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I.

§>ko(en$ forsfanberskab.

Skolens forstanderskab bestaar for tiden af magistra
ten, foged Nergaard, og kst. sogneprest Zarbell som selv
skrevne medlemmer, samt de kommunevalgte medlemmer 
postmester Fjeldstad, (valgt 1897), kjøbmand Joh,s Kri
stiansen (valgt 1898) og brugseier Sommerschild (valgt 1900).

Postmester Fjeldstad er for tiden forstanderskabets 
formand.

Skolens bestyrer deltager i forstanderskabets forhand
linger, dog uden stemme.

II.

£ærerpersonafet.

Amundsen, Peder G a brie 1, bestyrer og førstelærer. 
Født 1857, cand, theol. 1884, bestyrer af Namsos pri
vate middelskole 1886—88, fra 1888 ansat ved den 
kommunale, blev adjunkt i 1898, med anciennitet fra 
7? 1897.

Ramm, Hans Nikolai J o h an, adjunkt. Født 1866, 
cand. real. 1894. Vikar ved Røros kommunale middel- 
skole, 1887 og 1889, ansat ved Vestheims og Aars og 
Voss’s skoler 1894—95. Ansat i Namsos 1895, blev 
adjunkt 1898, med anciennitet fra ’/? 1898.

B e r g e r s e n, Bernhard Andreas, tredjelærer. Født 
1872, dimitteret fra Tromso seminarium 1892, lærer 
ved Skjærvø folkeskole 1892—95 og Kvikne folkeskole 
1895—96. Ansat 18 96 og paany 1898, med anciennitet 
fra ’/7 1898.

! wilgmey er, P e t r a, guvernanteexamen. Født 1859, 
ansatt 1892 og paany 1898 med anciennetet fra by 
1897.
Som timelærerinde i historie og haandgjerning er an

sat fru skolebesryrer Bach og som timelærer i sang hr. 
skolebestyrer Bach.
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I første skolehalvaar blev adjunkt Ramm syg og maatte 
permitteres for resten af skoleaaret. Da ingen habil vikar 
var at opdrive, maatte andenlærerens fag fordeles mellem 
skolens faste lærere samt timelærerinden fru skolebestyrer 
Bach.

III.

5)iscipfene^ anfcJ rr^. rr^.

A. Disciplenes antal i hver af skolens klasser.
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Middelskolens I klasse 4 2 4 2 4 2 4 2
II — 7 6 7 5 7 5 7 5

—=— III — 7 5 7 4 6 4 6 5
—=— IV - 11 4 11 4 11 4 11 Di

29 17 29 15 28 15 28 16

B. Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser.

Gj ennemsnitsalde- 
ren ved begyndel
sen af skoleaaret.

Normal- 
alder.

Middelskolens I 11
—Il in. 12 i
—III 147/12 13
—IV 1D/]2 14

Disciplenes fordeling efter hjemstavn: 38 var fra
Namsos by, 7 fra det øvrige Namdalen og 1 fra Inderoen.
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IV.

cFoc^orbehncg.

Bestyrer (adjunkt A ra u n d s e n): 
Kirkehistorie IV.................. 1 time.
Tysk I, II, III, IV,......................... 21 timer.
Norsk IV...................................... 4 —

-------------  26 timer.
Andenlærer (adjunkt Ramm):

Naturfag I. II, III, IV ... 10 timer.
Matematiske fag I, II, III, IV 20 — 

-------------- 30 timer.
Tredjelærer (sem narist B. B e r g e r s e n): 

Norsk III........................... 4 timer.
Religion I, II, III................... 6 —
Geografi IV............................. 2 —
Skrivning I, II........................ 3 —
Tegning I, II, III, IV . . . 8 —
Haandgjerning, gutter .... 2 —
Legemsøvelser gutter .... 4 —
—piger .... 3 —

-------------- 32 timer.
Lærerinde (frøken Petra Zwilgm ey er) : 

Norsk I, II ..................... 9 timer.
Geografi 1, II, Ill................... 6 —
Engelsk II, III, IV..........................15 —

30 timer.
Timelærerinde (fru skolebestyrer Bach): 

Historie I, II, III, IV . . . . 11 timer.
Haandgjerning piger .... 2 —

13 timer.

1 time.
Timelærer (skolebestyrer B a e h): 

Sang..........................
1 time.
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cT imej’orbelin^stabef.

Klasser I II III IV

Religion................... 2 2 2 1

Norsk......................... 5 4 41) 41)

Tysk........................ 6 5 5 5

Engelsk................... 5 5 5

Historie................... 3 2 3 3

Geografi................... 2 2 2 2

Naturkundskab. . . . 3 2 2 3

Regning og matematik 5 5 5 5

Tegning................... 2 2 2 2

Skrivning..................... 2 1

Legemsøvelser . . . 3 3 3 4

Haandgjerning . . . 2 2 2 1

Sang........................ 1 1 1

Sum 36 36 36 36

’) I klasse III og IV benyttes hveranden uge en norsk time til skrivning.
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Mnbervisninefeen.

Religion.

Loven af 27de juli 1896 opstiller for middelskolen det 
samme kundskabsmaal som lovene af 26de juni 1889 har 
opstillet for folkeskolen, idet der skal kræves:

„Sikkert kjendskab til det væsentlige indhold af den 
bibelske historie, til de vigtigste begivenheder af kirkens 
historie, samt til den kristelige barnelærdom efter den evan
gelisk-lutherske bekjendelse.“

Undervisningens stof er for det første bib elhis to- 
r i e, som læres efter en lærebog af størrelse for det gamle 
testamente som Vogts lille, og for det nye testamente no
get større, ca. 70 sider. De bibelske fortællinger, barnet 
faar at lære, vil for det meste være kjendt før. Des større 
krav maa der stilles til dets gjenfortælling. Denne maa 
være korrekt, sammenhængende, og med forstaaelse, saa 
pointet i fortællingen viser sig at være opfattet. Læreren 
søger for det første at forene de enkelte fortællinger om de frem 
trædende bibelske skikkelser til et samlet billede, saa de
res personligheder kommer til at staa klart for barnet, og 
at give barnet forstaaelse af, at bibelhistorien indeholder 
en virkelig historie, det vil sige: en sammenhængende, af 
Gud ledet historisk udvikling. Endelig søger han i tilknyt
ning til bibelhistorien at føre børnene ind i denne histories 
litterære kilde, bibelen.

Under læsningen af det gamle testamentes historie 
søger man da først og fremst at stille klart frem de store 
personligheder efter deres karakteristiske eiendommelighe- 
der, dernæst at markere udviklingens store knudepunkter. 
Det gjælder at bringe barnet til at forstaa lidt af sammen
hængen mellem de vigtigste historiske begivenheder og 
deres betydning for Israels fremtid og dermed for Guds 
rige paa jorden. Messiastanken i dens udvikling maa da 
særlig betones. Kjendskab til selve det gamle testamente 
som skriftsamling skal under alt dette søges meddelt bør
nene, som derfor altid maa have sin bibel med. Under 



8 Namsos kommunale middelskole.

saa vidt muligt udstrakt bibellæsning i timerne soger man 
da at gjøre børnene kjendt med det gamle testamentes hi
storiske bøger. Navnene paa de poetiske bøger og de fire 
store profetskrifter samt disse bøgers plads i bibelen læres 
under omtalen af David, Salomo, og vedkommende profeter.

I det nye testamente er Jesus selvfølgelig hovedper
sonen. Under tilknytning til kjendt stof i det gamle testa
mente forklares, saa letfattelig som muligt, de politiske og 
religiøse tilstande inden jødefolket paa Jesu tid. Disse til
standes betydning for Jesu virksomhed og livsgang paavi
ses, hvor dertil er anledning. Ligesaa fremstilles døberens 
virksomhed, Jesu liv i Nazaret, hans daab og-fristelse, idet 
vegten lægges paa at vise, hvorledes Jesu livsgjerning her
ved forberedes. Dennes udfoldelse skildres i sine hoved
træk, hans forkyndelses eiendommelige indhold og form, 
og hans underes karakter og betydning, begge som væsent
lige led i hans frelsergjerning. Udviklingen af konflikter 
med de herskende retninger inden folket paapeges, saale- 
des som den aabenbarer sig under udviklingen af hans 
egen virksomhed i discipelkredsen, for at stige til den sid
ste store modstand ved hans død, da han i troskab kjæm- 
ped livskampen ud til den seier, som blev kronet ved op
standelsen og himmelfarten. Bibelen bliver herunder be
nyttet paa samme maade som ved det gamle testamente, 
saaledes at børnene faar det bedst mulige indtryk af de for
skjellige evangelieberetninger, og øvelse i at slaa efter i dem.

Efter Jesu liv kommer beretningen om kirkens stif
telse og udbredelse ved apostlerne. Hovedopgaven her bli
ver at fremstille den for hele den følgende verdenshistorie 
bestemmende udvikling, hvorved kristendommen gik over fra 
jøderne, som stødte den fra sig, til den græsk-romer- 
ske hedningeverden, i hvis store kulturcentrer — Antiokia, 
Efesus, Korint, Rom — den fik slaa rod. Herunder læses 
stykker af Apostlernes gjerninger, som barnet saaledes lærer 
at kjende. De vigtigste af apostlernes breve og Johannes’s 
aabenbaring nævnes, og deres plads i bibelen læres. Saa- 
vidt tiden tillader det, øves børnene i at slaa efter steder 
i dem.

Alle geografiske betegnelser bliver nøiagtig forklaret 
og vist paa kartet.. Paa den maade erhverves det nødven
dige kjendskab til de bibelske landes geografi. Specielt 
maa kjendes Jødelands beliggenhed og grænselande i den 
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gamle tid, beliggenheden af de vigtigste byer i landet, dets 
inddeling paa Jesu tid, skuepladsen for Jesu fornemste virk
somhed : egnen om Genesaretsjøen og Jerusalem med om
egn, samt beliggenheden af de vigtigste lande og byer, hvor 
Paulus stifted menigheder.

Alle til forstaaelsen nødvendige kulturhistoriske oplys
ninger meddeles. Læreren maa benytte enhver tilknytning 
til den kundskab i verdenshistorie han kan gjøre, regning 
paa hos børnene. Specielt gjælder dette, hvor der i det 
gamle testamente er tale om Ægypten, eller i det nye testa
mente om kirkens udbredelse blandt grækerne og romerne.

Undervisningens næste stof er k a t e k i s m e n, som læres 
efter en af de autoriserte katekisme-forklari nger.

For denne undervisning maa det være ufravigelig re
gel ved første gangs gjennemgaaelse, at intet stykke gives 
børnene i lekse, før det er gjennemgaaet. Denne læsning 
bør helst ske paa den maade, at læreren samtaler med bør
nene om indholdet af det stykke af forklaringen, de skal 
faa i lekse, uden at børnene herunder har bogen oppe. 
Fra bibelhistorien og den tidligere katekisme-undervisning 
kjender barnet det meste af det, som staar i forklaringen. 
Dette, som det altsaa ved, bør læreren spørge frem og føre til 
bedre forstaaelse, idet han nøiagtig følger gangen i forklarin
gen. De eksempler fra bibelhistorien, forklaringen henviser til, 
eller som tilbyder sig af sig selv, lader han børnene fortælle. 
Stykker af bibelen, som forklaringen, henviser til, eller han 
selv finder tjenlige til belysning, lader han dem slaa op og læse.

Som regel bor omtrent en tredjedel af timen benyttes 
til at hore op dagens lekse, to tredjedele til at katekisere 
gjennem indholdet af leksen til næste gang.

Fremdeles læres et udvalg af salmer. Disse henlæg
ges bedst til bibelhistorie-timen. Et eller høist to vers gives 
i lekse. Overhøringen sker i begyndelsen af timen uden 
synderlig gjennemgaaelse.

1 4de klasse gjennemgaaes kirkens h i s t o r i e i 
sine grundtræk, idet en kirkehistorie paa ca. 50 sider læses 
og repeteres. Hovedvegten lægges paa det religiøse 
1 i v, saaledes som det fremtræder hos enkelte repræsentative 
personligheder (martyrerne, Augustin, Bernhard, Luther, Spe
ner, Hauge).

Endelig gives der en kort oversigt over kirkeaaret og 
vor gudstjenestes ordning efter den fuldstændigere form.
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Oversigten gives ved foredrag af læreren i tilslutning til 
salmebogen, som børnene har for sig.

Læseplan:

Kl. I. Det gamle testamente læses og repeteres; af 
en autoriseret katekisme-forklaring (Bangs læses og re
peteres 1ste part, og af 2den part 1ste artikel; tillige repe
teres katekismens samtlige tekstord, og Luthers forklaring 
til anden og tredje artikel.

Salme 27. 134. 175. 65. 330, 2. 266 hos Landstad læses 
og repeteres.

Kl. II. Jesu liv læses og repeteres; af forklaringen 
læses og repeteres 2den og 3dje artikel og 3dje part; af 
katekismen repeteres samtlige tekstord og Luthers forklaring 
til 1ste part og 1ste artikel.

Salme 42. 94. 346, i, 2,4,6,10. 490. 580. 310. 1-3, 7 læses 
og repeteres.

Kl. III. Resten af bibelhistorien læses, og den 
hele bog repeteres; af forklaringen læses de to sidste par
ter ; forklaringen repeteres derefter i sin helhed.

De i 1ste og 2den klasse lærte salmer repeteres.
Bjergprædikenen læses og gjennemgaaes i 

timerne nærmest for og efter jul (6 timer).
1 klasse I—III anvendes 1 time ugentlig til bibelhistorie 

med salmevers, 1 time ugentlig til forklaring (og bibellæs
ning i III).

Kl. IV. En liden kirkehistorie gjennemgaaes og re
peteres.

I tiden efter nytaar anvendes 4 timer til at give en 
oversigt over kirkeaarets og vor gudstjenestes ordning, og 
derefter 6 timer til at gjennemgaa lidelses- og opstandel
seshistorien efter et af evangelierne.

Ved udgangen af kl. III afholdes en prøve. Ved denne 
undersøges, foruden eksaminandernes kundskab i bibelhistorie 
og katekismus med forklaring, tillige deres kjendskab til de 
bibelske skrifter, særlig de historiske, deres øvelse i at finde 
frem i bibelen, samt deres kjendskab til den bibelske geo
grafi. Desuden kræves, at eleverne skal kunne mindst 20 
vers af de lærte salmer. Karakteren for denne prøve slaaes 
med dobbelt vegt sammen med den karakter, som gives ved 
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middelskoleæksamen ved prøven i kirkehistorie. (Reglement 
for middelsskole-eksamen § 9).

Norsk.
Som maal for undervisningen i norsk er i loven opstillet: 
„At eleverne læser tydelig og udtryksfuldt saavel lands- 

maalet som det almindelige bogmaal, kan gjøre rede for 
udvalgte stykker af litteraturen i begge maal, samt med 
orden og tydelighed i sprogrigtig form skriftlig kan be
handle en lettere opgave.“

I læsning maa vegten for det første lægges paa tyde
lig, det er høi og ren læsning med passende stans paa 
rette steder, og paa at gjengive indholdet af det læste.

Læse h o i t bor eleverne paa dette trin allerede kunne.
Til at læse rent hører først og fremst, at hver lyd 

artikuleres rigtig. Retledning hertil bør gives fuldt saa 
meget under elevernes tale som under læsningen. I det 
hele maa det erindres, at hvad der kan gjøres for sikker
hed og korrekthed i talen, det vil ogsaa komme læsningen 
til gode. Til ren læsning hører nemlig ogsaa, at udtalen i 
læsning stemmer med det „dannede talesprog“, det er den 
udtale, som i hver landsdel er den sedvanlige i dannede 
folks omhyggelige, men ukunstlede tale.

Til ren læsning hører ogsaa, at eleverne læser sikkert, 
uden faralen, uden hakkende afbrydelser, uden at pauser 
udfyldes af stemmelyd alene eller uartikulerede lyd. For 
at opnaa saadan sikkerhed er det af stor vigtighed, at ele
verne lærer at læse langsomt, mere eller mindre, eftersom 
det kræves, og at de lærer at stanse paa rette sted, dels 
hvor der m a a stanses, fordi meningen kræver det, dels 
hvor der kan stanses for aandedrættets skyld.

Medens der paa det første trin lægges særlig vegt 
paa at øve i tydelig og sikker læsning, stilles der 
paa de høiere trin efterhaanden større krav til udtryks
fuld læsning. Men kravet paa sikkerhed vil gjennem alle 
klasser vedblive at være et hovedkrav ; øvelse i sikker læs
ning vil ogsaa, naar man stadig gaar ud fra det omhygge- 
lige talesprog, af sig selv blive en øvelse i naturlig læs
ning, og dermed er man paa ret vei til at naa det andet 
af loven stillede krav, at kunne læse udtryksfuldt. Den ud
tryksfulde læsning skal netop være n a t u r 1 i g læsning, og 
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ikke en for barnet unaturlig deklamation. Det, som særlig 
kræves, er, at eleven har saa meget magt over sin stemme, 
at han nogenlunde kan nuansere læsningen efter indholdet: 
hovedtanke og indskudt bitanke, fortælling og dialog m. m.

Det læsestykke, som gives i hjemmelekse, bør paa det 
forste trin gjennemgaaes paa forhaand, saavidt muligt saa- 
ledes at disciplene faar anledning til selv at ove sig i op
læsning af det ukjendte stof. Næste gang (naar altsaa 
børnene har havt stykket som hjemmelekse) kræves det læst 
med passende langsomhed, høit og rent, med rigtigt tone
fald og rigtig betoning, og med stans paa rette sted. Ind
holdet gjøres til gjenstand for samtale, og eleven fortæller 
indholdet af det læste. For at sikre sig at eleverne arbei
der hjemme med leksen i læsning, bør man af og til lade 
dem fortælle indholdet af stykket, for bøgerne aabnes.

Paa de høiere trin indskrænkes den foreløbige gjen
nemgaaelse til de nødvendigste ordforklaringer og realop
lysninger. Hvor læsningen giver naturlig anledning dertil, 
gjør man ogsaa opmerksom paa billedlige udtryk og sær
egne vendinger, og benævnelser som f. eks. personifikation, 
klimaks, ironi, forklares; men man indlader sig ikke paa 
læren om troper og figurer som nogen selvstændig disciplin. 
Man søger ligesom tidligere at sikre sig, at eleverne arbei
der hjemme med læsningen.

