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Ved Examens Afslutning d. 5te Juli 1895.
(Efter Karakterproklamationen).

Se, det var altsaa Resultatet af Skolens Virksomhed i det 
forløbne Skoleaar. Af dens i dette Øieblik i de forskjellige Klas
ser fordelte 132 Disciple har 6 faaet Udm. godt i Hovedkarakter, 
73 Meg. godt, 42 Godt og 7 Teml. godt, medens 4 har været 
hindrede fra at fuldende nogen Examen.

Som rette vedkommende nu vil faa Anledning til at se ved 
nærmere at granske de overleverede Karaktersedler, vil man finde 
i flere Fag mange daarlige Karakterer og fornemmelig i Hovedfag, 
hvortil jeg regner dem, hvori skriftlig Prøve fordres til Middel- 
skoleexamen, og som er af afgjørende Betydning for at kunne 
bestaa denne. Hvor saa er Tilfældet, tviler jeg ikke paa, at ved
kommende Hjem vil forstaa Nødvendigheden af at hjælpe sine 
Sønner, saavidt det staar til dem, til et mere tilfredsstillende Ex- 
amensudfald næste Gang, og det, hvad enten Sagen angaar Hoved
karakteren eller den, de har faaet for Orden og Opførsel, saafremt 
ogsaa den kunde og burde have været bedre.

Det er nemlig en stor Misforstaaelse at tro, at Skolen kan 
gjøre alt. Der stilles i vore Dage sterkere og sterkere Fordringer 
til Skolen og ikke mindst til dens opdragende Indflydelse. Man 
vogte sig imidlertid for at forkvakle Skolen ved umulige Fordrin
ger; man glemme dog ikke de mange Faktorer udenfor Skolen, 
der uundgaaelig paavirker et Barns Udvikling i heldig eller uhel
dig Retning. Ikke alene for deres egentlige Karakterudviklings 
vedkommende, men ogsaa i rent intellektuel Henseende har hele 
den Atmosfære, hvori Ungdommen færdes i Hjemmet og forøvrigt 
udenfor Skolen, fuldt saa megen Indflydelse paa Opdragelsens 
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Resultater som selve den direkte Skoleundervisning. Disse uden- 
fra virkende Faktorer kan mangen Gang gjøre den bedste Skole
undervisning magtesløs, og paa don anden Side ogsaa, naar For
holdene i Hjemmet er gunstige, sætte Barnet istand til at drage 
et forbausende Udbytte af en temmelig tarvelig Undervisning paa 
Skolen.

Man handler derfor meget urigtig ved, som del nutildags 
bliver mere og mere almindeligt, at lægge Undervisningens og 
Opdragelsens hele Vægt og Tyngde paa Skolen og ved særlig 
udelukkende at lægge Skylden paa den, naar Barnets Udvikling 
ikke maatte vise ønskelige Resultater. Denne Opdragelsens For- 
læggelse fra Hjemmet til Skolen kan heller ikke undgaa at have 
uheldige Tilbagevirkninger paa Hjemmet og Familjelivet, som ved 
at befries fra Opdragelsens væsentlige Forpligtelser mister sin be- 
tydningsfuldeste sædelige Grundvold.

Heller ikke maa man overse, i hvilken Grad en Mængde 
Indflydelser fra det offentlige Liv — og særlig da i store Byer — 
er kraftig medvirkende pædagogiske Faktorer.' Jeg vil nævne de 
offentlige Fornøjelsers Karakter, Theatrels, Litteraturens og Pres
sens Beskaffenhed, almindelig, overdreven Luxus, fremtrædende 
Mangel paa Pietet og Løshed i Sæder blandt de voxne o. s. v. 
Lagde man ikke alt paa Skolens Skuldre, vilde hver enkelt maaske 
lænke lidt mere paa sine egne pædagogiske Forpligtelser.

Nei, der skal sandelig mere til end at sende sit Barn i 
Skole og overlade alt til den. Et sterkt og godt Samarbejde 
mellem Skole og Hjem er nomgjængelig fornødent, ja et Sam- 
arbeide i fuldkommen Harmoni, saa man ikke paa den ene Kant 
nedriver, hvad man paa den anden stræber at opbygge, og endog 
forvirrer Barnets Begreber om Ret og Uret. Og merker man i 
Hjemmet, at der i noget Stykke gjør sig en anden Grundsætning 
gjældende i Skolen, saa turde det være en billig Fordring, at 
man ved at sætte sig i Forbindelse med denne (gjennem Rektor 
eller Ordinarius) søgte at komme til Overensstemmelse i saa Maade 
og lade Barnet imidlertid være udenfor Forhandlingerne. Aller
mindst maa dog nogen Fader falde paa den Urimelighed at lade 
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Karakterbogen være Midlet til en Skriftvexel mellem Skole og 
Hjem, hvorved Sagen jo vil komme til at plæderes for Barnets 
Forum og ganske sættes paa Hovedet.

1 Skolen forlanger vi Sanddruhed hos Discipelen, utilsløret, 
uforliet, aaben, ubetinget Sanddruhed, tillidsfuld Sanddruhed, ikke 
Sanddruhed med Lempning efter Omstændighederne, ikke Sanddru
hed med Tilsætning af Usandfærdighed i enkelte Stykker, ikke 
Sanddruhed, sat saaledes paa Skruer, at man paa Sæt og Vis kan 
komme fra sine Ord, om det kniber. Kræves et Vidnesbyrd af 
en Discipel, saa siger han, hvad han ved, hverken mere eller 
mindre.

Se, det er et Krav, som jeg i min 47aarige Skolegjerning 
stadig har gjort gjældende, og det er ikke til at beskrive, hvor 
glad jeg blev i Gutter, som i dette Kardinalpunkt — det være 
sig i store eller smaa Sager — bestod Proven, Gutter, som aldrig 
vilde besmitte sine Læber med nogen Usandhed, men saa mig 
tillidsfuldt i Øjnene og gav mig oprigtig og ærlig Besked, om
gjordede om sine Lænder med Sandhed, som Apostelen kræver. 
«Jeg har ingen større Glæde end denne, at jeg hører mine Børn 
vandrer i Sandheds— vidner en anden Apostel. Det Ords Dybde 
skaffede saadanne Disciple mig en velsignet Forstaaelse af i slige 
Stunder, og derfor var de ogsaa saa vel skikkede til at skabe en 
sand og ufordunklet Glæde i en Skolemands Bryst.

At bekjende den fulde og hele Sandhed om sig selv, naar 
man staar ligeoverfor Forældre eller Lærere, kort enhver, som 
har at byde og raade over os, — det er da endda ikke saa van
skeligt, kan man sige; værre er det, naar det gjældcr andre, f. 
Ex. ens Kamerater. Nu vel, jeg skal indrømme det, — det viser 
sig ogsaa, at her lider endog ellers brave Gutters Sanddruhed 
Skibbrud, da de ikke kan klare Forholdet mellem Pligten mod 
Lærer og Pligten mod Kamerater. Og i dette Stykke er der endog 
temmelig stor Forskjel paa de forskjellige Aldre og dermed de 
forskjellige Klasser. I de lavere Klasser staar saaledes Sanddru
heden høit; der giver Gutterne slrax aabent og ærligt og med 
Barnets elskelige Tillidsfuldhed fuldstændig Besked baade om sig 
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selv og Kamerater, i Mellemklasserne har man vanskeligst for at 
klare Situationen, paa det øverste Trin aabenbarer sig ogsaa her 
en stor Karakterforskjel, men oftest dog i den Retning, at For
klaringen bliver saa knap som muligt, og at man vil nødig ud 
med Sproget, saa at man først ved indgaaende Examination kom
mer frem med Sagens alle Aktstykker, som alene og som først 
kan tjene til Grundlag for en retfærdig Bedømmelse.

Hvad Hensyn skal der da af den brave Discipel tages til 
Kameraterne, paa samme Tid som han af al Magt skal undgaa 
at krænke sin Sandhedskærlighed?

Et Exempel lige ud af Livet paa Skolen skal kunne oplyse 
Tingen.

En Rude f. Ex. er knust i en Klasse. Gjerningsmanden mel
der sig ikke og krænker allerede derved § 11 i Skoleloven, som 
siger: «Skulde nogen Discipel enten under Opholdet paa Lege
pladsen eller ved anden Ledighed ved Uforsigtighed volde nogen 
Skade paa Bygning eller Inventarium, har han strax at anmelde 
saadant for den inspicerende Lærer eller ogsaa for sin Klasses 
Ordinarius«. Saa træder Ordinarius ind i Klassen, og strax ser 
han, hvad der er passeret. Hvem har gjort det? spørger han. 
Almindelig Taushed. Gjerningsmanden tier, Kameraterne tier, — 
alle ved Besked, men tier og — forsynder sig alle; grovest na
turligvis den, der slog Ruden itu, men dernæst alle de andre, som 
saa det. Ordinarius henvender sig til nogle enkelte Disciple, og 
disse siger meget sagte, at de ikke ved noget og — lyver, nu 
lydelig, nys ved sin Taushed. De lyver altsaa for at hjælpe en 
Kamerat mod Læreren. Et elendigt Kameratsforhold, bygget paa 
Usandfærdigheds løse, vaklende Hængedynd! Ynkelige Kamerater, 
som vil hjælpe Usandfærdigheden til at brede sig i Klassen iste- 
denfor trofast at bistaa med at udrydde den, — ynkelige Kame
rater, som vil styrke en Kamerat i sin Løgnagtighed istedenfor 
at hjælpe ham til at lære Sandfærdighed, dette saa særdeles vig
tige Fag, hvori han viser sig at være en saa jammerlig Stymper, 
— og det en Kamerat, som paa den Maade røber, at han ikke 
har noget imod, at en anden i Klassen bliver mistænkt for at 
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have gjort det, naar han bare selv kan hytte sit Skind og for
blive skjult. Fortjener dog en saa lumpen Kamerat et saa stort 
Offer, som ydes ham her af hans Meddisciple! Jeg mener nei—- 
og atter nei.

Men de vil ikke «sladre», heder det, — ja, saa lyder det 
taabelige Snak, som ikke kan adskille løs, upaakrævet, letsindig, 
ondskabsfuld, af 3/i Løgn og ’/< Sandhed sammenspundet Tale 
— thi det er min Definition af Sladder — fra et Vidnesbyrd for 
dem, der baade efter guddommelige og menneskelige Love har 
Myndighed og Ret til at fordre et saadant.

Nei Sladder er ogsaa mig rigtignok modbydeligt, og for Slad
der holder vi af al Magt Skolen fri og tager flen Ting ganske 
alvorlig. En god kameratslig Aand soger vi derimod at. fremelske 
og ikke mindst ved at fremholde Kameratens og Vennens uefter- 
givelige Pligt til at sige den anden fuld og grei Besked og ikke 
lade fem være lige, naar han virkelig vil gjore sig fortjent til 
Hædersnavnet en god Ven, en trofast Kainerat.

