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Stolen« Organifation er freinbele« ben famme fem t 
programmet for 1863 fortlaret: 2 etaarige {ycetfeSHaSfer, 
Ijborpaa følge for bein, ber beftemme« for ©tuberinger, 2 
etaarige og 2 toaarig SatinHaSfer, for Slubre 3 9tealt(a«fer, 
Ijboraf to etaarige og en (ben øberfte) toaarig. ©i«fe fibfte 
gaa jæbnfibe« meb og ere i be flefte Unberbi«uiiig«fag for^ 
euebe meb be tilfbarenbe SatinHa«fer. SRen ibet ®la«feinb* 
beting er bleuen uforanbret, er bet inbtraabt en ilte ubæfent« 
lig ^orbebring i Siealafbelingeu« gor^olbe berbeb, at bei« et 
formen farmet Unberbi«ning«fag (Sonftrnftionöteguing) er fom» 
men til, bel« ben tibligere altfor oibtgaaenbe forening af alle 
StealtlaSferne i be til 9laturl)iftorie og praftift Stegning an« 
benbte Stimer Ijar beb Slntagelfen af en hjælpelærer tunnet 
pæbes, Ijborbeb bet er bleuet muligt at naa' bet i Unberbi«* 
ning«planen af 1858 for Stealafbelingen opftiHebe SRaal og# 
faa i biofe ffag, bbab før ilte bar ©ilfælbet, uabnlig i 9?a= 
tur^iftorie.

©ifciple funne optage« i Sliberen af 9 Siar, naar be fan 
læfe meb gærbig^eb i æog, ffribe Sammenftrift og regne be 
4 Specie« i bele ©al. Sfolepengene ere 18 Spb. i geeßeö« 
tlaSfeme, 24 ©pb'. i Stealtlasfeme og 3O@pb. i ßatinfla«» 
feme, meb SIfflag af 4‘for 2ben ’og | for 3bieGrober, naar
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flere ®røbre fämtibig benytte Stølen. SnbpribtnngSpéhgé 
erlægges nteb 4 Spb. af enpoer, font optages, naar brø itfe 
før ^ar »æret Sle» af nogen anben offentlig Stole.

U)ifcivle»e- Slfflangöejamiiia.
S5eb Ubgioelfen af fibfte program (3unt 1863) paöbé 

©folen 85 Sifciple. 2lf bisfe nbgit 3 ttnttbbelbar før og 5 
efter SlarSeyamen, 1 ©imitterebeS til llniüerfitetet. Stole* 
aaret 18$J begpnbte faalebeS nteb 76 ælbre ©ifciple, b»or* 
til font 18 Slpoptagne, altfaa nteb talt 94 ©ifciple.

Sfter Slfgang i SfoleaaretS Søb fluttebeS bette nteb 90 
©ifciple, b»oraf 24 i fælles*, 24 i Steal* og 42 i Satin« 
tlasferne.

2(f bisfe 90 bleoe 5 biniitterebe, 3 fil Uniberfttetet, 2 
efter fulbenbt RnrfuS i Stealafbelingen. 13 nbgit uben at 
pa»e fulbenbt Sfolcturfusfet (bcraf 3 fra 2ben Steal*, 4 fra 
Ifte Steal* og 2 fra 2ben ^ælleSt(aSfe), igjen 72.

æeb £)ptagelfeSprø»en i Slitguft 1864 inbfotn 16, ber 
tiüagte be tilbage»ærcnbe 72 ubgjør 88, b»ornteb Sfoleaaret 
18H følgelig begpnbte.

Sfter Siilgang (5) og Slfgang (10, hvoraf be 7 i fib* 
fte ^Bartal) i SfoleaaretS Søb er DifcipelantaHet nu (15be 
3uni) 83, faalebeS forbelte:

4be SatintlaSfe .... 10. 
3bte — .... 14.
2beu — .... 10.
!fte - . . . . 10,44
3bte SiealtlaSfe .... 3.
2ben —* .... 7.
Ifte - . . . • 4.14>



a
2ben. gælleSflaSfe.
ifte —

12.
13- 25

Silfammen 83.
Sil Sammenligning anføres ber for be 10 fibftforiøbne

Star Siebentes SIntal i 3uni (Stoleaarets Slutning.) og. i
§Iuguft (Stoleaarets æegbnbelfe).

1856 .
Suni.

. 52. .
Sluguft.

. . 58.
1857 . , 54. . . . 57.
1858 , . 51. . . . 61.
1859 . . 65. . , . 79.
1860 . . 81. . . . 97.
1861 , . 92. . . . 104.
1862 , . 88. . . . 94.
1863 . . 85. . . . 94.
1864 . . 90. . . . 88,
1865 .

S januar 1865
. 83.
bar Slntaltet 92.

gov SibSrummet fra 1849, ba Stolen traabte t 33irf» 
fombeb, til 1855 finbeS Cpgabe i Programmet for 1856, 
Sibe 19.

Stolen bur fibeu bens Oprettelfe bæret føgt af i Silt 
340 Sieber, ^boraf 228 bube benyttet @ælleS- og) SKeal- 
tlaSferne, 112 (gælles« og) ßatintlaSferne. Sntelte bube tun 
benyttet gælleStlaSferiie, nogle alene 9?eal< eller ßatintlaS» 
ferne.

2)teb §enfbn til ^jemftabn Ijenbørte tun 89 til Side« 
bummer, 251 bare fra anbre Stebre. Glaubt bisfe ftaar 
be gubbranbSbalfte gogberier øberft; herefter tommer §ebt= 
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martens og SifterbaleuS. gra be übrige T)iftritter i Gføi* 
ftianö og ^ebemarfenS rimter ^ar Søgningen i bet §ele tun 
bæret ringe,

griplabS var i Stoteaaret 18g| tilftaaet følgenbe Gie« 
»er: 1. SI?. Gomheron, Søn af ©jøbmanb G. i Sttteham» 
mer, 2. D. 9?^uh«, Søn af afbøbe iBrugéfulbmægtig 92. 
i Srhfil, 3. 'p. ^elgebh, Søn af Stræbber §., 9?æ$ ßaa 
^ebemarten, 4. G. 2trnefen, Søn af Sirtefanger 21. i Sier, 
5. Zl). 23ørrefen, Søn af Snebter ®. i Sillehammer, 6. §. 
§alborfen, Søn af Sergeant §. i SSaage, og fra Ifte 3a« 
nuar 1864 7. §anfen, Søn af Sartain øaa UongS« 
biuger.

3 inbebærenbe Sfoleaar har griplabS bæret tilftaaet be 
unber 9tr. 3 til 7 obenfor næbnte, enbbibere til G. Suleng, 
Son af ©aarbbruger 3oh-S ißeberfen S, i fønbre gron og 
21. Gføiftie, Søn af Sogneprøft G. i norbre grøn, famt 
§>al»friblabs til G. Slinlenberg, Son af for^enbærenbe ®or= 
fioral ®. i lillehammer. £>e to fibftnæbnte henføre til 2hen 
SRealflaSfe,. be Übrige til en af Satintlagferne.

3 1863 bimitterebeS til llniberfitetet 1 og i 1864 3 
©ifciple. Ubfalbet for bisfes æeblommenbe af Gjamen 2te 
tium fammenfølbt røeb Ubfalbet af Stolens 2IfgangSejamen 
fees af nebenftaaenbe Sabel.

gor be meb føtinffolerne forenebe IRealffoIer opfiillebe 
forft ben i 1858 aføroførebe alminbelige UnberbiSningfølan 
for be forenebe Stoler et heftemt W?aal, uben hbiffet bor tib* 
ligere ilte tunbe bære Sale om en afftuttenbe 2lfgang8eyamen. 
3 ben fibeu forløbne Sib habe tun 2 5Realeleber fulbenbt SRe* 
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alturfuöfet og unberlaftet fig Afgang Seamen, nemlig 9iieK 
Stielfen, Son af politibetjent i ßillebammer og Otto 23= 
Sange, Søn af bettor 8. fammefteb«. Ubfalbel er augibet 
paa nebenanførte Sabel.

