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University Extension.

Hensigten med den bevægelse, der er kjendt under navnet 
University Extension, og som i de sidste aar har vundet 
en saa overordentlig udbredelse i England (og tildels Amerika), 
er at give mænd og kvinder, der ønsker at skaffe sig kundskaber, 
men hvis livsstilling og kaar ikke tillader dem at søge høiere 
undervisningsanstalter, adgang til — paa en indirekte maade -- 
at nyde godt af universiteternes virksomhed. Man ønsker at 
skaffe dem, der af forskjellige grunde ikke kan naa frem til uni
versitetet, den størst mulige adgang til at blive delagtige i den 
fra universitetet udgaaede dannelse.

»Forat universiteterne skulde blive fuldt ud nationale in
stitutioner, maatte de gjøres tilgjængelige for alle klasser. Dette 
vilde være ligesaa fordelagtigt for universitetet selv som for folket.»

Meddeleren heraf, der under et ferieophold i Oxford som
meren 1890 blev nærmere bekjendt med University Extension, 
har tænkt sig, at det muligens kunde have sin interesse at høre 
lidt om nævnte sag, og vil derfor nedenfor give en kortfattet frem
stilling af denne bevægelses fremstaaen og udvikling, hvilken frem
stilling dog blot gjælder England.

University Extension søger at drage til sig studerende fra 
mellemklasserne, hvilke i de sidste hundrede aar har været saa- 
godts nn aldeles udelukkede fra forbindelse med universitetet. »Exten- 
sion-systemet fremlokker mangen en skjult begavelse omkring i 
landet». Dette system bestaar i, at man i de forskjellige byer 
(og landsbyer) besørger af holdelse af forelæsninger med derpaa 
følgende examinationer og udstedelse af examensvidnesbyrd, og 
denne bevægelse synes nu, efter den ganske merkelige udvikling, 
den navnlig i de sidste to aar har taget, at være kommen udover 
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det experimentale stadium og at fremtræde som en fuldt ordnet 
institution, der vistnok om ikke lang tid vil fordre og — efter 
hvad der maa ansees for sandsynligt — ogsaa erholde statsunder
støttelse.

Begge de politiske partier synes nu at være komne til er- 
kjendelse af, at staten for fremtiden maa tage en større del i 
nationens opdragelse. Finansministeren antydede ifjor for under
huset, at regjeringen agtede at fremsætte forslag om, at en del af 
de ved den nye spirit tax indkommende indtægter skulde an
vendes i et saadant øiemed. Hermed sigtes nærmest til oprettelse 
af tekniske og landbrugsskoler i Wales og Monmouthshire; men 
man haaber, at disse midler ogsaa for en del maa komme Uni
versity Extension tilgode. Dette spørgsmaal staar derfor just nu 
paa dagsordenen.

Grundtanken er altsaa at bringe universitetet til folket, 
naar dette ikke kan komme til hint, og man maa i denne bevæ
gelse se en udvikling af den i vor tid til alle udstrakte, tvungne 
folkeundervisning samt af de i England almindelige, til fri afbe
nyttelse for menig mand staaende offentlige bibliotheker med til
hørende læsesale, i hvilke man foruden en udvalgt bogsamling 
ogsaa forefinder et rigt udvalg af aviser og tidsskrifter. Disse 
public libraries er meget benyttede af arbeiderklassen; meddeleren 
heraf var ifjor ofte indom den i Oxford værende offentlige læse
sal og fandt altid mange folk, og det oftest af den arbeidende 
klasse, ivrig beskjæftigede med sine bøger og aviser.

At der blandt den store mængde individer, som paa 
grundlag af de i almueskolen modtagne kundskaber yderligere 
søger at forøge disse ved hjælp af public libraries, mangen gang 
under disse mere eller mindre famlende studier føres et sterkt 
savn af og trang til en kyndig veiledning, er klart.

En saadan veiledning er ogsaa aldeles nødvendig for at 
lede udviklingen i det rette spor, da de offentlige læsesale ellers 
lettelig kunde komme til at anrette større skade end gavn, ialfald 
hindres fra at gjøre den fulde nytte. Her træder da University 
Extension til, ledende og støttende. Idealet for denne bevægelse 
er: i enhver by i England at danne et undervisningscentrum, der 
ved siden af folkebibliothekerne udvider de i almueskolen tilegnede 
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kundskaber; University Extension skal undervise den opvoxende 
ungdom, drive til videre studium og under dette retlede den 
voxne mand og den voxne kvinde og endelig vedligeholde de 
aandelige interesser hos de ældre.

University Extension har 4 hovedcentrer, hvorfra den hele 
bevægelse ledes, nemlig universiteterne i Oxford og Cambridge, 
London Society for the Extension of University Teaching samt 
Victoria university; paa disse steder er særlige komitéer nedsatte 
for at ordne alle herhen hørende anliggender. Det væsentligste 
arbeide for disse bliver da at forsyne de forskjellige byer med 
forelæsere, og deres virkekreds er indbyrdes fordelt saaledes, at 
London Society forsyner Londons nærmeste omgivelser og Oxford 
& Cambridge det øvrige England med undtagelse af Liverpool, 
Manchester og Leeds, der forsynes af Victoria university.

At University Extension er praktikabel skyldes udelukkende 
det fuldkomne jernbanesystem, der findes i England, og som gjør 
det muligt for forelæserne at efterkomme kaldelser til de for
skjelligste dele af landet i den temmelig korte tid af aaret, 
i hvilken forelæsningerne kan holdes (3 maaneder før og 3 
efter jul).

