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N A TIO N AI,T R Y K K E RI ET



Skolens fem og tyveaars fest.

en 1ste juli 1905 feiredes skolens aarsfest med 
større høitidelighed end sædvanlig, da skolen 
ved den leilighed kunde se tilbage paa 25 

aars virksomhed.
Vi havde den glæde denne gang at se en ualmin

delig talrig forsamling i den festlig smykkede gymna
stiksal. Foruden skolens nuværende elever og deres 
forældre var mange gamle elever og lærere og forældre 
lige fra de første tider mødt frem i et saa stort tal, .at 
salen neppe kunde rumme dem alle.

Til festen var følgende hymne skrevet, som blev 
afsunget før og efter talen af skolens kor under ledelse 
af cand. theol. A. Russ, i sanglærer Grøndahls fravær.

Mel.: Vingede skarer.

Herre, som troner høit i lysets himmel, 
store forsoner for al støvets vrimmel, 
Dig idag vi ærer, 
til Dig vi frembærer 
hjerternes tonende tak.

Tak for Du fulgte os igjennem striden 
ind til det dulgte, op til lys og viden, 
tanken, Du tændte, 
viljen, som Du spændte, 
aanden, Du gav af Din ild.
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Dagen oprinder, dagen gaar til hvile, 
ikke vi binder tid. som bort vil ile, 
men af vort virke 
reiser sig en kirke 
op mod Dit evige lys.

Ikke med drømme vindes livets eie, 
blodet maa strømme gjennem viljens leie, 
aanden maa svinge 
sig paa dristig vinge 
op over jordlivets graa.

Herre, som troner høit i lysets himmel, 
store forsoner for al støvets vrimmel, 
Dig idag vi ærer, 
til Dig vi frembærer 
hjerternes tonende tak.

Otto Anderssen.

Skolebestyrer Otto Anderssens tale var saalydende:

Ærede forsamling!

Skolens aarsfest har for mig idag en særlig høj
tidelig karakter. Den er jo ikke bare en aarets afslut
ning, et møde med elever og forældre efter dettes 
arbeide. Den er tillige en mindets fest, en høitid, viet 
erindringen om denne skoles tilblivelse og dens liv 
gjennem 25 aar. Det vil forstaaes, at det under disse 
forhold er mig en stor glæde ogsaa at se kjendte og 
kjære ansigter fra de svundne aar blandt dem, som er 
mødt frem for at hædre denne dag, kolleger, hvis 
navn er knyttet til dens historie, elever, som har levet 
sine bårne- og ungdomsaar her, forældre, som har vist 
den sin tillid og sit venskab. Jeg takker eder alle for 
den ære, I derved viser skolen, for den glæde I derved 
bereder mig selv.
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Det fjerdedels aarhundrede, som danner tidsrammen 
om denne skoles virksomhed, har været et i vort folks 
udvikling betydningsfuldt tidsafsnit, aar fulde af uro og 
gjæring, en vældig april, hvori gammelt er faldt og nyt 
er skabt, som har fyldt sindene med haab eller angst, 
født dristige planer og djærve tiltag, men ogsaa bragt 
skuffelser og mismod. Vort stats- og samfundsliv, vort 
arbeids- og virksomhedsliv, ikke mindst vort menneske
liv har været under forvandlingens lov, selv de dybeste 
grundforhold har været under debat. Nye former er 
født, nye tanker og idealer har trængt sig frem, har 
draget eller skræmt, somme sunde og livsfornyende, 
andre døgnskabninger, lygtemænd, som kun har blændet 
og ført vild. Lyden af taktfaste skridt af nye menne
sker, som har holdt sit indtog paa samfundets skueplads 
er endnu i vore øren, og vort land staar ved indgangen 
til en ny statstilværelse, hvis muligheder vi ikke kan 
overskue. Saa rig paa omskiftelser har denne tid været, 
saa bevæget tankens og følelsens løb, at vi stundom 
kan have havt en angstfuld fornemmelse, som vi vilje
løst reves afsted gjennem rummet af en ørn paa mæg
tige vinger, men vi har ogsaa følt denne tid som en 
besøgeisens tid, der fik livets kilder til at springe, som 
spændte vore kræfter og gav vor tilværelse en rigdom 
og fylde, der lod os ane selve den guddommelige mening 
med det. Derfor skal vi takke for den, selv om vi 
bærer ar af kampen.