3 be biéfe (Slever mebbelte Slfgangßteftimonier Bleb bet 
bemertet, at bet i UnberbiSningSplanen for SRealafbelingen op* 
ftiöebe 2Jiaal: ilte funbe anfeeS for bereS 23eblommenbe fulb* 
ftænbig naaet, efterfom be flet ifle barbe bart Unberbisning 
i ^onftruftionStegning og be, paa @runb af ben oben om* 
talte bibtbrebne Sammenflaaen af IRealflaSferne i be natur* 
biftorifle Simer, ifle b^be bragt bet faa bibt i ^Sotanif, fom 
pianen antpber.
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1. ßarl $01. «Sc^ou^ciber ex. artium 3 2 T 1 ¥ ¥ 2 i T 2 ¥ 19 n Laudabilis.
(1863) Sfoleeyamen 3 3 2 2 2 2 tf 2 2 2 2 2 24 11 9Jleget gobt.

2. S^eobor 91. ®. 
Sout^eron

ex. artium ¥ ¥ ¥ ¥ T T ¥ 2" J T 1 23 12 Laudabilis.
Stoleeyamen 3 3 2 3 1 2 2 1 3 1 1 1 23 12 lieget gobt.

3. garl ©rammer 
©Sbenfen

ex. artium 4 ¥ ¥ ¥ "% 2 ¥ “3 ¥ ■3 ¥ ¥ 32 72 Haud illaud.
Sfoleeyamen 3 2 2 4 1 3 1 2 3 4 3 2 30 12 9Jleget gobt.

4. Clmuö 91^uu8 ex. artium 2 2 2 2 1 2 2 "2 T ¥ 1 T 22 I2 Laudabilis.
«Stoleejamen 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 1 1 24 12 lieget gobt.

Wnm. Web 11 SjanunSfag gi»er en Sum. af 27 labere Eaub, 35 tabene §aub, 41 tabefte 5lon.
Web 13 ®ø. . . — , 30 . — 39 . — 45 . —
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D. 53. Sange 2 3 2 ' 2,5 1,5 2 3 1 1,5 1 2

1 
1

i 2,5 1,5 31,5 16 2Reg?t gebt.

SR. SRielfen 3 2,5 1,5 1/5 1 2 2 1 2 1,5 1,5 2 2 i 2 2 28,5 16 Wieget gebt.
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Sæterne.
3 afgangne Slbjunft StpimebergS ^(abå ubnæbnteS un« 

her lObe ©f tober 1863 Hanb. ttyeol. Sliberi Sanbftab, ber til« 
traabte poften i Slobember næftefter. Unber Sebigtyeben bar 
Sanb. ptyilof. §artbig Sasfen anfat font hjælpelærer.

Unber 27be februar 1864 blev Hanb. mag. Sommer« 
felt, ber fiben Oftober 1860 tyabbe tyabt Slnfættelfe fom Si« 
melærer beb Stolen, ubnæbut til Slbjmitt beb Sergens Ha« 
ttyebralftole, men forblev meb HirfebepartemeutetS Samtptte 
i fin Stilling tyer beb Stolen inbtil StoleaaretS @nbe. 3 
bett lebige ißoft anfatteS unber 7be 3uli Hanb. Styeol. h« 
SteberS, ber tiltraabte beb StoleaaretS Segpubelfe i Sluguft. 
Sil at befprge enbel af StegneunberbiSitiugen, tyborfor Steal« 
(æreren maatte befries for at tmme obertage UnbeblSntngen t 
HonffruftionStegning og et forøget Slntal Sinter i Staturtyifto« 
tie i Stealafielingen, antoges i Segpnbelfen af inbebærenbe 
Stoleaar fom hjælpelærer Seminarift og Selegrafift D. Serg.

gor Siben er UuberbiSningen fordelt faalebeS mellem ef? 
tcrnæbiite Særere:
Sletter. Satin i 4 S. (7 Sinter) og i 3 S. (3 S.), Spbft 

i 4be S., 3 S. og SI. famt 1 Sirne (i Slegelen 
Slorft) i bber af be 4 neberfte HlaSfer, i ^bitte 
tyan forøbrigt ilte læfer. Silfamrøen 18 (19) 
Sinter ugentlig,

C b erlærer 9lilfen. ®ræft t 4 S. og i 3 S. b. Satin i 
2 S., h’ftrøe t be tre øberfte HlaSfer. Silfam« 
titen 26 Sinter.

©berlæm Sunbe. SJlattyematit, fjtyfit, Staturtyiftorie, Hen« 
firuttionStegning. Silfammen 28 Sinter.
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Stbjunlt §alø. Vatin i 4 g. (2 S.), i 3 8. (6 Sinter) 
famt i 1 g..,, ®ræjt i 3 8. a, Regning t 2gæl= 
leSflaøfe. Silfammen 26 Sinter.

STbjuntt Sincf. Storft i be to øberfteSlaSfer, i 2 gi. SI. 
(4. S.) og i Ifte gi. Si. (4 S.), Spbg i Ifte 
og 2 gi. SI. Silfammen 24 S*

Slbjuntt 8anbftab. Religion og ®eografi i b? 4 øberfte 
Staffer, Sngelft t Sieqlflaéferné, famt 3 8. b. 
Silfammen 26 S.

Sanb. SReinicIj, Religion, §iftorie og ©eografi i begge 
gi. SI. famt Stribning. Silfammen 23 Si= 
mer. æeførger berljcS (Sangunberbisningen og 
Stilnet meb Siebente i ^antlingstiberne.

Sanb. S^eol. SteberS. Dtorfl i IfteS. (3 S.) og 
i 2 8. & SR. (2 S.), S^bfi i be famine Sias« 
fer, granfl i alle Staffer, Ijbor b^tte »Sprog l$= 
feS, Sngelft i 4 8., ^iftorie i 1 8. 91. Sil* 
fammen 24 (25) Sinter.

SRaler ©uren, gri^aanbategning i gællen og 9tealflag= 
ferne. Silfammen 6 S.

Selegrafift- æerg. Stegning, i StealtlaSferne famt i lfte 
gælleøfl. Silfammen 8 S.

^remierlieutenant (Se^on er fra. bette Slår« æegtynbelfe 
antagen til Særer i ©pmnaftif famt i militær 
Spercitö og SJaabenbrug.



12

UntevDidningen.
©e ugentlige Sinters Corbeling bil fees af følgenbe 

Sabel:
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Dtorft .... 5 5 4 3 2. 1 3 23
S^bf! .... 5 5 4 3 2 1’ u 21j
Sngelft. . . . g 4 # 3 2b s 31 u 131
granff.... s g g 4 2 2 8
Satin .... * g 9 = 8, - a 1

ab 8 * 9 35
@ræft .... s a g g a5 -j 

1)4
5 u

Steligion . . . 3 2 2 2 2. 2 13
§iftorie . . . 3 4 3 3 1 2 3 19
geografi. . . 3 3 2 2 1 1 12
Statur^iftcrie. 2 2 = 2 = 22 = 23 - 8
SOtat^enratit . S g 4 4 4 2 14
évr« .... s g g g » 2 g 2
ßcnftruftionS*

tegning . . s 1 * 1 , 23 = 23 g 4
Stegning . . . 4 4 1 1 = 2< ä 24 g 12
Stribning . . 3 2 15 Is g g 5
fjri^aanbsteg»

ning. . . . 2 2 * 2 = l6 26
g 6

Ugenti. Sinter 30 30 9 21 10 8 22 10 151515 30 210.
’) æexteiibc ben ene ltge 1, ben ben 2 Sinter.
’) So af QtealHaéferne, for Siben 2ben og 3bie, ere fombinerebe.
»j Staterne ere tailed for bisfe Riaéfer.
4) Sigefaa i Stagning.
’) gather familien nteb en Sfrivetiine i en af be eurige Äla^fer.
•) gather fantnten nteb en Segnetinie i en af be attbre ÄtaJfer,
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©en fot 2ben gæfleSHagfe opførte ©ittie i SJlatpemati! 
anbenbeg tit at forberebe ben i følgenbe Stagfe inbtræbenbe 
UnberniSning i (geometri beb Øbelfer i geometrift hegning og 
bermeb i tforbinbelfé fatte geometrifte Slnff'uélfeWelfer.

