en sjelden sum af grundig tænkning og skarpsindiglied, 
derpaa behøyes intet andet bevis end den omstændighed, at denne 
grundlov 17 aar efter i de fleste grundtræk er forbleven uforandret, 
medens andre folk har været vidne til flere omvæltninger i sine 
forfatninger.

Under omstændigheder, der er afgjørende for et folks ve og 
vel, hænder det næsten altid, at modsætningerne tilspidses, mis
tænksomheden vokser, og bitterheden mand og mand imellem til
tager. Saaledes ogsaa paa Eidsvold. Naar man i den ellers sin
dige og humane Jacob Aalls dagbogsoptegnelser læser hans domme 
over politiske modstandere, kan man undertiden forarges over den 
ensidighed, uvilje og mangel paa forstaaelse. som præger dem. 
Men endnu værre faren var han selv og det parti, hvortil han 
hørte. De fik ikke alene høre, at de var ængstelige, ja feige, 
men ligefrem fædrelandsforædere, bestukne af svenskerne. Presten 
Rein antydede i en af sine heftigste taler, at de ligefrem burde 
vises ud af landet. Navnlig var Wedel, trods den almindelige 
agtelse han tiltvang sig gjennem sine personlige egenskaber, sterkt 
mistænkt for at omgaaes med ærgjærrige planer, der skulde frem
mes gjennem Sverige. «Grev Wedel er en gjild mand, det er 
skade, at han er saa svensk,» sagde bønderne om ham. Ja, der 
fortælles endog, at en Bergens-bonde truede med «at stinge» ham, 
hvis han pønsede paa at forraade riget til Sverige. At disse 
modsætninger i det hele sterkt prægede det selskabelige samvær 
udenfor møderne, siger sig selv.

Ved deres daglige fællesmaaltider gik det efter tidens sed 
gjerne muntert og støjende til. Der blev drukket skaaler, sunget, 
raabt hurra og lignende. Naar stemningen saaledes kom op, 
kunde det tidt hænde, at det ene ord tog det andet, og det kunde 
da komme til meget ubehagelige optrin. Et af de mest opsigts
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vækkende var det, som indtraf mellem bergmester Steenstrup og 
kammerherre Løvenskiold. Den første synes at have været en 
meget hidsig person, den anden var paa grund af sit bryske, noget 
hoffærdige væsen meget upopulær. I anledning af et rygte om, 
at L. skulde have kaldt St. en tosse, overfaldt denne L. i vesti
bulen med trusler om at give ham ørefigener, fordi han bar sin 
næse saa høit og bagtalte folk. L. blev ham ikke svar skyldig, 
og striden saa ud til at skulle afgjøres med sabler; men det lykke
des dog at faa dette forhindret.

Tiltrods for den alvorlige meningsforskjel og disse lidet op
byggelige personlige rivninger, var der enighed om det hoved- 
spørgsmaal, der havde kaldt rigsforsamlingen sammen, at Norge 
skulde have en fri forfatning. «Neppe gaves der,» siger Jacob 
Aall, «et eneste medlem af denne lille forsamling, som jo var 
gjennemtrængt af den varmeste fædrelandskærlighed og attraa 
efter at udføre dette arbeide paa en hensigtsmæssig maade.» Ar
beidet lettedes meget derved, at der straks i begyndelsen forelaa 
flere, delvis grundig gjennomarbeidede forslag. Det vigtigste af 
disse var det af sorenskriver Chr. M. Falsen og lektor Adler 
udarbejdede. Grundtankerne i dette om folkets og kongens ind
byrdes rettigheder var de samme som i den franske konstitution 
af 1791, der igjen hvilede paa den franske revolutions meninger, 
saaledes som disse ytrede sig i den første tid. Dette udkast blev, 
efterat være underkastet en grundig prøvelse af de mange 
skarpsindige og kyndige medlemmer, til den grundlov, som gjorde 
det norske folk til et af de frieste i verden. Hvorledes denne 
grundlov i det enkelte er bygget, det vilde det her føre for vidt 
at fremstille. Mange af eder kjender desuden dette før, og de, 
der ikke kjender det, vil senere lære det. Kun saameget vil jeg 
sige, at den lagde en omfattende magt i folkets tillidsmænds, stor
tingets hænder, at dette storting ikke, som ellers i Europa, del
tes i kamre, svarende til klasser, men blev én forsamling, ligesom 
det norske folk omtrent ikke kjendte adel eller andre stænder med 
særrettigheder. Man kunde synes, at det var uklogt, ja letsindigt, 
at lægge magten saaledes i hænderne paa et folk, der i aar- 
hundreder havde levet under enevældet og derfor ikke var opdraget 
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til at styre sig selv, men lier maa vi mindes, at vore bønder, der 
udgjorde den overveiende del af landets befolkning, havde levet 
som fri odelsmænd, der aldrig havde bøiet nakken for hovmodige adels- 
mænd eller hensynsløse fogder. Det var netop i tillid til denne 
bøndernes gjennem aarhundreder styrkede friheds- og selvstændigheds- 
følelse, at rigsforsamlingen paa Eidsvold vovede at lægge landets 
skjebne i deres hænder, og historien har vist, at de har havt ret. 
Det siger sig imidlertid selv, at bonden i 1814 ikke havde de 
nødvendige betingelser for at øve synderlig indflydelse paa friheds- 
verket. Dertil manglede han i altfor høi grad oplysning. JEren 
derfor tilkommer vor dannede, dygtige, frisindede embedsstand, der 
med sit vide syn, sine humane ideer forbandt en levende national
følelse. Derfor skal de ogsaa hædres som vort folks velgjørere, 
saalænge Norge bestaar.

Den 16de mai var grundloven færdig og den 17de mai fik 
frihedsverket sin besegling ved Christian Fredriks valg til konge. 
Dette gav forøvrigt anledning til et sidste voldsomt sammenstød 
mellem de stridende meninger, idet flere negtede at vælge konge 
under de forhaandenværende omstændigheder. Denne modstand 
blev dog brudt, og Christian Fredrik blev enstemmig valgt. Be
slutningen derom blev overrakt prinsen ved en deputation. Den 
19de mai, Christi himmelfartsdag, en vakker, smilende vaardag, 
mødte Christian Fredrik op i forsamlingen og aflagde høitidelig 
ed til forfatningen. Han endte sin henvendelse til forsamlingen, 
der blev fremsagt under sterk bevægelse, med følgende ord:

«Drager hjem, medborgere! med den lønnende overbevisning, 
at enhver har handlet med det fædrelandssind, soin besjeler ham, 
og at folket med tilfredshed vil erkjende, at rigsforsamlingen har 
vist sig dets tillid værdig, idet den har hævdet nationens ære og 
beredt dens fremtids vel.»

Den 20de mai var rigsforsamlingens sidste møde. Under ind
trykket af den betydningsfulde, for Norges politiske fremtid skjæb- 
nesvangre gjerning, som nu var tilendebragt, taug alle modsætnin
ger, trængtes al uenighed tilbage. Dette fik sit gribende udtryk i 
den afsked, som repræsentanterne tog med hverandre. Efter for
slag af den milde, varmhjertede kommandør Fabricius dannede den 
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hele forsamling med sammenslyngede arme en broderkjede ligesom 
for at forene den hele forsamling i én person, og under raabet: 
»Enige og tro, indtil Dovre falder!» skiltes de for hver at drage 
til sit hjem.

Det er ganske naturligt, at det mere end nogensinde inaatte 
stille sig klart for dem, at de kun ved fuldkommen enighed og 
sammenhold kunde gjøre sig haab om at føre fædrelandets sag 
frelst ud af de farer, som truede det. Nu, da der ganske natur
lig indtraadte en slappelse efter det anspændte, af varm fædre- 
landskjærlighed og lyse forhaabninger baarne arbeide paa at 
sikre landets frelse og selvstændighed gjennem en forfatning, 
maatte ængstelig bekymring sænke sig ned selv i det modigste 
sind. Ingen kunde længere skjule for sig selv, at alvorlige farer 
stod for døren, og at den grundlov, som nys var skreven, efter al 
sandsynlighed maatte forsvares med liv og blod. Christian Fredrik 
havde forgjæves søgt at stemme stormagterne gunstige for sine pla
ner; de holdt fast ved det til den svenske kronprins givne løfte, 
ja tilsikrede liam endog militær hjælp til Norges erobring. Men 
det skal ogsaa siges til vore forfædres hæder, at de intet øieblik 
vaklede i sin beslutning om at vove det yderste for at forsvare 
landet og grundloven. Ogsaa den nys valgte konge udfoldede stor 
virksomhed for at møde farerne, og navnlig opgav han endun ikke 
haabet om at stemme England gunstig for sin sag.

Da Karl Johan indsaa, at kun vaabenmagt kunde tvinge 
nordmændene til at erkjende Kieler-freden, besluttede han at handle 
uden nølen. Han fører sin liær fra Tyskland over Øsjersøen, 
forstærker den med de i Sverige staaende tropper og planlægger et 
kraftigt angreb paa Norges sydøstlige grænse saavel fra sø- som 
landsiden. Endnu skulde det endelige angreb en stund lade vente 
paa sig. De allierede magter forsøgte for sidste gang ved frede
lige midler at faa Christian Fredrik til at nedlægge Norges krone. 
Den 30te juni ankom til Norge sendemænd fra England, Preusen, 
Østerrige og Husland for at forlange Kielertraktaten respekteret. 
De forlangte at Christian Fredrik øieblikkelig skulde nedlægge 
kronen; i saa fald kunde Norge gjøre sig haab om at sikre sig 
forfatningsmæssig uafhængighed. Da kongen kraftig hævdede det 
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norske folks ret til at bestemme over sin egen skjæbne, afbrødes 
han af den østerrigske gesandt: «He, folket! folket har ikke no
get at sige i fyrslernes raad! Det vilde være at vende op og 
ned paa verden.» Forhandlingerne førtes i det hele ikke uden 
heftighed og stod paa i 18 dage. Christian Fredrik lagde under 
forhandlingerne ikke ringe diplomatisk dygtighed for dagen, 
og det lykkedes ham at trække sagen i langdrag. Da han 
endelig saa, at der fra stormagternes side ikke var at vente 
nogen støtte, gik han med paa at lade sendemændene overbringe 
den svenske kronprins forslag om vaabenstilstand, forat et stor
ting kunde sammenkaldes og raadslaa om, enten Norge skulde 
optage kampen med Sverige eller gaa ind paa at underhandle. Han 
fik virkeling ogsaa de fremmede sendemænd overtalt til at paa
virke Karl Johan til gunst for en vaabenstilstand. Imidlertid 
havde Karl Johan 10de Juli udstedt et opraab til det norske folk, 
hvori han bestred lovligheden af rigsforsamlingen paa Eidsvold og 
forlangte folkets ubetingede underkastelse. Da de fremmede for
søgte at stemme ham til eftergivenhed, gav han bare et afvisende 
svar, idet han tilføiede, at et folk, «der siden 1660 havde været 
under svøben af en mere uindskrænket regjering end sultanens i 
Konstantinopel,» umulig kunde have i en saadan fart faaet en 
saa sterk tørst efter politisk frihed. Saa grundig uvidende var 
han om tilstanden og stemningerne hos det norske folk. Med den 
raskhed og beslutsomhed, der var et hovedtræk i hans karakter, 
besluttede han at begynde krigen.

Med henved 40 000 mand og en betydelig flaade faldt han 
ind i det sydøstlige Norge. Ombord paa den svenske flaade var 
den gamle Karl XIII, der tidligere havde udinerket sig som 
admiral mod russerne. Den norske hær bestod ialt af 27 00O 
mand og lededes af Christian Fredrik personlig fra Moss. Den 
var vistnok daarlig udrustet, manglede saaledes tilstrækkelig kugler 
og krudt, men var kamplysten og modig. Derhos havde den i 
landets naturlige forhold de gunstigste betingelser for et kraftigt 
forsvar. Stemningen i landet var krigersk og forhaabningsfuld, og 
frivillige gaver strømmede rigelig ind. Alt tegnede til en blodig 
og langvarig kamp.