Det vil ikke undre, at skolen ikke kunde leve en 
fredlyst og uanfægtet tilværelse, medens alt omkring 
den var i gjæring, saa inderlig forbunden er opdragel
sens problemer med de største grundspørgsmaal i menne
ske- og samfundsliv, saa sterkt virker erfaringsmæssig 
dettes former tilbage paa skolens vilkaar, at det har 
været uundgaaeligt, at denne er bleven ny i ordning, i 
arbeidsmidler, selv i aand. For her kun at tale om 
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den høiere skole, der ellers overalt kun langsomt skifter 
indhold og form, har den hos os næsten helt ændret 
maal og midler, afspeiler i sin nuværende skikkelse 
evolutionen i de sociale ideer og strømskiftet i vor hele 
kulturopfatning. Den er demokratiseret i den udstræk
ning, at den allerede nu forbinder folkets brede lag 
med den høieste dannelse, og den er moderniseret i den 
udstrækning, at den har helt omlagt sine dannelses
idealer, har forladt aarhundreders ærværdige tradition 
og er helt flyttet over paa egen og nyere kulturgrund. 
Her er ikke stedet eller tiden til at dømme, om der er 
handlet ret eller uret i dette, og hvem drister sig til 
endnu at svare med tryg overbevisning paa dette spørgs- 
maal? Men det er min tro og mit haab, at det skal 
vise sig, at ogsaa ad den vei, vi hos os har slaaet 
ind paa, kan menneskeaanden vinde den kultur, som 
udfolder dens arbejdsevne og adler dens stræben. Vi 
hører vor tid til, og det vilde være en underlig vild
farelse, om man mente, at opdragelsen og skolen skulde 
kunne se bort herfra. Der maa være en bro mellem 
den aands- og interesseverden, som møder de unge, 
naar de træder ind i livet og den, som de føres ind i 
paa skolen. Det er umuligt, naar det gjælder skolen, 
at se bort fra verdensudviklingens kjendsgjerning, skiftet 
i den menneskelige kulturs indhold og den evige for
nyelse i forskning og kundskab. Oldtidens sprog og 
aandsliv har sin uvisnelige værdi, men dette er ikke 
det samme som at de er det uundværlige fundament 
for høiere dannelse. Under alt dette, som veksler, er 
der dog visse opgaver, som er uforanderlige, fordi de 
hænger sammen med menneskelivets grundforhold. Vi 
er paa engang mennesker og samfundsborgere, og begge 
sider af vort væsen har krav paa at føres til den høiest 
mulige udvikling. Ud fra personlighedens grund skal 
de menneskelige evner udfoldes, skal tanken gjøres klar 
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og sterk, viljen spænstig, erkjendelsen levende og fri, 
følelsen sund og dyb. Ud fra den kjendsgjerning at 
mennesket ikke lever alene, at det ikke er godt, at 
mennesket lever alene, skal samfundsfølelsen udvikles 
først paa hjemmets grund, saa i skolens større forhold, 
og med den ansvars- og pligtfølelse, godhed og retfær
dighed, uselvisk villighed til at være et led i det hele, 
det som jeg ved en anden leilighed har kaldt „evnen til 
at elske de enkelte, række haanden til de mange, og i 
visse øieblikke føle sit hjerte slaa i takt med tusener.“

Disse er al opdragelses uforanderlige maal, og sær
lig er det den høiere skoles opgave at søge at virkelig- 
gjøre dem, fordi en høiere livsførelse ikke kan tænkes, 
uden at disse menneskelige evner udvikles. Den vise 
Salomo siger i sine ordsprog: „Saligt er det menneske, 
som finder visdom, og det menneske, som erhverver 
forstand. Thi det er bedre at kjøbslaa med den, end 
at kjøbslaa med sølv, og dens vinding er bedre end det 
skjønne guld. Den er kosteligere end perler og høiere 
end dine ønskers maal. Dagenes længde er i dens 
høire haand og i dens venstre rigdom og ære. Dens 
veie og dens stier er fred“. Jeg gjør disse ord til mine. 
Skjønnere og fyldigere kan ikke aandsdannelsens væsen 
og goder fremstilles. Den aabner himlene og under 
lægger os jorden, den løfter og gjør ydmyg, giver styrke 
og fromhed. At være en ringe soldat i dens tjeneste 
regner jeg som en ære.

Det vil tilgives mig, om jeg nogle øieblikke taler 
ud fra mine rent personlige følelser. Det er idag en 
merkedag i mit liv, da jeg uvilkaarlig stanser og gjør 
op dets regnskab. Femogtyve aar — tallet glider let 
over læben, — er kun som et aandedrag i evigheden, 
som en dag i historiens tidsløb, men i det enkelte 
menneskes liv kan de være det afgjørende og væsent
lige afsnit, den høieste fylde af dets liv, den sterkeste 
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udfoldelse af dets evne og vilje, det afsnit da det har 
elsket varmest, vundet mest og lidt dybest.

Denne dag er min sølvbryllupsfest med denne 
skole, som jeg har givet min ungdoms tro, min mand
doms styrke, og mine modne aars erfaring. Det er da 
ikke underligt, at den fylder mig med alvor, eftertanke, 
vemod og taknemmelighed. Det er, som jeg idag staar 
paa et høit sted og ser ud over det arbeidets land, som 
jeg har gjennemvandret. Som øiet følger dets bølge
linjer, synes afstanden mellem nuet og hin fortidens 
blaane saa kort og veien saa jevn. Jeg ved, det kun 
er et skuffende synsbillede, at veien har gaaet over 
dybe dale og steile opstigninger, ulænde og ur. Jeg 
ved, at morgensolens straaler har givet foden vinger og 
sindet for hver dag nyfødt mod, men jeg lægger ikke 
skjul paa, at dagen har havt sine anfægtelser, aftenen 
sin træthed, og at jeg stundom i nattens stilhed har 
kjæmpet patriarken Jacobs haarde kamp. Men jeg har 
ogsaa lært, at kun saaledes faar livet værdi, ja at det 
er livets virkelige væsen og mening, at vi intet faar for 
intet og at dets steile vei maa vi alle vandre for at 
befri vor personlighed for selvkjærhed og forfængelighed.

Da jeg i 1880 begyndte med en liden og uensartet 
flok, var jeg meget ung. Jeg var selvsagt ikke rig paa 
erfaring, og jeg var saavidt ingen klog eller vis mand. 
Men skulde man ikke tage fat i verden, før man var 
vis og klog, blev ikke meget udrettet. Ungdommen 
har jo ogsaa sine fortrin, som erstatter meget af den 
modenhed og indsigt, som vindes med de graa haar, 
enthusiasmens, viljens energi, aandens smidighed og 
troen paa sig selv og sit kald. Disse frelser ikke for 
feilgreb, er ofte kilden til feilgreb, men hvor er de 
ikke skikket til at fange netop ungdommen. Og om 
rolig eftertanke, ængstelse for at udsætte sig, for
sigtig hensyntagen til dagens stemninger og andres 
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meninger kan borgerlig seet føre til større vinding, er 
tabet saameget større for en selv og de unge, hvis 
offeret, som bringes, er grundsætningernes idealitet, per
sonlighedens uafhængighed og karakterens frygtløshed. 
Ungdommen har ret til at faa sine skaaler fyldt af de 
ægteste kildespring i vore sjæle, og den kan ikke vinde 
ind til høi personlighedsstræben uden at møde en saa- 
dan hos sine opdragere.