æeb ben følgenbé Oberfigt ober pbab ber i be to fibfté 
Star er gjennemgaaét i be forffjellige Slagfer maa erinbreg, 
at be fire nebcrfte Slagfer ere etaatige, følgelig pbert Siar par 
famnte Slargpenfitm, tun at man, naar ber er Sfterfibbere> 
b^ler> faabibt muligt, meb ©tptferne i be bcb ©progunber* 
rigningen benpttebeSæfebøger. 3 be to pberfte Slagfer, pbor 
Surfug er toaarigt, par pbcrt af be to Star fit førjljelligé 
Slargpenfum.

norfT.
lfte ffcellegftagfe (Sind 4 ©imer, Diettor 1 ©.). Stegning 

efter "Diorft Sæfebog for Segpnbere", i fibfte Siar og* 
faa efter "Sæfcbog før ffolfeftolen", 2bet©rin. 13 ©igte 
i ben førftnæbnte Sæfebog lærte ubenab. ©e førfte 
grammatiffe ©egreber munbtlig gjennemgaaebé og inb* 
Obebe fornemmelig efter en t ©rammen trptt Stempel* 
famling tit æofefeng ^råmmatit. 1 ©iltat om Ugen-.

2ben ffælteéfl. (Sind 4 ©. Diettor 1 © ). Sæbning og Sæt» 
ningganaføfé efter Sehfeng Sæfebbg, pboraf 12 ©igte ere 
lærte ubenab. æojefeng Orammatit til § 47, inbøbet 
gjennem ben anførte Spempelfamling. §ber Uge afbep* 
lenbe en ©iftat etler ff'riftlig ®jengibelfe af en oplæft 
tort ffortælling.

lfte Satin* og Diealfl. (Diebéré 3 ©. Diettor 1). ©plæb» 
ning og Stnaføfe efter Senfénb Sæfebog, pbbraf 6 ©igte 
ere lærte ubenab. ©et ææfentligfte bf æerblæren (33e=> 
toning, æergføbber, Diim) fortlaret øg inbøbet. ©rStii 
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ugentlig, afbeplenbe ® jenfortælliitg og lettere Seffribelfe. 
Slf Sorgen« Seilebniitg benyttet 5te, 6te, lObe og 14be 
Seftion.

2ben Satin- og fRealfl. (ßteberß 2, 9?eftor 1 ©.). ©belfe i 
forrett og fmagfulb ©^læsning efter Sa«fen« Sæfebog. 
Gnfelte ©tpffer af ©plenfdplåger« SJorbenSguber lærte 
ubenab. Slf Sojefen« Orammatif ©ætningslæren og 
gæren om ©rbftillingen repeteret og inbtøbét beb Slnalpfe. 
Slogle ©inter i fibfte §albaar anbenbte til ©belfe i at 
Icefe ©benft. Gt $ar Sigte (af ©egner og Oejer) lærte 
ubenab. Slf Sorgen« Seilebnittg munbtlig gjennemgaaet 
15be, 17be, 21be Seftion. ö Slegelen 1 ©til pber Uge>

3bie Satin» og Stealfl. (2 ©., Stealflatøfen behüben færffilt 
1 ©.). ©il bibere ©belfe i ©plæ«ning og til Grpber* 
belfe af ^jenbftab til Siteraturen er i Ifte Siar alene be* 
npttet SaSfen« Sæfebog, i 2bet Siar tillige Holberg (Sar* 
felftuen) og Ø^lenfflager (ubbalgte ©tpffer afSllabbin). 
Stogie ©inter anbenbte til ©belfe i at læfe ©benft. Sor* 
gens æeilebning 15—29 Seftion gjennemgaaebe. &t 
^jemmeffreben ©til ^berauben Uge. 3 SRealll. færftilt 
1 ©inte Orammatit og Slnalpfe.

4be Satinfl. (3 ©.). 3 begge Siar tilfammen gjennemgaaet 
forffjeltige æærter af ©^lenf^läger (4 ©ragebier og 
bebrengen"), ^aßuban»SHüder, §er£ (SReités ©latter 
©benb Springs £u§), §enr. Söergclanb (Støben, Støb* 
inben, ©balen o. fl.). 5 Sigte af Runebergs gänrif 
©tål. Slf Sorgen« Seilebning 30—38te Seftion og Sp* 
turferne. SJleb neberfte ^Jarti er i fibfte Siar i nogle 
©inter gjennemgaaet norbift SDlptljologi. Gu ©til fire* 
ben hjemme pber anben Uge, beßuben 4 paa ©folen.



15

ZybfT.
Ifte tJtetteSfl. (5 S.). Sæfebog omtrent 20

Stabe oberfatte, analøferebe og tilbageoberfatte. 3(f 
©rammatit (gøte) bÄ Sæfentligfte af Søiningølæren 
famt Salorb og ^Sræpofitioner.

2ben gætleSlt. (5 S.). 2tf Sæfebogeu omtr. 20 Stabe ober* 
fatte og analøferebe, én Srebiepart béraf retrobertert. 
3 anbet £>albaar tillige munbtlige Øbelfer i ©bérfæt* 
telfe paa Søbft (8 Siabe af 3urg og Stungø Wtateria* 
lier. 5lf ©rammatit bet famme fom i Ifte gi. SI. meb 
nogen Ubbibelfe-.

Ifté Satin» og Stealfl. (4 S.). 3 ©jenttentfnit 70 ©iber 
af Slutenrietøø Sæfebog, Ifte 3(fbeting, gormlæren re»
feteret. SOtunbtlige, * i fibfte §albaar ogfaa en ®ang 
ugentlig fEriftlige - ©tiløbelfer efter 3ur$ og tRung.

2ben Satin» og Stealtl. (3 S.). 3 ©jennemfnit 66 ®iber i 
Stutenrietøs Sæfebog Ifte og tilbélø 2bén 2Ifbel. gorm* 
læren repeteret. Gn pjemmeffreben «Stil (8 a 12 trøtte 
Sinier; Satinafbelingen gjerne bet minbre ißenfum) i Ste* 
gelen øøer Uge efter Srefemaun« (Stilebog.

3bie Satin» og Stealtl. (famlebe 2 S., 3 Stealfl. be^ubenll 
S.). 3 18« ©(øiHerS "©ie ^iceolomini", ®otøe5 
german u. ©orotøea. 2lf Slntenrietljö SæfeBog 4 pro* 
faifte og 13 poetifte ©tøfler i 2ben Slfbeling. 3 9?eal. 
beSuben beb tontroleret ^ribatflib af §jortø Scefebog Sot* 
jebue§ Steife um bie Söelt og Øtaumerb Sieben u. Søa» 
ten SllepanberS beø ©rofjeit.
' S 18§f ©pillers Siløelm Sell famt 11 profaiffe 

©tøtter i Slutenrietøs Sæfebog 2ben Slfbel., øboraf nogle 
extempore. Wleb ben famlebe SlaSfe er i begge 9lar 
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änbenbt en ^alb Sime om Ugen til munb'tlig OberfæN 
telfe paa ©pbf! efter beit bénpttebe lærebog i æibel« 
^ifforien.