1891] Otto Anderssen: Historisk foredrag. 19

Men med Christian Fredriks mod var det nu forbi. Han, der 
havde været saa modig, saalænge faren endnu var i det fjerne, 
faldt nu sammen. Hvorvidt han manglede det rent fysiske mod 
er uvist. Der fortælles om ham, at da han efter kampen ved 
Onstadsund, hvor nordmændene slog svenskerne tilbage, under for
søget paa at passere Giommen, saa en saaret officer bæres forbi, skal 
han have udraabt i fortvilelse: «Min Gud! er jeg skyld i alt dette.» 
Et saadant udraab behøver imidlertid ikke at være andet end et 
udtryk for den dybe nedslagenhed, som havde grebet kongen. Hvis 
han overhovedet nogensinde havde næret nogen tanke om modstand 
til det yderste, opgav han den snart. Til officererernes fortvilelse, 
til soldaternes harme gav han overalt ordre til tilbagetog og for
spildte derved de mange gode chancer, den norske hær havde. 
Fredriksstad overgav sig til fienden, men fra Fredriksstens 
fæstning vaiede flaget lige stolt som før, og gamle general 
Ohme besvarede alle opfordringer om overgivelse med at lade 
kanonerne spille saameget livligere mod svenskernes batterier. Ved 
Kongsvinger slog oberstløitnant Krebs i to fegtninger den svenske 
oberst Gahn og forfulgte ham ind over den svenske grænse. Den 
norske hovedhær trak sig tilbage over Glommen, den svenske 
fulgte langsomt efter. Man maatte hver dag vente et hoved
angreb; da tilbød Karl Johan pludselig vaabenstilstand og frede
lige forhandlinger paa grundlag af, at Norge anerkjendtes som en 
selvstændig og med Sverige ligeberettiget stat. Det har visselig 
været flere grunde, som har bevæget Karl Johan til at tage denne 
beslutning. For det første har det korte felttog overbevist ham 
om, at Norges erobring turde være en vanskeligere sag, end han 
fra først af havde tænkt sig. Saavel de norske troppers tapper
hed som folkets umiskjendelige bestemthed paa at forsvare sin fri
hed til det yderste, en stemning, han tidligere havde havt meget 
ufuldkomne og urigtige begreber om, maatte gjøre et virkeligt 
erobringsforsøg i høi grad betænkeligt. Spaniens og Tyrols kampe 
mod franskmændene havde vist, hvad et enigt og frihedselskende 
folk kunne udrette selv ligeoverfor en langt frygteligere mod
stander, end Karl Johan kunde være ligeoverfor Norge. Der
hos var Sverige saa udtømt af langvarige krige, at det neppe 
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havde midler til at føre en længere erobringskrig. Den støtte, 
lian kunde paaregne hos stormagterne viste sig ogsaa mere og 
mere tvilsom. Han havde forstaaet at tiltvinge sig agtelse hos 
disse, men ingen sympati. Tvertimod var han dem snarere mis
tænkelig, Han var ligesom Napoleon et barn af revolutionen, 
havde vundet sin kriger-hæder og sin tronfølger-stilling ved bedrifter, 
udførte mod de allierede magter. Stemningen hos disse gik ster
kere og sterkere i retning af at tilintetgjøre alt, der var sprunget 
frem af den franske revolution, og selv de store tjenester, han 
havde ydet i krigen mod Napoleon, havde ikke formaaet at fjerne 
al uvilje mod ham. Man mistænkte ham med eller uden grund 
for at have næret ærgjerrige planer om at bestige Frankriges 
trone. Den maade, hvorpaa de fremmede sendemænd til Christian 
Fredrik havde talt Norges sag, var et bevis paa, at stormagternes 
interesse for ham kjølnedes. Et par maaneder efter skulde Wiener
kongressen sammentræde for at ordne Europas forhold. Det maatte 
være af vigtighed for Karl Johan at møde frem der med Norges 
og Sveriges forening som en kjendsgjerning for derved at hindre 
ethvert forsøg paa atter at bringe Norge sammen med Danmark. 
Imidlertid har ganske vist ogsaa mere personlige betragtninger 
gjort sig gjældende hos ham. Karl Johan var ingen svenske. 
Han kunde ikke føle den dybe smerte, som svenskerne følte over 
tabet af Finland, det sidste, der mindede dem om deres stormagts
stilling i det 17de og 18de aarhundrede. Han kunde derfor heller 
ikke dele den begjærlighed efter, som erstatning for dette tab, at 
se Norge som provins under Sverige, der i saa rigt mon fandtes 
hos svenske statsmænd og generaler, som deri saa en æresoprejsning 
for den svenske krigerhæder. For Karl Johan maatte det være 
en langt mere tillokkende tanke at herske over to fri stater, end 
at være konge over Sverige med et bestandig misfornøjet og der
for bestandig farligt Norge som provins. To kroner gav derhos mere 
glans end én. Alle disse hensyn tilsammen har medvirket til 
Karl Johans raske beslutning om at tilbyde vaabenstilstand. Gjen- 
nem to nordmænd tilbød han at auerkjende Eidsvolds-konstitutionen, 
mod at Christian Fredrik nedlagde sin magt i statsraadets hænder.

Denne var nu i høi grad nedtrykt og modløs, og han greb 
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derfor med. begjærlighed denne udvei til med ære at trække sig ud 
af en stilling, lian betragtede som haabløs. Underhandlingerne 
førte til overenskomsten i Moss 14de august. I denne, der, som 
det heder, indgikkes mellem hans kgl. høihed kronprinsen af Sverige 
paa hans maj. kongen af Sveriges vegne paa den ene side, samt 
den norske regjering paa den anden, bestemtes det, at et over
ordentlig storthing skulde sammenkaldes for at underhandle med 
svenske fuldmægtige om foreningsvilkaarene. Kongen af Sverige 
forpligtede sig til at anerkjende forfatningen, i hvilken kun de 
forandringer skulde foretages, der var nødvendige for foreningen. 
Christian Fredrik skulde nedlægge kronen og forlade landet. 
Denne overenskomst, der inden store masser af folket snarere mod
toges med harme og misnøie end med glæde, følte til, at foreningen 
mellem de to riger vedtoges af stortinget den 4de november. Ved 
stortingets klogskab og fasthed lykkedes det at bevare Eidsvolds- 
forfatningen ukrænket.

Det kuude synes, som om selvstændighedspartiet ved begiven
hedernes gang fik uret, og at det parti, der arbeidede for en fore
ning med Sverige fik ret, og at det saaledes havde været det rigtigste, 
som dette vilde, straks at indlade sig i underhandlinger med Sve
rige. Nærmere eftertanke vil dog overtyde os om det heldige i, 
at selvstændighedspartiets meninger seirede paa Eidsvold. Det er 
aldeles utvilsomt, at den forfatning, der vilde være budt os før 
Eidsvolds-grundloven kom istand, vilde have ydet langt mindre 
frihed end denne. Efter al sandsynlighed vilde vi have faaet en 
forfatning, om ikke lig den svenske, saa dog mere overensstem
mende med denne, og selvfølgelig alt andet end passende for vore 
jevne demokratiske forhold. At en saadan ikke paa langt nær 
havde været saa skikket til at fremme folkets udvikling som 
Eidsvolds-forfatningen, er selvindlysende. Ære være derfor de 
mænd, som havde mod og tro til at liaabe paa Norges evne til at 
leve et selvstændigt liv.

Kjære gutter! Jeg har i store træk forsøgt at rulle op for 
eder et billede af det nye Norges store, sterkt bevægede vaarbruds- 
tid. Jeg har stillet eder ansigt til ansigt med mænd, til hvem 
der stilledes de høieste og vanskeligste opgaver, der nogensinde 
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kan stilles, og hvis mod og fædrelandskærlighed viste sig disse 
opgaver voksne. Den høieste ære, den varmeste kjærlighed skal 
følge dem, saalænge nordmænd lever i et frit Norge Dem 
skyldes det største, som et folk eier, frihedens og selvstændighedens 
ære, — at den magre jord, vi dyrker, er vor, at den salte sjø, 
vi pløier rundt vore kyster, er vor, at den friske luft, vi ind- 
aander, er vor. At dette altid maa blive saa, skal være vor ære 
at hævde. For dem var fædrelandet det høieste. Det skal det 
ogsaa være for os. Saa store opgaver som de, der stilledes vore 
forfædre i 1814, stilles ikke ofte et folk; men fædrelandet stiller 
hver dag sine krav til os. Tro ikke, at disse fyldestgjøres ved en 
forbigaaende stemning, ved en enkelt sterk beslutning i et varmt 
øieblik. Hver dag, hver time af vort liv skal vi tjene og kan vi 
tjene fædrelandet ved at øve vort livs gjerning, stor eller liden, 
naar det blot sker af rent hjerte og kjærligt sind. Men for at 
udrette noget i livet, der har værd, maa vi begynde at lære, mens 
sindet er ungt og haanden smidig. Glem ikke, kjære gutter, at 
først naar vi selv lægger ivei med lyst og kraft, da kan vi stole 
paa, at «Gud er ataat».
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Skoleefterretninger.

I. Lærerpersonalet.
Ved juletider fratraadte frøken Christiane Nerdrum sin stilling 

ved skolen, hvor hun med sjelden dygtighed og samvittigheds- 
fuldhed havde virket som lærerinde i smaaskolen siden 1882.

I januar fratraadte hr. genremaler Wilhelm Larsen sin stilling 
som tegnelærer, som han havde indehavt siden 1887.

Paa grund af sin sterkt optagne tid, maatte hr. kaptein 
Seeberg for dette skoleaar overlade gymnastikundervisningen i 
gymnasiet og 6te til 4de middelklasse til hr. kaptein Nissen.

Da hr. dr. A. Lochen af hensyn til sine studier maatte opgive 
sine timer i 4de middelklasse, overdroges disse til hr. cand, theol. 
Loken, f. 1865, ex. art. 1884 laud. pr. cet., ex. phil. laud, 
theol, exameu 1890 laud. Tidligere vikarieret ved Kristiania 
kathedralskole; tillige lærer ved Gjertsens skole.

Ved skoleaarets slutning fratraadte hr. cand. real. Olaf Berg 
for at overtage bestyrelsen af frøken Falsens pigeskole. Hr. Berg, 
der har havt ansættelse ved skolen siden 1883, har været skolens 
hovedlærer i de mathematisk-naturvidenskabelige fag baade i middel
skolen og gymnasierne. Denne, ansvarsfulde opgave har han udført 
med stor dygtighed og sjelden interesse for sin gjerning, ligesom 
han ogsaa har forstaaet at komme i et godt forhold til elever som 
kolleger. Det var derfor med disses fulde samstemmiglied, besty
reren ved skolefesten kunde udtale skolens hjertelige tak til hr.
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Berg for hans virksomhed og de bedste ønsker for hans fremtidige 
gjerning. I de ord, hvormed han tog afsked med skolen, udtrykte 
han paa sin side, hvor kjært lians arbeide ved skolen havde været, 
og hvor fast han følte sig knyttet til saavel lærere som elever.

Frøken Nerdrums post blev overtaget af frøken Sophie Bonnevie, 
f. 1 859, tidligere lærerinde ved Gjertsens skole.

Ved 3 die forberedelsesklasses deling i to parallelklasser an
sattes som ny lærerinde frøken Dagny Nerdrum, f. 1866, guver- 
nanteexamen ved Nissens skole 1884.

Hr. Larsens tegnetimer overtoges for resten af skoleaaret af 
hr. landskabsmaler og tegnelærer Harald Petersen.

Skolebestyrer Anderssen var fra september til begyndelsen af 
december fraværende paa en studiereise i Tyskland. Skolens bestyrelse 
indehavdes i den tid af hr. inspektør Lowum. Bestyrerens timer 
besørgedes af d’hrr. cand. mag. Karl Fissher og cand. mag. S. 
"Wielgolaski.

Hr. cand. mag. O. Kristiansen maatte paa grund af sygdom 
midlertidig opgive sine timer fra januar af. De fordeltes paa de 
andre lærere.