Nu er jeg vel bleven klogere og mere erfaren, og 
det, haaber jeg, er kommen mig og andre til gode; ung
dommens varme er ikke saa heftig, men jeg tror dog 
den ikke er sluknet. I én henseende erkjender jeg dog 
ingen forandring i mit forhold til mit kald.

Som Bjørnson siger om kirken, at den i bondens 
tanker ligger paa et høit sted, saa har jeg altid villet, 
at skolen ogsaa for os alle maatte ligge paa et høit 
sted. Foruden dette kan den ikke blive en af livets 
store opbyggende kræfter. Jeg har villet, at skolen 
skulde ligge paa et høit sted i lærernes tanker, for at 
dagens slid, de nøisomme kaar, de smaa tings trættende 
ensformighed kunde løftes op i en høiere mening, og 
al deres gjerning adles af den idé, de tjener. Der for
tælles om Henrik Wergeland, at han til en tid aldrig 
gik ud uden med lommerne fyldt af frøkorn, som han 
saadde ud, hvor han mente at finde en villig plet. En 
saadan saamand burde vi alle være, og vi skal se, det 
spirer i vore fodspor. Jeg har villet, at skolen skulde 
ligge paa et høit sted i børnenes øine, at de tidlig 
skulde lære at se op til den, som bæreren af den 
myndighed, der har ret til at give love for deres liv, 
som en institution, der har det gode hjems trygge tillids- 
fuldhed, men ogsaa dets orden og tugt. Jeg har villet, 
at skolen skulde ligge paa et høit sted i hjemmenes 
øine, at den ikke skulde søge deres gunst ved at svaje 
hid og did for vinden, men altid villig bøie øret ind 
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mod hvad de med sin indsigt og fortrolige kjendskab 
til børnenes karakter og anlæg kan have at lære os. 
Og jeg har villet, at skolen skulde ligge paa et høit 
sted i almenhedens øine, omgjerdes af agtelse og hensyns
fuldhed, møde den indsigtsfulde og godlynte kritik med 
opmerksomhed og eftertanke, men ogsaa frygtløst værge 
sin ret og sine interesser, hvor man gaar disse for nær. 
Lad os dog aldrig ønske, at det biir taust om skolen. 
Det vilde blive al fremgangs død. Vil vi, den skal 
ligge paa et høit sted, maa vi ogsaa taale, at vind og 
storm kan ruske i dens mure.

Jeg ved, at jeg selv kun ufuldkommen, har kunnet 
virkeliggjøre i mit arbeide mine høieste tanker om 
skolen. Men den fakkel, jeg har baaret, har jeg tændt 
ved deres ild. Og dag for dag er den overbevisning 
bleven sterkere hos mig, at skolen maa være med, 
virksomt og levende, hvis vi skal gjøre os haab om at 
se en rank slægt vokse frem med glædens muntre sang 
over sit dagverk og nattens stjernetindren over sine 
drømme, som kan sidde som oplyste og samfølende 
borgere i de tusinde hjem, som kan staa skulder ved 
skulder til værn for gaard og grænd, en dygtig slægt, 
en sund slægt, en fredsæl slægt.

En slægt, som kan længe leve i landet, i vore 
fædres land, som vi brændende vil skal blive vore 
børns land. Fædrelandet! lad os ikke tage dette navn 
forfængeligt, i tide og utide bære det paa læberne 
eller gjøre det til et løsen for et tankeløst føleri, 
men i alvorlige tider, da allarmskuddet er gaaet, og vi 
staar i spændt lytten efter, hvad næste øieblik vil bringe, 
har- vi lov til at hente den trygge samfølelse og det 
rolige sterke forsæt af dets hellige navn. Thi fædre
landet er mere end et ord eller et koldt begreb, det 
er en levende virkelighed, vor historie, vort samfund, 
vore hjem, vor slægt, alt hvad vi har kjært, det første 
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lysstreif over vore barneøine, den moderlige favn, som 
engang gjemmer enhver af os, modersmaalets vugge, i 
sin naturs skjønhed og storhed, kilden til vor sundhed 
og glæde.

Jeg kan ikke finde noget bedre at ønske denne 
skole idag, end at den ungdom, som den sender ud i 
livet, maa være skikket til at tjene dette fædreland, 
tjene det i aand og sandhed, med tillidsfuld tro og ærlig 
vilje. Den skole, om hvem det kan siges, at dens 
disciple har lært dette, har ikke levet sit liv forgjæves.

Endnu et ord, før jeg slutter. Hvad denne skole 
har udrettet, har den udrettet ved et samarbeide, som 
jeg i denne stund ikke kan mindes uden med den 
største tak. I dens styre, i dens tilsyn, i dens under
visning har jeg havt ved min side mænd og kvinder, 
som ikke alene har gjort sin pligt, men hvem skolens 
ve og vel har været en hjertesag, og som jeg regner 
det til en vinding for mit liv at have arbeidet sammen 
med. Jeg nævner ingen særskilt, behøver det heller 
ikke i denne kreds, som kjender dem alle, ingen er 
glemt og jeg takker af hjertet alle.

Jeg takker ogsaa skolens kjære elever, de som sid
der her idag og de som nu sidder spredt om i landet, 
og gjennem hvem skolen og jeg selv staar i forbund 
saa at sige med det hele folk.

