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Forord.

Hvad der gaar forud for den her meddelte prøve, er først en 
indledning, „Grammatik og stilistik11 (forskjel og berøringspunkter), saa 
„Stilistik" (om stilen i almindelighed og dens arter), derpaa „Den rene 
forstandsstil" (alm. prosastil), saa „Fantasiens og følelsens stil" (hvor
under „Troper og figurer"). Efter det, som her er meddelt, følger 
de „figurer", der beror paa ordenes ordning og forbindelse eller den 
hele sætningsform, nemlig: a syn deton, klimaks (antiklimaks), 
ellipse og aposiopese, fremdeles: polysyndeton og kumula
tion, tautologi og parallelisme, inversion og hysterologi 
samt de vigtigste arter af gjcntagelse, endelig udraab, spørgs- 
maal, sermocination osv. — alt med omhyggelig valgte eksempler.

Min mening er ikke, at „eleverne skal indøves i brugen af 
troper og figurer", hvilket vel neppe er den rette forstaaelse af sko
lens opgave i dette stykke. Derved vilde man neppe „undgaa faren 
for at opdrage frasemagere". Meningen er her at veilede til en op- 
merksom og forstandig betragtning af literaturens bedste, klassiske 
mønstre for ved deres studium at skjærpe sansen for den gode stil.

Som man af denne prøve vil se, er derfor her lagt en væsentlig 
vegt paa eksemplerne. Uden et rigeligt udvalg af eksempler, som 
naturligvis helst ogsaa bør have, værd i sig selv, vil eleverne vanskelig 
faa nogen rigtig greie paa „troper og figurer", og da var det vel noppe 
værdt at befatte sig med dem. De mange eksempler gjør vistnok bo
gen betydelig større, men — som jeg haaber — ogsaa betydelig lettere; 
thi naar disse ting tages paa den raaade, vil de efter min erfaring saa 
langt fra falde eleverne til byrde, at de tvertimod vil tjene til at vække 
og styrke interessen for faget i det hele, og det allerede i middelsko
lens øverste klasser. Ilvad der maa læres, staar i marginalerne.

Bogen er altsaa bestemt for de øverste klasser af middelskolen 
og for gymnasiet. Efter min mening har norsken i gymnasiet ingen 
tid at afse til nye discipliner, saa at „troper og figurer" ogsaa af den 
grund visselig bør beholdes i middelskolen, som ogsaa ganske vist kan 
magte dette stof, naar det tages fornuftig. Intet kan nemlig være na
turligere end fra grammatikken at gaa over til det vigtigste af stili
stikken, navnlig troper og figurer, som hænger saa nøie sammen med 
den hele logiske analyse, der aldrig, heller ikke i middelskolen, kan



forsømmes, naar de unge skal lære at læse med forstand. Dertil for
slaar ikke grammatik alene, som jo desuden alligevel godt kan drives 
(med maade) gjennem hele skolen.

Forresten er bogen beregnet for lærere saavelsom elever, og 
det skulde glæde mig, om de sagkyndige maatte ville ofre denne prøve 
en smule opmerksomhed og udtale sig om skriftets brugbarhed. Her
tillands er der ellers ikke megen opmuntring til at skrive bøger.

Det typografiske faar man ikke tage saa nøie i denne prøve. 
Kunde bogen finde en forlægger, vilde den vel ikke blive trykt her 
paa stedet.

Kristiansund d. 18de juni 1881.
G. Landmark.



Troper.
Ingen trope er mere poetisk og bruges hyppigere end 

den saakaldte metafor. Navnet betyder egentlig overfø- Ombytte? 
relse og passer saaledes i grunden paa alle troper, sotn det 
ogsaa virkelig har været brugt om. Metaforen i speciel hHgted?3 
forstand er den trope, som ombytter en forestilling med en 
anden paa grund af en vis lighed, der tjener til at 
gjøre den første anskueligere. Naar man saaledes 
taler om „statens hoved", da ser enhver, at hoved her 
ikke staar i sin egentlige betydning, men er et billede, 
der skal betegne det samme som øverste, øverste styrer; 
staten er sammenlignet med et legeme, dens styrer med 
hovedet, som gjennem hjernen (og rygmarven) byder over 
alle legemets vilkaarlige bevægelser.

Metaforen beror al Lid paa en sammenligning, oftest 
mellem det mindre sanselige, det abstrakte, og det mere 
sanselige, konkrete eller individuelle; men metaforen om
bytter uden videre det første med det sidste: billedet for
trænger og træder istedenfor den egentlige forestilling, der 
altsaa kun kan forstaaes af sammenhængen.

Skjønt metaforen egentlig tilhører fantasiens billedsprog 
og derfor hyppigst finder sin anvendelse i poesi, forekom
mer den dog ofte i alle stilarter og i den almindelige dag
ligtale.

Poesien er nemlig ikke udelukkende digternes eiendom. Dels 
■er der i livet megen poesi, som ikke netop giver sig ud derfor. Dels 
gaar ogsaa meget af poesien i literaturen over i livet og bliver- fæl- 
leseie, saa at selv den almindelige prosa paavirkes af digternes sprog, 
og mangt et poetisk udtryk har saaledes afsat sig ogsaa i dagligtalen. 
Dels tyr endelig ogsaa forstandsstilen af og til med flid til fantasiens 
billedsprog, hvor den sanselige anskuelighed kan tjene til at støtte 
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forstanden. Og ligesom sprogforskningen viser, at mangt et udtryk, 
der nu er den egentlige betegnelse for begrebet, navnlig for detikke- 
sanselige, oprindelig var billede, metafor (om end ubevidst), saaledes 
har ogsaa det udviklede sprog mange metaforer, der er bievne saa 
almindelige (,,svage“), at de er bievne mere eller mindre staaende 
udtryk og næsten kan betragtes som egentlige. Grænserne er her 
stadig flydende.

Det følger af sig selv, at den gode stil ikke anvender 
metaforen til o v erl æs s els e, men kun der, livor den fal
der naturlig og ligesom tilbyder sig af sig selv. Natur
lighed er i den sande kunst altid en ufravigelig betingelse 
for skjønheden. Derfor hænder det ofte, at netop den 
sterkeste begeistring og den høieste veltalenhed afkaster 
alle billeder og lader tankerne træde utilslørede frem i sin 
egen rene skjønhed. Hvilken jubel er der ikke i følgende 
simple ord, hvor digteren synger om sit fædreland Dan
mark :

„Her kan jeg frit 
aantle luft i min lunge. 
Alt her er mit, 
og om alt tør jeg sjunge, 
vandre i drømme, 
sterke og ømme, 
høre, hvor bølgerne runge1'. Chr. winther.

Og hvilken inderlighed i disse linjer:
„Her gad jeg bo og bygge, 
til jeg var træt og skulde dø, 
bag lindetræets skygge, 
tæt ved den klare sø.
Den hytte, lav og lille, 
med kalket væg og tag af straa, 
bag høien tryg og stille, 
kan stormen ikke naa“, chr. winther

Eller hvilken livagtig anskuelighed i følgende skildring:
„Det var en af disse kolde triste sommerdage, da jeg gjen

nem prestegaardshavens mørke alleer gik hen imod kirken. Regnet 
havde holdt op, men ved hvert vindstød dryssede det rastende ned 
imellem bladene fra træernes kroner. Taagen og skyerne drev lavt 
mellem toppene, Mat og graaligt faldt lyset over kirkegaardens grave 
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og simple minder; vindens suk lød mellem grenene, og ingen fugl 
sang bag løvet11. (Vindens „suk“ er her det eneste billede).

Asbjørneen.
Metaforen maa altsaa, naar den skal være naturlig, 

virkelig tjene til at stille tingen i et klarere lys netop fra 
den side, hvorfra man vil have den seet; følgelig maa den 
ikke være søgt eller ørkesløs, ikke forslidt og farveløs, ikke 
heller en pralende dragt for hverdagslige tanker (naar ikke 
virkningen netop skal være parodisk, fordi det hele er 
et vrængebillede som Holbergs „Peder Paars“ eller Wessels 
„Kjærlighed uden strømper"). Den gode stil undgaar og
saa at forbinde metaforer, som efter sit væsen er ufore
nelige, fordi de er hentede fra forskjellige sfærer (den før 
omtalte katakrese).

Metaforen kan ligge ikke alene i et substantiv, men 
ogsaa i andre ord, oftest adjektiver og verber, som naar 
man siger: en bitter krænkelse, et haardt ord, eller 
skjønhed falmer, sorgen trykker.

Eksempler a f 1 i t e r a t u r e n:
I en af de gamle folkeviser om dronning Dagmar heder det:

1) „Hun kom uden tynge, hun kom med fred, 
hun kom goden bonde til lise;
havde Danmark altid saadanne blomster, 
man skulde dem ære og prise.11

2) „Min Else er saa trofast som den ranke liljevand (=liljestengel), 
der sætter eders hjerte i en evig elskovsbrand11,

Chr, Winther.
3) „ . kraftig, sundt dit hjerte luer,

du er saa deilig, fin og kjæk, 
og livets roser, melk og druer 
i mismod ei du kaster væk11. d. s.

I digtet „Abels død11 heder det om Adam og Eva:
4) „I deres liv var der en spaltning skeet, 

i dødens dybe nat de havde seet, 
og i et sjælløst blik var aabenbaret 
den fremtidslod, som var dem selv bevaret11, Paiudan-Mtuier.

5) „Kan du igjennem din strid og din daad 
redde det barnlige skjær til det sidste, 

1*
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da har du regnbuen over din graad, 
da har du glorien over din kiste‘:. Weihavcn.

(Merk her harmonien mellem billederne, som alle er hentede fra 
samme sfære, alle atmosfæriske fænomener).

6) „Forfærdeligt at staa alene, 
hvorhen jeg ser, at skimte død; 
forfærdeligt at rækkes stene, 
saa hedt jeg hungrer efter brød“. H. ibsen.

7) „Templets sprængte mur kan pragt el dække, 
knust er Olafs skrin;

men deroppe under viddens lin
sover stilt en hær i rad og række11, b. s.

(Sigter til den svenske general Annfeldts hær, som omkom paa højfjel
dene, „Viddens lin11 er sneen).

8) „Det var i disse egne, vor herre Jesus gik;
alt folket stimier om ham, de trænges uden skik, 
og mellem dem en kvinde, kun pjaltet og arm, — 
hvor brænder hendes øie, hvor bølger hendes barm!11 

Chr. Richardt.
I et digt om bjerget „Thabor11 heder det:

9) „Slynggrøntct bobler af hver rift, om hver rand, 
turtelduen kurrer, det er Sulamiths land11 b. s.

10) „Kingerike laa foran mig og brændte i al sin lyse pragt11. 
Bernh. Herre.

11) „Hans (Ibsens) digtergenius eier en forunderlig, man kunde 
fristes til at sige trolddomsagtig magt. Læseren rives magisk 
med af hans digtning, snart i varm, strømmende følelse 
af at fornemme en luftning fra skjønhedens solverden, men 
oftest gjenn emisnet, rystet, ligesom lamslaaet af al den 
knugende rædsel og alle de dystre tanker, der bruser 
gjennem hans storslagne digtningsbilleder." G(arborg).

12) „Ligesom Norges land har et aabe nt aa syn mod søen, saa
ledes er i folkelivet søbedriften et fremhævet parti. Den 
mest lysende side af nordmandens nutidsliv er hans færd 
paa havet. Her ser vi ikke en liden stats snevre vilkaar, — 
her er udfoldelsen storladen, og med den gaar Norges navn 
over den vide verden11. welbaven.

13) „Der er i disse stemningsudbrud (Wergelands smaadigte) en 
saadan uudtømmelig rigdom, at man maatte citere næsten 
side for side, om man vilde give en forestilling om deres uen
delig skiftende liv. Snart bølger stemningen mildt hen i de 
blødeste rythmer, blomstrende frem i yndige billeder, eller 



den bryder frem ligesom glimt i glimt, i overraskende, poin
terede vendinger; snart udformer digtets grundtanke sig 
med sikkert instinkt i skiftende belysning gjennem et enkelt 
billede, eller der viser sig pludselig, under en tilsyneladende 
bisar eller vilkaarlig faren hid og did, til kn y tn ing s punk
ter, som man ikke anede, og hvorved der bliver orden og har
moni, hvor man ved første betragtning kun syntes at se en 
regelløs fantasi flugt". 11. Lassen.

14) „Gladjen lir lifvets vinst, hon ar sjålens vingar". Tegner.
Eksempler paa overlæsselse (og katakrese) kan 

man finde i Wergelands ungdomsdigtning, hvor „en forvir
ret vrimmel af metaforer tumler og forvikler sig mellem 
hverandre paa hver side og sætter læseren i en tilstand af 
svimmelhed, som om han havde stirret i et uafladelig om- 
dreiende kalejdoskop“ (H. Lassen). Eks.:

„Væk! væk! lad alting synke!
Tandklokken briste i mundens kapel!
H øial t arhj ertet synke til Hel!
Lad det blive et morads! 
Jeg har aldrig lært at ynke 
brustet, splintret, knust palads". O. s v.

Saadanne søgte, unaturlige og smagløse hilleder kan 
undertiden findes parodierede hos Holberg og Wessel saasom: 
„mit hjertes skorsten" — „hjernens planker" —■ „Jeg kan for
sikre madamen, at hendes dyders skilderi altid hænger paa mit 
hjertes krog" Eller:

„Nærværelsen af den, hvis øine vi tilbede,
det ømme hjerte tidt kan komme til at svede". Wessel.
Staaende metaforer. En mængde metaforer har afsat 

sig i det almindelige sprog og i dagligtalen, hvor de er bievne til 
mere eller mindre staaende udtryk. Allerede i eksemplerne ovenfor 
kan man finde enkelte saadanne. Iler kan desuden nævnes udtryk som: 
dydens vei ■— livets bane —• tidens (talens) løb — livets vaar— ung
dommens roser — hjertet af landet —• sagens kjerne — folkets 
bærme — samfundets lavere lag, høiere kredse — dannelsens høider 
— et primitivt (oprindeligt) standpunkt (mest i uegentlig bet.) — 
en side af sagen, skyggesiderne — ved første øiekast — have sin 
rod i hjertet ■— ikke spor af bevis, af tvil, af sandhed —■ en kilde til 
uvenskab — tænkningens og erfaringens frugter — et flygtigt, beha
geligt indtryk (bruges nu sjelden i egentlig betydning, nærmer sig: 
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altsaa til at blive det egentlige ord i den overførte bet. 
[omtr. = virkning, som noget gjør, forestilling, som en faar eller har], 
ligesom „udtryk" allerede er blevet) — bærer af en ide — sine for
ældres støtte — et alvorligt præg (sml. de græske ord „karakter" og 
„type") — omslag (i meninger ligesom i vind og veir; deraf ogsaa) 
„veirhane" og „vendekaabe" (som vender kappen etter veiret) — glim
rende udsigter („perspektiver") — sprogets rigdom og bøielighed — 
„en heftig rystelse i folkets indre, et voldsomt stød udenfra" — et 
skarpt blik — et lyst hoved — en klar forstand —■ uklare forestillin
ger — skjæve domme — en tung sorg —■ dybe tanker — en mørk 
tale — rig erfaring —• et modtageligt gemyt — „barnets bevidsthed 
er kun tilgjængelig for hvad der i konkret og sanselig form træder 
det imøde" — brændende længsel — ulmende had — glimrende ev
ner — en indgroet vane — en nedarvet skik — opblæst af stolthed 
— nedslagen af sorg — nære en tro, en overbevisning — dyrke kun
sten, videnskaben — fordøie hvad man læser — veie stemmerne (ikke 
blot tælle dem; men „overveie" nu blot figurlig) — opvarte med hi
storier — pege paa (paapege) betydningen af en sag — ligge under 
for næringssorger, for opinionen — at være ovenpaa — at skue til
bage i tiden, skue fremad (overført fra rummet paa tiden, hvad der 
er meget hyppigt) — „verden gaar mig imod" (hvoraf „modgang" og 
„medgang") — det ligger nær at tro o. s. v.

Man ser, at metaforen ikke sjelden sætter det upersonlige og liv
løse istedenfor det levende og personlige. Denne slags metafor er 
ogsaa i dagligtalen hyppig, navnlig i skjeldsord, derfor ogsaa i „øge
navne" (—tilnavne, „udnavne"), som hos vore forfædre synes at have 
været meget almindelige og ofte at have sat sig fast, saasom: „Sigurd 
Syr (=lat. sus, en so, sugge), Thore Hund o, fl. Men ogsaa en 
stor del af de almindelige personnavne synes oprindelig at bero paa 
den samme slags metafor, der gjennem det upersonlige eller livløse 
skulde minde om en eller anden menneskelig egenskab. Især var det 
styrken og stridsmodet, som hos vore forfædre. (saavelsom hos andre 
folk) paa denne maade fandt sit udtryk i mange gamle navne, saasom«. 
(om end maaske fra først af ikke uden i sammensætning): Bjørn (med 
begreb af mod og styrke), Brand (sverd, vaaben), Gård eller Hag 
(gjerde, hegn, vern, forsvar), Hild (strid eller ledsagerinde i striden), 
Odd (spyd, pil), Orm (slange, vel nærmest efter den gamle forestil
ling om en vogter af en skat), Ulv (med begreb af haardførhed) o. fl. 
Ædlere egenskaber synes at antydes ved navne som Dag (dag, lys) 
eller Stein (sten, ædelsten, perle), sml. Ædhelstan, Adalstein, eller 
Margareta (hvoraf Margit, Marit, Grete), lat. margarita (en perle, 
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maaske af et germanisk mar-griut, sø-sten). Sml. de skjønne linjer i 
den tyske folkevise;

„Und war ein Konig ich, und war die Erde mein,
Du wårst in meiner Krone doch der sclibnste Stein".

Iler er billedet udvidet: stenen, ædelstenen sidder i en konges 
krone, hvem al verdens herlighed tilhører; den er dog det skjønneste, 
han eier.

En udvidelse af metaforen er allegorien. Allego-Allegorien 
rien anskueliggjør ikke blot et enkelt begreb ved et billede, udvidet 
men en hel række af sammenhørende begreber, idet den m'tafor‘ 
udvider billedet og udmaler gjenstanden med dens forhold 
og omstændigheder, egenskaber og virkninger i et større 
sammenhængende billede. Naar man saaledes taler om 
„literaturens blomstring" eller om „de første spirer til 
poesi og videnskab hos et folk“ — da er dette endnu kun 
enkelte metaforer. Meu det sidste billede bliver til alle
gori, naar man siger: „Disse svage spirer kan ofte lige- 
saa hastig, som de viser sig, kues eller stanse i sin vekst, 
men ogsaa ofte udvikle sig til et kundskabens træ, der 
netop fordi det har sin rod i den hjemlige jordbund og der
af suger sin kraft, staar sundt og sterkt, selv om fremmede 
skud indpodes i dets stamme". Her er nemlig til det en
kelte sanselige begreb „spirer" (som billede paa den første 
begyndelse) endvidere traadt de dermed sammenhørende 
begreber: veksten, træet, loden, jordbunden, stammen og 
skud, som indpodes i den.

Det ligger i sagens natur, at allegorien kan være af me
get forskjelligt omfang. Siger man „at kaste anker i den 
huslige lyksaligheds havn", saa er det en allegori, medens 
„den huslige lyksaligheds havn" blot indeholder en meta
for. Allegorien kan fylde en enkelt sætning eller en del 
af sætningen (i forbindelse med egentlige udtryk), og den 
kan gjennemtrænge et helt digt. Ja, der gives digtarter, 
som altid er allegoriske, navnlig fabelen og parabelen 
(ofte ogsaa gaaden). I den billedrige østerlandske poesi, 
som i det gamle testamente, findes mange eksempler paa
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allegorien; saaledes i den 80de salme, hvor Israels folk sam
menlignes med et vintræ i en hel gjennemført allegori (v. 
9—17). Ogsaa i dagligtalen har der i alle sprog afsat sig 
en mængde staaende talemaader, som er allegoriske.

Eksempler:
1) „Brodne kar i alle lande, 

roser sig med torno blande 
andensteds saavelsom lier. 
Landsmand! roserne du tage, 
og af dem du honning drage ! 
Men for alting agtsom vær, 
kom ei tornene for nær! Wessel.

Parodierende:
„Paa mit hjertes skorsten brænder 
en harpikset elskovs brand“ o. s. v. d. s.

Om presten Kjeld Stub, der i sin ungdom havde været en tap
per kriger, heder det:

2) „Hvor brand har været, i aske varm
tidt ligger en gnist tilbage11. m. Fnmann.

3) „Hver traad, som tiden afbrød i dit verk, 
skal evigheden spinde stor og sterk“. i. l. Heiberg.

Sml. „Ein traad er veik, men mange saman er &terke“.
Norsk ordsprog.

„Den snor, som lægges af strenge tre, 
hun brister fuld- neppeiige11. „Den danske rimkrønike'1 om unionen* 

4) „Mørkets vold er steil at storme.
Overtro

hviler fast paa spilers ro.
Talløs som Ægyptens orme 

er den sorte
fordomshær ved templets porte11. Wergeiand.

5) „Mit skib pløier havet, og bølgen gaar hvid, 
og skyerne hastige skride;
men endnu er det solveir og midtsommerstid, 
og endnu har jeg børen den blide.
I medgangs-strøm, i staaende vind 
kan roret føres med lyst og med lempe; 
ak, kunde jeg og paa bølgerne dæmpe 
mit speidende blik og mit higende sind11. Osv. Velhaven. 

(Det hele skjønne digt er gjennemtrængt af allegori).



— 9 —

G) „Af sprogets strenge bygning, af tankeformers baand, 
stiger en frigjort tanke, og den er digtets aand. 
Den boede i sjælen, før strofens liv blev til, 
og sprogets malm er blevet flydende ved dens ild."

W elhaven.
7) "Skjønt det er et og samme metal vi tage i haand 

og smelte i hjertets flamme og forme med dristig aand, 
saasnart det af diglen rinder, vi staa hinanden dog fjern: 
du sølvet og guldet finder, jeg faar kun kobber og jern.

De blanke kruse du dreied, der fyldes med ædel vin;
de gyldne ringe du sveied, der fatte elskovs rubin;
du sleb det straalende smykke, som ungdom og skjønlied bær,, 
jeg maatte prise min lykke, om jeg fik smedet et sverd“.

Til C hr. Winther af Carl Ploug.
8) „Hvor tindrer nu min stjerne?

Hvor dølger sig min skat?
Dig søger i det fjerne
min sjæl ved dag og nat“. Chr. winther.

9)* „Alt, hvad dit mod har bestraalet, 
alt, hvad dit mismod har dugget, 

nu har det ve ks t, 
ranker sig op om din skulder11 o. s. v.

„Til Welhavcn“ af Bjørnson.
I begyndelsen af digtet „Ved tusindaars-festen" siger digteren:.

10) „Mit folk, som skjenkte mig i dybe skaaler 
den sunde bitre styrkedrik, hvoraf 
som digter jeg, paa randen af min grav, 
tog kraft til kamp i døgnets brudte straaler, — 
mit folk, som rakte mig den landflugts-stav, 
den sorgens bylt, de angstens rappe saaler, 
det tunge alvorsudstyr til min færden, — 
dig sender jeg en hilsen hjem fra verden11. h. ibsen.

11) „Hans harpe" (heder det om Wergeland) „var saa følsom, at 
den ringeste forbigaaende luftning i hans stemningsverden kunde 
bruse som en storm derigjennem;" men „af hans digtning i 
dens helhed" ser man, “at der under den tilsyneladende eller 
forbigaaende mangel paa sindets ligevegt levede" (som han selv 
siger)

„et hjerte med et slag, 
jevnt som mit stueur.
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I al min nød 
en vin saa sød 

jeg har dog i dets dunkle skjød; 
begejstret er deraf liver dag

min frejdige natur11. h. Lassen.
12) „Ingen lårare kan gora mera ån lossa vingarna på den bundna 

ornen; viljen I flyga, så måsten I prijfva egna ving-senor. Lår
dom år sjålens spis. Men det år fåfångt, at vi mata er, om I 
ej sjelfve kunnen smålta maten och forvandla den til merg och 
nåringssaft11. Tegner.

13) „Lyssna till den granens susning, 
vid livars rot ditt bo år fåstat“. Finsk ordsprog.

Mange ordsprog er allegoriske, saasom: „Æblet falder ikke 
langt fra stammen11 — „Naar krybben er tom, bides hestene11 — Man 
maa smede, mens jernet er varmt11 — „Liden tue kan velte et læs11 
o. s. v.

Ogsaa en liel digtning kan som sagt være en eneste gjennemført 
allegori. Saaledes blandt folkeviserne „Kristjern II’s vise11:

14) ..Alle smaa fugle, i skoven var, de gav paa høgen stor klage; 
han rev dem af baade fjær og dun og vilde dem af skoven'jage. 

Men ørnen bygger i fjeldet". O. s. v.
Her er „høgen11 adelen, „den gamle ørn11 er kong Kristjern, som 

adelen jog ud af landet, „de andre fugle smaa11, der „blev saa vilde11 
(o: vildsomme), er borgere og bønder.

I denne allegori er altsaa (ligesom almindelig i fabelen) begiven
heder i dyreverdenen anvendte som billeder paa menneskelivet, det 
upersonlige som billede paa det personlige. Endnu oftere er. dog det 
omvendte tilfælde (se nedenfor under „personifikation11).

Staaende allegorier. En mængde allegoriske ud
tryk har afsat sig i det alm. sprog og i dagligtalen, hvor de er bievne 
til mere eller mindre staaende talemaader. Mange saadanne talemaa- 
der kan (ligesom enkelte ord) indeholde minder om ældre tiders for
hold, skikke og betragtningsmaade. Naar saadanne staaende udtryk 
indeholder en selvstændig lærdom, en livserfaring, en iagttagelse, 
kalder man dem ordsprog, „Mange bække smaa gjør en stor aa11 er 
saaledes et allegorisk ordsprog, da det er et billede paa lignende 
forhold i livet. Af staaende allegoriske talemaader kan nævnes: 
at lægge baand paa sig selv — at lukke øinene for noget — at tage 
bladet fra munden — tage sig vand over hovedet — samle gloende 
kul paa ens hoved — tage en ved næsen — kaste en sand (blaar) i 
■øinene — have en skjelm (en ræv) bag øret — træde retfærdigheden 
under fødder — føre en bag lyset — bære kappen paa begge skuldre 



— 11 —

(det gjør jo alle nutildags, men i gamle dage var det anderledes) — 
vende kappen efter veiret (om en „vendekaabe", en „vejrhane") —• 
sætte en kniven for struben — lægge hænderne i skjødet — lægge 
vegt paa noget, ikke veie sine ord paa giildvegt — sætte kronen paa 
verket — sætte en sag paa spidsen — føre krig paa kniven —■ der er 
kommet en knude paa traaden — komme under veir med noget (som 
dyret, der veirer noget med vinden) — komme paa spor efter, bære 
spor af noget — sagen (turen) er gaaet overstyr (det er: over styre 
eg. = over bord; styre er ror, som i ældre tider var paa siden af 
fartøiet), sætte overstyr — have alle aarer ude.— sætte alle seil til 
{„hans luftige natur", siger Lassen om Wergeland, „havde under et 
vildt ungdomsliv gaaet for fulde seil“) — gaa klar af et skjær — 
seile i ens kjølvand — det gaar over min horisont — tone flag — 
spinde en ende — komme paa det tørre — have en rem af huden, 
være en alen af samme stykke — angive tonen — spille en betydelig 
rolle (baade om personer og ting) — betræde, forlade skuepladsen — 
træde i skranken for en sag — give sine følelser luft o. s. v.

Naar metaforen (allegorien) fremstiller livløse gjen- 
stande og upersonlige væsener eller abstrakte begreber 
som levende, handlende og talende, kaldes den pers o ni- kl”ånén’ 
fikation. Saaledes siger man: „jorden tørster efter de°tmiiviøso 
regn", „den smilende eng", „et truende fjeld", „mis- 
tanken s aa rer" o. lign. Saaledes troede vore forfædre, 
at sverdet tørstede efter blod; det var en overtro, der for 
alvor tillagde sverdet følelser og handlinger som et levende 
væsen. Se den gamle folkevise om „Hevnersverdet", som 
baade taler og handler og ikke vil lade sig styre, før dets 
■eier anraaber Gud og den Helligaand.

„Da mælte sverdet baade træt og mod: 
Nu lysted mig efter dit eget blod" o. s. v.

•(Sml ogsaa Jeremias 46, 10 og 47, 6).

Eksempler af literat ur en:
1) „Tiden æder med skarpen tand, 

saa lidet monne hun levne". Oehiensehiager.
2) „Er stormen vild, og havet ret vrede rynker slaar 

i panden, og til dybet den kloge sælhund gaar: 
da svøber om sin skjønhed himlen sit tætte slør, 
thi speilet er jo knuset, hvori den saa sig før.
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Er luftens lunger trætte, og havet atter liar 
sig faaet blank afslebet sit udstrakte giar, 
da hæver himlen atter sit taageslør og ser 
med store aabne øine sit aasyn og ler. chr. wintber. 

3) „Dæmringen sneg sig gjennem busk, gjennem krat 
og hviskede: nu kommer den stille, store nat“. n. s.

4) „Vaarnatten stille og sval
favner den slumrende dal;
elvene nynne de lange
dæmpede, dyssende sange11. Weihaven.

5) „Ved de sorte elve taarebirke skjælve,
de har nævnt mig alle mine savn1', n. s.

6) „Der var saa tyst, selv aftnens vind 
paa klippens bryst var slumret ind1'. d. f,

7) „Føl det friske livsenspust alt fra Gammel-Englands ege! 
vimplens tunge som berust kan i det alt lege“.

WergelancL
8) „Følg med mig du, saa skal du se 

en kirke bygt af is og sne!
Der oppe messer fos og skred, 
der præker vind paa jøklens vold, 
saa du biir baade hed og kold“. h. ibsen.

I digtet „Bergsmannen“ heder det om gruberne i jordens indre;
9) „Der hor jag min moders pulsar gå.

Dess hjerta slår
i dag som i går
som for tusinde år, 

medan slågten fbrsvinna som droppar i hafven“. e. g. Geijer.
10) „Her kan det da sandes, at taushed dræber mer end ord“. 

Bjørnson.
11) „Aaserne paa elvens sider stige brat op med sine urer, sine 

uendelige vindfald og mørke graner, som alvorlige skue 
ned paa den viltre leg i dybet og forfriske sig ved de 
dampskyer, fossen idelig kaster op i deres graa, ærværdige 
lavskjeg'1. Asbjørnsen.

121 „Et enkelt aspetræ bæver og hvisker11. — „Taagen hang 
over aasens skuldre11. — „Her strakte oretræerne sine 
sidste løvgrene ud i elven, og et enkelt gulnet aspetræ saa 
sin falmede pragt i det mørke væld11. Bernb. Herre.

13) „Paa den anden side, midt over fjorden, glitrede og blinkede 
Folgefondens snekam, der bøiede sig ned og kyssede fjel
dets græs Og løv11. Jørgen Moe.
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14) „Huru enkla, huru an s pråks 1 o s a åro icke alla vårens blommer 
jemforda med sommarens rosor och hostens solblommor! An- 
dock åro de oss dubbelt kåra genom sina anspråkslosa, jung- 
fruliga behag. I motsats til hostens blommor . , soka de 
blyga skydd i lunden, der de måste uppsbkas af sina 
alskare". Elias Fries.

15) „Fliterframgångens moder'. — „Tron år bfvertygelsens barn, 
annars år hon oåkta". Tegner.

Sml de skjøune linjer hos den tyske digter:
Ein Fichtenbaum steht einsam
im Norden auf kahler HolP.
Ihn schlafert; mit weisser Decke 
umhilllen ihn Eis und Schnee. 
Er traumt von einer Palme, 
die fern im Morgenland 
einsam und s c h w e i g e n d t r a u e r t 
auf brennendcr Felsenwand. H. Heine.

Staaende personifikationer har ogsaa i mængde 
afsat sig i det ahn. sprog og i dagligtalen, saasom:

at stride mod alle regler — trodse alle beregninger — der her
sker stor uvidenhed — „det herredømme, som indbildningskraften ud
øver over sproget11 — „Erindringen og længselen er de stemninger; 
som beherske ham“ (siger Lassen om Welhaven) — der raader en 
tilbøjelighed —■ dette ræsonnement hviler paa, støtter sig paa den 
forudsætning — at frembyde et livligt skue — „overgreb hevner sig 
ubønhørlig" — „skrivekunsten traadte i den verdslige visdoms tjeneste", 
„afløste den mundtlige tradition" — „De brede skuldre og de kraftige 
arme vidner endnu om, hvad han engang var for en karl" — dette 
røber stor selvtillid — en tiltalende form — indgribende betydning — 
gjennemgribende forandring — tidens tand — skjebnens vilje — 
pengene fik fødder at gaa paa o. s. v.

Personifikationen er overmaade hyppig, ligesom den er meget 
gammel i sprogene. Allerede i mythologien og i visse gamle sprog
former finder vi en mængde oprindelige personifikationer: hedninger
nes guder var — som det synes — fra først af intet andet end per
sonifikationer af naturkræfter og naturfænomener (som Thor = donar, 
Donner, torden); og det samme møder os i sprogenes grammatiske 
han- og hunkjøn, overført paa livløse ting og abstrakte begreber, der 
.altsaa personificeredes. Men saadant kan stilistikken ikke længere 
betragte som personifikation: det er blot et berøringspunkt mellem 
stilistik og grammatik (eller mythologi). Sml. ogsaa saadanne udtryk 
som „godheden, ærligheden selv, i egen person" (se nedenfor under- 
metonymi).
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Undertiden bliver endnu den livløse ting og det abstrakte begreb 
i selve navnet gjort til person, som naar det lieder i folkesproget: 
“Han Beinlaus bankar paa veggen" (om vinden); “tala med Bjørke- 
nes-futen“ (om riset); sml. mester Erik“ i „Jeppe paa bjerget*'; 
saaledes ogsaa "Smal-Hans" og ,,Lad-Hans“: “Han Late-Hans gjeng 
fyre, han Smale-Hans kjem etter1* (o: dovenskab og fattigdom); „Ole 
Lukøie“, „Jon Blund" o lign. I digtet „Lad-Hans" heder det saaledes :

„Godvilje, den smaagut, har sig til en ære 
optrukket det vognlæs, „Drog-Rise" lod være. 
Den rise var “Doven-Drog“ — tosken, som undred 
sig over, om fjedren ei vieed et hundred". Wergciand

Et berøringspunkt mellem grammatik og stilistik mø
der vi hyppig i en metafori.sk brug af verbalformer, som 

Hist. præs, allerede grammatikken omtaler under navn af historisk 
tø«a“mpræsens og præsens for futurum. Det sidste er dog i 

vort sprog saa almindeligt, da vi egentlig intet futurum 
har, at det neppe kan regnes for tropisk. Det historiske 
præsens maa derimod nærmest henregnes under stilistikken 
som en trope, da formen her har en uegentlig betydning 
ved siden af sin egentlige og almindelige og i denne uegent
lige betydning træder istedenfor en anden form, fortidsfor- 
men, som virkelig findes i sproget. Det historiske præsens 
forekommer i livlig fortælling (skildring), saavel i prosa 
som i poesi. Idet nemlig fortælleren sætter sig levende ind 
i det forbigangne, ser han det saa livagtig for sig, at han 
glemmer nutiden over fortiden, der da for ham ser ud 
som nutid, saa at han uvilka‘arlig benytter nutidsform en. 
Denne maa altsaa ligesom andre troper komme ganske som 
af sig selv. Ofte indtræder det historiske præsens efter 
fortid med en ny, pludselig indtrædende begivenhed. Mer- 
kelig er i vort gamle sprog den idelige veksling mellem 
hist. præs, og fortidsform.