Til forelæsere vælges anerkjendt dygtige mænd, saavel 
ældre som yngre, der paa forskjellige maader er knyttede 
til universitetet, og det er selvfølgeligt, at man fortrinsvis vælger 
mænd, der har vist sig i besiddelse af de for lærergjerningen for
nødne egenskaber. Nogle af disse mænd har fuldstændig ofret 
sig for University Extension, andre har anden virksomhed ved 
siden af denne. Et ganske anstrængende arbeide har disse mænd; 
de læser fem aftentimer og fire eftermiddagstimer i ugen; efter 
hver af disse forelæsningstimer kommer r times diskussion, og 
han har ca. 200 skriftlige arbeider at korrigere om ugen. Mere 
end end én forelæser reiser 10,000 (eng.) mil i løbet af en session. 
Det høieste beløb, man kan tjene ved denne virksomhed, er sand
synligvis mellem 500 og 600 pd. st., hvilket ialfald i England 
ikke ansees som meget, naar man tager i betragtning, at det ofte 
er fremragende mænd, der optræder som forelæsere. De fore
læsningskursus, som paa denne maade gives rundt om i landet, 
har, som antydet, en af forskjellige grupper bestaaende tilhører
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kreds. Noget praktisk udbytte giver de naturligvis ikke de til
hørere, der blot indfinder sig til de enkelte forelæsninger som en 
behagelig og ædel tidsfordriv uden tanke paa at underkaste sig 
nogcnsomhelst examen. Af flertallet af tilhørere betragtes imid
lertid forelæsningerne som alvorlige forstudier til en examen, hvorom 
nedenfor; for denne gruppe er forelæsningerne ikke alene direkte 
belærende, men de virker ogsaa — og dette er deres egentlige 
betydning — stimulerende til paa egen haand at trænge dybere 
ind i det behandlede emne, hvorfor det ogsaa er en af forelæser
nes særlige forpligtelser i hvert enkelt tilfælde at give besked om 
de bedste litterære hjælpemidler samt antydninger til disses rette 
benyttelse. En saadan fortegnelse over'de hensigtsmæssigste ver- 
ker findes i den trykte syllabus, der udgives til hver forelæsnings
række, og hvori tillige findes en kortfattet, grei analyse af hver 
enkelt forelæsning. I forbindelse med et saadant kursus staar 
et travelling library, som indeholder flere exemplarer af de i 
syllabus nævnte og af vedkommende forelæser anbefalede verker, 
hvilke udleies mod en ganske ubetydelig godtgjørelse. I byernes 
public libraries vil man som regel umulig kunne anskaffe saa mange 
exempl. af et enkelt verk, som der under disse omstændigheder 
er brug for. Mange af forelæsningerne illustreres ved forskjellige 
fotografiske og andre slags reproduktioner, der ligeledes stilles til 
afbenyttelse ved privatstudierne. Resultatet af disse vil da fore
ligge ved examinationerne.

Udtrykket University Extension blev benyttet under de i 
1850 i Oxford om en universitetsreform stedfindende diskus
sioner; men det var først i 1859, at universitetet i Oxford 
ved at indføre local examinations (se nedenfor) tog direkte 
del i uddannelsen af ikke-immatrikulerede studenter. Universitetet 
i Cambridge fulgte snart exemplet og tog i 1872 det næste skridt 
i denne sag ved at organisere local leetures, hvilken institution 
6 aar senere end yderligere udvikledes af universiteterne i Oxford 
og London.

Allerede i 1845 havde et antal mænd, adelige og uadelige, 
geistlige og lægfolk (bl. a. Gladstone) henvendt en adresse til 
universitetet i Oxford med anmodning om at træffe forholdsregler, 
der kunde gjøre det muligt for andre end de høiere og mere be- 
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midiede klasser i samfundet at studere ved universitetet. Disse 
mænd indskrænkede sig ikke til at indsende denne adresse, men 
de tilbød en betydelig pengeunderstøttelse til sit ønskes realisation. 
I denne henvendelse henpegtes bl. a. paa den kjendsgjerning, at 
forholdene i denne henseende havde været ganske anderledes gun
stige før end nu. Tidligere havde universitetet i en ganske anden 
udstrækning end nu staaet aabent for dem, for hvem det maa 
siges egentlig at være bestemt, nemlig begavede ynglinger uden 
hensyn til stand eller formue. Vanskelighederne ved adgangen 
til og opholdet ved universitetet var væsentlig af dobbelt art, 
ekonomiske og religiøse. Udgifterne ved opholdet ved et engelsk 
universitet var og er tildels endnu meget store, og den omstæn
dighed, at der for at kunne immatrikuleres fordredes erklæring om, 
at man underskrev de 39 artikler, hindrede en stor klasse unge 
mennesker fra at indtræde som studenter. Den sidste hindring 
var den største og vanskeligste at overvinde, da der herskede 
stor meningsforskjel baade ved og udenfor universitetet om det 
tilbørlige i at fravige disse kirkelige fordringer; (ikke mange aar 
senere fjernedes denne hindring ved en parliamentsakt). Den peku
niære side af sagen havde større udsigt til at kunne ordnes, da 
folk af alle kirkelige og politiske partier var villige til at gjøre 
offere, naar det gjaldt at skaffe de ubemidlede klasser lettere ad
gang til universitetet. I den til ordningen af universitetsforhol- 
dene 1850 nedsatte kommission ytrede formanden: »Jeg tror paa 
muligheden af en gradvis, sikker og tilsidst over hele landet vir
kende udvidelse af vore gamle universiteter». Her antydes 
altsaa navnet University Extension for første gang. Der blev 
dengang udarbeidet ikke mindre end 7 forskjellige planer for en 
saadan University Extension, af hvilke dog ingen ved nærmere 
undersøgelse viste sig at være fuldt svarende til hensigten. Blandt 
disse planer kan vi nævne en, der gik ud paa ophævelse af den 
nævnte kirkelige fordring ved immatrikulationen; en anden gik 
ud paa, at universitetet i Oxford skulde af sine midler bestride 
udgifterne ved oprettelse af professorembeder i Birmingham og 
Manchester (med ret til at meddele akademiske grader). En tredje 
plan var, at unge mennesker skulde kunne opholde sig som stu
denter ved universitetet i Oxford uden at behøve at være knyttede 
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til noget college eller nogen hall og med tilladelse til at bo privat 
ude i byen, hvilke indrømmelser vilde gjøre opholdet langt billigere. 
Denne plan blev virkelig gjennemført, og de fleste Oxforderstuden- 
ter lever nu paa denne maade. Vigtigere for udviklingen af Uni
versity Extension (i den betydning, hvori denne benævnelse nu 
bruges) var den omtalte plan at ansætte professorer i de to store 
byer Birmingham og Manchester, hvilken plan maa kaldes spiren 
til den nuværende University Extension. Imidlertid vandt dette 
forslag ikke vedkommende autoriteters bifald; »universitetets midler 
var ikke saa overflødige, at man kunde besørge undervisning om
kring i landet; saalænge man har brug for sine mænd og sine 
penge i Oxford selv, faar universitetet indskrænke sin virksomhed 
til denne by.» Senere har universitetet indseet, at det er fuldt 
foreneligt med den omsorg, der drages for studierne inden Oxfords 
mure, ogsaa at anvende endel af universitetets indtægter til at 
udbrede kundskaber blandt folk, hos hvem der ikke mangler lyst, 
men anledning til at faa del i den høiere undervisning,

