
 

 
 

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.

Aarsberetning
for

skoleaaret 1892—93.

Kristiania.
Trykt i Det Mallingske bogtrykkeri.

1893.



Öffn state

Äarsberetning
for

skoleaaret 1892-—93.

ease-

Kristiania.
Trykt i Det Mallingske bogtrykkeri.

1893.



Indhold.

Side.
Prøver af en historisk læsebog af O, Kristiansen....................................... i
Skoleeft erretninger;

I. Lærerpersonalet..............................................................................17
II, Disciplene........................................................................................19

III. Fagfordelingen............................................................................. 21
IV. Timernes fordeling........................................................................26
V. Undervisningen............................................................................. 27

VI. Examina.........................................................................................4°
VII. Forskjelligt............................................. 43



Prøver af en læsebog i Nordens historie
for middelskolen.

Af Oskar Kristiansen.

De følgende stykker er prøver af en historisk læsebog, som 
undertegnede har under arbeide. Bogen blev paabegyndt allerede 
for flere aar siden, men arbeidet er af forskjellige grunde blevet 
afbrudt; sandsynligvis vil den blive færdig til udgivelse næste 
vaar. Den vil komme til at udgjøre 15—16 ark og vil blive 
forsynet med billeder.

Den sorte død.
Efter A. L. F a y e.

Middelalderen er de store folkesygdommes og farsotters tid. 
Spedalskheden, som nu er næsten udryddet i Europa, var dengang 
saa udbredt, at i det trettende aarhundrede skal Frankrige have 
havt 2000 og den hele kristenhed 19 000 hospitaler for spedalske. 
Byldepest, kopperne og andre farsotter herjede jevnlig landene og 
bortrev saa mange mennesker, at folketabet ved vore dages epi- 
mier er for intet at regne i sammenligning dermed.

Tilstandene i Middelalderen var ogsaa gunstige for udbredel
sen af sygdomme. Især var byerne rene pesthuler; thi kloaker 
fandtes ikke, og alt affald fra husene kastede de uden videre ud 
paa gaden. Den store mængde levede i urenlighed. Der var stor 
fattigdom blandt folk og ofte dyrtid og hungersnød; men sygdom
men er hungersnødens følgesvend.

Den sorte død var den værste af alle Middelalderens far- 
r — Otto Anderssens skole.
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sotter. Den skal være kommet fra Kina og skal derfra have gaaet 
gjennem Indien og Persien til Lilleasien og Sydrusland, hvor den 
viste sig i 1346. Saa vandrede den videre over den græske halvø, 
Italien, Spanien og Frankrige til England og Tyskland. Tog saa 
veien til de nordiske lande og endte tilsidst i Rusland, hvor den 
stansede i 1353. Til Island kom farsotten denne gang ikke, og 
Grønland gik ogsaa fri, men Færøerne smittedes, sandsynligvis fra 
Skotland.

Det folketab, som den sorte død førte med sig, er uden side
stykke i Europas historie. Det er vanskeligt, nu at gjøre op nogen 
sikker beregning; men det siges, at fjerdedelen af Europas ind
byggere eller 25 millioner mennesker bukkede under for far
sotten.

Sygdommen ytrede sig i almindelighed ved sterk feber og 
ved en frygtelig angst og uro. Der viste sig røde, blaa eller sorte 
flekker paa huden, svulster og bylder slog ud, og den syge fik 
voldsomme blodstyrtninger gjennem næse og mund. Enkelte af 
de angrebne helbrededes, men de allerfleste bukkede under efter 
et par dages, undertiden ogsaa efter nogle faa timers forløb. En 
sygdom af ganske samme art ved man aldrig hverken før eller 
siden at have seet i Europa. Men i sine væsentligste sygdomstegn 
ligner den sorte død dog den saakaldte byldepest, som saa ofte i 
Middelalderen herjede vor verdensdel, og som endnu i vore dage 
ikke er nogen sjeldenhed i Egypten og i det sydlige Asien.

Den sorte død vakte forfærdelse og fortvilelse, hvor 
den naaede hen. Alle baand løstes, og enhver tænkte kun 
paa at redde sig selv. Saaledes skriver en samtidig italiensk 
forfatter: »Alene ligger den syge paa sit leie. Ingen slegtning 
vover at nærme sig til ham, ingen læge at træde ind i 
hans bolig. Selv presten giver ham kun med gysen det hellige 
sakramente. Med hjerteskjærende ord raaber barnet paa sine for
ældre, forældrene paa sine børn. Hverken udraaberens røst eller 
klokkernes ringen formaar at samle venner og slegtninger til lig
færden. De fornemste og ypperste mænd bliver bragt til det 
sidste hvilested af de laveste personer, da rædselen har jaget 
alle deres ligestillede bort.» Hos en anden heder det: «Folk 
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døde uden tjenere om sig og jordedes uden prester. Faderen be
søgte ikke sin søn, sønnen ikke sin fader. Kjærligheden var død, 
og haabet var slaaet til jorden.» — Ellers roses presterne for det 
mod og den opofrelse, som de viste ved at gaa omkring til de 
døende og yde dem religionens trøst. At de ikke har sparet sig, 
ser vi ogsaa deraf, at ikke i nogen stand krævede sygdommen 
saa mange ofre som blandt geistligheden.

Til Norge kom sygdommen sommeren 1349. Der fortælles, 
at den blev bragt til landet med et engelsk skib, som landede i 
Bergen. Man havde kun losset lidet af ladningen, inden alle 
skibsfolkene døde, og ikke saa snart var varerne bragt i land, før 
sygdommen med rivende hast udbredte sig i byen. Dødeligheden 
var saa stor, at paa een dag, fortælles der, bragtes der til en af 
byens kirker ikke mindre end 80 døde, hvoraf 14 prester. Paa 
havnen drev fuldladede skibe om uden eiere og uden styrer; thi 
alle skibsfolkene var omkommet i pesten.

Fra Bergen spredte sygdommen sig i alle retninger: nordover 
langs kysten lige til Finmarken, østover ind i fjordene og over 
Filefjeld til Valders, sydover rundt Lindesnes til Østlandet. Ingen 
del af landet gik fri; den herjede baade i kystegnene og opefter 
dalene, i fladbygderne saavel som i fjeldbygderne. Til Nidaros 
kom den allerede i september maaned. Her døde erkebiskopen 
og alle korbrødrene undtagen en. Af landets fire biskoper døde 
alle undtagen biskopen i Oslo. Sygdommen synes ikke noget 
sted at have varet over et halvt aar, og sandsynligvis svandt den 
ganske fra landet udpaa sommeren 1350.

Man har ment, at det folketab, som den sorte død førte med 
sig i Norge, gik op til næsten en tredjedel af landets indbyggere, 
og i Sverige skal tabet have været endnu større. I Norge blev 
store landstrækninger, som før havde været dyrket og bebygget, 
nu liggende øde i flere slegtled, og det skal have varet over 150 
aar, før landet igjen naaede det folketal, det havde havt før far
sotten.

Den dag idag lever mindet om den sorte død blandt vort 
folk, og endnu gaar der sagn om de ødelæggelser, sygdommen 
førte med sig, om hele kirkesogn, som blev folketomme, om 
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gaarde og kirker, som i senere tider er opdaget, omgivet af tæt 
skog, hvor der før var bygder. Men de fleste af disse fortællinger 
er senere opdigtelser, for hvilke intet sandt ligger til grund. Dette 
gjælder saaledes sagnet om «Justedalsrypen» og om «Hedals kirke 
i Valders».

Af „Samfundsforhold og privatliv ved aar 1500“. 
(Væsentlig efter Allen og E. Sars.)

1. Byerne og deres borgere.

Folket i byerne var i middelalderen mere ensartet, end det er 
i vor tid. Det bestod mest af kjøbmænd og haandverkere, og 
disse to samfundsklasser var det, som udgjorde borgerstanden. 
De høiere stænder boede som oftest paa sine eiendomme paa lan
det, og den egentlige arbeiderbefolkning, som danner flertallet i 
vor tids store byer, var dengang ikke saa talrig som nu.

Datidens byer havde i det hele et lidet tiltalende udseende. 
Gaderne var trange og krumme, og husene var lave, paa een, 
undertiden to høider. De fleste huse var af træ og havde straa- 
tag; de vendte gavlsiden mod gaden og var ofte forsynet med 
svalegange og udbygninger eller karnapper. Til huset hørte ofte 
en have, som laa paa bagsiden og vendte ud mod en baggade. 
Gaderne var daarlig brolagt og havde ikke kloaker, men blot 
rendestene; de var alt andet end rene, og udenfor husene kunde 
man jevnlig se store dynger af gjødsel og affald; ja endog aadsler 
slængte de ud paa gaden. — Det var bare smaabyer, de havde 
dengang, sammenlignet med forholdene i vor tid. Man har an
taget, at Kjøbenhavn ved aar 1500 havde omkring 9000 ind
byggere, og at Danmarks to næststørste byer paa den tid, Malmø 
og Ribe, havde hver 7—8 000. Sveriges byer var ikke større 
end de danske, og de norske byer var, som vi senere skal høre, 
endnu meget mindre.

Om aftenen og natten laa byen helt i mørke; thi gadeløgter 
var en ukjendt ting. Den, som færdedes paa gaden, efterat det 
var blevet mørkt, maatte bære haandløgt med sig; ellers var han 
udsat for snart at løbe med hovedet mod et skur eller en udbyg
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ning, snart at snuble i en gjødselhaug. Om dagen holdtes der 
vagt ved byens porte, forat man kunde iagttage dem, som gik ind 
og ud; om natten var portene lukket. Vægtere gik om i gaderne 
hele natten for at vaage over borgernes sikkerhed; saasnart vagt
klokken ringede om aftenen, gik de til sin post og blev der, ind
til klokken atter ringede om morgenen. Traf vægterne nogen 
ukjendt mand paa gaden, efterat klokken havde slaaet ni om 
aftenen, skulde de følge ham til hans bolig; havde han ikke 
nogen bolig, tog de ham i forvaring til næste dag, forat han da 
kunde gjøre rede for sig. I krigstid maatte borgerne selv verge 
sin by, og hver borger maatte altid have sine vaaben færdige for 
paakommende tilfælde; borgerne gik i regelen ogsaa væbnet paa 
gaden, med kaarde ved siden og kniv i beltet, skjønt dette egent
lig var forbudt.

Hver by var ligesom et lidet samfund for sig, med sine 
egne love og sit eget styre. Indenfor byens mure herskede 
der en orden og retssikkerhed, som ellers var ukjendt paa den 
tid. Fra først af havde de fleste byer staaet under geistlige eller 
verdslige stormænd; men ved samhold og udholdenhed havde 
borgerne løsrevet sig fra aaget og tilkjæmpet sig store friheder og 
rettigheder. Ligesom adelsmanden havde faaet ret til at befæste 
sin gaard, saaledes havde borgerne faaet ret til at befæste 
sin by, og ialfald de større byer indtog en selvstændig og 
uafhængig stilling og havde fuld raadighed over sine indre 
anliggender. Hver by vaagede med omhu over sine rettigheder, 
og borgerne var altid færdige til at gribe til vaaben mod 
den adelsmand eller biskop, som vilde krænke dem. Blandt 
borgerne var det igjen de velstaaende kjøbmænd, som var de 
ledende. Byen styredes af et raad, som bestod af 2—4 borge- 
mestere og 7—12 raadmænd; men til borgemestere og raadmænd 
valgtes kun de rigeste og fornemste kjøbmænd, medens haand- 
verkerne var fuldstændig udelukket fra raadet. Hver kjøbstad 
havde sin domstol, og ingen borger kunde stævnes for nogen anden 
domstol end byens egen.