3bie 91eatflaSfeb færfTitte ©ime er anbéiibt til ®jen* 
nemgaaelfe af en ^emmeffreoen ©til (15—20 Sinier 
trplt jejt), til munbtlig ©verfættelfe paa ST^bfl efter 
ærefemannb Stilebøger faint til ©rainmatif (Simonfenb 
Spntap, ©rbbannelfeblæren og Propofitioneruéb ærug 
efter Slutenriet^)-.

4bé Satintl. (1 ©., i fibfte Siar beplenbe ^berauben Uge i 
og 2 ©imer). 3 begge Siar tilfammen af ©et^e: 3p^i* 
:genie, Egmont, af Skilter: ©ie Piccolomini og 2Bal» 
lenfteinb ©ob. 3 førfte Siar beSuben omtrent §alopar* 
ten af Sluteurietpö Sæfebog 3bie Slfbeling> i anbet Siar 
er nogle Slffnit af Spillers ®efd)id}te beS SlbfallS bét 
bereinigten føeberlanbe oplæfte fliftebi^ af ©ifcipléne, 
tilbelö ogfaa af føreren. ©en ©ime, ber inbfatber ^ber 
anben Uge er i føgeten aubenbt til munbtlig ©berfæt« 
telfe paa ©pbft.

tEligeljt.
Ifte føalll. (4 ©.). 3 førfte Siar SPitrupS "føfebog for 

gngre" 23 Siber, ^boraf be 18 retroberterebe, (formlen 
ren (SBitrupe ®räm.) Icéft cg repeteret, i fibfte Slat Ijele 
æergg English meade easy, bog faa, at enfelte étpf* 
ler ere forbigaaebe, anbre fortortebé. formlæren lært 
efter^aanben fom føfebogen bertil giber Slnlebuing, beb» 
uben tæft i Sammenføng efter Sluteuriet^s ®rammatil. 
©nbel af føfebogenb norfte Stplfer ere ftriftlig gjengib* 
né paa ©hgelft
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2ben Siealfl. (3 St.), fjørfte Star 26 ©iber af ilutemietl^ 
“English Reader“ og formlæren efter Sßitrnp, anbet 
ilar 32 ©iber i SSJitrnpS engelfte Sæfébog, (ooraf 10 
retmerterebe, i Invert af Starene en Ifjemmeffbeben ©tit 
bet§ efter føtariboes ©tileobOtfer (10 ©iber) bets efter 
bifteret ©eyt, ben fibfte ifrer tit ©yemplififation og 3nb« 
Wife af ©rainmatiffcn-. SDlunbttig ooerfat tit Sngetfl 
12 ©iber af SDlariboeS ©betfer.

3bte Ofeatfl. (3 ©.). ^rfte Star iceft 85 SBiber i Engl. 
Reader', ©en I;ete ©rammatit efter SBitrnp ineb ab= 
flittige ©iltæg. ©titwlfer> ffriftfige efter SWariboe (34 
ætabe), og inunbttige bets efter famine æog bets efter 
SBitrupS ©tilwlfee til Sub wife af ©ram.; teilten 
æog ogfaa er BenVttet til ffriftlig ©ytemboralftit. Stnbet 
Star 41 ©iber*) i famine ßcefebog, enbel af ^ber Settle 

’retrooerteret, af ©ram. Øtegterne om Ubtalen eg ©W 
tayen (Söitrup).

&t ^jemmeftil om Ugen (23 ©iber tilfammen), mitnbt* 
lig omtrent 30 ©iber efter IDiariboe.

3bie Satinft. b. (2 ©.). 5 forfte Star bentyttebe ingen af 
benne Stasfe ben ifølge ßoben af 12te Oftober 1857 §1 
glbne Slntebning tit UnberbiSmug i Sngelft, i anbet Star 
beiit)ttebeS ben af alle Slebcr i ^lasfen. 60 ©iber af

') tafagen tit ben flere ^erftiet metteni be tæfte ifenfa i begge Star 
er ben, at i førfte Star Ätaäfcn btot babbe ©ifciptc af 2bet Star?* 
botb, inen§ ben i bette fun bar et Ijle 2tar§bolb. §ine, ber bar et 
bett Star førub og itfe (tntebe? af et tyngre 2tar?tyotb, funbe fetoføt« 
getig gaa tangt raflere frem, ©emu tBemærfning gfætber ogfaa 
uBbre af be gag, tyveri 3bie Sieatfta^fe tyar UnberviSning færfHtt.

2
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Engl. Reader 6lebe tæfte eg ^ek ®ram. (Slutenriet^é) 
gjennemgaaet, SSerberne efter ©rerlærer Wffe§ gremftik 
ling i bet fra ßiüe^ammerö Stole i 1858 ubgibne ißro» 
gram.

4be Satinfl. (1 Z, i førfte Star, i enbel af fibfte ^berauben 
Ugen 2 £.). 3 førfte Icefte 2 ©ifciøle i benne Slaøfe 
f ammen meb 3bie Stealtl. bet for benne anførte ißenfum 
i Engl. Reader, 40 ©iber beraf bog fun extempore. 
3 anbet Siar ^abe be famme ©ifciøle Icefi 159 Siber i 
ben næbnte ScefeOog. Tlunbtlige ©belfer i at oberfcette 
efter gorelceSniug faabel fra Sngelft til ^orft fom om* 
benbt. Siben ©eneralreøititioncn for Slrtianerne begønb» 
te, i Slutningen af februar, Ijabe bi§fe ingen Stoleti» 
me ^abt i (Sugelft, men Iceft øaøfenbe ©øger øaa egett 
§aanb.

SranfE

2ben Satin« og Otealtl. (4 £.). Slf SSorringS Cæfebog fot 
SJIeltemtlaSfer Iceft i førfte Siar 29 i fibfte Siar 40 Si* 
ber, - beraf en Oferbeøart og en femtepart refø. retro» 
berteret. formlæren (Sngerøleb) i labert af Siarene fntb« 
ftænbig gjennemgaaet og tilbelö munbtlig inbøbet efter 
Sibbernö Stiløbelfer.

3bie Satin* og 9tealfl. (2 £.). gørfte Siar æorring Etu- 
das literaires 78 Siber. formlæren inbøbet beb ftrift* 
lige ©belfer (Sibbern). ©et bæfentligfte af Søntajen 
Iceft efter 5ngerøleb8 ©rammatif. Slnbet Siar Etudes 
lit. 72 Siber, beraf neberfte Slfbeliug tun 60. §orm* 
læren repeteret. S anbet §albaar en §>jemmeftil §ber 
Uge efter Sibbernø ©belfer.
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4be Catinfl. (2 ST.), gørfte Siar 150 Siber af Etudes og 
omtrent lOOSiber afSaSfeng (Sjtemporallægning. Sin* 
bet Siar 104 ©iber af førftnæbute og 88 af fibftnæbnte 
Sæfebog.

£a tin.

Ifte Satinfl. (9 ST.), ©jennemgaaet og lært be flefte latin* 
fle og norffe trempler i ©djmibtg Sæfebog, læft og re* 
troberteret efter ffrebcn Oberfættelfe Ijele anbbt Slffnit 
(fabulæ) af famme Sæfebog og af ßorncl §amilcar og 
kannibal. SRabbigg @ram. (4beUbg.) bet Sæfeutlig* 
fte af Søiningglæren.

2ben Satmfl. (8 S.). 15 (i 2bet Siar 14) gelt^errer afßor* 
nel, be 3 førfte Søger af ip^æbrug (i fibfte Siar ogfaa 
noget af 4be S.), formlæren (æabb. 3bie Ubg.) re* 
peteret og af ©pntapen §§ne 208—325 lærte og ffrift* 
lig inbøbebe nteb en ugentlig @til efter Srojel.