Som nye lærere fra skoleaaret 1891 —1892 af, er følgende 
ansatte:

Karl Kristian Emil Fischer, f. 1861, ex. art. 1879, laud., 
ex. phil. 1880 laud., sprogl.-hist. lærerexamen 1887 gruppe 1 og 4 
laud.; tidligerere vikarieret ved Aars og Voss's skole og Gjert
sens skole.

Iver Hesselberg, f. 1862, ex. art. 1881 laud., ex. phil. laud, 
præ eet., realexamen gruppe 1 og 3 1888 laud. Tidligere lærer 
ved den Tordenskjoldske middelskole i Holmestrand.

Anton Kristian Petersen, f. 1858, ex. art. 1879 hand., ex. 
phil. laud., realexamen gruppe 2 og 3 1890 hand. Har før inde
havt enkelte tegnetimer ved skolen. Tidligere lærer ved Gunder
sens skole.

Skolens lærerpersonale har i det forløbne skoleaar bestaaet af 
følgende:
Anderssen, Otto, cand. mag., f. 1851, skolens bestyrer siden 1880. 
Lowum, Alf, cand. mag., inspektør, f. 1853, lærer siden 1881.
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Blaker, Sigvald, prest, f. 1848, lærer siden 1881.
Grøndal, 0. A., cand, philos., f. 1847, lærer siden 1881.
Kristiansen, Oskar, cand, mag., f. 1856, lærer siden 1881.
Berg, Olaf, cand, real,, f. 185 9, lærer siden 1883.
Seeberg, F. G., kaptein, f. 1852, lærer siden 1883.
Løchen, Arne, dr. philos., f. 1850, lærer siden 1884.
Raabe, I., cand, mag., f. 1861, lærer siden 1885.
Rønneberg, H. R., cand, mag., f. 1859, lærer siden 1886.
Fridtz, R. E., amanuensis, f. 1845, lærer siden 1886.
Prestrud, 0., seminarist, f. 1854, lærer siden 1886.
Larsen, Wilhelm, genremaler, f. 1854, lærer siden 1887.
Petersen, Anton, cand, real., f. 1858, lærer siden 1889.
Holtsmark, Gabriel, stud, real., f. 1867, lærer siden 1889.
Mørland, J. J., cand, mag., f. 1860, lærer siden 1890.
Godal, Thore, prest, f. 1856, lærer siden 1890.
Buøen, Anders, seminarist, f. 1 856, lærer siden 1890.
Nissen, H., kaptein, f. 1847, lærer siden 1890.
Petersen, Harald, landskabsmaler, f. 1850, lærer siden 1891.
Løken, Johan, cand, theol., f. 1865, lærer siden 1891.
Fischer, Karl, cand, mag., f. 1861, lærer siden 1891.

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.
Nerdrum, Dagny, f. 1 866, lærerinde siden 1890.
Bonnevie, Sophie, f. 1859, lærerinde siden 1891.

Skolens sekretær var hr. inspektør Lowum.
Skolens kasserer var frøken Regine Anderssen.
Skolens vagtmester var Fredrik Steenstrup.

Længere og kortere vikariater har i aarets løb, foruden de 
ovennævnte, været udførte af hr. stud. real. Haffner, hr. cand. 
theol. Bergland, hr. premierløitnant Bentzen, hr. premierløitnant 
Halvorsen og frøken Charlotte Brandt.
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IL Disciplene.
A. Diciplenes antal i de forskjellige klasser sees af følgende 

schema:

Klasser.
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Smaaskolen, 4 klasser .... 93 93 93 92

Middelskolen, klasse I . . . . 32 32 32 32
II a og b . 32 32 32 33

Ill a og b . 32 34 32 32
IV a E . . 17 17 16 16
IV b E . . 17 17 16 16
IV b L . . 9 10 10 10
V a E . . 15 14 ■ 14 13
V b E . . 12 12 11 10
V b L . . 10 10 10 9

VI E . . . 17 17 18 20
VI L . . . 10 9 9 9

Tilsammen for middelskolen 203 204 201 200

Latingymnasiet, 3 klasser . . . 17 17 18 18
Realgymnasiet, 2 klasser . . . 20 19 19 18

Det samlede discipeltal 333 333 331 328

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

af skoleaaret. b) Normalalder
Middelskolen I 94/ia aar 9 aar.

II 106/12 » 10 »
III 115/12 » 11 >
IV 125/12 » 12 »
V 134/i2 » 13 »

VI 1410/i2 » 14 »
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Latingymnasiet I 16 V12 aar 15 aar.
II 1 65/12 « 16 «

III I 89/12 « 17 «
Realgymnasiet I 158/12 « 15 «

II 173/12 « 16 «

III. Fagfordelingen.

* Den her anførte fagfordeling gjælder 2det halvaar. I første halv- 
aar var den noget anderledes, men maatte paa grund af hr. Kristiansens 
sygdom forandres fra januar af.

Fagene i gymnasiet og middelskolen har været fordelte paa
de forskjellige lærere saaledes: *

Bestyreren; Fransk i 3 Ig. 3 timer
Norsk i 2 Ig. og 2 rg. 2 —
Historie i 2 Ig. og 2 rg. 3 —
Engelsk i 2 rg. og 1 rg. 6 —
Historie i 1 Ig. 3 —
Historie i 5 ni. a 2 —

—-19 timer.
Lowum: Latin i 3 Ig., og 6 m. (skr.) 2 timer

Latin i 3 Ig. 7 —
Latin i 2 Ig. 7 —
Latin i 6 m. 5 —
Græsk i 3 Ig. 7 —

—-28 timer.
Renneberg: Latin i 1 Ig. og 5 m. (skr.) 2 timer

Latin i 1 Ig, 6 —
Græsk i 2 Ig. 6 —
Oldnorsk i 3 Ig. 2 —
Oldnorsk i 2 Ig. og 2 rg. 2 —
Norsk i 1 lg. og 1 rg. 2 —
Latin i 5 m. b 5 —
Norsk i 5 m. b 3 —
Tysk i 5 m. b 4 —

—-33 timer.
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timer.Norsk i 3 lg. 2

Blaker: Religion i 3 lg. 2 timer
Religion i 2 lg. 1 —
Religion i 2 rg. 1 —
Religion i 4 ni. a o __

--------------- 6 timer.

Godal: Religion i 1 lg. og 1 rg. 1 time
Religion i 6 m. 2 timer
Religion i 5 m. a 2 —
Religion i 5 m. b 2 —
Religion i 4 m. b 2 __

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

Mørland: Tysk i ] lg. og 1 rg. 1 time
Græsk i 1 lg. 6 timer
Norsk i 6 m. 3 —
Tysk i 6 m. 4 —
Norsk i 5 m. a 3 —
Tysk i 5 m. a 4 —
Norsk i 4 m. b 4 —
Tysk i 2 ni. 5 —■
Norsk i 2 m. 5 —

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

Berg: Mathematik i 3 lg. og 2 rg. 2 timer
Mathematik i 3 lg. 1 —
Mathematik i 2 lg. og 2 rg. 2 —
Mathematik i 2 rg. 2 —
Mathematik i 2 lg.,1 lg. og 1 rg. 1 —
Mathematik i 1 lg Og 1 rg. 1 —
Mathematik i 6 m. 6 —
Mathematik i 5 m. a 6 —
Mathematik i 5 m. b 6 —
Fysik i 2 rg. og 1 rg. 3 —
Geografi i 2 rg. og 1 rg. 1 —

31 timer.
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Raabe: Historie 
Historie 
Historie 
Geografi 
Geografi 
Geografi 
Geografi 
Geografi 
Engelsk

i 3
i 6
i 4
i 6
i 5

lg- 
lg.
m. b 
m.
ni. a 
m. b 
m. b 
ni. a 
ni.

3 timer

I O 
LO

 IC 
10

 LO 
LO

—
i 
i 
i 
i

5
4
4
6

—

24 timer.

Fridtz: Kemi i 2 rg. i time
Kemi i 1 rg. 1 —
Naturhistorie i 2 rg. Og 1 rg. 1 —
Naturfag i 6 m. 2 .—
Naturfag i 5 m. a 3 —
Naturfag i 5 m. b 3 —
Naturfag i 4 m. a 2 —
Naturfag i 4 m. b 2 —

— 15 timer.

Fischer: Fransk i 1 lg. iog 1 rg. 3 timer
Fransk i 6 m. 2 —
Engelsk i 5 m. 5 —
Engelsk i 4 m. 5 —
Tysk i 4 m. b 4 —

---------- 19 timer.

Østby: Historie i 5 m. b 2 timer
Latin i 4 m. b 6 —
Geografi i 3 m. 2 —
Historie i 2 m. 2 —
Geografi i 2 m. 2 —

—- 14 timer.

Holtsmark: Mathematik i 1 rg. 2 timer
Mathematik i 4 m. a 6 —
Mathematik i 4 m. b 6 —

14 timer.
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Løken: Norsk
Tysk 
Historie

i 4 m. a
i 4 di. a
i 4 m. a

4
4
2

timer

- 10 timer.

Prestrud: Religion i 3 m. 3 timer
Tysk i 3 in. 5 —
Norsk i 3 m. 5 —
Historie i 3 m. 3 —
Regning i 3 m. 8 —
Naturfag i 3 m. 2 —
Sløid i 2 ni. a og b 6 —
Regning i 1 m. a 3 —

—■ 35 timer.

Buøen: Sleid i 5 in. a og b 6 timer
Sløid i 4 m. a og b 0 —
Sleid i 3 m. a og b 6 —
Religion i 2 m. 3 —
Regning i 2 m. a og b 7 —
Naturfag i 2 m. 2 —
Skrivning i 3 in. 2 —
Skrivning i 2 m. 3 —

— 35 timer.

A. Petersen: Tegning i 2 rg. 2 timer
Tegning i 6 m. 1 —

— 3 timer.

H. Petersen: Tegning i 1 rg. 2 timer
Tegning i 6 m. I —
Tegning i 5 m. 1 —
Tegning i 4 m. 1 —
Tegning i 3 m. 2 —
Tegning i 2 m. 2 —

9 timer.
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Grøndahl: Sang i gymnasiet 1 time
Sang i 5 m. 1 —
Sang i 4 in. 1 —
Sang i 5 m. og 4 m. 1 —
Sang i 3 m. 1 —
Sang i 2 m. 1 —
Sang i 3 m. og 2 m. 1 —
Sang i 1 m. 1 —

------------- 8 timer.

Nissen: Gymnastik i gymnasiet 3 timer
Gymnastik i 6 m. og 5. m. 3 —
Gymnastik i 4 m. 3 —

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

Seeberg: Fægtning i gymnasiet 1 time
Gymnastik i 3 m. og 2 ni. 3 timer
Gymnastik i 1 m. 3 —
Gymnastik i 3 f. 1 —

------------- 8 timer..

Frøken Krogh:: Religion i 1 m. 3 timer
Norsk i 1 m. 1 —
Historie i 1 m. 3 —
Goografi i 1 m. 4 —
Regning i 1 m. a 3 —
Regning i 1 m. a og h 1 —
Skrivning i 1 m. b 4 —

—---------- 26 timer.

Frøken Holstad: alle fag i 3 f. a samt 1 time regning i 2 m.
Frøken D. Nerdrum: alle fag i 3 f. b.
Frøken S. Bonnevie: alle fag i 2 f. samt skrivning i 1 f.
Frøken R. Anderssen: alle fag i 1 f. undtagen skrivning.

Ekstraundervisning har været givet i timen 8—8,45 til elever 
i 4 m. i engelsk.
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Følgende kombinationer har fundet sted: 2 Ig. og 2 rg., 1 
]g. og 1 rg. har læst alle fællesfag sammen. Fremdeles har 3 Ig. 
og 2 rg. havt fælles 2 timer mathematik, 2 Ig., 2 rg. og 1 rg. 1 
time fælles trigonometri, 2 rg. og 1 rg. 4 timer fælles engelsk, 
2 rg. og 1 rg. 3 timer naturfag og 1 time geografi, 3 Ig. og 2 Ig. 
i første halvaar 7 timer latin, 3 Jg. og 2 Ig. og 6 m. 1. 2 timer 
latin skriftlig, 1 Ig. og 5 in. 1. 2 timer latin skriftlig.