I nøieste forbindelse med det historiske præsens staar 
ViS?™ den saakaldte vision, en trope, som sjeldnere omtales, 

rendeVo^ men som i sig selv ikke er sjelden. Det er i visionen ikke 
Tændæ’ blot verbalformen, men det hele udtryk (ofte med et „se“, 

metafori.sk
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et „hør“ ell. lign.), som stiller os det forbigangne eller 
fraværende livagtig for øie, idet den talende, digteren, er 
saa fuldstændig optagen af sit emne, at alt staar lyslevende 
for liam, og selv de døde manes frem for hans indre 
syn. Paa grund af sine syner kaldes jo ogsaa digterne 
seere. Paa vision i aller videste forstand beror i grunden, 
hele den dramatiske digtart, hvor alt er nærværende og 
foregaar for vore øine.

Eksempler:
1) „Riflen hænger ei mer paa væg, hist sigter graahærdede skytte; 

nøkken opløfter sit vaade skjeg og venter med længsel sit bytte11.
Edv. Storm.

I digtet „Den skjulte kirke11, som fortæller om skytten, der fær
dedes i skoven og fældte mangt et bytte med sin bue, heder det. 
pludselig:

2) „Men hør! — Hvad er det, som kan runge 
med mulmets klang i granetop ?
Det er kapellets gamle tunge (personifikation), 
som, rørt af pilen, lades op.
Og skytten efter klangen iler, 
hvor krat paa slegters grave gror, 
og først i kirkens hal han hviler 
ved det forglemte alterbord11. Velhaven.

Paa lignende maade, skjønt ikke med hist, præs, i „Aasgaards- 
reien11:

3) „Vandreren kaster sig ræd paa veien.
Hør, hvilket gny! Det er Aasgaardsreien!“ d. 8,

4) „Fra lien smiler ingen venlig hytte 
og ingen snekke fra den trange vig; 
tys! hisset rasler det — en enkelt skytte 
igjennem skoven sagte lister sig 
og stanser ofte og maa varsom lytte
til røiens og tiurens hæse skrig. A. viunch.

5) „Keiseren kommer! Hvi dvæler hans garde?
Marschaller, træder i rad!
Ørnen i spidsen, hans lynende barde, 
grundrig paa minder og kvad!“ p. a. Jensen.

I det bekjendte digt „Ved tusendaarsfesten den 18de Juli 1872“’ 
heder det:
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4>) „Ser I de hundrede tjærede snekker, 
langskibes rader, som ligger for anker? 
Ser I, hvor Haarfagres hærklædte rækker 

fylder og dækker
tofternes tiljer og æsingens planker?
Hører I duren af Hafsfjords-gnyet?“ o. s v. h. ibsen.

Saaledes ogsaa i det berømte digt til „Svenska akademiens" 
halvhundredaarsfest, hvor digteren efter at have omtalt flere af for
tidens store aander kommer til Bellmann med de ord:

7) „Gif plats! Gifplats! Ty nordens vingud nalkas, 
och sangen svanner kring hans vigda mund.
Hor, bur han skåmtar, se, hur gladt han skalkas
bland nymferna uti den grbna lund“. O. s. v. Tegnér.

Ogsaa i livlig prosaisk skildring kan denne form af den digte
riske fantasistil undertiden pludselig afbryde den alm. prosastil; f. eksJ 

8) „Fjernt henne i den søndre ende af vandet ligger en ø, hvor- 
paa der findes flere store stenhange, levninger af gamle oft'eraltere 
Her foregik for »århundreder siden en rig fangst af rensdyr. Ved 
store klapjagter drev man vildrenen ned imod søens østre bred, hvor 
man til slutning skræmte den til at tage tilsvøms over vandet . . .

Se, nu vrimler det netop af rensdyr paa skraaningen ned 
mod søen. Forskræmte trænge de sig sammen i en tæt klynge og 
fare hid og did. Med et tage de spranget lige ned i søen, som der
ved vidt og bredt staar i et eneste skum“ o. s. v.

„Atter forandrede synet sig. Det er mange aarhundreder se
nere, langt inde i den kristne tid“ o s. v. j. a. Friis.

En naturlig følge af, at fantasien saaledes ombytter 
livløst og levende, upersonligt og personligt og ser det for- 
bigagne eller fraværende livagtig, som om det var nærvæ
rende, er, at den talende ligefrem henvender sig til det 
saaledes fremman ode væsen eller den belivede ting. Dette 

^futaietn S^er * ^en saakaldte apostrofe eller tiltale, der ofte 
dsonii"T regnes blandt figurer, men dog egentlig ikke er andet end 

fraværende e11 konsekvent gjennemførelse dels af personifikationen dels 
af visionen, idet den talende, digteren, her kun gaar et 
skridt videre og ved den direkte tiltale til den fravæ
rende eller det upersonlige gjør fantasibilledets 
liv a g ti gh ed ful ds tændig.
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E k s empier:
1) „Du danskes vei til ros og magt, 

sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt 
tør møde faren med foragt, 
saa stolt som du inod stormens magt, 

sortladne hav!
Og rask igjennem larm og spil 
og kamp og seier før mig til 

min grav!“ Joh. Ewald.
2) „Underlige aftenlufte! Hvorhen vinke I min hu?

Svale, milde blomsterdufte! Sig, hvorhen I bølge nu?“ Eller: 
3) „Lær mig, o skov, at visne glad

som sent i høst dit gule blad“ o. s v. Oehieuschi-iger.
I „Kjærlighed uden strømper11 siger Johau (IV,I):

„Dyd! Elskov! kan I to ei søbe af et fad?
En af jer vinde maa, den anden maa fordømmes, 
to store i en sæk Iran ingenlunde rømmes, 
men sækken, som I to kan ikke rømmes i, 
tilgavns undgjælde maa for eders klammeri: 
mit hjorte revner snart; jeg elsker eder begge, 
du, elskov, er mit liv, du dyd, min kjæledægge" o. s. v.. 

(iler er denne form anvendt til det yderste for at forhøie parodiens 
komiske kraft)-

Til den fraværende Johan siger Grete et andet sted (T,l): 
„Troløse! jeg gad vidst, hvordan du nu maa lide1“ O. s. v.

Wossel.
5) „O Naso! aldrig var din brøde lig din kval; 

du blev forvist fra Rom og oversat af Sahl“.
Epigram af C. Fasting.

G) „O bitre sorg! du er en kraftig amme
til hver en mandig, hver en stor bedrift". Weihaven.

7) „Fremad, med visiret lettet, 
sandheds ord!

Thi den største magt paa jord
eder er af Gud forjættet: 

at I kunne
ikke dø, I sandhedsmunde!“ Wjrgeland.

8) „Min sommerfugl, flyv ind! flyv ind!
varm dig ved vindurosens kind!
tro solen ei endnu! dens gløden
kun lokker troløs dig i døden". n. s.

2



— 18 —

9) „Gyldenlak! før du din glans har tabt, 
da er jeg det, hvoraf alt er skabt. 
Ja før du mister din krones guld,

da er jeg muld". O, s. v. Wergeianrf.
10) „Flyv, fugl! flyv over Furresøens vove!

Nu kommer natten saa sort" o. s. v. chr. Winther.
11) „(Ørnulf) Tungt er det at staa som en frodig gran og saa at 

kvistes af i et eneste uveir" .... „Dog, mand skal leve efter mand; 
— ræk mig et horn, jeg vil drikke mine sønners minde . . .Hil eder 
der I nu rider, mine djerve sønner! Kobberportene skal ikke 
slaa i paa eders hæle, thi I kommer til hallen med mange mænds følge!“ 

„Hil jer da, I gjeve! Ilil jer, der I rider!
Gudegaven læger verdens ve og kvider!" h. ibsen.

13) „O land, du tusen sjoars land,
der sang och trohet byggt" o. s. v, Bunoborg.

Til den døde lille søn, som „skulle ha blifvit en adel man", siger 
digteren:

13) „Du skulle ha stått i de våras led, 
den fråmste att faran trotsa.
Du skulle ha Ijungat som bExten vred
på allt det morka och usla ned, 
.att håmna och att forkrossa.

Men nu så sofver du spad och ung,
en bruten blomma i tufvans Ijung,
du drømmens bjelte, du lekens kling! „En liten piit“ af Topelins. 

Sml. de skjønne ord i Maria Stuarts mund:
„Bilende Wulken. Segler der Lufte, 
wer mit euch wanderte, mit euch schiffte! 
Grusset mir freundlich mein Jugendlandl 
Ich bin gefungen, ich bin in Bunden.
Ach ich hab keinen andern Gesandten 1“ Schiller.

Alle de hidtil omtalte tropiske udtryk hænger sammen 
med metaforen, idet do alle beror paa en lighed, som 
indbildningskraften finder mellem den uegentlige forestil
ling og den egentlige, der fortrænges og paa samme tid 
belyses af hin.

Anderledes med metonymien. Metonymi betyder 
egentlig navneombytning; i virkeligheden ombyttes dog her 
med navnet ogsaa forestillingen, hvorfor den er at henregne til 
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troperne. Men ombytningen beror i metonymien paa en Metonymi 
virkelig (nødvendig eller tilfældig) sammenhæng, et det

•ii • i beslegtedoslcgtskab mellem de forestillinger, der ombyttes med og nær- 
hinanden. Saaledes siger man: „Hele byen var paa be- 
nene“ (for indbyggerne i byen); eller: „Ungdommen 
raser, sa’ kjærringen, hun sprang over et halmstraa“; her 
staar ungdommen istedenfor unge folk. Metonymien sætter 
altsaa en bedegtet eller nærliggende forestilling istedenfor 
den, der egentlig menes. Ombytningen skal naturligvis 
tjene til at gjøre begrebet anskueligt fra den side, hvorfra 
man vil have det seet.

Paa denne maade ombyttes oftest
a) s t e d e t og det, som er (sker) paa stedet (det ydre 

og det indre), „continens pro contcnto“;
b) tiden og det, som er (sker) i tiden;
c) stoffet og det, som er af stoffet;
d) aar s ag. redskab og virkning, forfatter og verket;
e) tegn (billede, symbol) og det, som betegnes (eller 

fremstilles);
f) det foregaaende og det efterfølgende;
g) personen (tingen) selv og dens egenskaber (oftest 

„abstractum pro concreto").
Naar saaledes det abstrakte begreb træder isteden

for det konkrete, navnlig for personen, da er dette det 
omvendte af den art af personifikation, som gjør det ab
strakte begreb til fornuftvæsen.

Metonymien er i det hele taget mindre poetisk end 
metaforen. De fleste metonymier bruges derfor ligesaavel 
i prosa som i poesi, ja en meget stor del af dem er bievne 
mere eller mindre staaende udtryk.

Eksempler:
a) Ombytning af stedet og det, som er (sker) paa 

stedet, kommer fra stedet, det ydre og det indre, karret 
og dets indhold:

2*
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1) „Hvo mindes ikke
et veir, lian tror ei himlen mer kan skikke?" Eller:

2) „Norges høitidsstund er kommen, 
aabnet har sig tingets hal.
IJøit og lydt i helligdommen
røster nu hver Norges dal.
A g d e s i d og T r ø n d e 1 a g e n
sammen nu kan veksle ord;
Dovre i sin døl er dragen
nu til tinge for sit nord". O. s. v. vv^rgelami.

3) „Norge, pris din kjæmpe bold! (med apostrofe)
Danmark, pris din Tordenskjold! n. s. Ingemann.

Sml. Matth. 3,5—6: „Da udgik Jerusalem til ham (Johannes 
den døber) og det ganske Judæa og alt landet omkring Jordan, og dc 
døbtes af ham i Jordan, de, som bekjendte deres synder". Ligesaa 
1. Mos. 41, 57; Jerem. 4, 29 o, fl. st. Sml. i lat. omvendt folket for 
landet.

4) „Evig samme flugt om graven,
samme leg i dødninghaven!" il. ibsou.

5) „I kirkens korsgang, for det høie alter
der mødes ung og gammel, fløil og pjalter!" cin-. Bidmrat. 

(Det er det ydre for det indre = rig og fattig).
6) „En pinsedag, da Sigurd (Jorsalafarer) sad tilbords i sit liøi- 

sædo, omgiven af mange høvdinger, kom tungsindet over ham, og han 
kastede vilde blikke omkring til bænkene" (det er: gjesterne paa 
bænkene). b. Keysor.

Omvendt:
7) „Jeg havde tænkt, der altid var skibe i passaten. Men nei! 

Bare sjø og hav og ingen ting ellers rundt om". Jonas Lie.
btaaende udtryk. Dc fleste eksempler findes maaske 

i det almindelige sprog, i prosa og i dagligtale, hvor en mængde af 
dette slags metonymier har afsat sig og er bievne til staaende udtryk:

Kirkens tro og lære — „kirken har overalt havt kulturen i sit 
følge" — kongehuset — „jeg og mit hus" —• huset Rothschild — “hu
set" (over- ellei' underhuset) — kurien (pavedømmet) — „saalænge det 
nuværende kabinet (= ministerium) leder de offentlige anliggender" —■ 
det græske kammer, den svenske rigsdags kamre — hele landet er i 
oprør, “landets dom" — „den af høiesterets justitskontor udgivne or
den" —■ enkekassen, statskassen betaler —■ stiftets approbation — „hele 
Paris er dybt rystet over den forfærdelige begivenhed" — en ven af 
et godt bord, et godt kjøkken, en god kjelder, bordets glæder, gaa 
til bords — Madeira, Xeres, Malaga, Champagne, Cognac (om vine og 
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brændevine-) — saal. opr. ogsaa „korinter" (fra Korinlh), „krit11, lat. 
creta (fra Kreta) — „garderobe11 (og. klædekammer) — (sml „fruen- 
timer11, t. Fraucnzimmcr, opr. fruerstue, i ældre dansk som kollektiv 
— kvinderne) — et godt hjerte, „liave hjerte i brystet11 (mod) — et 
lyst hoved — en klar hjerne — spise en hel tallerken, drikke to kop
per — omvendt: udstillingen, myntsamliugcn er aaben, bibliotheket 
er lukket (for lokalet) — sidde i retten, indlinde sig i retten, „gaa i 
rette for høiesteret11 (deraf allegorisk: gaa i rette med en, sætte i 
rette, irettesætte) — gaa hen i skyggen — et skifte (om stedet, hvor 
man skifter, ligesom en station, stoppested, eg. det at stoppe, stanse)

b) Ombytning af tiden og det, som er (sker) i tiden: 
1) „Stor er tiden! Store syner

gjennem lyse dagen lyner!11 H. ibsen.
2) „Stol ei paa fremtids liaab og smiger, 

Glem ei din gjerning ved fortids barm! 
Grib det nu, der af døgnet stiger, 
tro mod din Gud med dristig arm!“ c. nand,.

3) „Vid da, at denne ene time har slidt al kjærlighod ud af 
brystet paa mig, at jeg forbander den stund, jeg første gang saa dig11 
(med personifikation), Bjørnson.

4) „A.arhundreders opfindelser og fremskridt var spildte paa 
ham (Wergeland); han elskede tingene kun i raaform". Camilla Coiiett.

S t aae ndo udtryk: at følge med tiden — et barn af sin 
tid — gode, flane, trange tider —• „oldtiden havde en god skik11 — 
spise middag — den svenske rigsdag — „Høsten i Europa har været 
meget bedre end forrige aar“ — omvendt: i graalysingen, i tusmør
ket (om tiden); ligedan: ,,dagsprett“ (= dagbrækning), „solrenning11 — 
„skurd“ (om den tid, da kornet skjæres) — saal. opr, ogsaa „øieblik11 
(det er et blink med øjnene, „augneblink11).
c) Ombytning af stoffet og det, som er af stoffet:
1) „(Fogden). En fiskestim paa millioner;

(Provsten). Brød, guld til eders børn og koner! . .
Det er et praktisk gjøremaal, 
som øves uden blod og staal“. h. ibsen.

2) „Hur svenska stålet biter,
kom låt OSS prbfva på!11 Tegner.

Sml. lat. ferrum for gladius ell' lign.
3) „Den første bøn, jeg eder gjør,

den vide (o: opfylde) I mig saa gjerne: 
alle fredløse mænd dem give I fred 
Og lade alle fanger af jern11! Folkevisen „Dronning Dagmars d,*l“.
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Om fæstemanden, som kommer igjen fra graven, lieder det;
4) „lian klapped paa døren med kiste, 

for lian havde ei skind'1 (o: pelsverkskaabe).
(Levende folk brugte nemlig, naar de bankede paa døren, at lægge 
en flig af skindkaaben imellem for ikke at gjøre for megen støi med 
jernhandskerne eller sverdhjaltet, som de bankede med).

5) „Ude stod lians moder, svøbt i maar(d)“ (o; kaabc af maar- 
skind). Folkovken „Olaf Liljckrans“.

Staaende udtryk; betale med sølv, guld, papir (for 
sølvpenge, papirpenge) — „hun klæder sig i silke og flød, den anden 
i verken" — et „lærred" for maleri, lat. tabula—omvendt: „i disse 
egne vokser vinen vild" (for vinranken, druen) — „plukke kranse" (for 
blomster til kranse).

d) Ombytning af aarsag, redskab og virkning eller 
følge, forfatter og verket:

1) „Der kongen han drog af Skanderborg, 
da fulgte hannem hundrede svende;
men der h;'.n kom til Gridsted bro, 
hannem fulgte kun Dag mårs Dreng.
Da han red ovei’ Randbøl hede, 
da fulgte hannem femten svende; 
men der han kom til Ribe bro, 
da red den herre alene".

(Det er: han red saa hurtig, at ingen kunde følge ham).
Folkevisen „Dronning D.igmars død“.

2) „Don fromme glans de saa i ligets øine.
De ble gned mer end det, de skreg af skræk
og skalv af angstens slag". Wergeiand.

3) „Og medens hallen sine funker sender 
til aandens virken og til plov og harv, 
gror atter helteoldets faste marv
i klare hjerner og i sterke lænder". Welhaven.

4) „Man skolebøger saa om ørene at flyve;
en af II e s i o d o fik næse, mund i blod;
en kant af Pin daro i andens pande stod;
en Aristofanes, som trofast var indbunden, 
blev efter slaget paa en halvdød rektor funden. 
En sølvbeslagen tyk Ilomerus samme dag 
som en Akilles var i største Trojæ slag".

(Om slaget mellem de lærde i „Peder Paars"). Holberg,
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5) „(Ørnulf,) Seks sønner fulgte mig i striden. (Gunnar.) Men 
hjemad? (Ørnulf.) Ingen11 (o: alle faldt). h. ibsen.

6) „Vær rolig, han lyver aldrig mcre“ (= han er dræbt).
Bjørnsor.

7) „Sigrid saa ud som en rigtig fuldgardsgjente; heller ikke feilede 
det paa dem, som bød hende gaardene1- (det er: friede til hende); 
„men hun havde et efter et afslaaet alle tilbud. Tre af de bedste 
gaardmandssønner i bygden havde maattet gjøre vcndereisen“ 
(= faaet nei). Jonas Lic.

8) „Jan van Huysums blomsterstykke,, (af Wergeland) „er et af 
de finest byggede kunstverker, vort s pr o g h ar frembragt11. (Iler staar 
sproget for digterne). u. Lassen.

Staaende udtryk: I det almindelige sprog findes en 
hel del saadanne metonymier, som ombytter aarsag og virkning, red
skabet og det, som derved frembringes, eller den, som bruger det:

en Titian, en Rubens (for et billede af T., af R.) — dette værelse 
faar aldrig sol (for solskin) — at studere Shakespeare— omvendt: 
han blev mange mænds bane (for banemand) —■ de veltalende læber 
er forstummede for stedse — redskabet: ,,de ultraradikale blade 
truer med aaben vold11 (det er bladartikler for redaktører) — „de ra
dikale organer (= blade) offentliggjør et program11 — pressens 
udtalelser — skrive en god haand — lægge den sidste haand paa 
verket — føre en god pen (ligesom det o pr. lat. stil af stilus, en 
mctalgriflel) — spille en udmørket violin — føre en bred, saftig pen
sel — lade sverdet afgjøre en tvistighed — overlade løsningen af 
spørgsmaalet til kanonerne — her er det korporalstokken, som regje- 
rer — staa under pisken (“under tøffelen11 ?)

e) Ombytning af tegn (navn, billede, symbol) og det, 
som betegnes eller fremstilles:

1) „(Olaf.) Himlen vil træffe dig med sine flammer!
(Hakon.) Nei, Thor skal splintre korset med sin hammer11. 

Ocblen'chliger.
2) „Ak, først i dødninghaven, naar tindingen er støv, 

man nærmer sig til graven med ege kran sens løv11.
Lyder S.ige'n,

3) “Nu, da skaiden ligger lig.
er triumfens time runden.

Laurer sig
mellem tornens grene blande.
som sig bored i hans pande.
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Paa hans grav
lægges nu en bioms tomvunden 
efeukranset tyrsusstav.

„Ved Bjerrcgaards gravw af Wergeland.
4) „Eget flag skal om mig bølge,

selv om ikke e n vil følge!“ ir. rbser.
(Iler staar flaget sW symbol paa den ide, det repræsenterer, 

altsaa nærmest ved en metonymi; men symbolet, tegnet er ogsaa ofte 
et billede, der har mere eller mindre lighed med det, som derved 
betegnes. Saalcdes kan denne art af metonymien undertiden falde 
sammen med metaforen (allegorien). Meningen er her: kun min egen 
overbevisning skal jeg holde frem og følge), Sml et andet sted af 
det samme digt („Brand11):

„Væk fra dette klumre slug! der er grnbeluft herinde, — 
her kan ingen fanes dug flagre frit for friske vinde 1“

II. Ibsan.
5) „Akten or for ofvermodet, for det slags mod i synnerhet, som 

bfvar sina hjeltedater (heltegjerninger) i skum-rasket (tusmørket). I 
aren kallade at strida emot, men icke i morkret: i gi ånderne (smu
gene) gro inga lagrar“ (laurbær). „Afsked Mn studenten>a“ nf Tegler.

6) „Saalænge poesien er en magt i livet, kan hans navn ikke dø“.
Om Wergeland; H. Lassen,

S t aae n d e u d t r y k : komme paa thronen, styrte fra thronen 
— føre scepteret — bære kronen — styres af jernspiret — hvile paa 
sine laurbær (o: efter sin seir) — staa med palmer i hænderne (sym
bol paa fred og soir) — domstolenes kjendelse — Bergens bispestol 
— modtage en portefølje (o: blive minister) — Ofte indeholder saa- 
danne udtryk minder om ældre, tiders skikke: krybe til korset — 
bryde staven over en — tilkaste en handsken, optage handsken — 
plante en rød fane o. s. v. — Halvmaanen seirede — et anseet navn 
— et „firma" (cg. underskriften) — omvendt: Thorvaldsens Mer
kur (for billede af M.) — Joh.s Bruuns Falstaff, Laura Gundersens 
Portia (for fremstilling af F., af P.),

f) Ombytning af det foregaaende og det efterfølgende :
1) „(Moderen) Jeg ældes aar for aar; det bær-

sent eller tidlig frem mod graven1. Eller:
2) „Sønner syv til Ørnulf blev af guder givet;

nu gaar gubben ensom, sønneløs i livet“. h. ibsen.
3) Ingen, der besøger Sørfjordcns vidunderlige bredder, vil finde 

hende. Nu er hun atter flyttet under tag med salig provsten; Ullens- 
vangs kirkegaard har med sin græstørv tækket over dem begge".

Jørgen Moe.
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Omvendt:
4) „Da Jon en dag fandt, at lian havde gjort Gjerinund uret . . . 

og nu vilde gjøre det godt igjen, mente Sigrid, at dette ikke kunde 
behøves .... John undredes derover for sin hustru, men for dat
teren nævnte de intet11. (Det er tanke for ytring), Jonas Lie.

Staaende udtryk: lian lukkede ikke op sin mund (talte 
ikke et ord) — det var lians sidste ord — jeg saa ham aldrig mere 
og lign.

g) Ombytning af personen (tingen) og dens egen
skaber, især ofte „abstractum pro concreto":

I et epigram om Tordenskjold heder det:
1) „I denne grav er lagt vort Nordhavs sir og ære, 

de danskes ros og lyst, skjønt kort saa skulde være. 
Thi pareen rev ham bort midt i hans friske vaar; 
hans soire talte hun og glemte rent hans aar“.

„Jons Justesenu efto.r Holberg.
2) „Det guld er tilvisse ei meget at rose,

.som drypper ei kobber i armodens pose.
Og dovenskabs tiggen i gavmildheds hæle 
vil ei den alene, men nøden bestjæle.
Den sult maa arbeide, som lyster at æde,
den armod maa spinde, som vil sig beklæde11. Wergelaml.

3) “O Gud har straffet os! Ei stormens kulde, 
vor egen grusomhed har dræbt vort barn! 
Forgjæves, ak, som jøden paa vor dør, 
paa ilandens ville vi forgjæves banke11. n. 3.

4) „Han var vor herre, og hans list og snildhed 
forstod at lokke lettelig vor ungdom1'. oeidensciiiiiger.

5) „Snillet utstakar nya banor. Manlig fOresats, stark vilja 
bryta vag genom hi ndcr. Fo r c tags am he t och klokhet nyttja 
nyskapade forbindelser til allmiint gagn. Oscar il tn Nonienskjnii’.

Omvendt:
6) „Vinter lægger loft paa vandet11 (for vinterens kulde).

Gammelt ordsprog.
Staaende udtryk: almagten (for den almægtige Gud) — 

Hans Majestæt — Deres kongelige Høihed — lians Højærværdighed 
o. lign — en høide (et høit sted) — paa vidden, vidderne —■ thea- 
trets bedste kræfter — retten liar erklæret —■ regjeiingen vil opfordre 
huset til at træffe foranstaltninger — styrelsen har udtalt — indhente 
provstiets erklæring - - kongens raad (= statsraaderne) — et stort 
antal virkelige kapaciteter — et vidunder af kløgt og intelligens —

3
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„han er en af de gcnialeste musikalske fremtoninger, nutiden kan 
opvise" — et talent, et geni — det smukke kjøn — hun er en støv 
skjønhed — han er ærligheden, oprigtigheden selv, i egen person.

I det sidste eksempel finder vi et berøringspunkt mellom me
tonymi og personifikation: da abstrakte begreber kan personificeres, 
er det naturligt, at ogsaa omvendt personen kan gjøres til abstrakt 
begreb; det kommer blot an paa, hvad man gaar ud fra. „Nøden 
raaber“ kan saaledes kaldes en personifikation, naar man gaar ud fra 
det abstrakte begreb, og det kan kaldes en metonymi, naar man gaar 
ud fra personerne, de nødlidende. I andre tilfælde grænser metony
mien, som vi har se et, nær til alm. metafor (allegori). Undertiden er 
det ogsaa vanskeligt at skjelnc mellem metonymi og den følgende 
trope, synekdoken.

Syken‘l°’ Synekdoke er i grunden kun en egen art metonymi, 
bogrober ^o3aa synekdoken ombytter nemlig nær sammenhørende 
af niige begreber: men slegtskabet er her kun det, som finder 

sted mellem det videre og det snevrere begreb, det 
almindelige og det specielle. Det er altsaa begreber al 
forskjelligt omfang, som her træder istedenfor hinan
den, alt efter hvad der for tilfældet er væsentligt og bedst 
kan gjøre forestillingen anskuelig, enten det enkelte eller
det almindelige. Paa denne maade sættes° ® 

delen for det hele (..pars pro toto“) 
en for flere, 
arten for sle g t e n

eller omvendt; i det hele sættes det enkelte, mindre 
omfattende begreb for det almindelige, mere omfattende, 
eller omvendt. Saaledes ogsaa et bestemt tal for et ube
stemt. Paa denne maade siger man : „han er et lyst 1, o- 
ved“, „sætte foden under eget bord", og omvendt: det 
siger alle, hele verden"; „at holde paa skillingen og 
lade daleren gaa“, og omvendt: „jeg har scet det i avi
serne (bladene)"; „den almægtige dollar", „glad i skil
lingen", og omvendt: „man har fakket forbryderen" 
(for tyven); „de dødelige" (for menneskene), „tus en de 
tunger forkynder Guds lov" (for utallige væsener).
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Eksempler af 1 i tcratur eu :
1) „Brede seil over nordsjø gaar" . . .

„Men da sol i det andet gry 
gik af hav uden mast mod sky, 
blev det som storm at høre11 . . Bjørnson.

3) „Ude paa de blanke vande 
skjær de hvide se il fra strand; — 
længsler lig paa drømfyldt pande, 
høie, pcrlestænkte stavne 
jager, flygter for at havne 
fjernt ved et forjættet land11! h. ibsen.

3) „Var kara svenska flagga vajar ofver den forstå kbl, som kring- 
SCglat Asien11. Oscar ir. til Nordenskjbld

Sml. lat. carina eller puppis for navis.
4) „Her hviler Brand; hans seir var skral;

en sjæl han vandt, og hun var gal-1. ir. Ib sen.
5) „Ja før os til en ø i verdens hav, 

for tvende hjerter stor nok og en grav11. Wn-geiand.
G) „Salig den isse, som begeistrings ørn 

har suset over med de brede vinger11. Weihavon.
7) „Blegnet er saa mangen kind, færre er de faa (metonymier); 

men for Danmarks ære vi end er nok at slaa“. Carl Pioug.
8) . . „hvor han vendte øiet nu, 

saa han et spor af pestens gru, 
og angsten isnede hans blod, 
da han ved hjemmets tærskel stod. 
Hans fader, vaklende og svag, 
sad ene under dette tag; (sml. lat. tectum for domus) 
han havde jordet børn og viv 
og var igjen med halvslukt liv. 
Den gamles hu blev atter glad, 
da sønnen karsk ved arnen sad11. Weihaveu.

9) „Her (i alperegionen, paa høiden af fjeldplateauet) er det, at 
renen i sommertiden søger et sundt og luftigt tilhold, et fristed for 
renfluens forfølgelser. Den rige flora i smaadalene mellem disse 
stenhobe, isranunkelen eller renblommen , . . yder i forening 
med lavarterne paa skraaningerne dyret en krydret, duftende og rige
lig føde'1. Sml lat. miles for milites o. lign. Asbjøru?on.

(Ofte bruges her den bestemte artikel for at antyde hele klassen, 
ikke det enkelte individ eller den enkelte ting: „Mennesket er døde
ligt11 = menneskene er dødelige, eller hele den slegt, som menne
sket tilhører. Den kaldes da den generiske artikel).

3*
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Det almindelige for det specielle (ligesom dyret" i foreg, eks.): 
10) ,,(Agnes.) Jeg skal virke, virke stille

for at fylde kravets svelg;
jeg skal hærdes, jeg skal ville. — 
Men i aften er det helg (det er: jul) 
Fra ifjor hvor vidt forskjellig! — 
Hys! — den høit skal holdes hellig; 
frem jeg henter mine skatte (det er: barneklæderne), 
dem, hvis endeløse pris, 
fra min lykkes livsforlis, 
kun en moders sjæl kan fatte". ir. ibse--.

11) „Vel stod min hu alt længe til Sverre . . . Men aldrig uden 
dit minde spændte jeg buen for ham". Bjørnso’.

12) „Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem,
furet, veirbidt, over vandet med de tuscnd hjem". d. s.

13) „Paa deres vandring tidt de maatte hvile, 
og tusend kilder saa de nedad ile". Pai.-M(iller.

En mængde ordsprog og andre staaende udtryk beror 
paa synckdoken, idet de sætter det enkelte for det almindelige eller 
omvendt: Saa mange hoveder, saa mange sind — En svale gjør in
gen sommer — Dens brød jeg æder, dens vise jeg kvæder = “Dan, 
som eg et med, dan held eg med" (Ivar Aasen) — Brændt barn skyr 
ilden — „Han ottast eld, som brend er, og hund, som biten er" osv. 
Da imidlertid det enkelte ogsaa har lighed med det almindelige, kan 
saadanne udtryk ofte ogsaa opfattes som allegorier; grænsen er ikke 
skarp.

Andre staaende udtryk: „Hvorledes finde anvendelse 
for de mange ledige hænder?1 — Han har overladt sit arbeide i yngre 
hænder — at have noget fra første haand (nærmer sig metonymien: 
delen er her redskab) — at tjene sit brød — et smukt stykke (om et 
drama, et musiknummer, et billede) — i vore dage (— vor tid), „mæt 
af dage" — aldrig i mine levedage. — saal. i oldnorsk: vetr (vintre) 
for aar. ligesom nætr (nætter) for døgn, hvor vi siger dage (sml : „en 
dreng, vel otte somre har han talt") — alt kom i oprør (om men
nesker) ; sml. t. „Alles schwieg"; oldn. ekki (= ingen) o, lign — 
bidrag af offentlige midler (= penge) — han sidder i gode omstæn
digheder, i god stilling, forfatning — „Sandheden er ikke fra igaar 
cllor idag" — at bryde en lanse med en, for en sag —• „Por
ten" (om den tyrkiske regjering, egentlig som en for udenforstaaende 
væsentlig del af sultanens palads; ligedan i græsk om perserkongens 
hof).



F,n egen art af synektlcken er den saakaldtc an ton o-Antonoma- ° 17 si ombytter
masi. som bestaar deri, at man ombvttor egennavn og egennavn 
fællesnavn og altsaa sætter slegtcn (arten) for individetfæueenavn. 
eller omvendt. Paa denne maade siger man ofte ,,Herre'1 
(for Gud), „digteren" (for Oelilenschliigcr) eller omvendt 
„en Cicero11 (for en stor taler) „en Salomo" (for en vis 
mand eller dommer), „et Babel11 (for en overdaadig by 
eller et sted, hvor der tales de lorskjelligste tangemaa').

E ks cm pier af 1 i t e r a t u ren :
1) „Den opgave at bygge Thorvaldsens museum var baade en 

smuk og ny opgave, og Bindesbøll havde gaverne til at løse den. 
For det første skulde det paa en gang være en kunstsamling med 
billedhuggerarbejder og tillige et mindesmærke, et eftermæle, meden 
grav som midtpunkt. Derved var der angivet en egen alvorsfuld stil 
for indfatningen, og med sikker følelse har bygmesteren ved sit 
valg af linjer og farver taget den græske oldtids udsmykkede grav
bygninger til forbillede . . .

Midt i gaardeus flisegulv, under en aflang dæksten, bevokset 
med roser, er det stille gravkaramer, hvor mesterens støv er lagt 
til hvile11, M. Uammerieli.

2) „Tre konuungar tillhopa ej skrefvo pilten (Karl XII) bud, 
lugn stod han mot Europa, en skågglos dundergud . . . 
Se nattens stjernor blossa på grafven långesen, 
och hundraårig mossa betåeker hj el te ns ben11. — Eller:

3) „Bolja, du blå, (en apostrofe)
svåll ej så hogt! det går fort nog andå.
Lysen, I stjernor, oeh sågen 

se gi ar en (o: Frithjof) vågen! Teguér.
4) „Ordener hænger man paa idioter, 

stjerner og baand man kun adelen gir;
men om de Mal lin g er, S u lim er og Rot her 
man ei et ord i aviserne ser 11

(Det er: saadanne mænd som M, S., R.) p. A. itciborg.
5) „Mit Kaldæa her jeg fandt. Ak! I elskte danske sletter 

vise jo i lange nætter himmelen til hver en kant.11
J. L. Heiberg.

