
 

 
 

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/


ont

ßffeQammers torbe og MeafJMe.

e If eeff rift
tit

feen offentlige tarnen

i ^uli 1859.

SBeb Stolen« iReftor.

Villet) ammer.
Srt)tt af $. 3. Selmer.

1859.



a. Sæterne.
^cb Ubgangen af SD?art8 SKaaneb b. 21. fratraabte 

Sapt. ©tyrane tyaa ©rnnb af militær æcforbring fin Poft 
fom Sæter i SDiattyematif, praftiff Stegning og Ptytyfif, efter 
en tyenbeb 9aarig æirffomtyeb tyer reb ©folen.

3 Satyt. ©tyraneg ©teb bar unber 23be februar b. 21. 
nbnæbnt til ©berlærer beb ©folen ©rutø Lunbe, Sanbibat i 
SJlineralogi og i Stealfagene famt æefttyrer af Stingeriges 
Stealffole. — ©a imiblertib ©berlærer Lunbe iffe fan tiltræbe 
fin Sßoft før bet ntye ©foleaarS æegtynbelfe, Wibe meb Sirfe= 
betyartementetø ©amttyffe Satyt. ©tyraneö §ag miblerttbig be« 
førgebe af Lieutenant 2(bolf ©ommerfelt, ber ligelebeS mib= 
lertibig tyar. obertaget Unberbtønmgen i ©tymnaftif, tybilfeit 
ben tyibtilbærenbe Lærer, Sapt. æeictymann, frafagbe fig fra 
Ifte 2Ipril fibftleben.

gorbelingen tyar bæret fom anført i programmet for 
1857, meb ben goranbring, at Unberbtøningen i Ptoberøs 
maalet tyar bæret beførget i lfte ffæl. SI. af ©berlærer 9?il= 
'en og i 2ben §1. SI. af 2Ibjunft Lbffe, famt i ©eografi i 

ben §1. SI. af Sanb. S)tcimcty. (Sfter btøfe goranbringcr 
i: fjorbelingen mi følgenbe:

1*
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SReftor Ijar Satin, S^bf!, S^orfT i 3 $., Satin (3 Simer) 
og Spbft i 2 8., Dtorff i 1 Sat. og SRealft. (1 
Stime) famt i be forenebe gælteSfl. (1 Sime).

©berlæm Ølilfen ©ræff i 3 8. eg 2 8. a, granit eg 
§iftorie i 3 eg 2 8., 9iorft (3 Simer) i 1 gæt 
lesHaSfe.

Slbfuntt IpaU Satin i 3 8. (3 Simer), 2 8. eg 1 8. a, 
©ræfl i 2 8. b; granff i 1 8. eg 9i.

2lbj. Sonneberg Religion eg Wntljifforie i atte Staffer, 
©eograft i be tré emerfte, granff i 2 gl., ©m 
gelft i 1 9t b eg 2 8. b.

2Ibj. Søtte Dtorff i 2 g[.. 1 8. eg 5R., 2 8.; Spbff i be 
tre neberfte SlaSfer; ©ngelft i 3 8.

Sapt. Sfjrane (fiben Iftc Slpril Stent, Sommerfelt) ?Dla» 
t^ematif og Stegning i alte Staffer.

Sanb. S^eol. -JReinid) ipiftorie i be tre, ©eografi i be 
to neberfte Slabfer; Stribning; Sang.

SRalermefter ©uren Seguing.

2. Sife^fene.

2$eb Slutningen af forrige Sfoleaar ear ©ifcipleiie« 
tal, fom i bet ba nbgione -ßregram anført, 51. 2lf bi^fe 
afgit efter Slaröepamen 11, nemlig 2 af 3bie Satiiifl. o eb 
©imiéfien til Uiiioerfitetet, 1 af 2ben Stealfl., 5 af førfte 
Steatfl. eg 3 af 2ben gælleøfl. Snbebærenbe Sfoleaar be= 
geübte altfaa meb 4-0 ætere ©ifciple, fortil fom 21 nboit» 
tagne, tilfammen 61. 3 Søbet af Sfoleaarct optoges enb= 
oibere 12 (l;ooraf 9 i Sannar), men itbgif 8, nemlig 1 af 
2ben Stealfl., 2 af Ifte Stealfl., 3 af 2beu gl. Sl. og 1 af 



Ifte 3'1. Äl. ©c 65 ©ifciple, ©folen for ©iben ^ar, ere 
faalebeé forbelte:

3bie ßatinftaöfe . ... 12.
2ben —■ .... 9.
Ifte — .... 7.
Ifte 9tealflaøfe .... 7.
2ben gælle$tlaé*fe .... 14.
Ifte — .... 16.

3 ©ifciple ßabe i bette ©foleaar npbt fri llnberbiSniitg, 
nemlig af 3bie Satinfl. SWarfuS ©initier, ©øn af (Snfefru 
©cfmitler i SiMjammer, og 3oßannes ©far, Søn af @aarb« 
bruger ©le ©far i Øier, famt af 2ben ßatinfl. ißeber 
grunb, ©en af Oaarbbrnger ©le SRegrunben i ©auSbal.

3følge bet i 3uni 1856 ubgibne program — ©ibe 17 — 
ubgjorbe bet famlebe Slntal af ©ifciple, fom til ben ©ib ßabbe 
npbt UnberbiSning i ©folen, fiben ben i Oftober 1849 traabte 
i S>irffoml?eb, 120, ßboraf 57 Senner af SmbebSmænb, 39 
af ©aarbbrugere, 20 af ^anblenbe, 2 af §aanbbærfere og 
2 af Wlamb i anbre SibSftillinger. 3 be fiben forløbne 3 
Slår ere enbbibere 67 ©ifcißle optagne, af ßoilfe bare ©øm 
ner af:

@mbeb§= eller offentlige S3eftilling$mænb 19.
Claarbbrngere...................................... 32.
£>anblenbc........................................... 10.
ipaanbrærfere ........ 5.
SBrngéfuIbmægtig................................... 1.

öfter fyorcclbreiteö Softeb bare af biéfe 67 ^jemmeße* 
cenbe i
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Oebammer , . . . . 16. 
@briftian$ Simt .... 24. 
§ebemarfenS Slint ... 18. 
Slubre lieber......................... 9.

Slf be t GbriftWuSSlmt bfemnebørenbe 24 falbe 19. paa 
©nbbrunböbalenS gogbert cg tun 5 paa ©botenS og SanbS. 
Slf bine ere 14, af bibfe 4 Sonbefønner.

Slf be i ^ebemarfenS Slmt bUmntebørenbe 18 falbe 9. 
paa §ebemarfeuS og 9 paa ©fterbaleuS gogberi. Slf bine 
ere 5, af bisfe 7 Sjonbefønner.

©et fees peraf, at ©ubbranbsbalen frembcleS meb §cn» 
fpn til ©fofatö SSenVttelfe ftaar pøit ober be anbre ßanbbü 
ftrifter, og at ©fterbalen forpolbSbiS taget tommer ®ub» 
branbSbaleu nærmeft. gra ©aloers gogberi ^ar ©folen 
enbnn ingen ©ifciple mobtaget.