3 m. og 2 m. har været delte i regning og sløid.
Tysk blev dette skoleaar forsøgsvis ikke læst i 2det halvaar 

af 1ste middelklasse, men opsat til 2den.

V. Undervisningen.
I skoleaaret 1890—91 er følgende pensa gjennemgaaede i 

middelskolen og gymnasierne.

Middelskolen.

1ste middelklasse.

Religion: Efter Vogts lille bibelhistorie læst det nye testamente 
og repeteret fra «Riget deles» idet gamle testamente. Kate
kismens to første parter. Salmer: Nr. 5, 7, 605, 130, 131, 
132, 138, 150, 611, 175, 352, 343.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II til pag. 136; stykkerne del
vis repeterede. Det vigtigste af tale- og sætningsdelene 
og sætningslæren i tilslutning til Platons eksempelsamling. 
Digte lærte udenad. Diktat to gange ugentlig.

Historie: Ved mundtlig fortælling gjenuemgaaet de vigtigste be
givenheder fra Kalmarunionen til vore dage. Flere norske 
gudesagn fortalte. Af Nissens verdenshistorie læst og repe
teret til den peloponesiske krig.

Geografi: Efter Horns lille lærebog læst Afrika, Asia, Amerika 
og Australia. Repeteret Europa fra Storbrittanien. Al- 

3 — Otto Anderssens skole.
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mindelig repetition. Karttegning og forevisning af geogra
fiske billeder.

Regning: Repeteret de 4 regningsarter med ensbenævnte tal; der- 
paa de 4 regningsarter med uensbenævnte tal (mynt, maal, 
hulmaal, vegt, tidsmaal). Johannesens regnebog 1ste hefte 
benyttet. Hovedregning.

Skrivning: 2det .hefte af Hj Nielsens skriveboger. Afskrift.
Sang: Enstemmig samsang, øvelser i skalaer og i at forstaa no

dernes navne og betoning.
Gymnastik: Gjennemgaaet de almindelige ordnings- og taktøvelser,, 

lettere kropsbevægelser; fald-, hæng-, armbøining, entring, 
slingreentring, sprang over tang, buk- og længdesprang. 
Svømmebevægelser fuldstændig gjennemgaaede.

2den middelklasse.

Religion: Katekismens 3 sidste parter læste og repeterede. 
Bruun og Platous bibelhistorie til «Ruts bog», læst og repe
teret. Salmer: Nr. 347, 487, 94, 3, 352, 300, 435. 
Hver mandag er fortalt om kirkeaaret, og en af søndags- 
texterne er læst.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II, pag. 128—298. Hofgaards 
gramatik § 1—20 (ordklasserne), §§ 22, 23, 25, 27, 28, 
29, 30, 41, 42, 43, 45, 51 — 53, 56— 70, 143—152, uden 
anmerkninger. Platous exempelsamling side 26—38. Digte 
lærte udenad. Diktat en å to gange ugen med indøvelse af 
skilletegnene.

Tysk: Kr. Lassens læsebog fra begyndelsen til pag. 85, under 
afsnittet om konjunktiv. Øvelse i at tale tysk efter billeder. 
Eleverne former sætninger og nedskriver dem. Digte og 
prosaiske stykker lærte udenad. Diktat en å to gange 
ugen.

Historie: Nissens verdenshistorie læst og repeteret fra Filip af 
Makedonien til den nyere tid. Stoffet udvidet ved fortæl
linger.
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Geografi: Horns større geografi fra begyndelsen til Amerika læst 
og repeteret.

Naturfag: Ved mundtlig fortælling gjennemgaaet: de vigtigste 
pattedyr, fugle, krybdyr, fiske, insekter. I sidste halvaar 
er lærebog delvis benyttet.

Hegning: Gjennemgaaet det metriske system efter Johannesens 
regnebog, 1ste hefte. Almindelig brøk efter 2det hefte 
samt blandede opgaver til § II.

Skrivning: Hjalmar Nielsens forskrifter, 4de hefte, store bogstaver. 
Afskrift.

Sang: Enstemmig sang. Behrens sanglære for skoler I, fra 
2det afsnit ud. Indøvelse af festprogrammet.

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

Sløid: 281 gjenstande er arbeidede, gjennemsnitlig 9 af hver gut. 
.De vigtigste verktøi, dets enkelte dele og behandling, ind
øvet. Berpaa er der arbeidet efter følgende modelrække: 
blomsterpinde, firkantet og rund, hammerskaft, penneholder, 
griffelholder, plantemerke, nøglemerke, samt af de flinkere ele
ver tillige lang firkantet blomsterpinde, do. rund, lineal og 
boldtræ. Tegninger og modeller ■ er stadig benyttede.

3 die middelklasse.

Religion: Vogts bibelhistorie for borgerskolen fra Ruts bog til 
det nye testamente, læst og repeteret. Katekismens 5 par
ter repeteret. Enkelte afsnit af «bønner, sentenser og hus
tavlen». Salmer: Nr. 6, 93, 227, 135, 266, 352, 13, 20, 
Kirkeaaret gjennemgaaet, Hver mandag er søndagsevangeliet 
gjennemgaaet. Af og til bibellæsning.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II, pag. 244—385 med over
springelse af enkelte stykker. Digte lærte udenad. Oplæs
ning af læreren af «Synnøve Solbakken» og «Arne» samt 
et par smaafortællinger af Meltzer. Hofgaards grammatik
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§ 1—24 (med anmerkninger), § 111, § 143—170 (uden 
anmerkninger), § 24—31, § 39—111 (§ 87—93 forbigaaet). 
Analyse efter Platous eksempelsamling; af retskrivnings
reglerne er enkelte af de vigtigere paragrafer gjennem- 
gaaede. Diktat og gjenfortælling en gang ugentlig.

Tysk: Kr. Lassens læsebog repeteret pag. 43—50. Læst videre 
pag. 55 bogen tilende med overspringelse af enkelte stykker. 
Gloserne nedskrevne og efterseede. Platous schema repeteret. 
Gundersens og Larssens grammatik § 72—1 13 (til de sterke 
verber). Stil efter læsebogen pag. 55—-5 7, senere efter 
Knudsens stiløvelser, ialt 24 gange. Knudsens stiløvelser 
mundtlig gjennemgaaede til pag. 12 (tidsbestemmelsen ved 
præpositioner forbigaaet).

.Historie: Nissens verdenshistorie fra begyndelsen til middelalderen 
læst og repeteret. Stoffet udvidet ved mundtlig fortælling.

Geografi: Horns større geografi fra Afrika ud Balkanhalvøen læst 
og repeteret. Karttegning.

Naturfag: Sørensens naturhistorie fra pag. 22 (pattedyrene) til 
pag. 128 (ormene) læst og repeteret.

Regning: Johannesens regnebog, 2det hefte. Repetition af brøk
læren. Indøvet videre decimalbrøk og blandede opgaver til 
pag. 61. Efter 3die hefte regnet reguladetri til pag. 13. 
Af Getz’s konstrnktionsbog tegnet 20 opgaver. Hoved
regning.

Skrivning: Hj. Nielsens forskrifter 5te hefte (taktskrivning) samt 
skjønskrivning 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 be
gyndelsen til 7de afsnit. Indøvelse af festprogrammet.

Gymnastik: Som i 2den klasse.
Sløid: 218 gjenstande arbeidet, gjennemsnitlig 7 af hver gut. 

Formarbeider som hammerskaft, amerikanske økseskaft ret
vinklede gjenstande som spekkefjel, runde som boldtræ og 
bundingsstikker, sammensatte som rugekasse og fyrstikholder. 
En gut har lavet spigerkasse. De væsentlige øvelser som 
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herunder er indøvede er: høvling og spikning paa haar- 
dere træsort (bjerk), rundhøvling, formning med skavkniv 
og fil, spigring og limning.

4de middelklasse:

Religion: Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra «Jesu opvækker 
enkens søn af Nain» til «Palmesøndag». Pontoppidans for
klaring, Sverdrups udgave, fra begyndelsen til 2den artikel.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II og III 1, tilsammen ca. 200 
sider. Enkelte digte lærte udenad. Hofgaards grammatik 
§ 111 —162, delvis repeteret; analyse. Hver uge diktat 
eller gjenfortælling. Enkelte stile efter gjennemgaäelse.

Tysk; Pauss og Lassens læsestykker formiddelskolen ca. 30 sider. 
Digte lærte udenad. Gundersens og Larsens mindre gramma
tik § 40—68, § 81 — 97. Knudsens stiløvelser side 14— 
21, mundtlig og skriftlig (1 gang ugentlig).

Engelsk: Brekkes læsebog for begyndere til side 65 med tilsva
rende stykker af grammatiken. Diktat og stadige øvelser 
i retskrivning. Stile efter de norske eksempler.

Latin : Axel Andersens læsebogs første afdeling med det tilsvarende 
efter Schreiners grammtik. En extemporal-stil om ugen.

Historie: Schjøths verdenshistorie fra Habsburgerne til Ludvig 
XIV. Storms Nordens historie til reformationen.

Geografi: Horns større geografi fra Balkanhalvøen ud Rusland. 
Karttegning.

Mathematik: Johannesens arithmetik til 2den bog. De tilhørende 
opgaver regnede dels hjemme dels paa skolen. Bonnevies 
geometri til § 90. Enkelt og sammensat reguladetri efter 
Johannesens regnebog.

Naturfag: Sørensens botanik læst og repeteret. Plantebestemmelse. 
Tegning: Lettere ornamenter (rosetter, ovaler o. 1.), der optrækkes 

med tusch. H. Pettersens tegneapparat benyttes.
Sang: Enstemmig sang. Behrens sanglære for skoler II, hele 

bogen. Indøvelse af festprogrammet.
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Gymnastik: Bjørnstads haandbog: Spændbøjninger (158—162), 
hævbevægeiser, balancebevægelser (undt. 204, 211, 219, 220); 
bevægelser for bagsidens muskler til 236, forsidens muskler 
til 275, sprang, stavsprang, aandingsbevægelser til 336.

Sløid: 139 gjenstande. Væsentlig det samme söm for 3die mid
delklasse. En elev har gjenemgaaet synkning og bladning.

5te mi d delkl as s e:

Religion: Vogts bibelhistorie fra Palmesøndag ud. Pontoppidans 
forklaring fra 3die artikel tilende.

Norsk: Panss og Lassens tyske læsebog III, 2. Desuden fra 
kathedret oplæst stykker af Broch og Seips læsebog og 
Heggtveit: Fra Nordens natur og folkeliv. Grammatik i 
forbindelse med analyse efter Knudsens tyske stiløvelser. 
Litteraturhistorie efter Norbys omrids til og med Werge- 
land og Welhaven. Verslæren gjennemgaaet. Diktat hver 
anden uge. Stil hver anden uge.

Tysk: Panss og Lassens tyske læsebog ca. 45 sider. Derhos læst 
nogle sider extempore. Af Hofgaards grammatik er læst 
det vigtigste, af syntaxen, derhos er enkelte afsnit af form
læren repeterede. Skolestil hver uge efter Knudsens stil
øvelser.

Engelsk: Brækkes læsebog for begyndere fra side 63 tilende. 
Brækkes læsebog for middelskolen til side 40. Løkkes 
mindre grammatik ved Western, formlæren. Mundtlige og 
skriftlige øvelser efter Brekkes læsebog og Knudsen og 
Løkkes stiløvelser.

Latin: Axel Andersens læsebog stykkerne om acc. c. inf., dob
belt abl., gerundium og pass, verbal adj. med de tilsvarende 
norske stykker. Cæsar de bello Gallico, .1 kap. 1—30. 
Fadri fabler 302 vers. Af Schreiners grammatik er læst 
formlæren § 12—88, § 105—127, § 159—161, af syn
taxen § 199—320. Som regel en skolestil og en hjemme- 
stil om ugen efter Lowums stiløvelser.
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Historie: Schjøths verdenshistorie fra Richelieu tilende. Repete
ret til Tiden efter 1815. Storms Nordens historie til 1814 
læst og repeteret.

Geografi: Horns større geografi fra Rusland ud Norge. Der- 
paa læst afsnittet om den politiske geografi og geogra
fiens historie. Karttegning.