6) „Tungsindig sidder paa sit fjeld
en ledig helt, en ubrugt Te 11;
en Byron tidt, en Platos sjæl

i folkets sværm forgaar", Wergeiaud.
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7) „Ei dverg blir mandshøi, skjønt han har 
en Goliath til oldefar". h. ibsen.

8) „En Daniel domer har, en annan Daniel".
Hagbergs ovurs. af Shakespoarc.

9) „Vore landsmænd kom for sent til at opdage et nyt Mcxiko 
eller Peru", Citat hos lUbbck.

10) ,,Endnu værdifuldere blev den opdagelse, at Kalifornien ikke
blot var metalgraverens Eldorado (cg. guldlandet o: Syd-Amerika), 
men ogsaa agerdyrkerens, at hveden i Nevadas rige dale fandt et an
det Ægypten, druen et andet Kanaan".

En tysk forf, om San Franciseo.
Paa denne maade er undertiden et egennavn tilsidst gaact ganske 

over til fællesnavn, som: en keiser af det lat. egennavn Cæsar a: 
Kaesar, Kaisar, et palads af det lat. Palatiutn = mons Palatinus, en 
af Roms syv høic, hvor keiser August havde sit palads (og siden 
Tiberius, Nero, Domitian), et kapitoliuni (navnlig i cngl. capitol) o. lign.

S laa end o a n t on o mas i e r : „den gamle Adam" — 
en Lasarus — en Krøsus — en vældig Nimrod (om en jæger) — Per 
og Paal (af Petrus og Pauhis) — ofte ogsaamed blot fingeret egennavn: 
Per Nittengryn, Vigtigper, Galfraus, Tøve-Mikkel, Lad-IIans, pigernes 
Jens — „Hr. Sørensen" (dansk, ligesom „Jens" om landsoldaten) — 
„John Buli" (engl.), „Uncle Sam" (af United States eller „U. S,“).

Beslegtet med synekdoken cr hyperbolen og det 
''nonisk1'’ omvendte af hyperbolen, den saakahlte litotes. Ilyperbo- 

<iet smaa; ien cr en overdrivelse, en forstørrelse af det store, som 
naar man siger „endeløse sletter", „vente en evighed"; 

formeger er ogsaa en slags overdrivelse, men i modsat ict- 
dirtoni"ka’u*n8’ klct den er en formindskelse af det smaa, det ube- 
det store, tydelige, som naar man siger: ,.giv mig en draabe vand", 

eller „vent et øieblik". Begge disse troper beror altsaa 
ligesom synekdoken paa grads- eller omfangsbegrebet. Men 
Ibrskjcllen er den, at der i synekdoken ikke ligger nogen 
tilsigtet forstørrelse eller formindskelse, idet den kun ser 
paa det for tilfældet væsentlige og mest betegnende, enten 
nu dette er større eller mindte end det, der egentlig me
nes, medens hyperbolen og litotes netop med hensigt for
størrer eller formindsker. Ombytningen af stort og lidet 
i synekdoken er altsaa egentlig kun en sondring mellem 
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væsentligt og uvæsentligt; i hyperbol og litotes er derimod 
selve gradsbegrebet netop det væsentlige, som ved forø
gelsen eller formindskelsen skal gjøres ret anskueligt. I 
begge disse troper er der altsan en slags forstillelse, hvor
ved de nærmer sig til den følgende trope, ironien eller den 
forstilte tale. Men denne forstillelse kan rigtignok enten 
være ganske uvilkaarlig og ligesom ubevidst, naar nemlig 
følelsen eller lidenskaben er fremherskende, eller den kan 
være mere bevidst, naar forstanden er overveiende.

Allertydeligst træder ironien frem, naar hyperbolen 
ikke som almindelig forstørrer det store, men det smaa (og 
altsaa. „gjør en flue til en elefant"), som naar man om en 
gnieragtig gave siger: „hvilken kolossal gavmildhed!" — 
og navnlig naar litotes — som ofte er tilfælde — ikke for
mindsker det smaa, men det store. Iler har da ligesom 
ved de følgende troper ikke blot indbildningskraften, men 
ogsaa forstanden en væsentlig del i udtrykket.

E k s e m pier p a a h y p e r b o 1:
I slutningsscenen af „Mellem slagene" siger Sverre:

1) „Her liar du en 3—4 mand til min hird; Halvard Gjæla he
der de.

(Gndlaug stallare til Halvard). Velkomne!" Bjømson.
2) „Saa elsker alverden noget, næn jeg har mer end alt: 

min lykkes dybde ei sproget mægter at faa udtalt".
Chr. Winther,

3) „Uden hjord, med savnets byrde
staar den gamle sognchyrde
plyndret ud til bare skjorten". H. Ibsen.

I „Mellem slagene" siger Inga til Øistein (o: Sverre):
4) „Ja nidding sagde jeg ... O det græder i hver en vraa hele 

landet rundt, siden han (kong Sverre) slap sin munkehætte ud over 
det, fuld af et mylder af djævelskab og fordærvelse. Nu behøver 
ikke landet varder mer for at lyse, hvor Ilenden bryder sig vei; nei, 
hele landet staar i baal, fra Trondhjcm til Tunsberg, og skibe 
og gaarde, landets høvdinger og bønder og kongens slegtninge og 
frænder, — ja kongens egen fader er veden, som han kaster paa, og 
altsammen brænder, men giver et forfærdelsens gjenskin ud over 
landet". (Her er det lidenskaben, som taler og som uvilkaarlig over
driver). Bjørnson.
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5) .,1 forstavnen (i brudebaaden) er trommeslageren høit opsat 
med sit larminstrument, som han bearbejder med overnaturlig 
udholdenhed . . . Brudehusets larm og stås passer godt til dette 
optog; her udslettes havstrilens apathi ved strømme af øl og bræn- 
devill". ' Wolliavcn.

G) „Baard lod aldrig sol gaa ned over sin vrede; naar han havde 
vendt sig omkring, spillede munterhed og lune igjen i hans klare, 
mørkcldaa øinc, og en bøielig stemme understøttede hans livlige fore
drag baade i samtalen og i de utallige fortællinger, der ustanse- 
lig flød fra hans mund i det fyldig klingende sogneniaal. Ilan var 
kjendt af alle og kjendtc alle; han havde, som han selv sagde, været 
inde i hvert hul fra Varangcr til Arendal. Asbjmnscn,

Staaende hyp erboler. Adskillige af dagligtalens høf- 
lighedsformer beror paa en hyperbol, som f. eks. naar vi i tiltale til 
en enkelt person bruger flertalsformer (De, I); sml. det første eksem
pel ovenfor. En lignende hyperbol er det saakaldte pluralis maje- 
statis, som den talende bruger om sig selv: vi (lor jeg); saal. navn
lig “Vi Oscar“ o. s. v. — En mængde gradsadjektiver og adverbier 
(og tildels substantiver) er i alm. tale hyperboliske som „utallige/- og 
„ustanselige“ ovenfor i eks. G; saal.: uendelig, umaadelig, utrolig, 
usigelig, ubegribelig, gruelig, gyselig, rasende, „fælt“, uhyre, mageløs, 
overordentlig, overmande, overvættes, ,.ov(er)lag“, grænseløs o. s. v. 
— et bundløst dyb — himmelhøi — øsende regn — overøse med vel- 
gjerninger, grovheder — juble høit i sky, i vilden sky — hurtig som 
et lyn, som en pil — sætte himmel og jord i bevægelse — tage be
nene paa nakken — å la Munchhausen: „taagen var saa tyk, at man 
kunde skjærc den“, „regnet kom saa tæt, at det stod som en væg for
an hesten11 — „der kom baade bjørne og stude med store horn og 
alt det fæle, som til var, og vol saa det“ (spøgende).

E k s e m p l c r paa litotes:
1) (Hakon). „Om nu han virkelig paa sværmersk vis 

er stanset midt paa veien for at fylde 
sin lunge med et par drag klippelnft, 
ved ikke jeg og vil ei vide det“. OciiionseMager.

3) „Din harme, imens du lider, den bitre trodsen af støvets mod 
maa slukkes for alle tider i andagtens taareflod11. w>ll>aven.

3) „Vi vil ei granske hjerter eller nyrer (synekdoke);
det er ei hverv for støv, men for dets styrer11. ir. Hmh. 

(Iler er litotes udtryk for følelsen af lidenhed, for ydmyghed, ligesom 
1. Sam. 24, 15; 2G, 20: „en loppe“),

4) „Udpaa dagen tiltog kulingen . . . fiskestenene hoppede hen
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over bølgetoppene, medens braadsøer brød over vor lille nøddeskal 
og sendte skum og sprøit høit over seil og mast “ Asbjørnsen.

5) „Det var om natten i mørket, jeg skar over linen til hækjollen, 
som slæbte efter . , . Jeg havde tænkt, at der altid var skibe i pas
saten (metonymi), kl en nei! . . Bare sjø og hav! og ingenting ellers 
rundt om, mens jeg sad der paa en flis og vippede11. Jonas tic.

I alle saadanne udtryk som de hidtil givne eksempler er litotes 
et forsterket udtryk for, at noget er ubetydeligt. Anderledes er det, 
naar en litotes staar rent ironisk, spottende eller spøgende, hvor 
formindskelsen i udtrykket netop skal tjene til at lade det i sig selv 
store og betydelige skinne desto sterkere igjennem, som i eks. 6 ne
denfor. Oftest or denne ironiske litotes et negativt udtryk, der iste- 
denfor rent ud at nævne det positive begreb ligesom formindsker det 
ved blot at benegte det modsatte, som naar man siger: „Flid er just 
ikke hans største dyd“, det er: han er temmelig doven.

I digtet „Dei gamle fjelli11 heder det saaledes:
6) „I bygdom byggja sveinarne, og huset stender laust;

men dei gamle m erke Stein ar ne dei standa lika traust.11 
(„Merkesteinarne11 er her fjeldene). Ivar Aasen.

7) „Baunenlyste og budstikken løb fra grande til nærmeste grande; 
dalens sønner i skjul ei krøb, det maatte hr. Sinklar sande. 
De bønder fraVaage, Lesje og Lom med skarpen økse paa nakke 
i Bredebygd tilsammen kom, med skotten vilde de snakke11.

Og ligesua længere nede i samme digt:
„Da ønsked sig skotten hjem igjen, han var ei ret lystig tilmode.11 

Edv. Storm.
8) „Den gamle begyndte da at vaske gjenten; saa blev hun noget 

likere: næsen minkede sagtens til det halve, og den stygge kohalen 
blev opbunden, men vakker var hun ikke, det var synd at sige.11

Asbjørnsen.
9) „Jeg er ikke udrustet med nogen engle-taalmodighed.11

n. s.
10) „De to har nok snakket sammen en gang før11 ( — det er nok ikke 

første gang de snakker sammen, det er: de er nok vel kjendte og for
trolige.) Eller:

11) „(Øistein.) Jeg har været ude en uveirsnat før jeg, skjøn- 
ner du. (Eindride.) Ja det saajeg nok straks, at du ikke holder i din 
moders kjole11. Bjømeon.

Staaende udtryk af dagligtalen, hvori der er en litotes, 
er ikke sjeldne, saasom: at bede en paa et stykke smørbrød, en kop 
the o. 1. — at tage en bid („bete11) mad, en smule forfriskninger, et 
øiebliks, et minuts hvile („Han bnskat hvila, hvila en sekund11, he

4
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der det om „Landshofilingen" hos Runeberg) — en „taar“ (= draabe) 
drikke, en taar over tørsten —• ironisk: ikke af veien, ikke ilde, 
ikke værst — han er ingen kastekjep, ikke nogen dumrian — ikke at 
spøge med — „han for ikke med lempe" (f ex. om Kort Adeler, da 
han hug hovedet af tyrken), han lægger ikke fingrene imellem — han 
er ikke saa prutten, kniben paa det (om en, som er meget flot) — 
det er nok ikke frit for at o. s. v.

Ironien er en forstilt tale, der siger hvad man ikke 
erf™°jilt mener, oftest det modsatte af, hvad man mener, uden 
ombytte? det dog er hensigten at lyve eller lægge skjul paa saud- 
?°ngær’ hoelen. Det er altsaa ironi, naar man roser den, man vil 

dadle, som naar man priser den gjerriges rundhaandethed, 
eller nanr man kalder den feige en helt, puslingen eu kjæmpe. 
Ironi bruges baade i alvor (spot) og i spøg. Spøgende er 
den ofte i dagligtale. Saaledes ogsaa undertiden i øgenavne, 
som Ottar Birting (o: den lyse) om en mand med mørkt 
haar og mørkt ansigt, der omtales i sagaerne. Ironien bør 
hverken være altfor let at gjennemskue eller altfor dunkel; 
virkningen er størst, naar den holder en middelvei mellem 
disse yderligheder, saa at interessen spændes, idet man lige
som holdes i uvished om, enten det er alvorlig ment eller 
ikke.

Medens de foregaaende troper virker gjennem det lige 
eller det nærliggende, virker altsaa ironien gjennem det 
forskjellige og modsatte. Men modsætningen skal natur
ligvis kun tjene til end mere at fremhæve det, man egent
lig mener, da dette netop ved kontrasten stilles i desto 
skarpere belysning for den, som gjennemskuer ironien. 
Her er det da ikke blot indbildningskraften, men fuldt saa 
meget forstanden, som er virksom.

I literaturen gives der hele digtarter, som beror paa 
en gjennemført ironi, nemlig visse grene af den komiske og 
den satiriske digtning. Saaledes det komiske epos, der dels 
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er parodi, som Holbergs „Peder Paars", et vrængebillede 
af det heroiske epos, hvis værdige og alvorlige tone behol
des, skjøs.t stoffet og personerne er ganske hverdagslige, 
dels travesti, som „Gaffelen" af Wessel, hvor guder og 
heroer drages ned i hverdagslivet. Saavel parodien som 
travestien kan dog ogsaa antage lyrisk eller dramatisk form 
som i Wessels „Kjærlighed uden strømper" og Holbergs 
„Ulysses von Ithacia'1. Den komiske virkning beror paa 
modsætningen mellem indhold og form, og denne modsæt
ning røber, at det er ironi, naar digteren tilsyneladende 
sjlv gaar ind paa, hvad han netop vil latterliggjøre. Og
saa satiren kan, skjønt oprindelig episk, dog ogsaa antage 
lyrisk eller dramatisk form. Den er ligeledes ofte ironisk, 
naar den nemlig ikke revser ligefrem, men gjennem for
stillelse, som i „Nils Klims underjordiske reise" af Holberg. 
Ligesaa undertiden i det satiriske epigram.

Eksempler a f 1 i t e r a t u r e n :
1) „Med markens liljer nu kan lignes vore kvinder: 

de klædes, skjønt de ei arbeider mer og spinder".
Efter et lat. epigram af Holberg,

I „Kjærlighed uden strømper" siger Johan til Grete, da hun mod 
hans raad hører paa Mads (V, 7):

1) „Du hører, som jeg ser, madam, med hjertens fryd, 
hvordan du elskede, hvordan du sydde navne.
Vil du ei kysse ham? Vil du ham ei omfavne?
Jeg skal ei hindre dig." Wessei.

I digtet om „Mester Ole Vind", som prækede for hoffet „om 
mænd i kongers gaarde", heder det:

3) „Jo der", saa faldt hans hvasse ord, 
„der skal man kristne finde! 
Ja kristen folk om drikkebord 
med kande, krus og kvinde". Grundtvig.

4) „(Guldborg.) Min Ragnhild er død! Hun har stridt ud!
Min eneste datter! Min eneste glæde!
— I har naaet eders ønske, hr. Stig! Sig til, 
hvad lyster eder mere? Hvad er det I vil? 
Vil I mig selv med fødder træde ?
Vil I min eiendom ?

4*
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(Stig.) I kan ikke lide 
mer end jeg selv.

(Guldborg ) Ja det kan jeg vide!
I tager jer vel nær — I lider vel haardt,
I ynkes vel over den barnløse kvinde!" h. Hertz.

6) „(Agnes.) Trygt jeg tror, Gud er ei krænkt, 
om end i drømmens korte frist 
jeg drak af trøstens væld —

(Brand.) Nei vist!
Ilan er en mild, medgjørlig dommer;
du rager ei med liam paa kant, 
om i din dyrkelse der kommer 
lidt afgud hist og her iblandt". Eller:

6) „Er af krøbling og af taabe bægret tømt til sidste draabe, — 
hei, da er det tid at haabe, tid i bøn og bod at raabe!"

IT. Ibsen.
7) „(Link.) De vil altsaa ikke have mig? (Sofie.) Nei. (Link.) 

Paa ingen mulig maade? (Sofie.) Nei. (Link.) Det er virkelig 
charmant!" i. L. Heiborg.

8) „(Inga.) Ei rettere end jeg skjønner, saa mener du, at mode
ren skal være sit barns trælkvinde. Du har din gang lige frit den 
hele dag, men jeg skal være bunden fast til vuggen. Det er saa 
folksomt her paa fjeldet, at det blev et herligt liv. Bjømson.

9) Proprietæren havde leiret sig i det ene hjørne af sofaen, fun
derende over en pakke af „de baade sure og søde statsborgere" som 
han kalder dem i sin afhandling, betitlet: „Forsøg med nogle vel
mente patriotiske ytringer for fædrelandets vel. For beskedenhedens 
skyld af en anonym". Af det grundige studium i denne sine ideers 
guldgrube udklækkede han mangehaande kløgtige bemerkninger . . . 
Derhos fremsatte han utallige velmente patriotiske ytringer og værdi
fulde meninger . . . Men al denne visdom var spildt paa mig; jeg 
kunde den paa mine fingre, thi jog hørte den nu for 23de gang".

Asbjørnsen.

Ironisk kaldes i videre forstand enhver mere eller mindre spot
tende eller spøgende forstillelse i talen, hvorved man lader uvidende 
om det, som man dog meget vel ved. I denne forstand er det man 
taler om sokratisk ironi, som er bleven til ordsprog. Sokrates’s 
„dialektiske methode" eller fremgangsmaade i ordskifte beroede nem
lig paa en saadan forstilt uvidenhed.
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Beslegtet med ironien er eufemismen, der snart 
falder sammen med en af de andre troper, snart med en 
figur. Eufemismen søger i forestilling og udtryk at undgaa Enfemis- 

11 ° ° , 111011 or eteller omgaa det, som man nødig vil nævne med dets egent-miidnende, ii ”, tilslørende
lige navn: det ubehagelige, uhyggelige, rædselsfulde eller udtryk, 
det anstødelige, upassende, umoralske bliver saaledes ved 
eufemismen paa forskjellige maader formildet eller tilslø
ret. Siger man f. eks. om en død: „Han sover sødt“, da 
opnaaes formildelsen ved en metafor; forsaavidtsom søvnen 
ligner døden, er nemlig udtrykket en metafor; men forsaa
vidt som forestillingen om døden ved dette billede bliver 
formildet, er det en eufemisme. Siger man: „Sæt at no
get skulde hænde“ istedenfor: nogen ulykke, da sætter 
man et mere ubestemt og omfattende begreb istedenfor 
det specielle og opnaar saaledes formildelsen ved en synek- . 
doke. Siger man om en beruset: „Han har nok taget sig 
en taar over tørsten", da er heri en litotes, og paa samme 
tid er udtrykket en eufemistisk omskrivning. Alle troper 
kan saaledes i visse tilfælde blive eufemistiske, ogsaa iro
nien, idet man undertiden for at formilde forestillingen 
endog har grebet til dens modsætning. Saadan eufemistisk 
iroui grunder sig vel oftest paa gammel overtro, som naar 
romerne ombyttede det oprindelige bynavn Maleventum 
med Beneventum ,,for varslets skyld11 (male bet. slet, bene 
godt), eller naar grækerne kaldte sine erinnyer (hevngudin- 
der) eumeniderne, det er: de naadige.

En eufemisme, som maaske ogsaa oprindelig grunder 
sig paa overtro, er det, naar mange folkeslag undgaar at 
nævne rovdyr som bjørnen, ulven, ræven med deres rette 
navne og betegner dem paa anden maade, enten (omskri
vende) med et fællesnavn eller med et egennavn. Saaledes 
hos os: graabein, tas (baade om ulv, ,,graatas“, og bjørn), 
bamse („han far sjøl i stua“), Mikkel („Mikkel sviverove11), 
fjellfross (o: fjeldkat) om jærven (med flere fordreielser som 
fll(l)fra(n)s, fillefrans, felefrans). Sml. i det tyske dyreepos :
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Reinhart, Isengrin, Braun. Paa lignende maade siger man 
„Gamle Erik“ for landen. Ja undertiden opnaaes en s'ags 
eufemisme blot ved en forvanskning af det opr. ord, hvor
ved man ligesom søger at gjøre det uskadeligt, som netop 
i ordet fanden, der egentlig skulde hede fjanden (dansk 
„fjenden11, tienden, er eg. det samme ord, oldnorsk fjandinn, 
engl. fiend, t. Feind), og som ligesom det græske djævel 
paa endnu flere munder fordreies i dagligtalen. Saadan 
fordreielse er især alm. i eder, hvorved man ligesom har 
villet undgaa at misbruge de egentlige (ofte hellige) ord, 
som: jøsses eller jøs (af Jesus), mare (hos Holberg, af Ma
ria) o. lign. Ligesaa i andre sprog som t.: Potz Wetter 
(af Gottes Wetter) m. m.

Eksempler af 1 iteratnren :
1) „Som det nu lakked til kveldeu, 

ind kom fru Guru med felden; 
feldens haar var mange og lange; 

fremmed rytteri paa fribytteri 
skjulte sig deri, ginge paa parti; 

de red ei paa sale, de kale, 
men min ryg fik det at betale11.

(Dette er eufemistisk allegori.) rettrr Das?.
Sml. udtryk som „sorte riddere11, det lette kavalleri, eller (om- 

skr.) smaa sorte, smaakryb, „dyr“ (ved synekdoke); sml. ogsaa den 
fine takt i følgende ytring: „Her er mange her, sa’ guten, han 
saag i huva si“. (Ivar Aasen).

I „Jeppe paa bjerget11 siger Nille om sin mand:
2) „Det eneste, som han er bange for, er mester Erik (saa kalder 

jeg krabasken). Hei, Jeppe, hav du lyst at tale med mester Erik 
end en gang?11 (Se ovenfor’ S. 14) Holberg.

Sml. i vort folkesprog: „tala med Bjørkenes-futen11. Det er en 
eufemistisk omskrivning, der tillige indeholder en personifikation.

Om gutten, som havde forvildet sig i „Holeia11 og først blev fun
den den femte dag, heder det:

3) „Den lille stakkel var til det ydersto udmattet og afpillet og 
nær ved at slukne11 (eufemistisk metafor). Welbaven.

4) „(Ørnulf.) Hed blev kampen da! Hvassere sverdhug har jeg 
sjelden skiftet. Kaare og to mænd flygtede op paa landet, de andre 
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■sove trygt og vil være tunge at række". (Allegorisk omskri
vende eufemisme næd ironisk litotes). H. ibscn.

5) „Han lyver aldrig mere" (= er død; eufemistisk metonymi). 
Bjørnsol).

6) „Tre af de bedste gaardmandssønner i bygden havde maattet 
gjøre vendereisen" (ligesaa = faaet nei). jonaa Lie.

7) „Om en stund blev der baaret ind mad paa sølvfad og øl i sølv
krus, og granden bad ham sætte sig ind til bordet og æde; men ret 
som han vilde tage op i fadet med skeen, faldt der noget ned i ma
den fra loftet, saa han mistede madlysten med det samme. „Ja", 
sagde huldrekallen, „der kan du se, hvad kjørne dine giver os".

A.sbjørnsen.
8) „Paa muren havde han (Wergeland) malet en legemsstor, dan

sende neger . , Bønderne korsede sig, naar de kom i døren; de troede 
naturligvis, at de saa den skinbarlige selv" (= den skinbarlige 
satan). Camilla Collett.

9) „(Øistein) Blev du ham kvit! (Halvard.) Dette er hans eget 
sverd. (Øistein) Og manden? (Halvard.) Kom nok til skade 
lier udenfor", (Eufemistisk omskr. litotes). Bjørnsor.

10) „Gamle Elias har ikke altid været fisker alene. I sin ungdom 
har han været en kjæk sømand . . Men en feil har han. Han søger 
altfor meget at udfylde kløften mellem før ognu ved den 
nordiske Lethe" (o: brændevinet, altsaa eufemistisk omskrivning 
for: han drikker altfor meget). Asbjørnscn.

Staaende eufemismer af dagligtalen. Ligesom 
„slukne" ovenfor har man en mængde staaende eufemistiske metaforer 
(omskrivninger) om død og grav: gaa bort, vandre (bort), vandre he
den (ø: herfra), hensove; hedengangen, hensovet —ombytte tiden med 
evigheden, forlade dette forkrænkelige, nedlægge vandringsstaven, gaa 
til sine fædre, „himle", faa hvile, komme til sit rette hjem o. s. v. — 
det sidste hvilested — eufemistisk synekdoke: „om der var stødt 
hende noget til!" — ligesaa opr. i „fanden", „den onde" — „han 
drikker" istedenfor: er en dranker — eufemistisk litotes: han har 
lidt i hovedet, er en smule omtaaget, ikke rigtig klar i tankegangen 
o. lign. — ikke rigtig normal (ogsaa om mangel paa forstanden), ikke 
rigtig i hovedet, ikke ved sine fulde fem o. s. v. —• „unævnelige" 
(„permissioner", ved en korthed), „linned" (ved metonymi) — „godt, 
at ende n ei var af glas" (ved synekdoke) — at ofre til Neptun (omskr. om 
søsyge) — bide i græsset o. s v.

Eufemismen indtager en egen stilling mellem de øvrige troper 
og figurer, idet den forfølger et ejendommeligt maal, der kan naaes 
paa forskjellig maade. Naar nemlig eufemismen altid tilsigter en for
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mildel se eller besmykkelse os derfor søger at undgaa den egentlige 
forestilling eller ialfald det egentlige udtryk for den, da er det klart, 
at dette ofte kan opnaaes ved en af de andre troper, som jo altid 
forandrer den egentlige forestilling og dermed ogsaa udtrykket. Noget 
svagere er eufemismen, naar den blot undgaar det egentlige udtryk 
for tingen uden egentlig at forandre selve forestillingen, idet denne 
kun betegnes (omskrivende) efter dens egenskaber, virkninger eller 
lign, (Se nedenfor under omskrivningen). Allersvagest er den form 
af eufemismen, som ikke engang ganske undgaar det egentlige navn, 
men kun ved en forvanskning eller fordrejelse paa en maade søger 
at slippe fra det.

Eufemismen staar saaledes midt imellem troper og figurer; den 
kan være baade det ene og det andet.

Figurer.

I troperne har vi stadig fundet den egentlige forestil
ling fortrængt af den uegentlige, som skulde belyse den, 
idet denne uden videre traadte istedenfor hin. I metafo
ren og de med den beslegtedc troper var det noget lignende, 
i metonymien noget nærliggende, i synekdoken, hyperbolen 
og litotes noget større eller mindre, i ironien og eufemis
men noget forskjelligt og modsat eller mildere og ædlere, 
der ligesom trængte den egentlige forestilling til side, saa 
den traadte i baggrunden for billedet. Her var det altsaa 

Tropen ikke blot udtrykket, men ogsaa forestillingen selv, som blev 
forestilling ombyttet og forandret, saa at ordene efter sammenhængen 
»g udtryk.tillægges en anden betydning end den, de egentlig 

har hvert for sig.
I de saakaldte figurer staar derimod hvert ord for sig 
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i sin egentlige betydning, og om de ikke gjør det, fordi 
ogsaa figuren kan optage troper i sig, saa er det dog ikke 
dette, som gjør udtrykket til figur. I figuren som saa- 
dan er altsaa selve den egentlige forestilling ikke fortrængt 
eller forandret, men det hele udtryk for den er dog an- Figuren v forandrer
derledes end det egentlige og almindelige, idet tanken ikke kun ° o o ° ' udtrykket-
har faaet sin simpleste, mest ligefremme og nøgne form, 
men saa at sige er bleven iklædt en rigere dragt eller en 
dragt af et andet snit, der tjener til bedre at fremhæve og 
anskueliggjøre det, hvorpaa det for indbildningskraften især 
kommer an. Den samme tanke har altsaa her blot lige
som faaet en anden ydre skikkelse eller holdning ( lat. figura, 
græsk schema), men den egentlige forestilling er ikke, som 
ved troperne, selv ombyttet eller forvandlet til en anden 
lignende eller nærliggende eller endog ganske forskjellig og 
modsat forestilling. Ved sammenligningen mellem de en
kelte troper og figurer, der svarer til hinanden, vil dette 
blive tydeligere.

1 det hele og store taget er altsaa forskjellen mellem 
troper og figurer denne: tropen forandrer baade 
forestillingen selv og dermed ogsaa udtrykket, 
figuren forandrer kun udtrykket, medens forestillin
gen selv bliver uforandret, enten den nu ogsaa er forme
lig udtrykt eller ligesom indhyllet i det uegentlige udtryk. 
Men i det enkelte er det ikke altid let at gjøre denne for- 
skjel gjældende. Det hænder ikke sjelden, at man i et og 
samme udtryk kan finde baade en trope og en figur, idet 
udtrykket fra en side seet er en figur, fra en anden side 
seet en trope. Inddelingsgrunden ved de forskjellige grup
per af troper og figurer er i det hele saa forskjellig, og 
disse grupper selv griber derfor saaledes over i hinanden, 
at det undertiden ikke godt lader sig gjøre at foretage en 
bestemt sondring.
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Hvad metaforen er blandt troperne, det er blandt figu- 
Sammoniig-reriie sammenligningen. Metaforen er egentlig kun en 

uingen . i i • • i 1trøjer forkortet sammenligning, hvor det ene sammenligningsled 
billedet. „ . , , , . ,

er lortrængt at det andet og altsaa ganske oversprunget. 
I sammenligningen deiimod er den egentlige forestilling 
fastholdt og bliver kun gjort mere anskuelig ved tilføielsen 
af den billedlige folestilling, hvormed den sammenlignes. 
I almindelighed er da selve sammenligningen ogsaa forme
lig udtrykt ved et „som", ,.ligesom4 eller et andet udtryk 
for lighed. Saaledes siger man: „haard som sten“, „tro 
som guld4 (<let varigste metal), „kloge som slanger, enfol
dige som duer4. lier er den egentlige forestilling selv 
uforandret, men udtrykket for den er udvidet ved tilføiel
sen af et billede, som gjør forestillingen mere sanselig og 
ligesom haand grib elig.

Ikke enhver sammenligning er en figur. Naar en mathematiker 
siger: „a er lig b“, eller man i dagligtalen siger: „Han ligner fade
ren, hun moderen4 — da er dette det alleregentligste udtryk for tan
ken, fordi den talendes nærmeste hensigt her er at sammenligne. En 
figur bliver sammenligningen kun da, naar den nærmeste hensigt er at 
sige noget andet, som kun skal belyses og gjøres mere anskueligt 
ved det tilføiede billede, og hvor altsaa det, man mener, ogsaa kunde 
siges uden billedet.

Ligesom metaforen udvides til allegori, saaledes udvi- 
^es sammenligningen til lignelse. Medens sammenlignin- 

^tuividet gen j-un gjæ]f]er ct enkelt begreb, oftest et mere abstrakt, 
ligning. Og j aj korthed gjør opmerksom paa en lighed med et 

andet enkelt begreb, helst et sanseligt, tjener lignelsen til 
fuldstændigere at udmale ligheden og sammenstiller til 
den ende en række af sammenhørende billeder ved siden 
af de forestillinger, der skal auskueliggjøres, selv om disse 
ikke alle er formelig udtrykte, som naar det heder hos 
Ibsen:

„skrukker sig hjerterne, smyger sig sindene, 
veke som vaggende vidjer for vindene4 . . .

Her er billedet udvidet (sml. allegorien: „et rør, som be
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væges hid og did af vinden11); men den egentlige forestil
ling, som svarer til vindene" i billedet (den ydre magt, 
som sindet høier sig fur), er ikke formelig udtrykt.

Berømte er Homers lignelser. Det rolige, brede epos, 
som gjerne dvæler ved forestillingerne, udmaler dem ofte 
for indbildningskraften ved vidt udførte lignelser, der af
bryder fortællingens gang og væsentlig bidrager til helte- 
digtets ro; thi ..just i de mest spændende og mest bevæ
gede momenter, hvor liv og død svæver paa knivseggen, 
træder lignelserne imellem og hobler læserens sind i lige- 
vegt.“ Lignelsen selv gaar gjerne ind i enkeltheder og 
medtager ofte saadanne specielle træk, som ikke just er 
væsentlige for billedet, men som tjener til at give dettes 
konkrete skikkel-er liv. Disse, udførlige episke lignelser 
er karakteristiske for det homeriske heltedigt. Her et par 
eksempler. I Hinden (15, GIS) sammenlignes de mod Rek
tors og troernes angreb urokkelige danner med klippen, 
som staar urokkelig mod brændingen :

„Fast i fylker de stod og stansed liam; ret som den høie, 
svimlende klippe, der kneiser paa strand ved det graalige havdyb, 
staar urokket mod heftige stød af de tudende storme 
og mod de bugnende bølger, som brusende ruller mod kysten, 
■saa mod troerne stod danaerne uden at vige".

Og saa heder dot videre:
„Trindt omstraalet af funklende glans sprang Hektor mod skaren, 
frem han styrtede brat, som den stormopsvulmede bølge 
styrter med rivende magt under sky over seilende skude; 
helt den hylles i skum, og den rædsomt susende stormvind 
bruser i seilene ind, og svært søfolkenes hjerte 
bæver i skræk; thi med yderste nød undløber de døden: 
saa i danaernes bryst nu rystede hjertet af rædsel11.

Et andet sted sammenlignes det forgjæugelige jordliv 
med det faldende løv (Iliaden 6, 147):

„Ligesom træernes blade, saaledes er menneskens slegter; 
bladene strøes af blæsten paa jord; men naar skovene grønnes, 
skyder der friske paa grenene frem ved vaarens igjenkomst: 
saaledes menneskens slegter, en fødes, en anden forsvinder".
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Sml. hvad det heder om Hagbard i den gamle vise: 
„Der faldt for hannem af kongens mænd, 
som løven (o: løvene) falder i lunde'1.

Folkevisen „Hagbard og Signet
Eller det bekjendte sted af Odysseen, hvor Odysseus 

efter skibbrudet paa faiakernes ø, nøgen og blottet for alt, 
dreven af den yderste trang og ukjendt paa stedet, nødes 
til at træde frem for kongedatteren Nausikaa og hendes 
terner, som tilfældigvis er i nærheden. Derom heder det 
(6, 130):

„Traadte saa frem som en løve fra fjeld, der i lid til sin styrke 
vandrer i blæst og øsende regn med gnistrende øine, 
enten den gaar at søge sin fangst blandt faar eller okser 
eller paa jagt efter skovenes hjort; fremskyndet af bugen 
søger den geder og lam endog i den hegnede kvægfold; — 
saa maatte helten Odysseus nu frem for de haarfagre piger 
træde, saa nøgen han var, thi haard nødvendighed drev ham“.