Jeg takker forældre og hjem for deres tillid og 
sympathi. Der er enkelte blandt dem, som har været 
skolen tro gjennem den hele tid.

Jeg takker skolens myndigheder for den støtte, de 
har vist skolen og den hæder, som er vist mig.

Og jeg takker af ydmygt hjerte ham, som er i al 
god gjerning, fordi han har givet mig styrke i mit kald 
og denne dags glæde. Maatte han velsigne den ung
dom, som nu og i fremtiden færdes her!
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Overlærer ved Aas landbrugshøjskole, dr. G. Holts- 
mark, skolens første student og tidligere dens lærer og 
inspektør, holdt derpaa følgende tale:

Hr. skolebestyrer Otto Anderssen!
25 aar er forløbne siden denne skole traadte i 

virksomhed. Fra 1885 til nu har over 300 unge men
nesker forladt skolen, efterat have bestaaet skolens 
høieste examen, examen artium. Det laa nær for disse 
mennesker at ville samle sig i en lykønskning til Dem 
paa denne høitidsdag. Mange af dem ser De her til
stede, men mange kunde ikke møde frem, spredt som 
de er rundt land og strand i den vide verden. Men 
savner De de kjendte ansigter her i salen, saa vil De 
finde de kjendte navne paa disse kort som er sendt os, 
og som jeg herved har den ære at overrække Dem med 
hilsen og lykønskning.

25 aar er i et folks historie et kort tidsrum, i et 
menneskes liv er det en lang tid. Det er alene de faa, 
hvem der vederfares, at de faar virke i et og samme 
kald, arbeide i en og samme gjerning saa længe som 
25 aar. For den mand eller kvinde, som oplever det, 
siger vi det er en lykke. Og hvis nogen i 25 aar har 
forestaaet en gjerning, som udgjør et betydningsfuldt 
led i arbeidet paa at bygge landet og sikre slægtens 
fremgang og velvære, saa siger vi, at den, hvem det 
har vederfares, har oplevet en stor lykke.

Dette kan vi sige om Dem, hr. bestyrer. Thi saa- 
sandt den gjerning, at opdrage ungdommen til arbeid- 
somhed og religiøsitet, at række den de kundskaber, 
som livet kræver og som gir livet indhold og værdi, 
at give den holdning og karakter, hører til det betyd- 
ningsfuldeste arbeide i samfundet, saasandt et saadant 
arbeide er særlig betydningsfuldt, naar den ungdom som 
oplæres er bestemt for de mere betroede og ansvars
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fulde stillinger i samfundet, — saa sandt har De i Deres 
25-aarige virke som lærer og skolebestyrer gjort en 
gjerning, som De kan være stolt og lykkelig over.

Vi Deres gamle elever kjender jo dette Deres ar
beide saaatsige paa første haand, vi har erfaret, at De 
omfatter det med dyb kjærlighed. De har aldrig tabt af
syne Deres gjernings sammenhæng med samfundets hele 
kulturarbejde, med menneskeslægtens stræben mod 
større visdom, mere lys, større lykke. Fordi vi umiddel
bart har set arbeidets velsignelsesrige frugter, derfor 
kan vi af fuldt hjerte lykønske Dem idag.

Men ikke bare derfor er vi komme her idag, ikke 
bare dette lykønskningens bud sendes Dem fra de 
mange, som ikke kunde møde frem. Vi ber om ogsaa 
at faa fremføre en tak.

Forholdet mellem lærer og elev er, eller kan ialle- 
fald være noget ejendommeligt, som vel ikke har side
stykke ellers i livet. I skolestuen udveksles tanker 
om smaat og stort. Ikke alene læres og indprentes de 
mere madnyttige kundskaber. Det hører til det daglige 
slid, som er nyttigt og nødvendigt. Men side om side 
med det smaa, gaar det store. Hvor levende staar de 
ikke for os de timer, da vi tog fat paa at tilegne os 
menneskeaandens store tanker, da de blev stillet frem 
formet i klassisk rene linjer og drøftet af lærer og 
elever i forening. Lærerens og elevernes samarbeide i 
slige timer er et samarbeide uden sidestykke. Det til
fældige, det som ligger i promblemets periferi, lades ud 
af betragtning; man gaar til sagens kjerne, og idéen 
tænkes igjennem i hele dens logiske opbygning. En 
saadan grundig gjennemtænkning af livets største spørgs- 
maal hører hjemme i skolestuen, udenfor den er der 
neppe anledning dertil. I de trange skolestuer bygger 
lærer og elever i forening menneskeaandens sterkeste 
og stolteste tankebygninger paany, og stuen biir ikke 
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trang: loftet løftes, rummet sprænges. I de korte skole
timer spændes tankerne over menneskehistoriens aar- 
tusinder.

Paa denne maade opstaar der mellem lærer og 
elever et fælleseie til menneskeaandens ypperste frem
bringelser. Men det knytter baand, som binder for 
livet.

Og med saadanne baand har De, hr. bestyrer, bundet 
os til Dem. Det kan ikke være anderledes. Livets 
store spørgsmaal er og bliver altid at være spørgsmaal. 
Atter og atter maa vi tænke over dem, og da kommer 
vi altid tilbage til begyndelsen, til grundvolden, som 
blev lagt i skolestuen. Paa den maade er De bleven 
vor stadige raadgiver, fordi De murede fast og byggede 
høit, dengang vi arbeidede sammen med Dem paa skolen.

De var os en god lærer. Derfor vil vi. idag endnu 
engang takke Dem.

Vi har ønsket at give Dem et synligt tegn paa vor 
hengivenhed for Dem.

(Her afsløredes et stort og skjønt høifjeldsbillede af ma
leren Otto Hennig).