3. Un&erbténtngcn.
3 be forte ©foleefterretninger, fom finbeS bebføiebe ißro» 

grammet for f. 31., Web af ben ber anførte @runb intet meb» 
belt om UnberoiSningen i bet ba forløbne ©toleaar. ßfter» 
følgenbe ©berfigt omfatter berfor ©folens Sirffombeb i be to 
fibftforløbne Star. $erbeb bil bemerteS, at ba ^ællcSflaSferite 
Ijabe eetaarigt SurfuS, gjælber, naar iffe anbertebeS er fagt, 
be anførte ißenfa for I)bert af be to Siar, fom ©berfigten 
omfatter.

norfF.
Ifte^ælleSflaSfc (4©inter ugentlig).. Øbelfe t©Wæ8ning og 

^orftaaelfe af bet Sæfte, efter »Sæfebog for æegbnbere" 
af en Særerinbe beb 9li§fen$ ißigeffole. @t Slntal ©igte 
(i 18ff 13) t famme Sæfebog lærte ubenab og frem» 
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fagte efter at jbære nøiagtigt gjennentgaaebe faabel fra 
Subpolbet? font fra Sproget? Sibe. ©et ææfentligfte 
om Sætiting?« og ©alebelene, nteb Unbtagelfe af be un« 
berorbnenbeSonjunftioner, er forft munbtlig gjennemgaaet, 
herefter gjennemlæft efter ©ojefen? banffe Sproglære, 
æeb -SWvelfen par ben i ©rammen ubfomne Stempel« 
famling til ©rammatiffen bæret benpttet. ©e ftriftlige 
£5belfer pare iobrigt beftaact i Slfffrtbning efter ©og, 
©iftat, Slebffribning efter ^ufommelfen af noget Ubcn« 
ablært, ftnnbom ogfaa af et forelæft eller fortalt Stpffe 
af let fortællenbe 3nbpolb.

2ben fællesflasfe (4 ©inter). ©planning og munbtlig ©jett« 
gtbelfe af bet gæfte efter 3'enfenö Sæfebog. @n ©el 
©igte i famme (i 18f§ 16) lærte ttbenab. ©ojefen? 
©rammatif gjennemgaaet, nteb forbtgaaelfe af be flefte 
Slnmerhtinger, og inbwt beb munbtlig og ffriftlig Slna« 
Ipfe. ©iftat og ffriftlig ©berfættelfe fra ©pbff, ©jen« 
gibelfe af Snbpolbet af et ubenab lært ©igt.

lfte Satin« og 9tcalfla?fe (3 ©inter). Sæfebbelfer efter ©pue? 
Sæfebog. Slogle ©igte i famme (i 18>§ 7) lærte uben« 
ab, pborunber bet ©æfentligfte af ©er?læren —jamben, 
9(napæ[tcn, ©rodjæen, ©aftalen, Slimet — er mebbelt 
og inbpbet. Stogie ©inter i fibfte §aloaar anbcnbte til 
£5belfe i at læfe Sbenff. §erbeb er be t ©pue? Sæfe« 
bog mebbelte grober af fbenffe forfattere benpttebe, og 
(i fibfte §albaar) ©egner? "Sari XII" lært ubenab. 
ßnfelte Staffer af ©ojefen? ©rammatif, navnlig (i fib« 
fte Sfoleaar) gæren om be forffjellige Slrter af Sætitiu« 
ger og Sretningsforbiitbclfeu meb abffillige llbbibelfer og 
©illæg. ©il ©puaaelfe af Sifterpcb i ^eriobebpgnin« 
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gen er lObe, Ilte og 18be Seftiou i Sorgens Seileb* 
ning gjennemgaaebe. §ber Uge en Ubarbeibelfe af let 
beftribenbe eller fortællenbe Snbbolb, nnbertiben ogfaa 
^orflaring af en let Slimenf ætning (©rbfbrog). efter en 
fornb munbtlig mebbelt fort ©ispofition,

2ben Satin* og DtealtlaSfe (2 Slimer), ^prfte Siar gJljlenfcl)* 
lægers Saulitnburs ©ag, Dtagnar Sobbrofs ©aga og en 
©el af ØrbarobbS ©aga. —. Slnbet Siar bet mefte af 
Øblenf^lægers forbens Oitber. 2lf Sorgens Seileb*. 
ning Slffnittet om bet figurlige Ubli^t. 5 begge ©fo* 
leaar en ©til i Slegelen bber gnben Uge.

3bie SatinKaSfe (3©imer). ffgrfie Slår. Slf Øblenfcblæger 
gjemiemgaaet §afon Sari, Slolf Srafe, Slagnar gobbrol 
og flere foriffe ©igte. §oocbfnmlterue af ©Qoulitcra* 
turens ^iftorie inbtil 3. 8. ^eibcrg, — Slnbet Siar. 
9Jleb bele SlaSfen gjemremgaaetØblcnfcblægerS ißalnatofe. 
og Salbers ©ob, af Sorgens Seilebning Slffnittet om 
©titens (Sgenffaber og ©illægget om Segreber m. o. 
Wleb neberftc Slfbeliug alene er i 2bet ^albaar gjennem* 
gaaet Salol bon ©bgboe og ben fsolitifle Sanbeffober, 
frembeleS gæren om be forftjellige ©igfo og ©tilarter, 
bobebfagclig efter ©bues gæfebog, meb Stempler, ben- 
tebe bels af bennc, bels af SBergrfanbS og Sergs 8æfe« 
boger. §ber anben Uge en Ubarbeibelfe og bber gnben 
en ffriftlig ©berfættelfe fra Satin.

Ifte gæfifSlluSfe (6 ©imer). SlalbolmS Sæfebog til- ©ibe 28. 
Sllt retrcberteret efter ftreben og rettet Dberfættelfe. @f* 
ter SoffeS fformlære barabigmatifl gjennemgaaet Søinin^
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gen af ©ubftantibet, Slbjeltibet (ilte ben blanbebe), pro» 
nominet og æcrbet, lært ©alorbene og Prcepofitionerne. 
©et Særte befceftet beb fMftlige Sibelfer.

2ben gællcSflaSfe (4 ©inter). Slf SlalbolmS Scefebog læft og 
retroberteret i førfte Siar 50 og i anbet 80 Siber. 3 
begge (Sloleaar gjennemgaaet fulbftcenbigt efter Sølles 
fortære ©ubftantibets, SlbjcltibctS, pronominetS og 53er» 
bets Coining, ©iibftantiberneS ®jøn, ©alorbene og bßrce= 
pofitionernc.

Ifte Satin» og iltealtlaSfe (3 ©inter). 3 ^bert af Starene tæft 
noget ober en ©rebicbel af lfte Slfbeling i SlutenrietbS 
ftørre Scefebog. formlæren fulbftænbig repeteret, bet 23ig» 
tigfte af Spntapen inbøbct efter æolleS äHaterialier, 
^bor^oS i anbet Star ^obebparagraferne af ^afuslecren 
gjenncntgaaebe efter ben af Sølle i Programmet for 1857 
gimte gremftilling.