Hvordan skulde nu det sande kameratslige Forhold i det 
nævnte Tilfælde her komme til sin Ret? vil man spørge. Allerede 
ved det første Forhør vil Ordinarius have gjort sine Studier, 
allerede vil han have lagt Mærke til, hvorledes flere Gutter saa 
saare nødig har fortiet det, de saa godt vidste, hvorledes det har 
gjort dem ondt, og de har krympet sig ved paa den Vis at bistaa 
en Kamerat. Der er imidlertid ikke længer Stunder til en læn
gere Forhandling om den Ting nu, der skal læses i Timen; saa- 
meget forstaar imidlertid Gutterne, at han ikke vil lade sig nøie 
med et saa utilfredsstillende Resultat, at hos ham er gjemt ikke 
glemt, og at den Sag nok bliver optaget til fornyet Behandling. 
Med dette Indtryk hos begge Parter gaar han over til Timens 
Gjerning og tænker: kommer Tid, kommer Raad. Er det nu den 
rette Aand i Klassen eller hos nogle Gutter ialfald i den, saa 
piner denne Fortielse dem i den Grad, at det bliver dem uud
holdeligt, og de stikker Hovederne sammen for at blive enig om, 
hvad her er at gjøre. De fatter da den Beslutning, at ikke en 
af dem — thi strax vil det da hede i Guttesproget: han gjør 
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sig vigtig, — men 2—3 af dem skal gaa hen til den Gut, som 
har givet Anledning til denne ubehagelige Historie, og raade ham 
til strax at henvende sig til Ordinarius og fortælle ham Sammen
hængen, idet de derhos lader ham forstaa, at gjør han det ikke, 
saa vil de gjøre det. Paa den Maade søger de som gode Kame
rater at faa Sagen ordnet, om de end maa føle en Braad i sin 
Samvittighed, fordi de ikke fra først af tog Tingen paa en bedre 
Maade, og maa vente et bebreidende Ord af Ordinarius i den 
Anledning.

Men er der ikke saapas Kraft i Klassen, — er den ussel 
nok til at lade det staa til uden at foretage sig noget, saa risi
kerer den noget langt værre. Gutterne har ikke været længe i 
Skolen, før de merker, hvorledes Lærerne ikke sparer nogen Møie 
for at komme tilbunds i en Sag, naar de først har begyndt at 
undersøge den. Jeg kan derfor fra mit eget lange Skoleliv baade 
som Discipel fra nederst til øverst i Trondhjems Kathedralskole 
under Rektor Bugge og som Lærer ved Skiens og Kristiania 
Statsskoler og nu som Rektor ved denne ikke huske et eneste 
Tilfælde, hvor det viste sig umuligt at faa Sandheden frem, naar 
Lærerne bestemte sig dertil, koste hvad koste vilde. Det kunde 
stundom tage lang, meget lang Tid; men frem kom den, enkelte 
Gange ad de forunderligste Veie. I denne Forbindelse er det mig 
en kjær Pligt at omtale Kristiania Kathedralskole under Rektor 
Vibes Bestyrelse. Den Humanitet, som prægede hans Personlig
hed, forplantede sig baade til Lærere og Disciple, og en Sanddru
hedens Aand gjennemtrængte hele Discipelskaren, saa jeg ofte 
maatte baade forundre mig og høilig glæde mig derover. De for
stod, at den, som har gjort noget galt og bagefter vil tie sig fra 
det eller endog lyve sig fra det, han synder dobbelt, — de for
stod, at det var en daarlig Kamerat, som ved ikke strax at melde 
sig selv vilde kaste Mistanken over paa en uskyldig, — de for
stod, at skulde det kunne hænde, at den skyldige ikke angav sig 
selv, saa havde de andre den Forpligtelse at oplyse Tingen, og 
derfor faldt det ikke engang nogen ind ikke at melde sig selv. 
Det blev da heller ikke nogen Scene eller noget tidsspildende 
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Forhør i nogen Klasse der paa Skolen, men alt ordnet i en to 
tre til gjensidig Tilfredshed — og i al Stilhed. Jeg glemmer 
ikke, hvorledes en Gut bestod Prøven engang paa den hæderligste 
Maade, saa jeg husker det saa godt, som det var passeret for 
nogle Dage siden. Nogle af os Lærere stod i Friminuterne sam
men i Lærerværelset og talte med hverandre. Inspektøren havde 
ringet ind, og Gutterne i V var kommen op i sit Klasseværelse, 
som stødte umiddelbart til Lærerværelset, og Døren til samme 
stod aaben. Saa hørtes et uhyggeligt Hyl fra Klassen. Ubehage
lig berørt deraf gaar jeg ind ; jeg skulde netop læse der. Hvem 
var det, som kom med den ækle Lyd? spørger jeg grætten, og da 
Svaret ikke kom saa hurtig, som jeg forlangte, stampede jeg i 
Gulvet og spurgte engang til. Øieblikkelig reiste Jørgen Wind sig 
op — det var Guttens Navn — og sagde helt forskrækket over, 
at jeg tog det saa ilde op: det var mig. Med et Par Bemerk- 
ninger om det upassende i saadanl Skraal var saa den Historie 
forbi. Dog, jeg skylder Sandheden at tilføie — ikke ganske. 
Med Wind var jeg særdeles fornøiet, saa meget mere, som Gut
ten neppe havde lagt Merke til, at der stod Lærere i Værelset 
ved Siden, mindre med mig selv ; jeg maatte bebreide mig, at jeg 
havde taget Tingen for strengt, for voldsomt, og kunde derved 
let have fristet Gutten over Formuen, naar han saa mig saa ær
gerlig og maatte frygle for at risikere noget af hvert ved at staa 
frem. Denne mindre taktfulde Optræden var mig en Lærepenge 
for al Fremtiden. Men hvor jeg holdt af den Discipel bagefter, 
hvis Sanddruhed desuagtet havde bestaaet en saa vakker Prøve 
og feiret en saa. skjøn Triumf! Senere traf jeg ham som Sag
fører paa min Tromsøreise i 1870, og enhver kan forstaa, hvor 
kjært det Møde var mig og — som jeg saa — ham ikke mindre, 
om end for kort, til at hin Historie blev nævnt mellem os.

Men Sanddruheden kan i en Skole ogsaa i en anden Hen
seende vise sig hos en og anden at staa paa svage Fødder. Eller 
hvad skal man sige om Fusk? Naar en Discipel, som er tynd 
nok i Faget, kommer paa Skolen med en Stil, som har en paa
faldende, ja foruroligende Lighed med en flink Discipels, er han 
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da i Sandhed ? Ikke nok med, at han ved at gaa saadanne Krog- 
veie intet lærer; men han er jo paa den Maade en slet og ret 
Bedrager. Han vil tilsnige sig en Karakter, som han ikke for
tjener; forsætlig lægger han an paa at bedrage sin Lærer, som 
dog med Lethed gjennemskuer hans Færd, men ogsaa ligeoverfor 
sine Kamerater opfører han sig lumpent ved sin Uredelighed, ved 
paa uærlig Maade at ville optage Konkurrencen med dem, og daler 
da ogsaa grundig i deres Øine. Han behøver jo blot at faa et 
Extemporalarbeide, saa falder de laante Fjedre af, og han staar 
der blottet i al sin Jammerlighed og Nøgenhed. Og hvad skal 
vi sige, naar Forvorpenheden og Fræklieden gaar saa vidt, at han 
endog til Examen bringer Fuskelap med sig? Saadant kan jo 
hænde paa en Skole. Et er vist: Fortsætter han paa den Vei, 
kan lian komme did, hvor enhver Forbryderbane ender. Hvor 
velsignet derfor for enhver Skole, naar den liar Lærere mod 
Øine, Øren og alle Sanser usvækkede og med baade Evne og 
Vilje til at bruge dem!

Ærlighed varer længst, siger et gammelt Ord; jeg tænker 
nok, man staar sig paa altid og allevegne i al sin Færd at holde 
sig til Sandhedens ærlige, oprigtige, trygge og jævne Vei, isteden- 
for allerede i Skoledagene at opøve sig til at gaa Krogveie, til 
at døve Samvittighedens advarende Røst og overlage et besværligt 
og ængstende, ja hjertebeklemmende Vagthold for ikke at opda
ges. Kun den sanddrue Discipel kan løfte Hovedet frimodig op, 
se Folk i Øinene og styrkes paa Veien ved Sandhedens frigjørende 
.Magt; thi kun den, som Sandheden faar frigjort, er virkelig fri. 
Om han saa trods sin Flid og sit Arbeide engang imellem staar 
der med et ærligt 6-tal istedenfor et uredelig bekommet 2 eller 
3, saa staar han dog der med blankt Skjold og kan trøste sig 
med Peter Tzars Ord : Svenskerne faar slaa os, indtil vi lærer 
at slaa dem. Det er paa den Maade, det bliver Mand af Gutten, 
som staar paa egne Ben og allerede i Skoledagene har lært sig 
til at være selvhjulpen, en Mand med Karakter, som i sin Tid 
vil aftvinge Medborgere Agtelse og Respekt.

Jeg gaar over til et andet Punkt. Som man ved, har vi et 
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Discipelbibliothek ved denne Skole. Selv har jeg foranlediget dets 
Oprettelse, og selv er jeg dets Bibliothekar. Det er godt, at en 
Discipel efter sin Alder ved Siden af sine Skolebøger ogsaa faar 
en lettere Lekture i sine Fristunder at ty til. Men den Behand
ling, disse Bøger nndergaar i Disciplenes Hænder, er mangen Gang 
bedrøvelig nok. Blade og Billeder rives tid, og Bogen bliver de
fekt. Eller saa tilsvines Bogen af urene Hænder. Det er gaaet 
saa vidt, at Bibliothekets Bøger er bleven solgte, ja at Laantage- 
ren endog har taget dem med over til Amerika. Andre Laan- 
tagere har, som de fortæller, paa denne eller hin Maade mistet dem 
og maattet afvises fra Bibliotheket for Fremtiden. Ogsaa paa 
denne Vis faar man et Indblik i Forholdene i Hjemmet og den 
slappe Kontrol ofte med Børnene der. Behandles Bibliothekets 
Bøger saaledes, kan man nok forstaa, hvorledes det gaar deres 
egne Bøger. Det er godt, om Forældre er nøie med don Ting 
og sørger for Skolerandsler, at Bøgerne ikke skal ødelægges af 
Hegn og Snedrev fra og til Skolen. Ogsaa' her viser sig en stor 
Forskjel paa de forskjellige Gutter. Kun de færreste forstaar at 
behandle Bøger — denne kostbare Vare — paa sømmelig Vis. 
Men disse kan da ogsaa ved sit Forhold give mig Lyst til at 
aabne Bibliothek-Skabene til Udlaan. Nylig glædede en Discipel 
mig paa en eiendommelig Maade, og det var et saa sjeldent Til
fælde, at det fortjener at omtales til Efterligning. Blandt de Bø
ger, han havde laant, var en kommen bort. Han vidste god 
Besked om, hvilke og hvor mange Bøger han havde i Laan — 
det er sandelig ikke alle Gutter, som har Rede paa den Ting — 
men en Bog manglede, og han maatte tro, at den formelig var 
stjaalet. Saa indkaldes alle Bøger til Tilbagelevering. Gutten 
indfinder sig paa den tillyste Tid med de andre Bøger — det er 
sandelig ikke alle Gutter, som gjør det; somme maa atter og atter 
manes til at komme med Bøgerne og volder saaledes baade Or- 
dinarier og Rektor et Extra-Bryderi — og forklarer Sammenhæn
gen med den bortkomne og savnede, men tilføier — og det var 
det, som her skal fremhæves til Guttens Ros, da sligt, i sig selv 
saa selvsagt og rimeligt, saa fabelagtig sjelden indtræffer — til-
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føier, siger jeg, at han allerede har gjort Anstalter til at skaffe 
en ny. Faa Dage efter indfinder han sig paa Kontoret og leverer 
mig et nyt Exemplar af Bogen i komplet Stand. Som enhver kan 
forstaa, havde Gutten i sin Forlegenhed, strax han gjorde denne 
kjedelige Opdagelse, gaaet med sin Sorg til sine Forældre, og 
det er altid den bedste Vei at gaa, — de ved bedst 
Raad for Uraad.