I vor tid kan enhver nedsætte sig som kjøbmand eller haand- 
verker, og det enten han vil i en by eller paa landet. En saadan 
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næringsfrihed herskede ikke dengang; thi at drive handel og 
haandverk var en ret, som udelukkende var forbeholdt byernes 
borgere. Hverken adel eller geistlighed eller bønder maatte drive 
noget kjøbmandskab eller arbeide haandverksgjenstande til salg. 
Kristian den anden, som altid var borgernes vern og støtte, gav 
strenge love mod dem af de andre stænder, som vilde trænge sig 
ind i borgernes rettigheder. Han bød, at adel og geistlighed 
skulde, naar de havde kvæg at sælge, ikke som hidtil sende det 
til Tyskland, men sælge det til kjøbmændene i byerne, saa disse 
fik fortjenesten ved igjen at sælge det til udlandet; bønderne paa 
de danske øer skulde sende sine varer til de danske byer og 
sælge dem der og ikke sende dem i egne skibe over til Tyskland; 
paa landet maatte ikke opkjobere reise om og afkjøbe jordbrugerne 
deres frembringelser, men alt, hvad disse havde at afhænde, skulde 
de selv lade bringe til kjøbstaden og sælge det der; heller ikke 
maatte haandverkere reise om og falbyde sine varer, men hvad 
jordbrugerne trængte af den slags gjenstande, skulde de selv kjøbe 
i byerne af de haandverkere, som var fast bosat der.

Den samme næringstvang, som herskede mellem de forskjel
lige stænder, var der ogsaa mellem borgerne indbyrdes. En kjøb- 
mand maatte ikke give sig af med haandverksdrift og en haand- 
verker ikke drive handel. Den ene haandverker maatte ikke ar
beide gjenstande, som hørte under den andens haandverk, og der 
var givet nøiagtige regler for, hvilke gjenstande der hørte til hvert 
haandverk. Alle borgere var medlemmer af foreninger; kjøb- 
mændenes kaldtes gilder, haandverkernes kaldtes gilder eller 
laug. Alle en bys kjøbmænd kunde være forenet i ett gilde; 
men af laug var der sedvanlig saa mange, som der var forskjellige 
arter af haandverk, saa at skomagerne havde sit laug, skrædderne 
sit osv. Ingen kunde blive kjøbmand eller haandverker i en by, 
uden at han først blev optaget i et gilde. I kjøbmandsgilderne 
var sedvanlig fastsat et bestemt medlemstal, som ikke maatte over
skrides ; naar derfor en mand vilde nedsætte sig som kjøbmand, 
maatte han vente, til der blev plads ledig i gildet. Den, der 
vilde nedsætte sig som haandverker, havde en lang læretid at 
gjennemgaa. Først maatte han arbeide i flere aar som dreng,
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derefter nogle aar som svend, saa maatte han gjøre sit mester
stykke, som skulde godkjendes af de andre mestere, og først da 
kunde han optages i lauget.

Sterke baand knyttede dem sammen, der hørte til samme 
gilde. Naar en af gildebrødrene ved en ulykke havde mistet sin 
eiendom, var det de andres pligt at hjælpe ham, hver efter sin 
evne, forat han ikke skulde være nødt til at bede for sit brød. 
Ligeledes skulde de komme ham til hjælp, hvis hans næring ikke 
gav indtægt nok til hans underhold. Døde han fattig, skulde han 
begraves paa gildets bekostning. Gildet havde dommermyndighed 
over sine medlemmer. Naar det ikke gjaldt en grov brøde, 
maatte ingen gildebroder stævne et andet medlem af samme gilde 
for byens dommer, men sagen skulde afgjøres af gildet selv. 
Gjorde nogen sig skyldig i bedrageri eller anden vanærende brøde, 
udstødtes han af gildet og maatte da opgive sin stilling som 
borger af byen.

Hvert gilde kjøbte i fællesskab de varer, de trængte til sin 
næring; derved fik de varerne saa meget billigere, idet den ene 
gildebroder ikke kom til at byde over den anden. Haandverkerne 
havde ikke ret til selv at sætte prisen paa sine varer, men byens 
raad bestemte hvert aar, hvor meget de skulde tage for sit ar
beide. Hvert haandverkslaug førte opsyn med, at intet af dets 
medlemmer leverede slet arbeide og derved bragte lauget i vanry. 
Hver maaned pleiede to mestere, som var udnævnt af laugets 
formand eller oldermanden, at gaa omkring paa verkstederne 
og undersøge arbeidet; fandt de da noget, som var slet gjort, 
brød de det istykker eller tog det med til laugshuset. Ogsaa paa 
andre maader greb lauget ind i sine medlemmers frihed. I en
kelte laug var det f. eks. regel, at ingen mester maatte have mere 
end to svende, forat han ikke skulde udvide sin næring for meget 
og derved tage arbeidet fra de andre mestere. — Saaledes ser 
vi, at der i alle retninger herskede tvang, og at man var 
langt fra at hylde den frie kappestrid eller konkurrance, som 
danner grundlaget for vor tids næringsliv. Men paa den anden 
side var der et sterkt samhold mellem dem, som drev samme 
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næring, et samhold, der var nødvendigt, hvis de skulde have 
magt til at hævde sin stilling overfor de andre samfundsklasser.

Hvert gilde havde sit eget samlingshus, og der kom med
lemmerne jevnlig sammen til lystige lag. De spiste og drak og 
dansede; thi ogsaa kvinderne var medlemmer af gilderne og var 
tilstede i lagene. Alle gildebrødre var pligtige at være med i 
lagene, og der var bøder for den, som uden grund udeblev. Og
saa sin familie skulde man tage med, og i ett gilde var der sat 
bøder for den, som ikke lod «sin kjære hustru, sine børn og ær
lige pigers komme til gildehuset og gjøre sig lystige. Man drak 
forsvarlig i gilderne, og at tonen ikke altid var den fineste, ser 
vi af gildernes love; thi der havde man fundet det nødvendigt at 
sætte straf for den, som kaldte en anden for tyv, forræder eller 
løgner, som saarede ham med sin kniv, slog ham i ansigtet, trak 
ham i haaret, slog ham i hovedet med ølkruset, stødte til ham, 
saa han faldt i ilden paa skorstenen, heldte øl over en gildebroder 
eller gildesøster, spændte benene under en dansende osv. Gilde
lagene varede aldrig langt udover natten; thi det var tidens skik, 
at man gik tidlig tilsengs, da man sedvanlig begyndte at arbeide 
kl. 5 om morgenen. Allerede kl. 7 om aftenen kunde drengen 
indfinde sig i gildehuset med sin haandløgt for at lyse husfader 
og madmoder hjem, og kl. 9 bankede oldermanden i bordet som 
tegn paa, at laget var slut.

Hvad vi i det foregaaende har fortalt om byerne og deres 
borgere, gjælder nærmest Danmark og for største delen ogsaa 
Sverige. Men som vi før har nævnt, passer det meste af det 
ikke paa Norge. Thi Norge havde endnu ikke paa denne tid 
nogen borgerstand. De norske byer var langt ubetydeligere end 
de danske. Man har ment, at ved aar 1500 havde Bergen 3000 
indbyggere — heri ikke medregnet de hanseatiske kjøbmænd, som 
stod udenfor det norske samfund—-, Oslo 1500, Trondhjem 1000 
og de øvrige norske byer, Stavanger, Skien, Tønsberg, Sarpsborg, 
Marstrand, Oddevald (nu Uddevalla) og Konghelle neppe mere 
end omkr. 500 indbyggere hver. Og medens man har sat det 
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samlede folketal for alle Danmarks byer til omtr. 100000, har 
man ment, at de norske byer ved denne tid tilsammen kun 
havde 9—10 000 indbyggere. Dertil kom, at hansestædernes 
handelsaag endnu hvilede tungt over Norge. Ogsaa i Danmarks 
og Sveriges større byer var der mange tyskere; men disse var 
gaaet over til at blive borgere af byen og hørte ikke under hanse
forbundet. Men i Norge var endnu det meste af handelen i 
hanseforbundets hænder, og de tyske kjøbmænd i Norge var bor
gere af hansestæderne og ikke af de norske byer. I de danske 
og svenske byer var det, som vi har hørt, de velstaaende kjøb
mænd, som var de ledende, og som gik i spidsen, naar det gjaldt 
at hævde byens friheder og rettigheder. Men i de norske byer 
var der ingen velstaaende kjøbmandsklasse. De norske bymænd 
bestod af fiskere, arbeidere, haandverkere, jagteskippere, smaa- 
handlere, folk, som ikke havde evne til og heller ikke var talrige 
nok til at danne nogen borgerstand.

2. Bønderne.
I Danmark og i Norge levede bønderne under saa ulige 

kaar, at de var som to helt forskjellige stænder.
Danmarks bondestand var, siegt efter slegt, blevet mere 

og mere undertrykket. Eftersom adelen gik frem i magt og vel
stand, sank bønderne stadig dybere. Fra først af havde jo alle 
bønderne selv eiet den jord, de dyrkede; men lidt efter lidt gik 
jorden over i adelens og geistlighedens eie, og selveierbøn- 
d erne s tal blev mindre og mindre. Adel og geistlighed var 
skattefri; men saa meget større skat maatte selveierbønderne be
tale. Fra gammel tid var de ogsaa pligtige at arbeide paa de 
kongelige gaarde og slotte rundt om i landet. Disse mange byr
der blev dem tilslut for tunge, og ofte havde da den frie bonde 
ikke anden udvei end at afstaa sin jord til en adelsmand og saa 
faa den til leie igjen af ham.

Flertallet af de danske bønder eiede ikke selv jorden, men 
leiede den af adelen, kirken eller kronen og kaldtes da leilæn- 
dinger eller fæstere. Fæsteren maatte svare en aarlig afgift til 
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jordens eier, dels i varer og dels i penge. Desuden maatte han 
arbeide nogle uger eller maaneder om aaret paa jordeierens gaard. 
Dette arbeide kaldtes hoveri, og det forhold, som fæsteren stod 
i til jordeieren, kaldtes vornedskab.

Bønderne led ofte uret af stormændene, og de maatte finde 
sig i det; thi de havde ikke magt til at hevne sig og hævde sin 
ret. Der var nemlig ikke det samhold mellem bønderne, som der 
var mellem byernes borgere. Og i de dage var det saa, at naar 
en ikke selv kunde verge sig, var der ingen anden, som hjalp 
en. Kongen skulde jo se til, at lov og ret overholdtes, og at 
der ikke skede nogen mand uret. Men kongen havde ofte ikke 
magt, som han havde vilje, og naar stormændene holdt sammen, 
var de mægtigere end kongen.