2ben Satin» og 9ieall(aSfe (2 Satin» 2 ©inter, 2 Dleal» 3 ©i» 
mer), førfte Siar (SötljeS Hermann u. ©orot^ea, be 
flefte profaiffe og enlclte af be poetifle Sttjlfer af 2ben 
Slfbeling i SlutenrietbS Scefebog. —• Slnbet Siar «Spillers 
Söil^elm ©ell, be i bet foregaaenbe Siar ille læfte pro» 
faiffe og nogle af be poetiffe ©tpller af 2ben Slfbeling 
i ben ncebnte Scefebog. 3 begge Siar leeft extempore 
Slbffilligt af Diiifes Scefebog for SRetlemllaSferne, i fib» 
fte Siar omtrent 160 @iber. SJiunbtlig Øbelfc i at ober» 
fætte fra Slorft til ©ybfl (efter ©bues Scefebog eller en 
anben norfl 23og) i førfte Siar en Ijalb ©line (mer lige, 
i fibfte Siar til ubeftemte ©iber.

3bie Satinltasfe (1 ©ime). førfte Siar WljeS 3pbigenie, 
(Schillers 3ungfran bon Orleans, flere af be poetiffe
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Staffer i 2ben 2lfbeliiig og euTcIte af be ^rofatffe i 3bte 
Slfbeling af SlutenrietljS Sæfebog. ■— 3Inbet 2lar ®otl)eS 
®ß| b. S3erlid;ingen, ®d;iller§ SBallenfteinS Sager og 
©ie Piccolomini.

ÄvanfF*).

2ben <fælle§fla§fe (4 ©inter), ©et Sæfentlige af (formlæren, 
inb^öet efter 9l^n§ Sæfebog beb ^oblanb, 6 Stabe fam* 
men^ængenbe Sæfefti}lfer t famine Sog.

lfte Satins og SlealttaSfe (3 ©inter). 3 ^bert af Sfoleaa* 
rene tæft omtrent 40 Sibcr af 3)tagcr$ Sæfebog, Ifte 
^itrfitS. (formlæren efter SttratyamS’ ©rammatif; en* 
telte ftyntaltiffe ipobebregler gjennemgaaebe og inbbbcbe 
imber Sætningen.

2ben Satin* og KealflaSfe (2 ©inter), (fbrfte Siar fjele ®laS* 
fen 41 @iber af WlagerS Sæfebog, og bberfte Slfbeling 
beSnben 35 ®iber af SorringS Etudes literaires. — 
SInbet Siar 120 ®ibcr af ben fibftnæbnte Sæfcbog, for* 
uben nogle lettere Stoffer, bcr cre læfte extempore af 
og til i ©imenß Slutning, ©c vigtigere fbiitaftiffe Si* 
enbommeligljeber leiligtjcbSbiS efter ®raIjamS’ ®ram* 
matif.

3bie SatinflaSfe. ffbrftc Star Sorrittg Etudes 70 Siber, 
©itijoté L’liistoire de la civilisation en Europe ©i*

’) CwrcnSftcniniciibe niet' en nf irfebevartementet mtber 30tc ®cccnu 
Der f. 31. approberet Siermatptan for UitbertoiSiiingcn i t>e forenebe 
teerte og 3ieatfJolcr oil for gremtiben lluberoiäitingcn i bette Sprog 
bortfalbe i 2bcn fyl. Äl. og forft inbtrerte i 2bct Star af Ifte Sa* 
tin* og Slcatftaöfcb toaarige Änrfitö.
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be 1 til 59 og 304 til 353. —■ Slnbet Slat omtrent 100 
©iber af æorringS Etudes. 3 Insert «f ©foleaarene 
er tæft extempore Ijcnbeb 100 ©iber af SaSfenS 
tentporallæSntng for ©folernes ^ptere SlaSfcr".

ÆngelfT.

Ifte 91calflaSfe. 9teberfte Slfbeling (a). (3 ©inter). ^r=> 
fte Star SBittrnps tibligere ubgibne SæfcBog gjennetnlæft 
nteb llnbtagelfe af bet OJlefte af Lazy Lawrence ogtyele 
Caroline Cleveland. Slnbet Star SBittrnpS "SæfcBog for 
^ngre'1 (1858) fra ©ibe 29 til 58. 3 begge Star er 
bet Sæfte retroberteret, og formlæren gfcnnemgaaet efter 
SBittrups ©rammatit. 3 førfte Star bcltog 3 ©ifciple 
af 1 Öatinfl. b mob bennc Slfbeling i llnberbiSningen i 
©ngelff.

0 b er f t e 31 f b e I in g (b) (2 ©tiner). gbrfte Star 140 
©iber af SlntenrietljS Sæfelog, tyboraf be 60 extempore. 
SInbct Star omtret 100 ©iber af fantnte gæfelog, fjboraf 
36 eptanporc. 3 I?bert af ©foleaarene er 6 ©iber af 
bet iScefelogen gjennemgaaebe retrobertercbe, og nogle og 
t^ve ©iber af SRariBoeS©tilelog ffriftlig oberfatte, fform* 
læren gjennentgaact fitlbftænbig i SantmenBæng og be 
Vigtigere 9tegler af ©ijntayen leilig^ebSbiS unber SæS- 
ningen.

2ben OtealffaSfe (2 ©inter), gorfte Siar 106 ©iber i Slitten» 
rietl;§ Sæfebog, Ijboraf 56 ejtempore; SWarino fjaliero 
af æpron. 38 ©iber af SRariBoeö ©tilelog ffriftlig 
oberfatte. 3 fibfte ©foleaar ^ar benne SlaSfe ingen 
©ifciple Ijabt.
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Äattn.
lfte Satinfl. a (8 Simcr). -3 ^vcrt af Sfoleaarene bet Ste 

fentlige af SBøtmngSlæren (DJlabrig), Scpmibt« Sæfcbog, 
bet allermefte af lfte og pelc 2bet Slffnit (fabulæ), bet 
fibfte retrorerteret. 9lf Gornel er i førfte Siar læft W?il= 
tiabe«, Spemiftoflc«, Slriftibe«, Sßanfaitia«, (Sinton, 
Sprafpbnln« og Gonon, i anbei ^amil'car og ^annibal. 
3 begge Star er enfelte rigtigere fpntattifte Regler tete 
og inbørebe nnber Steningen.

lfte Satinfl, b (8 Sinter) gørfte 2Iar. Slf Gornel be 15 
førfte ^Biografier, beraf omtrent en Srcbicbel retroberte= 
ret; be 3 førfte SBøger af Sßpcebrn«, meb gorbigaaelfe 
af Sßrofoger og Gpiloger. SBøining«Iceren repeteret, 
fn«teen meb gorbigaaelfe af be flefte Slttmerfninger. 
3 fibfte Sfoleaar par beune Slfbcting ingen ©ifciple 
paßt.