Vi fandt ikke noget bedre end dette billede, som 
vi beder Dem at finde en plads til i Deres hjem. Paa 
dette billede har kunstneren, hr. Otto Hennig, som vi 
synes, paa en fortræffelig maade fremstillet et stykke 
norsk natur. Over højfjeldet ruller de tunge uveirs- 
skyer, men solstreif kløver skyerne.

Saadan er vort lands natur, med mørkt og lyst i 
inderlig blanding, saadan er vort lands historie, altid 
fuld af truende uveirsskyer, men aldrig uden haabets 
og forventningens solstreif, saadan var det før, saadan 
er det den dag idag.

Sligt var ogsaa Deres liv, hr. bestyrer, fyldt af 
mørkets og lysets kontraster. Og sligt er hver dens 
mands liv, som gaar for alvor løs om livets opgaver.



17

Vi vidste intet bedre at give Dem til erindring om 
gamle elever, end dette billede fra naturen i vort fædre
land, hvis historie og sprog, De har lært os at elske.

Hr. bestyrer, De har et anseligt stykke af Deres 
liv bag Dem, men endnu er De saa fuld af energi, som 

. nogensinde, vi ønsker, at De maa leve længe og leve 
lykkelig, o.g at De endnu længe maa bevare styrke og 
helbred til Deres betydningsfulde gjerning.

Efter Hr. Holtsmarks tale traadte elev af 2den 
klasse af gymnasiet, Eivind Getz, frem og overrakte 
skolebestyrer Anderssen en sølvskaal fra skolens elever, 
idet han i nogle vakre ord gav udtryk for hvad de 
skyldte ham for sin aandelige udvikling.

Efter disse taler sang skolens kor nedenstaaende 
sange:

Sommeraften.
Mel. af Fr. Abt.

Sagte sus af vestenvinde 
hvisker i det dunkle snar, 
bækken nynner let derinde 
fuglen slumrer under bar. 
Skogen drar saa sagte veiret, 
drømmer sødt i stjerneskjæret 
maanen drysser sølv paa fjeld, 
fagre sommerkveld.

Solvirkning.
Mel. af H. Kierulf.

Tilfjelds under granelien 
er der et aabent bakkeheld, 
der slynger sig sæterstien, 
der styrter det skummende fossevæld. 
Luften er skinnende blaalig hvid, 
det er midsommersol og middagstid.

J. S. Welhaven.
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Lovsang.
Mel. af L. v. Beethoven.

AI himlen priser den Eviges ære, 
hans navn i tordnens stemme bor! 
og jord og have hans lov de frembære. 
Mærk, menneske, hans Guddomsord ! 
Hvo bærer himlens talløse stjernehære? 
Hvo styrer solen paa dens gang!
Dit navn, o Herre!
Din magt og din ære 
lovsynger verdners jubelsang!

Alenest Gud i himmerig.
Arr. af Mendelsohn.

Alenest Gud i himmerig 
vær lov for al Din naade, 
som han har gjort i jorderig 
i disse signede dage.
Paa jord er kommen glæde, fred, 
vel mennesken maa glædes ved 
Guds yndest og god vilje.

Vi love, prise, takke Dig 
at æren Din skal vorde, 
o, Herre Gud i himmerig, 
stor kjærlighed Du gjorde. 
Du al ting har i vold og magt ; 
det alt maa frem, som er Din agt; 
vel den, Dig kunde frygte.

Skolebestyrer O. Skattum ved Vestheims skole bad 
derpaa om at faa sige nogle ord. Han ønskede som 
bestyrer af en af byens øvrige høiere privatskoler at faa 
takke skolebestyrer Anderssen for kollegialt samarbeide 
gjennem mange aar. Han vilde samtidig faa udtale sin 
og kollegers erkjendtlighed for den villighed, hr. Otto 
Anderssen altid havde vist, naar det gjaldt at repræ
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sentere skolens og lærerstandens interesser og at værne 
om den i almenheden.

For al den venlighed, som denne dag var vist ham, 
takkede derpaa skolebestyrer Anderssen i en kort slut
ningstale. Derpaa redegjorde han for udfaldet af skolens 
examener og henvendte en sidste hilsen til de elever, som 
nu forlod skolen. Han bad endelig den hele forsamling 
om som udtryk for de følelser, som i disse dage sterkest 
rørte vore hjerter at afsynge fædrelandssangen. Dermed 
var højtideligheden forbi.

Senere samledes en del af skolens forhenværende 
og nuværende lærere, forældre, gamle elever, aarets 
studenter o. a. til en enkel fest paa skolen, hvor mangt 
et godt ord blev talt og mangt et kjært minde opfrisket. 
Mange breve og telegrammer fra forhenværende lærere 
og elever, fra kolleger og venner af skolen i ind- og 
udland. Dagspressen viste jubilæet sin store opmerk- 
somhed og ogsaa i andre lande, saaledes i „Educational 
Times" i London hædredes skolen og dens grundlægger. 
Om aftenen mødtes 30 å 40 repræsentanter for de for- 
skjellige aarskuld paa Holmenkollen med bestyrere og 
lærere som indbudne gjæster.

Den 3die november havde skolebestyrer Otto An
derssen og frue den glæde at se som sine gjæster for
henværende og nuværende bestyrere, inspektører og 
lærere, delvis med fruer, i et antal at omkring 70.

Næsten alle de 25 forløbne aar havde sine repræ
sentanter tilstede, og dette gjorde samværet til en for 
værtskabet sjelden hyggelig aften. Rektor dr. A. Lowum 
overrakte under festen skolebestyrer Anderssen fra 
lærerpersonalet gjennem tiderne et skrivestel med til
hørende stager af gjennembrudt sølv, af sjeldent vakkert 
arbeide, med en tale, hvori han i varme ord gav udtryk 
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for, hvad skolen havde været for lærernes udvikling og 
personlige samliv. Da festen havde en helt privat 
karakter, er forøvrigt her ikke stedet til nærmere at 
omtale dens enkeltheder.