Mest gik det ud over fæstebønderne, som blev mere og mere 
afhængige af sine herrer. I det femtende aarhundrede fik tilsidst 
adelen paa Sjælland, Laaland og Falster vedtaget den lov, at en 
fæstebonde ikke maatte forlade det gods, som han var født paa. 
Denne bestemmelse kaldtes stavnsbaandet. Efter den tid blev 
fæstebonden bundet til godset og kom til ligesom at danne en 
del af dette. Blev godset solgt, saa solgtes fæstebønderne med. 
Rømte en fæstebonde fra godset, havde eieren ret til med magt 
at føre ham tilbage. Var en mand født paa et gods og stavns
bundet til dette, men han senere blev f. eks. borger i en kjøbstad, 
kunde han aldrig være tryg for jordeierens krav; thi jordeieren 
kunde naarsomhelst befale ham at flytte tilbage til godset og tjene 
som fæstebonde. Stavnsbaandet kunde endog føre til, at børn 
skiltes fra sine forældre. Var en mand stavnsbundet til et gods, 
men havde senere flyttet ind paa et andet gods og der faaet børn, 
blev altsaa forældrene og børnene stavnsbundet til hver sit sted 
og kunde kræves tilbage af de forskjellige eiere.

Jordeieren behandlede sine stavnsbundne fæstebønder omtrent 
som anden eiendom. Undertiden solgte han dem til andre jordeiere, 
eller han forærede dem bort, eller han byttede dem bort, eller han 
laante dem bort for kortere eller længere tid. Kristian den anden, 
som var alle smaafolks ven, søgte ogsaa at hjælpe bønderne mod deres 
undertrykkere. En af hans love lyder omtrent saa: «Den onde og 
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ukristelige sedvane, som hidtil har været i Sjælland, Falster, Laa- 
land og Møn, at sælge og bortgive stakkels bønder og kristne 
mennesker ligesom kreaturer, skal efter denne dag ei mere ske; 
men naar deres husbonde og herskab farer uredelig med dem og 
gjør dem uret, da maa de flytte fra det gods, som de sidder paa, 
og ind paa andres gods, som bønderne gjør i Skaane, Fyn og 
Jylland.» Men da Kristian den anden var jaget bort, blev hans 
love offentlig brændt, og under hans efterfølger blev tilstanden 
værre end før. Dog blev stavnsbaandet ikke indført i Skaane, 
i Jylland og paa Fyn; det gjaldt bare paa Sjælland og de 
mindre øer.

Ganske anderledes var bønderne stillet i Norge. I Norge 
var den indfødte adel næsten uddød, og de indflyttede danske 
adelsmænd var ikke saa mange, at de dannede en mægtig stand. 
Derfor havde de norske bønder bevaret sin gamle frihed og selv
stændighed; thi adelen var ikke sterk nok til at vinde nogen 
magt over dem. Ogsaa i Norge tilhørte en stor del af jorde
godset kronen, kirken og adelen. Denne jord leiedes ud til bøn
derne, og omtrent to tredjedele af de norske bønder var leilæn. 
dinger, medens bare en tredjedel var selveiere eller odels
bønder. Men de norske leilændinger sank ikke ned til at blive 
ufrie mænd saaledes som fæstebønderne i Danmark, og hoveriet 
kom aldrig til at spille synderlig rolle her i landet.

Det var ikke greit at være embedsmand i Norge i de dage. 
Thi de norske bønder var et haardt og ustyrligt folkefærd, og 
deres seder var raa og vilde. Hver mand havde sine vaaben nu 
som i sagatiden, de havde ikke glemt at bruge dem, og de holdt 
endnu i hævd den gamle skik at møde væbnet baade ved kirken 
og ved andre sammenkomster. Blev de misfornøjet med sine 
embedsmænd, var de ikke længe om at reise sig imod dem, og 
gang paa gang slog de ihjel baade fogder og prester. Den norske 
prest Peder Klaussøn, som levede i det 16. aarhundrede, og som 
oversatte Snorre Sturlassøns Heimskringla fra det gamle sprog, 
giver ikke de norske bønder noget godt skudsmaal. Om bøn
derne i Telemarken skriver han: «De er onde, ugudelige, haarde, 
vilde og oprørske folk. Det var deres største lyst i gammel tid 
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at slaa ihjel bisper og prester, fogder og befalingsmænd, og ved 
en kirke i dette len er syv prester slaaet ihjel, og sommesteds en 
eller to, sommesteds flere. Jeg kjendte en, som var født her, og 
hvis fader havde slaaet ihjel tre prester, og naar denne var druk
ken, bad han Gud, at han ikke maatte dø, før ogsaa han fik 
slaaet saa mange prester ihjel.»

Ogsaa i Norge gjorde lensherrerne og deres fogder ofte bøn
derne uret, og mangen gang søgte de indflyttede stormænd at fare 
frem i Norge, som de var vant til at gjøre i Danmark. Men de 
skjønte snart, at det ikke vilde gaa saa glat. Bønderne klagede 
til kongen, og hjalp ikke det, tog de sig selv tilrette og 
satte haardt mod haardt. Ved sin voldsomhed satte de skræk 
i dem, som vilde undertrykke dem, og de fremmede adelsmænd 
kom ingen vei med sine planer.

Saaledes vergede bønderne her i landet sin frihed og bevarede 
sin selvfølelse ned igjennem tiderne. Den norske bonde sad paa 
sin gaard med fuld raadighed over sin eiendom og over sin per
son. Overalt ellers i Europa blev bønderne ufrie og maatte trælle 
for adelen; kun Norge, Schweiz og delvis Sverige og Finland be
varede en fri bondestand. Men den norske bonde formaaede ikke 
i denne tid at hævde fædrelandets frihed og selvstændighed. 
De havde ingen sans for Norges skjæbne, de gjorde intet for at 
fri det fra afhængigheden af Danmark. Det var kun sin egen 
personlige frihed, som de satte pris paa, og som de magtede at 
verge mod alle angreb.

Om Gustav Adolf.
(Væsentlig efter Højer og Bj ørlin.)

Gustav Adolf var 38 aar gammel, da han døde. Naturen 
havde paa ham ødslet sine bedste gaver. Hans legeme vidnede 
næsten om et overmaal af kraft og sundhed, og hans aandsevner 
hæver ham til den første plads blandt de mange navnkundige 
mænd, som Sverige har frembragt.

Han var af ydre en staut og anseelig mand. Han var høiere 
af vekst end de fleste, var i sin ungdom slank, men blev i sine 
sidste leveaar saa før, at det var vanskeligt at finde en hest, som 



1893] Prøver af en læsebog i Nordens historie. 13

kunde bære ham. Det saaes let paa ham, at han var nordbo; 
thi han havde en lys og frisk ansigtsfarve, og hans haar og skjeg 
var blondt, næsten guldfarvet, saa at italienerne kaldte ham «guld- 
kongen fra norden».

Mange af Vasa-ættens karaktertræk gaar igjen hos Gustav 
Adolf. Han havde arvet Gustav Vasas og Karl den niendes 
ubøielige viljestyrke, deres herskerevne og rastløse virkelyst. Og- 
saa enkelte af ættens skyggesider finder vi spor til hos ham. Især 
i sine yngre dage kunde han være voldsom og raa i sin fremfærd, 
han var heftig og opbrusende, og naar hans følelser løb af med 
ham, gjorde han sig ofte skyldig i handlinger, som han senere 
angrede. Men eftersom han blev ældre, lagde han disse feil væk, 
og med aarene lærte han den vanskelige kunst at beherske sig 
selv. — Den lutherske lære var han varmt hengiven, og efter 
tidens tænkesæt viste han ofte en haard utaalsomhed mod dem 
af sine landsmænd, som ikke delte hans tro. Men ogsaa i dette 
stykke rettede tiden paa det, som var en mangel hos ham, og 
under hans felttog i Tyskland roste katolikerne ham for den for
domsfrihed og mildhed, som han viste dem.

Gustav Adolf forenede i sjelden grad kongelig værdighed med 
nedladende mildhed. Det alvorlige i hans væsen dæmpedes ved 
hans venlighed og hans medfødte hjertensgodhed. Alene har han 
ikke udrettet alt det, som er knyttet til hans navn; men han havde 
den gave, som har saa stort et værd for en hersker, at kunne 
samle om sig fremragende mænd og bruge dem i sin tjeneste. 
Ved sin personlighed øvede han en mægtig indflydelse paa dem, 
og ligesom hans eget sind af naturen følte sig draget til det, som 
var stort og ophøiet, saaledes forstod han ogsaa at vække dem, 
som omgav ham, og anspore dem til at ofre sig for store og 
fædrelandske formaal.

Verdslig og aandelig ufrihed truede dengang Europas stater. 
Habsburgerne i Spanien og Østerrige vilde gjøre sig til verdens 
herrer, og i alle lande søgte jesuiterne at tvinge folkene tilbage 
under pavens og den katolske kirkes herredømme. Seirede kei
seren i trediveaarskrigen, vilde han blive Tysklands enevældige 
hersker, og Tysklands protestantiske lande vilde faa Bøhmens 
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skjæbne. Efter Tyskland vilde turen komme til Nederlandene og 
de nordiske magter; Habsburgerne udstrakte allerede sine hænder 
fter Østersjøen. For Sverige var faren saa meget større, som 
Habsburgerne havde en ivrig forbundsfælle i Gustav Adolfs fiende, 
den polske konge Sigismund, «jesuiterkongen», som han kaldtes, 
Efter Tillys seier over Kristian den fjerde saa det ogsaa ud til, 
at Habsburgernes planer med de nordiske magter skulde lykkes; 
thi Wallenstein havde sat sig fast paa Østersjøens sydkyst og var 
lovet hjælp tilsjøs af Spanien og Polen. Da var det, at Gustav 
Adolf bestemte sig til at blande sig i trediveaarskrigen.

I formen var det en angrebskrig, han begyndte; men i virke
ligheden var det en krig, ført til forsvar for hans eget konge
dømme. Thi med den store statsmands evne til at skue ind i 
fremtiden saa han den fare, som truede hans folk, og det var hans 
tro, at skulde Sveriges selvstændighed reddes, maatte han komme 
sine fiender i forkjøbet og ile det protestantiske parti i Tyskland 
til hjælp, inden det var helt ødelagt. Døden bortrev ham midt 
i hans seiersbane og hindrede ham i fuldt ud at naa sit maal. 
Det var vistnok hans plan, saaledes som han selv antydede kort 
ør sin død, at danne et stort forbund af Sverige og Tysklands 
protestantiske fyrster med den svenske konge som forbundets be
skytter. Dernæst var det hans hensigt at lægge under sig kyst
landene omkring Østersjøen for at gjøre Sverige til herre over 
dette hav. Skjønt han ikke naaede saa langt, levede han dog 
længe nok til at knække keiserens magt og redde trosfrihedens 
sag i Europa.

Gustav Adolf elskede krigen og den ære, som seieren bringer; 
men han førte alligevel krig af nødvendighed, ikke af ærgjerrighed. 
«Ei af ærelyst og begjær efter land og folk,» har han selv sagt, 
«ei af ungdom og nysgjerrighed, men af tvingende nød ruller jeg 
omkring i feider og krig.» Ofte knurrede hans folk over de 
uhyre ofre af penge og blod, som krigen kostede det. Men han 
tvang det til at holde ud og løse den store opgave, han havde 
stillet det; thi alene paa den maade troede han at kunne sikre 
dets fremtidige lykke og frihed.
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Af „Karl den tolvtes historie“.
(Efter Star bäck o. fl.)

Nøden i Sverige.
Karl den tolvtes navn var paa alles læber, og hele Europa 

talte med beundring om «løven fra Norden». Men hjemme i 
Sverige voldte krigen nød og fattigdom, og det svenske folk suk
kede efter fred.