For læsning i landsmaal er i loven sat det samme 
maal som for læsning i det almindelige bogmaal, nemlig at 
der skal læses tydelig og udtryksfuldt. Her vil oftest kræ
ves en særskilt gjennemgaaelse, baade for læsningens og 
for forstaaelsens vedkommende, og der maa oversættes hvor 
det viser sig nødvendigt for fuld forstaaelse. Der samtales 
om det læste, og indholdet gjengives som ved det øvrige 
læsestof.

Et passende udvalg af digte (paa bogmaal og lands
maal) læres gjennem alle klasser udenad ; de gjennemgaaes 
og læses paa forhaand, og opmerksomheden fæstes ved vers
takten, paa første trin kun ved stigende og dalende takt i 
al almindelighed, i 3dje og 4de klasse indøves de almindelige 
versfødder. Et digt bør være fuldt forstaat, for det læres 
udenad.

Af et godkjendt udvalg af læsestykker gjøres der ved 
eksamen rede for et pensum paa mindst 80 sider, hvoraf 
ikke mindre end ‘20 sider af landsmaalslitteraturen.
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Digtarterne forklares ved de eksempler, læsnin
gen giver; hovedinddelingen i episk, lyrisk og dramatisk 
poesi forklares kortelig.

Litteraturhistorie læses ikke efter nogen sær
skilt lærebog, men en samlet oversigt over udviklingens gang 
gives i tilslutning til, hvad den historiske lærebog derom 
meddeler. Man vil her i det hele have, hvad der behøves 
for en samlet oversigt, og hvad der maatte savnes kan let 
tilføies mundtlig; man holder sig forøvrigt nær til lærebogens 
fremstilling, og forsaavidt man paa noget punkt finder det 
nødvendigt at fravige denne, bør man konferere derom med 
læreren i historie. Ved siden af denne oversigt læres der
hos læsebogens oplysninger om de læste forfattere, som 
forudsættes givne- i kronologisk rækkefølge, med mere ud
førte livsbilleder af de mere fremtrædende forfattere.

G r a m m a t i k. Undervisningen begynder i 1ste klasse 
med at tage det kundskabsstof, som den tidligere undervis
ning har medtaget, op til fornyet gjennemgaaelse efter en 
lærebog1),. Af denne lærebog gjennemgaaes det væsentlige 
i 1ste og 2den klasse, i 1ste klasse taledelene, de fælles 
grammatiske kategorier, og formlæren, i 2den klasse sætnings
læren nøjagtigere. I 3dje og 4de klasse repeteres og ind
oves yderligere det, som før er gjennemgaaet. og hvad der 
før er forbigaaet eller kun løselig behandlet, gjennemgaaes 
nøjagtigere2). Ved indøvelsen af den grammatiske kund
skab bør ikke benyttes nogen særegen eksempelsamling; 
det gjælder at benytte sprogstof, som eleverne er fuldt for
trolige med, helst saadant, som det falder dem naturligt 
selv at bruge i sin tale. Der kan benyttes dels eksempler, 
som er kjendte fra læsningen, dels mundtlig dannede eks
empler, som kan skrives op paa vægtavlen, dels eksempler 
fra de skriftlige arbeider.

Skriftlige øvelser. I 1ste klasse fortsættes der 
med arbeider af samme art, som der prøves i ved optagel
sen. Øvelser i gjenfortælling slutter sig nær til talen, og 
jo mer det er overholdt, at disciplene maa give fuldstæn

*) Hor i skoion benyttes Hofgaards norske grammatik.
2) Læreren i fremmede sprog maa have nøie kjendskab til den gram

matiske lærebog som benyttes j. skolens norsk-undervisning, og i 
definitioner og udredninger af fællesgrammatiske emner ikke fra
vige dennes fremstilling.
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digt svar, og i det hele tale korrekt og i rigtig formede 
sætninger, des lettere vil de skriftlige øvelser falde for dem. 
Stoffet til saadanne øvelser kan tages af lette fortællende 
stykker, som er læst med fuld forstaaelse, eller som er vel 
kjendte f. eks. fra historie-undervisningen, eller af lette 
skildringer fra naturhistorien (i tilknytning til billeder af 
dyr). I begyndelsen bringes ved samarbeide i klassen en 
kort gjengivelse af hovedindholdet i en bestemt form, som, 
ialfald paa det første trin, efter hvert kan skrives op paa 
vægtavlen ; saa kan man vende tavlen og øve eleverne i 
at gjengive indholdet i den bestemte form mundtlig, og til- 
sidst kan man lade dem nedskrive det hele, enten paa sko
len, hvis der bliver tid dertil, eller som hjemmearbeide. Det 
vil ofte være heldigt, at eleverne har to bøger, en „øvelses
bog“ til det første forsøg, og en „stilebog“ til renskrift. 
Opskrift paa tavlen vil i 1ste klasse rimeligvis snart kunne 
falde bort; derimod bør man en tid holde ved med at for
berede den skriftlige gjengivelse saaledes at eleverne stadig 
vænner sig til at holde sig til hovedtanken, og til først at 
sige mundtlig det, som skal skrives enten det er som skole
arbejde eller som hjemmearbeide. Som overgang til mere 
selvstændigt arbeide kan man lade eleverne forberede sig 
paa at give en kort gjengivelse af et bestemt stykke, først 
mundtlig paa skolen, og siden skriftlig paa skolen eller 
hjemme, og endelig kan man lade dem udføre skriftlig gjen- 
fortælling hjemme paa egen haand. Under disse øvelser 
vil der stadig være anledning til at gjøre rede for skille
tegnenes betydning, og man vil efterhaanden kunne kræve, 
at eleverne skal være istand til at sætte dem til selv. Der 
vil ogsaa stadig være anledning til at merke sig forskjel 
mellem talens lyd og skriftens tegn, og til at tale om syno
nymer, hvor det gjælder heldigste valg af ord.

Diktat bruges ikke som regelmæssig øvelse hver 
uge, men af og til gjennem alle klasser, dels for at indøve 
enkelte retskrivningsregler og enkelte ord, særlig saadanne 
som under de skriftlige øvelser har vist sig at volde van
skelighed, dels som en prove paa elevernes sikkerhed i ret
skrivning i det hele og i at bruge skilletegnene. Dikta
terne, som maa være afpasset efter øiemedet, læses paa en 
naturlig maade i sammenhæng, først for der skrives, og 
derpaa naar stykket er nedskrevet.

I 2den klasse fortsættes først med mundtlig og skrift
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lig gjenfoptælling eller skildring, men nu mere og mere 
som selvstændige skriftlige arbeider paa egen haand. Man 
kan nu ogsaa lade eleverne fortælle, hvad de selv har op
levet, helst først mundtlig og siden skriftlig; herved banes 
vei til friere fortælling eller skildring som selvstændigt 
hjemmearbeide. Reglerne for skilletegnenes brug gjennem
gaaes her i sammenhæng, i forbindelse med gjennemgaa- 
elsen af sætningslæren efter grammatiken.

I de høiere klasser skrives stile som de, der gives ved 
afgangsprøven, fra først af efter omhyggelig forberedelse 
og veiledning paa skolen, siden mere frit. Der lægges den 
største vegt paa, at eleverne skriver i et korrekt og natur
ligt sprog, og at de kan fastholde en bestemt sammenhæng; 
man maa ikke uden forudgaaende veiledning give dem no
get at skrive om, som de ikke kan forudsættes at have 
fuld rede paa før. Opgaver fra historie, geografi og natur
historie, som nærmer sig til fagopgaver, kan gives af norsk
læreren ; han maa da skaffe sig nøie underretning om, hvad 
eleverne har lært herom tidligere, og i det hele konferere 
med vedkommende faglærere. I de øverste klasser kan 
det være tjenligt til at opøve elevernes sprogsans nogle 
gange at lade dem oversætte et stykke af tysk eller en
gelsk ; her medtages ogsaa øvelser særlig sigtende paa det 
praktiske liv, som affattelse af breve, ansøgninger, eller 
kortere meddelelser, avertissementer, o. lign.

I 1ste klasse faar eleverne hver uge et skriftligt ar
beide, som udføres dels paa skolen, dels hjemme; ved siden 
deraf omtrent hveranden uge en diktat. I de høiere klas
ser et skriftligt arbeide hver anden uge, og ved siden deraf 
diktat, i 2den klasse 1—2 gange om maaneden, i 3die og 
4de klasse af og til, naar læreren finder det paakrævet.

lalfald i overste klasse maa der gives anledning til 
at lade eleverne et par gange i hvert halvaar (deraf den 
ene gang ved tentamen) skrive en ekstemporalstil paa skolen.

Ved alle skriftlige arbeider lægges stor vegt paa orden, 
og arbeider, som er slurvet udfort, maa skrives om, til de 
er tilfredsstillende.

Læseplan:

Kl. I. Læsning med gjengivelse af indholdet og 
samtale om det læste; fremsigelse af digte.
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Grammatik: Efter en lærebog taledelene, de vig
tigste sætningsdele, og formlæren.

Skriftlige øvelser: Gjengivelse af hovedind
holdet af fortælling eller beskrivelse; af og til diktat. I 
forbindelse hermed regler for retskrivning, og redegjørelse 
for skilletegnenes betydning.

Kl. 11. Læsning (som i 1ste klasse); fremsigelse 
af digte.

Grammatik: Det, som er lært efter lærebogen i 
1ste klasse, holdes vedlige, og det væsentlige af sætnings
læren læses i sammenhæng og repeteres.

Skriftlige øvelser: Gjenfortælling og friere 
fortælling og beskrivelse; af og til diktat. I forbindelse 
hermed regler for retskrivning og skilletegn.

Kl. Ill og IV. Læsning af forfattere (i landsmaa- 
let og det almindelige bogmaal) eller længere stykker af disse 
(derunder dramatiske arbeider); gjengivelse af indhold og 
tankegang; fremsigelse af digte. Versfødder; digtarter; 
litteratur-historiske oplysninger i tilslutning til den historiske 
lærebog og efter læsebogen.

G r a m m a t i k: Det, som er læst i de foregaaende 
klasser, repeteres og indøves yderligere; herunder medtages 
det, som for er forbigaaet, og enkelte punkter behandles nøi- 
agtigere end før.

Skriftlige øvelser: Beskrivelser, skildringer, 
karakteristiker; uddrag og sammendrag; fremstilling af tanke
gangen i et arbeide af en forfatter. Mindre forretnings
skrivelser. Af og til diktat.

c^remmebe spro^.

I middelskolen læses tysk og engelsk.
Maalet for undervisningen i tysk er :
„At eleverne har gjennemgaaet og kan oversætte og 

forklare et lidet udvalg læsestykker, kan oplæse og over
sætte lette, forhen ulæste stykker, og har nogen øvelse i 
mundtlig paa tysk at gjengive indholdet af et oplæst stykke 
af det gjennemgaaede udvalg, og besvare dertil knyttede 
sporgmaal, samt i at bruge sproget skriftlig.“



Undervisningen. 17

Maalet for undervisningen i engelsk er:
„At eleverne har gjennemgaaet og kan oversætte og 

forklare et lidet udvalg læsestykker, kan oplæse og over
sætte forhen ulæste stykker, s o ni k u n inde h older de 
almindeligst forekommende ord, har nogen øvelse 
i mundtlig paa engelsk at gjengive indholdet af et oplæst 
stykke af det gjennemgaaede udvalg og besvare dertil knyt
tede sporgsmaal, samt i at bruge sproget skriftlig.“

Medens man efter den ældre metode [da maalet nær
mest var at kunne læse det fremmede sprog med gramma
tisk forstaaelse] lagde skriftsproget til grund og tilegnede 
sig dette gjennem oversættelse til modersmaalet, kræver 
den nye [af „Quousque tandem“ hævdede] metode det frem
mede sprog lært hovedsagelig gjennem sig selv, uden 
modersmaalet som mellemled. Fremgangsmaaden er denne: 
læreren begynder med at oversætte teksten for eleverne; 
men denne oversættelse hører gradvis og temmelig tidlig 
op. Istedenfor at oversætte ordet, anskueliggjør læreren 
betydningen deraf ved at vise tingen, som betegnes derved, 
eller billedet deraf, eller han leder eleven til forstaaelse 
ved at paavise et slægtskab med allerede kjendte ord, eller 
ordet forklares ved omskrivning i det fremmede sprog, som 
det foregaar, naar man tyder modersmaalet, som jo ogsaa 
maa forklare sig selv. Meningen hermed er at bringe det 
fremmede udtryk i elevens sind til umiddelbart at smelte 
sammen med det, som det er udtryk for, ligesom det sker 
ved den første sprog-tilegnelse.

Men billeder, omskrivninger, og lignende muller, stræk
ker i hvert fald ikke til ligeoverfor de finere udtryk for 
tanken, abstrakter, de i særlig forstand idiomatiske udtryk. 
At oversættelse til modersmaalet er nodvend.g i meget større 
udstrækning end den nye metode forudsætter, maa indtil vi
dere ansees for sikkert. Skolen maa her, som overalt ellers, 
modarbejde taagede forestillinger og halv forstaaelse. Og 
oversættelse er et nødvendigt kontrolmiddel for forstaael- 
sen; loven forudsætter denne færdighed, og den opnaaes ikke 
uden øvelse. I den undervisningsplan, som nedenfor opstil
les, bliver derfor oversættelse fastholdt som en vigtig og 
nødvendig ovelse gjennem det hele kursus. Paa den anden 
side er det af den hoieste vigtighed, at eleven vænner sig 
til at forstaa sproget direkte og umiddelbart. Derfor bør

2
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læreren paa et mere fremskredet trin, og ved meget lette 
tekster, af og til søge at hjælpe sig uden oversættelse.

Det andet punkt, hvori den nye metode adskiller sig 
fra den ældre, er de til læsningen knyttede tale- og skrive
øvelser. Disse øvelser danner ikke et arbeide for sig, men 
knyttes til læsestykkerne og har sit stof i dem. Læsestyk- 
kerne ikke blot læses, men læres og bearbeides saaledes, 
at eleverne lidt efter lidt optager og fæster i sin erindring 
et sprogligt materiale, knyttet til et bestemt indhold. Idet 
læreren gjør dette indhold til gjenstand for eksamination 
paa det fremmede sprog, over han eleverne i at benytte 
det-sprogstof, de sidder inde med, til mundtligt, senere ogsaa 
til skriftligt udtryk.

Lovens krav paa dette punkt er „nogen o velse i 
at g j e n g i v e indholdet af et oplæst stykke 
af det gj e n n e m ga ae d e udvalg, og besvare 
dertil knyttede spørgsmaal.“

Fremgangsmaaden for at naa dette maal maa i sine 
grundtræk blive følgende:

Naar et læsestykke er nøiagtig gjennemgaaet paa sæd
vanlig maade, ]) læst og oversat, skal eleven tilegne sig 
det saaledes, at han kan gjenfortælle indholdet. Man begyn
der tidlig med at lade eleven lære smaa stykker (især vers) 
udenad, og søger lidt efter lidt at bringe det dertil, at han 
i friere form kan gjengive hovedindholdet af et kortere 
eller længere stykke. Eftersom eleverne vinder herredomme 
over sproget, gjøres stykket til gjenstand for eksamina
tion, den naturligste form for tale øvelser paa skolen. 
Egentlig talefærdighed vil herved ikke erhverves; men lo
vens maal, at eleven skal kunne besvare til læsestykket 
knyttede spørgsmaal, vil kunne naaes. Og dermed vil en 
naturlig grundvold være lagt for talefærdighed.2)

') Altsaa ogsaa, særlig i tysk, med nøiagtig grammatisk analyse, for 
at bringe sprogets former, anvendelsen af kasus, modi, osv., til 
bevidst opfatning.

’) Den her beskrevne fremgangsmaade gjælder de dertil særlig eg
nede dele af det statariske pensum, som bliver at opgive til eksamen. 
Ved siden heraf maa der i begge sprog læses en god del kursorisk, 
for at eleverne kan erhverve det ordforraad, som er forudsætnin
gen for alt herredømme over fremmede sprog. Under denne kur
soriske læsning, som maa gaa raskt og let fra haanden, fæster man 
sig kun for saa vidt ved det sproglige udtryk, som det kræves til 
en korrekt opfatning af indholdet. Nogle nye gloser kan man re-
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De skriftlige ovelser slutter sig efter den nye metode 
nær til de mundtlige, og bestaar væsentlig i afskrift, 
diktat, og skriftlig gjengivelse a f n o g e 11 æ s t 
eller fo r t a 1t. Denne gjengivelse skal da erstatte stilen.

I et sprog som tysk, hvor formerne er saa karakteri
stiske, og deres anvendelse er bundet til mere regelmæssig 
virkende love, og hvor undervisningen for en stor del maa 
bestaa i at lede disciplene til at udfinde disse love og an
vende dem, er det dog naturligt, at undervisningsmaaden 
bliver noget anderledes end i engelsk, hvor mere maa over
lades til den umiddelbare tilegnelse og efterligning. Me
dens de mundtlige ovelser forudsættes i begge sprog at 
blive de samme, vil undervisningsplanen for tyskens ved
kommende beholde stilen, om end i noget forandret form. 
Stiløvelserne tænkes paa det nøieste knyttet til læsningen, 
saaledes at teksten, som skal oversættes, enten er en fri be
arbeidelse af kjendte tyske læsestykker, eller ialfald bevæ
ger sig i forestillinger og vendinger, som er vel kjendte fra 
læsningen. Eleverne maa vænnes til at kunne stole paa, 
hvad de gjennem denne har tilegnet sig, og ikke paa den 
støtte, som andre hjælpemidler, ordbog, grammatik m. m., 
kan yde. Kun saaledes vil det være muligt at fore ele
verne derhen, at de ved afgangseksamen kan skrive en tysk 
stil uden hjælpemidler.