3bie ßatinfl. (9 21.; i fibfte Siar b 8 og a 9 25). 3 begge 
Siar tilfammen: meb Slbjnntt §alg ©aluftg (Satilina og 
Sugurt^a, til kapitel 64, (Sicerog 241er in Catil. og 
pre lege Manila, Sæling og 10 kapitler af Cato ma
jor; meb Sletter: Obib. metam. 1840 Serg efter (Si* 
djertg Ubbalg. SDieb øberfte Slfbeling (Steftor) er i før* 
fte Siar læft 10, i anbet 20 kapitler af gibing og meb 
neberfte Slfbeling ($atg) i anbet Siar 4be S. af Sæfar 
d. b. g. (Sptempore er (i førfte Siar) læft meb Steftor 
2ben, 3bie og 4beSog af famme forfatter, t 2betSlar 
@al. 3ug. fra ®ap. 64 til (Snben. Slf ®rammatitfeti 
læft og repeteret meb §alg §§ 300—450 og 482—496 
af <Sbntareu; meb fReftor: ©rbbannelfeglæreu, SlffniU 

2* 
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tet om ißroSobien, og af Snltogget -om iÖietriflen hbÄ 
ber er fornpbent til gorftaaelfe 'af .^eyamctrets önb» 
retning.

Slf ©ojefcnS Slntifbiteter ($als) i Sammenhæng 2lf= 
(nittet om Statsmagten. Sif SregberS SDtpthologi (9?el> 
tor) er toft bels leilighebSbiS tgorbinbelfemeb Stosningen 
af Cbib bels fibeu t Sammenhæng ben egentlige ©nbelære 
og af "fierocrne" be Sagn, ber fniste fig til SlrgoS, 
SLhebai, Slthenai, - meb gorbigaaelfe af SlbfliHigt, ifær 
af Sperfon* og Stebsnaomt;

Gn ^jemmeftil om Ugen (øberfte Stfbel. 16—20, ne- 
berfte 12—14 triste Sinier). 3 Ifte Siar ffrcb pberfté 
Slfbel. tillige bels én Gptcmporalftil bels en ©berfættelfe 
efter Gæfar eller ^enridjfcnS ©pgabet.

4be SatinflaSfe (9 £.( har i begge Siar t'ilfammén toft meb 
Siettor SibiuS 2. 3. 21. 23be ©og. ^orats OberneS 
1. 2ben©og meb fyorbigaaelfé af 10 1 Ifte og 8 t2ben 
©og, §or. ©rebe 1 ©. be 10 førfte ©rebé (bet tofte 
af Cberne ubgjør 1050 23. af ©rebene 502 23.), af 
SacituS (meb neberfte Slfbeling alene mob Stoleaarets 
Slutning) bet ene Siar Germania 'bet anbét hbab ber af 
Slnnal. og ^iftor. er optaget i gleminerS llbbalg; - 
oxtempore enbbibete af bet nævnte Ubbalg tilfammen 
145 Siber (Curtiusj Vellejas Paterculus, Sveton 
Plin. epist., Sencca).

2Reb Slbf. §als er toft SSirgils SGnéibe 1. 2ben ©; 
SceroS Qvæst. Tusiul. Ifte ©og, famt (meb neberfte 
Slfbeling alene i Slutningen af anbet Siar) be 15 fprfte 
Kapitler af 2ben ©.

, Slf ©rammatiften er (meb $als) repeteret SPrmtorøt, 



21

cg (meb iRettor) Slffnittet om SætningSforbinbelfen, ©il« 
æggene cg ©rbbannelfe§tæren.

Stf SSojefenS Stntitbiteter er i Sammenhæng tæft (meb 
tRettor) Stffnittene om ^Romerrigets beboere og om 
nantSbæfenet, famt cntelte. paragrafer af bet om Stets« 
btefenet, OteligionSbæfcnet og bet borgerlige Siv.

®n hjemmeffreven ©berfættelfe (omtr. 1 Sibe trifft 
efter ^m’idffenß Cpgaber) hber anben Uge, beSuben i 
hbert Star 6 til 8 ftrebne paa Stolen nben hjælpe« 
mibier.

3bie ßatintlaöfe a (5 S.). S hvert af Starene formlære« 
efter ©regber, inbpvet reb ©berfættelfe, Slnalpfe og ©il« 
bageoberfættelfe af et ffort Slntal (Rempler og tortere 
SætningSforbinbelfer i Sunts Sæfebog. Xenophons 
Anabasis lfte 58. be 47 førfte Settioncr, hboraf 25 
retroberterebe efter fireren deifcct tclfr.

3bie Satintlaöfe b (4 S.). -3 hbert af Starene Xenophons 
Anab. 3bie S?. ®ap. 2 til Snben, 36 kapitler af ^»erobot 
(refp. af 5te og af 7be tBog) og omtr. 300 S3, af Romers 
Stiabe (lfte S3.). Setningslæren repeteret, hborbeb for« 
ffjeHigt er mebtaget, fom bar forbigaaet i neberfte Slf« 
beting, bog intet af bet, fom angaar ben æoliffe og ben 
borifte ©ialeft. Slbftilligt af bet af Xenophon Sæfte 
er retroberteret.

4be SatinH. (5 £.). 3 begge Star tilfammen: Romers 31. 
lfte 58. 305 til Snben. 3. 4. 6. 7. 8be5B., — §erob. 
5te S3. 35 til Snben, ©emofth. Oynth. og de pace. 
SReb pngfte SlarSholb alene er i førfte Star læft Plat. apol. 
Socrat. i anbet, meb neberfte Slfbel. alene, §om. 31.
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12te æ. og Splat. ®rit. formlærenrepeteret, nogle ^ar= 
tier af ©pntapem (Stfabbigs) tæfte i ©ammenpæng, be 
peroifle Stntifbiteter (©regbers). ligefaa; iøbrigt ppppige 
henvisninger til bisfe lærebøger.

Religion.
Ifte fælteSfl, (3 £.), Ubbatgte fortællinger af bet gamle 

©eftamente inbtil 3o8ba og af bet npe inbtil ben rige 
SRanb og figentræet lærte og gjengibne efter SærerenS 
mnnbttige fremftitting. KatetpiiSmenS 3 førfte farter 
og nogle ©atmeber« af ©illægget til ben ebangel. ©al» 
mebog lærte ubenab.

2ben f ælleSfl. (i fibffe §albaar 1863 3 ©inter, fiben fan. 
1864 2 ©). æogts litte æibelpiftorie, Katechismen og 
nogle ©almer af ©ittægget.

Ifte Satin» og SJeatft. (2 ©.). S pbert af' Siarene ißontop» 
pibanS forttaring Ifte og 3bie ißart. 2lf Kurd’s æi» 
betpiftorie i Ifte Star fra ©ibe 1—68 og fra 138—159, 
i 2bet Star be førfte 69 §er (til digets ©eting).

2ben Satin» og 9ieatf(. (2©.). ' ^ontop, forttaring 2ben og 
4be ißart i pbert af Starene. Stf Kurd’s æibclpiftorie 
i Ifte Star ©ibe 69—133 og 169—207—, i 2bet Star 
§ne 47—90 og 116—160.

3bie Satin- og 9iealtl. (2 ©,). 3 førfte Star Karp ætbel» 
piftorie ©ibe 68—114, 134—173 og 207 til Snben. 
Stf bet npe ©eft. fortfaret og tært itbenab fop.S ©b. 
Kap. 14—17 famt 1 peters ær. 1. S anbet Star af 
æibetpiftorien § 1—46, 78—90, 130—160, af ißon» 
top. forti. 5te Spart. 3 Begge Star en ©et af fefaias 
tæft og tortetig fortlaret. 97ogte Kjernefprog lærte ubenab.