Blandt alle disse forskjellige planer fandtes, merkeligt nok, 
ikke den mindste antydning til, hvorledes man ved universitetet 
skulde kunne skaffe midler til en høiere uddannelse for kvinden. 
Dette er jo netop blevet en af de væsentligste sider ved den nu
værende University Extension.

Neppe havde denne universitetskommission endt sit arbeide, 
da der i London blev truffet en ordning, som — skjønt indirekte 
— havde en væsentlig betydning for udviklingen af University 
Extension. The Society of Arts i London anordnede nemlig i 
1854 en række examener for Mechanics’ Institutes, I 1852 havde 
det nævnte Society gaaet i spidsen for en sammenslutning af 
Mechanics’ Institutes, i hvilken mere end 300 af disse deltog. 
For medlemmerne af disse var det nu, at examener skulde afhol
des, hvorved man fik anledning til at vise sin duelighed og faa 
offentligt vidnesbyrd herom. Disse viste sig at gjøre stor nytte; 
de unge elevers kappelyst vaktes, og studierne dreves med meget 
større lyst end tidligere. Men, hvor nyttige end disse examener 
viste sig at være, naar det gjaldt voxne mænd, saa blev det snart 
følt, at der var en end større trang til lignende examener be
stemte for gutter, der endnu gik i skolen.
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»Mellemklassernes opdragelse», skriver en skolemand paa 
hin tid, »lider ved mangelen paa et bestemt undervisningsmaal, 
som lærer og elever kan have for øie og arbeide imod; der mangler 
ogsaa ethvert middel til at kunne skjelne mellem gode og slette 
skoler». Man foreslog derfor, at lignende examener skulde for
søges afholdte i almueskolerne i Vest-England. Dette blev ogsaa 
gjort i 1857, og man kom snart til at udvide forsøget til ogsaa 
at gjælde voxne mænd af almuen, der paa egen haand havde skaffet 
sig kundskaber.

Der blev dannet en Local Examination Committee og en 
Board of Examiners, blandt hvilke vi finder mænd som prof. Max 
Müller, Sir Stafford Northcote, Mr. George Richmond; desuden 
blev to af staten ansatte skoleinspektører tilpligtede at bistaa komi
téen med raad og daad. Den første examen fandt sted i 1857 og 
kan vistnok med rette betragtes som det første skridt henimod 
forbedringen af mellemklassernes opdragelse; exemplet fulgtes hurtig 
paa flere steder, og denne bevægelse gav foranledning til det næste 
skridt i University Extension. Man fandt nemlig, at det vilde 
være den naturligste ordning af denne sag, at universiteterne tog 
sig af den ved selv at organisere og kontrollere saadanne local 
examinations paa forskjellige steder. Henvendelser, gaaende ud 
herpaa, strømmede ind fra hele landet, og ikke længe efter havde 
begge de gamle universiteter antaget systemet med local examina
tions. De to universiteter havde saaledes erkjendt sine opdragelses
pligter ligeoverfor landet i en langt videre forstand end nogen
sinde tidligere. Systemet var imidlertid bestemt til og krævede 
snart en udvidelse. Der forlangtes undervisning ligesaavel som 
examination. Sansen saavel for en forbedret folkeundervisning 
som for lettere adgang til høiere undervisning vaktes mere og 
mere; rigmænd viste stor offervillighed, og man begyndte at tage 
ordet for oprettelsen af local colleges. Den skarpe kamp, som 
gik forud for The Education Act (1870), var nu begyndt.