Nu og da har jeg faaet Spørgsmaal, om jeg ganske har op
givet enhver Tanke om Udflugter med Gutterne, som jeg engang 
interesserede mig saa meget for. Den væsentligste Grund til, at 
der saa længe har været en Stans med den Ting, er simpelthen 
den, at alle har udslidt sine Uniformsbuxer, og med Sansculotter 
finder jeg det ikke ganske passende at besøge nogen By. Imid
lertid kan vi jo indskrænke os til kortere Landsture, og da jeg 
allerede har erfaret, at Gymnastiklæreren er stemt for det samme, 
er det saaledes godt Haab om, at disse Udflugter, som jeg frem
deles sætter stor Pris paa og tror Skoleungdommen har over- 
maade godt af, kan blive optaget paany, inden Aar og Dag er 
omme. Men Betingelsen er Flid og god Opførsel i alle Klasser 
fra nederst til øverst, saa den nødvendige Tid til saadanne Ud
flugter kan afsees uden Skade for den egentlige Undervisning.

Flere Disciple forlader med denne Dag Skolen og træder 
med de Kundskaber, de har erhvervet, ud i Livets praktiske 
Gjøremaal. De skal vide, at har de først været Disciple her, saa 
er et Baand knyttet mellem dem og Skolen saa sterkt og fast, at 
vi Lærere følger dem fremdeles med levende Interesse og Delta
gelse i deres øvrige Liv. De har saaledes i sin Magt at berede 
os Lærere enten Glæde eller Sorg, alt eftersom deres senere For
hold i Livet bliver. Maatte de da bygge paa den Grundvold, her 
er lagt, saa at de aldrig gjør Skolen Skam, maatte de aldrig 
glemme de indtrængende Formaninger, der er lagt dem paa Hjerte 
saavel ellers som særlig ved Skolens Ugeandagter, naar Dødens 
Vei og Livets Vei efter Texternes Medfør er fremstillet for dem, 
ja maatte de altid have ham for Øje, der ser dem i den løn
ligste Vraa og skal betale enhver efter sine Gjerninger!
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Men Skolen bliver aldrig gammel, den er evig ung. Gaar 

ældre Disciple ud, kommer andre ind i deres Sted. Nyoptagne 
Disciple indtager deres Plads Velkommen herind byder jeg disse 
idag. Her skal I, som jeg haaber, befinde eder vel, kjære unge 
Venner, som idag har bænket eder blandt Skolens Discipelskare. 
Velkommen skal I være indenfor Skolens fredlyste Hegn. Op
fører I eder som brave Disciple, skal eders Skolegang blive lys 
og glædelig, ja rent ud fornøjelig, og da har I alt godt at vente 
og intet at frygte eller grue for. Velkommen skal I være 1

Ferierne vinker os allerede. Efter en lang og anstrængt Ar
bejdsdag kommer Hvilens Tid. Skolelivet har den Art. Skolelivet 
behøver en saadan Afveksling. Jo mere vedholdende og energisk 
der arbeides, des nødvendigere bliver Hvile, for at ny Kraft kan 
vindes til nyt Arbeide; — og derfor har vi Ferier. Baade Lærere 
og Disciple, og de første ikke mindst, — trænger en saadan Hvile. 
Det er paa Lærernes trofaste Arbeide, en Skoles Trivsel beror. 
Som Lærerne er, saa er Skolen. Hvor stille og jævnt og hygge
ligt og lunt har ikke Samarbeidet været mellem det nuværende 
Kollegiums baade yngre og ældre Lærerkræfter I Hvor let er det 
ikke at bestyre en Skole, hvor Arbeidet passes saa godt af hver 
især, at Rektor kan være fuldt forvisset om, at al Øientjeneste 
er banlyst, fuldkommen rolig for, at alt er i Orden, hvad enten 
han er paa Skolen eller ikke. Derfor er det mig en kjær Pligt 
i denne Forsamling offentlig at takke samtlige Herrer Lærere for 
Aarets Arbeide og ønske dem kvægende, styrkende, forfriskende 
Ferier til Indsamling af nye Kræfter til fortsat Arbeide.

Men en kristen Skole — og det skulde dog ogsaa denne 
Skole fornemmelig være — tor ikke blive staaende derved. Den 
faar først og sidst og stadig sørge for, at han ikke sidder fattig 
paa Tak, fra hvem al god og al fuldkommen Gave alene kommer, 
ham, i hvem vi er, lever og røres, ham, som sendte os det 
bedste, han eiede, sin egen Søn, den største af alle Barnevenner, 
der alene kan lære os, hvad vi Lærere skal være for de Børn, 
der betroes os, og som han engang vil kræve af vor Haand. 
Glemsomhed i dette Stykke vilde være at ende Skoleaaret med 
en grov og skjæbnesvanger Forsyndelse. — — — — —-------
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Da Rektors Ferier mod Departementets Samtykke var for
længet til 15de Septbr., for at lian kunde deltage i Sedeligheds- 
konferencen i Kristiania, var Overlærer Bruun imidlertid konsti
tueret Rektor, som desuden i Forening med Adj. Lind og Kand. 
Munk overtog lians Undervisningstimer under hans Fravær. Da 
Adjunkt Berg ikke kunde tiltræde sit Embede før 5te Oktober, 
konstituerede Departementet Premierløitnant Karl Kase i hans 
Post fra Skoleaarets Begyndelse til hans Komme. Efterat Adjunkt 
Nes havde haft Tjenesteledighed i Skoleaaret 1893—94, overtog 
han atter sit Embede fra Skoleaarets Begyndelse, men blev i Be
gyndelsen af Februar syg og erholdt Departementets Tilladelse til 
at konsulere en Specialist i Nervesygdomme i Kristiania. Siden 
den Tid har han ikke gjort Tjeneste ved Skolen, men cand. mag. 
Alexander Kjelland vikarieret i hans Post fra 14de Febr. For
øvrigt har kun de Herrer Gundelaeli og Petersen været sygmeldt, 
resp. 8de—12 Decbr. og 22de Marts KL 11—23de.

III. Disciplenes Antal m. m.

Anm. Ved Bestemmelsen af Disciplenes Gjennemsnitsalder er 1ste September 1894 
taget som Udgangspunkt.
E betyder Engelsklinjen, L Latinlinjen.
3 G i dette Skoleaar ikke i Virksomhed, og følgelig ingen Ex. artium i 1895 
ved denne Skole.

1 8 9 4 18 9 5 Gjennem
snits
alder.

Nor
mal

alder

Hjemme
3die
Kv.

4de 
Kv.

1ste 
Kv.

2det 
Kv.

I
By

paa 
Land.

Middelskolo I 16 15 15 15 10712 9 16 »
II 23 23 22 22 11712 10 23 »
III 22 22 22 22 12712 11 22 »
IV
IV

E
L

24
7

25
7

23
7

23
7

14712
13712

’12 21
7

3 
»

V E 18 17 16 15 14712
f13

16 2
V L 4 4 4 4 14712 4 »
VI E 9 9 9 9 15712 lu 7 2
VI L 6 6 6 6 15712 141 6 »

Latingymnasiet 1 3 3 3 3 16712 15 2 1
2 6 6 6 6 16’712 16 5 1

138 137 133 132 129 9
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IV. Fagfordelingen.
I. Rektor Bodtker. 

(BilJiothckar).
Latin 2 G.................... li T.

1 G.................... 6 »
G.................... 3 »

Historie VI................... 3 »

18 T.

2. Overlærer Bruun.
(Onlinarius i Gymnasiet).

Græsk 2 G................. li T.
1 G................ (i »

G................ 1 »
Norsk G................ 2 »

1 G................ 1 »
VI................ 3 »

Oldnorsk 2 G................ 2 »
(Efter Jul) 1 G................ 1 »
Fransk G................ 2 »

1 G................ 1 »
(Før Jul) 1 G................ 1 »

25 T.

3. Adjunkt Bodtker.
(Ordinarius i IV. Inspektør for Lærerv.)
Religion G................ 1 T.

2 G.................. 1 »
VI.................. 2 »
V.................. 2 »

Engelsk VI E................ 5 »
VE.................. 5 »

IV E.................. 5 »
Fransk VI................ 2 »

V.................. 2 »

25 T.

4. Adjunkt Lind. 
(Ordinnrlns i VT).

Latin IV L.................. 7 T.
Norsk V.................. 3 »

IV........... ..  4 »
Tysk 1 G.................. 1 »

VI.................. 3 »
VI E.................. 1 »

V.................. 3 »
VE.................. 1 »

23 T.

5. Adjunkt Nes (og Vikar).

Tysk IV................  4 T.
III.................... 5 »

Lalin VI L..................... 7 »
V L.................... 7 »

Geografi IV..................... 2 »

25 T.

6. Adjunkt Berg.
(Ordinarins i V. Inspekt. for Samling.)

Math. Fag 2 G......... 3 T.
1 G......... 2 »

VI .... 6 »
V......... 5 »

Naturkundskab VI......... 2 »
V......... 3 »

IV......... 2 »
Geografi VI.......... 2 »

25 T.
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7, Klasselærer Petersen. 
(Ordinarius i III).

Mal h. Fag IV............ 6 T.
III........... 5 »

Geografi V............ 2 »
III........... 2 »

Historie III............ 4 »
II........... 3 »

Maturkundskab III........... 2 »
II........... 2 »

26 T.

8. Klasselærer Gundelach.
(Ordinarius i I).

Tegning VI E................. 1 T.
VE................ 1 »

IV E................ 2 »
III................ 2 »
II................ 2 »

Religion IV................ 2 »
III................ 3 »
II................ 3 »
1................ 3 »

Norsk (Tysk) 1................ 8 »
27 T.

9. Klasselærer Munk. 
(Ordinarius i II).

Historie G..................... 2 T.
2 G..................... 1 »
1 G..................... 1 »

V...................... 3 »
IV...................... 3 »

Tysk II....................... G »
Norsk III....................... 5 »

II...................... 5 »

26 T.

10. Klasselærer Langlo.
Skrivning III............. 2 T.

Il.............. 3 »
1.............. 4 »

Regning II.............. 4 »
I............. 4 »

Geografi II.............. 2 »
1............... 4 »

Historie 1................ 3 »
Natnrkundskab l............. 1 »

27 T.

II. Gymnastiklærer Adj. Bedtker. 

Le.gemsovelser (Gymnastik, Exer- 
citie og Svumning)......... 9 T.

12. Sanglærer Klassel. Gundelach.

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

Anm. Alle Snngtimer og af de 9 Gymnastiktimer samtidig 6 henlagte 
til Kl. 11,15—11,55, 3 derimod til Kl. 12,7—12,55.
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V. Timefordelingen-
M i d d e 1 s k o 1 e n. L a C i n g y m n a s i e t.

Klasse r. I Il i III IV V VI 1. G. 2 G.

Religion . . 
Modersmaal 
Oldnorsk. . 
Latin.........  
Græsk .... 
Engelsk. . . 
Tysk.........
Fransk . . . 
Historie. . . 
Geografi . . 
Naturkundsl 
Matli. Fag. 
Tegning. . . 
Skrivning .

ab

Sum

8
3
5

3 2 2
3

2
1

6
6

3f

4

i

1

1

2
6
6

2

3
1

2
i 2

4
2

2
2

2
2

2

27|30 | 30

2
2
6

3
2
3
2
3

1

1

30 | 30

3
2

2
2
6

30

1
2 **1

1

2

1

3

30

2
2

Gymnastik. . . .
Sang................

4 I 4 4
2 j 2 | 2

3
2

3 i 4
2 | 2

4
2

Fritaget for Fransk var 13, for Sang 30, for Legemsøvelser 15.