Den til skolens studenter sendte indbydelse til at 
tegne bidrag til en hædersgave til skolebestyrer Otto 
Anderssen lød saaledes:

Ved udgangen af indeværende skoleaar vil hr. Otto 
Anderssen i 25 aar have bestyret den skole, som han 
selv har grundet, og som aabnedes i august 1880. Af 
skolens elever i dette tidsrum vil — med dette aars 
studenter — et antal af ca. 300 have forladt skolen 
med bestaaet examen artium. Vi antager at alle disse, 
ligesom vi, har trang til ved denne leilighed at hædre 
hr. skolebestyrer Anderssen og give ham et udtryk for 
vor erkjendtlighed for det nidkjære arbeide, han har 
nedlagt i sin gjerning.

Med et bidrag af mindst 3 kr. fra hver antager 
vi, at der vil indkomme en sum, hvorfor kunde ind- 
kjøbes en eller anden passende kunstgjenstand — at 
overrækkes ved jubilæet som erindringsgave fra tid
ligere elever.

Undertegnede tillader sig derfor at indbyde Dem 
til sammen med os at bidrage til en saadan gave; det 
forudsættes overladt til os eller til en af os valgt 
komite1) at foretage indkjøbet, bestemme fremgangs- 
maaden ved overrækkelsen m. v.

Naar gaven skal overrækkes, vilde det være ønske
ligt, at saa mange som muligt af bidragsyderne mødte 
frem. Tid og sted vil nærmere blive meddelt.

J) Holtsmark, Nyhuus, Bergwitz, A. Kildal, K. Halvorsen.
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Det bidrag, De maatte ville yde, bedes snarest 
muligt og ledsaget af Deres visitkort indsendt til under
tegnede, overlærer G. Holtsmark, adr. Aas station, som 
vil kvittere for beløbet.

Kristiania og Aas den 2den juni 1905.

G. Holtsmark, 
overlærer, 1885. 

C. N. Gran, 
sekretær, 1887.

Peter Eger,

Haakon Nyhuus, 
bibliothekar, 1885.

S. H. Finne-Grønn, 
sekretær. 1888.

Chr. S. Mellbye. 
adjunkt, 1886.

K. Dybwad, 
advokat, 1889.

Sverdrnp Thygeson, Joh. K. Bergwitz,
sekretær, 1890.

A. Balchen. 
o.r.sagf., 1893.

Anton Heiberg, 
theaterchef, 189G.

O. Getz, 
pr.løitn . 1899.

o.r.sagf., 1891.

Ebbe Astrup, 
pr.løitn., 1894.

]. Hvinden-Haug,
pr.løitn., 1897. 

Einar Skavlan, 
slud, jur., 1900.

o.r.sagf., 1892.

Ar nt Paulsen, 
pr.løitn., 1895.

Hans Warloe. 
ingeniør, 1898. 

T. L. Johansen, 
cand. philos , 1901.

Bjarne Didriksen, Arne Kildal,
stud, jur., 1902. stud, filol., 1903.

Karen Halvorsen, 
1904.

Richard Johannesen,
1905.



Skoleefterretninger 1905—1906.

Skolen har som før været delt i 5 forklasser og 3 
gymnasieklasser. Gymnasiet har a) reallinje, b) sprgl.- 
hist. linje. 3) sprgl.-hist. linje med latin.

Lærerpersonalet.
Dette har i skoleaaret 1905—1906 bestaaet af 

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

1880.
Hatting, Sigurd, cand. theol., 1ste gruppe af sprogl.- 

hist. lærerex., f. 1866, lærer siden 1898, bestyrer siden 
1903.

Grøndahl, O. A.. cand. philos., f. 1847, lærer siden 
1881.

Østbye, Niels, adjunkt, f. 1866, lærer siden 1889.
Mørland, J., cand. mag., f. 1860, lærer siden 1890.
Mellbye, Chr., adjunkt, f. 1868, lærer siden 1892.
Braaseth, S., cand. mag., f. 1867, lærer siden 1895.
Bugge, Fredrik, cand. philos. f. 1866, lærer siden 

1902.
Løken, Halvor, premierløjtnant og math.-naturv. 

lærerex. 1ste gruppe, f. 1876, lærer siden 1902.
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Solberg, H., seminarist, f. 1879, lærer siden 1902.
Aubert, Carl, cand. mag., lærer siden 1902.
Damm, N., ingeniørkaptein, f. 1871, lærer siden 

1903.
Heum, O J., stud, philol., f. 1873, lærer siden 1903.
Kraft, K., cand. mag., f. 1873, lærer siden 1903.
Moe, Olaf, prest, f. 1876, lærer siden 1903.
Kristiansen, K. A., stud, philol., f. 1878, lærer 

siden 1903.
Buil, Edvard, stud, philol., f. 1881, lærer 1901—02
Houge, Harald, premierløitn., f. 1872, lærer siden 

1904.
Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881.
Nerdrum, Dagny, f. 1866, lærerinde siden 1890.
Møller, Maren, f. 1865, lærerinde siden 1892.
Møller, Louise, f. 1861, lærerinde siden 1902.
Klavenes, Sophie, f. 1875, lærerinde siden 1902.
Munch, Anna, f. 1874, lærerinde siden 1902.
Hornemann, Helene, f. 1857, lærerinde siden 1903.

Skolens kasserer er frk. Regine Anderssen.
Skolens vagtmester er Fredrik Steenstrup.

Disciplene.
Elevtallet har i det forløbne skoleaar været 260, 

hvoraf i gymnasiet 84 og i middelskolen og forskolen 
176. Af disse var 25 udenbys.