2ben Satinfla«fe. førfte 2lar (9 Simer) Salfnft« Gatilina, 
3 af Gicero« Saler mob Gatilina, et llbralg af Ovidii 
Metamorph. (1040 33er«, efter Giepert). Extempore 
Cæsar b. g. 8be æog og Saltlift« 3itgnrtpa c. 97 
til Gaben. Dtcpcteret af formlæren fra § 34 til 117 
og gjenuemgaaet af Spntapen fra § 312 til 384. ©et 
æigtigfte af ^riftentifriteterne i Sammenpæng efter 23oje= 
fen« Seerebog og af Srcgber« DJlptpologi ben egentlige 
©nbetee (fra § 10 til 102).

SInbct ?lar (a 9 Sinter, b 8 Sinter). Sallnft« 3m 
gnrtpa bo 02 førftc kapitler, Gicero« 3bie og 4be Sale 
mob Gatilina faint 12 kapitler af Salen pro lege Ma
nilia og ligefaa mange af Cato major, Terents’s 
Andria. ®(a«fen« neberfte Slfbeling beøubcit fcerffilt 
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lieget af Cbriiel eg Ifte Stale niob Catilina. Sytemtyoré 
er af tyele Slagfen tæft ©allnft Sugurt^a fra ®aty. 63 
til 97 og af Cornel fra “De regibus“ og nb. SRetye« 
teret ®øiningSlceren, læft ürbbannel) eslæren og af ©tyn* 
taren fra § 300 til 212 og fra § 387 til 432. 2lf 
®ojefcnS Slntifbitcter er Slffnittet om OlomerrigetS ®e* 
boere læft i ©ammentyæng, forsnrigt tytytytyige Rensis* 
ninger unber Siningen af forfattetne. Cn ©tiil om 
Ugen.

3bie SatinflaSfe (2 Slimet). fnrfte Siar Sining 23be ®og, 
Cicero 4 Staler mob Catilina, Cato major fra Staty. 15 
til Silben, Tacili Germania, 200 ®er§ afOvidii Me
tamorph., æirgilg SSneibc 3bie 53., §)oratö’g übc't 
Ifte S3. Cjtemtyore nogle Staffer i flommers llbnalg 
af ©tyloalberenS forfattere. SlnbetSlar SivinS 22beS3., 
CiceroS Disputationes Tuscul. Ifte®. Staty. 1 til27. 
®irgifö SCneibe Ifte ®. ^orate’S über 2bcn ®. meb 
forbigaaelfe af 4be og 5te übe, og af ®reoene be to 
fibfte i Ifte ®. og tyele 2ben ®. (563 ®er$). Crtem* 
tyore tyoab ber iflemmerS Ubbalg er otytaget afVellej- 
us Paterculus og df Svetonius Slffnittene A. D. E., 
tilfammen omtrent 50 ©iber, famt mange af ©ttyfferne 
i .pcnriffenS ütygaber til ©berfættelfe fra Satin. Ole» 
berftc Slfbcling feerffilt Cicero Cato major fra Saty. 
15, 3bie og 4be Stale mob Catilina, 7 ®rebe af 
uiirö famt ^oratsüber Ifte®. mebforbigaaelfe af 11 
über. 3 begge ?lar retycteret enfclte 9lffnit af ®ram* 
matitfen og unber forfattcrfæSningen mebtaget forffjeßige 
©ttyfl'er af Slntitoiteterne og SOttyttyologien. 3 fsrfte Slar 
en ipjemmeftiil ugentlig, i anbet Cytemtyoralftiit —■ (trift* 
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lig eller nnmbtlig — til ubeftemte Sliber. 3 begge Siar 
enæerfion pber anbenUge. ©imittenberne i begge Siar 
repeteret alt bet til Spanien Slitium Dpgibne.

®ra?(F.

2ben Satiflaéfe a (5 Stimer) i begge Star ®oiningblæren ef= 
ter Stregber, pborbeb fim be itpbbenbige Slnmerfninger ere 
mebtagne. Stil 3nbvvclfe af Sßarabigmatiffen ere nogle 
®labe af ßunb.ö ßcefebog gjennemgaaebe; behüben bleb 
i førfte Siar læft 3 kapitler af Xenopponø Slnab. Ifié 
SBog og i2betSlar be to forffe kapitler af fammeæerfS 
4be Slog, Iftc ®ap. ogfaa retroberterct.

2ben Satinllaéfe b. gbrfteSIar (»Stimer) §erobian3bie®., 
pboraf retroberterct 6 kapitler, Ilom. II. 3 S3., 1—■ 
250. Slnbet Siar (4 Stimer) Xenopponö Slnab. lfte®. 
fra 3bie ®ap. til Snbcn, §erobot 3bie S3. flap. 1—14, 
fonters 3liabe lfte S3. 1—305. 3 begge Siar erfjorm« 
læren repeteret og enfelte ^obebregler af Spntapen leis 
ligpebSbiS gjennemgaaebe efter STOabbig.

3bie ßatinllaSfe (5 Stimer). gørfte Siar. ®egge Slfbelinger 
Hom. II. 7be og 8be S3, og fßlatoS triton; øberfte 
Slfbeling alene: Xenopp. Cyrop. 3bie S3, famt S3ion 
og 9Jlof(pit§, neberfte Slfbeling alene §om. 31. lfte S3., 
^erobot 3 S3. ®ap. 40—150, SßlatoS 3on. Slnbet 
Siar Xenopp. Memorabilia lfte®., §om. 31. 3btc, 4be, 
12te S3. £5bcrfte Slfbeling par berpoS i 2bet §albaar 
repeteret pbab fom af bet tibligere Sæfte opgibeb til 
amen Slrtium, og neberfte Slfbeling famtibig bermeb læft 
Xcn. Slnab. lfte ®. og be fbrftc 50 ®ap. af §erobot8 
8oe S3. 3 begge Siar jævnlige henvisninger til fDiab* 
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oigö ©tyntay, Ijboraf i fibfte Slar er læft i Sammen» 
l/æng lfte Slffnit Sap. 7, og enfelte Paragrafer af Sap. 
9, bet Sigtigfte af 2KobudIæren famt enfelte Paragrafer 
af gæren cm Soujitnf tionerne og 9?egtelferne. 3 Sil* 
minbeliglfeb er ingen Slnmerfninger mebtagne. • Sojefend 
Slntifbiteter benbttebeS unber Seedningen af forfatterne.

Keligion.

lfte og 2ben fællesflade i forening (2£imer). førfte Siar 
bibelff'e fortællinger fra Samuel til bet babpl. fangen» 
ffab famt af 3efu Siv, munbtlig fremftillebe. llbøalgte 
Sibelfteber lærte ubenab. Slnbet Siar fortællinger fra 
©fabelfen til Samuel og af 3efit gie. S begge Slar 
er Üatecddmcnö tre førfte parter gjemtemgaaebe og nogle 
^iftoriffe Pfalmer af Slnbrefend Samling lærte ubenab.

lfte Satin« og Dlealfladfe (2 Sinter), førfte Siar læft af 
Sibelen 2ben ©anmeld Sog, bc to Tongernes Søger, 
Slpoftlened ©jerninger iubtil Pauli Sirffombeb, 2)iattl)æi 
Seangelium fra 8be kapitel. Slf bet fibfte er lObe, 23be, 
24beSap. og ubøalgte partier af 8, 9, 11, 12te Slap, 
lærte ubenab. Pontoppiband forflaring lfte og 3bie 
Part. Slf §erdlebd ftørre Sibclpiftorie bet npe Scfta« 
mente tilligemeb Ubfigten oøer bets Søger. — Slnbct 
Siar: ubøalgte Ijiftorifte ©tafter af SUlofebøgerue, ben 
ftørre ©el af gulad Søangclium; af SJlattljæi trange» 
(ium Sjergpræbiffeitcn lært ubenab. 2ben, 4be, 5te Part 
af forvaringen, af §erslebd Sibeldftorie bet gi. ©eft. 
iubtil Ubfigten ober Søgerne.