Her er det den uimodstaaelige trang i nøden, som er det 
væsentlige lighedspunkt (det saakaldte tertium com- 
parationis). Thi ligheden maa ikke være altfor fuld
stændig; jo større forskjel der er udenfor det egentlige lig
hedspunkt, desto mere slaar lignelsen, og desto kraftigere 
er den æsthetiske virkning. Man ser let, at enhver sam
menligning eller lignelse beskjæftiger forstanden ved siden 
af indbildningskraften. Det er kun forstanden, som kan 
udfinde det egentlige lighedspunkt; men den finder ogsaa 
ved nærmere betragtning, at „enhver lignelse halter11: der 
er altid og maa altid være mere eller mindre forskjel ved 
siden af ligheden.

E k s e m pier:
1) „Eders stifmoders sind er koldt som is

og haardt som staalet1'. H. Hertz.
2) „Saa kasted han omkring sin urolige hest,

bort for han med sin skare som en efteraarsblæst."
Cbr. Winther.

3) „Tre er nordens lande, nordens mø kun en, 
ren som kildens vande, tro som klippens sten, 
øm som fuglens trille i det friske krat, 
yndig som vor milde, lyse sommernat11. Hostrup.
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4) „Saa blank som guld er den rolige sø“. wdhaven.
5) „Fri og glad som en fugl fløi jeg ud paa bølgerne'1. —„Under 

fossene i de dybe kulper for større fiske frem som guldblanke lyn, 
snappede fluerne under vandet11 o. s. v, Asbjørnsen.

Og hvilken rørende skjønlied har ikke lignelsen i de ord, som 
den gamle vise lægger i den unge forladte kvindes mund:

6) „Nu er jeg som det eneste træ, der stander paa vildene hede: 
saa langt fra by, saa lidet har ly, der blæser paa veiren hin vrede. 
Nu er jeg som den lidele fugl, som flyver over vildene hede: 
hun ved sig hverken ly eller læ, hvor hun tør bygge sin rede11.

Folkevisen „KlosterjomfruenM.
7) „Som dug paa slagne enge, saa falder livets ord 

paa kristnes sottesenge11, o. s. v. Grundtvig.
8) ■ „Hvorfor svulmer AVeichselfloden som et heltebryst, 

der i døden knuses mod en vild, barbarisk kyst? 
Hvorfor klinger bølgens klage fra den sorte grund 
som en saaret gangers sidste suk i dødens stund?11

C. Hnuch.
O) „Øde vidder af sne og is slutte tæt om de lyse sale, — 

Vintrens luft lader skiftevis stjerner tindre og skyer dale. 
Men som veir over gaardens tag 
veksler og i det lune lag 
kvægende skjemt med alvorstale11. Welbaven.

Med gribende vemod heder det i det skjønne digt „Fordums ven
ner11 (til Ludv. Kr. Daa):

10) „Vi os paa engen sætte 1 Dens græs er gult og tørt. 
Ak, just et liv som dette har jo vort venskab ført!
Det skjød som græs i vaaren, det visnede som straa, 
og vindens flugt har skaaren de aks, som sad derpaa11.

Wergcland.
11) „Som heggen drysser de hvide blom, og regnen har draaber smaa, 

saa mange da ere de tanker, som til ham i løndom gaa11.
Landstad.

12) „Et hjem er der, hvor alle dine tanker 
kan lege frit som børn paa moders fang11. ir. ibsen.

13) „Kundskaben ligner verdenshavet; jo længere man kommer ud 
paa det, jo videre bliver horisonten, og jo mindre føler man sig selv 
at Være11. Carl Bernhard.

14) „Betragter man Wergelands digtning i de første 5—G aar, faar 
man et indtryk, som maaske bedst kan sammenlignes med det, man 
har ved at staa paa en svimlende høi fjeldtinde, hvorfra man ser uen
delig vidt om sig; ilende skodder velte sig ud over egnen og aabne 
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sig hvert minut og vise landskaber af yppig skjønhed, men kun for 
atter at tilhylle dem“. H. Lassen.

15) „Hverdagslivet har vistnok sin poesi; men det gjennemfures af 
den som fjeldet af sølvaaren. Man faar ikke stort for dagens lys ved 
at hugge i blinde. Der vil et skarpt øie til for at opdage, hvor mal- 
men gaar4*. Illustreret Nyhedsblad.

16) “Digterens ord er som mynt af ædelt metal; det beholder sit 
værd, men præget slides, og snart er det ikke mere gangbart. Her
rens ord er som diamanten, det slides aldrig, men tindrer med samme 
glans til Herrens sidste dag“. Bjørnson.

17) ,,Oordningen år som et ur titan visare ; det går och går, och 
ingen vet åndå, hvad tiden lider*'. — „Det ratta allvaret ligger som 
de adla metallerna på djupet . . . Dess panna år merendels klar, men 
sjelft bor det i hjertkamrarna** (med personifikation). Tegnér.

Undertiden er den udtrykkelige betegelse af sammenligning ude
ladt, skjønt det egentlige og billedet staar ved siden af hinanden:

„Saa skaldet og bleg er den ensomme ø (Island), 
en olding blandt jordklodens riger**.

(Det er: lig en olding). Blicher.
Og i en apostrofe til Sjælland heder det hos Sjællands egen 

sanger:
„Der ligger du i havet med byer og med slot, 
en rødmus set gint paa et silkebolster blaat, 
en blinkende smaragd i sin sølverne karm, 
en blussende brud i sin sterke brudgoms arm“.

(Det er: lig en rødmosset glut o. s. v.) chr. winther.
I andre tilfælde er det maaske retfere at betragte billedet som 

allegori og den tilføiede egentlige tanke som udlæggelse (lig mo
ralen i fabelen). Dette kan dog ofte være tvilsomt:

„Man har et sagn, et eventyr:
Hvert musling-dyr,

der bygger i den dybe, salte sø, 
naar det har skabt sin perle, maa det dø.
O kjærlighed! Du blev mit hjerte givet, 

Og perlen koster live t“. H. C. Andersen.
Sml. de berømte linjer: „Ein gleiches":

„Ueber allen Gipfuln ist Ruh, 
in allen "Wipfeln spilrest du 

kaum einen Hauch;
die Vogelein schweigen im Walde.

Warte nur, balde
ruhest du auch“. Goethe.
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En egen slagsforkortet sammenligning er allusionen. Allusionen 00 00 ’ sammenlig-
der som enhver forkortet sammenligning har lighed med»« reddet, 
metaforen (allegorien), men som har den egenhed, at denbekieildtlJ- 
altid hentyder til noget historisk bekjendt, en bekjendt 
personlighed, et bekjendt sted, en bekjendt begivenhed, et 
sagn, en mythe, en skik, en ytring, hvormed man sammen
ligner det, man nu taler om. Men dette første led i sam
menligningen, det der egentlig menes, er kun antydet, ikke 
fuldstændig udtrykt Siger man f. eks.: „Dersom dette 
forslag bifaldes af stortinget, saa hverken vil eller kan 
kongemagten gaa til Kanossa“ — da er meningen, at 
kongemagten hverken vil eller kan ydmyge sig og give efter, 
ligesom den tyske keiser Henrik IV i sin tid gik til Ka- 
nossa og ydmygede sig for paven. Eller: „Han staar fær
dig til at gaa over Rubiko“, det er: færdig til at tage 
det afgjørende skridt eller (specielt) til at begynde en po
litisk kamp, en borgerkrig, ligesom Cæsar, da han gik over
Rubiko.

Eksempler af 1 i te ratur en :
1) „En feil har han Han søger altfor meget at udfylde kløften 

mellem før og nu (allegori) ved den nordiske Lethe“ (det er: 
brændevinet, som ligner floden Lethe i den græske mythologi ved at 
bringe glemsel, naar man drikker deraf). Asbjørnsen.

I en „Epistel til en uerfaren digter11 heder det:
2) „Lad da ei mismod ruge i din sjæl

og føde sorger, som du nu blot aner, —
gak freidig paa de aandelige baner
og søg at glemme din Akili e s-h æl!“ Velhaven.

3) „O jeg ser i denne fine amethystne kalk den ømme, 
sværmeriske Josefs-mine, hvormed han fortalte drømme.“

Wergeland.
4) „Jeg har ikke begyndt paa noget mindre end Augias-arbeidet 

at omarbeide „Skabelsen, mennesket og Messias11. n. s.
Staaende allusioner med egenavn eller adjektiv dannet 

af egennavn: et Rama-skrig — at løbe fra Herodes til Pilatus — 
vogte paa en med Argus-øine — en Ariadne-traad — Tantalus-kvaler 
— et Sisyfus-arbeide — Prokrustes-seng — Hjobs-post — Kains- 
merke — Judas-kys — en katonisk mine — et lakonisk svar (lako- 
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nisme) — et lukullisk maaltid — herostratisk berømmelse —• herku- 
liske kræfter — en pyrrhisk seir — attisk salt — en polsk rigsdag 
— en sybarit —■ en epikuræer o. s. v.

Undertiden nærmer allusionen sig til den før omtalte antonomasi, 
som blot nævner et egennavn for et fællesnavn: en Herkules, en Cæsar, 
en Xanthippe. Allusion og antonomasi forbundne finder vi i følgende 
eksempel:

„Igjennem ofrets ørkenvidder
gaar veien til vort Kanaan". h. ibsen.

Allusionen ligger her i det udtryk: veien gaar gjennem ofrets 
ørkenvidder, hvor der sigtes til israeliternes vandring gjennem ørke
nen. Det er nemlig ikke altid, at allusionen indeholder noget egen
navn; det er alligevel en allusion, naar der sigtes til noget fra for
tiden bekjendt, som naar man f. eks. om Amerika eller Kalifornien 
bruger udtrykket „det forjættede land". Se det før anførte sted af 
Ibsen under synekdoke eks. 2.

5) ,,O hvilken sum af kjærlighed
i denne sterke mandesjæl!
Alf tør han elske; barnets hæl
endnu ei verdens-slangen bed". h. ibsen.

6) „Alt eftersom historien oprullede sit panorama for ham (Wer* 
geland), gik dens fænomener med elektrisk hurtighed over i hans 
sjæleliv . . . Den ledende traad, som førte ham sikkert gjennem la
byrinten, var den livsanskuelse, som var jevngammel med hans selv
bevidsthed. Til den maatte alt passe; verdenshistorien havde for ham 
ingen gaader“. h. Lassen.

7) „I mandigt mod, men uden kvindetraaden
skred han i labyrintens virvar ind". Om ibsen; Th. Gaspari.

Staaende udtryk med dette slags allusion er ogsaa hyp
pige, saasom: en ledetraad, „den røde traad" (?) — forbuden frugt 
smager bedst — et udvalgt folk — en forloren søn — et hoved høiere 
end alt folket — jeg toer (vasker) mine hænder — en magisk virk
ning —• et tvistens æble. — hans laurbær tillader ikke de andre at 
sove — en ridder uden frygt og dadel — ridderen af den bedrøvelige 
skikkelse — kjæmpe med veirmøller — træde frem med aabent visir 
(maaske allegori) — han har ikke opfundet kruddet — finde de vises 
sten (efter alkymisterne) — „høire", „venstre" og „centrum" (om 
politiske partier) — saaledes opr. ogsaa „pebersvend" (eg. om de 
tyske kjøbsvende i Kjøbenhavn, som handlede med krydderier o. lign., 
og som var forpligtede til at forblive i ugift stand; sml. ogsaa „kræm
merhus", sandsynligvis efter hine pebersvendes sommertelte).
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Ligesom sammenligningen og lignelsen svarer til meta
foren og allegorien, saaledes svarer det saakaldte malende 
tillægsord og omskrivningen til metonymien. Begge tager 
ligesom metonymien sine bestemmelser fra det nærliggende.

Det malende tillægsord, epitlieton ornans, er Epitheton 
clen hyppigste af alle figurer. Det tjener til at gjøre et er et 
substantivisk begreb anskueligere ved tilføielsen af en karak-tinægsord. 
teristisk egenskab, et særeget forhold ved hovedforestillin- 
gen, uden at denne tilføielse kan siges at være uundværlig 
for meningen. Egenskaben kan enten være en stadig, som 
altid tilkommer begrebet, eller en mere tilfældig paa grund af 
særegne omstændigheder. I første tilfælde er tillægsordet 
blot malende, i andet tilfælde mere nødvendigt. Det er 
hyppigt i al poesi og til alle tider. Bekjendt er Homers rig
dom paa malende tillægsord, der ofte bliver til en staaende 
form. De er gjerne simple, ligefremme og træffende, saa- 
som: de salige guder, de dødelige mennesker, det mørkladne, 
graalige, ufrugtbare hav, de vuggende, hule, hurtige skibe, 
de høibannede, skjøntflettede kvinder, den høitthronende, 
skysamlende Zens, den hvidarmede Hera, den kløgtige Pe- 
nelopeia, den fodrappe Achilleus o. s. v. Det brede, i 
anskuelsen dvælende epos nøier sig sjeldnere med de almin
delige, ved hyppig brug afblegede navne paa tingene og 
medtager derfor gjerne saadanne karakteriserende adjekti
ver, der kan sætte fantasien i bevægelse og giver billedet 
farve, liv og friskhed.

Men ogsaa den prosaiske skildring benytter hyppig 
denne figur, hvis brug dog let kan overdrives, saa at udtryk
ket bliver pleonastisk (som „den gamle olding" o. lign.); 
desuden faar den idelige gjentagelse af substantiv og adjek
tiv, substantiv og adjektiv let noget trættende baade for 
indbildningskraften og for øret. Den gode stil skyr al mono
toni og stræber altid efter afveksling, som baade giver 
hvile og stadig paany vækker opmerksomheden.
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I ganske samme forhold som et adjektivisk epitheton 
ornans til sit substantiv staar ofte et adverbium til verbet.

Man vil af eksemplerne se, at tillægsordet saavelsom 
hovedordet kan indeholde en eller anden trope, oftest en 
metafor (personifikation).

Eksempler;
I digtet „Aftenstemning (efter maleri af Tidemand og Gnde)“ 

heder det:
1) „Nu synker aftenen sagte ned 

med gylden rødme paa sø og lier, 
og lydløs taushed og yndig fred 
til rolig slummer naturen vier.

De grønne strande sig stille blande
i søens speil med de blanke vande, 

der fange dem“. jørg. ;ioe.
Sml. „Brudefærden (efter Gttde og Tidemand)“ af A. Munch eller 

„Solvirkning“ (efter Gude) af Welhaven.
I det skjønne digt „Alfeland" heder det om kystboen:

2) „Han ser i syd, i øst og i nord
kun truende fjeld over sortladne vande;
det strømmende sund, den bugtede fjord 
er lukket af traurige strande.
Men dybt i vest, naar solen gaar ned, 
han finder med spejdende øie 
den fagre ø, hvis bølgende høie 
hæve sig mildt fra den glimrende bred. Welhaven.

3) „Storken, den kloge fugl, forlængst var draget væk, 
og de gule blade seiled ned med den klare bæk; 
de skrigende krager forfulgte bondens plov, 
smaafuglene sad stumme i den brogede skov“.

Det er høsten. Et andet sted heder det om vaaren:
4) „Da stigel' op i stammen den lutrende saft, 

de sitrende kviste fornemme vaarens kraft, 
og fløielsbløde blade, smaragdklare skud 
af glinsende, springende hylstre foldes ud“.

Chr. Winther.
5) „En morgenstund i graalysingen stod vi ud til havs for at 

dorge makrel. Det var en svag fralandsbris, der neppe formaaede 
at lette den tunge taage, som rugede over skjærene og de nøgne 
klipper, hvorfra maagerne opskræmte flagrede omkring os med sine 
hæse skrig; ternerne udstødte sit skingrende „Tri æg!“ og tjel- 
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den det spottende „klik klik!“ der har bragt saa mangen feilende 
skytte tilatsniile. Over det blygraa hav, hvis flade kun oplivedes ved 
en alke, en teiste, en ærfuglflok eller en stønnende ise, hang luf
ten disig Og tæt.“ Asbjørnsen.

6) „Foran, under hængebirkens smidige og søl vglin s en de 
vifte sad gamle Blind-Anne“ o. s. v. (Se den hele malende skildring 
i læsebogen), Jørg. Moe.

Om det eiendommelige tungsind, som kan iagttages hos elve
fiskeren, heder det i et klasisk sted:

7) „Hvilken forunderlig magt over sindets stemninger har ikke 
den rislende skovstrøm! At færdes ensom paa dens bred eller paa 
dens overskyggede vande er at falde i drømmende tanker og derpaa 
stilne hen i sit inderste, —■ at stanse lyttende til dens brusen er at 
have grebet vemodens akkorder uden at kunne finde deres løsning. 
Dette bevægede liv, denne altid fornyede hast ytrer sig med ødets 
ensformighed og med de klagende toners langsomme strøg. Under 
denne paavirkning har folkedigtningens aand dannet nøkken med den 
frugtesløse længsel og det sørgmodige strengespil. Gjennem elve
fiskerens sjæl gaa disse snart kaldende, snart dyssende indtryk, og 
medens hans higen er vendt mod de stumme, forborgne svømmende 
flokke, lærer han at foretrække don skyede himmel og regnbygerne, 
da fisket lykkes bedst, for det skjønneste klarveir.“ Weihaven.

Det or umuligt at trækko skarpe grænser mellem malende og 
ikke malende tillægsord. Blot det tillægsord, der kunde undværes 
uden at meningen blev uforstaaelig, er et malende tillægsord. Mange, 
substantiver har i sig selv et saa ubestemt begreb, at først et tillægs
ord giver dem en bestemtere betydning, saadan som sammenhængen 
kræver, som naar man siger: „en halvvaagen tilstand11, „tungsindige 
stemninger.11 Men ogsaa ved mere bestemte begreber er naturligvis 
tillægsordet ofte nødvendigt. Alligevel maa grænserne her blive fly« 
dende, da selv det malende tillægsord kan være mere eller mindre 
nødvendigt for don fulde forstaaelse. Se især eks. 7 ovenfor.

Medens det malende tillægsord føier en egenskab eller 
et forhold ved hvovedforestillingen til denne, som her be
holder sit egentlige og almindelige navn (forsaavidt det 
ikke er tropisk), lader derimod omskrivningen, peri- Perifrasen 

17 p & ,• iklæderfrasen, det almindelige navn falde uden dog at slippe begrebetP ° egenskaber,
den egentlige forestilling. Denne iklædes her blot en an-rorhoia osv. 
den betegnelse, hentet fra en eller nere af dens egenska- navn, 
ber, forhold, omgivelser, virkninger, der for den givne

5*
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sammenhæng er væsentlige og karakteristiske. Saaledes 
kan man istedenfor stjernerne sige: „de straalende verde
ner over vore hoveder11, hvorved man betegner den egent
lige forestilling, som her er fastholdt, efter dens egenskaber 
og forhold i rummet. Istedenfor Napoleon kan man sige 
„sejrherren ved Marengo11, istedenfor Rom „Tiber-staden“ 
eller „staden paa de syv høie“ ellei’ (med en hyperbol): 
„den evige stad11. Saaledes siger Homer „Kroniden eller 
Kronos’s søn11 for Zens, „Peliden11 for Achilleus o. s. v.

Denne figurlige betegnelse optager altsaa udtrykkelig 
mere af tingens karakteristiske træk og giver den saaledes 
større anskuelighed end det almindelige, mere farveløse 
navn. Det egentlige ord for begrebet behøver forresten 
ikke at være et substantiv, det kan ogsaa være et verbum 
eller andre ord.

I regelen bliver omskrivningen vidtløftigere end den 
egentlige betegnelse; men vidtløftigheden kan naturligvis 
gaa for vidt og blive til skade for tydeligheden. Saaledes 
er denne figur til overdrivelse bleven benyttet i den old- 
norske skaldepoesi, der i det hele antog saa faste former, 
at „formen kunde blive staaende ligesom forstenet, længe 
efterat det virkelige digteriske liv var veget fra den11 (Key- 
ser). Det er i disse digte næsten en sjeldenhed, at en ting 
nævnes ved sit rette navn; det vrimler af mere eller min
dre kunstige omskrivninger. Saaledes kaldes skibet „bølge
hesten11 eller „stormveirets elg11 eller „den bølgeslagne hav
falk11 o. s. v., blodet „sverdets elv“ (med hyperbol), gul
det „Frøias taarer" eller „havets ild“ eller „Frodes mel11' 
eller „Fyrisvoldoncs sæd“ o. s. v. (efter myther og sagn); 
manden kaldes „Odins uveirs (— kampens) ask11, kysten 
„Mimes vens (— Odins) hustrus (= jordens, landets) bryn 
eller rand11 o. s. v. Omskrivningen er altsaa her udartet 
til en manér, on staaende form, der ofte bliver uden til
svarende betydning for dot hele; og omskrivningerne er 
ofte saa kunstige, at denne digtning faar cu egen afskræk
kende gaadefuldhed.
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Skal digtet derimod netop være en gaade, da er 
perifrasen just paa sin plads; gaaden skal nemlig isteden
for navnet kun give karakteristiske merker, hvorved det 
overlades læserens eller tilhørerens vid og indbildningskraft 
af den mere eller mindre vidtløftige omskrivning at udfinde 
det nøgne begreb, som saa at sige er indhyllet deri.

Ofte er omskrivningen som før sagt eufemistisk og 
gjør da altsaa samme tjeneste, som ellers en trope kan 
gjøre. Ofte er denne figur ogsaa forbunden med metafor 
(eller andre troper), som naar man kalder solen ,,dagens 
lysende fakkel", kamelen „ørkenens skib", Kolumbus „den 
sterke havets ørn" o. lign.

Eksempler af literatur en :
1) „Vel er grovsmeden Jens

for al undskyldning lens
og her for retten selv bekjendte, 
han Anders Pedersen til evigheden sendte". Wessei.

2) „Det var ham, som rankens mildtglødendé blod 
havde dræbt al hans smerte og livnet hans mod. “ Chr. Winther.

3) „De mægtige skikkelser i verdens ældste grav, 
de rædsler, som bølge dybet gj emmer, (med metonymi) 
de blinkende verdner i melkeveiens hav 
og afgrundens vældige stemmer 
og rosernes rødmen og nattergalens sang, 
mens skovduen reder sit leie, 
og døgnfluens flagren og himmellyscts gang
de vise ham den eviges veie“. Om naturforskeren; C. Hauch.

4) „laar den lille gud med vinger
har bundet Deres haand til haanden af en ven. 
Men hvis tilovers er blot spidsen af en finger, 
jeg for min gave mig udbeder den."

“Med et fingorbøl“ af I. L. Heiberg, 
o) „Der laa for anker nu med reb om seil

de tætbefolkede, de hule masser; 
med selvtilfredshed trindt i havets speil 
afmalte sig de gyngende paladser". Carl Bagger.

6) „Fødes ei i hellig løn 
støvets barn og syndens søn?" Wergeiand.
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7) „I mulmet stiger ildkunstens stjerne
som gjennem et tungsind glimt af fryd" (m. lignelse). 

"VVelhaven.
I „Ørnulfs drapa" siger Ørnulf om nornen:

8) „Har hun alt mig røvet? Nei, det har hun ikke; 
tidlig fik jo Ørnulf Suttungs mjød at drikke. 
Mine sønner tog hun, men hun gav min tunge 
evnen til i kvæder ud min sorg at sjunge . . . 
Hil jer, sønner gjeve! Ilil jer, der I rider!
Gildegaven læger verdens vo og kvider!" h. ibsen.

9) „Naar havets velsignelse skal paa land, udvikle fiskerne 
for alvor de mageløse kræfter i sine amfibienaturer" (med metonymi). 

Welhaven,
10) „Gutten havde slet ingen lyst til at ride paa blaamyren 

om høstkvelden". („Blaamyren" er en omskrivning for søen, hvori en 
metafor er optagen, „ride paa blaamyren" er omskr. for: gaa til søs). 
— Eller:

11) „Nu følger der lyn paa lyn og skrald paa skrald, som rullende 
og dundrende gjentages af dvergemaalet. Tordenens gamle 
herre er ude at age, og havets og stormenes hersker jager 
afsted med alle Aasgaardsreiens vilde skarer". — Eller:

12) „Min ledsager (o: Sir John) havde valgt sig et andet maal, 
idet kan i afmægtig harme rettede sit skud mod den uskyldige 
aarsag til dyrfl okkens ilsomme flugt" (o: sjøvaaken, som var 
fløien op af uren; med metonymi), „Men den stolte fugl gjorde 
blot et slag med vingerne og scilede rolig hen over vore hoveder".

Asbjørnsen.
13) „Midt i sommarhettan aro Vulkan s sonor" (en mythologisk om

skrivning for bergmænd eller smede), „pustande vid hården, en bedrof- 
lig anblick". E. G. Geijer.

Det er ikke blot hos vore gamle skalde man kan finde eksempler 
paa kunstige omskrivninger; ogsaa senere tider har havt sin unatur i 
dette stykke som i andre retninger. Navnlig i det 17de (og 18de) 
aarhundredes literatur finder man over hele Europa en tilbøielighed 
til en svulstig og pralende stil, der søgte at dække savnet af tanker 
og følelser med opstyltede fraser, hvoriblandt en mængde forskruede 
og smagløse omskrivninger, som naar man kaldte stjernerne „skin
nende dukater fra Guds bank" eller „himmelens tulipaner" eller „de 
evige lygter", maanen “den himmelske eggekage", solen „en bød
del, som med sine straalers økse halshugger mørket11 o. lign. Det er 
saadan unatur, Holberg parodierer, naar han f. eks. i „Barselstuen" 
lader Else Skolemesters fortælle om den gloende drage, man havde 
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seet over Roskild „ved de tider, som den tykkeste mørkhed hersker 
og regjerer, og man gemenlig kalder midnat. Den er bleven seet af 
en af de folk, som maa vaage, naar andre sove, og ved sine stemmers 
basuner giver nattens timer tilkjende, som man gemenlig kalder væg
tere11. Her tilføies dog for sikkerheds skyld forklaringen, hvad der 
gjør den søgte vidtløftighed endnu mere latterlig. (Sml. Moliéres 
„Précieuses Ridicules").

Staaende omskrivninger:
den almægtige — den onde (opr. ogsaa fanden = fjenden) og mange 
andre eufemistiske udtryk som: at ombytte tiden med evigheden, at 
ofre til Neptun, tage sig en taar over tørsten o. fl. (se ovenfor under 
eufemismen) — at ofre sig til muserne, „pine sin muse11 (om at digte), 
vende muserne ryggen — ride sin Pegasus („vingehesten") — Miner- 
vas sønner — „da de skulde betale, gjorde de sig usynlige11— „Ves- 
lekallen nede i stalden11 (nissen) o. s. v.

Skjønt baade det malende tillægsord og omskrivningen, som vi 
har seet, kan optage troper i sig, er de dog selv figurer, fordi det 
uegentlige her ikke som i metonymien fortrænger det egentlige. Selv 
i omskrivningen, som lader det alm. navn falde, træder dog ikke som 
i metonymien selve den abstrakte egenskab eller andre nærliggende 
begreber som ting for sig istedenfor hovedbegrebet, men tjener kun 
til iklædning for dette, som altsaa fremdeles fastholdes. Naar man 
saaledes istedenfor Gud siger „almagten11 da er det en metonymi, 
fordi almagten er det abstrakte begreb, som her er traadt istedenfor 
personen; siger man derimod „den almægtige11, da er deten omskriv
ning, fordi den almægtige ikke kan være andet end en person; egen
skaben er her kun benyttet som karakteristisk iklædning for begrebet, 
ikke som en ting for sig traadt i personens sted. — Naar omskriv
ningen er mindre bestemt (som „den stolte fugl11 i eks. 12), kan den 
flyde sammen med synekdoken (et videre begreb for det snevrere, 
idet den samme egenskab kan passe paa flere).

Vi kommer dernæst til en figur, som svarer til synek
doken og altsaa beror paa forholdet mellem det hele og 
delene, mellem det videre og det snevrere begreb. Denne 
figur er individualiseringen, der ogsaa kaldes distri- 
butio, fordeling eller specialisering, og som er beslegtet 
med omskrivningen paa samme maade som synekdoken 
med metonymien. Individualiseringen bestaar deri, at den 
talende ligesom opløser det egentlige begreb i dets dele,
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individua-gaar i detail og nævner enkelthederne istedenfor eller ved liseringen , . ..
opløser siden af hovedbegrebet; og se'v om dette ikke udtrykkelig 

et begreb . . . rir.
i dets dele.er nævnt, har individualiseringen dog ikke sluppet det, men

betragter og betegner det netop desto omhyggeligere gjen- 
nem dets enkelte bestanddele, som jo tilsammen udgjør det 
hele. Denne figur er derfor særlig egnet til at sætte ind
bildningskraften i bevægelse og gjøre tanken ret anskuelig,
idet den fremdrager specielle træk, viser tingen fra for- 
skjellige sider og saaledes giver et mere klart og levende 
billede end det almindelige, mere abstrakte udtryk for det 
omfattende begreb. Saaledes siger man ofte istedenfor
alle mennesker: „unge og gamle, store og smaa, rige og 
fattigesaaledes kan man sige: „Min ven samler dyr og 
planter og stene; han sønderlemmer ilaggermus, udstopper 
fugle, spidder sommerfugle og torbister; den spædeste mos 
paa bjergets top undgaar ham ligesaa lidet, som den fine
ste kvartskrystal i dets indre“ (for: min ven er en ivrig 
naturhistoriker).

Man ser let, at det ikke altid er muligt at opregne alle 
enkeltheder, hvoraf et sammensat begreb bestaar; der kræves 
altsaa ved individualiseringen ligesom ved synekdoken, at 
det, der nævnes, maa være væsentligt og betegnende. Men 
derved kommer denne figur undertiden til at faidesammen 
med omskrivningen, som jo ogsaa nævner væsentlige sider 
ved begrebet. Og dersom man istedenfor flere kun nævner 
en karakteristisk enkelthed, s'aar individualiseringen over 
i synekdoken, medmindre hovedbegrebeter nævnt ved siden 
af det enkelte.

Eksempler:
Idet den gamle folkevise vil skildre virkningen af elvekvindens 

sang paa al naturen heder det:
1) „Striden strøm han stiltes derved, som førre var van at rinde; 

de fiske smaa, i floden svam, de legte med deres finne.
De vildene dyr, i skoven var, og de forgjette at springe; 
alle smaa fugle, paa kviste sad, de fældte deres sang for hende“. 

(„fældte11 — lod falde, ophørte med). folkevisen „Eivehøiu.
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2) „Naar hun skar til sine den silkedug, 
saa skar hun til hine en vadmelsklud, 
Naar hun lagde sine paa bolstre blaa, 
maatte hine ligge paa halm og straa.“ 

Folkevisen „Den onde stifmoder“.
Ligesaa i Sinklarsvisen:

3) ,,De skjendte og brændte hvor de drog frem, 
al folkeret monne de krænke;
oldingens afmagt rørte ei dem, 
de spotted den grædende enke“ o. s v. Edv. storm,

Ligesaa med efterligning af folkevisen flere steder i „Svend 
Dyrings hus“, f eks.:

4) „Jeg levned efter mig vin og brød;
mine smaabørn lide bitterlig nød- 
Jeg levned efter mig bløde senge, 
og se, paa straa har du kastet mine drenge11 osv h. Hertz.

.Og i „Henrik og Else11:
5) „Med hvide perler fletter jeg dit guldgule haar11 o s, v. 

Eller et paa andre steder, hvor digteren betegner vaaren og hø
sten ved individualisering:

6) „Naar bækken risler lystig, og skoven den er grøn, 
naar duen bygger rede og kurrer i løn, 
naar blaa violer vaagne, og kukkeren gjør larm, —• 
da vækkes ogsaa haabet i mangen sorgfuld barm11.

Chr. Winther.
Og høsten ligedan i eks. 3 ovenfor under epith. ornans, 

Sml. Storms „Markje grønas, snjogen braana1’ o. s. v.
7) „Det er tungt, naar hjerterne skilles ad, 

som da Volmer skiltes fra Tove; 
trøst ei findes i rosens blad, 
stjernernes blinken, duggens bad, — 
hvad hjælper de grønne skove?11 i. L. Hoiberg.

Se ogsaa ovenfor under omskrivning eks. 3 (af Hauch).
I digtet om prins „Alfons11, som paa jagten efter „den hvide 

hind11 blev tryllet i søvn og sov i mange aar, heder det:
8) „Der sank saa mangt et blad i skov og mangen en urt i enge ; 

men tryllet i sit ly han sov og drømte saa fast og længe11.
Og da endelig „hans sjæl blev vakt, og drømmenes tid var over11,, 

og— „Han stod ved kildespeilets rand, hvor kveldsolens straale spilled, 
da saa han i det klare vand med rædsel sit eget billed: 
hans nakke luded, hans lok var graa, hans falmede kind var runken; 
den øiets glød, hans stirred paa, var dybt under brynet sunken11.. 

Han var „ældet i drøm og ganske glemt11. welhaven.



— 5S —

9) „Du vil savne den jord, hvor din moder har grædt, 
hvor som barn du i skovene sang;
i det land, hvor din fader til jorden er stedt,
vil du længes at hvile engang". a. Munch.

10) „Taterungen tør ei sættes, 
hvor det luner, hvor det lyser. 
Vore folk har landeveien, 
uren, skogen, fjeldet, heien; 
vi skal færdes, vi skal vandre, 
hus og hjem er for jer andre". h. ibsen.

11) „Vi ålska våra strommars brus
och våra backars sprang, 
den morka skogens dystra sus, 
vår stjernenatt, vårt sommarljus, 
allt, allt, hvad hår som syn, som sång 
vårt lijerta rort engang". Buneberg.

Om havstrilen paa søen heder det:
12) „Overalt er han omgiven af det vildeste liv. Delfiner og størjer 

boltre sig og springe i hans kjølvand; de fnysende hvaler krydse 
hans kurs" o. s. v. (Se læsebogen). Welhaven.

13) „Sky satte vore heste ud; den svære sluffe slingrede sterkt 
paa skraaplanet, veltede pludselig og styrtede hele sit indhold af 
reiseklædte herrer med tobakspiber i munden, damer i fodposer, os 
børn samt en mangfoldighed af tiner, hatæsker og reisesække om 
hverandre i en tæt hob ud i snefannerne. Der opstod skrig og støi 
og latter; der blev en sparken og kravlen for ikke at kvæles i sneen 
eller af de overliggende masser, for at komme ira hverandre og paa 
fode igjen: en havde faaet en kuffert i skjødet, en anden et par 
damer, en var falden paa hovedet ned i en hatæske, en anden rodede 
i en nistetine med fødderne — vistnok en uheldig stilling, men for 
børnene aabnede den en smilende udsigt til pandekager og hakkelse".

Asbjørnsen.
14) „Ethvert menneske, som ikke er ganske fortabt i egennytte og 

selviskhed, tænker med længsel og henrykkelse paa den egn, i hvil
ken hans vugge stod, og hvor barndommens lege foregik". (Falder 
sammen med omskrivningen. Sml. eks. 9) l. k. Daa.