Det næste skridt var da at anordne local leetures. Begyn
delsen til disse skede, da nogle damer i Nord-England 1867 an
modede prof. Stuart i Oxford om at holde en »række» forelæs
ninger for dem. Dette var et betydeligt fremskridt fra det i 
Mechanics’ Institutes befulgte system med enkelte forelæsninger, 
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der ikke stod i nogen forbindelse med hverandre. Prof. Stuart 
holdt derpaa rækker af foredrag i flere byer, men udelukkende 
for kvinder. Ikke længe efter paabegyndtes i Cambridge selv 
leetures for women (i Newnham College), og man fik anmod
ninger fra flere arbeidersamfund om at faa sig tilsendt forelæsere; 
bevægelsen med local leetures var snart i fuld gang.

I sessionen 1889—1890 holdtes 387 forelæsningskursus, af 
hvilke hvert omfattede gjennemsnitlig 10 forelæsninger; 3 870 
forelæsninger blev altsaa holdte i løbet af en vinter (foruden de 

ca. 100, der holdtes under the summer meeting i Oxford), og disse 
besøgtes af 41 097 tilhørere. Det samlede antal af dem, der un
derkastede sig examen i forrige vinter, angives til 4300; mere 
end 10 procent af tilhørerne lod sig altsaa prøve ved en examina
tion, hvilket synes at være et ret stort antal, især i betragtning 
af, at det herved opnaaede certifikat — ialfald endnu — kun for 
et faatal er af nogen direkte nytte. — Det er naturligvis en sag 
af den allerstørste vigtighed for den hele bevægelse, at disse exa
mener med sine certifikater kan for vedkommende indehavere vise 
sig at være af praktisk nytte, og man gjør store anstrængelser for 
at opnaa dette. Sagen er imidlertid forbunden med meget storr 
vanskeligheder. Enkelte schoolboards har dog allerede erklæret 
at ville betragte disse examener som særlig anbefaling ved be
sættelse af lærerindeposter (af lavere grad). I et enkelt tilfælde 
vides et saadant certifikat at have skaffet vedkommende en løns- 
forhøielse af 10 pd. st. aarlig.

Disse forelæsninger holdtes af 68 leeturers i 132 byer og 
landsbyer i England og Wales, i hvilke lokalkomite'er er dannede. 
Ifølge de af disse offentliggjorte regnskaber havde man i de sidste 
fem aar paa disse kursus anvendt den ikke saa ganske ubetydelige 
sum 13 238 pd. st., heraf 7 760 pd. st. falder paa de sidste 2 
aar; disse summer medgik til honorar og reiseudgifter, og hertil 
maa derfor føies de ret store beløb, der medgaar til leie af lokaler, 
bekjendtgjørelser, festlige tilstelninger for foredragsholdere o. a. 1. 
Med hensyn til ordningen af disse kursus har universiteterne ladet 
lokalkomiteerne faa temmelig frie hænder, da forholdene paa de 
forskjellige steder selvfølgelig er temmelig uensartede, og disse 
132 lokalkomitéer har at virke i byer af meget forskjellig størrelse, 
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fra de største fabrikstæder til de mindste landsbyer. Og det synes 
for mange netop at gjælde at faa med i bevægelsen disse mindre 
betydelige steder. Flere stemmer har dog saavel i pressen som 
i diskussionsmøder kaldt denne bestræbelse uheldig; »at indføre 
leetures i en landsby er simpelthen en taabelighed, da det er al
deles uigjennemførligt; landsbyfolk har ikke tid til at høre leetures, 
og de bryder sig heller ikke om dem.» Denne ytring afen taler 
paa et ifjor i Oxford afholdt møde modtoges imidlertid af 
den talrige forsamling med stærk hyssen, og flere efterfølgende 
talere udtalte sig med den største varme for village leetures. Det 
ekonomiske spørgsmaal var jo det vanskeligste; men der fremkom 
oplysninger om forskjellige maader, hvorpaa man havde søgt at 
overvinde disse vanskeligheder, hvilke oplysninger tydede paa, at 
der selv i temmelig smaa landsbyer var en stor iver og offer
villighed tilstede i denne sag. I Taunton havde man organiseret 
et system med for anledningen indrettede vogne, der bragte til- 
lørerne fra denne flekke til de i den nærliggende by holdte fore
læsninger; andre steder hentede man den i nabobyen optrædende 
forelæser til afholdelse af et enkelt foredrag. Jeg skulde dog 
være tilbøielig til at give dem medhold, der optræder tvilende 
igeoverfor disse village lectures; som regel kan der vel neppe 
"orudsættes at være ret mange blandt en landsbys indvaanere, der 
lærer nogen synderlig interesse for University Extension. Dog, 
iler kan gives undtagelser, og man maa her ikke lade ud af be- 
xagtning den omstændighed, at der i henseende til landsbybefolk- 
lingens intelligens finder betydelig forskjel sted i de forskjellige 
lele af England; i det nordlige er forholdene ganske anderledes 
md i det sydlige. Det var ganske overraskende i det nævnte 
liskussionsmøde at høre en prest fortælle, at i hans landsby havde 
befolkningen med største interesse paahørt en række forelæsninger 
>ver Savonarola. Han tilføjede, at adgangen til disse foredrag 
zar fuldstændig gratis, da han selv bestred alle omkostninger, 
rlvorvidt tilstrømningen vilde have været saa stor og interessen 
br Savonarola vilde holdt sig saalænge vedlige, ifald man havde 
;jort adgangen afhængig af betaling, derom vovede taleren ikke 
it udtale sig.