For engelskens vedkommende opstilles som maal for de 
skriftlige ovelser, at eleven kan gjengive en liden oplæst 
fortælling eller anekdote, som han ikke kjender fra før. De 
ovelser, som skal fore til dette maal, bliver da af tilsva
rende art: Hvad der er læst, lært, og mundtlig reproduce
ret, bliver derefter ogsaa skriftlig gjengivet, med stigende 
fordringer til gjengivelsens frihed ; tilsidst oves eleven og
saa i at gjengive ukjendte fortællinger efter en eller to gan
ges oplæsning.

Gram m a t i k vil ogsaa den nye metode anvende, 
overalt hvor den letter eleven hans arbeide med sprogets 
tilegnelse. Og skolen, som paa ethvert punkt maa op

pe tere til næste time efter ordsamlingen. Anden repetition, eller 
gjenfortælling, af det kursoriske læsestof bor ikke finde sted. Gjen- 
fortælling har sin rotte plads som slutresultat af en omhyggelig 
analyse af indhold og form. Skulde ogsaa den kursoriske læsning 
gjenfortelles, vilde man enten række ganske lidet, eller gjenfor
tellingen vilde blive rent stymperagtig. 



20 Namsos kommunale middelskole.

lære til nøjagtighed, maa naturligvis ogsaa kræve den i 
den grammatiske forstaaelse af sproget.

Læseplan:

Tysk.
Kl. I danner som det egentlige elementartrin et afslut

tet kursus. Undervisningen knyttes til en elementarbog1) 
Lydlæren gjennemgaaes ikke i sammenhæng, men ele

verne gjøres straks under læsningen opmerksom paa de for 
sproget eiendommelige lyd, og der maa fra forste færd læg
ges vind paa rigtig udtale og flydende læsning. Herunder 
vil korlæsning være at anbefale.

Om der ved siden af elementarbogen (eller senere) 
med fordel kan benyttes et anskuelsesmiddel, som tager oiets 
sans i sprogtilegnelsens tjeneste, maa foreløbig staa hen.

I klasse II og følgende klasser lægges 
et udvalg læsestykker til grund for undervisningen.

I kl. II læses 50 sider, hvoraf omtrent halvparten gjen- 
nemarbeides paa den før nævnte maade: oversættelse, uden
adslæren, i forbindelse med mundtlig gjengivelse af indhol
det af det læste. Denne søger læreren efterhaanden at give 
en friere form: snart gjengiver eleven fortlobende, uden at 
læreren synderlig griber ind, snart sker gjengivelsen gjen
nem spørgsmaal og svar, altsaa i form af en samtale mellem 
lærer og elev.

Det paasees strengt, at der svares i fuldstændige sæt
ninger. Den del af pensumet, som ikke skal lægges op til 
eksamen, gjøres ikke til gjenstand for den samme indgaa- 
ende behandling; men ogsaa her kræves dog forberedelse 
fra elevernes side, og der sorges for, at eleverne derigjen- 
nern øger sit ordforraad og erhverver lethed i at overskue 
en tysk periode og oversætte den. Tilhørende gloser bor 
læres udenad.

Efter en lærebog (Løkke tysk grammatik) læses i kl. 
II formlæren og (nogle hovedregler af) kasuslæren; læren 
om konjunktivens brug forberedes i tilknytning til læsebo
gen, (men formlæren har fremdeles hovedvægten).

Fra begyndelsen af 2det halvaar lægges til grund for

*) Hor i skolen bruges nu Lassens lærebog for begyndere, hvis metode 
nøiagtig følges.
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de skriftlige øvelser frie bearbeidelser paa norsk af læse
bogens lettere stykker. Den norske tekst bliver først om
sat mundtlig til tysk af eleverne under lærerens veiledning, 
før den opgives til skriftlig behandling paa skolen eller 
hjemme. Hertil anvendes 1 time ugentlig.

Hjemmearbeidet bør i alt væsentligt være af samme 
art som i foregaaende klasse, og hvad der opgives til hjem
mearbeide bor ogsaa her i regelen forberedes ved samar
beide i klassen. De gjennemarbeidede stykker repeteres 
og lægges op til aarsprøven.

1 kl. III læses 80 sider af læsebogen, hvoraf 30 sider 
gjennemarbeides som ovenfor angivet; resten læses kursorisk.

Fuldstændigere gjennemgaaelse af kasuslæren, og sam
menhængende gjenuemgaaelse af de tilbagestaaende partier 
af syntaksen.

Til stil og grammatik anvendes 2 timer ugentlig, 1 
stil ugentlig efter trykte tekster i tilslutning til læsebogen, 
afvekslende hjemmestil og skolestil. Den foreløbige gjen
nemgaaelse indskrænkes og kan lidt efter lidt bortfalde.

De 30 statarisk læste sider repeteres og lægges op 
til aarsprøven.

I kl. IV læses omkring 100 sider aflæsebogen, hvoraf 
ca. 40 sider sammen med 3dje klasses eksamenspensum 
lægges op til afgangseksamen. Fremgangsmaaden som i 
de to foregaaende klasser. Repetition, saavidt fornødent, 
af de vigtigste partier af grammatiken.

Til grammatik og stil anvendes 2 timer ugentlig. Op
gaverne bliver nu snart bearbeidelser af de tyske læsestyk- 
ker, snart ukjendt stof, men i saa fald maa opgaven kun 
indeholde ord og udtryk, som meget hyppig forekommer i 
jevn fremstilling; alt hvad der kan antages at ligge uden
for dette, og ikke er vel kjendt fra læsningen, oplyses.

Engelsk.

Undervisningen i engelsk i middelskolen skal fore ele
verne ind i n u t i d s s p r o g e t, som det lever i tale og skrift. 
Den bør fortrinsvis beskjæftige sig med den del af sprog
stoffet, som er af germannisk oprindelse og danner sprogets 
grundstamme, men ogsaa af det romanske ordforraad med
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tage de almindelige kulturord, samt hvad der forovrigt 
har faaet fast fod i de dannede klassers jevne daglige tale.

Der er opstillet det samme maal for engelsk som for 
tysk. Derfor bor undervisningen i det hele ordnes paa 
samme maade for begge sprog; oin en forskjel i de skrift
lige ovelser og den skriftlige prove se ovenfor s. 18 — 19.

Den grammatiske undervisning bor indskrænke sig til 
at behandle de for det engelske sprog eiendommelige fæno
mener, idet fremstillingen af de mere generelle love hen
sigtsmæssig henlægges til undervisningen i modersmaalet 
og tysk. Der gives en sammenhængende fremstilling af det 
engelske sprogs former og formord, med en kortfattet over
sigt over de vigtigste syntaktiske fænomener, støttet til en 
forholdsvis rig eksempelsamling.

Under det hele kursus maa der lægges særlig vægt 
paa tilegnelsen af en flydende og korrekt udtale.

Med hensyn til benyttelsen af det engelske sprog under 
undervisningen og i klassen i det hele taget, samt om hvor
vidt og i hvilken udstrækning oversættelsen til norsk kan 
undværes, henvises til hvad der herom er udtalt ovenfor s. 18.

Til grund for undervisningen lægges en begynderbog1). 
Man begynder med u d t a 1 e-o v e 1 s e r. De for engelsken 
eiendommelige lyd og lydforbindelser indøves i metodisk orden, 
i regelen gjennem direkte efterligning, men ogsaa. hvor 
denne viser sig utilstrækkelig, ved en enkel, for eleverne 
afpasset forklaring af lydens dannelsesmaade. Læreren bor 
derfor have praktisk kjendskab til lyd fysiologiens vigtigste 
resultater. Skjont han under øvelserne stadig maa have 
sin opmærksomhed henvendt paa den enkelte, maa samtidig 
den hele klasse holdes i aande ved fremsigelsen af ord og 
sætninger i kor. Slæbende og udtryksløs udtale og oplæs
ning modarbeides fra begyndelsen af. Sammen med ord- 
og sætningsakcenten indøves høitonen.

Fra disse metodiske forøvelser, som ikke bør tage mere 
end en uges tid, gaar man over til ganske lette sammen
hængende tekster i fortællingens eller samtalens form. Endnu 
maa arbeidet en tid væsentlig samle sig om udtalen. Det 
nye læsestof gjennemgaaes omhyggelig med dette for oie ; 
læreren fremsiger forst hvert nyt ord, og det gjentages af 
den enkelte og af klassen, til det sidder nogenlunde fast.

') Her i skolen bruges Brekkes.
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I og med disse øvelser indøves lydskriften, som eleverne 
snarest mulig maa blive saa fortrolig med, at de — selv
følgelig uden at lægge sig selve lydskriftformen paa minde 
— ved hjælp af den kan gjenkalde i erindringen og senere 
selv udfinde ordenes udtale.

Det kan anbefales, efter tre—fire ugers læsning, hvor
under eleverne har lært at kjende de regelmæssige boinings- 
former og faaet et indtryk af sprogets bygning i det hele, at 
vende tilbage til begyndelsen, og nu, da de største vanskelig
heder med udtalen er overvundet, og eleverne har faaet 
øvelse i at udnytte lydskriften under sit hjemmearbeide, be
gynde arbeidet med at lære udenad og gjenfortælle det 
læste. Fra nu af er elevens forberedelse stadig af dobbelt 
art: Et stykke skal han kunne læse op og oversætte, et 
andet stykke, som allerede er læst, skal han have lært saa
ledes udenad, at han kan gjenfortælle indholdet.

Hvor læsestykkerne er beregnet paa at illustrere og 
indøve ting af grammatisk eller fraseologisk interesse, vil 
man ofte, for at sikre sig at eleverne har en klar opfat
ning af forholdet, i begynderklassen maatte opgive dem 
sætningerne paa norsk og lade dem oversætte paa engelsk. 
Men som regel maa man allerede her for disse øvelsers ved
kommende holde sig udelukkende inden det fremmede sprog. 
Dels lader man eleverne simpelt hen fortælle, hvad de har lært 
udenad, dels retter man sporgsmaal til dem, som er saaledes 
formet, at de omtrent kan svare med bogens ord. Hvor 
der i teksterne veksles repliker mellem to eller flere per
soner, fordeler man rollerne mellem eleverne og lader dem 
spørge og svare hverandre.

Lidt efter lidt soger man at bringe dem til at frigjøre 
sig fra bogens form, og med benyttelse af det materiale, 
bogen byder, bygge fremstillingen op mere eller mindre paa 
egen haand. Forberedende øvelser, som omsætning fra nu
tid til fortid, fra direkte til indirekte tale, kan herunder 
være særdeles nyttige; men derfra gaaes over til en sam
tale om det læste, hvorunder eleven faar anledning til paa 
en friere maade at referere indholdet. Det paasees strengt, 
at der altid svares i fuldstændige sætninger. Det gjælder 
at faa alle med; derfor bor man saavidt muligt søge at 
undgaa, at den, som skal svare, er udpeget paa forhaand.

Begynderbogens pensum repeteres i de sidste maaneder.
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De grammatiske fænomener skal eleverne gjøre sit før
ste bekjendtskab med gjennem den tekst, de læser. Boi- 
ningsformerne forklares, efter hvert som man træffer dem; 
pronomener, hjælpeverber o. lign, betragtes og læres som 
almindelige gloser, og først naar de saaledes er kjendt, 
lader man eleverne se dem opstillede i grammatisk system. 
Formerne for den negtende og spørgende sætning øves stadig.

De skriftlige øvelser i denne klasse bestaar i hjemme- 
afskrift (i de forste 3—4 uger), skriveøvelser paa tavlen, 
diktat (kun af kjendt og gjennemarbeidet stof), senere gjen
givelse af smaastykker, som har været lært udenad. I be
gyndelsen bliver disse først gjenfortalt mundtlig, umiddel
bart før de skrives. Man kan forbinde diktat og en friere 
øvelse, ved til den hele klasse at rette spørgsmaal paa en
gelsk, som straks nedskrives, hvorpaa enten en elev giver 
et mundtligt svar, som nedskrives af alle, eller hver elev 
giver skriftlig sit svar. Skriftlig besvarelse af opgivne 
spørgsmaal kan ogsaa gives som hjemme-arbeide. I det 
sidste halvaar vil det vise sig nyttigt at anvende nogen 
tid til mundtlig og skriftlig retroversion.

Kl. III (af de 5 ugentlige timer anvendes 2 til gram
matik og skriftlige øvelser).

I klasse 111 læses i alt mindst 70 sider af læsebogen, ’) 
hvoraf 30 af det udvalg, som skal lægges op ved af
gangsprøven. Elevernes gjengivelse er snart fortløbende, 
snart antager den form af en samtale; under denne maa læ
reren ogsaa lægge an paa at fremholde og indprente de 
dele af ordforraadet og fraseologien, som danner sprogets 
grundvold, og som eleverne derfor senere vil faa mest 
brug for.

Af grammatiken gjennemgaaes de vigtigste love for 
ordføiningen. Uanseet lærebogens opstillingsmaade bør et
hvert nyt fænomen først vises i eksempler, og eleverne le
des til at udfinde det eiendommelige ved udtrykket, forend 
regelen formuleres.

De skriftlige øvelser bestaar i gjengivelse; som regel 
benytter man hertil ogsaa i denne klasse kun læsestof som 
allerede er gjennemgaaet.

Den bedste øvelse vil være, at læreren fortæller ind
holdet af et stykke i forkortning og lader eleverne gjem 
give det skriftlig, forst efter mundtlig gjenfortælling, se-

‘) Brekkes.
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nere uden denne. I sidste halvaar ber man, som en ind
ledning til 4de klasses øvelser, af og til læse op eller for
tælle anekdoter eller smaahistorier, som eleverne ikke kjen- 
der, og derpaa lade dem gjenfortælle. Gjør klassens stand
punkt det tilraadeligt, kan man i slutten af halvaaret og
saa lade den prøve bagefter at nedskrive en gjengivelse; 
men det maa altid erindres, at ogsaa i denne klasse er 
indøvelse af retskrivning og formlære (f. eks. verberne) 
det vigtigste; dette maa ikke tabes af sigte for mere frem
skredne øvelsers skyld.

Kl. IV (2 timer til grammatik og skriftlige øvelser). 
Der læses 30 sider af læsebogen, og hele udvalget repe
teres. Desuden 40—50 sider andet læsestof, hvoraf ca. 25 
kursorisk. Læsestoffet gjennemarbeides som i 3dje klasse; 
under den kursoriske læsning bør efter hver time gloserne 
gives i lekse til næste gang, eller der gives et kort re
sumé af, hvad der sidst er gjennemgaaet. Under repetitio
nen rekapituleres i al korthed enten den foregaaende dags 
lekse eller dagens pensum.

Grammatiken repeteres i sin helhed.
De skriftlige øvelser bestaar i gjengivelse af ulæste 

smaastykker, som læses op for eleverne ; de gjenfortælles 
først mundtlig af eleverne, senere (i 2det halvaar) falder 
denne hjælp bort. Kun som ekstemporaler.

Historie.

i Maalet for undervisningen i historie i middelskolen er 
„kjendskab til hovedtrækkene af verdenshistorien, udførligst 
for den nyere tids og fædrelandets vedkommende; kjend
skab til vor borgerlige samfundsordning.“

Der skal saaledes ikke blot meddeles en række for
tællinger om personer og begivenheder i kronologisk orden, 
men man skal bestræbe sig for „at give barnet, saavidt 
dette lader sig gjøre, et ordentligt begreb om, hvad histo
rie virkelig er“, ved at fremholde begivenhedernes sammen
hæng og de fremtrædende personers betydning for udvik
lingen. Mest indgaaende skal fædrelandets og den nyere tids 
historie behandles, forat eleverne navnlig kan ledes til for- 
staaelse af vor egen tid og det samfund, hvori de senere 
skal optræde som aktive medlemmer.

3
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Som almindelig regel bor gjælde, at eleven bliver be- 
kjendt med lærestoffet først gjennem mundtlig fremstilling 
af læreren, som ved undervisningstimens begyndelse eller 
slutning i nær tilslutning til lærebogen fortæller det pen
sum, som skal gives til hjemmeforberedelse til næste gang, 
tyder u k j e n d t e ord og udtryk, og meddeler rigtig 
udtale af navne ; — tankegang og sammenhæng 
forklares, hvor det findes fornødent; — de hovedpunk
ter, som opmærksomheden især skal fæste sig ved, frem
hæves; — tidligere omtalte forbigangne eller sam
tidige forhold, som det for emnet er nødvendigt at erin
dre, gj en k al d e s.

Af en undervisningstime paa 45 minuter anvendes til 
denne gjennemgaaelse 10—15 minuter. I de lavere klasser 
omfatter den alle enkeltheder; paa det høiere trin 
kan det tildels være hensigtsmæssigt at indskrænke den 
sammenhængende fremstilling til hovedpunk
terne. I øverste klasse vil det ogsaa under repetitionen, 
navnlig af hvad der er læst i 1ste og 2den klasse.. i al
mindelighed være rigtigt paa forhaand at give en oriente
rende oversigt.

Efter gjennemgaaelsen eksamineres i det pensum, som 
eleverne har forberedt sig paa til dagen. Ved eksamina
tionen paasees, at spørgsmaalene stilles saa, at eleverne faar 
anledning til at fortælle et stykke i samme n h æ n g, 
eller (hvor stoffet er vanskeligere eller indholdet ræsonne
rende) til at give et fy 1 d i g t og s a m m e n h æ n g e n d e 
s v a r. Læreren maa ikke afbryde for at give forkla
ringer eller supplerende spørgsmaal. Kun naar eleven staar 
fast og intet har at meddele, faar læreren træde hjæl
pende til.

Tilsidst (eller først) gjenoptages den næst foregaaende 
times lekse; det bør nemlig være regel, at eleverne er for
beredt ikke blot i det nye pensum, men ogsaa i den gamle 
lekse. Der maa gives saa mange af eleverne som muligt 
ledighed til personlig deltagelse.

I den udstrækning som omstændighederne tillader, gi
ver læreren udfyldende detaljerede s k ild ringe r af hi
storiske begiveheder, tilstande, og personligheder. Eleverne 
opmuntres derunder til at interessere sig for historisk læs
ning. De historiske billeder, som skolen eier, be
nyttes paa alle skolens trin for at anskueliggjøre fremstil- 
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lingen. Skildringerne gives rettest i frit foredrag; 
oplæsning er nødhjælp.