VI. Undervisningen.
(Efterfølgende Opgaver er i alt væsentligt et Aftryk af ved

kommende Læreres egen Indberetning om, hvad hver især i Aarets 
Løb har gjennemgaaot).

a. Middelskolen.
Modersmaal.

I. (Gundelaeh) 1ste halvaar 8 timer, 2det do. 5 timer. Læst 
og repeteret udvalgte stykker af S. W. Hofgaards lille grammatik.

*) o: efter Jul, da en af 1 G’s franske Timer anvendes til Oldnoisk.
**1 a: før Jul, da Oldnorsk endnu ikke læses i 1 G.
f) efter Jul, taget af de 8 norske Timer.
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I første lialvaar er 1 time anvendt til læsning i Panss og Lassens 
læsebog, 2det skoletrin. Deklamation 1 time ugentlig, diktat 2 
timer og resten analyse.

II. (Munk) 5 timer. Læsning efter Panss og Lassens læse
bog, 2det skoletrins 2den afdeling. Følgende digte er lærte 
udenad: 1. Mit fødeland. 2. Gamle Norge. 3. Skuldens Ion. 
4. Kokosnødden. 5. Da jeg var lille. 6. Lærebogen. — Det 
vigtigste af sætningslæren og formlæren efter Hofgaards lille gram
matik. Analyse et par gange ugentlig efter Platous eksempel
samling. Diktat 1 å 2 gange ugentlig.

III. (Munk) 5 timer. Læsning efter samme læsebog, 2det 
skoletrins tillæg. Følgende d i g t e er lærte udenad : 1. Buesnoren. 
2. Nøkken i kvernen. 3. Magnus den blinde. 4. Dansk natio
nalsang. 5. Pleiebarnet. 6. Sømandssang. 7. Fiskergutten. 8. 
Matrosen. 9. Sæterjentens søndag. Hofgaards lille grammatik 
repeteret. Analyse et par gange ugentlig efter ovennævnte læse
bog og Platous eksempelsamling, der ogsaa er benyttet til mundt
lige øvelser i at sætte komma — 1 første lialvaar 1 å 2 diktater 
ugentlig; i andet lialvaar afvekslende diktat og g j e n f o r t æ 11 i n g 
1 time om ugen.

IV. (Lind) 4 timer. Læsning efter Panss og Lassens læse
bog, 3dje skoletrins 1ste afdeling. Følgende digte er lærte udenad: 
1. Asgaardsreien. 2. Terje Vigen. 3. Fanitullen. 4. Paa Akers- 
hus. 5. Kong Haakons gildehal. 6. Norges storting og 7. «Over 
de høie fjelde*. Læst Hofgaards lille grammatik. Analyse dels 
af diktater, dels efter Platous eksempelsamling. Af Aars’s ret
skrivningsregler er læst fra begyndelsen til £ 55: Fremmede ord.

I aarets løb 34 skriftlige arbeider, hvoraf 7 stile er skrevne 
paa skolen over følgende opgaver: 1. En udflugt i julen. 2. Ved 
søen (efter et billede). 3. Et værelse (efter et billede). 4. Haren 
(efter et udstillet exemplar). 5. Hunden. 6. Da jeg faldt i van
det og 7. Naaar vi er ude og bader os.

V. (Lind) 3 timer. Læsning efter sammes læsebog, 3dje 
skoletrins 2den afdeling. Repeteret Hofgaards lille grammatik. Af 
Broch og Seips »Kortfattet norsk og dansk literaturhistorie* er 
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læst fra begyndelsen til tillægget pag. GO. Af Aars’s retskrivnings
regler er læst afsnittene om store bogstaver og om skilletegnene.

18 stile skrevne over følgende opgaver: 1. Et minde fra 
sommerferierne. 2. Renen. 3. Paa dampskibsbryggen. 4. Lodsen 
og hans liv. 5. Vore samfærdselsmidler tillands. 6. Vandets nytte. 
7. De vigtigste næringsveie paa Nordmøre. 8. Hertug Adolf af 
Nassau (fra tysk). 9. Fortæl om de fornøjelser, vinteren bringer. 
10. Fortæl om vort lands vigtigste rovdyr. 11. En heltinde (fra 
tysk). 12. Et besøg ombord i emigrantskibet. 13. Et vinterland
skab. 14. I fiskeværet. 15. Stenkullene og deres anvendelse. 
16. Fuglenes betydning. 17. En tur tilfjelds. 18. Krigsvaaben 
før og nu. Samtlige stile er skrevne paa skolen, idet hveranden 
uge en time er afstaaet fra geografiundervisningen, hvorved eleverne 
har faaet to sammenhængende timer til at fuldføre besvarelsen i. 
Desuden er skrevet 7 diktater, der er benyttede til øvelse i analyse.

VI. (Bruun) 3 timer. Af Pauss og Lassens læsebog (III) læst: 
Sagaen om Gunlaug Ormstunge og Skalde-Ravn; Folkeviserne: 
Tor og Loke, Elvehøi, Den onde stedmoder, Kristian den andens 
vise; Af «Den norske dale-vise»; Jakob von Tybo (2den akt); Om 
de norskes karakter; Af «Bergéns beskrivelse«; Af «Moralske tan
kers ; Hakon jarls død; Hyttens skjønhed; Hans Jakobsens ost; 
Protesilaos; Blind-Anne; Trækfuglene vender hjem. — Litteratur
historie : Broch og Seip (for middelskolen). Lidt om troper og 
figurer og lidt om digtarterne. Metrik efter tillægget til Hofgaards 
grammatik. Følgende stile skrevne paa skolen i særskilte efter
middagstimer: 1. Ild og vand er gode tjenere, men slemme herrer. 
2. Hvoraf kommer det sig, at saa mange udlændinger besøger vort 
land om sommeren? 3. Om jernets nytte. 4. Om vore husdyr 
og deres nytte. 5. En sammenligning mellem bylivet og land
livet, fordele og mangler. 6. Ethvert dyr har af naturen sil verge. 
7. Gjengiv indholdet af folkevisen <Den onde stedmoders. 8. Om 
luften og dens anvendelse i menneskets tjeneste. 9. Om de for
dele og ulemper, som sne og is medfører. 10. Fortæl om dyre
livet i vore skove. 11. Om vore skoves nytte. 12. Om damp
kraften og dens anvendelse i menneskets tjeneste. 13. Mennesket 
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og dyret (en sammenligning). 11. Om mennesket som skabnin
gens herre. 15. Hvad vaaren bringer af liv og virksomhed. 16. 
Om vasdragenes betydning for vort land. 17. Om fuglenes be
tydning i naturens og menneskets husholdning. 18. Naturen og 
livet i Norge om vinteren.

Ty sk.
I. (Gundelaeh) 3 timer, andet halvaar. Læst og repeteret 

«Tysk læsebog for begyndere« af adj Lassen til side 16.
II. (Munk) 6 timer. Af Lassens tyske læsebog for begyndere 

læst fra begyndelsen til »Konjunktiv« samt flere af de sammen
hængende stykker til pag. 73 (3dje ndg.) «Der Winter«. Skrift
lige øvelser 1 gang om ugen.

III. (Nes, senere Andersen) 5 timer. Af Lassens »Tysk læse
bog for begyndere« er læst fra pag. 69—128 med forbigaaelse af 
enkelte stykker. Formlæren læst efter Løkkes kortfattede gram
matik. 1 gang ugentlig stil paa skolen.

IV. (Nes, senere Andersen) 4 timer. Af Pauss og Lassens 
« Tyske læsestykker« fra begyndelsen til pag. 56 mod forbigaaelse 
af enkelte stykker. Formlæren læst efter Løkkes kortfattede gram
matik. 1 gang ugentlig skolestil efter Knudsens stiløvelser, 1ste 
afdeling.

V. (Lind) 4 timer, hvoraf 1 time med engelsklinjen alene. 
Af Pauss og Lassens »Tyske læsestykker« fra pag. 64: «Der 
Husar in Neisze« til pag. 99: «Der Halm«. Af Løkkes »Kort
fattet tysk grammatik« ved Johanssen er læst fra S Substan
tivernes tal og kasus til § 127: Om verbet. Ugentlig en ekstem
poralstil dels efter Knudsens, dels efter Hofgaards stiløvelser.

Engelsklinjens særskilte time er anvendt til mundtlig over
sættelse efter Knudsens stiløvelser.

VI. (1And) 4 timer, hvoraf 1 time med engelsklinjen alene. 
Af sammes læsebog fra pag. 134: «Das Vogelnest« til pag. 205: 
Ans »Egmont« og følgende digte: Heidenrøslein, Erlkonig, Belsazar 
og Liitzows wilde Jagd. Løkkes grammatik læst i sin helhed. 
Dels efter Knudsens og dels efter Hofgaards stiløvelser hver uge 
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en ekstemporalstil, ialt 34, der er skrevne paa skolen i særskilte 
eftermiddagstimer.

Engelsklinjens særskilte time er anvendt til mundtlig over
sættelse efter Knudsens stiløvelser.

Fransk (Bodtker)

V. 2 Timer. Af «Fransk Læsebog af D. F. Knudsen og N. 
Th. Wallem« tfor Middelskolen) er læst og repeteret fra Begyn
delsen til Bag. 22 (I Afdeling ud). Væsentlig Vegt er lagt paa 
Udtalen. Det vigtigste af Formlæren er indøvet efter «Fransk 
Grammatik af D. F. Knudsen« i den i Læsebogen angivne Orden.

VI. 2 Timer. Samme Bøger. — Af Læsebogen er læst og 
repeteret fra Begyndelsen til og med Stykke 24 i II. Afdeling. 
Væsentlig Vegt lagt paa Oplæsning og Oversættelse. Formlæren 
er indøvet samt enkelte Regler af Syntaxen.

Engels k (Bødtker).

IV. 5 Timer. »Lærebog i Engelsk for Begyndere ved K. 
Brekke«. Lydlæren gjennemgaaet og indøvet efter et udenad lært 
Schema over de vigtigste Lyd, hvortil stadig er henvist under 
Læsningen. Bogen er læst ud og repeteret. Særlig Vegt er lagt 
paa Udtalen og Indsamling af Gloser. Grammatik efter samme 
Bogs IV Afsnit. De norske Stykker oversatte. — Diktatøvelser.

V. 5 Timer. «Engelsk Læsebog for Middelskolens V og VI 
Klasse ved K. Brekke» og »Westerns Grammatik for Middelskolen». 
Af Læsebogens 2den Udgave er læst og repeteret fra Begyndelsen 
til Pag. 116. Den i IV læste Lærebog repeteret. Grammatiken 
læst ud. Diktat og smaa lette Stile paa Skolen. 6 af Thora 
Goldschmidts Plancher gjennemgaaede med Samtaler paa Engelsk 
over samme.

VI. 5 Timer. Samme Bøger. Af Læsebogen er læst fra 
Pag. 116 til Pag. 211. Grammatiken repeteret og indøvet efter 
»Engelske Stiløvelser af D. F. Knudsen og Jakob Løkke«. Præ
positioner og Synonymer efter samme Bog. Stil hver Uge paa 
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Skolen. Samtaler paa Engelsk over det i Læsebogen gjennem- 
gaaede. Thora Goldschmidts Plancher benyttede. Den i IV brugte 
Læsebog repeteret.

L at i n.
IV. (1Jnd) 7 timer. Af Andersens læsebog (2den udgave) fra 

begyndelsen til pag. 38: »Spørgesætningers. Det vigtigste af form
læren efter Schreiners grammatik.