2ben gatim og DlealflaSfe (2 ©imer). førfte Siar en ©el 
af (Sfaiad øg af ©abibd Pfalmer, af If bilfe fibfte flere 



æeré efter ©ifcipleneä egetæaig ere (ærte ubenab, 3oß; 
<5o. 14, 15, 16be ®a^., ubbalgte partier af bet n^e 
SeftamenteS ®w, beraf Slomerbrebet 6, 7, 8bc®ap., 
Ifte (ßeb, 33. Ifte, 2bct ®ap. tilligemeb ubbalgte SSerS 
af 3bie og 4be ®ap. lærte ubenab. Slf §er^Ieb§ ®i« 
bel^iftorie bet ni)e Scftamente. — Slnbct Slat: §joM 
53og, flere af ©abibg ißfalmer, ubbalgte ©teber af ißro= 
feterne, be forfte Samitier af Sol). @b., ubbalgte par
tier af fallit ©rebe og af Ifte Sol). 93reb. 3lf ære= 
oene og af^falmerne ere abffillige ©teber lærte ubenab. 
Slf æibel^iftorien bet gi. Scftamente.

3bie ßatmflaSfe (2 Simer). gbrfte Siar Sol). (5b. 13—17be 
®ap. faint ^Jauti 33rebe til (Salaterne og Cheferne ef= 
tér (Srunbteyten —■ Slnbct Siar 2Wattl?æi @b. ^ap. 1 til 
14 i (Srimbfyrogét S begge Siar: ©ntribS af ben 
djriftel. SroeSlære, l^borbcb Slabete ßebetraab er ben^t” 
tet. ©imittenberne ^abe ber^oS t Sobert af Siarene re= 
pcteret 23ibelbiftorien og libab ber er opgibet tilvanten 
Slrtium af bet nfie Seft. i ©runbfproget.

<iifiørie.

Ifte gællegflasfe (3 Sinter). S Ijbert af Siarene er t lfté 
^>albaar, bæfentlig efter ©norro, gibet en ubærligere 
munbtlig Oreuiftilling af be nterleligfte ißerfoner og be 
bigtigfte æegibenljeber af ^æbrelanbefå §iftorié fra 9Ji« 
gets Samling inbtil Olaf ben §ellige§ galb. 3 2bet 
ipalbaar er tæft 9?. 97iSfenS Særebog til ©ibe 81. Slb^ 
ffilligt af bet beri inbe^olbte ©tof er bleben gjort til 
©jenftanb for ubærligere munbtlig æeljanbling, ßborbeb 
bl. SI. @rube§ "i?arafterbilber" ere bentyttebe af bæreren.
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2ben ^æKeSHaSfe (3 ©inter). 3 bbert af Stavene sJ?i'3fen$ 
Særebog fra 9?omerne8 Erobring af Sliacebonien og ®ræ< 
fentanb til fjreberif ben 2ben af ^renOfenS ©ob (©ibe 
81 til 294).

Ifte Satins og 9?earøaSfe (3 ©inter), f^orfte Siar: af Slio- 
fené Særebog repeteret ben gamle og SJlibbetalberens 
ftorie og læft npt fra ben franfte 97eoolntion inbtil @n- 
ben; efter SagfehO Særebog læft be tre norbifte SRigerS 
§>iftorie fra ben ftore norbifte Strig til bore ©iber. —• 
Slnbet Siar: af røSfenS Særebog repeteret SOtibbelalberenO 
og ben npere §iftorie til ben franfte SRebolntion; af Sao* 
fend 8ærebog læft be tre norbifte 9tigerd §iftorie inbtil 
ben ftore norbifte ®rig. WSnnbtlig mebbelt Splitninger 
om gorbolbene i 97orge for §>aralb §aarfager, efter 
SOtundt bet norfte golfd §iftorie.

2ben Satin og= 97ealfla§fe (3 ©inter). durfte Siar Sadfend 
Særebog fra ©ibe 501 til 669, anbet Siar ben gamle 
^iftorie til golfebanbringen efter famme Særebog (til 
©ibe 244).

3bie Satintladfe (3 ©imer). Norfte Siar Sadfen ©. 171 til 
269 og fra ©. 651 til 761, anbet Siar bele ben gamle 
§ifforie, og bberfte Slfbeling tillige ben npefte ©ibd .£0 
ftorie fra ben franfte 9iebolution efter 9'ltfenO Særebog. 
3 ^bert af Siarene babe ©imittenberne behüben repeteret 
bet pele biftorifte ^Jenfum.

(Beograft.
Ifte ^ælleOflaOfe (3 ©imer). 3 pbert af Siarene Suropa og 

bet« ©tater, efter ©eelmupbenO Ubtog (©. 22—99).
2ben fyælteOtlaOfe (3 ©imer). ©et næbnte Ubtog belt gfen« 

nemgaaet i b^ert af Starene.
2
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Ifte Satin’ og StealtlaSfe (2 Slimer), gørfte Siar ißlatouS 
llbtog for SJlellemtlaSferne fra ©cpioeip til ßnben, an* 
bet Siar famme 23og forfra til ©cpineitj.

2ben Satin’ og SiealflaSfe (1 ©ime). gørfte Siar be tre 
norbtffe Stiger efter ©eelntitpbenS ftørre Særebog, an’ 
bet Slår IßlatouS llbtog for S)tellcniflaSferne fra IBegøn* 
belfen inbtil ©d;Weip.

3bie SatinflaSfe (1 ©inte). ißlatouS llbtog i førfte Siar fra 
©nropa til ©berige og fra Spanien til ©pbfflanb, i an’ 
bet Slår fra Snglanb til Slfrifa. ©imittenberne pbert 
Siar repeteret bet pele ißenfum.

naturlpiftorie.

Ifte og 2ben (2 ©inter), gørfte Siar ubbalgte
©pr af Srpbbpreneö, giftenes og 3nfefterucS KlaSfe, 
anbet Siar omtrent 50 ©pr af ^attebpreneS og gitgle* 
nes ®lasfe munbtlig gjenuemgaaebe.

Ifte og 2ben SiealflaSfe (2 ©inter), gørfte Siar Srpbbpre* 
neS, giftenes famt be bingebeelfebe og ,fftnbbingebe 3n= 
fetter efter Siebtes Særebog; omtrent 20 gemtalsplan« 
ter munbtlig gfenncmgaaebe. Slnbet Siar (Ifte Steal* 
flasfe) ißattebprene og gnglette efter ben næbnte Særebog.