Gaar man ud fra Ræders lærebog, bliver lærestoffet 
at fordele saaledes paa de forskjellige klasser:

Kl. I. Oldtiden, og af middelalderen til „Tiden fra 
843 til omtrent 1300“ (omtrent 50 sider). Indledning og 
vanskeligere ting vedkommende kulturhistorie og statsfor
fatning gjennemgaaes og forklares, men kan paa dette trin 
ikke kræves tilegnet med samme nøjagtighed som det øvrige.

Kl. II. Resten af middelalderen (omtrent 60 sider). 
1 nogle timer i slutningen af aaret opfriskes, væsentlig ved 
samtale, erindringen om hovedpunkterne af, hvad der er 
læst i Iste klasse.

Kl. III. Den nyere tid indtil „Nordens historie under 
den franske revolution og Napoleon“ (omtrent 120 sider). 
I slutningen af aaret opfriskes, væsentlig ved samtale, ho
vedpunkterne af, hvad der tidligere er læst, navnlig af mid
delalderens historie.

Kl. IV. Først gjennemgaaes resten af den nyere tid 
(omtrent 60 sider); derunder „vor borgerlige samfundsord
ning“. Derefter repetition. Ved afgangsprøven kræves 
udførligt kjendskab til den nyere tids og fædrelandets hi
storie. Under repetitionen gjennemgaaes derfor fuldstændig 
de dele af lærebogen, som omfatter fædrelandshistorien fra 
og med den store franske revolution. Forresten gjenkal- 
des hovedpunkterne og tilstræbes en oversigt over den hi
storiske udvikling. Navnlig dvæles ved partier, som har 
almindeligere kulturhistorisk betydning, og som, fordi for- 
staaelsen kræver større modenhed, ikke paa de tidligere 
trin har kunnet faa tilstrækkelig behandling.

Geografi.

Maalet er ifølge loven „Oversigt over geografien, for- 
nemlig topografien, med fuldstændigere kjendskab til fædre
landets geografi.“

Skal elevernes arbeide med geografien ikke reduceres 
til en tanketom ophobning af navne, tal, og kjendsgjernin- 
ger, maa undervisningen lede dem til, saa ofte dertil er an
ledning, at soge og finde sammenhængen i. det, som med
deles dem. Ved paavisning af aarsagsforhold, f. eks. mel- 
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lem et lands beskaffenhed, bebyggelse, og befolkningens 
livsvilkaar, ved sammenligninger o. 1., kan de faa oie for 
at forholdene paa jorden arter sig med en vis lovmæssig
hed. Det er ikke væsentlig gjennem lærebogen, at erkjen- 
delsen heraf bor ventes opnaaet. Det bør være undervis
ningens sag at give elevernes geografiske erkjendelse liv 
og fylde, paa den ene side gjennem det, som læreren med
deler til nærmere belysning af stoffet, og paa den anden 
side gjennem dettes behandling under vaagent samarbeide 
mellem lærer og elever.

Det kraftigste middel til undgaaelse af et ufrugtbart 
hukommelses-arbeide er brugen af kartet.

Kartet maa indøves ved alle midler, for at eleven ved 
enhver anledning skal magte at bringe det levende frem 
for sit indre øie.

Paa kartet bør eleverne lære sig til de billeder, de bør 
bevare i bevidstheden, af landenes og havenes omrids og 
begrænsning, af fjeldstrækninger, dalstrøg, og elveløb ; fra 
kantet maa de ogsaa hente bevidstheden om, hvorledes lands
grænserne og bebyggelsen staar i forhold til og bestemmes 
af jordoverfladens naturlige beskaffenhed. Eleverne bør og
saa lære at søge paa kartet saadanne enkeltheder som 
kjendte byer under samme breddegrad (samme dagslængde), 
eller under samme meridian (samme dagstid), geografiske 
steders (særlig byers) beliggenhed i forhold til nabolande
nes grænser, lande med overensstemmende narturlig belig
genhed og beskaffenhed (overenstemmelser i klima og næ- 
ringsveie), lande af omtrentlig samme størrelse (her vil og
saa grafiske fremstillinger osv. gjøre god tjeneste).

Endelig bør jevnlig paa kartet udpeges kommunikations- 
veie mellem forskjellige steder paa jorden.

Baade til styrkelse og til kontrol af kartkundskaben 
bør karttegningen bruges. Man maa dog erindre, at det 
ikke gjelder herved at frembringe virkelig brugbare karter, 
men kun at legemliggjøre og korrigere vundne forestillinger.

Hvad angaar den orden, man bør følge ved stoffets 
behandling, er det utvilsomt rigtigst at begynde med fæ
drelandet. Paa det første trin kan man dog ikke gjøre sig 
færdig med fædrelandets geografi. Dertil er elevernes ud
vikling for ringe, og deres forraad af geografiske begreber 
for fattigt. Det maa være undervisningens bevidste maal 
at udvide og befæste disse begreber, og dette sker bedst 
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ved at man, efter at have vundet de nødvendigste holde
punkter under den første gjennemgaaelse af fædrelandets 
geografi, retter opmerksomheden udad til andre lande og 
til fremmede forhold, idet stadig det ukjendte og fremmede 
sammenholdes med forholdene hjemme. Har man ved at 
sammenholde naturforholdene i Norge og Schweiz givet 
eleverne tilstrækkelig klar forestilling om, hvad et bjerg
land er, saa benyttes for eftertiden dette som et færdigt 
begreb,, man ikke behøver at dvæle udførlig ved senere. 
Begrebet om kyst- og indlandsklima kan vindes ved at 
sammenholde de klimatiske forhold paa Norges vestkyst og 
i Rusland. Og saaledes maa de grundlæggende geogra
fiske begreber planmæssig gives fylde og indhold, og der
efter benyttes. Der opnaaes mere ved paa denne maade 
at fordybe sig i tingen ved en dertil bekvem ledighed, og 
senere henvise dertil, end ved at fordele arbeidet jevnt — 
og tyndt — over hele feltet.

Fra den første forhandling af fædrelandet bør man 
helst gaa over til andre lande i Europa, og derefter til de 
fremmede verdensdele, for sluttelig at vende tilbage til 
fædrelandets geografi. Naar man, efter at have givet den 
oversigt skolen kan række (særlig gjennem undervisningen 
i naturkundskab) over forholdene paa jorden, tilsidst vender 
tilbage til fædrelandet, vil eleverne have vundet betingelser 
for en fyldigere opfatning af dets forhold. Navnlig vil de 
da ogsaa bedre kunne forstaa samfærdselens betydning og 
følge dens veie.

Den fysiske geografi vil i hovedtrækkene være gjen- 
nemgaaet ved den ovenfor omhandlede undervisning, idet 
det fornødne kjendskab til naturlovene leilighedsvis er med
delt. Det vil derfor være tilstrækkeligt til slut at give et 
kort resumé af den fysiske geografi; dertil knyttes den 
matematiske geografis vigtigste punkter.

Læseplan.

Kl. I. De nordiske lande, særlig Norge. Fortsættelse 
om europæiske lande.

Kl. II. Resten af de europæiske lande.
Kl. III. De fremmede verdensdele. Et resumé af den 

fysiske geografi, og grundtrækkene af den matematiske.
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Kl. IV. Repetition med mere indgaaende behandling 
af fædrelandets geografi.

Naturkundskab.

Det maal, som i middelskolen skal naaes i naturkund- 
skab, er i loven formuleret i folgende bestemmelser:

a) Kjendskab til de merkeligste dyr og planter, for
nemmelig de indenlandske og for mennesket vigtigste, samt 
til det menneskelige legemes bygning og dets organers 
virkemaade, med grundtræk af sundhedslæren, hvorunder 
ogsaa undervisning om de berusende drikkes virkninger 
og farer;

b) kjendskab til de -vigtigste naturfænomener og lovene 
for de deri virkende kræfter.

A. Naturhistorie.
Man forelægger eleven naturgjenstanden, en levende 

plante1), et udstoppet dyr, eller i mangel deraf en god 
planche, paa et senere trin et kranium, et fuldstændigt 
skelet, eller lignende.

Man lader eleven forklare, hvad han ser, korrigerer 
hans udtryksmaade, leder ham til selv at opdage, hvad han 
har overseet, og til slut til af iagttagelserne at drage de 
rigtige slutninger.

Naar et tilstrækkeligt antal typer er gjennemgaaet, 
gaar man over til at sammenligne nærstaaende former; 
beskjæftigelse hermed vil efterhaanden lede til erkjendel- 
sen af, at det for oversigtens skyld bliver nødvendigt at 
opstille et system.

For dyrerigets vedkommende maa undervisningen, især 
paa det lavere trin, ledes paa den maade at man gjennem 
sporsmaal til eleverne bringer disse til fra egne iagttagel
ser,- læsning, og fortællinger de har hørt, støttet af lære
rens meddelelser, at fortælle om dyrenes liv og færd i na
turen. Under undervisningen i planterigets naturhistorie

') Hver elev i klassen maa have foran sig et eksemplar af planten.
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maa eleverne allerede i Iste klasse veiledes i fremgangs- 
maaden ved at presse og opbevare planter.

Indsamling og bestemmelse af planter i ferien bør 
opmuntres.

Ved den afsluttende eksamen bør eleven kunne frem
lægge et af barn selv anlagt herbariutfi, omfattende ea. 
50 typiske og almindelig forekommende arter.1)

Til hjælp ved undervisningen vil det være hensigts
mæssigt, at læreren af og til paa tavlen leverer forstørrede 
tegninger af plantedele (især blomsterdele).

Idet eleven veiledes til at iagttage, bør man ogsaa 
søge at vække hos ham kjærlighed til den levende natur; 
han maa faa følelsen af, at han hai' pligter og ansvar lige- 
overfor de levende væsener, han maa bringes til at indse, 
at det er grusomt og uværdigt at berøve fuglene deres eg, 
eller at spidde levende insekter paa naale, at ødelægge 
trær o. s. v., og at hans virksomhedstrang og iagttagelses
lyst vil kunne tinde et ædlere virkefelt ved at udklække 
sommerfugle, anstille enkle dyrkningsforsøg med plantefrø o.l.

Dyrerigets naturhi storie.

Paa første trin gjennemgaaes et udvalg af typiske for
mer af pattedyr og fugle, særlig husdyr, i et antal af om
trent tyve.

Samtidig vil det være hensigtsmæssigt, at eleverne 
gjennem lærerens fortælling erhverver kjendskab til de mest 
bekjendte fremmede former, som er beslegtede med de 
gjennemgaaede.

Dernæst gjennemgaaes nye former af pattedyr og 
fugle, særlig saadanne som kan grupperes sammen med de 
paa første trin behandlede. Behandlingsmaaden bliver des 
mere kortfattet, jo større ligheden er med en tidligere be
skrevet form. Lejlighedsvis omhandler man efterhaanden 
noget nærmere tandbygningen, nebformer, og fodformer; 
man gaar ogsaa lidt ind paa knokkelbygningen („hvrvel- 
dyr‘‘) og musklernes virksomhed; man nævner bryst- og

') Herbariet bor ikke udelukkende indeholde urteagtigo planter, men 
ogsaa pressede blade og blomsterstande af de almindeligste trær 
og buske. Ved valget af arter bør man tage særligt hensyn til 
det i loven opstillede maal.
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bughulens hovedorganer og deres beliggenhed, og omtaler 
deres funktioner i største korthed. Ved passende lejlighed 
indføres begreberne art, siegt, og orden, oplyst ved de be
handlede eksempler.

Derefter gjennemgaaes, paa samme vis som tidligere, 
udvalgte former af krybdyr, padder og fiske. Efterhaanden 
omtales i sammenhæng med behandlingen af de enkelte 
former: forskjellen mellem hvirveldyr med varmt og med 
koldt blod, kredsløbet (i korthed), krybdyrenes seiglivethed, 
vinter- og sommerdvalen, hudskifte, reproduktionsevne, for
vandling (gjellernes bygning), aandedræt, lidt om forplant
ning (eg, levende unger) o. s. v.

Endelig gives en ordnet sammenstilling af de hidtil 
behandlede dele af organlæren, og tilsidst en systematisk 
oversigt over de behandlede dyr.

Paa øverste trin gives først sammenlignende beskri
velser af leddyr-typer med dertil knyttede almindelige op
lysninger om leddyrenes bygning og vigtigste livsfænome
ner; dernæst en karakteristik af insekt-ordenerne med 
henvisning til de gjennemgaaede former, og i forbin
delse hermed en kortere omtale af de merkeligste insekter.

En ordnet oversigt over de paa dette trin gjennem
gaaede dele af organlæren og biologien.

Endelig sammenlignende beskrivelser af enkelte 
repræsentanter for de lavere dy r, med dertil knyt
tede almindelige oplysninger.

Medens enhver for alderstrinnet ufrugtbar teoretisk 
systematisering bør undgaaes, vil det dog være naturligt, at 
man for oversigtens skyld som afslutning giver en alminde
lig karakteristik af dyrerigets række r, idet man begynder 
med de laveste; for leddyrenes og hvirveldyrenes vedkom
mende af de vigtigste klasser, og for krybdyrs, fugles 
og pattedyrs vedkommende en oversigt over de vigtigste 
ordene r.

Almindelige oplysninger, som ikke tidligere er medta
get (f. eks. om udbredelse), kan passende finde plads her.

Planterigets naturhistorie.

Fremgangsmaaden bliver i det hele taget tilsvarende 
til den, som er anvendt ved behandlingen af læren om dy-
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rene, her beskrivelse og formlære mere i forgrunden. Un
dervisningen foregaar paa de forste trin ligesom i dyrelæ- 
ren næsten udelukkende gjennem iagttagelse.

Paa de første trin gives enkeltbeskrivelser af lette 
typiske former af fuldt udviklede blomsterplanter (ca. 20), 
med angivelse af voksestedets beskaffenhed, blomstringstid, 
og andre letfattelige forhold vedrørende plantens liv, egen
skaber, og anvendelse.

De første beskrivelser omfatter kun plantens hoved
dele, de følgende bliver efterhaanden mere indgaaende. I 
tilslutning til hver beskrivelse meddeles en særskilt kort 
forklaring af enkelte morfologiske grundbegreber: tilsidst 
gives en ordnet oversigt over disse, med henvisning til de 
gjennemgaaede planter.

Paa næste trin leveres sammenlignende beskrivelser 
af udvalgte former, især saadanne som kan grupperes om 
de paa første trin gjennemgaaede; væsentlige fællesmærker 
og skjelnemerker fremhæves, familiekarakterer fastslaaes.

Lejlighedsvis tilknyttes almindelige oplysninger om 
organer, udvikling og liv. Efterhvert som en familieka
rakter er bestemt, foretages øvelser i efter „floraen“ at 
„bestemme“ andre til samme gruppe hørende arter. Man 
maa vel vogte sig for at overdrive indøvelsen af floraen; 
det er tilstrækkeligt, at eleverne har erhvervet sig indsigt 
i dens anordning og brug. Ved eksamen bør der aldrig 
blive tale om at lade eksaminanderne bestemme planter 
efter floraen. Linnés klasse-inddeling gjennemgaaes. En
delig gives en ordnet oversigt over det hidtil meddelte om 
planternes organer og liv; herunder omhandles planternes 
tilpasning til ydre forhold (f. eks. farve, rodknoller, reserve
næring, midler mod udtørring, slyngtraade).

Til slut gjennemgaaes enkelte planter med vanskeli
gere blomsterdele (f. eks. rakletrær og bartrær). og enkelte 
blomsterløse planter; desuden omtales nogle af de særlig 
vigtige udenlandske planter. Leilighedsvis tilknyttes op
lysninger om let forstaaelige dele af den indre bygning, 
og om planternes udbredelse paa jorden.

Menneskelegemets b y g n i n g, og s un d h e d slæ re.
I 4de klasse gjennemgaaes i 1 ugentlig time men

neskets anatomiske bygning, dets organers virkemaade,
4 
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samt elementerne af sundhedslæren, afpasset efter den ind
sigt i naturfagene og det modenhedsstandpunkt, som ele
verne nu har erhvervet.

Af antropologien behandles knokkelbygningen, musk
lerne, huden, fordoielsesorganerne og fordøjelsen, hjertets 
bygning, blodet og blodomløbet, aandedrætsredskaberne og 
aandedrættet, hjernen og nervesystemet, sanseorganerne1) 
og deres virksomhed.

(For forklaringen af aandedrættet maa læreren i en 
fysiktime have fremstillet surstof, kvælstof, og kulsyre, og 
paavist deres vigtigste egenskaber, og fremstillet vandstof).

I nærmeste tilknytning til dette kursus i antropologi 
behandles enkelte af sundhedslærens vigtigste afsnit: Næ- 
ringstoffer og næringsmidler, ventilation, betydningen af et 
kraftigt aandedræt, legemligt arbeide; farerne ved det stille
siddende liv, overanstrengelse; hvile, søvn. Klæder. Hud- 
pleiens betydning, bad. Tændernes og mundhulens pleie. 
Te, kaffe, tobak.

Loven forlanger sluttelig ogsaa „undervisning om de 
berusende drikkes virkninger og farer“.

Man viser, hvorledes beruselsee rfaringsmæssig er aar- 
sag til en mængde af de stygge og forbryderske gjerninger, 
som begaaes, og at paa den maade blot en eneste rus kan 
blive skjæbnesvanger for et menneskes hele liv; fremdeles 
at en stadig nydelse af alkoholholdige drikke, om det end 
ikke nogen gang kommer til beruselse, har en fordærvelig 
indflydelse paa de fleste af de vitale organer, og at fortsat 
overdreven brug af dem bringer individet i den farlige 
tilstand ikke at kunne undvære stimulansen.

B. Fysik.

Undervisningens naturlige gang bliver denne: Forst 
udfores eksperimentet, og dette gjøres, saa ofte dertil er 
anledning, af eleven selv under lærerens ledelse; han for
tæller om rækkefølgen af de udførte manipulationer og de 
optrædende fænomener, han ledes til af disse at udlede 
lovene, som kan og maa forlanges udtrykt absolut korrekt;

') Nærsynthed og de. forskjellige arter at langsynthed, samt nytten 
af briller, paavises eksperimentelt. 
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tilsidst forklarer han de anvendte apparater ved en tegning 
paa vægtavlen i de tilfælde, hvor dette falder naturligt. — 
Først efterat eksperimentet paa denne vei er udført og for
klaret, faar eleverne lekse i lærebogen.