Mathematik: Johannesens arithmethik fra 2den bog til logarith- 
mer. Bonnevies geometri fra 2den bog til 5te bog. Kon
struktion sopgav ver efter Getz, 3 die hefte. Procent- og 
rentesregning.

Naturfag: Henrichsens fysik læst tilende.
Tegning: Vanskeligere ornamenter efter H. Petersens tegneapparat. 
Sang: Enstemmig sang. Repetition af theorien. Øvelse i at op

tegne med noteskrift melodier, foresungne af læreren. Ind
øvelse af festprogrammet.

Gymnastik: Som i 4de klasse.
Sløid: 115 gjenstande, 3 for hver gut. Blomsterskammel som 

repetitionsarbeide. Flertallet har gjennemgaaet de samme 
.Øvelser som 3die og 4de klasse. De øvrige har forarbei
det vanskeligere gjenstande, spigerkasse, støvleknægt, fiske- 
kvissel, blomsterhylde, hjørnehylde og væghylde. De her
under lærte øvelser er gradning, fugning, giring, indpasning 
og paasætning af enklere jernbeslag. «Sløidtegninger for
skole og hjem» har som hidtil været benyttet ved under
visningen.

6te middelklasse.

Religion: Pontoppidans forklaring og Vogts bibelhistorie repeteret. 
Norsk: Læsning efter Broch og Seips læsebog for middelskolen.

Litteraturhistorie efter Norbys omrids. Digtarterne efter 
Norbys bog. Verslæren med troper og figurer gjennem- 
gaaet. Diktat, af og til analyse, hveranden uge. Følgende 
stile har været skrevne: 1. Tor henter sin hammer. 2. Be
skriv et norsk vasdrag. 3. Om dampkraftens vigtigste 
anvendelse. 4. Bogtrykkerkunsten. 5. Havets betydning 
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for Norge. 6. De forskjellige maader at reise paa, deres, 
fordele og mangler. 7. Slet selskab fordærver gode seder. 
8. Fortæl, hvorledes Norge i vort aarhundrede blev et frit 
rige (tentamen). 9. Skjærgaarden og det Liv, som rører 
sig der. 10. Gjengiv indholdet af den politiske kand- 
støber. 11. Om Holmenkolanlægget og dets betydning for 
.Kristiania, 12. Sammenligning mellem Norges og Sveriges 
næringsveie. 13. Sammenligning mellem det østenfjeldske 
og vestenfjeldske Norge. 14. Om stenkullene og deres an
vendelse. Mundtlig gjennemgaaelse paa forhaand af en
kelte af stilopgaverne.

Tysk: Gerstäekers Irrfahrten <80 sider extempore eller efter for
beredelse. Hofgaards tyske grammatik § 15 — 67, § 82— 
174. De vigtigste punkter i formlære og syntax repeterede. 
Stil hver uge efter Knudsens stiløvelser. Af og til hjemme- 
stil. Mundtlig gjennemgaaelse af de skrevne middelskolestile.

Latin: 400 vers af Fædri fabler. 25 sider af Livius i udvalg 
(Weller). Repetition af middelskolepensumet. Af Schrei
ners gramatik modus- og tempuslæren. En hjemme- og en 
skolestil ugentlig efter Lowums stiløvelser.

Engelsk: Brækkes engelske læsebog ca. 60 sider, delvis extempore. 
Af Løkkes grammatik læst syntaxan. Den hele grammatik 
repeteret i tilslutning til Knudsens og Løkkes stiløvelser. 
En skolestil hver uge, af og til hjemmestil. Mundtlige retro- 
versionsøvelser.

Fransk: Af Knudsens og Wallems franske læsebog I, læst fra 
side 22—5. Af Knudsens franske grammatik § JO—68.

Mathematik: Johannesens arithmethik fra 5te bog ud. Bonnevies 
geometri fra 5 te bog ud. Begge bøger repeterede. Opgaver 
regnet. Praktisk regning: rabat, diseonto, stereometriske 
legemer.

Historie: Schjøtts verdenshistorre fra 1815 ud. Repeteret verdens
historien og Nordens historie.

Geografi: Af Horns større lærebog den fysiske og mathematiske 
geografi. Den politiske geografi repeteret.
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Naturfag: Sørensens lærebøger i zoologi og botanik repeteret..
Ligesom Henrichsens lærebog i fysik. Lidt sundhedslære.. 
Plantebestemmelse.

Tegning: Ornamenter som i 5te klasse efter H. Petersens tegne
apparat. Projektionstegning efter A. Petersens opgaver.

Gymnastik: Det af kirkedepartementet bestemte pensum, særlig 
liævbevægelser og sprang. Stavsprang i forskjellige former.

Latingymnasiet

1 s te klasse.

Religion: Nissens kirkehistorie til «Det nye kirkevæsen ordnes.» 
Norsk: Pauss og Lassens læsebog IV, 2. Stykker af den norske- 

Litteratur fra Wergeland og Welbaven. af. Endvidere er 
læst Bjørnson: «En fallit», Jonas Lie: «Rutland» og 
Vinje: «Storegut» og forskjellige andre mindre stykker. 
Af svensk er læst stykker af Aug. Blanche. Lassens litte
raturhistorie det tilsvarende afsnit, suppleret med P. Han
sens litteraturhistorie og Nordahl Rolfsens Norske digtere 
samt Vetie Vislies bog om Vinje. Følgende stile er skrevne: 
1. Karl Johansgade i middagsstunden. 2. Om nytten af 
vore elve. 3. Høsten. 4. Om turisttrafiken og dens be
tydning for vort land. 5. Krig før og nu. 6. Hvilken
læsning synes Du bedst om? 7. Grosserer Tjelde i «En 
fallit». 8. Hvilke næringsveje er vi paa grund af vort 
Lands beskaffenhed nærmest henviste til? 9. Hvorfor bør 
vi vise os venlige mod dyrene, og paa hvilke maader kan 
vi gjøre dette? 10. Karakteristik af en personlighed fra 
oldtidens historie. 11. Fuglelivet om vaaren — tekst til 
et (selvvalgt) maleri — 17de-mai-tale (tilvalg). 12. Hvad 
kan siges for og imod idræt (examen).

Latin: Ovids metarmophoses (Voss og Richters udgave) 707 vers. 
Sallust Catilina 61 kap. Repetition af hegge. Schreiners 
grammatik, syntaxen §212—221. Formlæren § 113 —189. 
Stil efter Lowums stiløvelser en gang ugentlig.
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■Græsk: Grøteruds grammatik frå begyndelsen til § 128 med 
overspringelse af enkelte paragrafer. Det tilsvarende i 
Grøteruds læsebog. Xenofons Anabasis 2den bog, kap. 1 — 
4,8. Delvis repetition.

Fransk: Knudsens og Wallems læsebog, I side 51 — 106, Il side 
1—42. Knudsens grammatik fra formlæren til side 61.

Historie: Ræders lærebog i oldtidens historie læst tilende.
Mathematik: Bergs arithmetik fra begyndelsen til negative tal. 

Guldbergs trigonometri fra begyndelsen til løsning af lign, 
psin X + q cos x — r.

Tysk: Af Gundersens tyske læsebog for gymnasiet I, læst stykker 
af Goethe, Schiller, Heine, Uhland, Arndt, Rückert, Frei- 
liggrath og Giebel.

Gymnastik: Som i 6 m.
2den klasse.

Religion: Lukas evangelium, Platous udgave til kap. 8.
Norsk: Efter Lassens litteraturhistorie gjennemgaaet foredragsvis 

den danske litteratur fra Øhlenschlaeger. Pauss og Lassens 
læsebog IV, 1. Aladdin, Svend Dyrings hus, Kalanus. 
Derhos læst stykker af Drachmann, Schandorf og andre af 
den nyeste danske litteraturs forfattere. Stile: 1. Indtryk 
fra mit ferieliv. 2. Hvilken art af læsning foretrækker du ?
3. Sammenligning mellem bylivet og landlivet. 4. En 
sammenligning mellem det mundtlige og det skriftlige ord. 
5. En tale (frit emne). 6. Fordele og mangler ved arbeidets 
deling. 7. En oversigt over hugenotternes historie i Frank- 
rige. 8. Alexanders karakter i Kalanus. 9. Den klassiske 
dannelses fortrin (for 2 rg. den reale dannelses fortrin). 
10. Hvad forstaaes ved nationalfølelse, og hvilken indfly
delse har denne øvet i vort aarhundredes historie. 11. 
Hvoraf kommer det, at saamange mennesker kjeder sig. 
12. Hvad kan siges for og imod den voksende tilstrømning af 
turister (examen). 13. Richelieus ydre og indre politik 
(examen).

Oldnorsk: Nygaards grammatik, formlæren læst og repeteret. 
Nygaards læsebog I (3die udgave) Volsunger og Nivlunger,
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Sigmund Brestesøns død, slaget ved Svolder, Kjartan 
Olafsson.

Latin: Livius 22de bog, cap. 1 —17. Horats oder 500 vers, 
breve og satirer 900 vers. Sallusts Catilina. . Virgil Iste 
bog og 2den bog til v. 250. Schreiners grammatik, modus- 
og tempuslæren. Weisses antikviteter fra begyndelsen til 
«Keisertiden», Første lialvaar stil efter Lowums stiløvelser 
en gang ugentlig. Andet halvaar oversættelse efter Hen- 
richsens opgaver en gang ugentlig. Af og til hjemmearbeide.

Græsk: Xenofons Anabasis III, cap. 1—2. Homers Illiade, I, 
II V. 166 —336, V. 393—454, III v. 1—394, v. 449— 
461, IV, XIX, XXIII, XXIV v. 468—646, tilsammen 
3003 vers. Grammatik: Hermanstorffs syntax, Schou-Bruuns 
formlære § 60—110. Aars’s litteraturhistorie fra begyndel
sen til side 16.

Fransk: Knudsens og Wallems læsebog II, 65 sider. Knudsens 
grammatik pronominerne og syntaxen.

Historie: Frankriges historie efter Schjøtts og Wallems lærebog. 
Vigtigere afsnit er mere indgaaende behandlet, foredragsvis 
eller ved oplæsning.

Mathematik: Bergs arithmetik fra logarithmer bogen ud. Guld
borgs trigonometri fra begyndelsen til løsning af ligningen 
p sin x -|- q cos x = r. Opgaver hjemme op paa skolen.

Gymnastik: Som i 6 m.
Sang: Sangøvelser, orkestrets sammensætning, akustik og ind

øvelse af festprogrammet.

3die klasse.

Religion: Lucas Evangelium fra cap. 10 ud. Kirkehistorien og 
evangeliet repeterede.

Norsk: Holbergs Erasmus Montanas. Efter Pauss og Lassens 
læsebog IV: Welhaven: Norges dæmring og Eivind Bolt. 
Ibsen: Mindets magt, Edderfuglen, En broder i nød, Troens 
grund. Efter Lassens litteraturhistorie gjennemgaaet fælles
litteraturen til Grundtvig. Følgende stile har været skrevne: 
1. Hvorfor interesserer historien os. 2. Hvilke nærings- 
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veie er vi paa grund af vort lands naturforhold nærmest 
henviste til. 3. Fordele og ulemper ved at bo paa landet.
4. En sammenligning mellem det mundtlige og det skrevne 
ord. 5. I hvilke øiemed foretages opdagelsesreiser (ext.).
6. Wessels personlighed og litterære betydning (ext.).
7. Kalmarunionen og dens betydning for de nordiske riger.
8. Oversigt over den nordiske litteratur i 2den halvdel af 
det 18de aarhundrede. 9. Hvad forstaaes ved arbeidets 
deling, og hvilken betydning har den. 10. Har de folk 
ret, som altid taler om de gode gamle tider. 11. Rigdom- 
forpligter. 12. Om aarsagerne til den franske revolution. 
1 3. Hvoraf kommer det, at saamange folk saa ofte kjeder sig. 

Oldnorsk: Nygaards grammatik, formlæren repeteret. Læst vers- 
læren og «Sproget i Norge». Nygaards læsebog I: Kjar
tan Olavssøn, Vøluspa, Hamarsheimt, Hävamål. Repetition. 