Sverige var for fattigt til at kunne hævde en stormagts stil
ling og til at bære de uhyre byrder, som saa langvarige og vidt
løftige krige førte med sig. I 1712 var statens regelmæssige ind
tægter gaaet saaledes ned, at de ikke var stort mere end halvdelen 
af, hvad de udgjorde i 1699. Men til krigen maatte der skaffes 
penge, hvor de end skulde komme fra; derfor steg skatterne ti[ 
en saadan høide, at i 1717 endog tjenestegutter og tjenestepiger 
betalte halvdelen af sin løn i skat. Da skatterne ikke slog til, 
tog man de midler, som rigfolk i tidens løb havde skjænket til 
kirker og skoler og til sygehuse, fattighuse og andre «milde stif
telser» ; ja endog hoffets bordsølv blev gjort i penge, saa at hver 
gjest maatte tage med sin egen ske og Karl den tolvte bestilte 
bordstel af jernblik. Ikke mindre ødelæggende for landet var det, 
at der stadig krævedes nyt mandskab til udfyldning i de faldnes 
og saaredes sted. Tiisidst blev der saadan mangel paa tjenst
dygtige mænd, at man maatte nøie sig med 15 —16 aars gutter; 
ja selv danske fanger tog de og puttede ind i hæren. Man har 
ment, at Karl den tolvtes krige har kostet Sverige mindst 200 000 
soldater.

Alle samfundsklasser led haardt under den almindelige nøds
tilstand. Embedsmændene fik i mange aar ikke udbetalt mere 
end halvdelen eller endog blot fjerdedelen af sin løn. Paa rigs
dagen i Stockholm 1710 blev det oplyst, at i Halland maatte 
fattige prester selv pløie og harve, fordi deres tjenestegutter var 
udskrevet til soldater; en domprovst fra Upsala fortalte, at han 
kunde nævne prester, som paa flere maaneder ikke havde havt 
brød i huset, og en provst fra Vestergøtland paastod, at han paa 
sine kanter havde embedsbrødre, som i lang tid ikke havde spist 
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andet brød end af malet ertehalm. Ikke bedre var tilstanden 
blandt bønderne. De tunge skatter og udskrivningen drev mange
steds bønderne fra deres gaarde, saa disse blev liggende øde. I 
Vestmanland laa i 1710 halve jorden usaaet, og selv i Skaane, 
Sveriges rigeste landskab, var i 1712 hver syvende gaard uden 
bruger. Et talende vidnesbyrd om nøden aflagde en prest fra 
Skaane paa rigsdagen i Stockholm 1714. «Jeg tager Gud til 
vidne paa,» sagde han, «at i mit sogn findes der ikke to bønder, 
som har saakorn til vaaren, og at de alle raaber til himlen om 
fred og om hevn over dem, som hindrer freden.»

I sine sidste aar greb Karl til de voldsomste tvangsmidler 
for at presse penge og krigsforraad ud af sit folk. Dertil fandt 
han et brugbart redskab i holsteneren Gørtz, som han gjorde til 
sin minister. I 1716 sendtes der saaledes mænd omkring i landet 
for at undersøge, hvor meget mel og salt der fandtes paa hver 
gaard; det, som bønderne ikke trængte til sit eget underhold, 
maatte de udlevere til kronen. I byerne maatte kjøbmændene 
paa sin egen kredit kjøbe varer fra udlandet og siden overlade 
dem til kronen. Men den fordærveligste af alle Karls forholds
regler var, at han slog slet mynt. Han gav ud millioner paa 
millioner af mynttegn af kobber, hvilke næsten ingen værdi havde, 
og som folk maatte tage imod istedenfor penge af sølv. Da 
ingen troede paa, at staten nogensinde kunde indløse disse mynt
tegn, sank de snart i værdi og maatte holdes i pris ved tvang. 
Saaledes reiste embedsmænd omkring i landet for at se efter, at 
ingen solgte varer billigere til den, som bød sølvpenge, end til 
den, som gav mynttegn. Tilsidst bød kongen, at hver og en 
skulde udlevere de sølvpenge, han havde, til kronen mod at faa 
mynttegn igjen.

Saaledes ødelagdes al velstand i Sverige, og landet bragtes 
sin undergang nær. Men ligesom soldaterne gav generalerne 
skylden for Karls nederlag i krigen, saaledes blev det hans raad- 
givere, mod hvem folkets harme vendte sig for voldsstyret hjemme, 
og faa maaneder efter Karls død blev Gørtz dømt til døden og 
henrettet.
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Skoleefterretninger.

I. Lærerpersonalet.
Ved skoleaarets slutning fratraadte hr. cand, theol. H. Devoid 

efter et aars virksomhed ved skolen.
Ligeledes fratraadte hr. klasselærer Anders Buøen, lærer siden 

1890, for at overtage en stilling som sløidinspektør i Drammen. 
Hr. klasselærer O. Prestrud ansattes fra iste juni 1893 som lærer 
ved folkeskolen og har derfor kun kunnet beholde enkelte timer 
ved skolen.

Frøken Julie Krogh, der har været lærerinde ved skolen siden 
1885, fratraadte i marts 1893 forat overtage en lærerindestilling 
ved Skiens pigeskole. Hendes klasse overtoges for resten af skole- 
aaret af frøken M. Møller, hvis timer igjen overtoges af cand. 
philos. Sophie Schjøtt.

Foruden de i forrige aarsberetning nævnte lærere ansattes 
som ny lærerinde i 2den smaaklasse ved dennes deling frøken 
Maren Møller, f. 1865, guvernanteexamen ved Nissens skole 1892 
med hovedkarakter udmerket godt 1,12. Tidligere lærerinde ved 
Porsgrunds skole. Ligeledes ansattes som ny lærer Mellbye, Christen 
Stillesen, f. 1868, ex. art. 1886 laud., ex. philos 1887 laud, 
pr. eet.

Hr. inspektør Alf Lowum havde fra januar til skoleaarets 
udgang permission for at drive pædagogiske studier i Paris. I 

2 — Otto Anderssens skole.
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hans timer vikarierede d’hrr. cand. mag. Albert Moe og cand. 
mag. Einar Jahr.

Hr. cand. mag. Østbye havde permission fra januar til mai 
1893 for at gjøre en studiereise i Tyskland. Hans timer besør
gedes af hr. cand. mag. Gleditsch og cand. mag. E. Jahr.

Skolens lærerpersonale i skoleaaret 1892—93 bestod af føl
gende :
Anderssen, Otto, cand. mag., f. 1851, bestyrer siden 1880. 
Lowum, Alf, cand. mag., inspektør, f. 1853, lærer siden 1881. 
Blaker, Sigvald, prest, f. 1848, lærer siden 1881.
Grøndahl, O. A., cand. philos., f. 1847, lærer siden 1881.
Kristiansen, Oskar, cand. mag., f. 1856, lærer siden 1881.
Løchen, Arne, dr. philos., f. 1850, lærer siden 1884.
Raabe, J., 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, O., seminarist, f. 1854, lærer siden 1886.
Østbye, Nils, cand. mag., f. 1866, lærer siden 1889.
Petersen, A., cand. real., f. 1858, lærer siden 1889.
Mørland, I. I., cand. mag., f. i860, lærer siden 1890.
Buøen, Anders, seminarist, f. 1856, lærer siden 1890.
Fischer, Karl, cand. mag., f. 1861, lærer siden 1891.
Hesselberg, Ivar, cand. real., f. 1862, lærer siden 1891.
Schroeter, Jens Fredrik, cand. real., observator, f. 1857, lærer 

siden 1891.
Bentzen, Louis Adolph, premierløjtnant, f. 1864, lærer siden 1892. 
Devoid, Harald Ophus, cand. theol., f. 1863, lærer siden 1892.
Lange, Christian Lous, cand. mag., f. 1869, lærer siden 1892.
Mellbye, Christen Stillesen, stud, philos., f. 1868, lærer siden

1892.

Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881.
Holstad, Emilie, f. 1859, lærerinde siden 1881.
Krogh, Julie, f. 1862, lærerinde siden 1885.
Nerdrum, Dagny, f. 1866, lærerinde siden 1890.
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Bonnevie, Sophie, f. 1859, lærerinde siden 1891.
Møller, Maren, f. 1865, lærerinde siden 1892.

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

Foruden af de tidligere nævnte har længere og kortere vikari
ater været udførte af hr. cand. mag. Nielsen, hr. stud. real. Einar 
Haffner, hr. stud, theol. Russ.

IL Disciplene.
A. Disciplenes antal ved begyndelsen af hvert kvartal i de for

skjellige klasser sees af følgende schema:

*) Klassen var delt i norsk (tysk) og regning.

Klasser.
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18
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l.
18

92
.
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l. 
18

93
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 kv
ar

ta
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i89
3-

Smaaskolen, 4 klasser .... 94 98 94 94

Middelskolen, klasse la og b*) 33 33 S® 30
II a . . . 2 2 24 24 24
II b . . . 18 20 20 20

Ill a og b*) 32 32 3° 30
IV E . . . 24 24 24 25
IV L . . . 5 5 5 5
V a E . . 16 15 15 15
V b E . . 20 19 18 18
V b L . . 3 3 3 3

VI a E . . 6 6 5 7
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Antal af klasser var 19. Det gjennemsnitlige elevantal i hver 
klasse 18 å 19.

B. Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser:

Klasser.
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18
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18
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Middelskolen, klasse VI a L . 9 9 9 9
VI b E . . 23 23 2 2 2 2

Tilsammen for middelskolen 2 i r 213 205 2O4

Latingymnasiet, 3 klasser 18 18 18 18
Realgymnasiet, 3 klasser .... 29 28 5 0 3°

Det samlede discipeltal 352 357 347 346

a) Gjennemsnitsalder ved begyndelsen b) Normalalder, 
af skoleaaret.

Middelklasse I 93/12 aar. 9 aar.
II 10^/12 » 10 »

III I I Z/12 » 11 »
IV I 2®/12 » 12 »
V I35/12 » IS »

VI I45/12 » 14 »
Latingymnasiet I I 5 712 » IS »

II I 610/12 » l6
III I 71O/12 » I?

Realgymnasiet I I 5 712 » IS

II l6U/12 » 16 »
III I 7 7» » 17 »
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III. Fagfordelingen.

6 timer.

Bestyreren: Engelsk i 3 rg- 5 timer
Engelsk i 2 rg- og I rg- 6 —
Norsk i 2 1g- og 2 rg. 2 —
Historie i 2 1g- og 2 rg- 3 —
Norsk i 6 m. a 3 —

19 timer.
Lowum: Latin i 2 lg. Og 1 lg- 7 timer

Latin i 2 lg. 3 —
Latin i I lg- 2 —
Græsk i 2 lg- 6 —.
Fransk i 2 lg- 2 —
F ransk i I lg- 3 —
Engelsk i 4 m. 5 —

28 timer.
Rønneberg: Latin i 3 lg- 9 timer

Græsk i I lg- 6 —
Norsk i I lg- Og I rg- 3 —
Latin i 6 m. a 5 —
Latin i 6 m. a og 5 m- b 2 —
Latin i 5 m. b 4 —
Tysk i 5 m. b 4 —

timer.33
Kristiansen: Fransk i 3 lg. og 3 rg- 3 timer

Norsk i 5 m. b 3 —
Tysk i I lg. °g I rg- i —

7 timer.
Løchen: Norsk i 3 lg. og 3 rg- 2 timer.
Blaker: Religion i 3 lg. 2 timer

Religion i 3 rg- 2 —
Religion i 2 lg- og 2 rg- i —
Religion i I lg- og I rg. i —
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Schroeter: Fysik 
Fysik

i 3 rg.
i 2 rg. og i rg.