Lette beregningsopgaver vil uden videre kunne knyt
tes til definitionen af den jevne bevægelses hastighed1) (ud
trykt i meter pr. sekund) og den specifike vegt (udtrykt i 
gram pr. kubikcentimeter) samt til vegtstangen. Ogsaa en
kelte andre lette beregningsopgaver vil kunne gives.

Af og til bør gives en skriftlig opgave.
Nogen indgaaende behandling af loven om energiens 

uforanderlighed vil der ikke kunne blive tale om i middel
skolen, medens man vistnok, naar dertil gives bekvem an
ledning, bør gjøre opmerksom paa den; under gjennem- 
gaaelse af lys- og varmelæren bør elevern ? belæres om at 
lys- og varme-fænomenerne antages at bero paa moleky
lære svingninger, og om at arbeide kan fremkalde varme, 
og omvendt varme frembringe arbeide (dampmaskinen).

Ogsaa fonograf og telefon bør kortelig gjennemgaaes.

Læseplan.
i

Kl. I. Dyrerigets n aturh is tor e (ca. 70 timer):
Pattedyr og fugle gjennemgaaes.
Plantelære (ca. 40 timer høst og vaar):
Enkeltbeskrivelser af ca. 20 lette typiske former af 

fuldt udviklede blomsterplanter; en hertil støttet oversigt 
over de morfologiske grundbegreber. Sammenlignende be
skrivelser af udvalgte former. Ekskursioner høst og vaar. 
Anlæggelsen af et herbarium paabegyndes.

Kl. II. Dyrerigets naturhistorie (ca. 50 ti
mer) :

Krybdyr, padder, og fiske gjennemgaaes.
Desuden leddyrene, specielt insekterne. Beskrivelser 

af enkelte typiske lavere dyr.
Plantelære (ca. 25 timer høst og vaar):
Linnés klasse-inddeling, plantebestemmelser efter flora. 

,Til slut ordnet oversigt over det meddelte om planternes

*) Ogsaa i lydlæren.
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organer og liv. Planter med vanskeligere blomsterdele 
(bartrær og rakletrær), enkelte blomsterløse planter. Sær
lig vigtige udenlandske planter. Ekskursioner. Presning 
af planter til herbariet fortsættes.

Kl. III. Dyrerigets naturhistorie (ca. 15 ti
mer) :

Systematisk oversigt. Repetition.
Plantelære (ca. 20 timer):
Lidt om planternes indre bygning og liv. Fortsat be

nyttelse af floraen. Ekskursioner (vaar og høst); herbariet 
fuldføres. Repetition.

Fysik (ca. 35 timer):
Fysikalske eksperimenter med dertil knyttet under

visning efter lærebog.
Ved udgangen af klasse III holdes afsluttende eksamen 

i dyrerigets naturhistorie og plantelære. Det kræves, at 
eksaminanden har nøiere kjendskab til de merkeligste dyr, 
deres organer og levevis, fortrinsvis til de indenlandske og 
til de for mennesket vigtigste, samt at han har samlet det 
gjennemgaaede stof til en systematisk oversigt over dyre
riget, i den udstrækning som ved undervisningsplanen er 
angivet. Endvidere kræves, at eksaminanden kjender 50 
almindelige indenlandske planter, særlig saadanne som er 
vigtige for mennesket, samt de vigtigste udenlandske nytte
planter, at han har noget kjendskab til planternes vekst og 
ernæring, og kjender de karakteristiske merker for ca. 10 
fremtrædende indenlandske plantefamilier (korsblomstrede, 
skjermplanter, erteblomstrede, læbeblomstrede, kurvblom
strede, o. 1.).

Ved denne prøve fremlægger eksaminanden det her- 
barium, han selv har bragt istand.

Kl. IV. Fysik.
Det fysikalske kursus føres tilende. Repetition.
Menneskelegemets bygning, og sundheds

lære (1 time ugentlig).
Til eksamen prøves i det hele kursus fysik samt i 

antropologi og sundhedslære. (Reglern: § 9|.
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Regning og matematik.

Da undervisningens plan og gang synes nogenlunde 
tilstrækkelig betegnet ved de lærebøger, som benyttes her 
i skolen, nemlig Johannesens aritmetik og algebra, og Bon- 
nevies geometri, (sidste udgave) hidsættes kun læseplanen, 
der er vedtaget for denne skole.

Kl. I. Praktisk regning. Almindelig brøk og 
decimalbrøk. (Johannesens regnebog 2det hefte).

Kl. II. Praktisk regning (1ste halvaar 2 timer, 
2det halvaar 1 time). Enkelt og sammensat reguladetri. 
(Johannesens regnebog 3die hefte).

Aritmetik og algebra (Johannesens lærebog til 
2den bog).

Geometri (2det halvaar 2 timer). Bonnevies lære
bog til cirkelen.

Kl. III. Praktisk regning (1 time.) Procent og 
rente-regning (til § 6, nr. 39).

Aritmetik og algebra (2 timer). Til nr. 101 
(Ligninger af 1ste grad med flere ubekjendte).

Geometri (2 timer). Bonnevies lærebog til 5te bog. 
Ovelser i konstruktion og beregning.

Kl. IV. Praktisk regning. Fortsatte øvelser i 
renteregning; rentesrente, delings- og blandingsregning. 
Beregning af prisme, pyramide, cylinder, kegle og kugle. 
Vegtberegninger. (Johannesens regnebog 4de hefte.)

Regnskabsførsel: Indtægts og udgiftsregnskaber, op- 
gjor af mellemværende.

Aritmetik og algebra. Forhold og proportioner; 
1ste grads ligninger med flere ubekjendte; potenser og rod
sto rrelser. Repetition.

Geometri. Lærebogens pensum afsluttes. Blandt 
beregnings-øvelserne medtages opgaver fra polygon- og 
cirkelberegningen. Repetition. •

Tegning.

Ifølge loven skal kræves: „Øvelse i perspektivisk gjen
givelse af enkle fritstaaende gjenstande.“

Først maa man ved øvelser, som falder i planet, skjærpe 
oiemaalet for retning, udstrækning, og forhold, og lære 
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haanden til at gjengive synsindtrykket. Fra de enkleste • 
kombinationer af rette og krumme linjer har man at naa 
frem til tegning af ornamenter, navnlig det antike flador
nament med dets enkle, strengt lovmæssige former.

Ved siden af hovedformaalet for denne undervisning: 
korrekt gjengivelse efter selvstændig opfatning, bør ikke 
hensynet til en smuk udførelse tilsidesættes.

Den perspektiviske gjengivelse af fritstaaende gjen- 
stande forudsætter forstaaelse af afstandens indflydelse paa 
synsindtrykket. Nogen teoretisk fremstilling af perspektiv
læren kan der ikke være tale om; men man maa ved op
stilling af modeller, ved iagttagelse af gader, bygninger o. 
lign., lade eleverne selv se den perspektiviske forkortning 
og forsvinding, og siden faar de bruge sine oine for at se 
og sin haand for at gjengive de modeller, man stiller for 
dem. De maa altsaa vænne sig til at se modellen som et 
plant billede, og bl. a. ved sigtemaal, som de maa læres 
til at kontrollere, bestemme de punkter i dette billede, som 
konturlinjerne kan trækkes igjennem.

Der forlanges ikke projektionstegning i middelskolen; 
derimod forudsætter sløidundervisningen, at eleverne lærer 
at udføre arbeidstegninger. Der er intet til hinder for, at 
saadanne arbeidstegninger udføres i tegnetimene, forsaavidt 
de egner sig til at indpasses i tegneundervisningens ud
viklingsgang.

Plan.

Kl. I og II. Rette og krumme linjer i forskjellige 
kombinationer. Flade ornamenter.

Kl. Ill og IV. Perspektivisk gjengivelse af stereometriske 
legemer, med anvendelse paa brugsgjenstande af enkle 
former. Arbeidstegninger for sløiden.

Skrivning.

.,Om undervisningen i dette fag agter overstyret se
nere at udtale sig gjennem rundskrivelse til skolerne.“
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Haandgjerning (gutter).

Som optagelsesfordring opstilles forsøgsvis, at eleverne 
har gjennemgaaet de 4 første trin af „modelrække for 
barneskolen“ efter Kjenneruds sløidtegninger (ny udgave), 
eller dertil nogenlunde svarende øvelser.

„Foreløbig indskrænker man sig, uden at opstille no
gen undervisningsplan, til at anbefale nævnte modelrække 
i alt væsentligt befulgt indtil videre.“

Haandgjerning (piger.)

Som optagelsesfordring stilles, at eleverne har lært 
de sædvanlige forøvelser i 1) strikning: oplægning og strik
ning -af rette og vrange masker, anvendt til forfærdigelse 
af strømper (ogsaa hæl og taa). 2) søm: forsting, atter
sting, faidesting, indresøm, kastesøm, knaphulsting og stop
ning.

I middelskolen maa haandarbeidet drives som klasse
undervisning. Lærerindens opgave bliver da væsentlig at 
veilede børnene ved overgangen til et nyt arbeide, og det 
saaledes, at det nye for børnene kommer til at udvikle sig 
af det, de allerede har lært. Derefter bør eleverne mest 
muligt klare sig selv, idet lærerindens opgave væsentlig 
bliver at retlede, paase orden og nøjagtighed, god holdning 
o. s. v. og forsyne de elever, der maatte arbeide hurtigere 
end det gjennemsnitlige, med passende ekstraarbeider, der 
dog i regelen kun maa stille krav til kundskab, som klas
sen i sin helhed allerede har modtaget. Bedst er det, at 
alle elever har samme materiale at arbeide med, hvilket 
lettest opnaaes derved, at lærerinden foretager indkjøbet 
for klassen.

Til haandarbeide anvendes 2 timer ugentlig i hver af 
middelskolens 4 klasser. Undervisningen vil som regel ikke 
række at omfatte mere, end der indeholdes i nedenstaaende 
undervisningsplan.

Undervisningsplan.

Kl. I (2 timer) a) Strikning.
b) Linsom: et linned af let fapon til 

eleven med linning og rynker.
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dighed i at strikke, sy, lappe og stoppe samt i at tilklippe

KL II (2 t.) a) Strikning.

Kl. III (2 t.)
b) Navnedug; stopning og lapning, 
a) Strikning.

Kl. IV (2 t.)

b) Et par benklæder (eller linned) rid
ses, tilklippes og forfærdiges. Knap
hul, snørehul, isyning af baand, 
knapper og hegter.

a) Strikning.

Ved examen

b) Et linned (eller 1 par benklæder) 
ridses, tilklippes og forfærdiges. 
Symaskine kan tillades tilnyttet ved 
atterstingssømmene paa siderne, hvil
ket kan udføres hjemme. Lapning, 
stopning og navning.

fremlægger examensberettigede skolers
elever af de 2 sidste aars pensum arbeider, der viser fær-

og forfærdige enkle klædningsstykker (et linned eller 1 par 
underbenklæder). For sidstnævntes vedkommende frem
lægges ogsaa modeltegning.

Gymnastik.

Angaaende maalet for undervisningen i dette fag for 
gutter henvises foreløbig til departementets rundskrivelse 
af 14de september 1886 (ann. 1886 s. 314 ff.) og for pigernes 
vedkommende til rundskrivelse af 30te oktober 1886 (ibid. s. 
319). — Idet løitnants Benzens tabeller nu erlagt til grund for 
gutternes undervisning, bliver at gjennemgaa til tab. 15 å 16: 
for hævbevægelsernes vedkommende vil antagelig kunne 
naaes noget længere, f. eks. til tab. 19 ä 20.“

Nye tabeller for pigernes øvelser vil sandsynligvis 
udkomme i nær fremtid. I rundskr. af 7/3 1900 opstiller 
departementet som foreløbigt program for middelskolens 
piger, efter derom at have indleveret udtalelse fra gym
nastikinspektoren og undervisningsraadet, „Minnesbok i gym
nastik“ tabel 1—6 b (nicl.) med de tillæg og ombytninger, 
som er foreskrevet.
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Rundskrivelse
fra kirke- og undervisningsdepartement til 

samtlige examens berettigede høiere 
almenskoler.

Under 13 december 1900 har det behaget H. K. H. 
kronprinsregenten at resolvere:

At der i reglementet for middelskoleexamen af 20 ap
ril 1897 § 2 mellem deres nuværende andet og tredje af
snit indtages følgende bestemmelse: „For piger bortfalder 
prøve i gymnastik.“

Hvilket hermed meddeles med tilføiende, at undervis
ning i faget selvfølgelig fremdeles bliver at meddele i den 
udstrækning, som findes forenligt med hensynet til piger
nes fysiske udvikling.

Sang.

„Om undervisningen heri vil senere blive udfærdiget 
bestemmelse.“

Sang 1 time ugentlig.
Teori: Skala (dur og mol). Intervaller. Treklange. 

Noteskrift. — Takt, øvelser i taktslag.
S an govel s er: .Mundstilling, aandedrag, tonens an

sættelse. Toniske og rythmiske træffeøvelser 
efter Ottesens „Sangapparat“ og Behrens’ 
„Sanglære for skoler” II. Koraler og skole
sange, en- og flerstemmige.
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cForle^netse

over de lærebøger, som er i brug i 
middelskolen.

Religion: Vogts bibelhistorie, forkortet udgave ved biskop 
Bang (1899). Bangs forklaring. Caspary og 
Bruns kirkehistorie.

Norsk: Paus og Lassens læsebog 3die skoletrin, Iste
og 2den afdeling. Hofgaards grammatik. 
Aars's retskrivningsregler. Tennesen norsk 
stil I og II del.
Broch og Seips literaturhistorie. Læsestykke 
i Landsmaal af Halvdan Koht og norsk maal- 
lære af Hægstad.

Tysk: Lassens tysk læsebog for begyndere.
Johansens læsebog i kl. Ill, IV. Gundersens 
læsebog I del i kl. II. Lokkes grammatik. 
Bjørsets og Greves stiløvelser i kl. III og IV. 
Gundersens stiløvelser i kl. II.

Engelsk: Brekkes lærebog for begyndere i kl II.
„ „ viderekomne (kl. III, IV.)

Løkkes grammatik. Alnæs og Høst engelske 
stiløvelser.

Historie: Ræders lærebog.
Geografi: Horns lærebog.
Naturfag: Sørensens dyreriget og planteriget samt Hen- 

richsens fysik. Hopstocks menneskets anatomi, 
fysiologi og sundhedslære.

Matematik: Johannesens regnebøger II, III, IV heft. 
Do. aritmetik.

Bonneveis geometri (sidste udgave.)
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SRorske ^filop^aver

i 4 m.

Omkring juletræet.
Namdalen.
Hvad jeg bestiller i mine fristunder.
Hvilken aarstid liker du bedst, sommeren eller vinteren?
Ridderen ved kulsvierhytten.
Hvilken historisk personlighed liker du bedst?
En vaardag.
Tale den 17de mai, holdt for kamerater.
Sammenligning mellem det osten- og vestenfjeld ske Nor

ges natur og næringsveie.
Livet i Norge om vinteren.
Vinden og dens betydning.
Samfærdselsmidler i Norge før og nu.
Haver giver meget og tager meget.
Om vore skove og deres nytte for landet.
Til hvilket fremmed land kunde du have mest lyst til at 

gjore en reise, og hvorfor?
Liv og arbeide paa en norsk bondegaard.
Gjermund Stromshagens levnetslob.



VII.

Qf^an^sexamen.

A. Efter den gamle ordning.

L.no. Elevernes navne. Fodselsda- 
tum og aar. Fødested. Hovedkarakter. Hvad blev der af dem?

1
1885.

Christiansen, Joh.s 5/u 1868. Namsos meg. godt (1.71) Indehaver af firmaet

2 Fredriksen, Bernt 2/3 1869 Do. Do. (2.18)
Christiansen & Co., Namsos.

Ansat ved Trondhjems

3 Guldvik, Andreas ®/13 1862 Namsos pre- 
stegjreld. Do. (2.00)

postkontor.
Lærer v. Namsos folkeskole.

4 Johansen. Lorentz % 1868 Narasos Do. (1.79) Handelsreisende for et

5 Olsen, Thomas Vs 1868 Do. Do. (2.07)
firraa i Kristiania.

Var først kontorist hos so-

6 Aschenberg, Vilhelma Vu 1868 Dverberg Do. (1.64)

renskriveren i Indre Nam
dalen. Udvandrede senere 
til Amerika, hvor han er død.

Tog først guvernante-ex-
prestegjeld araen raed hovedkarakter 

„udmerket godt‘‘ og blev se
nere lærerinde ved Namsos 
private middelskole. Ind- 
traadt i egteskab.

N
am

sos kom
m

unale m
iddelskole.



A
fgangsexam

en.

L.no. Elevernes navne. Fodselsda- 
tum og aar. Fødested. Hovedkarakter. Hvad blev der af dem?

7 Gellein, Mina 30,u 1864 Stenkjær meg. godt (2.10) Gjennemgik „Kristiania 
Handelsgymnasium“, hvor 
hun tog afgangsexamen med 
„udm. godt.“ For tiden er 
hun kopist i forsvarsdepar
tementet.

8 Salvesen, Anna 30/i2 1869 Namsos Do. (2.00) Var ansat ved Bonnevie 
Angells kontor i Bergen. 
Indtraadt i egteskab.

9 Van Severen Adeline 10/9 1866 Do. Do. (1.71) Gouvernante og senere 
lærerinde ved Namsos pri
vat middelskole. Nu hand
lende i Namsos.

10 Van Severen, Valerie

1887.

12/n 1869 Do. Do. (1.68) Var først bestyrerinde for
en privatskole i Namos. 
Indtraadt i egteskab.

11 Eliassen, Andreas 10/6 1866 Do. Do. (1.64) Var i flere aar ansat i 
Kristiania Bank og Kredit
kasse. Nu ansat ved Kri
stiania Glasmagasin.



L.no. Elevernes navne. Fedselsda- 
tum og aar. Fødested.