Lærebøger.
Religion.

Vogt’s lille bibelhistorie.
Luthers lille katekismus. Bangs udgave.
Landstads salmebog.
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Klaveness’s bibelhistorie for middelskolen.
Klaveness’s forklaring.
Poulsens kirkehistorie.
Nissens kirkehistorie.
Klaveness’s bibellære.
Gustav Jensens lærebog i troslære.

Modersmaal.

Daldorfs læsebog for begyndere.
Pauss og Lassens læsebog I IV.
Platou’s exempelsamling.
Mørlands grammatik.
Aars’s retskrivningsregler.
Kohts læsestykker paa landsmaal.
Norbys omrids af litteraturhistorien.
Lassens litteraturhistorie.
Nygaards oldnorsk læsebog for begyndere.
Nygaards udvalg af den norrøne litteratur.
Desuden verker af forskjellige forfattere med kom

mentar som:
Vetlesen: Norske digte.
Vetlesen: Jacob v. Tyboe af Holberg.
Bing: Udvalgte Epistler af Holberg.
Otto Anderssen: Den engelske lods af H. Werge- 

land, samt fremmede forfattere i oversættelse.

Tysk.

Knudsen og Kristiansens lærebog for begyndere.
Gundersens tyske læsebøger for middelskolen.
Gundersens tyske grammatik.
Westerns øvelser.
Kristiansens stiløvelser.
Kristiansens taleøvelser.
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Engelsk.

Brekkes engelske læsebøger for middelskolen. 
Fleischers engelske grammatik.
Eitrem: Engelske gjenfortællinger.
Brekke og Westerns forskjellige udvalg for gym

nasierne.
Eitrem lettere engelsk læsning.
Otto Anderssens Short History of English Literature.
Otto Anderssens English Literature.
Otto Anderssen og Eitrems Engelske klassikere.
Collins udgave af Shakespears „Merchant of VeniceA 
Westerns Institutions.
Forskjellig litteratur til hjemmelæsning saaledes 

Hugh Conway: Called Back, Conan Doyle: Bri- 
gadier Gerard, begge med glossarer af E. Trøan. 

Geelmuydens Engelsk-Norsk Ordbog ved Eitrem. 
L. Jensens glossar og ordsamling.

Fransk.

Bødtker og Høsts læsebog for begyndere.
Bødtker og Høsts franske læsestykker for gymnasiet. 
Knudsens franske grammatik.

Latin.

Ordings Latinsk elementarbog.
Schreiners latinsk læsebog.
Schreiners kortfattede latinske grammatik. 
Gjør og Johannesens opgavesamling.

Historie.

Siegwart Petersens Norges historie ved G. Storm. 
Johan Ottosens Børnenes Verdenshistorie ved Ræder. 
Sigurd Høsts lærebog i Verdenshistorie.
J. Raabes lærebog i Nordens historie.
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Ræders lærebog i oldtidens historie.
Schjøth og Langes lærebog for gymnasiet.
Historisk læsning for det spr.-hist. gymn. I—XII.

Geografi.

Geografisk schema af skolens lærerinder.
Horns mindre geografi.
Geelmuydens lærebog for middelskolen (ved Dr. 

H alvorsen).
Haffne>rs lærehog i fysisk geografi.
Alexanders lærebog i mathematisk geografi.
Haffners lærebog i økonomisk geografi.

Mathematik og regning.

Ole Johannesens regne„abc“.
Ole Johannesens regnebog for folkeskolen I
Ole Johannesens lærebog i praktisk regning.
Bonnevie og Eliassens geometri.
Bonnevie og Eliassens arithmetik for gymnasiet.
M. Alfsens plangeometri.
Johannesens trigonometri.
Guldbergs stereometri.
Holsts arithmetiske rækker.

Naturfag.

Sig. Tors billeder og beskrivelser af alm. dyr.
Sørensens lærebøger i zoologi og botanik. 
Holtsmarks naturlære.
Knudsen og Falchs Det menneskelige legeme I og II. 
Resvolls botanik.
Chr. Bonnevies Zoologi.
Isaachsens lærebog i fysik.
Holdt og Schøyen fysikopgaver.
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Examina.

Artium 1905.
Til denne examen fremstillede sig 22 elever efter 

skolens anmeldelse, af hvilke 21 bestod examen, nemlig 
paa:

Real 1 i n j en:
Arnesen, Engen, Tf.
Enderud, Carl, Tf.
Floberg, Syver, Ng. tf.
Graff, Oscar, Tf.
Mejdell, Thor, Tf.
Sjølie, Kaare, Tf.

Det sprogl.-hist. linje:
Aas, Valentin, Tf.
Andersen, Erling, Tf.
Askvig, Carl, Tf.
Asper-Jacobsen, Karen, M. tf.
Bausback, Georg, Ng. tf.
Christophersen, Jenny, M. tf.
Graff, Ragnvald, M. tf.
Johanssen, Richard, M. tf.
Jonson, Peter, Tf.
Solnørdal, Anna, M. tf.
Solnørdal, Olaf, M. tf.
Steenberg, Erling, Tf.
Tangen, Harald, Tf.

Det spr.-hist. linje med latin:
Holst, Reidar, Tf.
Sundt-Ohlsen, Eilert, M. tf.

Til middelskoleexamen fremstillede sig 21 elever, 
hvoraf 2 ikke bestod fuldstændig, 2 ikke ufuldstændig 
prøve.
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Skoiepenge.