Latin: Livius XXII, cap. 1—17. Horats’s oder, 500 vers;
satirer og breve 900 vers. Tacitus: Galba (Weisses udvalg). 
Hovedrepetition af artiumspensumet. Schreiners grammatik, 
modus- og tempuslæren. Weisses antikviteter og litteratur
historie læste og repeterede. Oversættelse, en hjemme og en 
paa skolen ugentlig, hovedsagelig efter Henrichsens opgave
samling.

Græsk: Platons apologi. Sofokles’s Oedipus rex. Hovedrepetition 
af artiumspensumet. Syntax efter Hermanstorff og verbal- 
bøiningen efter Schou-Bruun læst og repeteret. Christensens 
antikviteter og Aars’s litteraturhistorie.

Fransk: Som 2den latinklasse. Derhos læst 41 sider i Sarcey’s 
Le siege de Paris. Repeteret formlæren.

Historie: Nordens historie efter Storms lærebog. Repeteret old
tidens og Frankriges historie. Horns geografi for latin
gymnasiet.

Mathematik: Guldbergs stereometri læst tilende. Bergs arithmetik 
og Guldbergs trigonometri repeterede. Blandede opgaver 
hjemme og paa skolen.

Gymnastik: Som i 6 m.
Sang: Som i 2 Ig.
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Realgymnasiet.

Iste klasse.

Religion: Som i 1 lg.
Norsk: Som i 1 lg.
Engelsk: Sommerfeldt: Engelsk læsning for gymnasiet I, side 1 

—21, 68 — 88. Tom Browins Schooldays, Tauchnitz edition 
(extempore), side 97—172. Løkkes større grammatik fra 
verbets tider § 180 bogen ud. Efter Knudsen og Løkkes 
stiløvelser for middelskolen læst præpositioner og synonymer. 
En skolestil og er hjemmestil ugentlig. Foredragsvis gjen- 
nemgaaet den engelske statsforfatnings udvikling. Sommer
feldts litteraturhistorie læst fra begyndelsen til Milton. En
kelte afsnit vidtløftigere gjennemgaaet.

Tysk: Som i 1 Ig.
Fransk: Som i 1 Ig.
Historie: Som i 1 Ig.
Geografi: Henrichsens fysiske geografi læst tilende og Johanne

sens fysiske geografi til side 35.
Mathematik: Arithmetik som i 1 )g. Trigonometri som i 1 Ig. 

Geometri, Sørensens lærebog læst ud. Opgaver.
Naturfag: Schiøtz’s fysik: varme, magnetisme og elektricitet til 

§ 220. Opgaver hjemme og paa skolen. Følgende experi
menter har været foretagne: Legemers udvidelse ved op
varmning. Friktionsvarme. Kogning af æther ved do. 
Opvarmning af luft ved sammentrykning (pneumatisk fyr- 
tøi). Frysning ved æther. Psychrometret. Paavisning af 
magneters egenskaber. Kraftlinier. Gaus’s hovedstillinger. 
Declination og inclination. Influensforsøg. Elektroskopets 
anvendelse. Elektroforen. Elektrisermaskinen. Konden
sationsforsøg. Voltasøilen. Konstante elementer. Elektro
lyse af vand. Elektriske glødnings- og lysforsøg. Elektro
magneter og ringeapparater. Forsøg med galvanometret. 
Chemi: Hiortdals anorganiske chemi tilmetallerne. Experi- 
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menter. Botanik: Sørensens lærebog med undtagelse af 
plantens indre bygning. En excursion. Zoologi: Efter Sø
rensens lærebog pattedyrene og fuglene.

Tegning: Fladeornamenter efter H. Petersens tegneapparat. 
Gymnastik: Som i 6 m,

2den klasse.

Keligion: Lukas evangelium til og med cap. 8.
Norsk: Som i 2 Ig.
Engelsk: Som 1 rg. Stile efter Knudsen og Løkkes stiløvelser, 

en hjemmestil og en skolestil ugentlig.
Fransk: Som i 2 Ig.
Historie: Som i 2 Ig.
Geografi: Som i 1 rg.
Mathematik: Arithmetik som i 2 Ig. Guldbergs stereometri som 

i 3 Ig. Guldbergs trigonometri, slutningen. Bonnevies og 
Sørensens geometri læst tilende. Næsten samtlige opgaver 
gjennemgaaede, dels som hjemmeopgaver, dels extempore. 
Guldbergs analytiske geometri til ellipsens diametre.

Naturfag: Fysik, Schiøtz’s lærebog, som i 1 rg. Hjortdals Chemie 
fra metallerne bogen ud. Botanik som i 1 rg. Zoologi 
som i 1 rg.

Tegning: Examenstegning efter fladeornamenter. Gjennemgaaet 
og dikteret elementerne af linearperspektivet til kontrol med 
modeltegningen. Praktiske øvelser i perspektivtegning.

Gymnastik : Som i 6 m.
Sang: Som i 2 Jg.

I gymnastik har samtlige skolens klasser ved hævbevægelser 
og sprang været delte i tropper efter sit udviklingsstandpunkt. 
Gymnastik i fri luft er delvis øvet høst og vaar. Floretfægtning 
er øvet i en eftermiddagstime om ugen med de elever af gymnasiet,, 
der meldte sig frivillig ved skoleaarets begyndelse.
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VI. Examina.
Examen artium 1891.

Til klassisk examen artium fremstillede sig 6 disciple, hvoraf en. 
rejiceredes i latinsk oversættelse. De andre bestod examen, to med 
meget godt og tre med godt. Desuden bestod en privatist examen 
med karakteren godt.

Skolens elever var:
1. Bøhn, Sverre Olav, f. "/s 72, søn af koncertmester Gudbrand 

Bøhn, elev af skolen i 6 aar.
2. Lysgaard, Tjalve, f. 19/e 72, søn af ingeniør L. Lysgaard, elev 

af skolen i 4 aar.
3. Michelsen, Carl Julius Fredrik, f. 73, søn af overrets

sagfører N. Michelsen, elev af skolen i 10 aar.
4. Reiersen, Jens, f. 2/is 69, søn af kgl. hofskrædder H. Reier- 

sen, elev af skolen i 7 aar.
5. Thygesen, Harald Ulrik Sverdrup, f. 18/s 72, søn af sogne

prest A. Thygesen, elev af skolen i 6 aar.

Examens udfald vil sees af følgende tabel:
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Bøhn, Sverre . . . 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1.67 Meget g.
Lysgaard, Tjalve ., . 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3.25 Godt.
Michelsen, Fredrik 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2.67 Godt.
Reiersen, Jens . 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3.00 Godt.
Thygesen, Ulrik . . 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1.33 Meget g.

Privatist:
Grønvold, Ludvig . 4 4 4 1 2 3 4 5 5 2 1 3 3.17 Godt.
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Som censorer ved examen var af departementet beskikkede:
I religion ... 
- norsk og oldnorsk 
- græsk .... 
- fransk og engelsk 
- historie 
- Mathematik .

pastor Ecktell. 
skolebestyrer M. Gjor. 
cand, philos. Bruenech. 
professor Joh. Storm, 
overlærer Wallern, 
professor Schiøtz.

Opgaverne ved de skriftlige prøver var i

i. Norsk stil.

1. Hvorfor kaldes Holberg den dansk-norske litteraturs fader.
2. Hvilke fordele frembyder den frie forfatning sammenlignet med 

enevældet.

2. Latinsk oversættelse.

Non ex una causa ventos aut invenit aut per diversa disposnit 
^rovidentia; sed primum ut aera non sinerent pigreseere, sed assiduo 
motu utilem redderent salubremque animantibus; deinde ut imbres 
tends subministrarent eosdemque nimios compescerent. Nam modo 
secum adducunt nubes, modo diducunt, ut per totum orbem pluviae 
dividi possint. Quid, quod fruges percipi non possent, nisi flatu 
supervacua, servandis admixta, secernerentur? Quid, quod omnibus 
inter se populis comersium dedit providentia et gentes dissipatas 
locis miscuit? Ingens naturae beneficium, si ilud in perniciem 
snam non verteret hominum furor! Nam quod de lulio Caesare 
vulgo dictitatum est, in incerto esse, utrum ilium nasci magis 
reipublicae profuerit an non nasci, dici etiam de ventis potest: adeo, 
-quod utile generi humano nature esse voluit, in perniciem suam 
hominum dementia convertit. Non in hoc providentia ac dispositor 
ille mundi deus aera ventis agitandum dedit, ut nos classes, partes 
maris occupaturas, compleremus milite armato et hostem in mari 
aut trans mare quaereremns. Quae nos dementia exagitat in mutuum 
exitium? Vela damus ventis bellum petituri et priculum quaerimus 
periculi causa. Cum evaserimus tot scopulos latentes et insidias 
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vadosi maris, — cum effugerimus involutes nubium caligine dies et 
nimbis et tonitribus horrendas noetes, quis erit huius laboris et 
metus fruetus ? Bellum scilicet et obvius in litore hostis et truci- 
dandae gentes trucidaturae et maxima parte victorem et antiquarum 
urbium flamma. Parum videlicet ad mortes nostras terra late patet! 
nimis delicate fortuna nos tractat! nimis dura dedit nobis corpora, 
felicem valetudinem! Itaque eamus in pelagus et vocemus in nos 
fata cessantia! Miseri, quid quaeritis? mortem, quae ubique adest? 
petet illa vos etiam in leetulo: sed innocentes petat! Oecupabit 
vos in vestra domo: sed occupet nullum molientes malum!

s. Mathematik skriftlig.

i.

Hvad forstaaes ved en potens for de tilfælde, at exponenten 
er et helt tal eller en brøk, positiv eller negativ? Anfør og bevis 
sætningen om at ophøie et produkt til en potens for alle de 
nævnte værdier af exponenten.

II.

En regulær sexkant dreier sig om en af siderne. Det frem
komne omdreiningslegeme har samme kubikindhold som en kugle, 
hvis radius er 3 m. Find sexkantens side.

III.
Beregn de høider i et triangel A B C, hvori er givet siderne: 

A B — 6,864 9 cm.
B C= 9,2582 » 
A C - 8,1783 »

Aliddelskoleexamen 1891.

Af 6te klasse fremstillede sig 28 elever til middelskolexamen 
hvoraf 27 bestod examen med følgende udfald:

4 — Otto Anderssens skole.
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1. Latinlinjen.

1. Blehr, Thomas Johan................................meget godt 2,04
2. Fett, Harry................................................ meget godt 2,35
3. Geelmuyden, Christian ........................... udmerket godt 1,50
4. Henrichsen, Karl..................................... meget godt 2,04
5. Jacobsen, Olaf...........................................godt 2,75
6. Kohmann, Hugo......................................meget godt 2,25
7. Moe, Jens Alexander . ... . . . meget godt 2,43
8. Molir, Christian ......................................meget godt 1,61
9. Stillesen, August Job Morten .... godt 2,93

2. Engelsklinien.

1. Eger, Lorents Christian...........................meget godt 2,37
2. Ellingsen, Johan..................................... godt 2,57
3. Fuglesang, Jørgen..................................... meget godt 2,43
4. Grinaker, Bernt Anton...........................udmerket godt 1,30
5. Güettler, Wilhelm Bernhard..................... meget godt 2,40
6. Hansen, Hans Kristian.......................... godt 2,86
7. Hauge, Harald Alfred................................meget godt 2,17
8. Helsing, Martin...........................................godt 2,82
9. Karsten, Ludvig Peter...........................godt 2,82

10. Nilson, August...........................................godt 2,53
11. Petersen, Carl Emil................................ godt 2,57
12. Rasmussen, Frithjof................................meget godt 2,43
13. Shepherd, Guy d’Arcy.......................... meget godt 1,71
14. Smith, Knut................................................ godt 2,63
15. Sætrang, Johan...........................................meget godt 1,93
16. Sinclair, Malcolm......................................meget godt 1,89
17. Drøvdahl, Gulbrand................................udmerket godt 1,39
17. Elken, Peder.................................................meget godt 2,39

Endvidere fremstillede 11 privatister sig til examen, af hvilke 
følgende 9 bestod:

1. Daae, Lorentz Segelcke........................... godt 2,62
2. Krogh-Tonning, Malthe Didrik .... meget godt 2,27
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1—5 var anmeldte af hr. skolebestyrer H. Christie.