3 ’
3

:imer

6 timer.
Hesselberg:

Morland:

Raabe:

Mathematik 
Mathematik 
Mathematik 
Mathematik 
Mathematik 
Mathematik 
Geografi 
Geografi 
Mathematik 
Mathematik

Græsk 
Oldnorsk 
Oldnorsk 
Tysk, skr. 
Tysk 
Tysk 
Norsk 
Norsk 
Tysk 
Norsk 
Tysk

Historie

i 3 lg-
i 3 rg.
i 2 lg- 
i 2 rg. 
i i lg. 
i i rg. 
i 3 rg. 
i 2 rg. 
i 6 m. 
i 4 m.

i 3 lg- 
’ 3 lg- 
i 2 lg. 
i 6 m. 
i 6 m. 
i 6 m. 
i 6 m.
i 5
i 5 m- 
i 4 m. 
i 4 m.

i 3 lg-

og 2 rg.

og i rg.

og i rg 
a

og 3 rg. 
og 3 rg. 
a og b
a 
b 
b
a
a

og 3 rg.

3 1
5
3
3
2
2
2
i
6
5

6
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4

3

timer

timer

timer

32 timer.

- 34 timer.

Fridtz:

Engelsk i 6 m.

Naturfag i 3 rg.
Kemi i 2 rg.
Kemi i 1 rg.
Naturhistorie i 2 rg. og 1 rg.
Naturfag i 6 m. a
Naturfag i 6 m. b
Naturfag i 5 m. a
Naturfag i 5 m. b

5

2
I
1
2
2
2
3
3

timer
- 8 timer.

-16 timer.



1893] Fagfordelingen. 23

*) I første halvaar læstes disse timer af hr. cand. mag. Nielsen.

Fischer: Engelsk i 5 m 5 timer.
Petersen: Tegning ' 3 rg. 3 timer

Tegning i 2 rg. og i rg. 2 ---
Tegning i 6 m. 2 --
Tegning i 5 m. I ---
Tegning i 4 m. I ---
Tegning i 3 m. 2 ---
Tegning i 2 m. a 2 ---
Tegning i 2 m. b 2 ---
Mathematik i 6 m. b 6 —
Mathematik i 5 m. a 6 —
Mathematik i 5 m. b 6 —

33 timer.

Østbye : Historie i 5 rn. a 2 timer
Geografi ’ 5 m. b*) 2 ■—•
Historie i 5 m. b 2 ---
Geografi i 5 m. b 2--
Latin i 4 m. 6 —
Historie i 3 m. 3 —
Geografi i 3 m. 2 ---
Historie i 2 m. a 2 ---
Geografi i 2 m. a 2 ---
Historie i 2 m. b 2 —
Geografi i 2 m. b 2 ---
Norsk i 2 m. b 5 —
Tysk i 2 m. b 4 —

36 timer.

Devoid: Religion i 6 m. a 2 timer
Religion i 6 m. b 2 ---
Religion i 5 m. a 2 ---
Religion i 5 m. b 2 ---
Religion i 4 m. 2 —
Religion i 2 m. a 3
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*) Indtil jul 1892.
**) Fra nytaar 1893.

Norsk :'j 
Tysk*)

i 2 m. a 5 timer
4 —

22 timer.
i 2 ro. a

Lange: Historie i i ’g- 3 timer
Historie i 6 m. a 2 ---
Historie i 6 m. b 2 ---
Fransk i 6 m. 4 —
Geografi i 6 m. a 2 ---
Geografi i 6 m. b 2 ---
Historie i 4 TO. 2 ---
Geografi i 4 m. 2 ---

19 timer.

Melbye: Tysk i 3 m. b 3 timer
Norsk **) i 2 m. a 5 —
Tysk i 2 m. a 4 —

12 timer,

Prestrud: Naturfag i 4 m. 2 timer
Norsk i 3 m. s —
Tysk i 3 m. a og b 2 --
Tysk i 3 m. b 3
Regning i 3 TO. 4 —
Naturfag i 3 m. 2 -—
Naturfag i 2 m. a 2---
Naturfag i 2 m. b 2 --- ■
Sløid i 4 TO. 4 —
Sløid i 2 m. a 3
Historie i i m. 3 —
Gymnastik i i m. 3

3 5 timer.-------------- -

Buøen: Sløid i 5 m. a og b 6 timer
Sløid i 3 m. a og b 6 —
Sløid i 2 m. a og b 6 —
Religion i 3 m. 3 —
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Religion 
Regning 
Skrivning 
Skrivning 
Skrivning 
Skrivning

i 
i 
i

2 m. b 3 timer
2 m. b 4 

i
i
2
3 __

timer.

5 m-
i 
i 
i

4 m.
3 m.
2 m. b

35
Frk. Holstad: Regning 

' Skrivning

Grøndahl: Sang 
Sang 
Sang 
Sang

i 
i

i 
i 
i
i

2 m. a
2 m. a

gymnasiet
5 m.
4 m.
5 m- °g 4

4
3

i
i
i

m. i

timer

7 
time

timer.

Sang 
Sang 
Sang

i 
i 
i

3 m-
2 m.
3 m. og 2

i
i

m. i

—

Sang

Bentzen: Gymnastik
Gymnastik
Gymnastik

i

i 
i 
i

i m.

gymnasiet
6 m.
5 m. og 4

i

3
3

m. 3

--------- 8

timer

timer.

Gymnastik i 3 m. og 2 m. 3 —
Gymnastik

Frk.Krogh: Religion 
Norsk

i

i 
i

3 f-

i m.
1 m. a og

I

3 
b 10

13 
timer

timer.

Regning i i m. a og b 6 —
Geografi i i m. 3 —
Skrivning i

Frk. R. Anderssen: alle

i m.

fag i 3 f-

4 — 
--------------- 26

undtagen skrivning.

timer.

Frk. D. Nerdrum : alle
Frk. M. Møller: alle
Frk. S. Bonnevie: alle

fag i 2 f. 
fag i 2 f. 
fag i i f.

a.
b.
samt skrivning i 3 f.



IV. Timernes fordeling sees af følgende tabel.

1 Kun latinlinjen. — 2 Kun engelsklinjen.
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 ___..
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3 lg- • • • 2 4 9 6 3 3 3 I 3 34 timer
2 Ig. . . . I 4 IO 6 2 3 3 l 3 33 ~
I lg. . . . I 3 I 9 6 3 3 2 3 3t —
3 rg. . . ■ 2 4 5 3 3 2 5 5 2 I 3 35 —
2 rg. . I 4 S 2 3 I 6 5 2 I 3 33 —
i rg. . . . I 3 1 5 3 3 I 4 5 2 3 3i —
6 ni. E og L 2 3 4 7 1 52 4 2 2 6 2 2 3 35 —
5 m. E og L 2 3 4 61 52 2 2 6 3 13 I 2 3 2 35 —
4 ni. E og L 2 4 4 61 5 2 2 2 5 2 I I 2 3 2 35 —
3 m. . . . 3 4 5 3 2 4 2 2 2 2 3 3 35 —
2 m. . 3 S 4 2 2 4 2 2 2 2 3 3 34 —
i m. . 3 8 3 3 5 4 I 3 3° —

Ikke sangere.

O
tto A

nderssens skole.
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Extraundervisning har været givet til elever af 6 m. i tysk, 
5 m. i engelsk.

Enkelte kombinationer har fundet sted i gymnasierne og vil 
sees af ovenstaaende fagfordeling. Extraundervisning har været 
givet i forskjellige fag, navnlig i 6 m. og 3 rg. — 3 m. og 1 m. 
har været delt i regning og norsk (tysk).

V. Undervisningen.
I skoleaaret 1892—93 er følgende pensa gjnnemgaaede i 

middelskolen og gymnasiet.

Middelskolen.

iste middelklasse.

Religion: Vogts lille bibelhistorie, det nye testamente læst og 
repeteret. Det gamle testamente repeteret fra « Riget 
deles». Nogle bønner, bibelsprog og salmer.

Norsk: Pauss og Lassens norske læsebog II, iste afdeling. 
Enkelte stykker repeterede. Nogle stykker af Rolfsens 
læsebog I er oplæste og gjenfortalte. Forskjellige digte 
lærte udenad. Efter Platous exempelsamling er gjen- 
nemgaaet iste afdeling. Diktat to gange om ugen.

Historie: Norges historie fra Kalmarunionen til vore dage efter 
mundtlig fortælling. Nissens verdenshistorie til Aristides, 
side 33.

Geografi: Horns lille geografi Afrika, Amerika, Asia, Australia 
og Europa til Belgien. Karttegning.

Regning: Repitition af de 4 regningsarter med ubenævnte tal. 
De 4 regningsarter med uensbenævnte tal. Mynt, længde- 
maal, hulmaal, vægt, tidsmaal.
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Skrivning: Taktskrivning efter Nilsens skrivebøgers iste og adet 
hefte. Skjønskrivning.

Gymnastik: Efter Bentzens bog er de 5 første tabeller gjennem- 
gaaet.

2den middelklasse.

Religion: Brun og Platous bibelhistorie fra begyndelser, til Rut. 
Luthers katekismus 3dje, 4de og 5te part. De 5 parter 
repeterede. Søndagsevangeliet og kirkeaaret er gjennem- 
gaaet. Flere salmer er lærte udenad.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II side 197 — 213. Digte: 
Slædefarten, Hundemordet, Jeg vil værge mit land, Stein- 
brytervise, Nordmannen, Olaf Trygvason. Hofgaards 
norske grammatik indledningen og af sætningslæren fra 
§ 143 til § 154 med analyse efter exempelsamlingen. 
Diktat en gang ugentlig.

Tysk: Kr. Lassens tyske læsebog til pag. 24, aflæsestykkerne 
er gjennemgaaet 1—4, 6, 7, 9, 11, 12. Diktat eller stil 
hver uge. Stilen efter gjennemgaaelse paa tavle.

Historie: Nissens verdenshistorie fra Perikles til Middelalderen.
Geografi: Horns geografi fra Asia til Amerikas stater.
Regning: Repeteret det metriske system. Af Johannesens regne

bog I er de fleste blandede opgaver i § 6 regnet. 
Efter II er de 4 regningsarter af brøklæren gjennemgaaet. 

Naturfag: Sørensens naturhistorie fra pattedyrene til krybdyrene. 
Stoffet udvidet ved mundtlig fortælling og forevisning af 
billeder. Læst op enkelte træk af dyrelivet.

Skrivning: 3dje og 4de hefte af Hjalmar Nilsens skriveøvelser. 
En gang hver uge afskrift i dobbeltlinjet skrivebog. 
Diktat.

Tegning: Gjennemgaaet retlinjede og krumlinjede figurer efter 
iste hefte af H. Petersens tegneapparat.

Sløid: Arbeidet 360 gjenstande. De vigtigste verktøi, deres en
kelte dele og behandling er gjennemgaaet.

Gymnastik: Gjennemgaaet tabel IV—VIII efter Bentzens bog.
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Partiet (iste og 2den middelklasse) var delt i 4 under
afdelinger efter dygtigheden. Leg.

Sang: Det ifølge planen opsatte pensum.

3dje middelklasse.