23

4be Satinflasfe (2 0.). 3 Begge Star titf ammen SlabelS Om* 
ribs af Oroe$IærenS3nbI)olb, 97iSfenSkirIebiftorie, æ?atlj. 
Goaugelium i ©runbfproget. ©imittenberne labert Star 
repeteret 23ibel^iftorien.

^iflorie.
Ifte gcellestl, (3 0.). 3 ©foleaarets førfte §albbel gortæl* 

linger af gcebrelanbets §iftorie inbtil SDZagnu« ben @obe, 
efter SærerenS mnnbtlige gorebrag, - i 2ben tpalbbel ben 
gamle æerbenS §iftoric efter 9t. O. SliSfen.

2ben geelleSfl. (4 O.). WHbbelalberenS og ben n^ere inbtil 
SöienerbongreSfen.

Ifte Satin* og 9lealtl. (3 O.). ©. ißeterfenS borges, @oe< 
riges og ©anmartS §iftorie — i forfte Siar til 1814, 
i anbet til (Sari ben Oolbte.

2ben Satin* og Diealfl. (3 O.). 3 førfte Siar famme Sære* 
bog fra kalmarunionen og ub famt *BoIjr3 SJiibbelalbe* 
rens Ipiftorie til ißag. 95. 3 anbet Siar Ijele Sliibbel* 
alberen efter ben fibftnæbnte Særebog.

3bie Satin* og 9iealfl. (2 O., 3bie Satin alene 10.). 3 
forfte Star begge klaSfer æoljrS upere §iftorie inbtil ben 
franffe 9iebolittion, i anbet ligelebeS ®oljr$ SJIibbelalbe* 
rens §iftorie fra @ibe 95 ub og fammes 9?bere §ift. 
fra ©. 198—282 (fra æegbnbelfen af ben franfte 9?e* 
volution til 1815). 3bie SatinH. alene i Ifte Siar O^ri* 
ges O)en gamle §ift. ©. 153—186, 212—236 (2ben 
Ubg.), - i 2bet Slår famme Særebog et Slffnit af @ræ= 
feulaubs og et af Stems §iftorie, tilfammen omtrent 
70 ®iber.

0>e to ®eber, ber affluttebe 9?ealfurfusfet i 1864, re« 
Veterebe til SlfgangSeyamen ben ^ele giftene, ben gamle 
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og ben npcre fra ben franfle. devolution efter d. dis« 
fen, bet vorige af ben alminbelige $iftorie efter æclgS. 
Særebøger, be 3. norbifie digers efter S. ^eterfeu.

4be Satintt. (3 S3). 3 førfte Siar Skrige ©. 97—153 og. 
212 til Snbcn og Sotyrg dpere $ift. ®. 172—292. 
3 anbet Siar Skrige ©ibe 1—56, 213 til Snben og 
æoljrS upere ^iftorie fra 198 til Snben. ©imitten« 
berne besuben boert Slår i fibfte ^aloaar repeteret bel 
bele f^elt.

®eø graft.
18e fyælteStl. (3 ©). Sfter ©eelmupbenS Scerebog for ®e« 

genbore Suropa og bets ©tater, gorbigaaet bet ban« 
ffeligere og be meb niinbre ©rpt angibue ©tæber mib« 
tagen i be 3 norbiffe diger.

2ben gællesfl. (3 £.). ©cn næbnte Særebog tyelt ub, og., 
repeteret ben bele.

Ifte Satin« og dealfl. (2 ©.). ©aaS Særebog fra ©. 72, 
—134. (Suropa—Øfterrige).

2ben Satin« og dealfl. (2©.). ©amme Særebog fra Sifter* 
rig til ©pbamerifa.

3bie Satin« og dealfl. (1©.). 3 førfte Siar ©aa ©. 158; 
—301, i anbet Siar fra Slmerifa tilSuben fanit be inb«. 
lebenbe Slffuit iubtil ©uropa meb llnbtagelfe af ben ma«. 
tbematiffe ©eografi. dealbimittenberne repeterebe ben 
Ijele Oeografi efter ißlatouS for WtellemflaSferne.

4be Satinfl. (1 ©.). 3 førfte Siar ißlatouS ©eografi for. 
æletlemtlaSferne ©. 163—276, i anbet Siar bet fantme 
fom for 3bie Satin« og dealfl. angibet, men ©imitten« 
berne efter ißlatou. ©isfe b«be beSuben gjennemgaaet 
ben matbematiffe ©eografi og repeteret bettele.
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3 be 4 øberfte ÄlaSfer er af cg til bleben oplæft af 
S. Sogels "©tilbringer til Selioelfe af ben geografifte 
UnberbiSning."

naturl^iftørie.
Ifte gælleSfl. (2 ©.). Ubbalgte ©tyr af Pattebtyrenes og. 

fuglenes Slasfe munbtlig gjennemgaaebe unber Setragt» 
ning af felbe 9latnrgjenftanben eder tolereret Slfbilbning 
af ben.

2ben gælleSfl (2 ©.). 3 tybert af Siarene Pattebtyr, (yngle, 
og ^rtybbtyr efter SntfenS "SegtynbelfeSgrunbe af ©tyre# 
rigetö SHatnrtyiftorie", i Ifte Siar tillige Slomftertylan» 
terne og Sønbotylanterne efter Strøms SegtynbelfeSgrunbe. 
af plantelæren.

Ifte Dtealfl. (2 ©.). 3 førfte Siar ^birbefttyrene og Sebbty# 
rene, i anbet Siar fra giftene ub famme Særebog.

2ben og 3bie Dtealtl. (2 ©.). 3 førfte Siar efter SiittenS 
ftørre Særebog © tyrerigets ^aturtyiftorie, Sløbbtyrene og. 
gebbtyrene. ©imittenberne. tillige repeteret ben tyele Bob* 
loge og Sotanit efter be bentyttebe lærebøger og i- nogle, 
©inter gjorte betjenbte. meb be. bigtigfte SJlineralier. efter 
Stolens Samling.

3 anbet Siar læft og. tilbels repeteret SiittenS, ftørre.. 
Særebog i Boologien fra Segtynbelfen. til S. 153.

niatl>ematit’.
Ifte Satin# og 9tealtl, (4 S.) i tybert af Siarene be 3 førfte. 

Søger af ©r. SrodjS Særebog. i ©eometri. Praftiff 
Øbelfe i Sogftabregning og. i SøSning. af ligninger, af. 
Ifte ®rab.

2ben Satin# og 9iealfl. (4 ©.). ©eometri Ifte Siar SroctyS 
§ 45—67, 2bet Siar § 45—74. Slrittymetit ©r. æroetys 
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gærebog forfra i 1 fte Siar til § 46, meb gorbigaaelfe af 
§§ 13. 36. 37, i 2bet Siar til § 51 9lr. 242.

3bie Satin* og Oiealfl. (4 ©.). ©r. Prodjs ©eometri. 3 
Ifte Star: oberfte Slfbel. (b) fra § 47—96 neberfte Sif* 
beting (a) fra § 35—84. 3 2bet Siar begge Slfbel.: 
fra § 67 Særebogen ub. Slritpmetif. 3 Ifte Star: ober* 
fte Slfbeling 3bie og 4be Pog, neberfte 2ben og 3bie 
Pog af ©r. Proofs Særebog, 2bet Siar pentjotbSbiö fra 
§ 60—95 og fra Pegpnbetfen til § 60 af famme 8æ* 
rebog. 9tealeleberne repeterebe, til SlfgangSepamen ^ele 
plangeometrien (^olmboes) og af Slritpinetiffen (efter 
©r. Procp) ^bab ber i Unberbiéningsplanen er opftiltet ■ 
fom SQlaat i bette gag for Dlatafbetingen, tjbilfet falber 
fammen meb gorbringerne til Slrtium.