MTat^ematiE

Ifte Satin’ og Stealtlabfe (6 ©inter), gørfte Siar pele®laS* 
fen ^olmboeS ©cometri inbtil § 84, oberfte Slfbelittg 
tillige repeteret ^olmboeS Slritpmetif til § 52. Slnbet 
Sl ar pele ßlaSfen Slritpmetifen til § 52. 3 begge Siar 
beSuben Øbelfer i Opløsning af Signinger og ©pgaber 
af Ifte ®rab.
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2ben ßatin= og fReattlaSfe (4Simer). durfte Siar £olmboe« 
®eometri (2bet ©plag) fra § 84 Hl ßnben, 2lritpmetil> 
len til § 59, repeteret (geometrien til § 84. 3 begge 
Star ppppige ©»elfer i ©pløjning af ligninger og ©p» 
gaber af lfte og 2ben ®rab.

3bie ßatinllagfe (3 Simer). fyørfte Siar Slritpinetif til § 59 
(2bet ©plag), (geometrien polt nb. Slnbct Siar: Dtepe« 
tition famt æepanbling af praftifte ©pgaber.

2ben SRearøaSfe (3 Sinter). Worfle Slav SI. Slrnbtfené Sære« 
bog peel gjennemgaaet. 3 inbebærenbe Siar gibeS ingen 
UnberbUning i Spfif, ba SlaSfen ingen ©ifdple par*).

’) gør at Unberbi^ningen i Slaturlære fan blioe mere frugtbringcnbe, 
enb ben pibtit par baret veb at inbffrænteS til be faa ©ifciplc, font 
gjenncmjaa 2ben Stealflabfe, par jeg i mit g-orjlag tit ©rbningen 
af gag= og Jimeforbelingen i næfte Sfoicaar anpoibt om Äirte^ 
bepartementetb Samtpffe til i gremtiben at tabe albrc ©ifcipte af 
lfte 9leaIHa§fe nteb tilftratfelig gærbigpeb i Stegning bcttagc i Hits 
betoningen i gpftl. 3£g papbe betrieb ifcer for Øic celbre Sons 
befunnet, ber i Slegelen altib afflutte bores Sfolebannetfe nteb lfte 
SteatflaSfe og gaa umibbelbart tilbage tit SaiibbrngöfvUerne. £Ofe 
ere gjerne fulbfommen ntobne til at tilegne pg gpftffenb -vobebs 
fatninger efter en populær gremftiüing — faaban font er anvenbt 
f. ®p. i Slrubtfenb Særebog — bet per ntaa anfeeS font ben ben-, 
figtäntaäjtgjte og boortil man i 2ben Stealt'tasfe bebuben af Stubs 
nenbiglfeben et penoift, ibet æifciptene mangle be tit en ftrengt vij 
benftabetig tBegrunbelfe fornøbne liiinbffabcr i ben tene SÄatpemas 
tit. Siaar limerne t gtjftf lagged famtibige nteb be franffe i lfte 
SReatttaSfe, i (mitte faabanne Sifcipte albrig beltage, oif bereb Sets 
tagelfe i pine ingen prattiff Ulempe mebføre, fuarerc fjerne en faaban.
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Kegntng.
lfte ^ælleSflaSfe (4 ©inter). ©e 4 (Speciel i tenæbnte ©at 

famt SBrøf, i bette Stoleaar tillige enfett Stegulabetri.
2ben ^ælleSflaSfe (3 ©inter). ©røt, entelt og fammenfat 

Stegulabetri.
lfte (og i Stoleaaret 18fJ tillige 2ben) StealflaSfe (2 ©inter). 

Sammenfat Stegulabetri, Stfeberegelen, Stentes*, ©elingS* 
og Selftaböregning.

©Fvivntng.

gælleStlaSferne (lfte 4, 2ben 3 ©inter). 3 ©egtyttbelfen 4 
©toleaaret tyabe Stile ffrebet efter ffølerens ©tyftrift tyaa 
ææggetablen, fettere drittelte, ifcer af 2ben gælleétlaSfe, 
efter ©og. 3 IDtaanebSbøgerne, tybori ber ftribeS een 
®ang maaneblig, og tyborfor ber gibeS Gårafter, tyabe 
Side ftrcbet efter ©og.

lfte StealtlaSfe (1 ©inte). 3 ©egtynbelfen af Staret efter ©ty* 
ffrift, fenere be Riefte efter ©og.

hegning.

■gælleSflaSferite (2 ©inter) Stette og frnmnte Sinter og ®on* 
turcr, fammeiifatte af faabanne. drittelte ©ifcityle lette 
©rnamenter.

Steatf(alferne (2 ©inter). SOtere fammenfatte gigttrcr og ©r* 
nainenter; cnfelte ©ifcityle tegnet efter Slobfe. Sllt 5ri* 
tyaanbötegning.

San g.

gngre Stfbeling, 32 ©ifcityle (3 ©inter), lært 8 to* 
ftemmige ipfalmcmelobier efter 2>etyren§’$ '|Cßfalmefangf)og for
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Stolen og ^pjcinmet"; fantt 8 toftemmige Sange efter pans 
(Stolefangbog. SEIbre Slfb eling, 18 ©ifciple (2 Sinter), 
12 Pfalmemclobier og 12 treftemmige Sange efter be nævnte 
Sangbøger. 5Dleb begge Slfbelingcr, ifær ben pngre, ere 
Øbelfer anftillebe i at træffe og polbe Sonen efter Opffrft paa 
SSæggetablen.

Sfølge Sob af 12te ©ftober 1857, inbepolbenbe (foran* 
bringer i be om Ejanten Slrtium' og be lærbe Stoler gjæl* 
benbe æeftemmelfer, ftal ber gibeg Eleverne i alle offentlige 
lærbe Stoler Slulebning til at erpolbe UnberViSning i bet en» 
gelfte Sprog, æeb ben unber 30te ©ecember 1858 appro» 
berebe UnberviSningöpIan er bet ineb ^enfpn til pint Sovbub 
anorbnet, at Unberbiöning i Engelff ftal inbtræbe i 2benßa» 
tintlaSfeS 2bet Siar og fortfætteS i øberfte gatinflabfe, til» 
fammen i 3 Siar.

§er i Stolen — poor allerebe tibligere abftillige ©i» 
fciple af lfte Satintlasfes øverfte Slfbeling fæbbanlig benpttebe 
Slnlebningen til at lære Sprogets Elementer i (forening meb 
lfte iRealflaSfeS neberfte Slfbeling, fe Program for 1856 Pag. 
31 — er i bette Sfoleaar ben beb Soben og Stoleptanen 
aabnebe Slbgang benyttet af alle ©ifciple i 2ben Satinfl. b 
og i 3bie Satinfl. a. Slite bisfe pavbe paa ben oben antp* 

, bebe Piaabe allerebe tibligere crpverbet nogen^Snnbftab i Spro* 
get. gølgenbe er i Sfoleaarcts Sob gjennemgaaet: 
,2ben Satiff. b (2 Sinter). Omtrent 160 Siber af Sluten» 

rietpS Sæfebog, beraf penimob be to Srebieparter extern» 
pore, (formlæren efter SBittrupb ©rammatif, be fterfe 
æerber lærte efter ben af Slbj. Søtfe i programmet for 
1858 givne ffremftilling.