12 Fredriksen, Hans 
i 12/n 1871 Namsos

13 i Hustad, Carl 2/io 1871 Do.

14 ' Romstad Petrus 23'9 1867 Fosnes
15 ! Nilsen, Normann 26/9 1865 Vemundv.

1888.
16 Lorentsen, Ragnvald 

i
3/2 1873 Lofoten

17 Erlandsen, Ditlef 
1

1873 Namsos

18 Christiansen, Ludvig 
i

s/10 1873 Do.

19 Eilertsen, Fredrik 4/7. 1872 Do.
20 Salvesen, Karl 13/h 1871 Do.

N
am

sos kom
m

unale m
iddelskole.

Hovedkarakter. Hvad blev der af dem?

meg. godt (1.64) ansat ved Kristiania post
kontor.

Do. (1.89) Kasserer i Kristiania bank 
og kreditkasse.

Do. (2.04) Udvandret til Amerika.
Do. (2.39) Gaardbruger og for tiden 

ordfører i Vemundvig.
Do. (1.96) Kontormand og Expeditor 

hos en handelsmand og vær
eier i nordland.

Do. (2.14) Kontorist og senere Agent. 
Er nu afgaaet ved døden.

Do. (2.14) Blev ansat ved Kristiania 
bank & kreditkasse. Nu kon
torchef ved Skiensfjordens 
kreditbank.

Do. (2.68) Styrmand.
Do. (2.61) Ingeniør efter examen ved 

Hortens tekniske skole, nu 
ansat i Kristiania hos fa
brikingeniøren for det Søn- 
denfjeldske distrikt.



L.no. Elevernes navne. J tumdogSAar. Fødested. Hovedkarakter, i Hvad blev der af dem?

21 Wiik, Johannes 8/7 1871 Namsos godt (2.79) Forst kontorist hos fog
den i Namdalen. Nu kontor
fuldmægtighos Van Severen 
& Co. Namsos.

•23

24

Johannesen, Inga

1889.
Barstad, Andreas

23/7 1872

% 1873

Do.

Vemundv.

Do. (2.86)

udm. godt(1.39)

Udvandret til Amerika, 
hvor hun fik ansættelse paa 
et kontor. Er senere ind- 
traadt i egteskab.

Kontorist ved Namdalens 
sorenskriverkontor til 1897. 
Tog senere examen ved Trei- 
dens handelsskole i Kristi
ania efter gjennemgaaet 6 
maaneders kursus med ho
vedkarakter udmerket godt 
1.0. Vikarieret en tid ved 
samme skole. Nu ansat i 
Industribanken i Kristiania.

25 Kristiansen, Charlotte 2618 74 Do. Do. (1.43) Gouvernante i 4aar i Rep- 
vaag. Gjennemgaaet tele-

A
fgangsexam

en.



N
 anisos kom

m
unale m

iddelskole.

L.no. Elevernes navne. Fødselsda
toen og aar, Fødested. Hovedkarakter. Hvad blev der af dem?

25 Hilsen, Inga ly/9 1873 Drammen udm. godt (1.46)

grafkursus i Vadsø. Nu tele
grafistinde.

Tog seminarieexamen.

26 Hægstad, Gudmund V3 1874 Namsos meg. godt (1.71)

Fast ansat som lærerinde 
ved Kristiania Folkeskole.

Udvandret til Amerika,

27 Lorentsen, Birger Vs 1873 Lofoten Do. (1.87)

hvor han er beskæftiget dels 
med bladarbeide og dels som 
musiklærer.

Telegrafist. Ansat ved

28 Glasø. Edvind 18/5 1872 Namsos Do. (1.79)
Lødingens station.

Kontorist.
29 Skei, Karl 2V10 1874 Do. Do. (2.29) Farmaceut.
30 Mosling, Bergljot 20G 1872 Vemundv. godt (2.54) Lærerinde i Narvik.

31
1890.

Haugan, Petra 21/9 1873 Namsos udm. godt (1.29) Udvandret til Amerika.

32 Bach, Aasmund V2 1877 Do. Do. (1.32)
Artilleriofficer. Ansat ved 

Kongsbergs vaabenfabrik.
33 Torrissen, Frank 1875 Do. Do. (1.32) Frekventerede Kristiania

■ tekniske skole. Afgaaet ved 
døden.



Å
fgangsexam

en.

.110. Elevernes navne. Fedselsda- Y, , , . 
tum og aar, Fødested. Hovedkarakter. Hvad blev der af dem?

34 Roli, Sofie 29 /
/ 6 1875 Hammerfest nieg. godt (1.57) Lærerinde. Indtraadt i

Bach, Ovid
egteskab.

35 25 /
12 1873 Kolvereid Do. (1.64) Tog afgangsexamen ved 

Trondhjems tekniske skole. 
Ingenior. Ansat ved Ofo
ten banen.

1891.
36 Evensen, Einar 9 /

/ 5 1874 Do. Do. (1.57) Var sjømand. Nu Gaard- 
b ruger.

37 Hansen, Magdalene H/
/ 5 1873 Namsos Do. (1.61) Gouvernante og kontorist 

i Ytre Namdalen.
38 Jørgensen, Hans 20/ 

Hl 1887 Værdalen 
■ i

Do. (1.68) Taget juridisk embeds- 
examen med laud. Nu an
sat som edsv. fuldm. hos 
borgermesteren i Drammen.

39 Hemmingsen, Otto 8/
1 4: 1876 1 Risvær Do. (1.96) Postexpeditør.

i Overhalden
40 Schistad, Ingeborg 15/

; 9 1875 (Namsos) Do. (2.04) Hjemme.
41 Johansen, Harald 15/

/ 2 1875 ! Namsos Do. (2.00) Ansat ved Kristiania post- 
kontor.

42 Jørgensen, Sigurd 11 / 
' 3 1876 Værdalen Do. (2.11) Tog examen ved Bergens



N
am

sos kom
m

unale m
iddelskole.

L.no. Elevernes navne. Fedselsda- 
tum og aar. Fødested. Hovedkarakter. Hvad blev der af dein?

tekniske skole. Opholdt sig 
derefter i Udlandet 2 aar 
og blev uddannet som elek- 
tro-ingeniør. Nu ansat i 
den norske marine (Horten).

43 Susæg, Johan % 1876 Namsos meg. godt (2.11) Kontorist.
44 Olsen, Ole

1892.

8/4 1874 Do. Do. (2.25) Lensmandsbetjent i Nord
land.

45 Hægstad. Olav 5 4 1877 Do. udm. godt (1.18) Gjennem gaaet Trond- 
hjems tekniske skole samt 
høiskolen i Dresden. For 
tiden ansat hos Siemens & 
Halske, elektrisk bureau i 
Berlin.

46 Albertsen, August 15/3 1877 Do. Do. (1.27) Taget afgangsexamen ved 
Trondhjems tekniske skole 
med hovedkarakter udm. 
godt. Ingeniør.

47 Halseth, Gunhilda 

•

u/2 1875 Do. Do. (1.36) Udvandret til Amerika, 
hvor hun er indtraadt i egte
skab.



A
fgangsexam

en.

L.no. 1 Elevernes navne. tum*1 ogSaar.1 Fødested. Hovedkarakter. Hvad blev der af dem?

48 ) Jæger, Helga ls/j 1876 Harstad udm. godt (1.39)

Do. (1.43)

Telegrafistinde. Indtraadt
i

49 1 Johansen. Karl Xo 1876 Namsos
i egteskab.

Ansat ved Christiansen &i
50 Solum, Nils 6/, 1876 Do. Do. (1.43)

Co.s forretning, Namsos. 
Styrmand.

51 i Rynning, Karl X 1876 Do. meg. godt (1.71) Kontorfuldmægtig.
52 Van Severen, Adelaide X 1872 Do. Do. (1.71) Var først lærerinde, nu

ii
53 Ekker, Emil s/4 1877 Fosnæs Do. (1.68)

ansat ved Namsos postkon
tor.

Kontormand og damp-
■

54 Nergaard, Johan X 1878 Vadsø Do. (1.93)
skibsexpeditør. 

Tekniker.
55 i Hustad, Johan Xo 1877 Namsos Do. (2.18) Gjennemgaaet Treiders

56 i Hansen, Peter X 1877 Kristiania Do. (2.21)

handelsskole. Vikarierer for 
tiden i Kristiania bank- og 
kreditkasse.

Ansat ved Hamar post-

57 Hansen, Johannes X 1875 Do. Do. (2.46)
kontor.

Ansat ved postvæsenet.

58 [ Nergaard, Kristian 1877 Vadso godt (2.86)
Senere afgaaet ved døden.

Sjemand.
! 1893.

59 ; Aavatsmark, Johanne 6/3 1877 Namsos udm. godt (1.36) Telefonistinde.



N
am

sos kom
m

unale m
iddelskole.

1
no. 1 Elevernes navne. Fodselsda- 

tum og aar. Fødested. Hovedkarakter. Hvad blev der af dem ?

60 Skei, Per 1 , 1877 Namsos meg. godt (2.04) Farmaceut.
61 Haldorsen, Karl 3/2 1878 Do. Do. (2.39) Udvandret til Amerika.
62 Torkildsen, Hilda % 1873 Klingen godt (2.54) Hjemme. Opholdt , sig 1

aar i udlandet.
63 Rynning, Roald 10 s 1877 Namsos godt (3.11) Kontorist.

1894. 1
64 Havig, Alfhild *7, 1879 ' Do. udm. godt (1.37) Taget examen artium. Ind-

i traadt i egteskab.
65 Bjerklioel, Ingeborg 1879 ! Do. Do. (1.50) Opholdt sig 1 aar i ud-

1 landet. Taget examen ved
Kristiania handelsgymna-
sium med hovedkarakter
udm. godt. Ansat ved et
større firma i Kristiania.

66 Van Se veren, Lulle 1879 i Do. Do. (1.50) Telegrafistinde.
67 Hervik, Anton 15/j„ 1862 i Meldalen Do. (1.50) Lærer ved Namsos kom.

i høiere almenskole, senere
ved Namsos folkeskole. Nu1 sløidinspektør i Drammen.

68 Opdal, Monika 15;2 1881 Moss meg. godt (1.67) Tog examen artium med
11 laud i 1897. Er afgaaet
1 ved døden.



A
fgangsexam

en.
L.no. Elevernes navne. Fødselsda- 

tum og aar. Fødested. Hovedkarakter. Hvad blev der af dem?

69 Falk, Eva 30/;i 1879 Tjøtto meg. godt (1.71) Indtraadt i egteskab.
70 Greiff, Eli 20\ 1879 Kristiania Do. (1.77) Gouvernante.
71 Jæger, Borghild 26 \ 1878 Harstad Do. (1.89) Telegrafistinde.
72 Rognaas, Trygve 21/9 1878 Stenkjær Do. (1.90) Student 1898. Reserveløi- 

nant.
73 Nannestad, Trygve 1879 Alstahaug Do. (1.87) Student 1897. Studerer 

medicin.
74 Havig, Brynhild 2S/, 1880 Namsos Do. (2.21) Indtraadt i egteskab.

75 Sørvig, Anton L], 1876 Fosnes Do. (2.29) Gaardbruger.
76 Nannestad, Fredrik lü/n 1880 Alstahaug Do. (2.30) Student i 1897. Gjen. 

den tekn, skole i Trondhjem. 
. Studerer elektroteknik ved 

høiskolen i Karlsruhe.
Ingeniør. For tiden i ud

landet.
77 Jørgensen, Fredrik

1895.

21/2 1880 Værdalen Do. (2.36)

78 Rynning, Ludvig 57 1878 Namsos godt (2.86) Maskiningeniør.
Tog examen artium med 

laud. Løitnant i marinens 
intendantur. Studerer jus.

79 Meek, Sigvald 23/5 1 8 80 Lenvigen
(Tromsø stift)

meg. godt (1.86)



udm. godt (1.43)

L.no. Elevernes navne. Fødselsda- 
tum og Aar. Fødested.

80 Gjerp, Marie n/3 1880 Namsos
81 Hilsen, Gyda 1877 Drammen
82 Aavatsmark, Olav 12/12 1879 Namsos

83 Skarseth. Johan 1876 Presto fyr
(Ytre Namd(

84 Kristiansen, Karl u/9 1880 Namsos

85 Hilsen, Einar 30; 1878 Drammen

86 Juell, Minda 15/5 1878 Bergen

87 Kristiansen, Harald 14/, 1880 Namsos
88 Olsen, Olaf 1879 Brønø

1896.
89 Guldvik, Rikarda 3Q!\ 1879 Klingen

Hovedkarakter. Hvad blev der af dem?

meg. godt (1.93) Indtraadt i egteskab.
Do. (2.00) Kontorist.
Do. (2.07) Tog examen artium med 

laud. Frekventerer for ti
den krigsskolen for at ud
dannes som officer.

Do. (2.18) Kontorist ved en større 
forretning i Kristiania.

Do. (2.25) Blev først ansat ved by
fogedkontoret i Trondhjem. 
Nu ansat i postvæsenet.

Do. (2.32) Ansat ved Namdalens so- 
renskriverkontor. Har des
uden et Incasso- og oplys
ningsbureau.

Do. (2.43) Opholdt sig 1 aar i ud
landet. Indtraadt i egteskab.

godt (2.57) Sjømand.
Do. (2.73) Ved apotheket i Brønø.

Ansat ved et arkitekt-

N
am

sos kom
m

unale m
iddelskole.

kontor i Kristiania



A
fgangsexanicn.

L.no. Elevernes navne Fødselsda- ,, , . , 
tum og aar. ødested Hovedkarakter ; Hvad blev der af dem?

90 : Barstad, Haakon 1879 ' Vemundvik meg. godt (1.79) Kontorist ved Namdalens 
sorenskriveri. Er afgaaet 
ved døden.

91 Scheistrøen, Robert 22/s 1879 Namsos . Do. (2.18) Kontorist.
92 Nergaard, Sara 2C/3 1880 Vadsø Do. (2,21) Hjemme.
93 1 Havig, Astrid 6/,. 1882 / b Namsos Do. (2.32) Hjemme. Gjennemgaaet

Kristiania handelsgynasium.
94 Johnsen, Gisle 26,4 1879 Alstadhaug Do. (2.36) Ansat ved Kristiania post

kontor.
95 , Havig, Aslaug 20/t 1881 Namsos Do. (2.43) Hjemme. Opholdt sig 1 

aar i udlandet.
96 1 Johansen, Signe 4/lä 1880 Do. Do. (2.43) Telegrafistinde.
97 Brors, Karl 2% 1879 Do. Do. (2.50) Ansat ved Bergens post

kontor.
98 Haussen, Gunvor 22/8 1880 Kristiania godt (2.54) Gouvernante.
99 , Anzjøn, Konrad 2% 1879 Rørvik Do. (2.57) Sjømand.

100 Elden, Ole
i 1897.

21/12 1879 Namsos Do. (2.64) Styrmand.

101 i Kjølstad, Johan 21/2 1879 Fosnes meg. godt (1.61) Frekventerer Trondhjems 
tekniske skole.

102 Sellæg, Johan 
i

”'j, 1880 Overhalden Do. (1.64) Ansat ved Trondhjems 
postkontor.



N
am

sos kom
m

unale m
iddelskole.

L.no.
■

Elevernes navne Fedselsda- 
tum og aa. Fødested Hovedkarakter Hvad hiev der af dem?

103 Andersen, Ella ii;
/ 5 1880 Salangen meg. godt (1.73) Gouvernante.

104 Eckhoff, Ragnhild 31
/ 5 1880 Sannæsøen Do. (1.75) Telegrafistinde i Kristiania.

105 Jentoft, Ragnhild 1/
'10 1880 Balstad Do. (1.79) Hjemme.

106 Pedersen, Bertha 6
1 6 1881 Oijord Do. (1.86) Telegrafistinde.

107 Drotninghaug, Lydia 15 '
/ 10 1880 Lyngen Do. (2.10) Telegrafistinde.

108 Eckhoff, Rolf 1882 Sannæsøen Do. (2.14) Var forst paa kontor i 
Dr a m men. Gj enn e m gaar 
for tiden Kristiania handels
gymnasium.

109 Furre, Nils
Blichfeldt. Nancy

15 '
/ 1 2 1880 Overhalden Do. (2.18) Gaardbruger.

110 / 3 1879 Kristiansund Do. (2.21) Gouvernante.
111 Jorgensen, Alf 20 , 

/ 5 1881 Værdalen Do. (2.25) Sjømand. Frekventerer 
for tiden Aars & Voss skole 
i Kristiania.

112 Seheistreen. Margrete 20 ’
: i 1880 Namsos Do. (2.29) Gouvernante

113 Blengslien. Elias 1879 Overhalden Do. (2.36) Ved apotheket i Namsos.
114 Pedersen, Ellen 28 -

>8 1879 Oijord godt (2.82) Gouvernante. Indtraadt i 
egteskab.

115 Sjursen, Johannes 13;
/11 1880 Namsos Do. (2.86) Sjømand.

116 Greiff. Kristian 29 L 1880 Do. Do. (2.89) Udvandret til Amerika.
117 Barstad. Anna IS

/ 0 1878 Vemundvik Do. (2.61) Ansat ved Christiansen & 
Co.s forretning i Namsos.



j.no. Elevernes navne r ødselsda- 
tum og aar.

118
1898.

Stinesen, Nikolai -7 4 1881
119 Bach, Helga 29,s 1882
120 Pedersen, Karl 7/]3 1880

121 Koil, Ranghild 1884
122 Berg, Rikard 11 . 1880

123 Eriksen, Engelbert ^/u 1882

124 Greiff, Gabriel . 1882

125 Roll, Dagny 1882
126 Barstad, Charles 7/s 1881

127 Strand, Aasta % 18.82
128 Johansen. Hanna 3;ti 1882

129
1899.

Johansen. Kristian lBl. 1884

Fødested Hovedkarakter Hvad blev der af dem?

Namsos 
Do.

Overhalden

udm. godt 
meg. godt

Do.

(1.46) 
(1-71) 
(2.07)

Hammerfest 
Grong

Do.
Do.