Individualiseringen er dybt grundet i den digteriske fantasis væ
sen; thi den digteriske fantasi ser det almene gjennem enkeltheder 
.(enheden gjennem mangfoldigheden) og stræber fremfor alt efter an
skuelighed Men det er netop det enkelte, det særegne, som falder 
i øinene; jo mere almindeligt, desto mere abstrakt og desto mindre 
anskueligt. Saaledes maa digteren gjennem „det uendelig smaa, som
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udgjør livet11 (virkeligheden), og som er gjenstand for sanserne, for- 
staa at naa „det uendelig store11, ideen, „hvori tanken udmunder11. 
Ingen levende personlighed er saaledes hlot en karakter, men først 
og fremst et naturligt individ, et enkeltvæsen med mange tilsyne
ladende ubetydelige og uvæsentlige egenheder, med lyder, nykken 
luner og vaner. Naar derfor kunsten vil fremstille en karakter, der 
skal være sand og se naturlig ud, maa den nødvendigvis efterligne 
virkeligheden heri og give karakteren dens særpræg ogsaa i det smaa. 
I dette stykke kan man lære meget af dramaets store mester, Shake- 
speare. Shakespeares mesterskab viser sig nemlig blandt andet i 
hans evne til gjennem smaa træk og tilsyneladende uvæsentlige en
keltheder at give sin digtning og sine karakterer det præg af liv og 
virkelighed, som i saa høi grad forsterker „illusionen11 i kunsten, paa 
samme tid som han derigjennem opnaar et klart og anskueligt udtryk 
for karakterens og temperamentets eiendommelighed.

Endelig finder vi ogsaa en figur, som svarer til ironien, 
forsaavidt som den virker gjennem det ulige og modsatte. 
Den er dog meget let at skjelne fra ironien, da denne 
som trope altid lader den ene modsætning fortrænge den 
anden, medens den tilsvarende figur, antithesen eller Antithesen 
modsætningen, med flid stiller begge de modsatte led ved stiner 

„ , rs , in modsæt-Siden af hinanden. Den er altsaa paa en maade det om- mager, 
vendte af sammenligningen; men ogsaa antithesen har den 
samme hensigt, nemlig at gjøre hovedbegrebet anskueligere 
ved tilføjelsen. Her er det altsaa kontrasten, som tjener 
til at fremhæve og belyse den egentlige forestilling. Ofte 
er vistnok de sammenstillede modsætninger temmelig pa- 
rallele eller lige vigtige for meningen, og da kan denne 
saakaldte figur ofte blive det simpleste og egentligste ud
tryk for tanken og altsaa i grunden ingen figur. Paa den 
anden side har ogsaa enkelte forfattere gjort en overdreven 
brug af antithesen, hvorved den bliver unaturlig. Saaledes 
finder vi den som en staaende manér hos filosofen Seneka 
i den romerske literatur. Bekjendt er den romerske hi
storiker Sallusts sammenlignende karakteristik af Cæsar og
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Kato (Sall. Cat. c. 54), hvor autithesen er mesterlig an
vendt. I vor literatur har Holberg paa lignende maade 
anvendt den i karakterskildring (Gustav Adolf og Kristian IV, 
Adelaer og Tordenskjold).

Eksempier :
1) „Gik alle konger frem paa rad i deres magt og vælde, 

de mægted ei det mindste blad at sætte paa en nelde“.
Se ogsaa ovenfor eks. 2 under individualisering. Brorson.

2) „Graad snielted lien i smil, naar Wessels lune bød, 
og glædens smil forsvandt i taarer ved hans død“. Baggesen.

I et epigram om Tordenskjold heder det:
3) „I stridens leg saa tidt han døden overvandt;

i legens strid den vei dog til hans hjerte fandt11.
„Jens Justesen“ eft. Holberg, 

I et latinsk epigram om Praksiteles’s Niobe heder det:
4) „Guder forvandled mig engang til sten, da jeg leved; i stenen 

har Praksiteles nu atter mig levendegjort11.
I „Kjærlighed uden strømper11 siger Mads om Johan, som har 

stjaalet hans strømper (V, 7):
5) „Ham fanden har forført . .

(Grete ) Om folk af helterang
du tale tør saa lavt? Vid til en anden gang: 
naar helte feil begaa, er skjebnen gjerningsmanden, 
kun pøbelen gjør ondt og skylden giver fanden11. Wessei.

6) „Mit barn er fattigt i det rige hus, 
han tørster foran det fyldte krus11. h. Hertz.

7) „Hvor skummende elve skride, hvor alpen staar gold og graa, 
spirer der sundom blide planter i klippens vraa . . .
Men høvdingens datter Hilde var planten i klippens rift, 
saa yndig, saa from, blandt vilde kjæmper og raa bedrift11.

W elhaven,
I digtet „Bergens stift11 heder det:

8) „Ved mit edens gjerde er en kjæmpevagt paafærde: 
vilde jøkler splitte skyen ad“ o. s. v. (Se læsebogen, 3 strofer).

D. B.
Et fortrinligt eksempel findes i „Terje Viken11:

9) „Du seiled i mag paa din store korvet, 
jeg roede min ringe baad“ o. s. v. (Se læsebogen). h. ibsen.

I „Mellem slagene11 kan man i kong Sverres bekjendte replik 
(14de scene) finde flere eksempler paa antithesen:

10) „Der kan være dem, som er sat over meget folk, hvis hoved 



— 61 —

og støtte de er. De maa lukke vel til over sorgen, selv om den gna- 
ger sig ind under hjerteroden . . . ja, medens den slider og river 
som værst, maa de lægge smil over deres aasyn og skjemtsord paa 
læben; thi de skal give mod til alle, selv om de intet har“ o. s. v.

Bjørnson.
11) ,,Du skulle ha trbstat mor och far

i sorgernas hårda stunder! (med apostrofe).
Du skulle ha lyckt vårt ogonpar 
och stått med en tår vid grafven qvar, 
se’n du oss gbmt derinunder.

Men nu ar det vi, som med sorg stå hår, 
nu år det dig, som vi gomma der, 
vår tår, som tufvan i blommer klår“.

„En liten pilt.“ af Topelius.
12) „Det er spørgsmaal, Ibsen forstaar at vække i læserens bryst, 

ikke stemninger, ikke begeistring. Han er tankernes digter, ikke 
følelsens. For at „henrive11 et publikum maa man vende dets opmerk- 
somhed udad mod et eller andet objektivt formaal; han vender synet 
indad og giver enhver nok at tænke paa for sin egen part“.

G(arborg).
Naar antithesen (som i det sidste eks.) ikke i begge led inde

holder noget virkeligt, men noget, man vil benegte (eller kun lader 
som man tænker sig muligt), kan den være ironisk, forsaavidt som 
man ikke ligefrem siger, hvad man mener. F. eks :

„Milo vilde ikke dræbe Klodius paa en tid, da al verden vilde 
have bifaldt en saadan handling (dette er faktum); men han har kanske 
benyttet en ledighed dertil, der maatte stemple ham som morder" 
O* S. V. Efter Cicero.

Foruden den egentlige antithese gives der et par ud- 
tryksmaader, som nærmest kan sammenstilles med antithe- 
sen og tillige har noget af ironien, idet de beror paa et 
slags leg med det ulige og modsatte. Det er det saakaldte 
oksymoron og paronomasien eller ordspillet.

I det saakaldte oksymoron forbindes med flid ogoksymoron 
med et slags kunst det i sin almindelige betydning m o d- neiaa.nde 

/ i ia\ 11 p i • / selvmod-satte (som „en talende taushed ) eller uforenelige (som eigeise. 
„levende stene") til et udtryk om en og samme forestiling, 
saaledes at den tilsyneladende selvmodsigelse i udtrykket 
hæves ved en videre (oftest tropisk) betydning i det ene af 
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de forbundne led. Det ene af ledene er da ofte et malende 
tillægsord. Da hovedforestillingen i denne forbindelse ikke 
er fortrængt af den anden, maa forbindelsen som saadan 
nærmest regnes blandt figurer, uagtet det ene, ja uuder- 
tiden endog begge led kan være tropiske. Thi det væsent
lige ved udtrykket som oksymoron ligger ikke i noget af 
de enkelte led, heller ikke i deres sum, men derimod i det 
indbyrdes forhold mellem ledene; det karakteristiske deri 
er nemlig det overraskende ved den tilsyneladende mod
sigelse, den uvittighed, som ved nærmere betragtning viser 
sig at være en vittighed, en skarpsindighed (navnet „oksy- 
moron“ er selv et oksymoron, som om vi vilde sige en 
„vittig uvittighed“). Naar man ser nøiere til, er der ingen 
„contradictio in adjecto" (det er: selvmodsigelse): taushed 
kan virkelig undertiden tale bedre end ord. Det hele er 
altsaa et slags leg med det ulige, som dog lader sig 
forlige paa grund af de forskjellige betydninger, et ord 
kan have.

„ . Medens oksymoron blot grunder sig paa ordenes be-
med ulige tydnin g, grunder p a r o n o m a s i e n eller ordspillet sig til- 

Paa deres Denne figur sammenstiller nemlig med 
k’d- flid (eller slaar sammen til et) ord, som lyder ens eller 

ligner hinanden i lyd, men har forskjellig eller endog mod
sat betydning (som „han driver kun paa at drive“). 
Medens man ved oksymoron studser over at finde det til
syneladende ulige foreneligt, studser man ved ordspillet 
over i det tilsyneladende lige at finde noget uligt. Ord
spillet er altsaa en leg med de forskjellige betyd
ninger, en og samme lyd kan faa enten ifølge sprogbrug 
eller som oprindelig forskjellige ord. Ogsaa denne figur 
kan optage troper i sig, ja det ligelydende ord kan gjerne 
begge gange eller i begge betydninger være brugt tropisk^ 
men dette har intet at gjøre med udtrykket som figur. 
Det karakteristiske ved ordspillet som saadant er ganske 
uafhængigt af, om ordene staar i egentlig eller i tropisk
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betydning, da det kun ligger deri, at man forbinder det 
ulige, som tilsyneladende er ligt. Derfor er ordspillet lige
som oksymoron nærmest beslegtet med antithesen.

Man vil af eksemplerne se, at saavel oksymoron som 
især ordspil ofte anvendes i vittigheder; men oksymoron 
har dog som oftest en alvorligere karakter end ordspillet. 
En mængde eksempler leverer Shakespeare, som saa me
sterlig forstod at forene alvor og skjemt, og det ikke blot 
i det alvorlige skuespil, „drama" i engere forstand, men 
endog i tragedien. Ellers forekommer i literaturen ord
spillet fortrinsvis i den komiske poesi, komedien, satiren,, 
det komiske epos, medens det ædlere oksymoron ofte kan 
findes i den alvorligste stil (som i den hellige skrift).

E k s e m p 1 e r paa oksymoron:
1) ,,O forskaan mig, vise daare!“ Joh.s Ewald.
2) „Jeg ønsker — nei, undskylder, at jeg tier!

Min t au s li ed siger mer end mangen frier".
„Nytaarsvers til piger“ af I. L. Heiberg,

3) „Du negter dem drikke, negter dem mad;
du føder dem op med hunger og had". ir. Hertz.

I „Abels død", da Adam ikke finder Eva, heder det:
4) „Nu, sukker han, nu cr mig dagen nat,

Nu har endogsaa kvinden mig forladt!" Pal.-Muller.
Sml. Tas sos ord hos den tyske digter:

„Wenn ich nicht sinnen oder dichten boII, 
so ist das Leben mir kein Leben mehr“. Goetlie.

Sml. ogsaa lat. „vita non vitalis" (Cic. Læl. 6).
6) „Inga underverk aro storre an de minsta". Carl Linné.
6) „En gang er ingen gang". Eller: „Ein skal sknnda seg og 

stunda seg" = t. „Eile mit Weile" = lat. „Festina lente".
Ordsprog.

7) „Sandheds sag
seirer kun i nederlag". Wergeiand.

Sml. skriftens: „Han, ved hvis saar I ere lægte". Saaledes taler man 
om et „liv i døden", en „svag styrke", en „uanseelig herlighed", en 
„fattig rigdom", om „vaagne drømme", en „offentlig hemmelighed" osv. 
— „Summum jus summa injuria".

8) „Kun karakterbogen talte metl høist maadelige tal, og hvor den 
taug, skreg den endnu høiere. Det var nemlig hans forsømmelser".

Sml. lat. „cum tacent, clamant" (Cic. Cat. 1, 8). Jonas Lie.
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9) „Marmor s tenen taler . . . hele verdens tungemaal“. (Per
sonifikation om billedstøtten). i, l. Heiberg.

Sml. „Hvis disse tie, da skulle stenene tale“,
10) „Smykker den blanke, levende ædelsten,

taaren, min ranke, duftende rosengren? “ Chr, Winther.
11) „Tiden hun er en flyvende fugl og haver en vinge sterk, 

knuser hun m e d s i t b 1 ø d e s t e d un det sterkeste mandeverk”.
Landstad.

Eksempler paa ordspil:
1) „(Thorer.) Troløse! Du har gjennembort mit hjerte! 

(Grib.) Det er ei sandt. Hvad kalder du dit hjerte?
Den kolde kjødklump i din venstre side 
gier du dog ikke dette hædersnavn? 
Den følte aldrig, hvordan skulde den 
da føle dette stød? Umuligt, Thorer!“

Oehlenschlåger.
2) „(Montanus,) Somme linjer har ikke pedes nok eller fødder at 

gaa paa.
(Jakob). Fødder! Det har min tro paa nogle dage løbet hele 

landet over“. — Eller:
3) „(Antonius.) Hei, hei! Hvad pokker bestiller I?

(Herman.) Jeg har ikke i sinde at bestille noget; men for at 
undgaa bestilling vil jeg hænge mig“. Holberg.

Den samme tvetydighed eller leg med ord ligger til grund for et
eget slags gaader (,,kjeldermænd“), Eks.:

4) „Hvorfor kan ikke filosoferne svømme? — Svar:
Fordi de altid gaar til bunds,"

I et epigram om en slet oversættelse af Ovid heder det:
5) „Roms, jordens guder — alt forvandler Nasos pen;

til vederlag Nils Krog forvandler ham igjen“ (o: forvansker)- 
Cl. Fasting«

6) „Det Judabarnet ar ett gudabarn" (siger Graziano i „Kjøb- 
manden af Venedig" (II, 6) om jødens datter Jessika).

Hagbergs ovors, af Shakesiiearc,
Oftere finder vi ordspil i ordsprog, saasom:
„Smaa gryder har ogsaa øren“ — „Alting heve ein ende, so 

nær som pylsa, ho heve tvo“ (ogsaa i dansk og tysk) — „Naar en
den er god, er alting godt, sa’ gutten, han fik ris“.
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Dette er Skolens Lærerkollegium nu ved Udgangen af 
Skoleaaret 18s%i. Om den siden sidste (10de) Program til
komne nye Lærer Kami. Molir liernedenfor følgende Oplys
ninger :

Kandidat Olaf Eugén Molir er født i Kristiania den 
10de Juni Aar 1856 af Forældrene Sanitetsintendant Nils 
Georg Mohr og Hustru Kristine Mohr, født Hjersing. Dimit
teret Aaret 1873 fra Aars og Voss’s Skole bestod lian exa- 
men artium med Karakteren: Laudabilis, Andenexamen med: 
Laudabilis præ ceteris og Aaret 1879 den Uieologiske Em-

C
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bedsexamen med Karakteren: Laudabilis. Fra 1ste August 
18S0 blev han ansat som Klasselærer ved Kristiansunds 
Skole.

Efter Regjeringens Forslag blev ved Storthingets beslut
ning af 30te Mai 1879 en ny Adjunktpost vedSkolen opret
tet. Denne besattes ved kig. Resolution af 16de Februar 
1880 med Klasselærer Lind, i hvis Klasselærerpost Kirke- 
departementet under 23de Juni 1880 ansatte Kandidat i 
Theologien O. E. Mohr.

I 1879/so læste Kaptejn Kr. Bødtker 6 Timer ugent
lig Mathematik i IV indtil 14de Mai 1880 umiddelbart før 
Pintse, da militære Tjenesteforretninger kaldte ham fra Byen. 
I hans Sted antoges for Resten af Skoleaaret Civilingeniør 
Th. Volckmar.

Efterat Rektor i Slutningen af Fasten 1880 havde været 
upasselig, men dog læst sine Timer paa Skolen, nødtes han 
fra Palmesøndag til at holde Sengen paa Grund af en hef
tig Bronchit. Da Skolen skulde begynde efter Paaskeferi- 
erne d. 31te Marts, havde ban derfor anmodet stud, philol. 
A. Lossius, som heldigvis laa hjemme dette Aar og stu
derede her i Byen, om at læse flere af hans Timer i dét 
Haab, at Overlærer Landmark skulde kunne bestride de 
fleste af hans latinske Timer i Gymnasiets 2 øverste Klas
ser. Ulykken vilde imidlertid, at ogsaa Overlæreren efter 
at have skrantet nogle Dage efter Paaske fra 8de April 
blev sengeliggende af Bronchit, der senere gik over til 
Lungebetændelse. Under disse Omstændigheder maatte Rek
tor overlade til Adjunkt Bruun paa bedste Maade at sørge 
for, at Skolen uagtet disse tvende samtidige Forfald ikke 
led for stort Afbræk i sin Virksomhed, idet Student Los
sius nu ganske stilledes til hans Raadighed. Størsteparten 
af Rektors Timer blev saaledes overladt Student Lossius, 
der ogsaa fik nogle af Overlærerens, medens Adj. Bruun
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overtog selv dennes Timer i Norsk og Oldnorsk i Gymna
siet. Ved i en og anden Time ogsaa at blive bistaaet af 
Adj. Lind og klasselærer Jæger og ved selv ganske at 
ofre sig for Skolen og udfolde hele sin personlige Energi 
lykkedes det virkelig Adj. Bruun at løse den ikke lette Op
gave, der paa den Maade stilledes til ham, saaledes, at intet 
Fag forsømtes.

Allerede fra 17de April var imidlertid Rektor kommen 
saapas til Kræfter, at han i sit Hjem kunde læse med 3 G. 
og 2 G. i Begyndelsen 1 og efter en Uges Forløb 1 å 2 
Timer daglig, og efter Pintseferierne overtage samtlige 
sine Timer paa Skolen.

I Slutningen af Mai begyndte ogsaa Overlærer Land
mark at forsøge sine Kræfter ved i sit Hjem at læse 1 Time 
daglig nu og da med de mindst talrige Klasser, indtil han 
lidt efter lidt tilfrisknede saapas, at han over Midten af 
Juni kunde deltage i Censuren over de skriftlige Arbejder 
ved Middelskolens Afgangsexamen og senere bestride Sko
lens Aarsexamen i sine Fag og Klasser. Indtil han kom 
saavidt, bibeholdtes Student Lossius’s Hjælp i de fleste af 
hans Timer.

Da Klasselærer Mohr ikke kunde overtage sin Post 
strax ved Skoleaarets Begyndelse, læste stud, theol. S. R am
be ch for ham indtil 30te August 1880.

Da Adjunkt Larsen kaldtes til Censor i Naturkund
skab ved ex. artium 1880, vikarierede Civilingeniør Th. 
Volckmar for ham fra Skolens Begyndelse efter Ferierne, 
indtil han atter kunde overtage sit Embede d. 6te Septbr.

I Skoleaaret 188O/8i var Adjunkt Bødtker med kon
gelig Tilladelse fritaget for sine Embedsforretninger for 
under et Ophold i Frankrig og England at studere disse 
Landes Sprog, mod at han selv besørgede sine Forretnin
ger ved Skolen udførte uden Udgift for Skolekassen. Til 
denne Reise tilstodes der ham et Bidrag af 800 Kr. af 
offentlige Midler. Stud, philol. Lossius antoges til hans

6*
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Vikar, ligesom Sergeant Løfald til at besørge hans Bestil
ling som Gymnastiklærer; da denne sidste imidlertid paa 
Grund af Bortreise i militære Tjenesteforretninger fratraadte 
sin Post d. 21de Mai, overlodes det Skolens Discipel Jakob 
Hagen (2 G) Resten af Skoleaaret at overtage Gymnastik
undervisningen, nu væsentlig Exercitie.

Fra 13de—20de Novbr. 1880 var Adjunkt Lind syg- 
meldt. Selv kunde lian imidlertid i sit Hjem rette Disci
plenes skriftlige Arbejder, og hans Timer paa Skolen besør- 
gedes af de andre Lærere, som var ledige.

Rektor var i Begyndelsen af 1881 ved Upasselighed 
hindret fra at læse nede i Skoleværelserne til d. 17de Ja
nuar. Han besørgede imidlertid selv sine Timer ved at 
tage Gymnasiets Gutter op paa sit Værelse og lade . VI 
besvare skriftlige Opgaver i sin Historielektie under Tilsyn 
af en af de i Naboklasserne læsende Lærere.

Efter at have skrantet et Par Dage tidligere og der
for maattet holde sig hjemme var Overlærer Lan dm ark 
sygmeldt og fraværende fra Skolen fra 18de—31te Januar 
1881. Hans Timer besørgedes ved Vikariat af Rektor og 
andre Lærere, som ikke netop selv havde Læsetimer.

Skolens Kasserer er fremdeles Adjunkt L. Larsen.

Skolens Pedel er Gunder Gjersvold.

II. Afgang til Universitetet.
Til klassisk examen artium i 1879 fremstillede sig 1 al 

Skolens Disciple: Harald Werring, Søn af Distriktslæge 
Martin Tuxen Werring, optagen i Skolens 1ste Middelskole
klasse 1870. Han bestod ex. art. med Laudabilis (Ordens
tal: 29, Antal Fag: 12).
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Til samme Examen i 1880 indstillede sig 3 af Skolens 
Disciple: 1) Kristian Frederik William Rode, Søn 
af Kaptejn i Marinen Karl Frithjof Rode, optagen i Skolens 
1ste Middelskoleklasse 1870. Ex. art. med Laudabilis (Ordens
tal: 29, Antal Fag: 12).

2) Jens Ludvig Bødtker, Søn af Kaptejn i Infante
riet Kristian Frederik Bødtker, optagen i Skolens 1ste Mid
delskoleklasse 1870. Ex. artium med Haud illaudabilis 
(Ordenstal: 34, Antal Fag: 12).

3) Hans Clausen Vol c km ar, Søn af Kjøbmand 
Patrick Dall Volckmar, optagen i Skolens 1ste Middelskole
klasse 1871. Ex. artium med Haud illaudabilis (Ordenstal: 
35, Antal Fag: 12).

III. Klasseinddeling og Discipeltal. Fripladse.
I 1S78/t9 var Middelskolens samtlige Klasser og Afde

linger igang saavelsom Gymnasiets samtlige Klasser. Disci
plene var ved Skoleaarets Begyndelse og Ende saaledes for
delte og udgjorde følgende Antal:

Opflyt- Gjensid- Nyop ■ Ved Skoleaarets Be-
tede. den de. tagne. gyndelse (og Ende).

3. Gymn. Kl. 1 55 1 (D
2. — —■ 3 55 5» 3 (3)
1. — — 2 55 55 2 (2)

VT Lat. linje 1 1 2 4 (4)
V1 Eng. linje 4 1 1 6 (7)
V Lat. linje 5 3 55 8 (8)

Eng. linje 7 3 2 12 (9)

TV Lat. linje 2 1 55 3 (3)
1 V Eng. linje 8 5 55 13 (13)
III Midd. Kl. 12 4 55 16 (16)
II Midd. Kl. 12 11 1 24 (21)
1 Midd. Kl. 55 _ 55 16 16 (17)

Fra forrige Skoleaar 86 -p- 22 nye = ialt 108 (104) Disc.
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I 187%o var Forholdet som følger

Opflyt- Gjensid- 
tede. dende.

3. Gymn. 3 ,,
2. - 2
1. — 3
VI L. 3 „

E. 9
v L. 5 1

E. 11 3
IV L. 6

E. 8
III 18 1
II 12 1
1 ” 5
Fra forrige Skoleaar 91 4-

Nyop- 
tagne.

55

55

*5

55

1
5*

2
55

1
1
2

22
29 nye

Ved Skoleaarets Be
gyndelse (og Ende).

3 (3)
2 (2)
3 (3)
3 (3)

10 (10)
6 (6)

16 (1G)
6 (8)
9 (9)

20 (19)
15 (16)
27 (25)

= 120 (120) Disc.

I 188%i endelig stillede Forholdet sig saaledes:

Opflyt- Gjensid- 
tede. dende.

3. G. 2 „
2. G. 3
1. G. 3 „
VI L. 6

E. 15
v L. 6 „

E. 6 . „
IV L' 72

E. 10 2
III 13 1
II 21 3
I „ 5
Fra forr. Skoleaar 105 +

Nyop- 
tagne.

55

51

51

55

1
51
1
1
5?

20
23 nye

Ved Skoleaarets Be
gyndelse (og Ende).

2 (2)
3 (3)
3 (3)
6 (6)

15 (15)
6 (9)
7 (8)
9 (9)

13 (13)
15 (15)
24 (24)
25 (24)

= 128 (128) Disc.
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Aarsagen til, at Disciple før Tiden liar forladt Skolen, 
har i disse Aar været de samme som tidligere: Flytning 
til andre Byer (3), manglende Evner og for langsom Frem
gang i Forhold til Alderen (7), Lyst til praktisk Virksom
hed, navnlig til Søen (3), Sygelighed (2) o. s. v. Men en 
Ting cr sikker, at Forældre nu alt mere og mere sætter 
Pris paa en afrundet Skoledannelse og anstrænger sig efter 
hedste Evne for at holde sine Sønner frem idetmindste til 
Middelskolens Afgangsexamen. Det er derfor bleven større 
Ro over de 2 øverste Middelskoleklasser, end som for nogle 
Aar siden var Tilfældet, til stort Gode baade for Børnene 
og Undervisningen.

Af Skolens Disciple i 1878/79 var 15 udenbyes, hvoraf 
8 fra Nordmøre Fogderi, 5 fra Nordland, 1 fra Romsdalen 
og 1 fra Trondbjem. Af disse gik 4 Engelsklinjen, medens 
de øvrige endnu ikke var komne højt nok op i Skolen til 
at kunne vælge nogen Linje.

I 1879/so var 16 udenbyes. hvoraf 11 fra Nordmøre, 1 
fra Romsdalen og 4 fra Nordland. Af disse gik 7 Engelsk
linjen og 1 Latinlinjen, hvorimod Resten endnu ikke havde 
kunnet gjøre noget Valg af Linje.

I 188%i var 19 udenbyes, hvoraf 14- fra Nordmøre, 1 
fra Romsdalen, 1 fra Molde og 3 fra Nordland. A.f disse 
var 9 paa Engelsk- og 1 paa Latinlinjen, de øvrige endnu 
i Skolens 3 nederste Klasser.

I Skoleaaret 187s/t9 var der tilstaaet følgende Disciple 
(af følgende Klasser) Fripladse, hvilke andrager til følgende 
Beløb:

Lateris 432 Kr.

1. Ole Kjelland (1 G.) hel Friplads = 144 Kr.
2. Olaf Boye (VI) Do. = 96 11

3, Lauritz Thoresen (VI) Do. = 96 11

4. Sigvard Sørensen (V) Do. = 96 11



Transport 432 Kr.
5, Andreas Boye (IV) hel Friplads — 72 „ (Broder til No. 2)
G. Anton Tonning (IV) Do. = 9G
7. Edvard Endresen (III) Do. 72
8. Harald Hansen (1 G.) halv Friplads — 72 n
9. Søren Solem (V) Do. 48

10. David Dahl (V) Do. —: 48 5?
11. Johan Donstad (IV) Do. 4S 5?
12. Berger Boye

I Skoleaaret IS

(II) Do.

794o følgende:

— 18 ., (Br. t. No. 2 og5) 
— 906 Kr.

1, Ole Kjelland (2 G.) hel Friplads — 144 Kr.
2. Lauritz Thoresen (1 G.) Do. 145 5,O Sigvard Sørensen (VI) Do. — 96
4. Andreas Boye (V) Do. — 96
o. Anton Tonning (V) Do. — 96 ;>
6. Edvard Endresen (IV) Do. — 96
7. Einar Bræin (IV) Do. — 96 ??
8. Berger Boye (III) Do. = 54 55
9. Harald Hansen (2 G.) halv Friplads — 72

10. Søren Solem (VI) Do. — 48
11. David Dahl (VI) Do. — 48
12. Johan Denstad (V) Do. = 48
13. Bernhard Moe (V) Do. 48
14. Eilert Kofoed

Endelig i 18s%;

(V)

L som

Do.

følger:

— 48
------- 1134 Kr.

1. Ole Kjelland (3 G) hel Friplads 144 Kr.
2. Lauritz Thoresen (2 G ) Do. 144
3. Sigvard Sørensen (1 G.) Do. 144
4. Andreas Boye (VI) Do. ' 96
5. Anton Tonning (VI) Do. 96
6. Edvard Endresen (V) Do, 96
7. Einar Bræin (V) Do. 96
8. Berger Boye (IV) Do. 72
9. Harald Hansen (3 G.) halv Friplads 72 J?

10. Eilert Kofoed (VI) Do. 48
11. Johan Denstad (VI) Do. 48
12. Kristian Waxvig (VI) Do. 48
13. Ludvig Strøm (III) Do. 36

1140 Kr.



IV. Undervisningstiden og dens Fordeling paa 
Fag og Lærere.

Den daglige Undervisning foregaar fra Kl. 8—2 undta- 
tagen i 1ste Midde’.skoleklasse, hvor den Tirsdag. Torsdag 
og Lørdag indskrænkes til Kl. 8—1. Den hele Skole har 
sin Sang- eller Gymnastikundervisning Kl. 11,15'—11,57' 
efter Frokostkvarteret Kl. 11, hvorved de sammenhængende 
Læsetimer deles i to Dele S—11 og 12-2 med en passende 
Afveksling indimellem. Kun i de Uger, Svømmeøvelserne 
har været drevne, har det stundom været befundet hensigts
mæssigere at vælge dertil Timen 12—1 end 11—12.

Ugens Gjerning indledes stadig med en Morgenandagt 
med Salmesang (Landstad) af samtlige Disciple og Lærere, 
Bibellæsning med korte Betragtninger (for Tiden 1ste Korin- 
thierbrev) af Ilektor, i lians Forfald dels Adjunkt Bødtker 
dels Kand. Mohr. Det har været stadig Skik ved denne 
Skole, at i Fastetiden knyttes Ugeandagten til Gjennemgaa- 
else at Herrens Lidelseshistorie efter Fremstillingen deraf 
hos en af Evangelisterne (sidste Gang Johann. Evang.); et 
Aar blev isteden herfor Davids Salmer, som udgjør „Lov
sangen", lagte til Grund for Fastebetragtningerne.

Hvor mange ugentlige Timer der i det sidste Skoleaar 
har været tillagt de forskjellige Fag, vil sees af følgende- 
Timefordelingstabel, som ogsaa viser Klassernes Normal
alder:
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Anm. I 1ste Mid.kl. anvendes 10 ug Timer til Norsk i første 
Halvaar, i andet 6 til Norsk og 5 til Tysk. I Tysk har Engelsklinjen 
1 Extratime i V og VI. I IV er hver anden Uge 1 Time taget fra 
Geografi til Indøvelse i Læsning af gothisk Skrift og til Skjønskrivning.

I Gymnasiet har alle 3 Klasser haft Fællesundervisning i Norsk, 
Fransk og Historie samt i 5 Timer Latin og i 1 Time Græsk, lige
som 3 G. og 2 G. i alle Fag undtagen i Mathematik og tildels i 
Latin. Fra Febr. 1881 1 Time afgivet til Mathem. i 3 G. fra Latin 
ligesom fra Midten af April 2 Timer Græsk i 1 G. til Oldnorsk. I 
1 G. læstes til Febr. 2 Timer Tysk, siden isteden herfor Latin i de 
samme Timer og fra Midten af April Græsk. I Latin har endelig 3 
G. og 2 G. været kombinerede i 2 Timer, og ligeledes 2 G. og 1 G. i 2 T.
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Hertil kommer Sang og Legemsøvelser. Paa Grund af 
det forøgede Discipeltal har i sidste Skoleaar Sangtimerne 
maattet forøges fra 4 til 6 ug., idet de Disciple, som har 
Sangstemme, har været inddelte i 3 Partier, og hvert Parti 
haft Sang 2 Gange ug. Naar Disciplene ikke har haft 
Sang, har de samtidig (Mellemtimen 11,15'—11,57') haft 
Legemsøvelser, herunder indbefattet ikke alene Gymnastik, 
men ogsaa, naar Aarstiden har tilladt det, Exercitie eller 
Svømmeøvelser. Hver Discipel, som ikke ved Lægeattest 
er erklæret udygtig dertil, har saaledes Legemsøvelser 4 
Gange om Ugen; medens J/3 synger, gymnasticerer 2/3 af 
Skolens Ungdom.

Som Bidrag til Bedømmelse af Temperaturforholdene 
her paa Stedet (63° 10' nordi. Br.) kan følgende Oplysnin
ger for dette Treaar tjene, at i 1878 sluttede Svømmeøvel
serne Øde Septbr. (tilfældigvis i Gymnastikinspektøren 
Kaptejn Bjørnstad’s Nærværelse), i 1879 d. 1ste Septbr., men 
i 1880 ikke før 21de Septbr.

Fagenes Fordeling paa de forskjellige Lærere i disse 3 
Skoleaar vil erfares af følgende Fremstilling.

I 1878/-9:
1. Rektor Bødtker. 2. Ov er 1 ærer L an dm arie

Latin (3 -j- 2) G. ... 3 T.
G............................1 -
G. 4- VI L....4 -
1 G. 4- VI L. .2 -

Historie VI.........................3 -
V.........................2 -
IV  3 -

18 T.

(Inspektør for Lærerværelset.)
Norsk G...............2 T.
Oldnorsk (3-|-2)G. 2 -
Norsk (efter
Jul Oldnorsk) 1 G........... 2 -

Norsk VI.............. 3 -
V............... 3 -

Latin V L............ 5 -
IV L. ...5 -
(V+IV)L.2 -

24 T.
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3. Adjunkt Larsen. 4. Adjunkt Schou Bruun 
(Ordinarius for VI.) (Ordinarius for Gymnasiet.)

Naturkundskab VI -j- V 3 T. Græsk (3 -j- 2) G.. .6 T.
IV.......... 2 - 1 G..................6 -
III.......... 2 - G.....................1 -
II.......... 2 - Fransk G.................... 1 -

Math. Fag (3 + 2)G.l - (3 + 2) G. 1 -
1 G......... 1 - 1 G.................. 1 -
G.............2 - VI...................2 -
VI...........5 - V....................3 -
V............ 5 - Latin skr. 1 G.-j-VI L. 1 -
VI 4- V 1 - Norsk IV........ ... .... .4 -

Geografi V............ 1 - 26 T.
25 T. For 2 af disse Timer tilstod 

Kirkedepartementet Hr. Bruun Ti
mebetaling.

5. Adjunkt Bødtker. 6. Klasselærer Jæger. 
(Ordinarius for V.) (Ordinarius for IV.)

Religion (3 -j- 2) G. .. .2 T. Geografi IV......................2 T.
1 G...................1 - III......................3 -
VI.................... 2 - Historie G......................... 2 -
V...................... 2- Tysk G......................... 1-
IV.................... 2 - VI......................3 -

Engelsk G........................1 - VI E................... 1 -
VI E.................4 - V........................ 3 -
VE.................. 4 - VE.................... 1 -
(VI -I- V) E. 1 - IV......................4 -
IV E..................5 - IV E.................. 1 -

Geografi VI...................... 1 - III..................5 -
25 T. 26 T.
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7. Klas se ker er Lind.
(Ordinarius for I.)