3bie Satinff. a (1 Sime), StpHerne. 1. 2. 3. 6. 8. og 9 
i æjittrups ftørre Sæfehog, tiffammen 56 Siber.
llnbcrbisniiigen ^ar bæret beførget t 2ben gatintt. b af 

2lbj. fRønneberg, i 3bie Satinfl. af 2lbj. Søtte.

4. ^nbvielfen af &et n^e Sfolelmö.

3følge ben mellem bet Offentlige og lillehammers ©om« 
mune trufne ObcrenSfomft paaligger bet benne at forftaffe 8o= 
tale til ©folen og til Solig for bens Seftprer. 3 be førfte 
^ar Star benpttebeS bcrtil et leiet §mS, ber afgav tilftræff'e* 
lige og ret gobe Setbemmeligheber efter Stolens banærenbe 
Omfang. ’ £a man var bienen opfagt h«3 flpttebeS Stolen 
i SIpril 1851 til lillehammer ®aarb, fom ©ommimen Staret 
forlib beb ©job bar bienen (Sier af. 5D?eb bette til ganffe 
anbet Snig opførte, temmelig forfalbne^ms meb labe, træt 
fulbe, titbel« meget fmaaSium, maatteSfolen bepjælpe fig i 
be følgeube 6} 2lar, niebenS ber anbenftebS leiebeS Solig for 
bens Seftprer. (Sfter Stolens i 1854 foregaaebe Ub bibelfe 
til fulbftcenbig tab Stole, inbgit lillehammers gcrmanbftab 
meb ^orefpørgfel om, pborbibt bet hibtil beb enhber gPrhanb« 
ling om og Se^ilgning til Stolen tagne gorbeholb om bens 
§enflpttelfe til et anbet Steb paa Oplanbene bilbe blibe be« 
nettet eller ei. 2^i 1,cen Sis^eb herom funbe ©ommimen na« 
tnrligbiS itfe inblabe fig paa at bpgge StolehuS, hbab bog 
nu paa ®runb af Stolens Ubbibelfe bar hiebet enb mere paa« 
trængenbe. (Sfterat man hobbe mobtaget tilfrebsftißenbe ®r= 
Hæring i benne §enfeenbe, fattes Spggeforetagenbet ibert ef« 
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ter ^lan og tegninger af Slrtitett Goltermann. Giften 
1858 rav Sugningen faaribt fulbenbt, at ben ben 5te 9lo’ 
»ember funbe inbrieS far herefter at tages i æntg reb Un* 
berbiSningen.

^aa Onbrielfegbagen famlebeg, libt før ben alminbelige 
geftüßfjeb ftulbe beg^nbe, ©folens ©tfciple, gæreme, gor* 
ftanberffabet, bet tilfteberærenbe Siebtem af ©fpratet, nogle 
af Omegnens kræfter, fom reb benne Slnlebning ^æbrebe ©fo
len meb fin Stærbærelfe, i bet gamle ©fole^uS. ©fterat ©fo* 
len® Wtor ^arbe Ijenbenbt nogle Orb tillærere og ©ifctyle, 
git man i ißroceSfion til bet nl;e ©foleljuS, i ^biS geftfal 
imiblertib IBi^enS ^ormænb og 9?epræfentanter og faa mange 
af bens og Omegnens beboere, fom Slummet tillob, Ijarbe 
famlet fig. 3nbrielfeSaften, ber i ætffo^onS gorfalb ubfrr* 
tes af fyorftanberff abets SReblem, ©ognepræft Ctmg, inblebe* 
beS af ©folens ^Religionslærer meb en efterat en til 
Slnlebnmgen forfattet fßfalme rar affmtgen af ©folens ©i* 
fciple. giW og efter 3nbrielfeStalen affang bisfe følgeube 
Sang af §enr. Offen.

(SJlel. 3 tRofentiinb unter Sagas .§>al.)

Slem’ Sien («Sner, og SfogeitS g-tor 
ger UøBjaftsftatfeit maa rige, - 
$er rier into ri en Urtegaarb 
ger Slantens erige Slige.
©en ligger Ijoit paa Älippegrunt, 
©en ftaar nteb fDlure tnjgge; — 
®ttb figne ntiibi fra benne Stunf 
©et Sært ri l;er mon l’pgge!

Tlen gjeltcts Sønner be reeb faa rei, 
9(t Urt fait artet paa $eieit,
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21t Xollenö Xop, bet ben gror paa gjelb, 
SJtob Simien fjceft finber Seien;
©e Beeb at Straa. bag Sergets Ur 
it an gplbne breiter beere; — 
Saa trises og bag SfolenP UJlnr 
©cn grøberige Seere!

Xbi ®iib oil fenbe fit ©obbeir neb 
Xü Urtegaarbcn berinbe, 
®aa XanfenS Spirer, faa ülanbeuS Sæb 
Sig frem til SKobning fan binbe;
£an ffjænfc grimartb Stiftning niilb, 
Dg Sob fra SibetS Sibber;
Xbi Jyrihift trænger Xanten tit, 
Som Saaren guglethibber!

• **

Saa btrr ba biet til Sjælerøgt, 
©u Slanbenb heilige $abe!
©et grø fyer lægges, bet fpire trpgi 
Ubobcr Slægternes ®rabc!
Stil albrig BibctS Saarnatnr 
gra SfoleftnenS Xante, - 
Dg fee i StoicpufetS SÄur 
®t Saini, men ei en. Strante!,

löpenö fyormanbffab ^abbe foranftaßet eit fefttig SKib* 
bag, Ijuori faaniattge beltoge, font, ßofalet tißob.

©et ntje @fole^it§ ^ar en fri og ualnttnbeltg. fntul 33e= 
(tggen^eb paa ©fraanüigen fige op for Sirfen og ben aabne 
ißlabö bagom benne, bet faafafbte ©orb. gra bette og ben 
tilftpbenbe ^obebgabe er bet abfftlt reb en 75 Slien breb og 
200 Slien lang, ubcbpgget ^Jlabé, font agtes beplantet og 
inbrettet til en liben ^art. ©et beftaar af en SWiirfteiiS* 
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Røgning, 60 Slien lang og 22 Slien breb, inbetyotbenbe 2 (Sta* 
ger foruben Sjdberetage, alle belte efter Sængben beb ®orri* 
borer, forfra ber er fri Onbgang til alle Stum. Unber* 
etagen iubetyolbcr 9 tpfe, rummelige omtrent 6 Slien tybie 
^laSfebærdfer, tyboraf 5 i en fammentyængenbe Støtte, ©ber* 
etagen 33olig for Stettor famt ßojaler for «Stolens Samlin* 
ger af æoger og Slatnralier. ^felberetagen afgiber, foruben 
Sjelbere og nogle anbre uboenbige æefbemmdigtyeber for Stet* 
tor, tillige æolig for Sfoteotybarteren. 3 en ®agbtygning, 
ber gaar mb fra DJtibten af ^obebbtygntngeu og abffiltcr Si* 
fcitylcneS ©umlctylabS fra SteftorboligenS ©aarbStylabS, finbcS 
foruben llbtyuSrnm en ©tymnaftitfal, 22 Silen lang, 10 Slien 
breb og unber ^bælbct 11 Slien tysi., famt forftynet meb tem* 
melig fulbftøiibigt Sltytyarat for ©tyranaftifnuberbismugen. ©et 
tyængenbe og faftftaaenbe Sltytyarat er faatebeS anbragt, at bet 
tan borttages, naar man bil anbenbe Salen fom geftlofalc.