Naar man i en by ønsker at nyde godt af University 
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Extension, danner der sig en komité, der tilveiebringer den nød
vendige ekonomiske garanti og paatager sig det lokale arrange
ment. Efterat denne har bestemt, hvilket emne man ønsker at 
høre forelæsninger over samt disses antal, sætter den sig i for
bindelse med vedkommende universitetsudvalg. Listen over de 
emner, blandt hvilke der for hver session er anledning til at vælge, 
omfatter oldtidens og den moderne litteratur og historie, natur
videnskab, statsekonomi og kunst. Et kursus bestaar af et antal 
af 6—12 leetures, holdte med en uges eller fjorten dages mellem
rum. Ved disse temmelig lange ophold mellem hver forelæsning 
gives der tilhørerne god tid til ved selvstudium at forberede sig 
til næste foredrag; til en saadan forberedelse giver »syllabus» en 
god veiledning. Efter hvert foredrags slutning afhandler forelæ
seren (i den saakaldte dass *)  med dem af sine tilhørere, der maatte 
ønske det, hvilke punkter i den afholdte forelæsning han selv eller 
de maatte finde at tiltrænge en videregaaende udredning. Des
uden fremsætter han opgaver, hentede fra det emne, han læser 
over, og besvarelser af disse tilsendes ham pr. post og medbringes 
da atter af ham gjennemseede til næste leeture. Naar det hele 
kursus er endt, finder den omtalte examination sted; som examina- 
tor ved denne forretter imidlertid ikke forelæseren, men en for 
hver gang af universitetet opnævnt mand. Prøven er skriftlig, og 
adgangen til at underkaste sig denne staar aaben for dem (mænd 
og kvinder), som har bivaanet to tredjedele af de efter hvert fore
drag holdte classes og som har besvaret og faaet gjennemgaaet 
to tredjedele af de givne opgaver. Der udstedes certifikater af 
to grader, og desuden gives en prisbelønning til det bedste arbeide. 
Disse certifikater bestemmes af examinator og forelæser i forening 

*) Oprindelsen til disse classes var ganske simpel. Prof. Stuart var 
engang kaldet til at holde foredrag over meteorer i et arbeidersamfund; han 
anvendte til disse store billeder, der blev opslaaede paa væggen. Vagtmesteren 
vilde fjerne disse billeder, da lokalet i mellemtiden skulde benyttes af sam
fundsmedlemmerne til et politisk møde. Stuart fik dog sat igjennem, at billederne 
blev hængende, men under dette møde var alles øine og opmerksomhed rettet 
paa de ophængte tegninger, og efter mødets slutning forblev de samlede en hel 
time til diskussion i anledning af samme. S. fik da fra medlemmerne anmod
ning om at indfinde sig i salen førend næste foredrags afholdelse, da de 
havde adskillige spørgsmaal at gjøre ham.
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Og meddeles kun til de examinander, der har fulgt et kursus paa 
12 leetures. Der gives ogsaa en høiere grad af certifikater for 
a complete course of systematic study; men disse gives kun und
tagelsesvis, og der kræves for at kunne opnaa dem visse nærmere 
bestemte, ret vanskelige betingelser. Der er ogsaa anledning for 
dem, der ønsker fortsat undervisning, at skaffe sig denne paa 
lempelige ekonomiske vilkaar ved korrespondance med vedkom
mende .universitetsudvalg. Denne undervisning pr. korrespondance 
omfatter de fleste af de fag, hvori der holdes forelæsninger, og 
har fremkaldt de saakaldte home reading circles, der bestaar af 
flere studerende, der slutter sig sammen; der har allerede dannet 
sig ca. 40. Større betydning end disse har vistnok de fra Cam
bridge udgaaede Students’ Associations. Disse foreningers hen
sigt er at holde the students sammen, fremkalde esprit de corps, 
forberede til de anmeldte leetures, holde diskussioner, fortsætte 
studiet af de i forelæsningerne behandlede emner og om sommeren 
foretage naturvidenskabelige og historiske udflugter.

For at give disse extension students anledning til ogsaa 
— rigtignok for en temmelig indskrænket tid — at kunne besøge 
universiteterne har man i Oxford og Cambridge i de sidste fem 
aar holdt sommermøder fra iste august til og med den første uge 
af september. Disse sommermøder udgjør en væsentlig faktor i 
den hele extension-bevægelse; Oxford- og Cambridgemoderne er 
forøvrigt af væsentlig forskjellig karakter og hinanden ulige, saavel 
hvad mængden af besøgende angaar, som med hensyn til de for 
mødets afholdelse til grund lagte principer. Medens saaledes an
tallet af »sommerstudenter» ifjor i Oxford løb op til ca. 1050, 
havde knapt en tiendedel af dette tal indfundet sig i Cambridge, 
og denne forskjel i »gjesternes» antal har netop sin grund i mø
dernes forskjellige natur; hvilken igjen naturligen følger af de 
ulige principer, efter hvilke extensionbevægelsen drives fra disse 
to universiteter. Cambridge synes at lægge mere vegt paa et 
systematisk, gjennem længere tid fortsat studium; det leverer der
for i regelen forelæsninger, der ved større vidtløftighed tillader 
»studenten» dybere indtrængen i stoffet, og synes særlig at ind
rette forelæsningerne for lærere og lærerinder, der herved skaffer 
sig uddannelse i sit fag. Denne Extension henvender sig følgelig 