Math. Fag

Tysk 
Norsk
Norsk (Tysk)

IV............ 6 T.
III........  2 -
II........... 5 -
II........... 5 -
I.............. 10 -

28 T.

8. Klasselærer Skjold
borg.

(Ordinarius for III.) 
Norsk III...................... 5 T.
Historie III..................... 3 -

II....................... 3 -
Geografi II........................ 3 -
Tegning (VI 4" V) E. 1 -

IV E..................1 -
III..................... 1 -
II.......................2 -

Skrivning III.....................2 -
II.......... '....3 -
I....................... 4 -

28 T.
9. Klasselærer Gut- 

tor m se n. 
(Ordinarius for II)

Math. Fag III........... 4 T.
II.......... 4 -
I............ 4 -

Religion III .... 3 -
II..........3 -
I............ 3 -

Historie I............. 3 -
Geografi I.............3 -
Lat.Stil Inspekt. 1 G. ... 1 -

Organist Bræin -Sang4 T.

Adjunkt Bødtker
Legemsøvelser............ 6 -

28 T.
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I 1879/80:
1. Rektor Bødtker. 2. O ver 1 ærer Lan d m ark. 

Latin (3 -|- 2) G........ 3 T. Norsk G................2 T.
G......................... 4 - Oldnorsk(3-J-2)G..............2 -
G. + VI L. ..2 - Tysk (efter Jul
1 G. + VI L. 3 - Oldnorsk) 1 G...........2 -

Historie VI...................... 3 - Norsk VI................ 3 -
V........................ 2 - IV............... 4 -
IV...................... 3 - Latin V L..............5 -

20 T. IV L.........5 -
(V+IV)L.2 -

25 T.
3. Adjunkt Larsen. 4. Adjunkt Schou Bruun. 

Naturkundskab VI...........3 T. Græsk (3 -j- 2) G. 6 T.
V............ 3 - 1 G..................6 - ’
IV............2 - G.......................i .
III.......... 2 - Fransk (3 -j- 2) G. 1 -
II............ 2 - i G...................1 -

Geografi V.............. 1 - G.......................1 -
Math. Fag (3+ 2)G. 3 - VI...................2 -

1 G..........3 - V..................... 3 -
VI.......... 6 - Norsk V..................... 3 -

~25 T. III b............. 2 -
Latin skr. 1 G. + VIL. 2 -

28 T.
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5. Adjunkt Bødtker. 6. Klasselærer Jæger.
Religion (3 -j- 2) G,...2 T. Tysk \I.......................3 T

1 G.....................1 - VI E................... 1 -
VI.......................2 ' V......................... 3 -
V........................ 2 - VE..................... 1 -
IV.......................2 - IV....................... 4 -
III.....................3 - IV E................... 1 -

Engelsk (3 + 2) G. .. .1 - III......................5 -
VI E...................5 - Historie G..........................2 -
V E.....................5 - Geografi VI....................... 1 -
IV E...................5 - IV........................2 -

28 T. III...................3 -
26 T.

7. Klasselærer L ind. 8. Klasselærer Skjold- 
Mathem. Fag. V...... 6 T. borg.

III......... 2 - Tegning VI E................. 1 T.
Tysk II............  5 - VE................... 1 -
Norsk II............ 5 - IV E................. 1 -
Norsk (Tysk) 1...............10 - III....................1 -

28 T. II.................... 2 -
Skrivning III..................2 -

II..................... 3 -
Historie III.................. 3 -

II..................... 3 -
Geografi II.................... 3 -
Norsk III.................. 5 -

III b.................3 -
28 T.
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9. Klasselærer Gut
tor mseu.

Math. Fag III................ 4 T.
II...................4 -
I.....................4 -

Religion II.................. 3 -
I..................... 3 -

Historie II..................3 -
Geografi I....................3 -
Skrivning I....................4 -

28T

10. Midlertidig Lærer 
Kaptejn Bødtker. 

Math. Fag IV.................6 T.

Legemsøvelser ved Adj.
Bødtker......................6 -

Sang ved Organist Bræin 4 - 
Ordinariateme fordelte 

som forrige Skoleaar.
Da den nye Adjunktpost først besattes i Løbet af 

Skoleaaret (Februar), og ingen Forandring gjordes i Fag
fordelingen efter dens Besættelse, tilstod Kirkedepartemen
tet Lærerne Timebetaling for 23 mellem dem fordelte Ex- 
tratimer. Om de Afvigelser fra dette Skoleaars Timeplan, 
som fremkaldtes ved Rektors og Overlærerens Sygdom efter 
Paaske, se p. 6G.

I 18s%i:
1. Rektor Bødtker. 

Latin G.......................5 T.
3 G...................... 3 -
(2 4-1) G............2 -
1 G...................... 3 -
(3 + 2) G............2 -

Historie VI....................3 -
-+T+

2. O verlær er Lan dm ark.
Norsk G.......................... 2 T.

V......................... 3 -
IV........................4 -

Oldnorsk (3 + 2) G...........2 -
Latin VI L....................5 -

V L.................... 5 -
(VI+ V) L....2 -

23 T.
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3. Adjunkt Larsen. 
Naturkundskab VI...........3 T.

V.............3 -
IV...........2 -
1JI...........2 -
II...........2 -

Geografi. V.............. 1 -
Matli. Fag 3 G... .2 -

(2+l)G.3 -
VI...........6 -

Tegning VI E. .. 1 -
25 T.

5. Adj unkt Lind. 
Matliem. Fag V................ 6 T.

IV ,......... 6 -
III.............2 -

Norsk-Tysk I .............10 -
Historie G.................. 2 -

2 G T.

7. Klasselærer M o li r.
Religion (3 2) G. .2 T.

1 G................. 1 -
VI...................2 -
V.....................2 -
IV.................... 2 -
III...................3 -

Norsk II......................5 -
Tysk II....................... 5 -
Geografi III.................... 3 -

~25"I\

4. AdjunktSchouBruun.
Græsk' (3 + 2) G. .. .6 T.

1 G....................... G -
G............................1 -

Fransk G.......................... 3 -
VI..........................2 -
V............................3 -

Norsk VI........................ 3 -
24 T.

6. Klasselærer Jæger.
Tysk VI...........................3 -

VIE ..................1 -
V........................... 3 -
V E..................... 1 -
IV......................... 3 -
III......................... 5 -
I G....................... 2 -

Latin IV L......................7 -
25 T.

8. Klassel. Skjoldborg. 
Historie IV..................... 3 T.

III...................3 -
II.....................3 -

Geografi II......................3 -
Norsk III.....................5 -
Tegning V E...................1 -

IV E...............1 -
III................... 1 -
II.....................2 -

Skrivning III.................... 2 -
II.....................3 -

27 T.
7
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9. Klasselærer Gut- 
t ormsen.

Regning III.................. 4 T.
II....................4 -
1......................4 -

Religion II.....................3 -
1......................3 -

Historie 1.......................3 -
G eografi 1.......................3 -
Skrivning 1...................... 4 -

28 T
Organist B r æ i n. 

Sang................................. 6 T.

10. Adjunkt Bødtkers Vikar 
Student Lossius.

Engelsk VI E...............5 T.
V E.......... •. 5 -
IV E...............6 -

Historie V..................... 2 -
Geografi VI................... 1 -

IV..................3 -
Norsk IV b . .. ....3 - 

25 T.

Kst. Gymnastiklærer 
Sergeant Løfald. 

Legemsøvelser...............G T.

Ordinariaterne uforandrede.

V. Middelskolens Afgangsexamen m. v.
I Juni og Juli 1878 stod 9 Disciple for Tur til at un

derkaste sig Afgangsexamen fra Middelskolen, 4 paa Latin-, 
5 paa Engelsklinien. Af disse rejiceredes 4 ved den skrift
lige Prøve, medens 5 bestod Examen, 2 paa Latinlinjen 
(Ole Kjelland med Meg. godt (2,47) og Harald Hansen med 
Godt (2.8O)) og 3 paa Engelsklinjen (Nikolai Volckmar, 
som ogsaa forrige Aar havde bestaaet Examen, nu med 
Godt (2,94), Bergithon Bordewich med Meg. godt (2,47) og 
Halvor Heyerdahl, som forrige Aar havde bestaaet Examen 
paa Latinlinjen, med Godt (3,25)).

Af disse forlod de 3, som havde bestaaet Ex. paa En
gelsklinjen, Skolen, de 2 paa Latinlinjen gik over til Gym
nasiet, medens af de 4 rejicerede 3 blev gjensiddende i VI, 
samtlige paa Engelsklinjen, og den 4de gik tilsøs.

I 1879 underkastede 11 Disciple sig Afgangsexamen, 
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4 paa Latin-, 7 paa Engelsklinjen. Af de første erholdt 1 
Meget godt (1 73 Lauritz Thoresen) og 3 Godt (Jakob Ha
gen 2,79, Adolf Bjerkeseth 3,03 og Peter Clausen 3,20, af de 
sidste 4 Meg. godt (Oluf Petersen 2.09, Olaf Boye 2,16, Kri
stian Loennechen 2,16 og Klaus Petersen 2,28) 2 Godt (Axel 
Arntsen 2,78 og Lars Hansen 3,n), medens den 7de, som 
forrige Aar gik rejekt paa Latin-, nu rejiceredes paa En
gelsklinjen.

Samtlige disse udgik derpaa af Skolen undtagen de 3, 
som paa Latinlinjen bedst havde bestaaet Examen, hvilke 
gik over til Gymnasiet.

I 1880 stod af Skolens Disciple 13 for Tur til at tage 
Middelskolens Afgangsexamen, 3 paa Latin- og 10 paa 
Engelsklinjen, men af de sidste hindredes 2 ved Sygdom 
fra at tænke paa nogen Examen. De andre bestod samt
lige Prøven, af Latinerne 2 med Udm. godt (Kristofer 
Brinchmaun 1,17 og Klaus Helsing 1.33) 1 med Meg. godt 
(Sigvard Sørensen 2,23), af Engelsklinjens Disciple 2 med 
Meg. godt (Johan Hveding 2,00 og Josef Barman 2.50) og 
de øvrige 6 med Godt (Eivind Bordewich 2,53,Søren Solem 
2,53, David Dahl 2,66, Torstein Svendsgaard 2,78, Peter 
Barth 2.93 og Alexander Bruun 2,97).

Dette Aar meldte sig desuden 11 Privatister, hvoraf 
1, Hans Nielsen fra Buksnæs i Lofoten, tidligere havde væ
ret Skelens Discipel, var udgaaet af sammes V 10475 for 
at konfirmeres i Hjemmet og var senere bleven Telegrafist; 
han bestod Ex. paa Engelsklinjen med Godt, (2.96). De 10 
andre var Piger, forberedte til denne Examen fra en Efter
middagsskole her i Byen, som Adjunkterne Bødtker, Bruun 
og Lind med Departementets Samtykke havde sat igang 
Høsten 1879. Samtlige bestod Prøven paa Engelsklinjen, 
8 med Meg. godt: Anna Arntsen (1,83), Nikoline Petersen 
(1,83), Pauline Øverland (l,87), Gudrun Barman (1.93), Elen 
Lossius (2,17) Emma Greiff (2,3o), Kathrine Møller (2,33), 

7*
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Henriette Alsing (2,4c) — og 2 med Godt: Susanne Lied 
(2,57), Amanda Lund (2,S9).

Kirkedepartementet har stadig tilstillet Skolerne Opga
verne til Afgangsexamens skriftlige Prøve og efter endt 
Censur liver Gang forlangt sig samtlige Besvarelser over
sendte. Fra indeværende Aar, har det meddelt Rektorerne, 
at ogsaa Tegneopgaverne vil blive Skolerne fra samme til
stillede.

De oversendte Opgaver lød saaledes:
1878,

I norsk Stil: En kort Fremstilling af Columbus’s Liv.
I tysk Stil: Da Gustav Wasa for at nndgaa Christian den An

dens Hevn vankede om i det nordlige Sverige, kom han til en Herre- 
gaard’), 11OS hvis Eicr han haabede at finde et sikkert Tilflugtssted. 
Men denne besluttede at fortjene den høie Pris, som var sat paa hans 
Hoved. Under et eller andet-) Paaskud steg han til Hest og red 
hen til den nærmeste danske Officer, hvem han fortalte, at Flygtningen 
opholdt sig hos ham. Strax blev der sendt tyve danske Soldater med 
ham for at bemægtige sig den ulykkelige Gustav. Men Adelsmandens 
Hustru, som gjættede, hvad han havde i Sinde, lod sin egen Tjener 
ledsage Gustav til Præsten i det nærmeste Sogn. Denne holdt ham 
de første otte Dage skjult i Kirken og formaaede senere en af Bøn
derne til at optage ham i sit Hus. Da han heller ikke her var i Sik
kerhed, skjulte Bonden ham i en med Halm belæsset Vogn, med hvilken 
han kjørte til Råttwik. Undervejs mødte de nogle Soldater, af hvilke 
en stak sin Bajonet ind i Halmen. Da der randt Blod ned i Sneen, 
vilde de uden Tvivl have opdaget ham, hvis Bonden ikke havde givet 
Hesten et Snit i Benet, forat de kunde tro, at Blodet kom fra Dyret.

I engelsk Stil: Fredrik den Store ringede en Dag flere Gange, 
men der kom ingen. Tilsidst aabnede han Døren til det tilstødende 
Værelse og fandt sin Page indslumret i en Lænestol. Han gik hen 
til ham for at vække ham, da han fik se Snippen3) af en Billet, som 
stak ud af hans Kjolelomme. Han var nysgjerrig efter at vide, hvad 
det var, tog Billetten uden at vække Pagen, og læste den. Det var 
et Brev fra det unge Menneskes Moder, hvori hun takkede ham, fordi 
han understøttede hende ved at sende hende en Del af sin Gage, og 
sluttede med at sige, at Gud nok vilde lønne4) ham for hans Kjær
lighed. Efterat have læst det, gik Kongen sagte tilbage til sit Væ-

i) Edelhof, 2) irgend ein. 3) corner. 4) bless. 
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relse, tog en Rulle Dukater og lod den tilligemed Brevet glide ned i 
Pagens Lomme. Derpaa vendte lian tilbage og ringede saa stærkt, 
at Pagen vaagncde. „Du har sovet godt,“ sagde Kongen. Pagen vilde 
til at undskylde sig og stak i sin Forvirring Haanden i Lommen, hvor 
han til sin store Forbauselse følte Rullen med Dukaterne. Han trak 
den op, blev bleg, saa paa Kongen, og brast i Graad uden at kunne 
sige et Ord. „Hvad er i Veien?“ spurgte Kongen; „hvad er det, du 
har der?" — „Ak, Deres Majestæt1', svarede det unge Menneske, idet 
han faldt paa Knæ, „der er nogen, som vil gjøre mig ulykkelig1); jeg 
ved ikke, hvorledes disse Penge ere komne i min Lomme11. — „Min 
Ven11, sagde Kongen, „Gud sender os ofte Velsignelser, medens vi 
sove. Send de Penge til din Moder; hils hende fra mig, og sig hende, 
at jeg vil sørge baade for hende og dig11.

I latinsk Stil: I Grækenland levede to berømte Malere, af 
hvilke den ene hedte Zenxis, den anden Parrhasius. Disse anstil
lede engang en Vædde s t rid-j indbyrdes. Zenxis havde maletDruer 
og havde saaledes efterlignet Naturen, at Fuglene fløi hen til Male
riet3.) Da fremstillede Parrhasius sitMaleri, hvorpaa han havde malet 
et Forhæng1). Zenxis lod sig narre5) og troede, at det var et 
virkeligt0) Forhæng, bag hvilket Maleriet skjultes. Da det nu fore
kom7) ham, at Parrhasius nølede noget længe, bad han ham, at han 
skulde fjerne Forhænget og vise ham Maleriet. Da først indsaa han 
sin Feiltagelse og sagde, at han indrømmede Parrhasius Seieren, saa- 
som han selv kun havde skuffet Fuglene, men Parrhasius havde skuffet 
ham, Kunstneren. Siden malede Zenxis en Gut, som bar Druer. Da 
en Fugl fløi hen til Druerne, sagde han vred: „Jeg har malet Dru
erne bedre end Gutten; thi hvis denne havde været godt malet, vilde 
Fuglene have været bange8) for ham.11

Regning og Konstruktionstegning:
1.

Der er givet en Cirkel og en ret Linie AB udenfor samme. Kon
struer en ret Linie, der med Linien AB danner en Vinkel paa 45°, og 
af hvilken Cirkelen afskjærer en Korde saa stor som Radien. For
klar Fremgangsmaaden.

2.
cm.

Beregn Radius i en Cirkel, hvor en Bue paa 45° er 1,57 lang; 
Pi sættes lig 3,14. Konstruer denne Cirkel og den deri indskrevne regu

1) gjøre ulykkelig: to ruin. 2) anstille en Væddestrid : certare. 3) tabula.
4) udtrykkes vedlinteuin, egentlig et Stykke Lærred. 5) at lade sig narre : decipi-
6) verus, •) udtrykkes ved Verbet viden. ty at være bange : timere.
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lære Trekant. Beregn denne Trekants Fladeindhold med 3 Decimaler. 
Logarithmer maa ikke anvendes.

3.
Find Værdien af x af Ligningen:

5x — 0,4 1,8 — 8x 3 x — 1,3

0,3 1,2 2
4.

Ved Hjælp af Logarithmer at beregne x af Udtrykket:
3,------- - a = 1,7398

x = i/ I /a4^ naar: 6 = 0-53705
1/ bM c c = o!34G1

5.
En Bygmester har paataget sig at opføre en Bygning i Løbet af 

12 Uger; han skal for dette Arbeide have 4800 Kroner, men for hver 
Dag, han bruger over den fastsatte Tid, skal han betale 40 Kroner.

Han antager' 20 Arbeidere, der ved 10 Timers dagligt Arbeide 
netop kunne fuldføre Bygningen i den fastsatte Tid; deres Dagløn er 
Kf. 2,50 Efter 5 Ugers Forløb negte 6 af Arbejderne at arbeide læn
gere, men de øvrige 14 paatage sig 12 Timers dagligt Arbeide mod en 
Dagløn af Kr. 3,20.

Hvor lang Tid maatte de 14 Mand arbeide, før Bygningen blev 
færdig? Hvor stor blev Bygmesterens Fortjeneste?

Ugen regnes lig 6 Ardeidsdage.

1879.
Norsk: En kort Fremstiling af Peter Czar’s Historie.
Tysk: I en af mine første Krige, fortæller Tamerlan, Asiens 

Erobrer, kom jeg en Dag i en saadan Knibe, at jeg maatte skjule mig 
i nogle gamle Ruiner for at nndgaa mine Forfølgere. Medens jeg nu 
laa der og tænkte ved mig selv, om jeg ikke gjorde bedst i at opgive 
mine Planer, fik jeg se en Myre, som søgte at bære et Hvedekorn, 
større end den selv, op paa en Høi. Hver Gang det lille Dyr næsten 
var oppe med sin Byrde, faldt det ned igjen; alligevel gav det ikke 
tabt*);  det gjentog sit Forsøg sex Gange, men altid med samme Resul
tat. Godt, tænkte jeg, vi to ere i samme Stilling; men gjør du et 
Forsøg til, og lykkes det dig at bringe Kornet op, saa vil heller ikke 
jeg mistvivle om et heldigt Udfald af mit Foretagende. Og virkelig 
naaede Myren ved et syvende Forsøg lykkelig Høiens Top. Jeg be

*) give tabt: nach lassen.
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sluttede at følge dens Exempel. Da jeg efter mange Farer atter 
befandt mig blandt Mine, optog jeg Kampen og havde inden kort Tid 
gjenoprettet mine Nederlag. Men min Seier skylder jeg den Udholden
hed, som Myren lærte mig.

Engelsk: Alarik for Rom. Det Eneste, Romerne nu havde 
at henty til, var Gotherkongens Naade, eller i det Mindste hans Maa- 
dehold. Senatet, som i dette kritiske Øieblik overtog den øverste 
Myndighed, udnævnte to Gesanter til at underhandle med Fienden. 
Dette vigtige Hverv blev overdraget Senatoren Basilius og Tribunen 
Johannes, hvoraf den sidste kjendte Gothernes Fyrste fra tidligere 
Dage. Da de bleve forestillede for ham, erklærede de, i en Tone, som 
maaske var vel høi for deres ynkelige Forfatning, at Romerne vare 
bestemte paa at hævde sin Værdighed, i Fred som i Krig, og a* hvis 
Alarik negtede dem en billig og hæderlig Kapitulation, maatte han 
være forberedt paa at møde utallige Mænd, som vare vel øvede i Vaa- 
ben og vilde kjæmpe med Fortvivlelsens Mod. „Jo tykkere Græsset 
er, des lettere er det at slaa“, var Barbarens fyndige Svar, og denne 
grove Lignelse blev ledsaget af en haanende Latter. Han var dernæst 
saa naadig at bestemme de Løsepenge, han vilde modtage som Pris 
for at trække sig tilbage fra Roms Mure: de skulde udlevere alt det 
Guld og Sølv, som fandtes i Byen, hvad enten det tilhørte Staten eller 
Private; alt det rige og kostbare Løsøre, og alle de Slaver, som kunde 
godtgjøre sin Adkomst til Navnet Barbarer. Senatets Udsendige dri
stede sig til beskedent at spørge.: „Hvis dette, o Konge, er dine For- 
dringer, hvad agter du da at lade os beholde ?“ — „Eders Liv“, sva
rede den overmodige Erobrer: de skjælvede og trak sig tilbage. Dog 
blev der, forinden de gik, bevilget en kort Stansning af Fiendtlighe. 
derne, som tilstedede en yderligere Forhandling, hvorunder Alarik slog 
meget af i sine haarde Betingelser; han lovede tilsidst at hæve Beleirin- 
gen mod en øjeblikkelig Betaling af fem tusinde Pund Guld og tredive 
tusinde Pund Sølv. Disse Betingelser maatte Romerne gaa ind paa-

Latin: Efterat Crøsus var tagen tilfange i Sardes1), bestemte 
Cyrus, at han skulde brændes levende. Medens Crøsus stod paa Baa- 
let, nævnte han sukkende Solons Navn tre Gange. Da Cyrus hørte 
dette, befalede han, at en Tolk skulde spørge ham om, hvem dm Mand 
var, som han nævnte. I Begyndelsen tang Crøsus, endelig sagde han: 
„Det er en Mand, hvis Ord ere mere værd'-) end de største Skatte.“ 
Da Tolken ikke forstod dette, tortalte Crøsus, at Solon for mange Aar 
siden3) havde sagt ham, at ingen burde kaldes lykkelig, førend han

ICn Gother ♦ a Goth. 1) Sardes, ium. 2) pluris esse. 3) for-siden ud
trykkes ved an te.
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var død. Tolken meldte dette til Cyrus, som strax angrede sin 
Gjerning. Hurtig lod*) lian Ilden slukke og Cyrus føre ned fra Baa- 
let. Han samtalede længe med liara og glædede sig over lians kloge 
Svar,

Regning og Konstruktionstegning: 
No. 1.

En Handelsmand kjøber 2-100 Tønder Rug til en Indkjøbspris af 
12 Kr. 15 Øre pr. Tønde. Ladningen svinder mider Transporten 3/4 
pCt. Fragt og øvrige Udgifter beløbe sig til 12’/a pCt af Indkjøbspri- 
sen. Hvor stor bliver Salgsprisen pr. Tønde, naar Handelsmanden 
skal have en ren Fortjeneste af 8 pCt?

No 2,
En Mester og lians Svend erholdt tilsammen i Arbeidsløn 70 Kr. 

Mesteren havde arbeidet 7 Dage, Svenden 11 Dage. ."Mesteren fik for 
3 Arbeidsdage 4 Kr. mindre end Svenden for 5 Arbeidsdage. Hvor 
stor Dagløn fik hver af dem?

No. 3.
At udvikle Formelen for Siden i en regulær indskreven Ottekant 

og beregne Sidens Længde, naar Cirkelens Radius er 0,0836™. Loga
rithmer bør benyttes.

No. 4.
Konstruer et Trapezium, hvis parallele Sider ere 7C™ og 5 ™ 

Den største Sides ene hosliggende Vinkel er 75°. De parallele Siders 
Afstand er 4cm. Konstruer dernæst et Kvadrat, der har samme Fla
deindhold som Trapeziet. Forklar Fremgangsmaaden.

1880.
Norsk: Given kort Fremstilling af Norges Naturbeskaffenhed 

og de vigtigste deraf flydende Næringsveje.
Tysk: Den 8de Mai kom Thorvaldsen til Rom, der allerede i 

mange Aar havde været hans Ønskers Maal. Denne Dag betragtede han 
altid som en af de lykkeligste Dage i sit Liv. Da man engang spurgte 
ham om hans Fødselsdag, svarede han: „Den har jeg glemt; men den 
8de Mai kom jeg til Rom.“ Efterat have arbeidet flittig her i 3 Aar 
tænkte han paa at vende tilbage til sit Fædreland, skjønt intet af hans 
mange Kunstværker hidtil havde tilfredsstillet ham. Han glædede sig 
ikke til Hjemreisen, da det forekom ham, som om han Intet havde 
udrettet. Afreisens Dag var kommen, og Vognen holdt allerede for 
Døren, da en af Thorvaldsens Bekjendte, en Billedhugger fra Berlin,

udtrykkes ved jub er e. 
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der skulde være lians Reisefælle, meldte ham, at Reisen maatte opsæt
tes. Netop samme Dag kom en rig Englænder, der havde seet Thor- 
valdsens Jason, til Kunstneren og tilbød ham en saa stor Sum, at han 
istedetfor at forlade Rom kunde forblive der for at udføre sit herlige 
Kunstværk i Marmor. Dette blev det afgjørende Vendepunkt i Thor- 
valdsens Liv. Først efter mange Aars Forløb, da han allerede havde 
vundet et udødeligt Navn, gjensaa han sit Fædreland, hvor han mod
toges med den største Begeistring af sine taknemmelige Landsmænd.

Engelsk: Hertugen afBuckingham begav sig til Portsmouthfor 
at se til1) Forberedelserne til et Tog for at undsætte Rochelle. Da 
han her efter en Samtale med nogle franske Herrer gik henimod Dø
ren og vendte sig for at tale til Sir Thomas Fryar, fik han pludselig 
over Sir Thomas’s Skulder et Knivstik2) i Brystet. Uden at sige
Andet end: „Den Kjeltring har dræbt mig“, udaandede han, idet han
trak Kniven ud. Snart efter saa man en Mand uden Hat spadsere 
op og ned udenfor Huset. Da En raabte: „Her er den Mand, som
dræbte Hertugen11, løb Alle til og spurgte: „Hvem er det?“ Manden
svarede rolig: „Det er mig“. Man kom efter, at det var en vis 
Felton, der havde tjent som Lieutenant under Hertugen. Da hans 
Capitain var falden paa Tilbagetoget ved Øen Rhé, havde Felton 
søgt Compagniet, og da hans Haab blev skuffet, forlod han misfornøiet 
Armeen. Da han blev spurgt, paa hvis Tilskyndelse3) han havde 
udført den rædsomme Gjerning, svarede han, at Beslutningen udgik'1) 
blot fra ham, og at hans Bevæggrunde vilde sees, dersom man fandt 
hans Hat; thi i den Tro, at han vilde omkomme under Forsøget, havde 
han sørget for at forklare dem der. Kongen forlangte, at man skulde 
lægge Felton paa Pinebænken for at afpresse ham Tilstaaelse om hans 
Medskyldige; men Dommerne erklærede den F remgang sm aa de5) 
for aldeles ulovlig. Felton blev snart efter henrettet for Mordet.

Latin: En Skildpadde bad med mange Bønner en Ørn om, at den 
skulde lære den at flyve. Da sagde Ørnen: „Du beder om en Ting, 
som strider imod din Natur; hvorledes vil du kunne flyve, da Du ikke- 
har Vinger?11 Men Skildpadden vedblev at auraabe Ørnen, at den skulde 
lære den denne Kunst. Altsaa greb Ørnen den og hævede den op til 
Skyerne, og der lod den den falde0), saa at den foer7) gjennem 
Luften; men da den faldt paa en Klippe, knustes den og omkom. 
Mange Mennesker ligne denne Skildpadde; da de ikke vide, hvad der 
i Sandhed bør ansees for nyttigt, attraa de det, som de ikke bør attraa,.

1) at se til: to superintend. 2) at faa et Knivstik: to be stabbed. 3) Til
skyndelse: instigation. 4) atundgaa; to proceed. 5) Fremgangsmaade : prac-
tice. G) at lade falde : demittere. udtrykkes ved Passiv af Verbet fero.
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■og styrte ved sin Taabelighed i mange Farer, som de, hvis de fulgte 
•de Klogeres Raad, vilde undgaa.

Regning og Konstruktionstegning:
No. 1.

Et Parti Kaffe vægtigt 29967s Kilogram kjøbes i Amsterdam til 
en Pris af Gylden 0,sG pr. Kilogram. Fragt og Opbringelse beløbe sig 
til Kr. 62,50 Tolden er Kr. O,4o pr. Kilogram, og Havnepenge 2 pCt. 
af Tolden. Mæglerløn og de øvrige Udgifter anslaaes til 3 pCt. af 
Kjøbesummen, Hvad bliver Salgsprisen pr. Kilogram, naar Handels
manden beregner sig 23/r pCt. i Fortjeneste? 100 Gylden = 151 Kr.

No. 2.
I en Metalblanding, der veier 377a Kilogram, indeholder hvert Ki

logram 18772 Gram Sølv. Hvormeget Kobber maa der tilsættes, forat 
et Kilogram af Blandingen kun skal indeholde 1567< Gram Sølv?

No. 3.
Ved Hjælp af Logarithmer at beregne Værdien af Udtrykket: 

a > /------  
pT |/a-b,

naar a = 1,3469 og b = 0,64852.
No 4,

Konstruer 3 Cirkler, der alle berøre hverandre udvendig. Den ene 
Cirkels Radius være 0,028®. Konstruer den anden saaledes, at dens 
Fladeindhold bliver 5/r af den førstes, og den tredie saaledes, at dens 
Omkreds bliver 5/z af den førstes. Forklar Fremgangsmaaden.

Regning og Konstruktionstegning (Opgaver for Piger): 
No. 1.

Et Parti Kaffe vægtig 29967a Kilogram kjøbes i Amsterdam til en 
Pris af Gylden O,SG pr. Kilogram. Fragt og Opbringelse beløb sig til 
Kr, 62,5ø. Tolden er Kr. 0,10 pr. Kilogram, og Havnepenge 2 pCt af 
Tolden. Mæglerløn og de øvrige Udgifter anslaaes til 3 pCt. af Kjø
besummen. Hvad bliver Salgsprisen pr. Kilogram, naar Handelsman
den beregner sig 2% pCt. i Fortjeneste? 100 Gylden = 151 Kroner.

No 2.
At vise, hvorledes følgende Opgave løses ved Anvendelse af Lig

ninger: Find en Brøk af den Beskaffenhed, at dens Værdi bliver lig 
9/io; naar til dens Tæller og Nævner adderes 1, men lig 8/0, naar fra 
dens Tæller og Nævner subtraheres 1.

No. 3.
Beregn følgende Udtryk:

71,55595 X 3,08 . „o \ 5I--------------------- 38,908) X o + 37,5.
\ 0,0345 / 8
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No. 4.
Konstruer et Parallelogram, hvis Diagonaler ereO1O8™ og O,OG2m lange 

og danne en Vinkel paa 45° med hinanden. Omdan dette til et lige- 
stort retvinklet Triangel. Maal Trianglets Grundlinie og Høide i hele 
Millimeter og beregn dets Fladeindhold Forklar Fremgangsmaaden.

Henimod Jul 1878 og 1879 holdtes skriftlig Examen 
med G og VI i de Fag, hvori saadan fordres til ex. artium 
og Middelskolens Afgangsexamen. Til Forældrenes Vejled
ning blev Karaktererne derfor ikke slaaede sammen med 
Specialkaraktererne for de resp. Fag i Maanedens Løb, 
men særskilt noterede under Anmærkuingsrubriken i Karak
terbogen. Til Jul 1880 indskrænkedes denne Prøve til 
Mathematik og forlagdes til henimod Paaske 1881 i Norsk 
i G. og VI og Tysk i VI.

I Marts 1881 har Kirkedepartementet omsendt til Sko
lerne en Rundskrivelse med Opfordring til at udtale sig 
om Undervisningsplanerne og Bestemmelserne for Middel
skolens Afgangsexamen, helst saaledes, at de Ændringer, 
der foreslaaes, holdes indenfor Lovens Ramme (da Departe
mentet ikke anser det ønskeligt, at selve Skoleloven af 
17de Juni 1869 for Tiden tages under Revisjon) eller, for- 
saavidt de maatte berøie Loven, indskrænkes til, hvad der 
maa ansees lor mest paatrængende.

VI. Disciplinen.
I det Tidsrum, som nærværende Program omfatter, har 

det hændt et Par Gange, at Forældre eller Værger har 
forgaaet sig imod Skolelovens § 4 sidste Passus, saalydende;

„Forøvrigt maa ingen Discipel udeblive fra Undervis
ningen uden i betimelig Tid før dennes Begyndelse dertil 
.at have erholdt Skolens Tilladelse".

Tilfældene har dog ikke vist sig at være af alvorligere 
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Beskaffenhed, end at vedkommende Disciple, efterat Hjem
met derom havde henvendt sig til Skolens Rektor, atter 
har kunnet faa Adgang til Undervisningen. At en Ned
sættelse i angjældende Disciples Karakter (or Opførsel ved 
saadant Forhold foranlediges, er imidlertid en Selvfølge; 
thi det bliver dog altid en ueftergivelig Fordring til Disci
plene, at Skolelovene af dem punktlig efterleves, og det 
saa meget mere, som disse stadig ved Skoleaarets Begyn
delse i alle Middelskolens Klasser gjennemgaaes af Ordina- 
rierne. I de her nævnte Tilfælde havde Disciplene ikke 
engang mindet vedkommende i Hjemmet om det utillade
lige i at blive borte fra Undervisningen uden dertil først at. 
have erhvervet Skolens Tilladelse.

Et grovere Brud paa Disciplinen gjorde en Gut i Ilden 
Middelskoleklasse sig skyldig i ved i Oktober 1880 at ab
sentere sig fra Byen og med Dampskib drage paa Landet 
med nogle Bønder, han fra den foregaaende Sommerferie 
havde lært at kjende. Efter at være bleven hentet tilbage,, 
bragte en Samtale med Gutten paa Rektors Kontor og en 
forsvarlig Dragt Prygl i Klassens Nærværelse atter Sagen 
i Orden. Det var forsaavidt en Lykke for Gutten, at han 
tilhørte en af de laveste Klasser og ikke havde været læn
gere Tid i Skolen, som i andet Fald Udvisning af samme- 
for saadan Forgaaelse havde været uundgaaelig.

Sundhedstilstanden har i dette Treaar været sær
deles tilfredsstillende blandt Disciplene. Sporadiske Tilfælde 
af Skarlagensfeber har vi dog haft, oftere blandt Disciple
nes yngre Sødskende end blandt disse selv. I saadanne 
Tilfælde følger Skolen stadig den Regel, at den modtager 
de Disciple til Undervisning, i hvis Hjem Sygdommen er 
udbrudt, naar Udflytning af Huset eller fuldstændig Isole
ring straks har kunnet foregaa, saa Disciplene ikke kommer 
i nogen Berøring med de syge eller dem, som passer disse, 
ellers ikke.