@t og Slnbet ftaar enbnu tilbage af Stoletyufets fulb* 
ftambige llbfttyrdfe, nabntig bets gorftyning meb SSanb. ^aa 
®runb tyeraf laber et ful.bftænbigt Stegnftab ober Otygbærtcts 
tyele ^oftenbe fig enbnu itte iftanbbrmge. Diaar Sllt er fitlb* 
ført og enbeligt Stegnftab otygjort, bil førft en ©berfigt ober 
bette og ober SBtygbærfetS ^iftorie tunne gibes. §ibtil er 
mebgaaet imellem 17,000 og 18,000 Styb., tyboraf 6000 
ere bættcbe bob Silftub af OtyltySningSbaifcnetS f^onb, bet 
ivrige bob Saan for SlommuneuS Stegning af famme gonb.
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©il foreftaaenbe ©janten Slrtinm ere fblgenbe ©ifcitylc 
anmelbte fra ©folen:
SotyanneS ©far, ©btt af ®aarbbruger ©le ©far i ©ier, 

fbbt i November 1837, inbfat i ©folens neberfte Slabfe 
i Slugnft 1853.

^eobor Styriftotytyer ©letyr, ©bn af SltntSftyfifitS ©letyr 
tyaa ^ebentarfen, fbbt t SRovember 1838, inbfat i ©folens 
neberfte SlaSfe i Sannar 1851.

Sben SInttyon ©tyontaS Sanbmarf, ©bit af ©orenftriner 
Sanbmarf i ©bnbfjorb, fbbt i ©eptember 1842, inbfat 
i lfte SatinflaSfe i Slugnft 1853.

SOiarfns ©obentann Styng ©d)nitler, ©bn af afgangne 
©ognetyræft ©ttynitler i ©alberS, fbbt i Suli 1839, inbfat 
i ©folenö neberfte SlaSfe i ©ftober 1849.

Sotyan Styriftian §eitcty Sllfing, ©bn af ßatyellait pro 
loco Sllfing i Sanb, fbbt i Suni 1840, inbfat i lfte 
SatinflaSfe i Sannar 1854.

Martin Saurits Sarfen, ©bn af IßrofuratorßarfeniSibS* 
bolb, fbbt i SDcai 1841, otytagen i ©folens neberfte Slaöfe 
i. Sannar 1852.

Slf be to ©ifcityle, font i forrige Siar bimitterebeS til 
Uuiberfitetet fra benne ©fole, ertyolbt ®eorg SSiltyelnt SBinS- 
ne§ Laudabilis (2,083) og ©le Styriftiati ®lberfen Haud 
illaudabilis (2,666).
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®runb af babtommenbe Særer« æortreife i ntili* 
tære Sjenefteforretninger ^abe gruberne i SOlatfyematif cg 
Oiegning maattet foregaa før æegijnbelfen af ben offentlige 
©janten, ©enne af^olbe« iøbrigt oberen«ftemmenbe nteb ef= 
terfølgenbe Sabel. Sil at oberbære -ßroberne og æetjenbt 
gfbrelfen af ^arattererne inbb^be« Ijerbeb ©n^ber, font in= 
terebferer fig for Stolen« Slnliggenber.

ftr. Sange.
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EXAMENSTABEL.

(T. betyder Fællesklasse, L. Latinklasse, R. Realklasse.

Hvor ikke anden Tid eller andet Sted er anført, begynder Prø
verne Kl. 9 og afholdes med 3 L. i Klasseværelset Nr. 3, med 
2 L. i Nr. 6, med 1LR. i Nr. 7, med 2 F. i Nr. 4, med 1F. i Nf. 5).

Fredag den 1ste Juli.
3 L.
2 L. Norsk Stiil Kl. 8.
1 L. R.

Lördag den 2den Juli.
3 L. Latin .... . Lange.
2 L. Historie . . . • . Nilsen.
i L. R. Fransk . . . • . Hals.
2 F. Historie . . . • . Meinich.
1 F. Religion . . • . Rönneberg;

Mandag den 4de Juli.

3 L. Tydsk . . . , ♦ . Lange.
2 L. Geografi ; ; 4 , Rönneberg.
1 L. R. Norsk . . , . Lökke.
2 F. Naturhistorie Kl. 111 . Rönneberg.
1 F. Norsk . . . . Nilsen.

Tirsdag den 5te Juli.

3 L. Historie . . 4 4 . Nilsen.
2 L. Latin 4 4 . Hals.
4 L. R. Tydsk . . . . Lökke.
2 F. Religion Kl. 8 . 4 . Rönneberg.
i F. Naturhistorie Kl. 111 . Rönneberg.
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Onsdag den 6te Juli.

3
2 
2
1
2 
1

3 
2
1
2 
1

3
2
1
1
1
2
1

3
2
1
2
1

L. Fransk . . . .
L. Tydsk Kl. 11 .
L. b; Engelsk
L. R; Geografi Kl. 10|
F. Tydsk . . . .
F. Historie....

. . Nilsen.
. . Lange.
. . Rönneberg.
. . Rönneberg.
. . Lökke.
. . Heinich.

Torsdag den 7de Juli.

L. a. Norsk ....;. Lange.
L. Religion Kl. 8 . Rönneberg;
R. Naturhistorie Kl. 11| . Rönneberg.
F. Norsk ...... Lökke.
F. Geografi ..... Heinich.

Fredag den 8de Juli.

L. Religion Kl. 10 , . . Rönneberg;
L. Fransk ...... Nilsen.
L. Latin (i Klassev. Nr. 2) Hals.
R. b. Engelsk... Rönneberg;
R. a. Engelsk Kl. 10| . . Lökke.

l Norsk, siiriftlig.
F. I

Lördag den 9de Juli.

L. Geografi Kl. 11 . . . Rönneberg.
L. Græsk (i Klassev. Nr. 2) Nilsen og Hals;
L. R. Historie ...... Héinich.
F. Fransk ...... Rönneberg.
F. Tydsk............................ Lökke.
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Mandag den Ilte Juli.

3 L. Græsk . . . Nilsen.
2 L. Norsk . . . . . . Lokke.
1 L. R. Religion . . . Rönneberg.
2 F. Geograli . . . . . Meinich.

Fredag den 8de Juli Kl. 11 bedömmes Disciple
nes Fremgang i Skrivning og Tegning.

Tirsdag den 12te Juli bekjendtgjöres Karakte
rerne. Ved samme Leiligbed aflægge Disciplene Pro
ve paa deres Fremgang i Sang.

Torsdag den Ilte August Kl. 9 proves de til Op
tagelse Anmeldte. Fredag den 12te begynder Un
dervisningen igjen.