3. Christie, Hartvig Andreas Brodtkorb . . godt 2,68
4. Fredvig, Anders Markussen .... . godt 2,89
5. Mostue, Ludvig...................................... . godt 2,86
6. Juell, Ferdinand GJørsen.................. ... . meget godt 2,36
7. Thune-Larsen, Erik Olaf...................... . meget godt 2,46
8. Tidemand, Fin...................................... . godt 2,54
9. Grønvold, Robert Olsen...................... . godt 3,00

De af kirkedepartementet valgte censorer for denne skole var 
følgende:
I norsk skr................... ..... hr. inspektør Corneliusen og cand.

mag. Otto Kristiansen.
- tysk, skr..........................................« skolebestyrer Hofgaard.
- engelsk, skr.................................... « skolebestyrer Søraas.
- latin, skr......................................... « adjunkt Digre.
- mathematik, skr............................. « inspektør Johannesen.
- skrivning...................................... « lærer T. O. Gran.
- tegning........................................... « landskabsmaler Barlag og

cand. real. A. Petersen.
■ religion ................................. « inspektør Fredriksen.
- norsk, mundti............................« skolebestyrer Berle og adjunkt

Lassen.
- tydsk, mundti............................« skolebestyrer Gundersen.
- engelsk, mundti......................... fru Ragna Nielsen.
- latin, mundti.................................. lir. adjunkt Digre.
- mathematik, mundti....................... « cand. real. Otto Berg.
- naturfag...................................... « reallærer P. M. Petersen.
- historie........................................... « overlærer H. Schjøth
- geografi ....... frøken Smith.
- fransk ........ « Fritzner.

Opgaverne ved middelskoleexamen var følgende:

. Norsk stil.
Fortæl om Norges fiskerier.
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Tysk stil.

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

Engelsk stil.

Under den sidste krig mellem engelskmændene og fransk- 
mændene var en trommeslager i den engelske arme, ikke mere end 
15 aar gammel, en aften gaaet udenfor den engelske leir. Han 
merkede ikke, at han var kommet for nær den franske hær, før 
en skildvagt befalede ham at stanse; men istedenfor at gjøre det 
tog han flugten. Han blev imidlertid indhentet af nogle soldater, 
taget til fange og ført for den franske general, som mistænkte 
ham for at være en spion. Da man spurgte ham, hvem han var, 
svarede han: «Trommeslager i engelsk tjeneste.» Da han ikke 
blev troet, blev der sendt bud efter en tromme, og generalen bad 
ham om at slaa paa tromme, hvilket han ogsaa gjorde. Da 
franskmandens mistanke endnu ikke var fuldkommen beroliget, bad 
han ham om at slaa retræt.*  < Retræt, min herre,» svarede den 

* Retræt = retreat.
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modige gut; «ingen engelskmand ved, hvad det er!» Den franske 
general syntes saa godt om dette svar, at han øieblikkelig satte 
trommeslageren i frihed og skrev til hans general, idet hau roste 
hans uforfærdelhed.

Latinsk stil.

Om Labie nus.
Der var mellem Labienus og fienden en flod med meget høie 

bredder. Forat der kunde blive anledning til at kjæmpe, maatte 
denne passeres1 af en af dem2. Men han havde hverken selv 
isinde at gjere dette eller troede, at fienden af egen drift3 vilde 
vove det. Han brugte da følgende4 list5 for at lokke dem til 
at gaa over. Han sammenkaldte soldaterne og underrettede6 
dem om, at han, eftersom der ikke var noget haab om hjælp, havde 
besluttet at bryde op med leiren den følgende nat. Da dette, saa
ledes som han havde forudseet, straks blev meldt til fienden af 
de galler, som var i den romerske leir, befalede han soldaterne at 
drage bort med større larm og il f ær di g h ed7, end de pleiede, 
idet han haabede, at fienden derved vilde fatte mistanke8 om, 
at romerne flygtede af frygt. Forledede herved førte tienderne 
sine tiopper over floden og blev under overgangen9 nedsablede-

1 At passere: transire. — 2 Alteruter. — 5 Sponte. — 4 Hie. —
5 Artifieium. — 8 Certiorem facere. — ‘ Trepidatio. — 8 Suspicari. —
9 Kan udtrykkes ved præs. part, af transire.

Matematik, skriftlig.

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

af kr. 0,70 pr. snes. Fragt og andre udgifter beløber sig til 
kr. 3,50.

Ved ankomsten viser det sig, at 10 snes er knust, saa de ikke 
kan sælges. Af resten sælges 12V2 snes, der ser mindre godt ud, 
for kr. 0,80 pr. snes, medeus de øvrige, der er friske, sælges 
efter vægt.
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Til hvilken pris pr. kilogram sælger kjøbmanben de sidste, 
naar han ialt har en fortjeneste af 1 6*/t pot. af sit havte udlæg, 
og naar 20 snes af de friske æg veier 22 kg.?

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

Eftermiddag.

III. Fladeindholdet af et cirkelsegment, hvis bue indeholder 
60 ° er 3.27 m.2 stort. Beregn cirkelens radius med saa stor nøj
agtighed, at feilen bliver mindre end en halv decimeter. Hvis 
logarithm«’ ikke benyttes sættes n = 3,14.

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

Illllllllll

Projektionstegning.

Følgende af læreren opstillede figurer aftegnes i grundris og 
og oprids:

Et 6-kantet prisme ligger paa det horisontale projektionsplan 
saaledes, at aksen danner en vinkel paa 75° med vertikalplanet. 
Ovenpaa dette ligger en 3-kantet pyramide med aksen parallet med 
det vertikale projektionsplan. Midtpunkterne af begge akser ligger 
i en og samme perpendikulær og i en afstand af 7 cm. fra vertikal
planet.
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Prismets længde og pyramidens høide er begge 10 cm. Grund
fladernes større radier er i begge legemer 2,5 cm.

Illllllllll

VII. Forskjelligt.

Fester og idræt.

Under sit ophold i Tyskland høsten 1890 havde bestyreren 
anledning til at iagttage, hvilken vægt der lagdes paa, at lærere 
og elever af og til samledes til fester i anledning af en eller anden 
historisk merkedag, en eller anden begivenhed i skolens historie 
o. 1. Uagtet der i Tyskland undertiden gjøres vel meget af disse 
fester, saaledes at de ved sin hyppighed let faar et noget forslidt 
præg, er det dog ulvilsomt, at det dog i det store og hele har sin 
store betydning, at forældre, lærere og elever af og til kan mødes 
udenfor det hverdagslige arbeide i en festlig stemning. Hos os 
har det jo ogsaa været skik og brug at komme sammen et par 
gange om aaret til fest eller friere samvær. Vi har regelmæssig 
en andagt ved skolearbeidets ophør før jul, og ved examinernes 
afslutning i juli den traditionelle aarsfest. Vi har af og til gym
nastik- og sangopvisninger, ture og skiløb. Imidlertid kunde det 
ogsaa vel være værdt at efterligne tyskerne i den omhu, hvormed 
de værner om sine historiske minder. Det er jo ogsaa gjennem 
disse, at ungdommen skal opdrages til engang at yde sit bidrag 
til vort folks fælles arbeide. Det var i erkjendelsen heraf, at 
bestyreren besluttede at feire mindet den 17de mai paa en noget 
højtideligere maade end sædvanligt. Da skolen deltog i det sæd
vanlige guttetog den 17de mai, maatte festen henlægges til en 
senere dag. Den feiredes den 29de mai kl. 11 efter følgende 
program:
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Sang af skolens kor.
1. Beethoven: Lovsang ■— med orgel.
2. Silcher: Syng kun i din ungdoms vaar.
3. Weber: Reisesang.
4. Flemming: Vingede skarer.
5. Pacius: Fædrelandssang.

Historisk foredag om begivenhederne i 
Norge i 1814.

6. Neukom: Hellig er vor Gud — med orgel.
7. Werner: Roselil.
8. Mendelssohn : I skoven.
9. Abt: Sangerafsked.

10. Hellwig: Salig — med orgel.
Sangen udførtes med stor dygtighed under hr. Grøndahls le

delse, En talrig skare forældre og andre interesserede havde ind
fundet sig. Bestyrerens historiske foredrag findes trykt foran i 
»årsberetningen. Salen var smukt dekoreret med grønt og flag af 
hr. landskabsmaler H. Petersen og foredraget illustrededes ved en 
række portrætter af samtidige personligheder, tegnede af student 
Gudbrand Melbye.

Den 18de februar 1891 havde skolen sit sædvanlige skirend. 
1 dette deltog disciple fra 2den middelklasse til og med 3die 
latinklasse. Deltagerne var fordelte i 3 hold: 1ste hold gymna
siet og 6te middelklasse, 2det hold 5te og 4de middelklasse, 3die 
hold 3die og 2den middelklasse.

I 1ste hold prøvedes baade i længderend og i hoprend. I 
første deltog 15 gutter. De fire raskeste var:

Rasmussen, Fridtjof ... 6 m.
Grinaker, Bernt .... 6 m.
Sætrang, Jahan...........................6 m.
Thygesen, Ulrik...........................3 Ig.

I hoprendet deltog 18 gutter. De dygtigste var:
Rasmussen, Fridtjof . . . 6 m.
Nilson, August.......................... 6 in.
Grinaker, Bernt . . . . 6 m.
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Nielsen, Alf........................... 2 rg.
Løchen, Mads......................1 rg.

I andet hold deltog 13 gutter, der blot prøvedes i hoprend. 
De dygtigste var:

Tjersland, Bernt . . . . 5 m. a.
Fuglesang, Fredrik .... 5 m. b.
Eitzen, Jørgen..................... 5 in. a.
Olsen, Olaf.......................... 5 ni. b.

I tredie hold deltog 15 gutter. De dygtigste var: 
Fuglesang, Richard . . . 3 ni.
Sogstad, Ragnvald . . . . 3 ni.
Johansson, Asbjørn 3 m.
Stephansen, Julius . . . . 3 m.
Holm, Arne........................... 2 m.

1ste middelklasse og smaaskolen havde en liden skiudflugt den 
21de februar.

Skolepenge og fripladse.

1. Skolepengene tidgjør: 
for Iste forberedelsesklasse 4 kr. maanedlig. 

« 2den do. 8 —=—
« 3 die do. 12 —=—
« 1ste, 2den og 3dje middelklasse 16 —=—
« alle høiere klasser 20 —=—

For den nederste af 2 brødre fragaar en tredjedel.
Af 3 brødre gaar den nederste frit, de to andre betaler helt 

ud. Af 4 brødre gaar den næstnederste frit, og for den nederste 
fragaar en tredjedel. Yderligere nedsættelser finder ikke sted.*  
For sløidundervisningen erlægges 2 kr. lialvaaret.

* Ved betalingen afrundes altid til femmere af øre, saa at der 
f. eks. istedetfor 33’/s Øre betales 35 øre og for 662A øre betales 65 øre.

2. Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen indbetales 
den første læsedag i hver maaned. Disciplene modtager af 
kassereren en kvitteringsbog, som forældre eller verger bør 
lade sig forevise straks efter hver betaling.
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3. Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, nemlig fra 
begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, til 
slutningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar altsaa en 
discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse, betaler han 
skolepenge fra 1ste august. De til Isle forberedelsesklasse 
indmeldte disciple betaler dog først 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 i skolepenge til 
aarets udgang, selv om de ikke bestaar examen. Dette gjæl- 
der ogsaa de disciple, der fremstiller sig til examen artium 
for undervisningsinspektionen.

6. Naar skolepengene ikke er betalte for to maaneder, kan be
styrelsen negte vedkommende discipel 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 har været skolens discipel mindst i et par aar 
og i denne tid betalt sine skolepenge.

Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bortfalder 
moderation for de øvrige, 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 beløb af 
ca. 3000 kr.

Skoleregier.

1. 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 møde paa 
skolen, maa der snarest mulig sendes skriftlig anmeldelse der
om fra hans foresatte. Udenfor sygdomstilfælde maa disciplene 
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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 forsømmelsens grund, 
men ogsaa grunden til, at skolens samtykke ikke itide kunde erholdes.