(2.11)
(2.14)

Namsos Do. (2.21)

Do. Do. (2.25)

Hammerfest
Vemundvik

Do.
Do.

(2.43)
(2.43)

Levanger
Namsos

godt 
Do.

(2.57)
(2.86)

Do. meg. godt (1.60)

Sjømand.
Gouvernante.
Handelsbestyrer i Over

halden.
Husbestyrerinde.
Ansat ved en større for

retning i Kristiania.
Ansat ved Namsos post

kontor.
Frekventerer for tiden 

Trondhjems tekniske skole. 
Hjemme.
Kontorist ved Namdalens 

sorenskriverkontor.
Ved apotheket i Namsos.
Hjemme.

Frekventerer for tiden 
Trondhjems katedralskolefor 
at underkaste sig examen 
artium.

A
fgangsexaraen.



N
am

sos kom
m

unale m
iddelskole.

L.no. Elevernes navne Fedselsda- 
tum og aar. Fødested Hovedkarakter Hvad blev der af dem?

130 Strand, Gunhild 22 /
/12 1884 Levanger meg. godt (1.64) Telegrafistinde.

131 Sund, Stockttet 21 1883 Fosnes Do. (1.64) Sjømand.
132 Nordruin, Finn "/12 1884 Karasjok Do. (1.86) Frekventerer for tiden 

Aars & Voss skole Kristia
nia, for at tage examen 
artium.

133 Kaldal. Daniel 31/ 
/3 1882 Klingen Do. (1.89) Kontormand hjemme for 

senere at overtage faderens 
forretning (sagbrug)

134 Andersen, Randulf '7,0 1883 Namsos Do. (1.93) Var først kontorist, nu 
sjømand.

135 Kristiansen, Arnoldus “‘/s 1884 Do. Do. (1.93) Sjømand.
136 Andersen, Anders '710 1883 Do. Do. (2.07) Handelsbetjent ■ i Namsos.
137 Fretheim, Torstein 7; 1884 Skien Do. (2.14) Sjømand.
138 Havig, Ingrid 7„ 1884 Namsos Do. (2.21) Hjemme.
139 Nordrum, Bjarne /8 1883 Karasjok Do. (2.29) Frekventerer for tiden 

Aars & Voss skole for at 
tage examen artium.

140 Jørgensen, Harald 25/ 
/ 5 1883 Værdalen Do. (2.46) Ansat ved Kristiania post

kontor.



A
fgangsexanien.

L.no. Elevernes navne Fødselsda- 
tum og aar. Fødested Hovedkarakter Hvad blev der af dem ?

141 Elnan, Adelsten ls/3 1884 Namsos godt (2.57) Ansat ved Namdalens pri
vatbank.

142 Greiff, Kristine 27„ 1882 Do. Do. (2.79) Gouvernante.
143 Fretheim, Ingrid u/6 1882 Skien Do. (2.82) Hjemme.

1900.
144 Falch, Yngvar 73 1885 Tjøttø meg. godt (1.71) Kontorist.
145 Greiff, Kristine 2S/9 1882 Namsos Do. (2.43) Gouvernante.

B. Ny ordning.

L.no. Elevernes navne Fødselsda- 
tum og aar. Fødested Hovedkarakter Hvad blev der af dem ?

146 Holstad, Alf 20/3 1882 Namsos

gives ikke efter

Gjennemgaaet et 6 maa- 
neders kursus ved Treiders 
handelskole. Skal tage exa
men artium.

147 Lund, Leif 18/4 1884 Korvik Frekventerer for tiden
den nye ordning. Aars & Voss skole, Kristia

nia for at tage examen ar
tium.

148 Seem, Johannes 7S 1884 Grong Gaar paa den tekniske skole,
Trondhjem.



L.no. Elevernes navne Fødselsda- 
tum og aar. Fødested Hovedkarakter

1901.
Gutter.

149 Bach, Harald ~~,3 1885 Namsos
150 Bolling, Arnt >°/5 1885 Vikten
151 Eliassen, Gustav -Go 1883 Namsos
15-2
153

Hjulstad, Konrad 
Krag, Peter

1881
13' 1885' 1 l

Inderoen 
Grong gives ikke efter

154
155

Moe, Isak
Olsen, Jens

-7/3 1883 
% 1883

Do.
Namsos

den nye ord-

150 Stang, Christian 7/8 1887 Sætersdalen ning.
157 Stinesen. Sigurd G 1885 Sogn
158 Sørvig, Johannes 23/n 1884 Fosnes
159 Tetlie, Harald U 1885 Do.

Piger.
160 Bolling, Elise -■/4 1884 Vikten
161 Bjerkhoel, Karen »»/, 1886 Namsos
162 Fjeldstad, Lovise 6/6 1885 Bergen
163 Traaseth, Marie "7, 1886 Hamar

N
am

sos kom
m

unale m
iddelskole.



Bibliothek og Samlinger. 61

VIII.

$ i b [i of heb o^ Samtinger.

A. SiToliotliels:.

Religion.
Dr. Hermann Strack und Dr. Otto Zøckler:
Kurzgefasster Kommentar zu den heiligen Schriften alten 

Testamentes Bind 1 -IX, (9 bind.)
Chr. A. Bugge: Parodoxerne i Jesu Kristi læreform, 1894 

1 bind.
C. P. Caspari: Briefe, Predigten und Abhandlungen 1890, 

1 bind.
Novum Testamentum Græce, 1 bind.
Die Genesis Separatabdruck aus der Biblia Hebraiea ed. Halm 

1 bind.
Krogh—Tönning . Troeslære, 1 bind.
Prof. lic. theol. Bornemann: Unterricht im Christentum,

1 bind.
J. L. Quisling: Jesu lidelse og død, 1 bind.
Dr. E. C. A. Riehm: Handwörterbuch des biblischen Al

tertums, 2 bind.
Prof. R. Kübel: Bibelkundskab, l bind.
Gustav Jensen: Kristenlæren.
S. E. Jorgensen: Missionslære.
Volrath Vogt: Kirkehistorie.
G. Westrum: Forklaring over Luthers katekisme.
Vilh. Poulsen: Kirkehistorie for folkeskolen.
A. C. Bang: Forklaring.
Jensen og Svensen: En liden bibelhistorie.
A. C. Bang: Kirkehistorie for folkeskolen.
Heggtveit: Kirkehistorie.
Dr. S. Odlaud: Apostolatets begreb og oprindelse.



G2 Namsos kommunale middelskole.

Zange: Religionsunterricht.
O. Olafsen: Den hellige skrifts historie.
Yngvar Brun og Platon: Bibelhistorie for folkeskolen.
Ödland: Luthers katekisme.
Bretteville Jensen og Svendsen: Bibelhistorie for middel

skolen.
Rupprecht: Einleitung in das alte Testament.
A. C. Bang: Dokumenter og studier vedrorende den lu

therske katekismes historie.
Dächsel: Bibelwerk. (9 bind.)

Norsk.

Henrik Jæger: Illustreret norsk litteraturhistorie. Bind 
I—III.

Dr. H. Gøil: Mythologi.
Venn: Deutsche Aufsätze.
Herzog : Stof zu stilistischen Übungen.
Holberg: Komedier.
K. Knudsen: Unorsk og norsk.
Ivar Aasen: Norsk ordbog.

Do. Norsk grammatik.
Paris og Lassen: Norsk læsebog 3dje skoletrin, I, II afd.

3 exemplar.
L. Dietrichson. Fra min vandringstid.
Dante: Göttliche Komödie.
Ivar Aasen: Prøver af landsmaalet i Norge; anden udgave 

ved Dr. A. B. Larsen.
Framlegg til skrivereglar for landsmaale i skularne ved 

Hægstad, Arne Garborg og R. Flo.
Danske folkeviser, udvalg ved Olrik.
Professor dr. Hjalmar Falk: Sprogets visne blomster.
Moltke Moe: Retskrivning og folkedannelse.
Ludvig Holberg: Jakob von Tyboe, med indledning og 

anmerkninger af Vetlesen, adjunkt.
T. Vetlesen: Norske digte med indledning og anmerkninger.
Nicolaisen: Kommaregler. 2 exemplarer.
Hofgaard: Norsk grammatik. 2 exemplarer.
J. Wagner: Musterbeispeile zu deutschen Aufsätzen I. II.
Chr. Larsen: Sproglære.
Arnold Rørholt: Repetitionskursus i norsk stil.
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Rettede stavefeil. Til brug ved skriftlige arb. i modersm. 
og i fremmede sprog.

Jakob Løkke: Modersmaalets grammatik.
K. M. Hægstad: Norsk maallæra.
Halvdan Koht: Lesestykke i landsmaale.
Tillæg til læsebogen for folkeskolen og „F’olkehjemmet.“
K. Fosse.: Landsmaal.
Hjalmar Falk: Vanskabninger i det norske sprog.
S. Juell. Tønnesen: Lærebog i norsk stil, I, II.
Karl Bjørseth : Norsk grammatik.
Dr. Georg Fasting: Læseregier.
Platou: Exempelsamling.
Omrids af den franske litteraturhistorie af N. Th. Wallem.
I. Buli: Eventyr og historier.
Nicolaisen : Kommaregler. Udgave for lærerne. 2 exempl.
I Aars: Retskrivningsregler. 12. udgave, 
Axel Sommerfelt: Ordlister.
Raus og Lassen: Digte for middelskolen.
Sanders: Wörterbuch 1, 11.
Gustaf Rudolph: Deutschunterricht.
Hense, Hedvig: Deutsche Aufsätze. I, II.
Dorenwell: Der deutsche Aufsatz.
Henrik Ibsens samlede verker. (9 bind.)
P. E. Müller: Dansk synonymik. 3 udgave.
Vilhelm Klem : Udvalgte digte.
Jakob Løkke og Chr. Schive : Læsebog i modersmaalet 1,11.

Tysk.

C. A. Nissen: Tysk grammatik for viderekomne. Kjøben- 
havn 1891.

I. C. A. Heyse: Deutsche Grammatik 1893.
Morén: Tyskt Konstruktions-Lexicon.
W. Heyne: Deutsches Wörterbuch.
Die schönsten Erzählungen des Weisseschen Kinderfreundes 

ausg. von Dr. Plieninger. 3 exemplarer.
Hilfe in der Not, zusammengestellt von Dr. Plieninger. 3 

exemplarer.
Hauff's Märchen. 4' exemplarer.
I. Kaper: Tysk-dansk lexicon.
1. Kaper: Dansk-tysk — -—
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Brynildsen : Tysk-norsk lexicon.
Otto Kristiansen: Tyske tale- og stileovelser. 3 exemplarer. 
Karl Bjørset: Tyske stileøvelser. 3 exemplarer.
B. Gundersen: Tysk læsebog I, II, III.

—=— Stileovelser. 4 exemplarer.
—5— Samtaleøvelser.
—: - Tysk grammatik.

J. Johansen: Tysk læsebog.
— Tysk grammatik omarbeidelse af Lokkes. 

Knudsen og Kristiansen: Lærebog for begyndere.
Karl Bjorseth: Tysk læsebog 1, II, III.
P. Voss : Deutsches Lesebuch.
Otto Kristiansen: Nye tyske taleøvelser.
Jakob Nordby : Lettere tyske stileopgaver.
Lassen: Læsebog for begyndere.
Christoph. Schmidt: Ausgewählte Erzählungen mit einem 

Abrisse seines Lebens.
Ordfortegnelse til Voss: Deutsches Lesebuch.
Hofgaard: Tysk grammatik. 1897.
Jan. Greve: Tyske stileovelser.
K. Leimbach : In der Abschiedsstunde.
Hofgaard: Tyske stileovelser.
Th Winther: Supplement til Knudsens tyske stileovelser.
Struve: Tyske billedgloser.
Meyer: Kleines Konversations-Lexion. I. II. III.
Campe: Die Entdeckung von Amerika. 3 eyemplarer.

Engelsk.

Grieb : Dictionary I. II.
Dunker und Bell: Englische Grammatik.
Schlüssel dazu.
Brynildsen: Norsk-engelsk ordbog.

—-— Engelsk-norsk do.
Marryat: The Children of the New Forest. 3 exemplarer.
Holmboe: Engelske stileovelser.
Brekke: Engelsk lærebog for begyndere.

Do. —=— læsebog for de høiere klasser.
Saure: Anekdoten.
Hals: Engelsk læsebog.
Lødrup: Gloser til Brekkes nye læsebog.
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Alnæs og Høst: Skriftlige Øvelser i engelsk.
Thanning: Engelske billedgloser.
Jakob Løkke: Større engelsk grammatik.

—-— ved Western. Mindre eng. grammatik.

Historie.

Siegwart Petersen: Vore forfædres gudesagn.
Kjær: Historie.
Sigurd Høst: Verdenshistorie.
I Raabe : Nordens historie.
Granzow: Vort aarhundrede. (2 bind).
Ræder: Verdens historie og Nordens historie.
Ræder: Historien i fortællinger.
Snorre: Kongesagaer.
O. Chr. Dahl: Historisk lærebog.
I. P. Weisse: Romernes offentlige og private liv.
Th. Aschehoug: De norske kommuners retsforfatning før 

1837.
I. Lieblein: Om Io-Mythen.
Sophus Bugge og Moltke Moe: Torsvisen i sin norske form.
Gustav Storm: Afgifter fra den norske kirkeprovins til det 

apostoliske kammer.
Alf. Torp: Bemerkungen zu den venetischen Inschriften.
V. Ullmann : Haandbog i verdenshistorie I. II bind.
Jos. Langl: Bilder zur Geschichte, (den forklarende text.
Dr. Ang. Fournier : Napoleon 1. II. III,
Julius Jung: Leben und Sitten der Rømer. I. II.
Prof. Blümner: Leben und Sitten der Griechen. I. II. 111.
Julius Lippert: Die Kulturgeschichte. I. II.

Geografi.

H. A. Daniels: Geografi.
Klein: Lehrbuch der Erdkunde.
Hans Reusch: Geografi.
Yngvar Nielsen : Norge.
Geografisk schema, udarb. af lærerinder ved Otto Ander

sens skole.
Separataftryk af Gelmuydens geografi ved Dr G. Halvorsen.

0
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Yngvar Nielsens: Karter til „Norge.“
—Illustreret Kristiania.

Færden : Norges statsforfatning.
Aksel Årstal: Undervisningen i Geografi.
Hans Reusch: Landkunna.
Wittsach: Das Lunarium, Tellurium, (beskrivelse.)
H. Mohn: Metereologiske iagtagelser.
Granzow: Geografisk lexicon.
Einar Haffner : Geografi for middelskolen.
Axel Årstal: Geografi for middelskolen.

Naturfag.

Gabriel Holtsmark: Elektriciteten.
Wirén: Zologiens grunddrag.
Sig. Thor: De første planter i skolen.

Do. Middelskolens botanik.
O. A. Hoffstad: Botanik.
Gabriel Holtsmark: Naturlære.
M. Andresen : Lærebog i fysik.
A. E. Brehm: Krybdyrenes, paddernes, fiskenes, de lavere 

dyrs liv.
Prof. D. Arendt: Lærebog i kemi.
Nicolaysen & Thaulow: Den første hjælp ved pludselige 

ulykkestilfælde.
Hoffstad : Flora for skoler.
Bjorlykke: Norske planter.
H. L. Sørensen: Norsk flora.
A. Utne : Sundhedslærens grundtræk.
Chr. Leegaard: Undersøgelser over den kutane Anæsthesi.
Axel Johannesen: Bidrag til studiet af rakit.
C. Boeck : Om tuberkulosens exantemer.
Gustav A. Guldberg: E’tudes sur la dyssymétrie morpho- 

logique.
Justus Barth : Norronaskalier.
C. M. Guldberg: Molekylets volum.
R. Collet: On clamydosclachus anguineus.
N. Wille: Beiträge zur Physiologischen Anatomie.
Th. Hiortdahl: Om hydrazinets sulfater og alun.
Naturen. 5 bind: 1894, 1895, 1896, 1897, 1898.
Sig. Thor: Middelskolens zoologi.
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Sørensen : Zoologi for middelskolen.
Knudsen og Falck: Det menneskelige legeme.
Halfdan Hopstock: Menneskets anatomi, fysiologi og sund

hedslære.
Fauna Norvegiæ af G. O. Sars.

Matematik.

Bonnevie: Geometri ved Eliassen.
Do. Aritmetik do. do.

Ole Johannesen: Aritmetik og algebra. 3die og 4de udgave.
Do. Praktisk regnebog, alle hefter og blan

dede opgaver, samt regnskabsførsel 4- 
faciter til alle hefter, alt i en bog.

Kleyer: Planimetri. 2 bind.
C. T. Petersen: Logarithme-tabeller.
A. Petersen: Opgaver i matematik 1899.
Emil Nilsen: Kort repetitionskursus i regning og matematik.
Munthe Kaas: Opgavesamling. 25 exemplarer.
Bonnevie: Geometri. 9. udgave.

Pædagogik.

W. Rein: Handbuch der Pædagogik. Bind I—VII. (7 bind.)
S. Heegaard: Opdragelseslære.
Om opdragelse og undervisning. Indlæg af Hulda Garborg, 

Olaug Løken, Hanna Isachsen, Francis Hagerup, Frid
tjof Nansen.
M. I. Monrad: Den menneskelige viljes frihed og det onde. 
A. Baumeister: Die Einrichtung und Verwaltung des hö

heren Schulwesens in den Kulturländern 
von Europa und in Nordamerika. 1897.

Vor ungdom. 1897. 1898. 1899. 1900.
Universitets- og skoleannaler 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 

1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900.

Latin.

Andersen: Udvalg af latinske forfattere.
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B. Sa-rxilixiger.

Zoologi.
P 1 a n c h e v e r k e r.

Dybdahla zoologiske plancher. 
(64.)

Af anatomiske model
ler haves en torso (krop
pen af et barn) udfort i 
gibs, fremstillende brystet, 
mavehulen, indvoldene.
Brystet og maven kan aab- 
nes og enkelte dele udtages.

I. Pattedyr.
Skelet af en kat. 

do. „ „ ravn.
Kranium af faar.

do. „ hund.
do. „ hare.
do. „ hest.

Fod af en hest og en drov- 
tygger.

Takker, barder og tænder etc.
II. Fugle.