I Skoleraad 10/980 henledede Rektor Ordinariernes Op
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mærksomhed paa det ønskelige i, at Disciplene i de forskjellige 
Klasser til hver Dag havde det omtrentlig lige vanskeligt. 
Var der nogen Dag, som efter hans Mening særlig burde 
skaanes, var det Mandag.

Ved samme Leilighed anbefalede han Ordinarierne at 
udnævne et Par Gutter i sin Klasse til Ordensmestere for 
at gaa Ordinarius tilhaande med Ting, denne havde ind- 
skjærpet Klassen.

De Disciple, der ikke gymnasticerer eller ikke synger 
eller hverken deltager i Gymnastik eller Sang, har i den sidste 
Tid faaet Lov til i den Time, da disse Øvelser foregaar 
(Kl. 11,15'—11,57'), at opholde sig paa Sangværelset eller 
Gymnastiksalen under vedkommende Lærers Opsigt; deri
mod er enhver Adgang til Klasseværelserne i denne Tid 
dem negtet. Beklageligt er det imidlertid, at forholdsvis 
ikke faa Disciple for kortere eller længere Tid ikke kan 
deltage i Legemsøvelserne paa Grund af „ondt her“ og 
„ondt der", sjældnere paa Grund af virkelig, i Dagen lig
gende Legemsfeil. Man kan ikke frigjøre sig for den Tanke, 
at Nytten af stadig og regelmæssig Gymnastik endnu ikke 
er trængt ind hverken i Forældrenes eller Børnenes Bevidst
hed, og det uagtet Skolen ogsaa ved „Opvisninger" i dette 
Fag har stræbt at skaffe en bedre Forstand herpaa Ind
gang og gjøre det indlysende, at gymnastiske Øvelser skal 
være en gavnlig Modvægt mod det svære Aandsarbeide, vor 
Tid paalægger Skolen, og netop bidrage til „sana mens in 
sano corpore11. I hvert enkelt Tilfælde at kræve. Lægeattest 
gaar ikke vel an, og det saa meget mindre, som mange 
Familjer ikke har fast Huslæge, og saaledes en direkte Ud
gift derved vilde paaføres dem. En anden Sag var det 
om hver offentlig Skole havde sin faste Læge, med hvem 
man ogsaa herom kunde raadføre sig, en Ordning, der 
vistnok i flere Henseender vilde være ønskelig.

I samme Skoleraad vedtoges, at man i Lighed med 
flere andre Skoler skulde bruge Hængelamper istedenfor Lys 
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i Klasserne, hvad der uden Tvivl vilde vise sig som en 
hensigtsmæssigere og for Øinene mindre skadelig og i Læng
den ogsaa billigere Belysningsmaade. Disciplene bliver 
desuden udenfor al Befatning med Lamperne, hvormed blot 
Pedellen og Lærerne har at gjøre.

I Middelskolens samtlige Klasser paasees Karakterpro
tokollen ved Ugens Udgang holdt a jour, saaledes at samt
lige, ogsaa de i de enkelte Klasseafdelinger givne, Karak
terer er indførte deri, særskilt for mundtlige og skriftlige 
Fag, for at Rektor til enhver Tid baade selv kan hente 
fuld Besked om hver Discipels Flid og Standpunkt i For
hold til hans Meddisciple og give Forældre og Værger, der
udenfor Skoletiden henvender sig til ham om sine Børn, 
en saadan, ligesom Klassens Journal altid vil skaffe Oplys
ning om Guttens Orden og Opførsel. Saasnart skriftlig 
Meddelelse om en Discipels lovlige Forfald indløber, lader 
den Lærer, der just da læser i Klassen, „Meldeseddelen" fore
lægge Rektor til Forevisningspaategning og noterer, ligesom 
de øvrige Lærere hver for sit Fag den Dag i Klassen, i 
Karakterprotokollen Fraværelsen kun ved en Streg (—), 
ligesom Anmeldelse om Mangel paa Forberedelse i Lektien 
(sml. Skolelovens § 6) ved et Kryds (X). Paa den Maade 
skaffer Skolen sig uden Tidsspilde et rigt Materiale til Be
dømmelse af hver enkelt Discipels Forhold gjennem Mid
delskolens forskjellige Klasser.

I Gymnasiet derimod, hvor Disciplene er saa meget 
ældre og modnere, ligesom færre i Antal, og Lærerne i Ho
vedfagene har saamange Timer, staar det enhver Lærer 
frit for, hvor ofte han i Maanedens Løb vil notere nogen 
Specialkarakter for de mundtlige Fag i Karakterprotokol
len; men ved Maanedsopgjøret noteres stadig den Hoved
karakter i Faget, der gaar over i Karakterbogen. For de 
skriftlige Fag indføres derimod stadig enhver Specialkarakter.

Det er forøvrigt fremdeles Regel her ved Skolen, at 
daglige Karakterer i Karakterbogen til Forevisning ugentlig
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i Hjemmet ikke bruges i nogen Klasse, endog ansees for 
en skadelig Tingenes Orden; kun engang maanedlig fore
vises Karakterbogen, Men denne ligger forøvrigt stadig i 
Kathedret, om en Henvendelse til Hjemmet i et enkelt- 
Tilfælde i Mellemtiden af nogen Lærer skulde ansees ønske
lig eller nødvendig.

VII. Extrakt af Kassererens Regnskab.
a. For 1878. Indtægter:

1. Beholdning:
a) Skolens Kapital........ Kr. 34000.00
b) Kontant hos Regn

skabsføreren fra f. A. „ 457.02
----------------------Kr. 34457,02

2. Skole- og Indskrivningspenge................. „ 7652.00'
3. Tilskud af Statskassen.................................. 10201.00
4. Bykassens Bidrag.................................... „ 4800.00'
5. Tilskud af Oplysningsvæsenets Fond til 

den Bernstorfske Stiftelse.............. „ 128.00
6. Renter af Skolens Kapital (5 %)......... „ 1700.00
7. Tilbagebetalt af Bibliotheket fra f. A. „ 222.60
8. Tilbagebetalt af Skolens Samlinger fra 

forrige Aar......................................... „ 49.91
9. Forskjellige Indtægter............................ „ 13.50

Sum Kr. 59224.03

Udgifter:
1. Lønninger:

a) Rektor Bødtker...............Kr. 5400.00
b) Overlærer Landmark.... „ 3000.00
c) Adjunkt Larsen............... „ 2200.00
d) do. Bruun................. „ 2045.00

Latreis Kr. 12645.00
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Transport Kr. 12645.00
e) Adjunkt Bødtker.............. V 2000.00

Klasselærer Jæger............n 1700.00
g) do. Lind............... 1700.00
h) do. Skjoldborg .. n 1700.00
i) do. Guttormsen.. n 1500.00
10 Gymnastiklæreren............ 308.00
n Sa n al ær nr nn......................... 240.00
m) Pedellen.............................

n

3? 320.00
b) Regnskabsførerens %. ... 3? 404,94

Ki’. 22517.94
2. Timeundervisning......................................... „ 54.40
3. Lys og Brænde............................................ „ 430.00
4. Inventarium................................................... „ 281.75
5. Diverse Udgifter............................... •.......... „ 257.99
6. Bibliotheket:

a) Tilbagebetalt Skolekassen fra forr. Aar 
Kr. 222.60

b) Hest af Annuum................. „ 17.40
c) Laant af Skolekassen........ „ 566.99 

..............................„ 806.99
7. Samlingerne:

a) Tilbagebetalt Skolebussen fra forr. Aar
Kr. 49.91

b) Rest af Annuum............ ,, 69.88
------------------ „ 119.79

8. Beholdning:
a) Skolens Kapital............... Kr. 34000.00
b) Kontant hos Regnskabsf. „ 684.67
c) Restancer............................... , 70.50

-- ---------------- „ 34755.17

Ballance Kr. 59224.03
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b. For 1879. Indtægter:
1. Beholdning:

a) Skolens Kapital........ Kr. 34000.00
b) Kontant hos Regn

skabsføreren fra f. A. „ 684.67
c) Restancer fra f. A... 70.50

------------------- Kr. 34755.17
2. Skole- og Indskrivningspenge.................. ., 9G34.00
3. Tilskud af Statskassen.................... ,, 9400.00
4. Bykassens Bidrag............................ „ 4800.00
5. Tilskud af Oplysningsvæsenets Fond til

den Bernstorfske Stiftelse............... „ 128.00
6. Renter af Skolens Kapital (5 %)■••• „ 1700.00
7. Tilbagebetalt af Bibliotheket fra f. A. „ 566.99
8. Forskjellige Indtægter...................... „ 15.50

Sum Kr. 60999 66
Udgifter:

1. Lønninger:
a) Rektor Bødtker........ Kr. 5400.00
b) Overlærer Landmark.... „ 3000.00
c) Adjunkt Larsen.......... „ 2200.00
d) do. Bruun............. „ 2200.00
e) do. Bødtker......... „ 2000.00
f) Klasselærer Jæger ....... ,, 1700.00
g) do. Lind............. „ 1700.00
h) do. Skjoldborg.. ,, 1700.00
i) do. Guttormsen . „ 1500.00
k) Gymnastiklæreren............ „ 334.00
1) Sanglæreren....................... „ 240.00
m) Pedellen............................. „ 320.00
n) Regnskabsførerens % • • • >, 401.59

2, Timeundervisning.........................................
22695.59

696.00

Lateris Kr. 23391.59
8
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Transport Kr. 53391.59 
3. a) Bibliotheket:

a) Annuum........................... Kr. 240.00
ty Laant af Skolekassen.. ,, 648.65 

-„ 888.65
b) Samlingerne: Annuum............................ ,, 120.00
c) Inventarium............................................... ,, 72.03

4. a) Fripladse............................. Kr. 1041.00
b) Moderation for Brødre... ., 477.00

—----------------- „ 1518.00
5. Reparationer................................................. „ 0.75
6. Lys og Brænde............................................. ,, 427.34
7. Diverse Udgifter........................................... „ 186.49
8. Beholdning:

a) Skolens Kapital..............  Kr. 34000.00
b) Kontant hos Regnskabsf. „ 278.76

34394.76

Ballance Kr. 60999.66

Bibliotheket har dette Aar haft følgende Indtægter og 
Udgifter:

Annuum............................................. Kr. 240.00
Laant af Skolekassen........................ ,, 648.65

Sum Kr. 888.65

Tilbagebetalt Skolekassen fra forr. Aar Kr. 566.99
Til Bøger, Bogbinderarbeide og Fragt... ,, 321.66

Ballance Kr. 888.65

Skolens Samlinger har i samme Aar haft følgende 
Indtægter og Udgifter:

Annuum.......................................................... Kr. 120.00

Sum Kr. 120.00
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Til fysikalske og naturhistoriske Lære- 
midler.................................................... Kr. 75.80

Beholdning: Kontant hos Regnskabsfø
reren ...................................................... „ 44.20

Ballance Kr. 120.00
c. For 1ste Halvaar 1880. 

Indtægt:
1. Beholdning fra forrige Aar:

a) Skolens Kapital..........  Kr. 34000.00
b) Restancer....................... ,, 116.00
c) Kontant......................... „ 322.96

-------------------- Kr. 34438.96
2. Skole- og Indskrivningsperge.............. ,, 5056.00
3. Kommunens Bidrag................................... ,, 2400.00
4. Renter af Skolens Kapital....................... „ 850.00
5. Andre Indtægter........................................ ,, 1.00
6. Tilskud af Statskassen............................. „ 5900.00
7. Ifølge Decision til Regnskab for 1879 

Post 2............................................. „ 0.80
8. Erstatning for Brænde til det private 

Middelskolekursus........................ 20.00
9. Skolens private Fond............................. „ 602.10

Kr. 49268.86

Udgift:
1. Lønninger:

a) Kgl. ansatte Lærere........ Kr. 7550.00
b) Klasselærere....................... „ 2462.50
c) Timelærere (deraf til Vi

kariat i Læreres Forfald 
Kr. 1246.40)................ „ 1546.40

d. Andre Lønninger............. ,, 425.70
---------------------- Kr. 11984.60

Lateris Kr. 11984.60
8*
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Transport Kr. 11984.60
2. Alderstillæg:

a) til de Kgl. ansatte Lærere Kr. 600.00
bl - Klasselærere................. ,, 200.00

800.00— 5?

3. a) Bibliotheket.......................... Kr. 128.75
b) Fysik, og naturli. Samlinger „ 0.40
c) Andre Læremidler................. „ 55.81

184.96
4. a) Fripladse............................. Kr. 567.00

b) Moderation for Brødre.... „ 275.00
842.00J?

5. Lys og Brænde'............................................. D 235.49
6. Tryknings- og Avertissementsudgifter, Bro-

gram, Skrivematerialier...........................O / 164.48
7. Blandede og tilfældige Udgifter................. 62.06
8. Ifølge Decision til Regnsk. for 1879

Post 6 § 1.................................................. 36.00
9. Skolens private Fond................................... J, 602.10
10 . Beholdning: 

a) Skolens Kapital............  Kr. 34000.00
b) Restancer......................... ,, 80.00
c) Kontant.................................... 277.17

34357.17

Kr. 49268.86

1. Bibliotheket:
a) Gjæld fra forrige Aar................................... Kr. 262.09
b) Bevilgning for Halvaaret 3/i—3% 80 ........ „ 120.00

a) Indkjøb og Indbinding af Bøger................  Kr. 128.75
b) Gjæld ved Ilalvaarets Udgang..................... „ 270.84
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2, Fysikalske og naturhistoriske Samlinger:
a) Beholdning fra forrige Aar........................... Kr. 93.70
b) Bevilgnning for Halvaaret.................................  60.00

Kr. 153.70
a) Indkjøb m. v..................................................... Kr. 0.4-0
b) Beholdning.............................................................. 153.30

Kr. 153.70
3. Andre Læremidler:

a) Beholdning fra forrige Aar........................... Kr. 10.34
b) Bevilgning for Halvaaret............................... 60.00

Kr. 7(434
a) Indkjøb m. v...................................................... Kr. 55.81
b) Beholdning .............................................................  14.53

Kr. 70,34

Naai* der for 1880 alene har kunnet indtages Regn
skab for 1ste Halvaar, har dette sin Grund deri, at Skolens 
Regnskab herefter — som en Følge af Grundlovsbestemmelse af 
22de Juni 1880 om Forandring i Grundlovens § 75 k — 
efter Kirkedepartementets Skrivelse af 16de Juli s. A. skal 
aflægges for Budgetaaret og indsendes til Revisjon hvert 
Aar 2 Maaneder efter Budgetaarets Udløb eller inden Ud
gangen af hvert Aars August Maaned.

VIII. Skolens Virksomhed i Skoleaaret 
1880—81.

(Efterfølgende Opgaver er et Aftryk af vedkommende Læreres 
Indberetning om, livad hver især har gjennemgaaet.)

Norsk.
I. (Lind.) Læsning efter Eriksens og Paulsens læse

bog, II del. Digte lærte udenad. — Ordklasserne og form
læren, sætningen og dens dele mundtlig gjennemgaaet i 
første Halvaar; i det andet Halvaar er læst og repeteret 
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det tilsvarende af Hofgaards norsko grammatik. — Analyse 
i læsebogen. — Siegvart Petersens „Nordmændenes gude- 
sagn“ læst og repeteret. — I aarets løb 75 skriftligs arbej
der, afskrift og diktat.

II. (Molir.) Læsning efter Eriksens og Paulsens 
Læsebog II. Digte lærte udenad. Løkkes lille Grammatik 
læst og repeteret. Analyse i Læsebogen. Af Aars’s Ret
skrivningsregler læst det vigtigste. Øvelser i Brugen af 
Skilletegn. I Aarets Løb 55 skriflige Arbeider, væsentlig 
Diktat.

III. (Skjoldborg.) Eriksen og Paulsens Læsebog, 
tredie Del, gjennemgaaet fra Begyndelsen til Pag. 186: 
„Sverres Tale til Birkebeinerne før Slaget ved llevollene.“ 
Kort Omrids af Modersmaalets Grammatik af Løkke 
læst, repeteret og indøvet ved Analyse. Som Retskrivnings
regler benyttet de af Aars og Voss udgivne. Mundtlig Gjen- 
givelse. Deklamation. Skriftlige Øvelser: Diktat uden 
Opgivelse af Skilletegn, skriftlig Gjenfortælling, Omsætning 
fra bunden til ubunden Stil og lette Smaafortællinger pas
sende til Ordsprog eller andre opgivne Overskrifter.

IV. (Landmark.) Læsning i Eriksens og Paulsens læse
bog III med analyse og forklaringer. Mundtlig gjengivelse 
af prosastykker. Fremsigelse af udenadlærte digte. Hof
gaards norske grammatik gjennemgaaet til „Sætningslære“ 
(S. 50.) Diktat i regelen en gang om ugen (med benyt
telse af Aars’s retskrivningsregler), i den sidste tid skriftlig 
gjengivelse af et oplæst stykke.

IV b. (Lossius.) 1 time diktat. 2 timer øvelse i læs
ning og analyse efter Eriksen og Paulsens læsebog, tredje 
del. Løkkes lille grammatik repeteret.

V. (Landmark.) Af Lassens læsebog for de høiere 
klasser er læst og gjennemgaaet (med grammatisk og logisk 
analyse): Welhavens „Billeder fra Bergenskysten" og „Eivind 
Bolt", Jørg. Moes „Besøg i et boudebryllup" og „Eventyr- 
fortællere", samtlige stykker af Asbjørnsen, Munch „En 
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aften paa Giske", Jonas Lie „Nordfjordliesten", Oehlen- 
schlager „Hakon Jarl" og Wessel „Kjærlighed uden strøm
per" med tilsvarende biografier. Udvalgte stykker af det 
gjenneingaaede er lærte udenad. — Hofgaards norske gram
matik fra „Hovedsætninger og bisætninger" (S. 68) med 
tillægget om „vers og versemaal." Det vigtigste om digt
arterne mundtlig meddelt (og gjengivet skriftlig). De vig
tigste troper og figurer mundtlig under læsningen. Aars’s 
retskrivningsregler. Enkelt Gang diktat, men i regelen en 
stil hver anden uge. Opgaver:

1) Kristendommens indførelse i Norge. 2) Haakon 
Jarls karakter og skjebne. 3) og 4) En kort gjengivelse 
af indholdet i Welhavens digt „Eivind Bolt". 5) En kort 
frem-tilling af Kolumbus,s liv. 6) En kort gjengivelse af 
indholdet i „Nordfjordhesten". 7) Einar Tambarskjælver i 
Oehlenschlagers „Hakon jarl". 8) De tre digtarter med 
eksempler. 9) Om betydningen af jordklodens ujevne over
flade. 10) En kort skildring af Karl den stores liv. 11) 
En kort fremstilling af den pyrenæiske halvøs naturlige 
beskaffenhed. 12), 13) og 14) Oversættelser fra tysk. For
resten diktater.

VI. (Brunn). Skriftlige arbeider: a) stile: 1. Et 
fjordlandskab 2. Gustav Vasa. 3. En kapseilads. 4. 
Karl den tolvte. 5. En aften i theatret. 6. Et brev til 
en ven paa landet. 7. En kort og sammentrængt frem
stilling af korstogene. 8. Mit fødested. 9. Toget til 
Rusland og dets følger for Napoleon; b) indholdsangivelser 
og uddrag af følgende digtninger, der samtlige er læste og 
gjenneingaaede forinden: 1. „Haren,, — Chr. Winther. 
2. „Eyvind Bolt" — Welhaven. 3. „Mellem slagene" — 
Bjørnson. 4. „En aften paa Giske" — A. Munch. 5. 
„Svend Dyrings hus" — Henrik Hertz. 6. „Hærmændene 
paa Helgeland" — Ibsen; c) Undertiden diktat samt over
sættelse fra svensk. — Mundtlig: Læsning i Lassens 
læsebøger (sig. b.); af de svenske læsestykker er læst:
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„Besok hos Svvedenborg" •—■ A. Atterbom; „Karl den tolfte 
vid antrådet til regeringen11 — Fryxell; „Vikingen", „Den 
lilla kolargossen“ — Geijer; „Torptiickan" —Runeberg. — 
Flere digte lærte udenad. Hofgaards grammatik. Jevnlig 
analyse. Af metrik: Det jambiske og trokæiske versemaal. 
Troper og figurer indøvet i overensstemmelse med overlæ
rer Landmarks fremstilling deraf i dette aars program. 
Lidt om digtarterne efter denne skoles program for forrige 
aar. Oplysninger om forfatterne nærmest efter tillægget i 
Lassens læsebog. I nordisk mythologi dikteret det omrids 
af gudelæren, som staar i Keysers „Den norske kirkes histo- 
rie“ (I, 4—6); dertil er da jevnlig oplæst og gjenfortalt styk
ker af „Norrøne gudo- og heltesagn" — P. A. Munch.

(1 4- 2 -|- 3) G. (Landmark.) Gjennemgaaet den nyere 
norske literatur efter Eriksens literaturhistorie til skolebrug 
med prøver af de vigtigste forfattere (navnlig Welhaven, 
Wergeland og Munch), som tildels er lærte udenad. For
søg med mundtligt foredrag taf literaturhistorisk indhold). 
Nøiagtigere gjennemgaaet „Jan van Huysums blomsterstykke11 
af Wergeland med oplysninger om digtets karakter og be
tydning i forbindelse med Wergelands ejendommelighed i 
det hele (med benyttelse af Lassens „Wergeland og hans 
samtid11) samt om kunstens væsen og forhold til virkelig
heden. Det mundtlig meddelte er tildels skriftlig gjengi- 
vet i stile, hvoraf i regelen er skrevet 2 i hver Maaned. 
Opgaver:

1) En kort fremstilling af kong Sverres liv og karak
ter. 2) Er der nogen sandhed i ordet: „En gang er ingen 
gang"? 3) Et overblik over den nationale retning i vor 
nyere literatur. 4) Hvad ligger der i Ordet: „Festina 
lente“? 5) Omarbeidelse af samme opgave. 6) Middelha
vet i dets verdenshistoriske betydning. 7) Kommunika
tionsmidlerne i fortid og nutid. 8) En kort fremstilling af 
handlingen i Bjørnsons „Mellem slagene". 9) Hvori bestaar 
rigdoms egentlige værd? 10) Fattigdommens farer og mid
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lerne imod dem. 11) Om Wergelands „Jan v. Huysums 
blomsterstykke11. 12) En naturskildring (med frit valgt 
titel). 13) Hvilken nytte har man af at studere naturviden
skab? 14) Betydningen af de puniske krige. 15) Hvilken 
betydning har studiet af de gamle sprog for almendannel
sen? 16) Opsat ikke tilimorgen, hvad du kan gjøre endnu 
idag. 17) Hvad gjør grækerne til et verdenshistorisk folk'? 
(De to sidste som ekstemporalstile.)

Oldnorsk.
1 G. (Bruun.) Nygaards oldnorske læsebog for be

gyndere.
(2 -|- 3) G. (Landmark.) I Nygaards „Udvalg af den 

norrøne literatur“ er læst og repeteret „Sigmund Brestes- 
søns saga“ (S. 105—167). 3 G. har desuden repeteret, 
stykket „Kveldulf og hans sønner" (S. 50—104). Formlæ
ren af Nygaard.

Tysk.
I. (Lind.) Knudsens elemeutarbog fra begyndelsen til 

pag. 33: Substantivernes forholdsformer eller kasus. Skrift
lige arbeider: Diktat, konjugationsøvelser og oversættelse 
af elementarbogens norske eksempler.

II. (Mohr.) Af Knudsens Elemeutarbog (sjette Ud
gave) læst og repetert fra Pag. 33: Substantivernes Kasus 
til Pag. 72: Pronominerne. Stil hver Uge. Alle norske 
Eksempler til Eks.: „Fluerne stak Oksen11 (Pag. 50) skrif- 
lig oversatte. Substantivernes Kjøn læst efter Løkkes 
kortfattede Grammatik.

III. (Jæger.) Knudsens tyske elementarbog fra pag. 
72: Pronominerne til pag 152: Die Eidechsen. De norske 
stykker samtlige skrevne. Enkelte partier af Løkkes kort
fattede grammatik.

IV. (Jæger.) Af Lassens tyske læsebog de sidste 11 
blade (fra Orestes og Pylades pag. 113). Af Løkkes tyske 
læsestykker I fra begyndelsen til pag. 40: Eintragticher 
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Råthselhandel. De uregelmæssige verber efter Løkkes kort
fattede grammatik. 1 ugentlig hjemmestil efter Knutisens 
stiløvelser.

V. (Jæger.) Løkkes tyske læsestykker I. ira begyn
delsen til pag. 60: Erzahlung eines thuringischen Candida- 
ten. 1 ugentlig hjemmestil efter Knudsens stiløvelser.

V E. (Jæger.) Mundtlig gjennemgået Knudsens stil
øvelser fra pag. 78: Tidsbestemmelse til pag. 115: Parti- 
cipmm med enkelte forbigåelser navnlig af afsnittet om præ
positionerne pag. 85—100.

VI. (Jæger.) Af Løkkes læsestykker I: Aus Seumes 
Selbstbiographie pag. G7—87. Poetischer Theil pag. 202 
til enden. Nu og da ekstemporallæsning i samme bog. 
Repetition af Løkkes kortfattede grammatik. 1 ugentlig 
hjemmestil væsentlig efter Knudsens stiløvelser (samtlige af 
departementet givne opgaver til afgangseksamen).

VI E. (Jæger.) 1 ugentlig hjemmestil efter Knudsens 
stiløvelser.

1 Gr. Schillers: Die Jungfrau von Orleans. Goethes: 
Hermann und Dorothea, de to første sange.

Fransk. (Bruun.)
V. Knudsens og Wallems læsebog fra beg. til st. 34 

(Le renard et le bouc). De norske stykker retroverterede, 
dels mundtlig, dels skriftlig. Knudsens grammatik ud.

VI. Samme læsebog ud, med forbigaaelse af st. 44 og 
47 (Départ des hirondelles og Bataille dcPultava). Ingers- 
levs grammatik. Formlæren repeteret, og det groveste af 
syntaksen dikteret efter Knudsens grammatik.

(1 -j- 2 3) G. Knudsens og Wallems læsebog for
gymnasier fra pag. 48 til 75. Desuden hele ,,Colomba“ 
Prosper Mérimée. Hyppig ekstemporering og undertiden 
retrovertering. Syntaksen nærmest efter Knudsens gramma
tik. Gloseforraadet er beriget og støttet ved „Fransk ord- 
samling“ af Wallem.



— 107 —

Engelsk. (Lossius.)
IV. H. Chr. Gi tiners engelske læsebog læst og repe

teret. Alle norske stykker oversatte, dels skriftlig, dels 
mundtlig. 125 stile og diktatøvelser.

V. Af Jakob Løkkes engelske læsebog for mellemklas
serne (anden udgave) læst og repeteret fra begyndelsen til 
pag. 59 med forbigaaelse af fjerde stykke. Ottende stykke 
(The History of John Gilpin) er læst udenad. Af Jakob 
Løkkes engelske grammatik er formlæren læstog repeteret, 
og syntaksen gjennemgaaet efter Knudsen og Løkkes en
gelske stiløvelser og derefter repeteret. 31 hjemmestile og 
32 ekstemporalstile.

VI. Af samme bog læst fra pag. 74 til pag. 195. 
(Stykke 45 er forbigaaet). I de sidste maaneder er 6 timer 
anvendte til ekstemporallæsning i Autenrietlis: The English 
Reader. Grammatiken i sin helhed repeteret, ligesom læren 
om præpositioner og synonymer i Knudsen og Løkkes stiløvel
ser. 37 hjemmestile og 35 ekstemporalstile efter samme bog.

Latin.
IV. (Jæger.) Kr. Mikkelsens latinske læsebog for begyn

dere. Desuden stiløvelser efter diktat.
V. (Landmark.) Cæsar de belio Gallico I—IV, 20 er 

læst og repeteret. Kasuslæren efter Schreiners grammatik. 
Stil 1 og 2 gange om ugen paa skolen.

IV. (Landmark.) Fædrus I—III (med forbigaaelse af 
prologer og epiloger). Cicero in Catilinam II og IV. 
Derefter repeteret hele middelskolens pensum, Kasuslæren 
og det vigtigste af tempus- og moduslæren eft. Schreiner. 
Stil 1 og 2 gange om ugen, dels paa skolen, dels hjemme.

(1 -j- 2-|-3) G. (Rektor.) Ciceros Lælins og Cato ma
jor, Virgils Æneide III—IV samt Livius II. Schreiners 
Gram, fra Talordene ud Formlæren, Orddannelseslæren og 
af Syntaxen fra § 340 ud. Schreiners Vocabularium.

1 G. Af Voss og Richter’s Udvalg af Ovids Metamor- 
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phoser fra Begynd, til Midas (samt extempore Niobe), Ci
cero in Catilinam II og IV samt Livius I. Extempore Cæsars 
beil. Gall. V, 1-—30. Dorph’s Mythologi.

(1 2) G. Weisse’s romerske Antikviteter §§ l—40.
Før Jul Extemporalstile, senere Extemporaloversættelser.

(2 3) G. Gjennemgaaelse af de ugentlige skriftl.
Hjemmearbejder i lat. Oversættelse. Extempor.læsning af 
Liv. III, 30—55. Nu og da Extempor.oversættelser.

3 G. Af Horats’s Oder Størsteparten af 1ste Bogs og 
nogle af 2den Bogs (= 988 Vers), Cicero pro lege Manil. 
samt repeteret Artiumspensumet af Klassikerne, Resten af 
Grammatiken, Mythologien og Thomsens romerske Stats- 
og Privatliv.

Græsk. (Bruun.)
1 G. Formlæren efter Schou Bruuns grammatik. Sam

mes læsebog ud. Retrovertering. Desuden 2den bog af 
Anabasis.

(2 -j- 3) G. Dels læst som nyt, dels repeteret: 2den 
og 3die bog af Anabasis: Apologia Socratis; 8de bog af 
Herodot; 1ste, 2den, 3die, 5te, 6te, 7de bog af Homers 
Odyssé. Samme grammatik.

Religion.
I. (Guttormsen.) Katekismens 5 Parter uden Luthers 

Forklaring, samt videre til „Tjenere, Tjenestepiger, Dag- 
lønnere og Arbeidere" i „Hustavlen.“ Volr. Vogts lille Bi
belhistorie fra Begyndelsen og ud. Jesu Liv udførligere 
fortalt. Lært 31 Salmer af Landstads Salmebog.

II. (Guttormsen.) Katekismens 5 Parter med Luthers 
Forklaring, samt videre fra „Hustavlen“ og til „Sententser 
af Guds Ord.“ Volr. Vogts „Bibelhistorie for Borger- og 
høiere Almueskoler** fra Begyndelsen og ud „Det gamle 
Testamente.“ Lært 20 Salmer af Landstads Salmebog og 
gjennemgaaet de 12 første Kapitler af „Apostlernes Gjer- 
niDger.“ — I begge Klasser er alt, hvad der er lært af 
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Katekismen, Bibelhistorie og af Salmer repeteret. Ligele
des er det vigtigste af den bibelske Geografi medtaget.

III. (Mohr.) Af Vogts „Bibelhistorie forBorger-og høiere 
Almueskoler" er læst og repeteret fra § 96 Pag. 101. (Det 
nye Testamente) til § 177 Pag. 199. . Af „Lutliers Kate
kismus" er først læst „Kristelige Spørgsmaal og Svar" samt 
„Sententser af Guds Ord", hvorefter hele Bogen er repe
teret. Gjennemgaaet nogle Kapitler af „Apostlenes Gjer- 
ninger." Et Udvalg Psalmer af Landstads Salmebog. Det 
hellige Lands Geografi gjennemgaaet efter Vogts Beskri
velse af det hellige Land.

IV. (Mohr.) I Bibelhistorie samme Bog læst og 
repeteret fra Begyndelsen til § 96 Pag. 101, samt af „Vogts 
Pontoppidans Forklaring" læst og repeteret fra Begyndelsen 
til anden Artikel. Det hellige Lands Geografi gjennem
gaaet.

V. (Mohr.) Samme Bøger. I Bibelhistorie læst og 
repeteret fra § 96 Pag 101 til § 177 Pag. 199, af Forkla
ringen ligesaa fra anden Artikel og Bogen ud. Paabegyndt 
Gjennemgaaelse af Kirkeaarets Evangelie- og Episteltexter.

VI. (Mohr.) Samme Bøger fuldstændig repeteret. Gjen
nemgaaet en Del af Søndagstexterne.

1 G. (Mohr.) Af „Nissens Kirkehistorie" læst og re
peteret fia Begyndelsen til § 50. Pag. 100 (Lærestridigheder 
inden den Lutherske Kirke).

(2 3) G. (Mohr.) Lukas’s Evangelium i Grund
sproget læst og repeteret; ligesaa Kirkehistorien og Vogts 
Bibelhistorie.

Historie.

I. (Guttormsen.) Siegwart Petersens „Norges Histo
rie for Almue- og Borgerskoler" læst og repeteret fra „Kong 
Hans" og ud, samt No. 2 af samme Forfatters „Smaabøger 
for Skolen og Hjemmet." — Ligesom alt først er bleven 
Eleverne mundtlig meddelt, saaledes er ogsaa udenfor, hvad
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dev staar i nævnte Lærebøger, fra Tid til anden fortalt 
Træk af berømte Mænd baade fra Nordens- og Verdens
historien.

II. (Skjoldborg.) Eriksens „En liden Verdenshistorie' 
læst og repeteret.

III. (Skjoldborg.) Samme Bog ligeledes læst og re
peteret.

IV. (Skjoldborg.) Nissen og Daaes Verdenshistorie 
læst og repeteret fra den spanske Arvefølgekrig (Pag. 355) 
og til den franske Revolution (Pag. 398) samt Eriksens 
Norges, Sveriges og Danmarks Historie for Middelskolen 
fra Begyndelsen til: „Danmark og Norge under Enevældet 
1660-1814“ (Pag. 122).

V. (Lossius.) Af Nissen og Daae’s lærebog i verdens
historien læst og repeteret fra pag. 398 (Tredje periode) 
bogen ud. Af Eriksens Norges, Sveriges og Danmarks 
historie læst og repeteret fra; Enevoldsmagtens indførelse 
i Danmark bogen ud.

VI. (Rektor.) Repeteret til Afgangsexamen Nissen og 
Daae’s Lærebog i Verdenshistorien og A. E. Eriksens Nor
ges, Sveriges og Danmarks Flistorie.

Geografi.
I. (Guttormsen.) Læst og repeteret en liden „Jord

beskrivelse for Begyndere" af Siegwart Petersen. Vægkar
ter og Globus stadig benyttet.

II. (Skjoldborg.) Geelmuydens Geografi for Middel
skolen læst og repeteret fra Pag. 14 (tredie Udgave) „Jor
dens Overflades Beskaffenhed" og til Pag. 139,, Kongeriget 
Storbritanien og Irland."

IH. (Mohr.) Geelmeydens Lærebog for Middelskolen 
læst og repeteret fra Pag. 131 (tredie Udgave) Kongeriget 
Danmark og til Pag. 219 Europæisk Tyrki.

IV. (Lossius) Geelmuydens geografi for middelsko
len læst og repeteret fra pag. 258 (Østerrig-Ungarn) ud bogen.
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V. (Larsen.) Efter Geelmuydens Lærebog læst og 
repeteret den mathematiske og den fysiske geografi.

VI. (Lossius.) Samme bog repeteret.
Naturkundskab. (Lossius.)

II. Zoologi: Af Sørensens „Dyrerigets Naturhisto- 
rie“ læst og repeteret Menneskets Anatomi, Pattedyrene og 
Fuglene til Krybdyrene, Pag. 84.