Religion : Brun og Platous bibelhistorie fra Rut til det nye 
testamente. Læsning i bibelen. Katekismens 5 parter er 
repeteret. Gjennemgaaet hustavlen. Søndagsteksten og 
kirkeaaret hver lørdag. Salmer lærte udenad.

Norsk: Paus og Lassens læsebog II side 265—360 med over
springelse af enkelte stykker. Synnøve Solbakken op
læst. Af Hofgaards grammatik læst og repeteret det 
vigtigste af formlæren og sætningslæren. Analyse efter 
Platous exempelsamling. Digte lært udenad. Diktat en 
gang om ugen med indøvelse af skilletegnene. I sidste 
halvaar af og til gjenfortælling.

Tysk: Kr. Lassens læsebog side 42—108. Øvelser i at gjen- 
give det læste paa tysk. Gundersens og Larssens gram
matik § 35—71. Tilsvarende norske exempler i læse
bogen. Stil en gang om ugen efter læsebogen. Skriftlige 
øvelser i taledelenes bøining.

Regning: Brøklæren repeteret efter Johannesens regnebog II. 
Blandede opgaver, brudden brøk, decimalbrøk, paabegyndt 
reguladetri. Hovedregning. Konstruktionstegning efter 
Getz's opgavebog til nr. 20.

Historie: Nissens verdenshistorie. Middelalderen. Storms Nor
dens historie til 1030.

Geografi: Horns lærebog fra Amerika til Rumænien. Kart- 
tegning.

Naturfag: Sørensens naturhistorie fra fuglene til edderkoppene. 
Træk af dyrelivet fortalt.

Skrivning: Hjalmar Nielsens skriveøvelser 5te hefte. Afskrift 
efter forskrift paa skoletavlen. To gange i maaneden 
hjemmeskrift.



Otto Anderssens skole. [1892

Tegning: Gjennemgaaet endel lettere bladformer efter 2den 
gruppe af H. Petersens tegneapparat.

Sløid: Arbeidet 236 gjenstande, saasotn frakkehænger, hammer
skaft, spekkefjæl, aflang kasse, rugekasse, spigerkasse, 
fyrstikholder, økseskaft, hovedlinial, støvleknegt.

Gymnastik : Som 2den middelkasse.
Sang: Som før efter planen.

4de middelklasse.

Religion: Brun og Platous bibelhistorie det nye testamente. 
Bangs forklaring fra begyndelsen til 2den artikel.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog III side 1—124, 169—-206. 
Hofgaards grammatik § 1—71 og § 143 —162. En 
time ug. analyse. Digte delvis lærte udenad Diktat, 
gjenfortælling, stil afvexlende en gang ugentlig.

Tysk: Af Kr. Lassens læsebog 15 sider. Af Pauss og Lassens 
læsebog 41 sider, delvis repeterede. Gundersen og 
Larssens grammatik § 97—124. Repeteret § 42—119. 
Efter Knudsens stiløvelser indøvet brugen af kasus. tids
bestemmelser, adjektiv, adverbium, talord, pronomen. 
Forresten sammenhængende stykker. Stil hver uge efter 
gjennemgaaelse.

Engelsk: Brækkes læsebog for begyndere til pag. 94. Repetition. 
Side i—43 lærte udenad. Det meste af grammatiken. 
Diktat og i de sidste maaneder stil efter retroversions- 
øvelserne i slutningen af bogen.

Latin: Axel Andersens latinske læsebog iste afdeling. Af 2den 
afdeling læst stedsbestemmelser, dobbelt ablativ, det vig
tigste om accusativ med infinitiv og utsætninger. Det 
tilsvarende i Schreiners sproglære. En extemporal- og en 
hjemmestil om ugen.

Historie: Nissens verdenshistorie fra den nyere tid :il Fredrik 
den 2den af Frøissen. Storms Nordens historie fra 
1047—1523-
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Geografi: Horns geografi fra Mellemeuropa til Danmark. Kart- 
tegning.

Mathematik: Johannesens arithmetik fra begyndelsen til «fælles 
maal». Bonnevies geometri til «paralleler mellem paral
leler». Enkelt og sammensat reguladetri, proportioner, 
procentregning.

Naturfag: Sørensens natarhistorie fra ormene og ud zoologien. 
Af botaniken fra side 128 bogen ud. Menneskets anatomi 
og fysiologi i forbindelse med det vigtigste af sundheds
læren.

Skrivning: Afskrift efter bog eller forskrift paa skoletavlen. 2 
gange i maaneden hjemmeskrift. Øvelse i læsning af 
haandskrifter.

Tegning: Gjennemgaaet endel vanskeligere former efter 2den 
gruppe af H. Pettersens tegneapparat.

Sløid: Arbeidet 142 større og mindre gjenstande efter model
rækken fra blomsterrive til blomsterhylde.

Gymnastik: Gjennemgaaet tabel VIII—XI efter Bentzens lærebog. 
Partiet (4de og 5 te middelkl.) var delt i 4 underafdelinger 
efter dygtigheden. Leg.

Sang: Det ifølge planen opsatte pensum.

5te middelklasse.

Religion: Bruns og Platous bibelhistorie fra palmesøndag bogen 
ud. Bangs forklaring fra 3dje artikel til daabens sakra
mente.

Norsk: Paus og Lassens læsebog III. Oplæst af Heggtveits Fra 
Nordens natur- og folkeliv og Bätzmanns Norge. En
kelte digte lærte udenad. Hofgaards grammatik § 143— 
164. Analyse en gang om ugen. Stile af fortællende, 
skildrende og beskrivende art hver 14de dag. Diktat en 
gang maanedlig.

Tysk : Pauss og Lassens læsebog ca. 45 sider. Gundersens og 
Larssens grammatik § 1—45, § 139—143, samt syn
taksen i sin helhed. En skolestil om ugen efter Greves 
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stiløvelser. Som hjemmearbeide er hver skolestil ren
skreven og fuldendt efter gjennemgaaelsen.

Engelsk: Brækkes læsebog for begyndere side 98—103. Bræk
kes læsebog for middelskolen 27 sider. Efter retrover- 
sionsøvelserne i Brækkes læsebog en skolestil hver uge 
og en hjem mestil hver anden uge. Senere benyttet 
Knudsens og Løkkes stiløvelser.

Latin: Axel Andersens læsebog læst det fra 4de middelklasse 
tilbagestaaende af 2den afdeling. Af Cæser De bello 
Gallico iste bog læst 30 kapitler- Af Schreiners gram
matik repeteret formlæren og af syntaksen læst § 199— 
285. En skolestil om ugen efter Lowums stiløvelser. Af 
og til hjemmestil.

Historie: Nissens verdenshistorie fra Ludvig 14de tü Februar
revolutionen. Storms Nordens historie fra Freden i Stettin 
til 1807.

Geografi: Horns geografi fra Danmark bogen ud, med over 
springelse af stykkerne om mathematisk og fysisk 
geografi.

Mathematik: Arithmetik fra 2den til 5te bog. Geometri fra 
Parallele linjer til 4de bog. Procentregning, renteregning 
og blandede opgaver. Konstruktioner efter Getz’s adet 
og 3dje hefte. Skriftlige øvelser hver uge.

Naturfag: Botanik: Plantefamilierne repeteret. Lærebogen læst 
tilende. Nogle exkursioner i slutningen af skoleaaret. 
Henrichsens fysik til Magnetisme. Experimenter.

Tegning: Repeteret endel vanskeligere bladformer efter 2den 
gruppe af H. Pettersens tegneapparat. Gjennemgaaet 
elementerne af projektionslæren. Øvelser i projektions
tegning.

Skrivning: Skjønskrift dels efter bog dels efter forskrift paa 
skoletavlen. Af og til hjemmeskrift. Øvelse i at læse 
haandskrifter.

Gymnastik: Som 5te middelklasse.
Sang: Efter planen.
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Sløid: 130 større og vanskeligere arbeider. De fleste har lært 
sinkning. Enkelte har lært dreining.

6te middelklasse.

Religion: Vogts bibelhistorie repeteret. Bangs forklaring repe
teret.

Norsk: Læsning efter Broch og Seips læsebog for middelskolen. 
Litteraturhistorie i tilslutning til Norbys omrids. Digt
arterne efter Norby. Verslæren efter Hofgaards gramma
tik. Af og til diktat. Stile: 1. Fra mit sommerliv. 
2. Ved Bygdø søbad. 3. Elvenes betydning for vort
land. 4. Hvad er tiltalende ved livet paa landet? 
5. Til hvilket land vil du helst reise, og hvorfor? 6 og 
7. Indholdet af Den politiske kandestøber i fri fortæl- 
ting. 8. Fortæl, hvorledes man feirer julen i Norge. 
9. Den norske skjærgaard og livet der. 10. Fortæl 
om 2 husdyr og den nytte, de gjør menneskene, ir. 
Indholdet af «Jeg vil værge mit land», 12. En skildring 
af den forløbne vinter og dens ulemper (tent.). 13. Om 
hvalen, hvorledes den fanges og udnyttes.

Tysk: «Lex von Gutenberg» dels efter forberedelse, dels extemp. 
20 sider af Gerstäckers Irrfahrten, væsentlig extemp. 
Skolestil hver uge og hjemmestil hver 14de dag. Gun
dersen og Larssens grammatik § 132—186 (ud). Repe
tition af formlære og syntaks.

Engelsk : Af Brækkes læsebog læst ca. 60 sider efter forberedelse 
og extemp. Af Løkkes grammatik ved Western læst fra 
«objekt og hensynsbetegnelse» ud. Extemporalstil hver 
uge efter frk. Kroghs stiløvelser samt hyppige retrover- 
sioner fra norsk til engelsk.

Fransk: Knudsen og Wallems franske læsebog til side 51. 
Knudsens franske grammatik formlæren.

Mathematik: Johannesens arithmetik fra 4de bog ud. Bonnevies 
geometri fra 4de bog ud. Procent- og .renteregning, 
rabat, diskonto, delings- og selskabsregning, blandings- 

3 — Otto Anderssens skole.
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regning efter Johannesens regnebog. Konstruktioner efter 
3dje hefte af Getz’s opgavebøger. Hver uge opgaver 
hjemme og paa skolen.

Historie: Schjøths verdenshistorie fra 1815 ud. Den hele bog
repeteret. Storms Nordens historie fra 1814 ud. Den 
hele bog repeteret.

Geografi: Af Horns lærebog den mathematiske og fysiske geo
grafi. Den hele bog repeteret.

Naturfag: Efter Sørensens lærebog den specielle botanik. Repeti
tion af enkelte plantefamilier. Plantebestemmelser. 
Zoologien repeteret. Ligesaa fysiken (Henrichsens 
lærebog).

Tegning: Gjennemgaaet theorien for geometrisk -rrojektion.
Konstruktionsøvelser efter A. Petersens lærebog. Fri- 
haandstegning efter H. Petersens tegneapparat.

Skrivning; To sider hjemmeskrift hver 14de dag i enkeltlinje
ret bog.

Gymnastik: Gjennemgaaet tabel X—XV efter Bentzens bog. 2 
underafdelinger. Leg.

Latingymnasiet.

iste klasse.