Hver uge en skolestil.
V. (Nes, senere Andersen) 7 timer. Af P. Voss’s «Udvalg 

af latinske klassikeres er læst 4 feltherrer af Cornelius Nepos'. 
Miltiades, Themistokles, Aristides, Pausanias, historiske fortællin
ger, anekdoter, betragtninger 1—38, Cæsar de bello Gallico 1 cap. 
1 —16. Af Schreiners grammatik læst formlæren og af syntaxen 
kakuslæren, 1ste tillæg til denne, supinum, gerundium, det passive 
verbaladjektiv SS 368—84, 432.

Hver uge en ekstemporalstil paa skolen og hveranden uge 
hjemmestil efter Johanssens stiløvelser.

VI. (Nes, senere Andersen) 7 timer. Af P. Voss’s «Udvalg 
af latinske klassikeres er læst Gaesar de bello Gallico, 1ste og 
2den bog, og udvalgte fabler af Fædrus.

Af Schreiners grammatik læst formlæren og det meste af 
syntaxen. Hver uge en extemporalstil paa skolen og hveranden 
uge hjemmestil efter Johanssens stiløvelser

Ueli y i o n.

I. (Gundelach) 3 timer. Vogts lille bibelhistorie læst og re
peteret til «Lidt af kirkens histories. Ligesaa Odlands udgave af 
katekismen de fem parter med Luthors forklaring, bønner samt 
enkelte stykker af hustavlen. Kirkeaaret gjennemgaaet og bjerg
prækenen gjennemlæst og forklaret. Af Salmer er lært no. 580, 
5, 26, 92, 127, 136, 138, 171, 340, 350, 351, 435, 13, 451, 
330, 44, 47.

II. (Gundelach) 3 timer. Læst og repeteret Odlands udg. af 
katekismen de 5 parter, med Luthers forklaring samt hustavlen 
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og cn del af sentenserne. Ligesaa Vogts «Bibelhistorie for borger- 
og liniere almueskoler.« fra begyndelsen til Ruts bog. Af salmer 
er lært no. 124, 4, 77, 82, 94, 97, 150, 175, 266, 375, 335, 
316, 361, 390, 20.

III. (Gundelaeh) 3 timer. Læst og repeteret samme lærebog 
de 5 parter, hustavlen og sentenserne samt kirkeaaret og guds
tjenestens ordning. I bibelhistorie læst fra Ruts bog til «Det nye 
testamente« og repeteret hele det gamle testamente efter, samme 
lærebog. Skriftlig opgave: Samuel. Følgende salmer er lærte: 
124, 11, 27, 93, 176, 275, 283, 38, 47, 66, 70, 346.

IV. (Gundelaeh) 2 timer. I bibelhistorie læst og repeteret 
efter samme lærebog fra «Det nye testamente« til « Skj ærtorsdag».

I Klaveness’ forklaring læst og repeteret fra begyndelsen til 
«Den anden part«. Følgende salmer er lærte: 124, 11, 27, 266, 
275, 361. Skriftlige opgaver: De vise fra østerland. Den for
lorne søn. Den ubarmhjertige medtjener.

V. (Bodtirer) 2 Timer. Af «VoIrath Vogts Bibelhistorie for 
Borger- og høiere Almueskoler« er læst og repeteret fra «Skjær- 
torsdag« Pag. 152 til «Det Hellige Land« Pag. 199. Af «Meyers 
Forklaring« fra Spørgsmaal 160 og Bogen ud. Skriftlige Opgaver: 
1. Hvad ved Du om den Bog, som kaldes «Apostlernes Gjernin- 
ger«? 2. Hvad er Indholdet af sidste Søndags Evangelium? 3. 
Paidus i Lystra paa hans første Missionsreise.

VI. (Bødtker) 2 Timer. Vogts Bibelhistorie og Pontoppidans 
Forklaring (Sverdrups Udg.) repeterede. Skriftlige Opgaver: 1. 
Israels Ofringer. 2. Hvad er Indholdet af sidste Søndags Evan
gelium? 3. Hvilke Spaadomme om Messias og hans Rige findes 
hos Profeten Esaias?

Historie.

I. (Langlo) 3 timer. Læst og repeteret Siegwart Petersens 
smaabøger 1 og 2.

II. (Petersen) 3 timer. Rektor Erieksens «En liden verdens
historie« læst og repeteret.

III. (Petersen) 4 timer. Af dr. A. Ræders «Historisk lærebog 
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for middelskolen» læst og repeteret fra begyndelsen til »Tiden fra 
1300 til 1517». Skriftlige opgaver: 1. Regn op de byer i Bootien, 
du kjender, og fortæl i korthed om de begivenheder, som knytter 
sig til deres navne. 2. Hvilke konger regjerede i Persien mel
lem aarene 550 og 485 f. Kr., og hvilke erobringstog gjorde, de? 
3. Om Lykurg

IV. (Munk) 3 timer. II. Schjøths «Lærebog i verdenshisto
rien II. Middelalderens samt af Erichsens Nordenshistorie fra »Dan
mark indtil Kalmar-unionens (pag 60, 3dje udg.) til «Frihedstiden 
og Gustaverne« (pag. 149). Skriftlig besvarede er følgende opgaver: 
1. Det tredje korstog. 2. Erik Menved. 3. Karl den dristige 
af Burgund. 4. Griffenfeldt.

V. (Munk) 3 timer. Den nyere tids og Nordens historie fra 
Kristian den 7de efter samme lærebøger. Skriftlig besvarede er 
følgende opgaver: 1. Henrik den 8de. 2. Struensee. 3. Toget 
til Ægypten. 4. Revolutionen i Polen 1830.

VI. (Rektor) 3 Timer. Repeteret til Afgangsexamen Schjøths 
Lærebog i Verdenshistorien og Erichsens Norges, Sveriges og Dan
marks Historie.

Skriftlig besvarede i Historietimer og rettede udenfor Skole
tiden er følgende 4 Opgaver:

I. a. Konstantin den store.
b. Landskaber og Byer i Mellem-Hellas.
c. De vigtigste Gudinder i deir græsk-romerske Mythologi.
d. Hvilke germaniske Folk har haft Sammenstød med Romerne?

II. a. Vestgoterne.
b. Samtidige Regenter 1300 og 1400.
c. Romertogenes Begyndelse, Ende og Følger.

III. a. Det stockholmske Blodbad.
b. Aar 1103, 1202, 1319 i Nordens Historie.
c. Freden i Brømsebro.

IV. a. Enevældet i Sverige. (Anledning. Varighed.)
b. Den Guldbergske Tid.
c. Nederlandenes Forfatning efter Frihedskampen.
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Geogra fi.
I. (Langlo) 4 timer. Horns lille geografi læst og repeteret. 

Karttegning efter forfatterens metode.
II. (Langlo) 2 timer. Efter Årstals udgave af Geelmuydens 

geografi læst og repeteret forfra til Afrika.
Repeteret Horns lille geografi.
III. (Petersen) 2 timer. Efter Årstals udgave af Geelmuydens 

geografi er læst fra «Afrika» til «Europa». Karttegning. Skriftlig 
opgave: Om det østasiatiske fjeldstrøg (ledsaget af kart).

IV. (Nes, senere Andersen) 2 timer. Efter Årstals udgave 
af Geelmuydens geografi er læst fra »Ruslands til »Danmarks. 
Følgende opgaver er skriftlig besvarede: Ruslands befolkning, Ryer 
i Schweiz, Hvilke elve i Rusland og Tyskland falder i Østersøen 
De britiske øers befolkning.

V. (Petersen) 2 timer. Efter samme lærebog er læst Norge, 
Sverige og Danmark samt den matematiske og fysiske geografi. 
Karttegning. Skriftlig besvarede er følgende opgaver: l.a. Fjorde 
i Bergens stift, b. Om elve og indsjøer i Hamar stift. 2. a. 
Amter og fogderier nordenfor Trondhjemsfjorden. b. Byer fra Lange- 
sund til Bergen (ledsaget af kart).

VI. (Berg) 2 timer. Repeteret Geelmuydens geografi ved 
Årstal. Opgaver: 1. Ruslands naturlige beskaffenhed. 2. Bøhmen.
3. Befolkningen i Østerrige-Ungarn.

Natu r k u ndska b.

I. (Langlo) 1 time. Mundtlig gjennemgaaet den elementære 
ben- og muskellære. Derefter paa samme maade de vigtigste 
pattedyr, fugle, krybdyr og fiske under forevisning af billeder og 
udstoppede eksemplarer fra samlingen.

II. (Petersen) 2 timer. 1 første halvaar er mundtlig gjen
nemgaaet de vigtigste pattedyr og fugle under forevisning af ud
stoppede exemplarer. 1 andet halvaar læst efter Sørensens natur
historie pattedyr og fugle.

III. (Petersen) 2 timer. Af samme lærebog læst fra krybdyr
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bogen ud. Skriftlig opgave: a. Om havskildpadderne. b. Om 
staalormen.

IV. (Berg) 2 timer. Efter Sørensens Naturhistorie læst bo
tanik med undtagelse af »planternes indre bygnings. Botaniske 
exctirsioner.

V. (Berg) 3 timer. Læst Henrichsens lærebog i fysik. Under
visningen har været støttet til experimenter. Botaniske excursioner.

VI. (Berg) 2 timer. Menneskets bygning efter Sørensens 
naturhistorie. Repeteret det hele pensum i naturfag til middel- 
skoleexamen.

I maanederne oktober til mårs er der i disse klasser skrevet 
følgende opgaver paa skolen :

IV. 1. De korsblomstrede. 2. Rosefamilien. 3. Rakletrærne.
V. 1. Lysets farvespredning 2. Archi medes's lov. 3. Le

gemers udvidning ved varme.
VI. 1. Norges rovdyr. 2. Mariottes lov. 3. Barometeret.

M a t li- em at i s li e Fag.

I. (Langlo) 4 timer. Indøve! <le 4 regningsarter med be
nævnte hele tal og decimaltal mod stadig benyttelse af anvendte 
opgaver. Hovedregning som regel det 1ste kvarter af hver time.

II. (Langlo) 4 timer. De fire regningsarter repeterede. Der
efter de fire regningsarter med almindelig brøk og decimalbrøk. 
Øvelse i hovedregning i tilslutning til det skriftlig indøvede, som 
regel det 1ste kvarter af hver time.

III. (Petersen) 5 timer. Regning: De 4 regningsarter med 
almindelig brøk og decimalbrøk samt enkelt og sammensat regu
ladetri. I sidste halvaar er 1 time ugentlig anvendt til en del 
elementære konstruktioner. Af hver time er anvendt mindst 
20 minutter til hovedregning.

IV. (Petersen) 6 timer. Regning (1 time): Sammensat re
guladetri, procentregning og rentesregning efter .lohannesens regne
bog, 3dje hefte. Aritmetik (1ste halvaar 2, 2det 3 timer): Af 
«Bonnevies lærebog i aritmetik og algebra ved A. Eliassen« læst 
1ste bog med tilhørende opgaver. Geometri (1ste halvaar 3, 
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2clet 2 timer): Af «Bonnevies lærebog i plangeometri ved A. 
Eliassen» læst 1ste bog med tilhørende konstruktioner. Hoved
regning.

V. (Berg) 5 timer. Regning: Rente-, rabat-, diskonto-og 
delingsregning efter Johannesens opgavebog. Algebra: Af Bon- 
nevies lærebog 2den og 3dje bog samt potenslæren. Geometri: 
Af Bonnevies lærebog 2den, 3dje og 4de bog. Konstruktioner og 
beregninger.

VI. (Berg) 6 timer. Regning. Blandingsregning efter Jo
hannesens opgavebog. Gjennemgaaet legemers beregning i den 
udstrækning, som fordres til middelskoleexamen. Algebra: An
dengradsligninger. Repeteret det hele pensum.