Udstoppet 1 flaggermus.
do. „ røskat.
do. „ ekorn.
do. „ lemæn.
do. „ vandrefalk.
do. „ hog:
do. „ kongeørn.
do. „ katugle.
do. „ snespurv.
do. „ gulspurv.
do. „ svarttrost. | 1. Skildpadde.

Udstoppet 1 fjeldtrost.
do. „ lærke.
do. „ meise.
do. , maaltrost.
do. „ stær.
do. „ svale.
do. „ kraakefugl.
do. „ gjøk.
do. „ hakkespet (ger-

trudsfugl.)
do. ,, due.
do. ,, tiur.
do. „ rør.
do. „ aarhane.
do. „ aarhøne.
do. „ gjerpe.
do. „ rype i sommer

dragt.
do. „ rype i vinter

dragt.
do. „ maage (havskaar.')
do. „ gaas.
do. „ alke.
do. „ strandtite.
do. „ storspove.
do. „ dykand.
do. „ lom.
do. „ kjeld, (gave af

Gabriel Greiff.)
do. „ sortand. do.
do. „ lappedykker.

111. K r y b d y r.
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2. Firfisle, (paa spiritus, 
gave af Gabriel Greiff.)

3. Hugorm.
4. Snog.
5. Staalorm.
(i. Skelet af en slange.

IV. P a d d e r.
1. Frosk.
2. Padde.
3. Salamander.
4. Skelet af en frosk.
5. Metamorfosepræparat 

af frosk.
V. Fiske.

1. Abor.
2. Knur.
3. Makrel.
4. Karpetisk.
5. Gjedde.
(i. Laksefisk.
7. Sild.
8. Et par torskearter.
9. Flyndre.

Den zoologiske samling 
bank.

10. Haakjærring.
11. Skelet af en fisk.
12. Metamorfosepræparat 

af ørret.
VI. Hvirvelløse dyr.

1. Typiske insekter (løbe
bille, tordyvel, vand
kalv, græshoppe, humle, 

: dagsommerfugl, nat
sværmer, flue.

i 2. Blæksprut (paa spiri- 
! tus.)

3. Snegl (paa spiritus.)
i 4. En del sneglehuse.

5. En del muslingskaller.
6. Musling (paa spiritus.)
7. Edderkop.

■ 8. Langhalet krebsdyr.
9. Krabbe.

10. Igle.
11, Spolorm.
12. Korstrold.

i 13. Koralstok.

er en gave fra Namsos spar-

Il. Botanik.
Hartinger: Botaniske plancher (15) 
Christensen: Herbarium. (200 pi.) 
Frugtstand af mais.
Anderson: Väggtaflor.

III. Fysik.
a) M e k a nik.

1 skraaplan.
1 vegtstangsapparat.
4 tridser.
1 skaalvegt med 3 skaaler.
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Archimedes’s apparat.
Arhimedes’s apparat for legemer, som flyder paa en 

vædske.
Centrifugalmaskine med biapparater.
Adhæsionsplader.
1 ret og 1 bøiet glasrør.
Segners vandhjul. I
Pascals kar.
Glasplade til vædskers kohæsion og adhæsion.
Haarrørsapparat.
Endosmometer.
Barometerrør.
Pumper i stativ.
2 hæverter. J
Apparat til Mariottes lov. ;
Luftpumpe med recipient, blæresprænger, blære til iuj- 

videlsesforsøg, magdeburgerhalvkugler, bal
lon til veining af luft, vandspring, barö- 
skop, apparat til kviksølvregn. i

4 pendler.
Lodkasse. j

b) A k u s t i k.
Monokord med 2 strenge.
Orgelpibe.
Stemmegaffel paa resonanskasse.

c) Optik.
Apparat til billeddannelse i trang aabning.
Vinkelspeil.
Konvex linse paa stativ.
Konkav „
Prisme „ ,
Skjærm til at opfange reelle billeder.

d) Varme.
Kugle med ring.
Apparat til at vise varmeledningsevne.

„ „ „ vædskers udvidelser.
Tversnitsmodel af dampmaskinen.
Apparat til at vise varmeudvikling ved gnidning.
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Maximums og minimumsthermometer.
Apparat til udvidelse af faste legemer.

e) Elektricitet.
Stænger af glas og kautschuk.
2 elektriske pendler.
Fordelingsapparat.
Leydenerflaske.
Udlader.
Elektrisk turbin.
Kromsyreelementer.
Elektromagnet.
Telegrafapparat.
Vanddekompositionsapparat.
Dynamoelektrisk maskine.
Elektromagnetisk motor.
Geislerske rør.
Elektroskop med alluminiumsblade. 
Stang af messing med isoleret skaft. 
Influensmaskine.

f) M a g n e t i s m e.
Magnetstave.
Hesteskomagnet.
Inklinatorium.
Magnetnaal.

g) D i v e r s e.
Glasrør af forskjellige dimensioner.
1 sæt korkebor.
Kogestativ.
Jernarm til ophængning af tridser.
1 cylinderglas.
1 større do.
Kviksølv.
1 dusin reagensror.
1 bue.
Jernspon i æske.
2 ledningstraade til influensmaskinen.
Vandstofudviklingsapparat.
Retorte af jern med slange.
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Kromsur kali paa flaske.
Ledningstraad?
Krog til ophængning af glas- & kautschukstavene.
Glødelampe.
Spirituslampe.
2 tragter, 1 fedtkrukke.
4 kogekolber, l kop.

Historie.
A. Planche r.

Langt. I.: Bilder zur Geschichte.
Inhalt:

1 Abt. Das Altertum.
a) Ægypten:

1) Sphinx und die Pyramiden von Gize.
2) Memnons Kolosse bei Theben.
3) Tempel von Luxor (Theben).
4) Felsengräber von Ipsambul (Nilen).
5) Insel Philae mit dem Isistempel.
6) Tempel von Edfu.

b) Indien:
7) Ellora.
8) Mahamalaipur.
9) Grottentempel von Elephanta.

c) Assyrien:
l(i) Palast von Khorsabad.

d) P e r s i e n:
11) Grabmal des Cyrus.
12) Persepolis.
13) Konigsgräber (Naksch-i-Rustem.)

e) Griechenland:
14) Löwenthor von Mykenae.
15) Tempel auf Aegina.
16) Akropolis von Athen (Nordseite.)
17) Dasselbe (Südseite.)
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18) Denkmal des Lysikrates.
19) Erechtheion.
20) Das Theater des Dionysos in Athen.
21) Syrakus.

f) Römische Denkmäler:
22) a und b. Forum Romanum.
23) Triumpbogen des Constantin.
24) Via Appia.
25) Colosseum.
26) Pantheon.
27) Mausoleum des Hadrian (Engelsburg.)
28) Pompeji.
29) Haus des tragischen Poeten in Pompeji.
30) Theater in Taormina.
31) Palmyra.

II Abt. Das Mittelalter und die neuere Zeit.
g) Alt Christ liehe Denkmäler.

32) S. Vitale in Ravenna.
33) Hagia Sophia in Konstantinopel.
34) St. Paul vor den Mauern Roms.
35) San Clemente zu Rom.

h) A r a b is c h e Denk m ä 1er:
36) Moschee Tulun in Kario.
37) Moschee des Sultan Hassan in Kairo.
38) Moshee zu Cordova.
39) Löwenhof in der Alhambra.
40) Abencerragenhalle in der Alhambra.

i) R o m a n i s c h e Denkmäler:
41) Dora von Pisa.
42) San Marco in Venedig.
43) Kreuzgang von Monreale.
44) Dom zu Bamberg.

k) Gotische Denkmäler:
45) Notre Dame in Paris.
46) Kathedrale von Rheims.
47) Dom zu Kein.
48) Dom von St. Stephan zu Wien.
49) Dom von Orvieto.
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50) Piazza dei Signori in Florenz.
51) Kathedrale von York.
52) Dom von Burgos.
53) Rathaus zu Brüssel.

1) R e n a i s s a n c e-D e n k m ä 1 e r •
54) Certosa von Pavia. .
55) St. Peter in Rom. /
56) Louvre zu Paris. /
57) Schloss zu Heidelberg. /

m) Russische und armenische Denkmäler:
58) Wassilij Blagennoi (Moskau.) /
59) Kreml in Moskau. /
60) Klosterkirche zu Etsch miadzin. /

n) Neue A b t h e i 1 u n g:
61) Dom zu Speier.
62) Münster zu Strassburg.
63) Zwinger zu Dresden.
64) Wartburg.
65) Habsburg.
66) Bavaria und Ruhmeshalle.
67) Walhalla.
68) Nürnberg.
69) Jerusalem.
70) Bethlehem.
71) Nazareth.

B. K arte r.

3 historiske karterSpürer:

Kiepert,

Oltiden.
Middelaldren.
Nyere tid.

H.: Die alte Welt für die Zeiten persischen und 
mak. Reiches.

Do. Alt Griechenland.
Do. Alt Italien.
Do. Das röm. Reich,

Geografi:
Parmanns skoleglobus.
Tellurium.
Gaebler: Ostlige halvkugle.)

— Vestlige do. i
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Gaebler: Europa.
— Asien.

• — Afrika.
— Amerika.
.— Australien.

Dybdahl: Norge.
— Skandinavien.

Gaebler: Tyskland.
— Østerrige—Ungarn.
— Frankri ge.
— Pyrenæiske halvø.
— Italien.
.— Balkanhalvøen.
— De forenede stater.

Clipper: Palæstina.
Landmark : Missionskart (Madagaskar).
Statistisk sammenligningstabel (graf, pi
Heilmann : Missionskart over verden.
Gaebler: Storbritanien og Irland.
Kiepert: Rusland.

ßaanb^jeirnin^ ^or 

(Sløid.)

guffer.

20 høvelbænke. 10 krumsage. 10 passere.
10 skrubhøvler. 20 feiekoste. 3 baksage.
20 slethøvler. 1 øks. ■ 4 dorer.
10 rubanker. 1 slibesten. 4 sjemaat.
10 pudshøvler. 2 borvinner. 1 knibetang.
20 hamre. 16 centrumsbor. 1 viktang.
20 ridsebor. 4 haandborer. 32 tapjern.
20 knive. 20 file. 3 skrujern.
20 strikmaat. 20 metermaal. 4 haandborer
20 s taal vinkler. 1 limpotte. 10 siklinger.
10 klubber. 6 bryner.
20 bredsage. 10 skavknive.
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P'£er.

Modelrække for kvindeligt haandarbeide.
1. En strikkestribe.
2. 2 strikkede firkanter.
3. En strikket pose.
4. En pulsvante.
5. En negligépose. /
6. En lomme. i
7. En arbeidspose. /
8. En liden broderet serviet. I
9. En strikket vante. /

10. En do. støveklud. I
11. En do. pennetørker. /
12. Et forklæde. /
13. En strikket kile /
14. En strømpe. /
15. En syet kile. /
16. Et linned. /
17. En stoppelap. /
18. En paasyet linning med baand. /
19. Et par benklæder. I
2ø. Et øvelsesarbeide i lapning. '
21. En navnedug.
22. Et prøvearbeide med monogram, hulsøm, knap

huller, samt isyning af knapper, hegter og 
maljer.

23. En skjorte.
24. Et linned.
25. Et bluseliv.
26. En mønsterbog til ridsning og klipning af foran- 

staaende klædningsstykker.

åian^.

Planche r.
Ottesens Sangapparat.



Gymnastik, Skolo- og Indskrivningspenge.

S^mnasfik.

1 Enkeltbom.
1 kasse.
1 bok.
Et ballancerbret.
10 felter ribbevæg.
Bænker foran ribbeæggen.

2 langbænker.
1 slingrestige.
1 kokusinatte.
24 springstave.
1 svaber.
10 entrestænger.

IX.

§kole- inSskrivnin^spen^e.

„ III 100 „
, IV 110 ,

Naar 2 søskende

Indskrivningspenge erlægges ikke.
Skolepenge er:

i klasse I 70 kr. pr. skoleaar, regnet efter 10 maaneder.
V ”

V »

samtidig soger skolen, fragaar Vs af
den nederstes skolepenge; af 3 soskende gaar den nederste 
frit, de andre betaler fuldt ud. Af 4 søskende gaar den 
øverste frit, de andre betaler fuldt ud. Yderligere modera
tion finder ikke sted.

Stipendier og legater har skolen ikke.
Fripladse har i aarets løb varet uddelt til et beløb 

af 960 kr., der var fordelt saaledes: i kl. I 2/r i kl- H 5/n 
i kl. Ill Vp i kl. IV 2/r

Skolepengene betales forskudsvis. 
Kommunekassereren er skolens kasserer.
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CHminbefide bemerkninger.

Om skolens hygieniske forhold udtaler skolens læge, 
hr. distriktslæge Stang, følgende:

„Som skolelæge bar jeg i det forløbne aar 1900—1901 
anstillet 20 helbredsundersøgelser og udstedt 17 attester for 
børn, som ønskede sig fritagne fra at deltage i gymnastik
undervisningen, hvilket ønske i en flerhed af tilfælde er 
imødekommet paa grund af børnenes anæmiske tilstand.

Denne skyldes formentlig lige meget forholdene i 
hjemmene som skolen. lalfald har skolen foreløbig gjort, 
hvad gjøres kunde forat forbedre luftforholdene der, idet 
man har indlagt friskluftskanaler under gulvene. Luftku
bus vedbliver jo at være forlidet i nogle klasser; men dette 
lader sig ikke afhjælpe, for den nye skolebygning bliver 
færdig.

Nogle børn, som gav anledning til at tro, at de var 
nærsynte, er undersøgte for nærsynthed med negativt re
sultat.

For enkelte børn af ubemidlede forældre har jeg skrevet 
recepter i egenskab af skolelæge.

Ogsaa har jeg aflagt endel skolevisiter, nogle gange 
overværet undervisning i tegning, gymnastik og sløjd, og 
nogle gange inspiceret gaardsrum og priveter.,,

Ensædige pulte er anskaffet i alle klasser.

Skolens bestyrer androg Namsos sparebank om 500 
kr. til zoologisk materiel. Andragendet indvilgedes enstem
mig. For denne smukke og værdifulde gave aflægger 
skolen sin varme tak.

Elevbibliothek vil i nær fremtid kunne træde i virk
somhed, idet tidligere elev af middelskolen, Einar Hilsen, 
har foræret skolen en del literatur, passende til dette øiemed.



Budgdt. 79

Den nye skolebygning vil forhaabentlig kunne reises 
en nær fremtid.

Skolens aarsfest afholdtes mandag 1. juli.

XI.

Udgifter:
1. Lærerlønninger..............................................kr. v410.00
2. Skolelæge.........................................................  100,0°
3. Pedel.................................................... .
4. Bibliothek og samlinger.................................. , 10°°
5. Lys og brænde............................'••••” 360.00
6. Blandede og tilfældige udgifter . . . ^ 800.00

• kr. 8970.00
Lndtæ gter.



80 Namsos kommunale middelskole.

Forældres opmerksomhed henledes paa følgende 
vink og raad til hjemmene, som er anbefalet 
af flere læger:

1. Lad børnene gaa tidlig tilsengs. Deres arbeidé begyn
der tidlig, og børn trænger mindst 9 til 10 timers søvn.

2. Sørg for. at børnene spiser godt om mordenen, og at 
de ligeledes faar solid niste med sig paa skolen. Deres 
hovedarbejde skal gjøres paa frokosten.

3. Lad børnene efter middagen opholde sig i fri luft og 

tillad dem ikke at læse sine lekser før 172 til 2 timer 
efter maaltidet.

4. Lad børnene spise til aftens mindst én time før de 
gaar tilsengs.

•5 . Giv børnene en bestemt arbeid/tid og paase, at denne 
benyttes ordentlig. Det vil da vise sig, at hjemmelæs
ningen i de lavere middelklasser som regel ikke vil 
kræve mere end 1 til time, i de høiere middel-



Budgdt. 79

Den nye skolebygning vil forhaabentlig kunne reises 
en nær fremtid.

Skolens aarsfest afholdtes mandag 1. juli.

XI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
3.
5.
6.

Udgifter;
Lærerlønninger..............................................kr. 7410.00
Skolelæge.........................................................„ 100.00
Pedel.............................................................. „ 200.00
Bibliothek og samlinger.................................„ 100.00
Lys og brænde...............................................  360.00
Blandede og tilfældige udgifter . . . . „ 800.00

kr. 8970.00
Indtægter:

Bidrag af staten......................................... kr. 2403.33
Extraordinært bidrag af staten...................... „ 100.00
Skolepenge (fripladse og moderation fraregnet) „ 3470.00
Examensgebyr............................................... „ 300.00
Bidrag af Havigs legat.................................  400.00
Bidrag af kommunen......................................  2296.67

kr. 8970.00

Namsos kommunale høiere almenskole, august 1901.
P. G. Amundsen.



so Namsos kommunale middelskole.

Forældres opmerksomhed henledes paa følgende 
vink og raad til hjemmene, som er anbefalet 
af flere læger:

1. Lad børnene gaa tidlig tilsengs. Deres arbeide begyn
der tidlig, og børn trænger mindst 9 til 10 timers søvn.

2. Sørg for, at børnene spiser godt om morgenen, og at 
de ligeledes faar solid niste med sig paa skolen. Deres 
hovedarbejde skal gjøres paa frokosten.

3. Lad børnene efter middagen opholde sig i fri luft og 
tillad dem ikke at læse sine lekser for l1/2 til 2 timer 
efter maaltidet.

4. Lad børnene spise til aftens mindst én time for de 
gaar tilsengs.

5. Giv børnene en bestemt arbeidstid og paase, at denne 
benyttes ordentlig. Det vil da vise sig, at hjemmelæs
ningen i de lavere middelklasser som regel ikke vil 
kræve mere end 1 til time, i de høiere middel
klasser ikke mere end 2 til 21/3 time.

6. Sørg for, at læsningen foregaar under god belysning 
og i ordentlig udluftet værelse.

7. Tillad ingen lekselæsning efter kl. 8. Aftentimerne 
kan bedst bruges til sund morskabslæsning.

8. Tillad ikke tobaksrøgning.
9. Hold børnene til leg og fornuftig idræt.