4be Satinfl. (2©.) ©eometri: 3 forfte Siar repeterebe ober* 
fte Slfbel. §olmboe§ Særebog, neberfte Slfbel.: 4. 5. 6te 
Pog af Prod;, i 2bet Siar I;in pele Proces Særebog, 
benne til 9bePog i famme. Slrit^metif: 3 forfte Siar 
repeterebe oberfte Slfbel. §olmboe8 Særebog, neberfte Slf* 
bel. Icefte 4be og 5te Pog af Proces Særebog famt re* 
peterebe fra § 23 i Ifte Pog, i 2bet repeterebe Ijin Ijele 
lærebogen, benne til § 110 (Sogarit^mer).

S be 3 oberfte SlaSfer ere færegne ©inter anbenbte 
til praftifl Øbelfe i Sogning af Rigninger og anbre £)p*. 
gaber.,

Y7aturl<rre.
3bie Dtealtt. (2©.). Ifte Siar 6te og 7be Slffnit af Slrenbt* 

fen§ gfyfil famt repeteret fra Pegpnbelfen af, i 2bet Siar 
læft og repeteret 1. 2. 3. 6te Slffnit famt: Ifte Slfbeling 
af 7be Slffnit i famme S ærebog.
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3 fibfte ©toleaar ^abe 6 ©ifciøle af 2ben Diealtl., 
bet iße Icefe fyranff, beltaget i benne Unberbiöning.

©eometrif? legtnitg.
2ben ^æKeSft. (1 ©.). ©e førfte finalere plangeometrifl 

Stonftrußioner font gorberebelfe for ben geometriffe Un« ' 
betingning i følgenbe SlaSfe.

Ifte Diealß. (1 ©.). ißlangeometrifle ißrojelticner; be regn« 
leere ßegemers Ubfolbning, beb $bi8 §jæty nogle af ®e= 
berne ^abe bannet fig biefe af Pap.

2ben og 3bie Dtealß. (2 ©.). projektionstegning tilbete ef« 
ter ß. 21. ©Siebte ("Særebog t Proj^tionStegning for 
Dtealeleber, efter Sdjlømild;». Ätjabn 1864, 47 ®iber 
meb gignrer inbe i ©ejten), men fornemmelig efter 2lit« 
bißning øaa æceggetablen.

UnberbiSning i Sonftrußionstegning bleb, fom tib« 
ligere bemærtet, Iførft inbført i DteaßlaSferue fra ©fto* 
ber f. 21.

hegning.
Ifte gæHeSfl. (4 £.). ®e 4 Species i bencebnte ©at.
2ben gætteSfl. (4 ©.). 23røl og enkelt Oiegulabetri. @n« 

telte ©ifctyle, fom ere inbiomne i SlaSfen beb 2bet §atb« 
aars töegbnbelfe, tun ærøl.

Ifte Satin« og 9teaßl. (reff). 1 og 2 ©.). Sntett og fam« 
menfat SRegulabetri, Ifte Dieat tillige DlenteS« og ©^a« 
raregning. 2 Kleber af benne 2lfbelig ^abe lun regnet 
ærøl og enkelt Dtegulabetri.

2ben ng 3bie Siealfl. (2 ©.). ©e foran angibne DtegningS« 
arter famt ©elings« og ætanbingSregning, Sjebereglen 
famt ©ecimalbrøt, enkelte æiberelomne tillige übabrat« 
øg Snbtfregning.
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©frivniiig.
Obelferiie i ©fføttffribning foregaar bels efter Opftrift 

paa Sablen bels efter forelagt gcrffrift bels efter trieft æog.
ärtyaanbetegning.

(Soer ©lasfe 2 Sinter ugentlig), 
gællesflasferne rette og, tamme ßinier, konturer, fant? 

menfatte affaabanne. Sufelte.tegnet lette Ornamenter. 9?e< 
alflasfcrne mere fammenfatte figurer, ©fpgning, Segntng. 
efter Slobfe og ©ibSornamenter..

©ang.
3 ©angøbelferne ere Siebente inbbelte i 3 partier, l/boraf ; 

ælbfte ^arl, ^bertaf be übrige 2 Sinter ugentlig. Sil Obel? 
ferne benyttes meb be g)ngre toftemmige, meb be SSlbre to? 
cg trestemmige SDMobier i æe^renbs’s ©folefangbog Ifte og 
2bet §efte og. i bans ©almefangbog for ©foler. ©eSuben, 
Øbelfer efter Dpffrift pga ææggetablen, ifeer meb pngfte ißartL

©ymnaßiF.
Siebente ere. belte t 3 SIfbelinger, Ijber meb 2 SimerS. 

©belfer om Ugen.
Unber 22be December f. 51. ^ar. UnberbiSttittgSbefmrte* 

mentet l>aa OteftorS goreftißing tilftebet, at ©bmnaftifunber? 
biSnittgen ubbibeS til Saabenøbelfer i bet Omfang, fom meb. 
bet ncebnte ^Departements Sipprobation nærmere blibcr beffemt. 
©amme Departement ^ar bcrpoS bebirfet Silfagn fra SSeb? 
lommcnbe om Ublaan til ©folen, til ærug beb bens Sper? 
cerøbclfer, af et Slntal ©ebærer fra ©tatenS æaabenforraab. 
Stilige er paa bet af fyorffaitberffabet afgibtte fyorflag til ©folens.. 
Ißubget for næfte Sermin opført bcf fornobne æeløb til Sin? 
flgffelfe af 4 ©tpffer af be for Slrmeen reglementerebe Gifler. 
Set maa uemlig antages, at giere af be Sieber, ber fomme 



ill at beltage i Sføbeøbelferne, bille favne Kibler til at an* 
ffaffe bertil tjenlige 3tifler for egen 9tegning.

gfercewelferne bille forhåbentlig timne beg^nbe ftraj 
efter Sommerferien, ©th^belferne ne^|>e før næfte Sommer.

Slf UnberbføningSmibler hr Stolen i Sloaaret faaet 2 for
trinlige SSæggetarter, bet ene ober bet gamle Station (Kiepert 
SBaubh^e bom alten Stalin), bet anbet ober bet gamle 9tom 
(Dtcinhrbt Roma veins), famt et Sjenfølar af 2l}ibenin$’$ 
Stolbotanit. gnglefamlmgen er forøget meb en §nho.

Stil Uniberfitetet bille iaar fra ßtßeljammerS Stole Slibe 
bimitterebe:

1. §aafon ®erg, h»béb 17 Star gammel, Søn af afbbbe 
SanbhnMer S. i gron.

2. Sonnes grebrif @a$hr 18 Slår gammel, Son 
af ©iftriftblæge §. i 9?engeto.

3. ißanl Sinton æifolai §anfen Ijenbeb 18| Siar gammel, 
Son af Sapitain ha SongSbingér.

4. §enrit Seganger Utjermann, omtr. 18| Slår gi., Son 
af ©iftriftotæge 11. i Sillefanb.

5. Scljan £>aralb IDlartuö Slnbréa« Slibbelfart &wrf omtr. 
18J Siar gi., Søn af Sorcnffriber og Sføfogeb £e'ier t 
Sillehnuner.
gra Stealafbelingen finber iaar ingen Siimi^fion Steb^ 

ba ingen af øoerfte 9teaIflaSfeS ©ifcføle enbnu ljår fulbenbt 
SlaéfenS toaarige .Surfus.