>9 kriv ni n g (Langlo).
I. 4 limer. Eleverne har dels skrevet i dobbeltlinjerede 

skriveboger efter lærerens forskrift paa vægtavlen og dels benyt
tet Waalers skriveboger.

II. 3 timer. Som i I. Skriftlæsning.
III. 2 timer. Waalers skriveboger benyttede. Det gotiske 

alfabet gjennemgaaet efter lærerens forskrift.
IV. V. VI. En prøveskrift maanedlig.

T e g n i n g (Gundelae.h).
II. 2 timer Cirkler, ellipser og krumliniede figurer efter 

Hanselmanns »Agenda ftir Zeichenlehrer».
III. Som i II. Tegningerne er tildels farvelagte.
IV. 2 timer. Som i HI.
V. 1 time. Som i IV. 2det lialvaar hveranden time pro

jektionstegning.
VI. 1 time. Frihaandstegning efter Harald Petlersens tegne

apparat Projektionstegning hveranden time.

b. Latingymnasiet.
Modersmaal (Brmm).

(I 2) G 2 timer. I G. 1 desuden. Af Pauss og Las
sens læsebog er gjennemgaaet: Kongens ankomst; Carl Johan;
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Et skrækkeligt jevndogn; Kapellaniet forvandles til en smuk rød 
sky; Jeg bliver fædrelandsforræder; Jeg dør; Af «Norges dæm
rings; Soiréebilleder; Eivind Bolt; Koli med bilen; En nat i Nord
marken; Herreper (og ved siden heraf i fransktimen «Le chat 
bottés); Om folkeeventyret; Af «En fallits ; Af «De unges forbunds. 
Desuden »Kjøbmanden i Venedigs (Lassens oversættelse; noterne 
supplerede efter overlærer Wiesener’s udg. af «The merehant of 
Venices). Troper og figurer efter overlærer Landmarks fremstilling 
deraf i denne skoles program for 1881. Samme litteraturhistorie 
som i VI. Følgende stile skrevne paa skolen i særskilte efter
middagstimer:

I G. 1) Korstogenes følger. 2) Italien. 3) Grunddragene 
i de gamle romeres karakter. 4) Grunddragene i vore hedenske 
forfædres karakter. 5) Hvilke omstændigheder har gjort Kristiania 
til den store by, den nu er? 6) Hvoraf kommer det sig, at vei- 
ret saa ofte er gjenstand for samtale? 7) Om Wergelands digt 
«Kongens ankomsts. 8) Om luften og dens anvendelse i menne
skets tjeneste. 9) Aten og Sparla (en sammenligning). 10) Slet 
selskab fordærver gode seder. 11) Tilfjelds! 12) Et sneveir. 13) 
Mennesket og dyret (en sammenligning). 14) Om mennesket som 
skabningens herre. 15) Hvorfor regner man «den nyere tid» fra 
omkring aar 1500? 16) Om vasdragenes betydning for vort land 
17) Om fuglenes betydning i naturens og menneskets husholdning. 
18) Kristian den anden.

2 G. 1) Hvilke omstændigheder er det, som har gjort sø
fart og handel til en af vort lands vigtigste næringsveie? 2) Hvilke 
var de egenskaber hos de gamle romere, som bidrog til at skaffe 
dem verdensherredømmet? 3) Nød udvikler kraft. 4) Hvad kan 
der siges for og imod luksus? 5) Hvilke er de vigtigste betin
gelser for et lands handel ? 6) Hvoraf kommer det sig, at sam
talen i en selskabskreds saa ofte gaar over til at dreie sig om 
medmenneskers feil? 7) Om volsungesagnet. 8) En kort udsigt 
over den oldnorske litteraturs vigtigste prosaverker. 9) Alexander 
den stores verdenshistoriske betydning. 10) Om Aten, Rom og 
Jerusalem som de slæder, hvorpaa den nuværende kultur nærmest 
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beror. 11) Middelhavet i dets verdenshistoriske betydning. 12) 
Hvad nytte kan vi have af at studere historie? 13) Giv en ka
rakteristik af Antigone i Sofokles’s tragedie af samme navn. 14) 
Ferro nocentius aurum. 15) Det græske teater. 16) Kortelig at 
angive gangen i Scribe’s «Le verre d'eau». 17) Personerne i 
Shakspeare’s «Kjøbmanden i Venedigs. 18) Kristian den anden.

Oldnorsk (Bruun).

I G. 1 time fra jul af. Af Nygaards oldnorske læsebog for 
begyndere alt af formlæren og af læsestykkerne fra begyndelsen 
til st. XVI (Tormod kvæder Bjarkemaalet).

2 G. 2 timer. Nygaards oldnorske grammatik. I Nygaards 
«Udvalg af den norrøne litteraturs læst: Volsunger og Nivlunger 
(II, 5); Om Sigmunds dod (IV); Njaals og hans sønners endeligt 
(V, fra pag. 173—183); Hamarsheimt (XII, 2); Gudruns klage 
(XII, 4); Brudstykker af Håvamål (XII, 5); Håkonarmål (XIII, 3). 
Af metrik: Starka&arlag og Ijo&ahåttr, samt i litteraturhistorie 
dikteret en kort oversigt.

Tysk (Lind).
I G. 1 time. Af Voss’s «Udvalg af tyske forfatteres læst 

Schillers »Wilhelm Tell» og «Das Lied von der Glocke*.

Fransk (Bruun).
I G. 4 timer, fra jul af 3 (hvoraf 2 med 2 G). Fransk 

billed-elementarbog af Jul. Sehjøtt og Thora Goldsehmidt samt 
sidstnævntes «BilIedgloser» fra beg. ud. I slutningen af skoleaarel 
samtaler paa grundlag af plancherne. 1 de med 2 G. kombinerede 
timer har 1 G. læst halvparten af leksen i Le diable boiteux, 
Le verre d’eau og La jeune Sibérienne (se 2 G). D. F. Knud
sens grammatik.

2 G 2 timer (begge med 1 G). Læst dels leksevis, dels 
ex tempore: Le diable boiteux par Le Sage, tome II (med for
bigaaelse af c. 40 sider); Le verre d’eau par Scribe; La jeune 
Sibérienne par Xavier de Maistre (til pag. 37). Repeteret Thora 
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Goldschmidts «Billedgloser» og læst største parten af vokabularet 
bag. Samme grammatik.

Latin (Rektor).
I G. 9 Timer, hvoraf 3 sammen med 2 (i. Sallust’s Kati- 

lina, Ciceros 3 første Taler mod Katilina (V. og P. Voss’s Udga
ver). Ovids Metam. ved Voss og Richter 4—10 og 12 (1033 Vers).

Ex tempore: Sallusts Jugurtha Kap. 63 — ud Bogen. Af 
Schreiners Vokabular p. 1—34. Af sammes Grammatik Formlæren 
til Verberne og af Ordføiningslæren § 301 — til Enden og § 194 
— § 254.

Af skriftlige Arbeider efter Johanssens Stiløvelser 35 Stile, 
hvoraf 5 ex tempore paa Skolen i Eftermiddagstimer.

Dorph’s Mythologi.
2 G 9 Timer, hvoraf 3 sammen med 1 G. Livius I og II, 

1—34. Ciceros Cato major. Tacitus’s Tiber og Sejan (ved Weisse). 
Virgils Æneide I. Ovids Metam. (V. & R.’s Udgave) 10—14. 
Ciceros 4de Katilin. Tale. Ex tempore af Sallusts Jugurtha Kap. 
63 — ud Bogen. Schreiners Vokabular fra p. 30 (Etymologisk 
dannede Ord) og Bogen ud. Af sammes Grammatik Formlæren 
til Verberne og Ordføiningslæren § 194—342, § 367 — ud Bogen 
Orddannelseslæren (§ 162—193).

Weisses Romernes offentlige og private Liv og Litteratur
historie. Dorphs Mythologi repeteret.

Af skriftlige Arbeider 7 Stile efter Johanssen, hvoraf 2 ex 
tempore, samt 28 Oversættelser efter Henrichsens Opgaver, hvoraf 
4 ex tempore paa Skolen i Eftermiddagstimer.

De skriftlige Arbeider rettes udenfor Skoletiden, overgives saa 
til Disciplenes egen Granskning, hvorpaa de Dagen efter gjennem- 
gaaes, og Variation meddeles, som derpaa skriftlig gjengives, hvis 
Karakteren har været under 3, ellers mundtlig et Par Dage bag
efter. Rettelserne tillades aldrig udførte paa Skolen under Gjen- 
nemgaaelsen; de skal huskes og kunne foretages hjemme. De 
skriftlig fremlagte Variationer bliver selvfølgelig rettede udenfor 
Skoletiden og faar ogsaa sin Karakter, men efter strengere Bedøm
melse. Aldrig mere end ét skriftligt Arbeide om Ugen.
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G r æ s li (Bruun).
I G. 7 timer (hvoraf 1 med 2 G). Formlæren efter Schou 

Brnnns grammatik. Af sammes læsebog stykkerne 1 —19 og 25 
—60 med forbigaaelse af enkelte eksempler her og der. Af de 
tilsvarende norske stykker er de fleste skriftlig oversatte til græsk. 
Desuden læst 5 kapitler af 2den bog af Anabasis (udg. Lyder 
Hermannstorff).

2 G. 7 timer (hvoraf 1 med 1 G). Læst og repeteret: Ana
basis: 6te kap. af 2den bog og 3dje bog (samme udg.); Antigone 
(udg. P. Grolh); Herodot: 8nde bog, kap. 1—96 (udg. C. H Blom); 
Homer: halvparten af 1ste bog af Odysséen. Samme grammatik.

Religion (Bødtker).
I G. 1 Time. Af »Nissens Kirkehistories (Odlands Udg.) 

er læst og repeteret, til Pag. 106. (Pietismen).
2 G. 2 Timer, hvoraf 1 sammen med 1 G. Af Lukas Evan

gelium or læst med Platous Forklaring til samme Kap. 12 ud. 
Kirkehistorien sammen med 1 G.

Historie og Geografi (Munk).
I G. 1 time. De østerlandske folks og hellenernes historie 

efter Ræders lærebog.
1 f 2 G. 2 timer. Romernes historie efter samme lærebog. 

Horns geografi for latingymnasiet til Nederlandene.
2 G. 1 time. Frankrigs historie fra Ludvig den 15de efter 

Wallem og Schjoths lærebog.

Mathemati k (Berg).
I G. 2 timer. Læst og repeteret Guldborgs trigonometri.
2 G. 3 timer. Læst Brochs arithmotik og Guldborgs 

stereometri.

S a n g (Gundelach).
I og II. 2 timer. Det vigtigste af sangfeorien er gjennem- 

gaaet, øvelser i tonetræfning jevnlig foretagne samt enstemmige 
sange og koraler indøvede.
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III og IV. 2 timer. Repetition af sangteorien. Tostemmige 
sange og koraler.

V, Vi og G. 2 timer. Trestemmige sange og koraler.
NB. I alle tre partier er jevnlig nye salmemelodier indøvede en

stemmig, ligeledes fædrelandssange, julesange og menigliedssvar.