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 bemeiket:
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 under;iden, formedelst den lette adgang, som dertil er 
hos enkelte antikvarboghandlere, hænder, at gutter sælger dels sine 
egne, dels sine kammeraters bøger, anmodes forældre og foresatte 
om saavidt gjørligt at paase, at saadant utilbørligt salg ikke finder 
sted. Ved henvendelse til skolen vil man til enhver tid kunne 
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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 kjøbt melk hos pedellen for en 
rimelig pris.

Følgende raad vil forældrene gjøre vel i at iagttage med 
hensyn til børnenes forhold i hjemmet:

1. Lad børnene gaa tidlig tilsengs. Deres arbeide begynder tid
lig, og børn trænger mindst 9 —10 timers søvn.

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

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

5. G-iv børnene en bestemt arbeidstid og paase, at denne benyttes 
ordentlig. Det vil da vise sig, at hjemmelæsningen i de lavere 
middelklasser som regel ikke vil kræve mere end 1 til 1 
time, i de høiere middelklasser og gymnasiet ikke mere end 
2 til 21/2 time.

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

7. Tillad ingen lekselæsning efter kl. 8. Aftentimerne kan bedst 
benyttes 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.



1881] Bibliothek og samlinger. 61

Sundhedstilstanden.

Af skarlagensfeber indtraf der i det forløbne skoleaar 4 
tilfælder, af difterit intet. Under den nye influenzaepidemi paa 
vaarsiden var endel af diciplene og lærerne angrebne, uden at 
dette imidlertid foraarsagede nogen stansning i skolens virksomhed.

VIII. Bibliothek og Samlinger.

Fortegnelse over de naturvidenskabelige samlinger.

Fysik.

1. Mekanik;

1. Blykugle i en snor.
2. Apparat til at vise bundtrykket med Pascals kar.
3. 2 glasrør med glimmerplader til at vise sidetryk og opad- 

gaaende tryk.
4. Segners vandhjul.
5. Skaalvegt med tilhørende 3 skaale.
6. Apparat til at bevise Archimedes’s lov bestaaende af en 

hul og en massiv cylinder.
7. Kommunicerende rør.
8. Slebne glasrør til at vise adhæsionen.
9. En glasplade og en metalplade til at vise faste legemers 

adhæsion til væsker.
10. Kapillarrør paa stativ.
11. Lang tragt med blære til at vise endosmose.
12. Barometerrør.
13. Apparat til at vise Mareottes lov for høit tryk.
14. Apparet til at vise samme for lavere tryk.
15. Suge- og trykpumpe paa stativ.
16. Lodsats, 1 — 500 gr.
17. Luftpumpe med recepient.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Manometer.
Apparat til sprængning af en blære i fortyndet rum.
Magdeburgske halvkugler.
Apparat til at frembringe kviksølvregn i fortyndet rum.
Ballon til veining af luft.
Vinkelhævert.
Stikhævert.
Triangel til tyngdepunktets bestemmelse.
Araeometer.
Vægtstang med lodder til paavisning af momentligningen.
Fast og bevægelig trinse.
Apparat til at vise omdreiningsaxens uforandelighed.

—«— læren om stød.
Rotermaskine med tilbehør til at vise virkningen af centri
fugalkraften.

32.
33.
34.

9 stk. bologneserflasker.
2 stativkroge med muffer af jern.
Glas med beslag til paavisning af centrifugalkraften.

II. Magnetisme.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

2 magnetstave med ankere. 
Hesteskomagnet med anker. 
Magnetnaal paa spids. 
Magnetnaal fæstet i en kork. 
Inklinationsnaal.
Æske med jernstykker og filspaan.

III. Elektricitet.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Stænger af lak, glas og ebonit.
Krog af messing til deres ophængning.
Elektrisk pendel.
Fordelingsapparat.
Elektrisermaskine.
Isolerskammel.
Elektrisk klokkespil.
Udlader.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Leydenerflaske.
Kvadrantelektroskop.
Elektrisk turbine.
Voltasøile.
2 større og 1 mindre chromsyreelement 
Apparat til at vise Arapéres regel.
Elektromagnet med anker og bæreskaal. 
Vanddekompositionsapparat.
Metalslev med isoleret liaandtag.
Elektrophor.
Elektromagnetisk ringeapparat.
Visertelegraf med batteri.
Elektrisk glødelampe. 
Magneto-elektrisk maskine.

IV. Varme.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Apparat til at vise luftens udvidelse.
—«— vædskers udvidelse.
—«— en metalstangs udvidelse.
—«— en kugles udvidelse.

Thermometer.
Apparat til at vise varmeledningsevnen.

—«— metallers forskjellige specifike varme.
— «— dampens spændkraft.

Tversnitmodel af dampmaskinen.

V. Akustik og optik.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Sirene.
Vinkelspeil.
Konkavt og plant speil.
Konvext og plant speil.
Konkav linse.
Konvex linse.
Stor skjerm til opfangning af billeder.
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79. Liden skjerm.
80. Prisme paa stativ.
81. Apparat til at vise lysets brydning i vædsker.

Kemi.

1. Universalstat! v med 2 ringe, 2 retortholdere og 2 muffer 
af jern.

2. Jernstativ.
3. Træstativ til befæstelse af retorter.
4. Trefod af jern med metalnet.
5. 2 borde paa jernfod.
6. Pneumatisk kar.
7. Liebigs kjeler.
8. Maalecyliiider.
9. Digeltang af jern.

10. 1 sæt korkebor.
11. 10 afdampningsskaale af porcellæn.
12. 6 bægerglas.
13. 2 reagen srørstati ver af træ.
14. 60 reagensrør med og uden fod.
15. 8 rundbundede kolber.
16. 5 retorter.
17. Porcellænsmorter.
18. 5 glastragter
19. 4 smeltedigler af porcellæn.
20, 2 woulffske flasker, 3-tub.
21. 3 erlenmeyerske kolber.
22. 2 erlenmeyerske filtrerkolber.
23. 2 glascylindre.
24. 3 afdampningsskaale af glas.
25. 4 Wöhler-Peligots rør.
26. Spirituslampe.
27. Standglas med prøver og reagenser.
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Zoologi.

Pattedyr:

1. Sciurus vulgaris, L. Ekorn.
2. Vulpes vulgaris, Gray (Kranium). Ræv.
3. Brinaceus evropæus, L. Pindsvin.
4. Sus domesticus, L. (Kranium). Svin.
5. Ryghvirvler, Underkjæve og Barder af Hval.
6. Lutra vulgaris, L. Ferskvandsoter.

Fugle 
(udstoppede):

I. Accipitres, L.

1. Falco tinnunculus, L. Taarnfalk.
2. Astur palumbarius, L. Hønsehøg.
3. — nisus, L. Spurvehøg.
4. Surnia passerina, L. Spurvugle (2 eksemplarer).
5. Bubo maximus, Sibb. Hubro.
6. Strix aluco, L. Katugle.
7. — tengmalmi, Gm. Perleugle.
8. Otus vulgaris, Flem. Hornugle.

2. Zygodactyl), L.

9. Picus major, L. Stor flagspætte.
10. — viridis, L. Grønspætte (2 eksemplarer).
11. — maitus, L. Sortspætte.
12. Guculus canorus, L. G jeg.

3- Passeres, L.

13. Ampelis garrulus, L. Sidensvands (2 eksemplarer). .
14. Muscicapa atricapilla, L.- Broget fluesnapper.
15. Lanius collurio, L. Rødrygget varsler (2 eksemplarer).
16. Garrulus glandarius, L.. Skovskrike.
17. Pica caudata, L. Skjære.
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18. Caryocatactes guttatus, Nilss. Nøddekraake.
19. Corvus cornix, L. Kraake.
20. Pyrrhula vulgaris. Temm. Dompap.
21. Corythus enucleator, L. Konglebil (2 eksemplarer).
22. Loxia pityopsittacus, Beckst. Furiikorsnæb.
23. Fringilla coelebs, L. Bogfink.
24. — montifringilla, L. Bjergfink.
25. — canariae, L. Kanarifugl.
26. Passer domesticus, Briss. Graaspurv.
27. Plectrophanes nivalis, L. Snespurv.
28. Ginclus aqualicus, Br. Fossekai.
29. Tardus musicus, L. Maaltrost.
30. — pilaris, L. Graatrost.
31. — viscivorus, L. Dobbelttrost.
32. — merula, L. Sorttrost.
33. — torquatus, L. Ringtrost.
34. Baxicola oenanthe, L. Stenskvæt.
35. Lusciola rubecola, L. Rødstrubesanger.
36. Pams major, L. Kjødnieise.
37. Cypselus apus, L. Taarnsvale.
38. Sturnus vulgaris, L. Stær.
39. Caprimulgtis europæus, L. Natteravn.
40. Kolibri fra Brasilien.
41. Afrikansk Baandirisk.
42. Acanthis linaria, L. Moirisk.

4. Columbæ, Lath.

43. Columba livia, Briss. Tam due.

5. Gallinæ, L.

44. Lagopus alpina, Nilss. Fjeldrype.
45. Tetrao tetrix, L. mas. Aarhane.
46. —«— fem. Aarhøne.
47. Tetrao urogalides, Sm. Rakkelhane.



1891] Bibliothek og Samlinger. 6 7

6. Gralla}, L.

48. Scolopax ruslicola, L. Rugde (2 eksemplarer).
49. Gallinago gallinula, L. Smaabekkasin.
50. Crex pratensis, Bechst. Agerrikse.

7. Natatores, Ulig.

51. Sterna paradisea, Brun. Sølvterne.
52. Aras crecca, L., mas. Krikand.
53. — — « fem. Do.
54. — penelops, L. Brunnakke.
55. Larus ar (jentens, Brun. Stor graamage.
56. Colymbus septentrionalis, L. Rødstrubet lom.

Kranier m. in.

57. Aquila chrysaetus, L. Ørn.
58. Corvus cornix, L. Kraake.
59. Numenius phaeopus, L. Sniaaspove.
60. Pelecanus onocrotalus, L., (næb). Pelikan.
61. Pavo cristatus, L. (fjer). Paafugl
62. Fødder af svømmefugle.
63. Ægsamling.

Krybdyr, Padder og Fiske.

1. Græsk landskildpadde.
2. Emys lutaria, L. Sumpskildpadde.
3. Lacerta agilis, L. Firfisle.
4. Øgler fra St. Croix.
5. Coluber natrix, L. Buorm (2 eksemplarer).
6. Pelias berus, L. Hugorm (2 eksenplarer.
7. Triton cristatus. Laur. Stor salamander.
8. — punctatus, Laur. Liden salamander.
9. Tangsneller.

10. Sugefisk.
11. Pindsvinfisk.
12. Havheste fra St. Croix.
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Lavere dyr.

1. En insektsamling. 8. Blaamusling.
2. Skolopender. 9. Albueskjæl.
3. Skorpion. 10. Kraakeboller.
4. Eremit-krebs. 11. Søstjerne.
5. Hummer. 12. Søpølse.
6. Søfjær. 13. Blæksprute.
7. Snegle. 14. Koraller.

Plancher.

1. Dybdahls Plancheverk.
2. Wandtafeln f. d. naturgeschichtlichen Anschauungsunterricht 

an Volks- u. Bürgerschulen v. C. Gerolds Sohn, Wien.
3. Dr. A. Fiedler: Anatomiske Vægtavler.
4. Dr. Voigtländers Wandtafeln (Iste levering).
5. Vogt og Specht: Pattedyerne.
6. Brehm: Pattedyrenes liv.
7. — Fuglenes liv.
8. — Krybdyrenes og de lavere dyrs liv.

Botanik og mineralogi.

1. Et herbarium.
2. En samling lavere planter.
3. Samling af officinel le barkprøver.
4. Bambusrør,
5. En samling mineralier.
6. —«— bergarter.

Plancher.

7. V. A. Paulsen: Botaniske vægtavler.
8. Wandtafeln f. d. naturh. Anschauungsunterricht an Volks- 

u. Bürgerschulen. II & III. v. Carl Gerolds Sohn, Wien.