2 
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til forholdsvis faa. Oxford derimod sigter mere paa at udstrække 
universitetets indflydelse til saa mange som muligt og i saa stor 
omkreds omkring i landet som muligt; dette maal søges naaet 
ved gjennem enkelte forelæsningskursus at vække interesse for litte
rære, historiske og naturvidenskabelige studier. Oxford Extension 
henvender sig til den store mængde. Hver af disse fremgangs- 
maader har sine fortrin og sine forkjæmpere; Cambridge har 
maaske skjænket den »missionerende» side af sagen for liden op- 
merksomhed, og Oxford har maaske, i sin iver for at skaffe sig 
et udstrakt virkefelt, ikke lagt tilstrækkelig vegt paa nødvendig
heden af for sin kundskabsmeddelelse at følge en med et bestemt 
praktisk maal (nærmest opdragergjerningen) for øie anlagt frem- 
gangsmaade, der kan sikre denne bevægelse faste rødder i landet. 
Som sagt, denne forskjellighed i principerne gjør sig ogsaa gjæl- 
dende i de to sommermøders karakter. Oxford byder velkomne 
som sine gjester alle, som ønsker at komme, uden hensyn til om 
de er i besiddelse af særlige kvalifikationer og enten de er exten- 
sion-students eller ikke; forelæsningerne, som holdes, er af almen 
interesse, og der vil i dem bydes noget, der kan tilfredsstille de 
mest forskjelligartede smagsretninger. Cambridge derimod ind
skrænker sin indbydelse til de mere alvorlige students, som efter 
i løbet af den foregaaende vinter at have opnaaet certifikater 
ønsker at supplere sine theoretiske kundskaber ved praktisk arbeide 
i laboratorier og museer. Til Cambridge summer meeting samles 
et faatal, til Oxford en større skare. I Cambridge findes desuden 
heller ikke lokaler, der egner sig som forelæsningssale for en større 
mængde; Oxford er i saa henseende meget heldigere stillet, idet 
det (for nogle faa aar siden) fik en glimrende række forelæsnings
sale i det kostbare bygverk The New Examination Schools.

Disse summer-meetings har vist sig at være et udmerket 
middel til at knytte de forskjellige centres of leeture til univer
siteterne. Men man har ogsaa med held benyttet andre maader 
for at fremme en saadan sammenknytning, idet man i større centres 
har oprettet affiliated colleges, hvis students har faaet enkelte pri
vilegier, blandt hvilke det vigtigste er eftergivelse (paa visse be
tingelser) af et af de tre aars ophold ved universitetet, der kræves 
for at tage en grad; Oxford universitet har saadanne affiliated 
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colleges i Lampeter, Nottingham og Sheffield; Cambridge univer
sitet i Hull, Scarborough, Newcastle-on-Tyne, Sunderland, Derby, 
Exeter og Plymouth. I disse colleges holdes selvfølgelig syste
matisk ordnede forelæsningskursus i universitetsfagene, og studietiden 
er ikke under 4 aar.

Udgifterne ved et fire, fem ugers ophold ved et summer meeting 
er vistnok paa forskjellige maader bragte ned til et minimum, idet 
lettelser gives ved reduktioner i jernbanefragten, ved at skaffe 
billige boliger o. 1.; men alligevel er det ikke muligt at klare sig 
under 10 pd. st., et ganske stort beløb i betragtning af, at største
delen af de besøgende er folk med meget smaa indtægter, som lærere 
og fornemmelig lærerinder og haandverkere. Venner af University 
Extension har derfor skjænket summer, af hvis renter uddeles stipen
dier til ophold ved et summer meeting. De, der ønsker at komme 
i betragtning ved disses uddeling, maa ved flittigt besøg paa vin
terens leet ures samt ved besvarelse af en fremsat opgave godtgjøre 
sine kvalifikationer. Blandt de 20 stipendiater forrige sommer 
var der to tømmermænd, to handelsbetjente, en væver, en verfts
arbeider og tre almueskolelærere. Den til bedømmelse af de ind
komne konkurrenceafhandlinger nedsatte komité ytrer bl. a. i sin 
indberetning 1890: »Antallet af indsendte arbeider er betydelig 
forøget. Særlig ros fortjener de af mænd af arbeidsklassen skrevne 
afhandlinger, fornemmelig de af historisk indhold. Ogsaa de na
turvidenskabelige afhandlinger staar betydelig over de foregaaende 
aars, og de bedste af disse er virkelig meget gode og røber 
særdeles samvittighedsfuldt arbeide».

Blandt hvilke klasser af folket er det nu, at University 
Extension øver sin virksomhed? At det er blandt de ubemidlede 
klasser, den finder sine fleste students, ligger i sagens natur. For 
en del afhænger auditoriets sammensætning af den tid paa dagen, 
paa hvilken forelæsningerne holdes; nogle af disse holdes om 
eftermiddagen, og ved disse bestaar auditoriet for den allervæsent- 
ligste del af unge piger (lærerinder) og endel ældre damer, tildels 
af de høiere klasser. De fleste forelæsninger holdes dog om 
aftenen for en tilhørerkreds af mindre handelsmænd og haand
verkere med deres familier samt — for en ikke ringe del — af 
arbeidere. Forrige vinter havde en forelæser fra Oxford i flere 
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mindre byer auditorier saagodtsom udelukkende bestaaende af ar
beidere (i Hebden 450, i Oldham 600 o. s. v.) Dette er dog 
undtagelser; fra andre steder klages der over, at de arbeidende 
klasser viser for liden interesse for University Extension. Men 
ogsaa ved aftenforelæsningerne yder lærerindestanden en væsentlig’ 
kontingent til tilhørerkredsen; lærerinder faar adgang for halv 
pris. En forelæser beretter, at af et auditorium paa 400 tilhørte 
fjerdeparten denne stand. Af unge mænd findes der forholdsvis faa. 
Det er som nævnt kun undtagelsesvis, at auditorierne er sammen
satte udelukkende af én klasse; det er netop anført som en af de 
gode sider ved University Extension, at den bringer folk af alle 
klasser sammen i fælles stræben og i fælles interesser.