5Da ber i benne 21b anftille^ ©berbeielfer om, fyborbibt 
bet beb bet gjælbenbe SlvtiumSreglement faftfatte Srønimtan, 
af græfte bg latinfte gorfattere, føm ftal gføreS iRebe for be 
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til ex. art, bør forøges af §enfpn til be ipribatbimitterebe, 
^teilte antages i Siegelen at tnbflrænfe fig til bette 9)iinimum, 
fan bet bære af nogen 3nteresfe at fammen^olbe bermeb Ijbab 
ber læfeS og beb 2IarSprøberne gjøres Siebe for af bent, ber 
gjennentgaa be offentlige Stoler. Som et Sibrag fertil meb= 
beles følgenbe ©pgabe ober Ijbab obennæbnte ©imittenbér ^abe 
læft og paa anført Wiaabe gjort Siebe for imbet bereS Sto- 
leturfus:

Satin.
EorneliuS SiepoS, 16 geltljerrer.
Saluft. Eatilina og Ougnrt^a.

Slf ben fibfte en ©el Hot eptempore.
SibiuS. 2. 3. 21. 23be Sog.
Gicero. ©alerue mob Satilina og for bet manilfte Sorfor* 

flag.
— Qvæstioner Tusctil. Ifte Sog og Cato major.
— 25 af ^anS Srebe.

$l)æbri fabler.
©erents, en Somebie.
©bib. Melam. et Ubbalg, ttlfaminen 1050 SerS.
Sirgil. 2 Søger af SSneiben.
^oratS. Ubbalg af ©berne, titf ammen 1050 SerS.

— Ubbalg af Srebene, tilfammen 500 SerS.
Snbbibere Ijabe be læft af SølbalberenS profaifte {Jor> 

fattere ejtempore et Ubbalg, tiljammen ober 150 Siber.
®ræft.

1 Sog af æenop^. Anab., ISog af^erobot, ^Jlatoulj 
Apolog. Soer. 2 ©aler af ©emoStljeueS, 6 Søger af 
Corner.
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Straft af ©føleEaefens ÄegnfTab før 1863.

Snbtægt. 
iöe^olbning fra 1862 . . . -. . 508 ©pb. 14 g.
£iftub af ©tatstaéfen ..... 2751 — « *
StKe^antmer kommunes £ilftub . . 150 — « *
Stole*, Snbffribtiing* og £eftimbniepenge 2057 — 45 *
SiWiot^etetö æe^olbning ..... 87 — 106 *

5454 ©pb. 45 g.
Ubgift.

Sinniger til Særere, 97egnftab§fprér (40 ©pb.) og
ißebel.......................................  4696 ©pb. 8 g.

Sp8 og 25eb.................................. 54 — 60 »
£rptning8ontfoffiriiiger og SBefjeitbtgjprelfer 21 — 52 *
UnberbiøningSapparater og ißrototoHer 14 — 61 =
©iberfe..................................  6 — 38 =
Eftergibne ©folepenge ...... 4 — 113 =
æibliotljetets Silgobeljabenbe .... 87 — 106 »
æeljolbmng og defiance.................... 568 — 87 «

5454 ©pb. 45 ß.

ÆptraFt af ^StbliøtbcEew ÄegnfTab før 1863.

Snbtægt: 33e^olbning og Slnnmtm (40 ©pb.) 87 ©pb. 106 g.
Ubgift: 3nbfjoB af ®øger 9 ©pb. 112 g.

Seljolbning . . 77 — 114 ■* 87 106
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ifptraFc «f SFokVaefens KegnfFab før 1864.
Snbtægt.

Sßebolbning fra f. 21. . . . . . . 568 Spb. 87 g.
©ilfhtb af ©tatsfagfen ...... 3000 — 46 »
©o. = Sißebammer kommune. . . 150 — »

©fole», 3itbflrtbning8= og ©eftimontyenge 1947 — 30 *
23ibliot^efet8 æe'bolbning og Slnuuum.. . 117 — 114 <

' 5784 @bb. 37
Ubgift.

Saltninger . . . . „ . . . 4995 ®pb. 60 g.
og 23eb > . ; ...... 61 — 61 «

Slubre Ubgifter ....;... 26 — 112 «
SibliotbeletS ©ilgobebabenbé -. -. . . 117 — 114 *
Sebolbning og Dieftancer \ v \ ,. , 582 — 50 *

5784 37 ß.
fErtraFt df 25ibliøtbeFete KegnfFab før 1864.

Snbtægt: æe^olbiiing og Slnnuum . '. ; 117 @pb. 114 §•.
Ubgift: Slnffaffelfe og Subbinbing af 

ger ..... 77 62
æe^olbntng . . .40 — 52 » __

©en offentlige ©jamen aftyolbes i ©oerensftemmelfe meb 
ocbfoiebe ©abel. ©il at oberoære ben tnbbbbes Ijerbeb paa 
9)teblærere$ og egne S3egne.

Sillebammer, ben 14be 3itni 1865.
Sange, 
SReltor.
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EXAMENSTABEL.

(F. betyder Fællesklasse, L. Latinklasse, R. Realklasse. Naar 
ingen Tid er angivet, begynder Examen Kl. 8).

Mandag den 26de Juni.

4 L. 3. 2. 1 LR. skriftlig Norsk (Klasseværelserne 
Nr. 5, 6, 7).

Tirsdag den 27de Juni.

4. 3 L. skriftlig Latin 1 Klasseværelserne
3 R. 2.1 LR. skriftlig Tydsk j Nr. 5, 6, 7.

Onsdag den 28de Juni.
4 L. b. Latin Kl. 11.
4 L. a. Mathematik.
3 LR. I. Religion.
3 LR. II. Geografi Kl. 12.
2 LR. Fransk.
1 LR. Regning.
2 F. Religion.
1 F. Naturhistorie Kl. 12.

Torsdag den 29de Juni.

4 L. b. Mathematik.
4 L. a. Latin Kl. 12.
3 LR. Historie.
2 LR. Religion.
1 LR. Norsk.
2 F. skriftlig Norsk.
1 F. skriftlig Norsk Kl. 10.



34

Om Eftermiddagen Kl. 4 har
3 L. b og 3R. Engelsk og fremlægges til Be? 

dömmelse Skriveboger og Tegnearbejder i de Klas-, 
ser, hvori Skrive- og Tegneundervisning gives.

Fredag den 30te Juni
4: Lt Tydsk.
3 LR. Norsk.
2 LR. Geografi.
1 LR. Mathematik.
2 F. Regning.
1 F. Historie.

Lördag den 1ste Juli
4 L. Græsk.
3 LR. I. Geografi;
3 LR. II. Religion Kl. 12.
3. 2 R . Regning.
2 LR. Mathematik.
1 LR. Tydsk.
2 F. Historie.
1 F. Norsk.

Manidag den 3die Jul
4 L. Fransk og Engelsk.
3 L. I. Latin.
3 L. 11. Mathematik.
2 LR. Historie.
1 LR. Geografi,
2 F. Norsk.
1 F. Religion.
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Tirsdag den 4de Jnli

4 L. Norsk.
3 L. I. Mathematik.
3 L. II. Latin.
2 LB. Tydsk.
1 LB. Beligion.
2 F. Geografi.
1 F. Begning.

Onsdag den 5te Juli;

4 L. Historie.
3 LB. Tydsk Kl. 10.
2 LB. Norsk.
1 L. Latin.
2 .1 B. Engelsk.
2 F. Naturhistorie.
1 F. Tydsk.

Torsdag den 6te Juli.
4 L. Geografi.
3 L. Græsk.
3. 2 B. Naturhistorie.
1 LB. Historie.
2 F. Tydsk.
1 F. Geografi.

Fredag den 7de Jnli.
4 L. Beligion.
3 LB. Fransk.
3.2B. Fysik.
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2 L. Latin.
1 R. Naturhistorie.

Lördag den 8 de Juli KL 11 meddeles Udfaldet 
af Examen. Ferierne indtræde med Mandag den 10de 
Juli og vedvare til Torsdag den 10de August, paa 
hvilken Dag de til Optagelse Anmeldte möde Kl. 9 
Formiddag for at proves. Dagen derpaa, den Ilte 
Kl. 9 begynder Undervisningen igjen.