111. Zoologi: Af samme Bog læst og repeteret fra 
Krybdyrene og ud Bogen. Dernæst hele Bogen repeteret.

IV. Botanik: Af F. G. Larsens Botanik fra Be
gyndelsen til Systemet. Af Systemet gjennemgaaet og læst 
et Udvalg, væsentlig om de største Plantefamilier og vig
tigste Kulturplanter. Øvelser i Plantebestemmelse og Plan
tebeskrivelse.

V. Af Christies Lærebog i Fysik for Middelskolen 
læst og repeteret fra Begyndelsen til „Om Ligevægt og Be
vægelse1) Pag. 98.

Vi. Fysik: Af Christies Lærebog læst og repeteret 
den valgfrie Del ,,Om Lyden11 og „Om Lyset11. Repetition 
af det hele Pensum fra Begyndelsen af. — Zoologi og: 
Botanik: Alt det forhen læste kortelig repeteret. — Mi
neralogi: Reusch’s Mineralogi og Geologi for Middelskolen 
læst og repeteret.

Mathematiske Fag.
1. (Guttormsen.) Repeteret de 3 første Regningsarter 

med ubenævnte hele Tal og gjennemgaaet Division med 
samme, samt alle 4 Regningsarter med benævnte hele Tal.. 
Tabel.

11. (Guttormsen.) De 4 Regningsarter med almindelig. 
Brøk og Decimalbrøk, samt enkelt Reguladetri med hele 
Tal og Brøk ved Reduktion til Enheden.

111. (Guttormsen.) Repeteret Decimalbrøk og enkelt 
Reguladetri og gjennemgaaet sammensat Reguladetri, R,ente-, 
Rabat- og Delingsregning, alt ved Reduktion til Enheden..
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Nogen Øvelse med at indsætte Talværdier i Bogstavudtryk. 
Stadig Øvelse i Hovedregning i alle 3 Klasser.

111. (Lind.) Gjennemgaaet Bonnevies udmaalingslære 
fra begyndelsen til pag, 41: Polygoners og cirklers flade
indhold; de dertil hørende konstruktioner er udførte.

IV. (Lind.) Geometri. 2 timer ug. Af Bonnevies 
lærebog i plangeometri 1ste bog med derhen hørende kon
struktioner. Arithmetik. 3 timer ug. Af Bonnevies 
lærebog i arithmetik og algebra fra begyndelsen til pag. 
66: Decimalbrøk med dertil hørende opgaver. Praktisk 
regning. 1 time ug. Enkelt og sammensat reguladetri 
og procentregning efter Johannesens regnebog, 3dje hefte.

V. (Lind.) Geometri. 2 timer ug. Af Bonnevies 
lærebog i plangeometri 2den og 3dje bog med dertil hørende 
konstruktioner. Arithmetik. 3 timer ug. AfBonnevies 
lærebog i arithmetik og algebra fra pag. 84: Ligninger af 
førsto grad til pag. 139: Logarithmer med dertil hørende 
opgaver. Praktisk regning. 1 time ug. Renteregning, 
rabat, diskonto og kjæderegning efter Johannesens regne
bog, 3dje hefte.

VI. (Larsen.) Arithmetik: Bonnevies Lærebog fra 
„Logarithmer" og ud Bogen, med tilhørende Opgaver. Re
petition. Geometri: BonneviesLær. fra „Fjerde Bog" ogud, 
med tilhørende Konstruktioner og Beregninger. Repetition af 
hele Bogen. — Regning: Udført dels hjemme og dels paa 
Skolen ,,200 Regneopgaver" af S. Tromholt; forøvrigt repe
teret og gjennemgaaet de forskjellige Regningsarter. — I 
sidste Halvaar er 2 sammenhængende Timer hver Uge an
vendt til Externporalopgaver, svarende til Fordringerne ved 
Middelskolens Afgangsexamen.

(2 1) G. (Larsen.) Læst og repeteret Prof. Guld-
bergs Stereometri med Opgaver. Af Brochs Arithmetik læst 
fra Begyndelsen til Fjerde Bog: Om Ligningers Opløsning.

3 G. (Larsen.) Læst og repeteret Guldborgs Stereo
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metri. Repeteret Brochs Arithmetik og Bonnevies Trigono
metri. Hjemmeopgaver og Extemporalopgaver.

Skrivning.
I. (Guttormsen.) Øvelse efter Forskrifter, efter Afskrift 

af Bog, efter Sandbergs Skrivehefter og efter Opskrift.
II. (Skjoldborg.) Øvelser efter Mortensens Forskrifter, 

Afskrift og Diktat med særlig Vægt paa Forening af Haand- 
skrift og Kalligrafi.

III. (Skjoldborg.) Som Kl. II.
Læse- og skriveøvelser.

IV. (Lossius.) Af de geografien tildelte 3 tim. ug. er 
8 tim. anvendt til øvelse i at læse gothisk skrift efter Pralils 
samling af haandskrifter og i skjønskrift.

Tegning. (Skjoldborg.)
II . 2 Tim. ug. III; IV E., V E. 1 Tim. ug. og VI 1 

Tim. ug. fra Januar til Udgangen af Mai. Frihaandsteg- 
ning efter Mallings Vægplancher.

VI . (Larsen.) Tegninger i Oprids og Grundrids, Front 
og Profil udførte i formindsket Maaalestok dels efter der
til indrettede Træklodse og dels efter andre Gjenstande.

Sang. (Bræin.)
(Skolen inddelt i 3 Afdelinger, hver 2 Timer ug.) 

Afdeling 1. Joh. D. Behrens’s Sanglære for Skoler 1ste
Trin.

Afdeling 2. Joh. D. Behrens’s Sanglære for Skoler 2det 
Trin. Enstemmige Smaasange og Koraler.

Afdeling 3. Joh. D. Behrens’s Sanglære for Skoler 2det 
Trin, samt 3stemmige Sange og Koraler.

Legemsøvelser. (Løfald.)
6 Timer ugentlig. Fiver Dag 2/s af Skolens Ungdom 

Legemsøvelser. Fritstaaende og Redskabs-Gymnastik efter 
det svenske System. 5 Dages Exercitie i første Skolehalvaar; 
forresten Gymnastik i fri Luft og Exercitie, saalænge Vej-

9
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ret tillod. Svømmeøvelser og Badning i de første Uger af 
Skoleaaret.

IX. Blandinger.
a. Skolens Exercerøveiser for 1878/79 foregik fra 

23de—26de September 1878 og 29de—31te Mai 1879. 3die 
Juni næstefter, som var 3die Pintsedag, om Efterm. afreiste 
Skolens Lærere og Disciple til Eidsvaag i Næssets Præste- 
gjeld i Romsdalen, hvor de 3 romsdalske Skoler dennegang 
havde sat hverandre Stevne, Forinden indviedes samme 
Dags Middag Skolens nye Fane. Det er allerede i 8de 
Program p. 164 omtalt, at man havde faaet en Aftenunder
holdning istand 7/376 til Indtægt for en Skolefane, som ag
tedes anskaffet til det første Møde med Moldes og Aale- 
sunds Skoler paa Furset s. A., men at den dog ved op- 
staaede Hindringer ikke kunde tilvejebringes til den Tid. 
Efterat derpaa en lang Tid atter var hengaaet med en 
frugtesløs Brevvexling med udenbyes Dekorationsmalere, 
blev man, da det var paa høi Tid at faa Arbeidet igang, 
om vi ikke ogsaa i Eidsvaag vilde møde op med den gamle 
Fane, glædelig overrasket ved at erfare, at man havde 
Hjælpen nærmere, end man selv vidste, og besluttede ende
lig at overdrage Arbeidet til Dekorationsmaler O. Ran- 
Ir ej m sæter, der efter et syvaarigt Ophold i Kjøbenhavn 
netop havde nedsat sig her i Byen og afgivet Prøver paa 
udmærket Dygtighed. Men hvad Slags Emblem skulde man 
nu vælge? Udenbyesfra var bragt i Forslag eu opslaaet 
Bog, hvorover en Fakkel, og andre lignende; men da den 
Slags Emblemer' syntes kjedelige vg forslidte, og da det 
gjaldt at finde noget, som baade klart betegnede Ideen og 
tillige tog sig godt ud, fandt man, at „Dag“ af Arbo kunde 
være et heldigt Valg saavel med Hensyn til den symbolske 
som den æsthetiske Side af Sagen. Saa var det Silken.
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Hvid Flagsilke maatte forskrives fra Paris; men det tog 
for lang Tid. Man bestemte sig da for dobbelt Silketøi, 
hvorved rigtignok Billedet maatte males to Gange, men 
paa samme Tid ogsaa den store Fordel opnaaedes, at begge 
Sider giver Billedet lige klart. Saa blev der Strid mellem 
de lærde, om man skulde vælge Flagfane eller Raafane; 
Sagen gik til skriftlig Votering, og med overvejende Antal 
Stemmer valgtes Flagfane, da Fanen var bestemt ikke alene 
for Processioner men ogsaa for Exercitie, hvor Raafane 
ikke syntes at passe. Nu udførte Hr. Ranheimsæter 
Arbeidet med de passende Tillempninger efter et Træsnit 
i ,.Ny illustreret Tidende11 paa en Maade, der vandt alles 
Bifald. Fanen, som er 3 Alen lang og 2 Alen 9 Tom. bred, 
koster — alt i alt — vel 150 Kroner.

Kl. 12 Middag den 3die Juni 1879 samledes nu Lærere 
og Disciple paa Legepladsen udenfor Skolebygningen, hvor 
de indtog de 3 Sider af en Firkant med Tilskuere rundt 
omkring. I denne Kreds fremtraadte da Rektor med den 
nye Fane for at indvie og overrække den. I sin Tale dvæ
lede han ved Betydningen af Fanen som et Samlingens, 
Samholdets og Endrægtighedens Mærketegn, — ved Betyd
ningen af Emblemet som en manende Opfordring til at 
være Dagens og Lysets Børn, kaldede til at arbeide, medens 
det er Dag, — ved Valget af den hvide Farve som den, 
der er ømmest for sin Ære, taaler ikke Plet eller Rynke, 
og endte med, idet han overrakte den til Skolens Dux 
(Harald Werring), at lægge Disciplene paa Hjerte, hver- 
gang de samledes under sin Fane — det være i Sorg (f. 
Ex. ved en Kammerats Baare) eller i Glæde — at mindes 
det Kald, hvormed ogsaa de — alle som en — er kaldede. 
Klasselærer Kand. Skjoldborg havde for Anledningen skre
vet følgende Sang:

Mel. Ja vi elske dette landet
Ser du ham, der faklen svinger 

I sin høire hånd,
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Medens kjækt han gangren tvinger 
Uden tøilers bånd?

Over skyerne der jages;
Lyset flammer rødt;

Mærker du ei, at det dagés, 
Nattens magt cr ødt?

Fuglekvidren lydt ham priser, 
Dagens genius;

Ved sin duft ham hyldest viser 
Ilosenhærens blus.

Skal for ham ei knæ vi bøie,
Vi Guds skabnings pryd,

Hænder bønligt sammenføie
Under lovsangs lyd?

Skal vi dag ei lade skinne
I vort mørke sind,

At forstand og dyd kan finde
Vei i sjælen ind?

Bedst vi dagens fane hæve, 
Når i vid og kunst

Daglig mægtig frem vi stræve, 
Vrage lysters dunst.

Da vi engang faklen bære 
Selv på åndefelt,

Kunne og med kraft og ære
Te os lysets helt.

Ja da selv vi lys kan vorde,
Skabe selv en dag,

Hvori klarere vi gjorde 
Fædrelandets sag.

Ja arbeider, medens dagen
Lyser fuld og klar!

Det er sproget, det er sagen, 
Mærket tolket har.

Lad det vinke os til seier, 
Seiei- her og hist!

Da vor møie lidet veier, 
Vinde vi kun sidst.
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Saa drog da senere paa Dagen den glade Skare om
bord paa „Ganger Rolf“, som flagsmykket først' gjorde en 
Rundar paa Sundet henimod Nordlandet, en af Kr.sunds 3 
Øer*),  for at hædre Rederiet, før det satte afsted gjennem 
Markussundet til Eidsøren i Thingvold. Derfra havde vi 
3/4 Mil at marschere over Tiltereidet til Eidsvaag, hvorhen 
de andre to Skoler søværts var ankomne og nu stod op
stillede for at modtage Kristiansundenserne, hvis Rektor 
derpaa hilsede samtlige Skolers Lærere og Disciple vel
komne til Mødet og lod uddele følgende Sang af Adjunkt 
Larsen, der under Skolens Sanglærer Organist Bræins An
førsel blev afsungen af samtlige tilstedeværende.

Mel: Ja vi elske dette Landet.
Nu afsted til Kappestriden, 
Til den fagre Vaag, 
Netop som for tre Aar siden 
Paa det glade Tog. 
Atter gjen er Tiden kommen 
Til vor muntre Fest, 
Atter gjen vi venter Dommen, 
Hvem der nu er bedst 
Ud paa Færden i den friske, 
I den frie Vind, 
Rundt omkring vi liør det hviske: 
„Fyld nu ret dit Sind, 
Stemmer liøit nu Jublens Strænge, 
Toner Glædens Flag, 
Til et Livspust kan du trænge 
Til din egen „Dag“.
Lad os da begeistret nyde 
Af Naturens Pragt, 
Lad os ret af Hjertet fryde 
I dens rene Dragt.

*) Denne uventede Opmærksomhed mod Nordlandet fremkaldte stor 
Befippelse der, da man kun havde et Flag igjen at besvare vor 
Hilsen med, — de andre havde man med sædvanlig Redebonhed 
udlaant til os for at stadse med i Eidsvaag, hvor der da ogsaa 
blev en Flagdekoration, som var Kristiansund værdig.
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Dybt fra Søens dunkle Gjemme 
Op til Ætlirens Blaa, 
Der har Liv og Frihed hjemme, 
Hvor saa end du saa.
Se til Dalens grønne Sletter 
Med det friske Grønt. 
Elven let ved Siden fletter 
Sammen alt saa skjønt. 
Gjennem Liens unge Blade 
Drysser Solen Guld, 
Og fra Fuglens høie Stade 
Lyder Sangen fuld.

Op paa Fjeldets øde Sletter, 
I et Frilufts-Bad, 
Skue vi do sterke Jetter, 
Stolte Kjæmpc-Kad!
Hvilken Fred og hvilken Mildhed 
Med os hjem vi tog!
Hvilken Strid og hvilken Vildhed 
Ud af Hjertet drog!

Lad os da med Sjælens Øie 
Se Naturens Aand, 
Saa skal den os sammenføje 
Troens sterke Baand, 
Saa skal Ha ab et ei os briste 
Her paa Jorden ned — 
Saa vi til det allersidste 
Eier Kjærlighed.

Efterat de foreløbige Hilsener var „udvexlede“, afgik 
de forskjellige Skoler hver til sit af „Intendanterne11 Da
gen forud for dem bestemte Kvarter. Den følgende Mor
gen afstak Adj. Larsen med matliematisk Nøjagtighed og 
indhegnede Opvisningspladsen med Flagstænger og Snorer, 
og da de lystrejsende fra Kristiausund saavelsom fra de 
andre Byer og Landdistrikter havde naaet frem, marsche- 
rede de forskjellige Skolekompagnier Kl. 11 ind paa Plad
sen, hvor først Kristiansundensernes Hilsen besvaredes ved 
Sange fra Molde og Aalesunds Skoler under Ledelse af de 
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respektive Sanglærere, Organisterne Olsen og Spiess. Op
visningen, der ligesom paa Furset — 3 Aar iforveien — 
begunstigedes af det smukkeste Solskinsveir med frisk Luft
ning, foregik ogsaa dennegang saaledes, af hver af de tre 
Skoler, (efter Lodtrækning) først Kristiansunds, derpaa Molde 
og sidst Aalesunds, udførte sine særskilte Øvelser nnder 
Ledelse af de tre Gymnastiklærere resp. Adjunkt Bødtker, 
Premierløjtnanterne Hansen og Blehr, og at derpaa de tre Sko
lekompagnier under ét, sammensluttede til Bataljon, under 
Kommando af ældste Løjtnant, Blelir, defilerede for Søud- 
møre Bataljons Chef, Oberstløjtnant Sommerschield. For 
de „presenterende" unge Soldater og do talrige Tilskuere 
udtalte derpaa Oberstløjtnanten sin Tilfredshed med Præ
stationerne, fremholdt Legemsøvelsernes store Betydning 
som Skolefag ikke blot for Skolen selv, men ogsaa for Fæ
drelandet, og indskjærpede særlig det ønskelige i, at de 
unge ogsaa efter Afsluttelse af sin egentlige Skolegang 
fremdeles vilde øve sig i Vaabenbrug ved Tilegnelse af 
Skydesikkerhed. Hertil sluttede sig efter Talerens Opfor
dring et Leveraab for H. M. Kongen. Paa de tre Skolers 
Vegne takkede Rektor Voss Oberstløjtnanten for den Vel
vilje, han havde vist ved at følge Indbydelsen til at frem
møde som Mønsterherre, og for den kraftige Understøttelse, 
han ved sin greie og overbevisende Tale havde ydet den 
Sag, i hvis Tjeneste Skolerne var samlede. I Festmiddagen 
efter Opvisningen deltog foruden de omtrent 30 Lærere 
ogsaa andre mandlige Gjæster (til Damer havde det ikke 
været muligt at skaffe Plads); blandt de talrige Skaaltaler, 
af hvilke de fleste knyttede sig til Anledningen og var hen
vendte til en eller flere af de tilstedeværende, nævnes sær
lig en for H. M. Kongen, for Oberstløjtnant Sommerschield, 
for Expeditionschef Hertzberg med megen Beklagelse oven 
at han, skjønt indbuden til Mødet, ikke havde seet sig 
istand til at rive s’g løs fra sine mange Forretninger (hvis 
Svarskrivelse indløb netop under Mødet) og for Kjøbenhavns
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Universitet, som netop den Dag aabnede Rækken af sine 
Jubilæums-Festligheder.

Om Eftermiddagen samledes Skolens Disciple, Rektorer 
og flere af Lærerne atter paa Opvisningspladsen, hvor Ta
ler holdtes og Gutterne morede sig og Tilskuerne med 
Sang og gymnastiske Lege under Gamnastiklærernes ufor
trødne Ledelse, hvorpaa Dagen afsluttedes med en Aften
andagt og Salmesang i Næssets nærliggende nye, sjælden 
smukke Kirke. Den følgende Dag (5te Juni) Kl. 9 Form, 
stod de tre Skoler opstillede til Afmarsch; her talte Rek- 
tor Brinchmann til Afsked, hvorpaa Rektor Voss takkede 
Eidsvaags Indvaanere og Løjtnant Blehr sluttede med et 
Leve for de tre Skolers Rektorer. Derefter iværksattes 
Hjemrejsen.

Til denne korte, væsentlig fra Moldo Skoles Program 
for 1879 hentede Beretning skal endnu føjes en varm Tak 
til alle dem, der hver paa sin Maade bidrog til, „at denne 
Skolefest i alle Dele var saa vellykket", og da Anordningen, 
efter hvad der var vedtaget mellem [lektorerne, dennegang 
paalaa Kristiansunds Skole, bør udtrykkelig nævnes Skolens 
Lærere Schou Bruuu og Lind som ganske udmærkede „In- 
tendanter", Fr. Bødtker som den altid ufortrødne og for 
sine smaa Soldater ganske opofrede Gymnastiklærer, Larsen 
og Skjoldborg som Skolens bestandig velvillig imødekom
mende Digtere. Hertil skal ogsaa føjes eu erkjendtlig Tak 
til Kristiansunds Kjøbmænd og Skibsredere for Laan af 
Flag og Vimpler, Flagstænger, Tougværk og hvad andet der 
peges paa eller bedes om, og fremfor alt til „Ganger Rolfs“ 
Rederi for udmærket Befordring frem og tilbage under den 
gjæve Kapt. Thorsens omhyggelige og dygtige Førelse. Til 
Slutning indtages Kami. Skjoldborgs Sang til Mødet, hvor
til Organist Bræin havde sat Melodi.
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Egen melodi.
Her klinger et navn med en manende kraft, 
Og frakere mand har vel amtet ei havt, 
Skjønt hundreder år ruller over hans grav; 
Thi verdenshistorien plads jo ham gav.
Om Rollo der synges ved Seineflodens bred,
Ved Thamesstrømmens vande om ham man og ved, 
Om ham og fortælle vi store og smaa, 
Og end vil i Gangerrolfs fodspor vi gaa.
Thi ser du det skjønne, det smilende land, 
Der vinker os fjernt over brusende, vand? 
Did styrer vi freidig i snekkernes stavn; 
Thi kundskabens rige er felandets navn.
Der markerne gulne af livstankers sæd, 
Og frugter og blommer i lysende bed 
Vil kvæge vor tænkende, længtende hu, 
Og palmen bortvifter hver angst og hver gru.
Men skal vi det vinde, som Rolf og nok må 
Tilsammen i flok og i følge vi stå 
Med brødre ved fjorden og havet så vildt;
Ved ensidig færd vorder kraften let spildt.
Da lue vil over os fædrenes ånd,
Med nordmannakraften vi sprænge hvert bånd, 
Der binder til trældom og mørke os fast, 
Os holder ei lænker, os holder ei bast.
Og kjæmpe vi ville med ord og med stål 
Mod jernklædte riser, mod dumhedens skrål, 
Og ringeste knægt, om han ter sig som karl, 
Lig Gangerrolf selv kan han hilses som jarl.
Se Nordsjernen blinker paa himmelens rund! 
Den vies vor hånd, og den vies vor mund!
Thi fagrest den stråler med glimt af den glans, 
Der undrede Betlehemshyrdernes sans.

Ogsaa Exercitien for I879/so fordeltes paa to Terminer: 
20de—23de Aug. og 9de—12te Juni. — 22de Juni 1880 
Kl. 12—1V2 gaves en Opvisning i Gymnastik i Skolens med 
Flag smukt dekorerede Gymnastiksal for et saa talrigt Pu
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blikum af Forældre, ældre Sødskende og andre Skolens 
Velyndere, som paa nogen Maade kunde finde en Plads. 
Akten afsluttedes med nogle Ord af Rektor med Tak til 
Lærer og Disciple for smukt og kjækt udført Arbeide og 
med Opfordring til Disciplenes Forældre om ligesaa talrigt 
at møde frem ved den forestaaende Aarsexamen.

For Skoleaaret 18s%i holdtes den første Del af disse 
Øvelser 13de—16de Sept.

b. Sidstforløbne Vinter udmærkede sig ogsaa paa vore 
Kanter ved en for vore Forhold ganske sjælden Masse Sne. 
Det var da naturligt, at Gutterne fik stadig Brug for Ski- 
erne og drev ivrig denne Sport med stor Fornøjelse i sine 
Fristunder. Første Februar 1881 foretog Skolens Ungdom 
Skitur til Fredø under Ledelse af Skolens Lærere Larsen, 
Lind, Mohr, Skjoldborg samt Vikarerne Lossius og Løfald. 
Lærerne opsatte smaa Præmier, hvorom Gutterne konkur
rerede.

c. Skolens private Fond. Den 12te Mai 1866 
overleverede Konsul Nicolay Knudtzon, dengang Medlem af 
Skolens Forstanderskab, til Rektor som sammes fungerende 
Formand en Sparebankbog paa 85 Spd. til Forstanderska
bets Raadighed. Disse 85 Spd. var et Overskud udover den 
Sum af 8500 Spd., som Kristiansunds Sparebank og flere af 
sammes Borgere havde subskriberet for at faa en fuldstæn
dig lærd- og Realskole paa Stedet, og var af et Par bi
dragsydende senere end de øvriges Bidrag indbetalt til Kon
sulen, der af de øvrige Forstanderskabets Medlemmer var 
overdraget at faa i betimelig Tid den hele tegnede Sum 
indkasseret. Siden den Tid benstod Summen urørt i Byens 
Sparebank og beløb sig ved Udgangen af 1878 med Renter 
og Renters Rente til Kr. 602.10.

Da Konkurrencen om Skolens Fripladse for Skoleaaret 
1878/t9 var stor, saa Skoleraadet sig ikke istand til i den 
Udstrækning, som det kunde ønske, at komme alle Ansø
gere tilhjælp. Navnlig var der et Par Disciple, som det
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maatte indskrænke sig til kun at anbefale til halv Friplads 
i sin Indstilling til Kirkedepartementet, ihvorvel begge ved 
sin Flid og sin Trang fuldt vel kunde fortjene hel Friplads. 
Rektor androg derfor om Forstanderskabets øvrige Med
lemmers Samtykke til af ovennævnte Fond at komme disse 
Disciple tilhjælp med et Beløb af ialt 4-2 Kr.

Forstanderskabets øvrige Medlemmer troede sig imid
lertid uden Kommunebestyrelsens Mellemkomst dertil in
kompetent og besluttede i Møde d. 6te Marts 1879, at der 
skulde meddeles Kommunebestyrelsen en Indberetning om 
og Redegjørelse for Fondets Tilværelse, og at der samtidig 
foreslaaes, at saavel Kapital som Renter bliver stillede til 
Forstanderskabets Raadighed for ved forefaldende Ledig
heder at anvendes til Understøttelse for trængende og vær
dige Disciple ved Siden af Skolens ordinære Beneficier.

Under 23de Oktober 1879 meddelte derpaa Formand
skabet, at Kommunebestyrelsen i Møder d. Gte Juni og 24de 
Septbr. havde besluttet som følger:

„Renterne af den højere Almenskoles saakaldte „private 
Fond,“ der ved Udgangen af forrige Aar udgjorde Kr. 602,10, 
bliver ved forefaldende Lejligheder at anvende ved Siden 
af Skolens ordinære Beneficier til Understøttelse af træn
gende og værdige Disciple — alt efter Forstanderskabets 
ovenstaaende Forslag11.

d. Fra 15de—29de Novbr. 1880 stilledes Gymnastik
salen til Raadighed for „Kristiansunds Filial for de norske 
Fiskeriers Fremme,“ der i denne Tid foreviste endel ved 
Berliner-Udstillingen erhvervede Gjenstande.

Fra 8de —19de Marts 1881 udlaantes C> af Skolens 
Klasseværelser fra Kl. 4—7 om Eftm. til Frøken E. Astrups 
Pigeskole, indtil det af Byen til hendes Raadighed stillede 
Lokale efter Omstændighederne kunde tages i Brug.

Det siger sig selv, at disse Udlaan ikke har haft nogen 
Udgift for Skolekassen tilfølge, hvad der stadig har været 
iagttaget, om navnlig Gymnastiksalen for enkelte Tilfælde 
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om Aftenen ogsaa ellers liar været overladt til Afbenyttelse 
i. Ex. af private Gymnastikpartier, ved Oplæsninger, Kon
certer, omrejsende Kunstneres Underholdninger o. s. v.

e. Discipelbibliotheket har i dette Treaar erholdt, 
en ikke liden særdeles kjærkommen Forøgelse dels ved enkelte 
Disciples og Rektors Gaver dels ved Helge Barwans For
æring af Bøger efter Rektors Udvalg til et Beløb af 28 
Kr. dels ved et Bidrag paa 400 Kr. i Begynd, af 1880 af 
Sparebanken. Paa denne Maade blev man sat istand til 
dels at erstatte de ved de dyppige Brug og ikke altid pyn
teligste Behandling udslidte og defekte Bøger, dels at sup
plere enkelte Værker, dels endelig at anskaffe nye, i de 
sidste Aar udkomne. Efter sidste Overblik over Status, 
som meddeltes i 9de Program for 1878 p. 92—-93 havde 
Bibliotheket en Restbeholdning af Kr. 28,92. Nu stiller
Forholdet mellem Udgift og Indtægt sig saaledes. 

Udgift:
1. Nyanskaffede Bøger efter Regning af % 80 fra Marie 

Normans Efterfølger.................................................. Kr. 251.69
2. Ligeledes efter Regning af 31/i2 79 fra Hans Herlofsen „ 12.15
3. Bogbinderregning fra I. Hangeraas af Vi 80...............  „ 93.55
4. Helge Barmans Bøger..................................................... ,. 28.00
5. Blade og periodiske Skrifter gjennem Postkontoret for 

1880 og 1881.................................................................. „ 47.24
6. Bøger fra Marie Normans Efterfølger efter Regning af 

9de Juni 1881................................................................ „ 14.85
7. Bogbinderarbeide og Reparationer................................. „ 10.00

Kr. 457.48
Indtægt:

1. Restbeholdning ifølge sidste Opgjør ............................ Kr. 28.92
2. Helge Barmans Foræring................................................ „ 28.00
3. Sparebankens Bidrag....................................................... „ 400.00

Kr. 456.92
Altasa -U Kr. 0.56.



Aarsexamen 1881
ved Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse.

Dage. Formiddag Kl. 9. Værelse. Eftermiddag Kl. 4. Værelse.

Lørdag 
d. 25de Juni.

G. Math. Fag Larsen.
Via Historie Rektor (Skjoldborg).
VI c Geografi Lossius (Jæger).
V a Religion Mohr.
IV a Norsk Landmark.
III Konstr.tegning Lind.
I a Religion Guttormsen.

1.

3.

VI b Fransk Bruun (Lossius).
V i Landmark.
IV 1 Jæger.
III } Norsk skr. Skjoldborg.
II l Mohr.
I ’ Lind. 1

Mandag 
d. 27de Juni.

G. Religion Mohr.
VI a Naturkundskab Larsen

(Ingeniør Volckmar).
VI b Historie Rektor (Skjoldborg).
VI c Norsk Bruun (Landmark).
V Math. Fag Lind.
IV a Geografi Lossius.
IV b Tysk Jæger.
I b Religion Guttormsen.

K.

2.

3.

VI Prøveskrivning Skjoldborg.

V i Latin skr. Landmark.
eller Jæger.

IV ' Engelsk skr. Lossius.
III Geografi Mohr.
II Regning Guttormsen.

Diktat for g
V L i 8. ।

for IV L i 2.

for VE i 7.

9.

Tirsdag
d. 2Sde Juni.

1 G. Tysk Jæger.
VI a Norsk Bruun (Landmark). 
VI c Historie Rektor (Skjoldborg). 
V Geografi Larsen.
IV b Geografi Lossius.
II a Tysk Mohr.
I a Norsk Lind.

6.
VI a Fransk Bruun (Lossius).
V . Skjoldborg.
1V ( Tvsk skr Jæger.
HI i5SK SKr- Guttormsen.
II । Mohr.



Dage. Formiddag Kl. 9.
VIL Latin Landniark (Rektor).
VIEftEngelsk Lossius (Lind).

Onsdag 
d. 29de Juni.

V Fransk Bruun.
IV a Tysk Jæger.
III Historie Skjoldborg.
II b Tysk Mohr.
I b Historie Guttormsen.
G. Latin Rektor.
VI a Religion Molir (Past. Søholt).

Torsdag 
d. 30te Juni.

VI b Norsk Bruun (Landmark).
V Tysk Jæger.
III Regning Guttormsen.
II a Historie Skjoldborg.
II b Naturkundskah Larsen.
I b Norsk Lind.
3 G 12 q’ Oldnorsk Landniark.

Fredag 
d. 1ste Juli.

VI b Tysk Jæger (Bruun).
VI c Math. Fag Larsen (Lind)
V Historie Lossius.
IV a Historie Skjoldborg.
II a Norsk Mohr.
I a Historie Guttormsen.
2 G /1 q? Norsk Landniark.

Lørdag 
d. 2den Juli.

VI a Tysk Jæger (Bruun).
VI b Matli. Fag Larsen (Lind).
V b Religion Mohr.
II a Geografi Skjoldborg.
I Regning Guttormsen.

Værelse. Eftermiddag Kl. 4. Værelse.
2.

V Prøveskrivning Skjoldborg.
IV Matheni. skr. Lind.

IV a Matli. Fag 
IV b Religion

IV L Latin
IV E Engelsk
III Naturkundskab
II b Geografi

Lind.
Mohr.

Jæger. 
Lossius. 
Larsen. 

Skjoldborg.

IV a Naturkundskab Larsen.
IV b Matli. Fag Lind.
III Religion Molir.

K.
4.



Mandag
d. 4de Juli.

G. Historie Lind.
VI b Religion Mohr (Past. Søholt).
VI c Tysk Jæger (Bruun).
V Norsk Landmark.
II a Naturkundskab Larsen.
II b Historie Skjoldborg.
I a Geografi Guttormsen.

Tirsdag 
d. 5te Juli.

1 G. Græsk og Oldnorsk Bruun. 
VI a Math. Fag Larsen (Lind). 
VI b Geografi Lossius (Jæger). 
IV I) Norsk Landmark.
III Norsk Skjoldborg.
II b Norsk Mohr.
I b Geografi Guttormsen.

Onsdag
d. 6te Juli.

Q p 1
$ g) > Græsk Bruun.
VI a Geografi Lossius (Jæger). 
VI c Naturkundskab Larsen

(Ingeniør Volckmar).
IV a Religion Mohr.
II a Religion Guttormsen.
I a Tysk Lind.

Torsdag 
d. 7de Juli.

G. Fransk Bruun.
VI b Naturkundskab Larsen.

(Ingeniør Volckmar.
VI c Religion Mohr (Past. Søholt).
V L Latin Landmark.
V E Engelsk Lossius.
IV b Historie Skjoldborg.
III Tysk Jæger.
II b Religion Guttormsen.
I b Tysk Lind.

VIE?* Engelsk Lossius (Lind).
IV b Naturkundskab Larsen.

V Naturkundskab Larsen.
IV Prøveskrivning Lossius.

Kl. 12 Discipelbibliotheket aabent 
til Udlaan for Ferierne.

| Kl. 4 Optagelsesprøve med de 
nyindmeldte Gutter ved Lind 
og Guttormsen samt Mohr.

Censur Kl. 5.



A n m.: Naar intet No. paa Værelse er anført, beholder Klassen sit sædvanlige Klasseværelse. K o: 
Naturalie-Kabinettet.
Om Formiddagen Kl. 83/i foregaar Inspektionen efter den almindelige Inspektionstabel; om Ef
termiddagen Kl. 33/4 inspicerer Adj. Lind, naar Kaud. Molir ikke skal læse, ellers denne sidste.

Fredag
d. 8de Juli.

Censur Kl. 8. Kl. o Sangprøve til Festen.

Lørdag
d. 9de Juli.

Kl. 9 aflægges Prøve i Sang og 
Deklamation, hvorefter Udfaldet 
af Examen bekjendtgjøres.

Indeværende Aars offentlige Examen begynder her ved Skolen Lørdag d. 25de Juni 
og fortsættes overensstemmende med hosfølgende Tabel.

Onsdag den 6te Juli Kl. 4 Efterm. holdes Optagelsesprøve med de fra næste Skole- 
aar indmeldte Gutter, som da møder i Skolegaarden med de Bøger, Tavler, Stilebøger o. 
s. v., som de før har benyttet.

Disciplene møder efter Ferierne paa Skolen Lørdag d. 20de August Kl. 6 Efterm., 
til hvilken Tid samtlige den Dags Dampskibe antages at have naaet Byen.

Disciplenes Forældre og foresatte samt enhver anden, der interesserer sig for Skolen 
og dens Ungdom, indbydes til at overvære Examen og Bekjendtgjørelsen af sammes Udfald.

Kristiansunds Skolegaard d. 16de Juni 1881.
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