Det kan maaske være af interesse at blive bekjendt med 
den tarif, efter hvilken disse forelæsningskursus betales. The lee
turers deles •—• efter sine kvalifikationer — i 3 klasser, hvilker, 
inddeling findes benyttet i den af universiteterne aarlig udgivne 
prospectus. I klasse A findes de mere bekjendte universitetslærere, 
i klasse B endel mindre fremragende mænd og i klasse C junior 
leeturers. Forelæsningerne deles i single courses (1 daglig) og 
repeated courses (1 om eftermiddagen og 1 om aftenen). For 
de nedenfor nævnte priser erholdes: forelæsninger, diskussionstimer 
(classes), udlaan fra travelling library, 60 explr. af den trykte 
syllabus, examination af 21 kandidater, certifikater og prisbeløn
ninger ; (ikke medregnet er forelæsernes jernbanebillet, udgifter ved 
logis, leie af lokaler og bekjendtgjørelser o. a. 1.)

Single courses.
Kl. A En række af 6 leetures & classes 30 pd. st. 12 sh.

— 8 — 38 — 12 —
— 10 — 46 — 12 —
— 12 — 54 1 12 —

Kl. B Fra 24—42 pd. st.
Kl. C Fra 21—36 —

Disse summer formindskes med 2 guineas, ifald ingen 
examen ønskes.

Repeated courses.
Kl. A Fra 47—83 pd. st.
Kl. B Fra 41—71 —
Kl. C Fra 35—59 —
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I det udsendte prospectus gives der en række yderligere, 
meget detaillerede oplysninger vedrørende den ekonomiske side 
af sagen. Her gives ogsaa en vidtløftig fortegnelse over samtlige 
de leeturers, der hvert aar er at erholde, med henvisning til oven- 
staaende tarif, samt hvad stof disse har at byde paa, med besked 
om, hvilke maaneder og dage, ja timer hver enkelt kan læse, en
delig fra hvilken jernbanestation han beregner sig erstatning for 
erlagte reiseudgifter. Naar f. ex. mr. West, der beregner sine 
reiseudgifter fra Bournemouth, skal læse i det nordlige, bliver 
denne udgiftspost i lokalkomiteens regnskab ikke saa ganske liden; 
man maa ved sammenslutning med andre byer søge saavidt 
muligt at reducere udgifterne paa denne konto. Alle disse oplys
ninger danner store tabeller.

F. ex. Mr. H. I. Mackinder M. A., F. R. G. S., docent i 
geografi ved Oxford universitet, ex-president i the Oxford Union 
Society m. m. m., af Christ Church College, tilbyder at læse over:

Fysiografi, Mennesket og dets omgivelser, den internationale 
politiks historie og geografi, verdens opdagelseshistorie, handels
geografi, (hvert emne i 12 foredrag og illustreret ved kalklys, 
hvilket sidste betales extra).

Han kan læse hver dag uden onsdag i tiden før jul, uden 
torsdag efter jul.

Jernbanestation: Oxford. Betales efter tariffens Kl. A.
I Oxfords lektionskatalog findes ikke mindre end 39 Exten

sion leeturers at vælge iblandt. Blandt disse anbefales de oven
nævnte junior leeturers til — under den ældre leeturers veiledning 
■—- at lede de diskussionsmøder, der bør finde sted mellem hver 
forelæsning. Disse yngre kræfter tilbyder sig ogsaa at holde 
supplerende foredrag for i’/a guinea pr. time samt erstatning for 
reiseudgifter. — I denne katalog finder man desuden en særdeles 
nøie udarbeidet fortegnelse over de specielle arrangementer, de for
skjellige forelæsere ønsker gjorte. Mr. Ashbee f. ex. ønsker et 
stort bord, hvorpaa kan lægges fotografier og skisser, en vægtavle 
til at tegne paa, store rammer til tegninger samt bekvem anled
ning til at anbringe sit lysapparat; Mr. Cotes ønsker at tale fra 
en platform, hvorpaa intet katheder eller bord; Mr. Forbes ønsker 
et bord, r'A f. langt, hvorpaa staar en liden pult 4 f. 5 t. høi.
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En nævner ønskeligheden af en pegestok, og universitetet har for 
at undgaa enhver misforstaaelse troet det nødvendigt at meddele 
følgende general rules:
i. Hvor en tavle kræves, maa ogsaa skaffes svamp og krid.
2. Speciel omsorg maa drages for, at pulten staar fast.
3. Forelæseren maa ikke generes af gaslyset.
4. Et glas vand maa skaffes forelæseren.

Af denne skildring af University Extension vil man have 
seet, hvorledes bevægelsen fra en liden begyndelse har vokset sig 
stor; den har antaget dimensioner, dens grundlæggere vistnok ikke 
havde tænkt sig muligheden af. Vil den fremdeles vokse eller dog 
holde sig paa samme høide som nu, eller har den ingen fremtid 
at haabe paa? Vil den tage plads blandt landets faste institu
tioner, eller vil den hele bevægelse forsvinde ligesaa hurtig, som 
den er skudt frem? Disse spørgsmaal drøftes af de i sagen in
teresserede mænd paa det ivrigste saavel i møder som i pressen. 
University Extension udgiver selv to maanedsskrifter: The Oxford 
University Extension Gazette og The University Extension Journal 
(London). Men ogsaa i den øvrige presse finder man hyppig 
indlæg for og imod University Extension.