Religion: Nissens kirkehistorie læst og repeteret.
Norsk : Pauss og Lassens læsebog III, 3, fra begyndelsen til Den 

norske dalvise. Oehlenschläger Morgenvandring, Guld
kornene — Hakon Jarls død — Hakon Jarl (tragedien). 
Derhos læst nogle af Bjørnsons mindre fortællinger. Af 
svensk er læst Grimstahamns nybygge. Af Lassens littera
turhistorie læst oversigten § 1—8, samt § 12—13, § 20 
—22 og Oehlenschlägers biografi. Kort r.dsigt over 
sprogudviklingen i Norge efter Nygaard. Følgende stile 
er skrevet: 1. St. Hanshaugen og udsigten derfra. 2. 
Høsten. 3. Karakteristik af Gunlaug Ormstunge og 
Skalde Ravn. 4. Hvilke farer og hindringer møder 
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vore landsmænd i kampen mod vort fædrelands natur
forhold? 5. Hvad kan siges for og imod idræt? 6. 
Vælg dig ud blandt de norske julekort endel, som du 
finder vakrest, og fortæl, hvad de fremstiller. 7. Fortæl 
om de folk, som interesserer dig mest af følgende tre: 
finlænderne, irlænderne, polakkerne. 8. Hvorledes er 
samkvemmet mellem lande og folk blevet lettet i vort 
aarhundrede? 9. Hvad kan siges for og imod karakterer 
paa skolen? 10. Nytten af at gjøre reiser. 11. Giv 
en fremstilling af, hvorledes vort lands naturforhold har 
bestemt dets næringsveie.

Tysk: Schiller: Wallensteins lager.
Latin: Forfatterlæsning: O vid 742 v. Sallust (Voss’s udgave) 

Catilina. Cicero Cato Major. Livius XXII bog kap. 
1—T9. Schreiners grammatik § 113—184, § 199—428. 
En exemporalstil og af og til en hjemmestil efter Lowums 
stiløvelser.

Græsk: Grøteruds grammatik formlæren med det tilsvarende i 
læsebogen. Xenofons Anabasis II 1—5 kapitel. Endel 
vigtigere paragrafer i syntaksen.

Fransk: Knudsen og Wallems læsebog I ca. 30 sider, II til
sammen ca. 80 sider.

Historie: Ræders Oldtidens historie læst ud. Horns geografi for 
latingymnasiet.

Mathematik: Bergs aritmetik til negative tal. Guldbergs trigono
metri til sætning 42.

Gymnastik: Gjennemgaaet tabel XIV—XIX tilligemed sprang 
delvis fra tabel XX og XXI og hævbevægelser delvis fra 
tabel XX—XXIV. 3 underafdelinger. Floretfægtning.

2den klasse.

Religion: Nissens kirkehistorie fra Schweizerreformationen ud. 
Johannes evangelium kap. 1—5.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog IV, 1: Øhlenschldgers Aladddin. 
N. F. Grundtvig: Paaskeliljen. Chr. Winther: Sangerens 
farvel. H. Hertz: Svend Dyrings hus. Læst op Hei- 
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berg: Aprilsnarrene. Afsnit af Paludan Müller: Adam 
Homo, enkelte stykker af S. Schandorph og H. Drachmann. 
Det tilsvarende i litteraturhistorien dels efter Lassens lære
bog, dels foredragsvis. Stile: 1. Om betydningen af en 
regelmæssig arbeidshvile. 2. Hvilke fordele medfører 
turistvæsenet for vort land? 3. Hvilke ulemper medfører 
turistvæsenet for vort land? 4. Hvorledes søgte: kapetin- 
gerne at udvide den kongelige magt? 5. Noureddin og 
Aladdin, en karakteristik. 6. Selvvalgt opgave. 7. Hvilken 
stilling i livet synes du maa byde den største tilfreds
stillelse? 8. De vigtigste aarsager til den franske revolu
tion. 9. «Se en liden gnist, hvor stor en ild antænder 
den ikke, ogsaa tungen er en ild, en verden af uretfærdig
hed». 10. Hvorledes er den franske nation opstaaet? 11. 
Giv en fremstilling af, hvorledes Norges natur har be
stemt dets næringsveie. Flere af stilene er gjenremgaaede 
paa forhaand ved samtale med eleverne.

Oldnorsk: Nygaards læsebog I ca. 30 sider. Nygaards gramma
tik'formlæren.

Latin: Forfatterlæsning som i iste latinkl. Derhos Virgils 2den 
bog. Schreiners grammatik § 113—184. Weisses anti
kviteter fra begyndelsen til keisertiden. I iste halvaar en 
skolestil om ugen efter Lowums stiløvelser. I 2det halv
aar en skoleoversættelse hver uge og en hjemmeoversæt- 
telse hver 14de dag efter Henrichsens opgavesamling.

Græsk: Xenofons Anabasis 2den bog fra kap. 5 ud. Homers 
Odyssée III, IV, V, VI. Grøteruds grammatik § 31 —154, 
§ 204—228.

Fransk: Knudsens og Wallems læsebog II ca. 90 sider.
Historie: Schjøth og Wallems Frankriges historie med udfyldende 

foredrag. Foredragsvis gjengivelse af enkelte emner af 
eleverne.

Mathematik : Guldbergs trigometri fra sætning 44 bogen ud. Bergs 
arithmetik til kjædebrøk. Opgaver hjemme og paa skolen. 

Gymnastik: Som iste klasse.
Sang: Som tidligere efter planen,
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3dje klasse.

Religion: Lucas evangelium kap. 6 ud. Repetition af kirke
historien og evangeliet.

Norsk: Af Pauss og Lassens læsebog IV, 1 og 2. Læst nogle 
epistler af Holberg. Wessel: Kjærlighed uden strømper. 
Wergeland: Den første sommerfugl. Den smukke familie. 
Mig selv. Sandhedens armé. Hardanger. Welhaven: 
Bergens stift. Nøkken. 1848, et udvalg af Norges dæm
ring. Bjørnson: Over de høie fjelde. Daniel Schiøtz. 
Vinje: Ved Rundane. Skreppa mi. Ibsen: Mindetsmagt. 
Ederfuglen. En broder i nød. Troens grund. Abraham 
Lincolns mord. Stile: 1. Hvorfor er det saa vigtigt at 
have færdighed i at bruge sit modersmaal i tale og skrift? 
2. Hvilket folk interesserer dig mest, og hvorfor? 3. 
Man maa tude med de ulve, man er iblandt. 4. Min 
opfatning af Napoleon. 5. Ordsproget: «Intet er saa 
galt, at det jo er godt for noget» anvendt paa krigen.
6. Vikingetogenes historiske betydning. 7. Den norske 
skibsfart. 8. Oehlenschlægers betydning for Danmark og 
Norge. 9. Hvilken indflydelse øvede korstogene paa 
Frankriges politiske og sociale forhold (tent.)? 10. Norges 
klima, dets fordele og ulemper (tent.) ir. En sammen
ligning mellem de moralske farer, den rige og fattige er 
udsat for.

Oldnorsk: Nygaards læsebog 46 sider. Nygaards grammatik: 
formlæren læst og repeteret. Litteraturhistorie efter Ny
gaards anhang.

Latin: Livius XXII bog, kap. 1—18, 23—42. Virgils Æneide 
II, v. 268—804 (ud). Tacitus: Tiber og Sejun (efter 
Weisses udvalg). Horatses oder, 504 v., epistler 610 v. 
Cicero Cato Major. Schreiners vocabular. Oversættelse 
hjemme og paa skolen efter Henrichsens opgaver. Weisses 
antikviteter: keisertiden og privatlivet. Litteraturhistorie 
efter Weisse. Artiumsrepetition.

Græsk: Platons apologi. Sofokles’s Antigone. Repeteret artiums-
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pensumet. Grøteruds grammatik § 155—252. Repetition.
Christensens Det græske statsliv. Aars’s litteraturhistorie. 

Fransk: Knudsen og Wallems læsebog II ca. 60 sider. Extem
pore Sarcey: Le siége de Paris ca. 50 sider. Knudsens 
grammatik læst tilende.

Historie: G. Storms lærebog i Nordens historie ud. Desuden 
dikteret en udsigt over den indre udvikling i Norge indtil 
1319. Dette aarhundredes historie behandlet udførligere. 
Repetition af Schjøth og Wallems Frankriges historie og 
Ræders oldtidens historie.

Mathematik: Guldbergs stereometri. Almindelig repetition af det 
mathematiske pensum. Hjemmeopgaver en gang ugen.

Gymnastik: Som 1 Ig.
Sang: Som 2 Ig.

Realgymnasiet.

iste klasse.

Religion: Som 1 Ig.
Norsk: Som 1 Ig.
Tysk: Som 1 Ig.
Engelsk: Sommerfeldts Nyeste engelske forfattere ca. 135 sider 

efter forberedelse og extempore. Løkkes større grammatik 
fra syntaxen til participiet. Lunds ordsamling. En skole
stil hver uge og en hjemmestil hver 14de dag efter Bry- 
nildsens stiløvelser for middelskolen.

Fysik: Schiøtz lærebog: Varmelære, magnetisme, den statiske 
elektricitet. Opgaver hjemme eller paa skolen hver uge. 
Enkelte experimenter som legemers udvidelse, varme
kapacitet, experimenter i magnetisme og elektricitet.

Kemi: Hiortdahls kemi til Metallerne.
Naturhistorie: Sørensens botanik den specielle del. Plantefami- 

liernes kjendemerker. Zoologi: Mennesket og dyrerigets 
naturhistorie.

Fransk: Som 1 Ig.
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Historie: Som i 1g.
Mathematik: Arithmetik og trigonometri som 1 Ig. Bonnevies 

og Sørensens geometri.
Geografi: Gundersens politiske geografi fra Frankrige til Poly

nesia. Johannesens mathematiske geografi fra begyndelsen 
til præcession.

Tegning: Øvelser i frihaandstegning efter fladeornamenter.
Gymnastik: Som 1 Ig.

2den klasse.

Religion: Som 2 Ig.
Norsk: Som 2 Ig.
Oldnorsk: Som 2 Ig.
Engelsk: Som 1 Ig. Stil er skrevet efter Knudsen og Løkkes 

stiløvelser.
Fysik: Som 1 Ig.
Kemi: Hiortdahls lærebog fra Metallerne ud.
Naturhistorie: Som 1 Ig.
Fransk: Som 2 Ig.
Historie: Som 2 Ig.
Mathematik: Arithmetik og geometri som 2 Ig. Guldbergs stereo

metri læst ud. Guldbergs analytiske geometri til hyperbelen. 
Hjemmeopgaver.

Tegning: Øvelser i frihaandstegning efter fladeornamenter. Paa
begyndt examenstegning. Øvelser i frihaandsperspektiv.

Geografi: Som 1 Ig.
Gymnastik: Som 1 Ig.
Sang: Som 2 Ig.

3 die klasse.

Religion: Som 3 Ig.
Norsk: Som 3 Ig.
Oldnorsk: Som 3 Ig.
Engelsk: Macaulay: Frederic the Great 73 sider. Extempore:
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Tom Brown’s schooldays 34 sider og Macaulay: Bertrand 
Barere 23 sider. Sommerfeldt: Litteraturhistorie fra Bacon 
ud. Løkkes grammatik fra participierne ud. Repetition 
af grammatiken. En skolestil hver uge og en hjemmestil 
hver 14de dag efter Brynildsens stilopgaver for gymnasiet. 
Mundtlig stil.

Fysik: Elektrodynamik, elektrisk induktion med experimenter. 
Repeteret lærebogen. Hjemmeopgaver hver uge, enkelte 
opgaver paa skolen.