Legemsøvelser (Bødtker).
9 Timer. V VI 4- G- dannet 1 Parti med 4 ugentlige 

Timer; III IV har havt 4 ugentlige Timer, hvoraf 2 sammen 
med I 4- II. II har havt 4 ugentlige Timer, hvoraf 1 Time sam
men med V 4- VI 4- G- I har havt 3 ugenti. Timer. Øvelserne 
ordnede efter «Bjømstads Haandbog i Gymnastik« og «Licdbecks 
Gymnastiska Dagofningar« overensstemmende med det af Departe
mentet opstillede Program. Leg og Exercitie ude, saalænge Veiret 
har tilladt. «Fodbold» er optaget og spillet Høst og Vaar. Bad
ning fra 22de Mai Skoleaaret ud. Skarpskydning med VI 4" G. 
5 Skud pr. Mand 75 m. Afstand. Elevernes Deltagelse i Gymna
stik vil sees af nedenstaaende Opgave fra Skoleaarets sidste Kvartal.

131 —15 = 11«.

l 15 — 0 = 15
II 22 — 4 — 18
III 22 -- 1 = 21
IV 30 — 3 = 27
V 19 — 5 = 14
VI 15 — (1 15
G. 8 —■ 2 = 6

I Skoleaaret er saaledes benyttet følgende Lærebøger i de 
forskjellige Klasser:

a. Middelskolen.
Modersmaal: Hofgaards lille Grammatik I—V. Pauss og 

Lassens Læsebog, I—II 2det Skolelrin, III 2det Skoletrins Tillæg, 
IV 3dje Skoletrins 1ste Afdeling, V 3dje Skoletrins 2den Afdeling, 
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VI 3dje Skoletrins 3dje Afdeling. Platous Eksempelsamling II—IV. 
Aars’s Retskrivningsregler IV—V. Broel) og Seips kortfattede 
norsk og dansk Litteraturhistorie V—VI.

Tysk: Lassens Læsebog I—III. Pauss og Lassens Læsestyk- 
ker IV—VI. Løkkes kortfattede Grammatik ved Johanssen III—VI. 
Knudsens Stiløvelser IV—VI; ved Siden deraf Hofgaards V—VI.

Fransk: Knudsens og Wallems Læsebog og Knudsens Gram
matik V—VI.

Engelsk: Brekkes Lærebog for Begyndere IV—VI. Brekkes 
Læsebog for V og VI samt Westerns Grammatik for Middelskolen 
og Thora Goldsehmidts Plancher V—VI. Knudsen og Løkkes 
Stiløvelser VI.

Latin: Andersens Læsebog IV. Schreiners Grammatik IV 
—VI. Voss’s Udvalg af latinske Klassikere og Johanssens Stil
øvelser V—VI.

Religion: Vogts lille Bibelhistorie I. Odlands Udgave af 
Katekismen I—III. Vogts Bibelhistorie for Borger- og høiere 
Almueskoler II—VI. Klaveness’s Forklaring IV. Meyers’s V. 
Sverdrups VI. Landstads Salmebog I—VI.

Historie: Siegwart Petersens Smaabøger 1 og 2 i I. Erich- 
sens lille Verdenshistorie II. Ræders Lærebog III. Schjøth’s IV 
—VI. Erichsens Norges, Sveriges og Danmarks IV—VI.

Geografi: Horns lille Geografi I. Geelmuydens ved Årstal 
II—VI.

Naturkundslcab: Sørensens Naturhistorie II—VI. Henrieh- 
sens Lærebog i Fysik V—VI.

Mathematiske Fag: Johannesens Regnebog, 3die Hefte (6te 
Udgave), Bonnevies Arithmetik og Algebra og sammes Geometri 
IV -VI.

b. Gymnasiet.
Modersmaal: Pauss og Lassens Læsebog 4de Skoletrin. 

Troper og Figurer efter Landmarks Fremstilling deraf i denne 
Skoles Program for 1881. Broeh og Seips mindre Litteratur
historie.
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Oldnorsk-, Nygaards Læsebog for Begyndere. Nygaards 
Grammatik og Udvalg af den norrøne Litteratur.

Tysk-. Voss’s Vdvalg af tyske Forfattere.
Fransk'. Jul. Schjøtt og Thora Goldschmidt’s Billed-Elemen- 

tarbog samt sidstnævntes Billedgloser. Knudsens Grammatik.
Latin'. Sehreiners Vokabular. Dorph’s Mylhologi. Weisse’s 

Romernes offentlige og private Liv og Litteraturhistorie. Henrieh- 
sens Opgaver til Oversættelse fra Latin.

Græsk'. Schou Bruun’s Grammatik og Læsebog.
Religion: Nissens Kirkehistorie ved Odland.
Historie og Geografi'. Ræders Lærebog i den gamle Historie. 

Frankriges Historie efter Wallem og Schjøth’s Lærebog. Horns 
Geografi for Latingymnasiet.

Mathematik'. Guldbergs Trigonometri og Stereometri. O. J. 
Brochs Arithmetik.
A n m. Naar man tinder sig foranlediget til at ombytte Lærebøger, er det en stadig 

Regel, som nøie iagttages, at den nye Lærebog ind føres fra neden af. Det 
kan saalcdes tage flere Aar, før don naar frem til øverste Klasse.

VII. Afgangsexamener.
A. Middelskoleexamen 1895.

Optagen i
a) L a t i n 1 i n j e n : 11 o ved karakter: Skol en:

1. Herlofsen, Oluf................................ Meg. godt (1,61) 1889.
2. Heyerdahl, Fredrik Collin Elster. . . Alog. godt (2,21) 1888.
3. Heyerdahl, Halvor Kristian................. Meg godt (2,35) 1887.
4. Mork, Karl Martin Gerhard...............Meg. godt (1,54) 1892.

Som Privatist:
5. Astrup, Hans Rasmus......................... Godt (2,89) 1887.

En anden Discipel, der ogsaa gik op som Privatist, re
jiceredes.
b) Engelsk linjen:

6. Aas, Lauritz Markus......................... Meg. godt (2,33; 1888.
7. Barman, Ole Anton Norman........... Meg. godt (2,03) 1889.
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Optagen i
Hovedkarakter: Skolen:

8. Egholm, Ludvig Magnus..................... Meg. godt (2,13) 1889.
9. Flyum, Gunnar..................................... Godt (3,21) 1889.

10. Halvorsen, Jakob................................ Meg. godt (1,57) 1894.
11. Schroeder, Ingjall Halstein................ Udm. godt (1,47) 1891.
12. Sira, Arne Iversen . . . ...................... Meg. godt (1,57) 1891.

Som Privatister:
13. Lossins, Markus Nikolaus.................. Godt (3,04) 1888.
14. Sehner, Lorentz Elster....................... Godt (2,75) 1893.

Derhos tog Margrethe Ilalle (2 G) Tillægsprøve i Matheinatik 
(1. 1,5), og Student Teodor Knudtzon i Latin mdt. (2,5), ligesom 
ved Kristiania Kathedralskole i Latin skr. (1).

Fra Pyens høiere Pigeskole anrneldtes 5 Piger, samtlige paa 
Engelsklinjen. En af disse trak sig tilbage under den skriftlige 
Provo, en blev syg under denne, men tog den mundtlige Del af 
Examen, de 3 øvrige fik 1,46—1,71 og 1,82.

B. Klassisk Examen artium
afholdtes ikke i dette Skoleaar, da 3dje Gymnasialklasse ikke 
havde været i Virksomhed.

VIII. Skolens Bibliothek og Samlinger.

A. Bibliotheket.

Jens Frechland: P. Virgilius Maro om Agerdyrkning.
Axel Andersen : Latinsk læsebog. Anden noget forkortede udgave.
Schreiner: Kortfattet latinsk Ordføiningslære. 6 Aftryk.
Nordisk Tidsskrift for Filologi. Tredje Række 111, 3—4.

Fritzner: Ordbog over det gamle norske Sprog. H. 27 —28.
Charles Dickens’s samlede Værker ved Moltke. H. 166—177.
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H. Jæger; Illustreret norsk Litteraturhistorie. H. 18—26.
Axel Kock: Arkiv for nordisk filologi. Ny foljd. VIL
Hofgaard: Tysk Grammatik til Skolebrug. Andet Oplag.
Gnndersen og Larssen: Tysk Grammatik til Skolebrug. Anden Udg.
Jonas Lie: Lystige Koner.
Ipsen: Lille Eyolf.
Nordahl Rolfsen: Norge.
Bernt Lie: Justus Hjelm.
Hamsim; Pan.
Opgaver til engelske Stile. (Nissens Pigeskole). Femte Udgave.
Middelskoleopgaver i engelsk Stil (Særtryk deraf).
O. Kristiansen: Tyske Stiløvelser for Middelskolen.
P. Voss: Deutsches Lesebueh flir die Mittelschule (Probeheft).
K. Rougen: Retskrivningsregler og Ordlister til Indøvelse ved 

Diktat. 2den Udgave.
Maistre: La jeune Siberienne 10 Aftryk.

Norges officielle Statistik. Beretning om Skolevæsenets Tilstand i 
Kongeriget Norge for 1887—1890.

Universitets- og skoleannaler. Ny række 1894.
Norsk skoletidende 1894.
Vor ungdom for 1894.
Norske Skoleprogrammer for 1894, svenske og danske for 1894.
F. Nicolay: Hvorledes Børn ikke bør opdrages. I Uddrag af 

Marie Jørstad.
Universitetets aarsberetning for budgetterminen 1893—94 samt 

universitetets matrikul for 1894.
Studenter fra 1869. Udgivet ved deres 25 Aars Studenterjubilæum.

— - 1870. (Udgivet i samme Anledning).
Forhandlinger ved Sedeligheds-Konferensen i Kristiania .1894.
P. Botten Hansen: Norske Studenter, der har absolveret Ex. artium 

ved Christiania Universitet med biografiske Data. H 1 —12.
O. Jensson: Pædagogisk tidsskrift. 1894.

F. W. Bugge: Tidernes Tegn. Prædiken ved den første alm.
Prestekonferents.
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A. Chr. Bang: Den norske kirkes historie i det 16de aarhundrede.
J. II. H. Broclnnann: Lov og Naade.
Sven Brun. Mindeblade.
.). .lansen: To Prædikener.

— Barnedaab.
— Hvorledes bør der prædikes?

Hans Woll: Salme-Konkordans til Landstads Salmebog.
Corneliussen: Fortællinger af Jesu liv for de smaa.
Dr. Horn: Tidstanker.
Dr. W. Sihier: Methodismens Vildfarelser ved Th. G. Bernhoft.
Carsten Hansteen: Søndagsskolen HL
Pontoppidan: Lydig til Døden.
Fr. Petersen og Gustav Jensen : Kristelige Blade. 1ste og 2den

Aargang.
Dr. Martin Seidel: Jesu Tid. En Fremstilling af den nytesta 

mentlige Tids Historie, oversat af Joh. Marstrander.
Birger Hall: Om Henry Drummond. Kritik og Forsvar.
Dorotliea Skjoldager: Illustreret Bibelhistorie.
Luthersk Kirketidende for 1894.

Otto Nyquist: Norges krigspolitiske Stilling og Det trondhjemske 
Forsvar. 1894.

Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. 1894..
Norges officielle Statistik. Fattigstalistik for 1890 og 1891.
Bætzmann: Norsk Lovlidende 1894.

Naturen. Udgivet af Borgens Museum 1894.
Mittag-Leffler: Acta mathematica XVIII, 3—4. IX, 1—2.
Archiv for Mathemalik og Naturvidenskab XVH, 2.
Sig. Thor: De 30 første planter i skolen til hjælp ved den første 

undervisning.
— 30 biller for smaa naturvenner og til skolebrug.

Nielson: Skandinavisk Fauna.
Smitt: Skandinaviens fiskar. Andra npplagan. Forrå delen.
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Sørensen: Ledetraad ved anskuelsesundervisningen i plantelære 
paa begyndertrinnet. 1894.