1. Skolepengene for de forskjellige klasser er:
For 1ste forklasse kr. 50 pr. aar
— 2den ■» 100
— 3die til 5te 150
— 1ste og 2den middelklasse n 200
— 3die og 4de » 250 —
- gymnasierne 250

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

For den nederste af 2 brødre fragaar 0,3. Af 3 
brødre gaar den nederste frit. Af 4 brødre gaar 
den nestnederste frit, og for den nederste fragaar 
0,3. Yderligere nedsættelser finder ikke sted.

2. Skolepengene skal betales forskudsvis den 1ste 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 altsaa en discipel ind
meldes til et nyt skoleaars begyndelse, betaler han 
skolepenge til 1ste september.

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

5. Disciple, som ikke anmeldes til examen som sko
lens elever, fritages ikke af den grund for at be
tale skolepenge til aarets udgang. Til artium er
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lægges et gebyr af 40 kr., til middelskoleexamen 
20 kr. Af disse bestrides udgifterne ved examen. 
Det overskydende indsendes til kirkedepartementet.

6. Naar skolepengene ikke er betalt for 2 maaneder, 
kan bestyreren negte vedkommende discipel adgang 
til skolen.

7. Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes 
kun trængende disciple, som viser god opførsel og 
gjør god fremgang i skolen, og som har været 
skolens elev i mindst 2 aar og i denne tid betalt 
skolepenge.

8. Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bort
falder moderation for de øvrige, hvis ikke anderledes 
bestemmes.

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

Ordensregler.

1. Naar eleverne om morgenen kommer paa skolen 
samt ved friminutternes' slutning, gaar de straks 
ind i sine klasser og indtager sine pladse.

2. Ingen elev maa uden tilladelse gaa ind i en frem
med klasse. Eleverne maa ikke laane bøger eller 
skolesager af hverandre uden med lærernes tilladelse.

3. Raab og højrøstet tale er forbudt i gange og klasse
værelser.

4. Intet samarbeide i opgave eller stilskrivning maa 
finde sted. De skriftlige arbeider indsamles om 
morgenen af ordensmanden. Al læsning i gaarden 
er forbudt i frikvarteret.

5. Skolens inventar maa behandles med forsigtighed. 
Al skade erstattes af gjerningsmanden, eller hvis 
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han er ukjendt, af den hele klasse. Eleverne er 
ansvarlig, enhver for sin pult.

6. Elevernes bøger maa holdes rene og ordentlige.
7. I skolens værelser og gange eller paa gaardspladsen 

maa ingen kaste papirlapper eller lignende ting; alt 
saadant kastes i de dertil bestemte kasser i gangen.

8. Bøger og andre skolesager maa ikke ved skoletidens 
■ afslutning efterlades i pulten. Skrivebøger, karter 
o. 1. som gutterne har lov til at lade ligge paa 
skolen, anbringes altid i skabene.

9. Er en elev formedelst sygdom eller lignende tvin
gende aarsag uforberedt i sine lekser, maa saadant 
meldes før undervisningens begyndelse og ledsages 
af skriftlig bevidnelse fra hjemmet.

10. Tilladelse til at blive oppe i friminutterne kan for 
en enkelt dog gives af klasseforstanderen; ønskes 
saadan tilladelse for længere tid, maa skriftlig anmod
ning medbringes fra hjemmet med angivelse af grund.

11. Ingen fritages helt for gymnastik uden lægeattest. 
De, der for en enkelt time bliver fritaget for dette 
fag, opholder sig som regel i gymnastiklokalet eller 
i en klasse, hvor der læses.

12. Ingen elev fritages for sang uden efter sanglærerens 
bestemmelse.

13. Er en elev ved sygdom hindret fra at møde paa 
skolen, medbringer han, naar han kommer tilbage, 
bevidnelse herom fra forældre eller foresatte.

Hvor sygdom eller anden tvingende aarsag ikke 
er tilstede, maa ingen elev udeblive fra skolen uden 
forud indhentet tilladelse fra bestyrelsen.

14. a. Disciple maa ikke uden bestyrelsens tilladelse 
paa nogen maade optræde offentlig (f. eks. ved dra
matiske forestillinger, koncerter, turnfester o. 1.).

b. Diciplene maa ikke uden bestyrelsens tilladelse 
danne foreninger sig imellem, heller ikke op
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tages som medlemmer af andre selskabelige 
foreninger.

c. Cigar- og tobaksrøgning paa gader, veie eller 
offentlige steder er absolut forbudt middelskolens 
elever. De af gymnasiets elever, der har hjem
mets tilladelse til at røge, maa dog ikke gjøre 
dette i skolens omgivelser eller paa veien fra 
og til skolen.

Eleverne er forøvrigt skolen ansvarlig for sin 
opførsel ogsaa udenfor denne.

Ligeledes blev under 3die juni 1896 udfærdiget 
følgende instruks for klasseforstandere:

Klasseforstanderne har at vaage over elevernes for
hold i sin almindelighed, hver i sin klasse.

Særlig har de at paase:
at eleverne indfinder sig i betimelig tid,
at eleverne behandler skolens inventar og sine egne 

eiendele med varsomhed,
at sedler vedrørende fravær, fritagelse for gymnastik 

eller tilladelse til at være oppe i friminutterne er i 
orden,

at klassens skabe og døre aflaases og aabnes af paa- 
lidelige elever,

at klasserne ikke tilsmudses med kridt, blæk o. 1., og 
at papir lægges i kasserne, ikke paa gulvet eller i 
pulterne,

at udluftning gjennem vinduerne foregaar paa en saadan 
maade, at vinduesglasset ikke knuses eller beskadiges, 

at være de øvrige lærere behjælpelige med disciplinen 
og paatale og straffe de af dem anmeldte forseelser, 
efterat disse først er ordentlig undersøgte,

at søge inspektørens og bestyrerens støtte i alvorligere 
tilfælder, hvor de selv ikke vil overtage ansvaret.