Kemi og Naturhistorie: Almindelig repetition. Et par botaniske 
exkursioner.

Mineralogi: Corneliusens lærebog gjennemgaaet.
Fransk: Som 3 Ig.
Historie: Som 3 Ig.
Mathematik: Guldbergs analytiske geometri fra no. 55 bogen ud. 

Hoist’s funktionslære læst tilende. Almindelig repetition 
af det mathematiske pensum. Opgaver hjemme og paa 
skolen.

Tegning: Øvelser i frihaandsperspektiv. Gjennemgaaet elemen
terne af den deskriptive geometri. Examenstegning.

Geografi: Gundersens politiske geografi fra Frankrige ud. Johan
nesens mathematiske geografi læst tilende. Ligesaa Hen- 
richsens fysiske geografi. Repetition.

Gymnastik : Som 1 Ig.
Sang: Som 1 Ig.

YL Examina.
Til examen artium fremstillede sig 14 disciple af øverste 

klasse, af hvilke følgende 10 bestod examen :
Bonnevie, Fredrik Emil, f. 26/s 73, søn af høiesteretsadvokat 

August Chr. Bonnevie, elev af skolen i 3 aar.
Balchen, Albert, f. 22/io 74, søn af institutbestyrer Fredrik 

Glad Balchen, elev af skolen i 2 aar.
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Baashus, Nils Herman Jessen, f. 10/7 75, søn af vinhandler 
[ohannes Baashus, elev af skolen i 8 aar.

Cammermeyer, Sebastian, f. V2 73, søn af kontorfuldmægtig 
[ohan Siegfried Cammermeyer, elev af skolen i 2 aar.

Løchen, Mads Bye, f. io/io 74, søn af kjøbmand Gulbrand 
Løchen, elev af skolen i 3 aar.

Mohr, Wilhelm, f. 6/’ 74, søn af sekretær dr. August Chri
stian Mohr, elev af skolen i 12 aar.

Mønniche, Tollef Bache, f. 27/s 74, søn af overretssagfører 
Alexander Michael Mønniche, elev af skolen i 4 aar.

Olssøn, Nils Edvard Bredal, f. 74, søn af statsraad Wil
helm Kristian Engel Olssøn, elev af skolen i 9 aar.

Schjøtt, Julie Constance, f. 2% 74, datter af prefessor Peter 
Olrog Schjøtt, elev af skolen i 3 aar.

Soot, Steen Engebreth, f. Vs 75, søn af artillerikaptein Adolf 
Soot, elev af skolen i 3V2 aar.

En privatist Nicolasen, Emil, bestod examen.
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v:

Navne. o
bn Hovedkarakter.
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o 

’Eo bx>

bjO

Balchen, Albert . . . 4 3 2 5 I I I i I 2 3 3 Soos 2,31 meg.g
Baashus, Nils*) . . . 3 3 2 4 2 I 2 2 I 2 2 3 2 29,13 2,23 meg.g
Cammermeyer, Sebast. 4 4 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 36,13 2,77 godt.
Løchen, Mads*) . . . 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 i 38,13 2,92 godt.
Mohr, Wilhelm . . . 3 2 I 2 I I 2 2 I i 2 2 i 21,13 1,62 meg.g
Mønniche. Tollef*). . 3 3 2 2 4 2 3 5 3 2 2 2 3 36,13 2,77 godt.
Olss-ø-n, Nils*) .... 3 4 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 I 32,13 2,42 meg.g
Schjøtt, Julie............. 3 I 2 2 I 1 i I I i 2 I I 18,13 1,38 meg.g
Soot, Sten*)............. 4 3 2 4 2 2 3 5 3 2 2 2 I 35,13 2,69 godt.

*) Underkastede sig den mundtlige prøve ved aspirantexamen.

JMUltlelskoleexa men.

Til middelskoleexamen fremstillede sig 32 elever af 6te middel
klasse, af hvilke 25 bestod examen med følgende udfald:

ff ' & c i c

1. Latinlinjen.

i. Aas, Sverre Torleif ....
2. Heiberg, Anton Vilhelm Scheel
3. Huitfeldt, Arild Hogenschild .
4. Kohmann, Johan Gottfried
5. Møller, Martin Sibbern .
6. Petersen, Olaf...........................
7. Steckmest, Sigurd ....
8. Svendsen, Arthur ....

udmerket godt 1,46 
godt 2,68
meget godt 2,04 
udmerket godt 1,32 
meget godt 2,50 
meget godt 2,25 
godt 2,75
meget godt 2,11
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2. Engelsklinjen.

i. Albeck, Hanna Sofie...................... meget godt i,77
2. Anderssen, Constance Wiel . meget godt 2,20
3. Bassøe, Thorbjørn........................... meget godt 2,20
4. Blakstad, Toll................................. meget godt 2.25
3. Baashtts, Thomas Johannes . . . meget godt 1,80
6. Fischer, Sverre Ludvig .... . godt 2,9.7
7. Frost, Johan Fredrik Jarmann . meget godt 2,18
8. Hansen, Eivind................................. meget godt 2,42
9. Jebe, Christian Fredrik .... • godt 2,79

10. Jørgensen, Oluf Emil...................... • godt 2,75
il. Krog, Hans Jensen...................... . meget, godt 2,07
12. Mønniche, Carl Sophus .... meget godt 1,96
13. Norman, Trygve........................... . meget godt 1,96
14. Svenkerud, Sverre........................... . meget godt 2,46
15. Wichstrøm, Sverre........................... udmerket godt D43
16. Wiencke, Carl Augut...................... . meget godt 1,70
17. Øhlckers, Conrad Alfred .... meget godt 1,93

Derhos fremstillede sig 30 privatister, hvoraf 16 bestod examen, 
ir med meget godt, 5 med godt.

VII. Forskjelligt.
Fra februar til mai 1893 sattes forsøgsvis igang to partier i 

papsløid for disciple af 3dje smaaklasse og iste middelklasse. 
Herigjennem vandtes der erfaring for, at dette arbeide er særdeles 
skikket som forberedende haandgjerning for disciple i alderen 
8—10 aar. Det er opdragende, underholdende og renligt og ved 
sit forholdsvis enkle og billige arbeidsapparat ogsaa meget egnet 
til at drives i hjemmet. Fra skoleaaret 1893—94 er det indført 
som fast fag i nævnte klasser. Derved er der opnaaet, at lige 
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fra iste smaaklasse til og med 5te middelklasse gaar undervisning 
i haandgjerning sammen med den almindelige boglige under
visning.

Den 4de marts havde skolen en skitur til Kastelbakken under 
ledelse af gymnastiklæreren, hr. løitnant L. Bentzen. Ogsaa flere 
af lærerne deltog i denne.

Fra 8de—10de mai havde de forskjellige gymnastikpartier 
opvisning for forældre og foresatte i skolens gymnastiksal.

For at give almenheden en forestilling om de resultater, hvor
til man paa skolen er naaet i de praktiske fag, var disciplenes 
skrive- og tegnebøger, deres examensskriftprøver og examensteg- 
ninger og sløidarbeider udstillede i gymnastiksalen fra torsdag 22de 
til mandag 26de juni. Udstillingen var ganske godt besøgt.

Den i forrige skoleprogram omtalte lægeundersøgelse afslut
tedes i september maaned 1892. Naar resultaterne af denne fore
ligger trykte, haaber jeg at kunne meddele de vigtigste træk for 
denne skoles vedkommende. Af et foredrag, som overlæge Hald 
holdt i herværende pædagogiske samfund, fremgik det, at forhol
dene ved denne skole stillede sig meget gunstige.

Skolepenge og fripladse.

i. Skolepengene udgjør:

For iste smaaklasse kr. 50 pr. aar
— 2den — » 90 —
— 3^je — » 140 —
— iste middelklasse » 180 —
— 2den og 3dje — » 200 —
— 4de—6te — > 240 —

■— gymnasierne > 240 —

Skolepengene betales med en tiendedel hver maaned fra 
og med september til og med juni. For juli og august be
tales ikke skolepenge.

For den nederste af 2 brødre fragaar en tredjedel. Af 
3 brødre gaar den nederste frit, de to andre betaler helt ud.
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Af 4 brødre gaar den næstnederste frit, og for den nederste 
fragaar en tredjedel. Yderligere nedsættelser finder ikke sted.

For sløidundervisningen erlægges 2 kr. halvaaret, der 
betales i oktober og marts.

2. Skolepengene skal betales forskudsvis den iste i hver maaned. 
Disciplene modtager af kassereren en kvitteringsbog, som 
forældre eller værger bør lade sig forevise straks efter hver 
betaling.

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 alt- 
saa en discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse, be
taler han skolepenge fra iste september.

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

5. De disciple, der fremstiller sig til middelskoleexamen eller 
examen artium som skolens elever, betaler skolepenge til 
aarets udgang, selv om de ikke bestaar examen. Dette gjæl- 
der ogsaa de disciple, der fremstiller sig til examen artium 
for undervisnings-inspektionen.

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 
indleveres hvert aar inden iste juni.

I indeværende aar er der uddelt fripladse til et beløb af 
ca. 4000 kr.
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Skoleregier.

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

2. Naar en discipel ved sygdom er hindret fra at møde paa 
skolen, maa der snarest muligt sendes skriftlig anmeldelse 
derom fra hans foresatte. Udenfor sygdomstilfælde maa 
disciplene ikke udeblive nogen dag eller time fra skolens 
undervisning uden forud indhentet samtykke af bestyrelsen .1

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 i følge med for
ældre 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 be
styrelsens tilladelse paa nogen maade optræde offentlig (f. eks. 
ved dramatiske forestillinger, koncerter, turnfester m. m.).

1 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 ind
sendes, ikke blot gjøres rede for forsømmelsens grund, men ogsaa grunden 
til, at skolens samtykke ikke itide kunde erholdes.

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

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

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

6. Gutternes ydertøi maa forsynes med forsvarlige ophængnings
stropper.

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

saadanne, som skal bruges.



1893] Forskj elligt. 47

Da det undertiden hænder, formedelst den lette adgang, som 
dertil er hos enkelte antikvarboghandlere, 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 
faa besked om, hvilke bøger der er i brug, og hvilke der i til
fælde kan sælges.

Forældrenes opmerksomhed henledes paa, at der fremdeles er 
anledning for gutterne til at faa kjøbt melk hos vagtmesteren for 
en rimelig pris, og at et særegent værelse er bestemt for dem, 
der benytter sig deraf.

Følgende raad vil forældrene gjøre vel i at iagttage med hen
syn til børnenes forhold i hjemmet:
i. Lad børnene gaa tidlig tilsengs. Deres arbeide begynder tidlig, 

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/a til 2 timer efter maal- 
tidet.

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

5. Giv børnene en bestemt arbeidstid og paase, at denne benyttes 
ordentlig. Det vil da vise sig, at hjemmelæsningen i de lavere 
middelklasser som regel ikke vil kræve mere end 1 til i’/a 
time, i de høiere middelklasser og gymnasierne ikke mere end 
2 til 2J/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.
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8. Hold børnene til leg og fornuftig idræt.
9. Forbyd tobaksrøgning i enhver form. Erfaring viser, at der 

hos gutter svækker arbeidslysten og arbeidskraften.

Sundhedstilstanden.

I det forløbne skoleaar har indtruffet 1 tilfælde af skarlagens
feber og i af difterit. Forresten har sundhedstilstanden været 
særdeles god.