Schroeter: Lagarithmetabel for fire decimaler.
Eliassen: Algebraisk Kursus for 1ste Real- og Latingymnasium 

paa Middelskolens Grundlag. 1895.

Kristian Bahnson: Etnografien fremstillet i dens Hovedtræk. I. 
Nicolaysen: Norske Stiftelser. Femte Bind.
S. B. Thrige: Verdenshistoriske Smaaskrifter.
B. Strøm: Stavanger Amt.
A. N. Kjær: Smaalenenes Amt.
A. Fabricius: Ingeborg, Philip August’s Dronning.
L. Dielriehson: Svundne Tider. 11. 1—G.
H. Dahle: Røros Kobberværk 1644—1694.
Nicolaysen: Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring 

1844-1894
Sophus Bugge: Norges Indskrifter med de ældre Runer. H. 3. 
Den danske histor. Forenings Tidsskrift. Sjette Række V, 1—2. 
Huitfeldl-Kaas: Nils Stubs Optegnelsosbøger fra Oslo Lagtliing 

1572—80. H. 2.
— Norske Regnskaber og Jordebøger fra del 6te 

Aarhundrede. II, 2.
Dr. A. Ræder: Historien i Fortællinger for Skolen og Hjemmet. 1895.
Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aarsberet- 

ning for 1893 med dertil hørende Plancher og Tegninger.
.1. 0. Bugge og Chr. A. Bugge: Mandal.
L. Daae og Hnitfeld-Kaas: Biskop Nils Glostrups Visitatser i Oslo 

og Hamar Stifter 1617 —1637.
Lampe: Borgens Stifts Biskoper og Prester efter Reformationen.

Ved I). Thrap. H. 4—10.
Hickmanns geografisch-statisticher Taschen-Atlas.
■Justus Perthes's See-Atlas — von Hermann Habenicht. 1894.
G. Freytag: Der Weltverkehr, Karte der Eisenbahn-Dampfer-Post 

& Telegraphen-Linien. 1895.
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llalvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon. H. 38, 39.
Universilels-Bibliolbekets Aarbog for 1893.
Bricka: Dansk biografisk Lexikon. H. 59—68.
Norges Statskalender for 1894 af N. R. Buil.
«Norsk Idrætsblad« for 1894.
«Værg dit Land» for 1894.
»Romsdals Amtstidendes for 1894.
«Kristiansundsposten» for 1894.
»Landsbladets for 1894.

Anhang.
Fiskeriselskabets Skrifter.

1878. Wallein: Om de amerikanske Fiskerier.
1888—1891. Aarsberetninger.

Blauw: Om Sildesaltning. 1889.
Malm: Om Sillsaltning.
Dahl: Beretning om den 1ste nordlandske Regatta paa 

Harstad 15—19 .Juni 1891.
1892. Fiskeritidende. Ilefter 1 & 2, 3 & 4.

Erklæring fra Direktionen om Afholdelse af Fiskerimoder 
for det hele Land m. v.

Aarsberetning.
Dahl & Nielsen: Om de amerikanske Fiskerier.
Program for Fiskerimødet i Kristiansund.
Katalog over Fiskeriudstillingen i Kristiansund.
Stenografisk Referat af Forhandlingerne ved Fiskerimodet 

i Kristiansund 1892.
Beskrivelse af Flødevigens Udklækningsanstalt ved Arendal. 
Plan for Bodø praktiske Fiskeriskole.

1893. Fiskeritidende. Hefter 1 & 2, 3, 4.
Aarsberetning.

Do. fra Trondhjems Fiskeriselskab.
Wallem: Handelen med Klipfisk og Torfisk.
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1894. Fiskeritidencle. Hefter 1, 2, 3, 4.
Katalog over den Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme 

tilhørende Bogsamling.
A årsberetning.
Johan Hiorth : Bemerkninger til Lov af 20de Juni 1891: «()m 

Fredning af Lax ogSjøørret«.— H. Thams : Brochure 
om Laxeloven. — Motiveret Forslag til Lov om Fangst 
af Lax og Sjøørret fra Laxefiskernes Arbeidskomité.

Norges Fiskerier. 1ste og 2det Hefte.
Gade: Temperaturmaalinger i Lofoten 1891—92.

1895. Fiskeritidende. Hefter 1, 2.
Aarsberetning vedkommende Norges Fiskerier for 1894. 

3dje Hefte 1894.

A.

B.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

B. Samlingerne.
Den fysikalske samling:
Spirituslamper, Gummislanger, Kemikalier.
De naturhistoriske Samlinger har erholdt følgende Gaver:
En Del af Hvirvelsøjlen af en Haj (foræret af Boreh Ohlsen;.
Blomsterstand af K okospalme, Muslingskal (Kristian Loennechen).
Hugorm (Johan Greiff). 
En indiansk Kano-Aare. 
To indianske Buer. 
Fem Pile.

Foræret af Arkitekt Olaf Boye i 
Kristiania.

Seks Kastespyd.

IX. Skole- og Indskrivningspenge. 
Skolebeneficier.

Skolepengene udgjør:
i Iste Middelskoleklasse Kr. 56 00 aarlig
- Ilden og IHdje Do. » 72.00 —
- IVde, Vte og VIte Do. » 96.00 —

samt i enhver af Latingymnasiets 3 Klasser » 144.00 —
Hertil kommer engang for alle i Indskrivningspenge Kr. 2.00.
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Naar 2 Brødre besøger Skolen, fragaar en Fjerdedel af den 
nederstes Skolepenge, og naar 3 Brødre er Disciple af den, fra
gaar end yderligere for den nederste en Halvpart af hans Skole
penge. For liere end 3 Brødre, som samtidig besøger Skolen, 
betales intet.

Skolepengene erltegges forskudsvis for hvert Fjerdingaar 
og betales en af de sex første Læsedage i samme til Skolens 
Kasserer Kl. 4—5 Efterm. Senere er Kassererens Kontor aabent 
i samme Time de 3 sidste Søgnedage i Ugen. For de Dage, som 
Aarsexamen strækker sig ud i Juli, betales intet af Disciple, som 
efter Examen gaar ud af Skolen.

Forsømmes Skolepengene erlagte inden Fjerdingaarets Udløb, 
og Kassereren derom gjør Anmeldelse til Rektor, nødes denne til 
at udelukke Discipelen fra Undervisningen, indtil de erlægges.

Naar en Discipel skal forlade Skolen, maa Udmeldelse ske 
6 Uger forud.

Enhver Discipel faar ved sin Indtrædelse i Skolen en trykt 
«Kvitteringsbog for betalte Skolepenge til Kristiansunds Skoles 
med de gjældende Bestemmelser for disses Erlæggelse og beregnet 
paa at vare et fuldstændigt Skolekurstis. Paa denne Maade har 
Forældre til enhver Tid fuld Oversigt over, hvad et Barns Skole
gang til Dato liar kostet.

I uddeltes af Departementet Fripladse til et Beløb af
Kr. 1056.00 til følgende Antal Disciple i følgende Klasser: Hel 
Friplads tilstodes 6 i V, 1 i III, 2 i II og en halv i 2 G og 1 i VI.

Af det Lossiuske Legat uddeltes af Forstanderskabet til træn
gende Disciple til Hjælp ved Skolepengenes Bestridelse Kr. 352,00, 
hel Friplads til 1 i IV og 2 i I, halv Friplads til 1 i VI og 2 i 
III samt, tredjedels Friplads til 1 i 2 G.

Ansøgning om Friplads for følgende Skoleaar saavelsom An
meldelse om Disciple, der ønskes optagne i Skolen, bilagt med 
Daabs- og Vakcinationsattester, indgives stadig inden 15de Juni.

Skolens Kasserer er Adjunkt Lind.
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X. Almindelige Bemerkninger.

a. Sundhedstilstanden har i det hele været særdeles til
fredsstillende blandt Disciplene det hele Skoleaar. Simple og 
kortvarige Tilfælde af Forkjølelse har været saagodtsoin den eneste 
Grund til enkelte Forfald blandt dem.

b. Ugens Gjerning har som sædvanlig ogsaa i dette.Aar 
været indledet med en halv Times Morgenandagt med Salme
sang af samtlige Disciple og de Lærere, der umiddelbart efter 
skulde overtage sine Klasser, og Betragtning over Søndagsevan
geliet af Rektor.

C. Fra 3die Decbr. indtil 4de Marts indskrænkede Rektor 
Læsetiden med en halv Time, saaledes at Skolen begyndte 8V2, 
væsentlig af Hensyn til Disciple fra de andre «Land» og til den 
nu indførte Normaltid, hvorved Skoletiden hos os rykkes næsten 
Vz Time tidligere frem og især i den mørkeste Tid lod os føle 
Forskjeilen.

d. Det var en meget tidsmæssig Bestemmelse af Departe
mentet, at de Disciple, som Skolen ikke finder modne til at un
derkaste sig Middelskoleexamen, kan gaa op som Privatister. Det 
er en Selvfølge, at Skolerne for sin egen Skyld kun saa sparsomt 
som muligt vil benytte sig af denne Udvei. Efter den Betydning, 
som Middelskoleexamen nu har faaet i vort Land, kan man imid
lertid ikke være tjent med en daarlig Examen, og det har oftere 
vist sig ved denne Skole, at Disciple er forbleven et Aar til i 
Klassen for om muligt at faa en bedre Karakter. Ja det gaar 
saa vidt, at man for at kunne blive Telegrafist og bestaa i den 
sterke Konkurrance til saadanne Poster endog ikke har villet eller 
kunnet nøie sig med en meget, respektabel Hovedkarakter. For 
Disciple, som gaar op som Privatister, har herværende Skoleraad 
bestemt et Gebyr af kun 6 Kroner, som gaar med til den skrift
lige Del af Proven efter den Ordning, som Departementet det Par 
sidste Aar har foretaget med Middelskoleexamens Afholdelse. I 
saa Henseende behandles saadanne Kandidater ved den mundtlige 
Prøve fremdeles som Skolens Disciple og stilles ganske ved Siden 
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af de andre. Efter den Erfaring, vi har gjort efter Indførelsen af 
den nye Ordning, har det forekommet os, at Examen paa den 
Maade tildels er bleven lettere, hvad der neppe har været tilsigtet.

6. Discipelbibliothøket (Bibliothekar: Rektor) havde efter 
sidste Opgjør (i 19de Program) en Kassabeholdning af Kr. 283.19. 
Nu stiller Forholdet mellem Indtægt og Udgift sig saaledes:

Indtægt:
1. Renter for 1894 i Bankerne.................................. Kr. 20.46
2. Kassabeholdning......................................................... » 283.19

Kr. 303.65
Udgift:

a. Nyanskaffede Bøger fra Marie Normans Boghandel Kr. 11.74
b. — — - Herlofsens Boghandel. ... » 8.52
c. Bogbinderarbeide.................................................. ... » 9.45
d. Blade og periodiske Skrifter for 189i/93................ » 15 10

Kr. 44.81
AUsaa i Behold Kr. 258.84 i Sparebanken og Kreditbanken.

XI. Skolens Regnskab.
1. Udgifter:

a. Lønninger......................................................... Kr. 31,026.94
b. Bibjiothek og Samlinger................................ » 421.79
c. Fripladse........................................................... » 1,056.00
d. Lys og Brænde................................................ » 491.86
e. Forskjellige Udgifter..:.................................. » 598.99

2. Indtægter:
a. Skole- og Indskrivningspenge........................ Kr. 11,253.00
b. Bidrag af Kommunen.................................... » 4,800.00
c. Andre Indtægter............................................... * 1,767.19
d. Tilskud af Statskassen.................................. » 16,100.00
Kristiansunds Skolegaard i September 1895.

J. Elster Bødtker.