Hvorledes spørgsmaalet om University Extension's frem
tidsudsigter skal besvares, beror paa, hvorvidt der vil blive mu
lighed for at skaffe tilveie de for bevægelsens trivsel nødvendige 
faktorer: dygtige forelæsere og tilstrækkelig pengehjælp.

Man har saavel i Cambridge som Oxford etableret en spe
ciel prøve, som de mænd, der ønsker at knyttes til University 
Extension, maa underkaste sig; denne prøve er baade theoretisk 
og praktisk: en >syllabus* maa udarbeides og derpaa holdes 
forelæsning over. Ifald vedkommende kandidat, der for at stedes 
adgang til prøven maa have taget en af universitetets grader, be- 
staar denne, sendes han ud sammen med en af de ældre fore
læsere for at uddannes under dennes veiledning. Hvorvidt nu 
tilgangen af dygtige forelæsere vil kunne svare til den altid sti
gende efterspørgsel, er tvilsomt; det ekonomiske udbytte vil nemlig 
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som oftest blive saa lidet tilfredsstillende, at dygtige mænd derved 
skræmmes bort fra denne virksomhed, hvor meget de end kan 
føle sig tiltrukne af den. De pengemidler, de lokale komitéer 
har at raade over, er som regel temmelig smaa. Der er meget 
faa af dem, der har en kassebeholdning af 50 pd. st. Udgif
terne ved forelæsningernes afholdelse dækkes dels ved frivillige bi
drag, indkomne ved subskription af stedets bedrestillede indbyg
gere, dels ved de studerendes egne bidrag, hvis størrelse afhæn
ger af auditoriets antal. Da de fleste af disse er folk, der ikke 
har ledighed til at afse meget til sin uddannelse, falder det dem 
ofte vanskelig at udrede denne kontingent, og mange af den 
arbeidende klasse hindres ved denne fra at bivaane forelæsnin
gerne. Det siger sig selv, at denne mangel paa kapital i høi 
grad hindrer komitéen i dens gjerning. I sit valg af forelæsere 
maa den nu ikke blot tage hensyn til hvad der vil gavne de 
»studerende» bedst, men ogsaa til hvad der kan tænkes at ville 
lokke det store publikum til at samle sig om forelæserens kathe
der og derved bringe penge i kassen. Og det store billetkjøbende 
publikum vil have afveksling; længere kursus over samme emne 
falder ikke i dets smag. Mindretallet, »the students», der ønsker 
enhedskursus paa to å tre aar, maa finde sig i at følge den større 
del af publikums smag og springe fra historie til litteratur, fra 
fysik til statsekonomi o. s. v. Og denne mangel paa systematisk 
fremgangsmaade kommer udelukkende af komitéernes ekonomiske 
afhængighed. De kan ikke faa det bedste, derfor maa de nøies 
med det næstbedste. Ifald de havde et fast aarligt bidrag at stole 
paa, vilde de jo i denne henseende have ganske anderledes frie 
hænder.

Herfra er der dog talrige undtagelser. De til Cambridge 
knyttede affiliated centres leverer udmerkede sammenhængende 
kursus, udstrækkende sig over 3—4 aar og omfattende saavel na
turvidenskab som litteratur og historie. Mange af de fra Oxford 
og London ledede centres bestræber sig ogsaa for at give saadanne 
sammenhængende kursus, men det er en haard kamp. Denne 
forelæsningernes udstykning i korte rækker istedenfor længere 
kursus er skyggesiden ved University Extension, og denne mangel 
maa afhjælpes, ifald bevægelsen skal kunne vente sig en fremtid; 
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men hertil kræves som sagt penge. — Ogsaa den lokale admini
stration koster ikke saa lidet; det meste af arbeidet udføres vistnok 
gratis; men i længden kan denne velvillige bistand ikke paaregnes, 
da det arbeide, som kræves med korrespondance og anordning 
af alt det fornødne, ikke er ubetydeligt. Denne stadige skiften 
af forretningsfører kan ikke undgaaes uden ved at ansætte en fast 
lønnet mand. Man vil vistnok ogsaa snart fordre, at hver by faar 
en egen bygning til forelæsningslokale; men hvorfra skaffe midler 
hertil? De for University Extension’s levedygtighed nødvendige 
midler maa komme fra følgende kilder: den private godgjørenhed, 
universiteternes og collegiernes kapitaler eller fra staten. Fra hvil
ken eller hvilke af disse tre kilder man har størst sandsynlighed 
for at faa hjælpen, og fra hvilken den vilde være mest effektiv, 
er spørgsmaal, som ivrig drøftes i England af de i sagen interes
serede. Her at gaa nærmere ind paa disse spørgsmaal vilde føre 
for langt.

Det var en talrig skare »visitors», der indfandt sig til det 
3dje sommermøde, hvilket holdtes i Oxford august maaned 1890. 
Ikke mindre end 1056 personer løste billet (å 1 pd. st.) til mø
det ; denne billet gav adgang til alle de forelæsninger, der holdtes, 
til de videnskabelige og selskabelige udflugter, der foretoges, til 
orgelkoncerter, den store slutningsfest, omvisninger paa museer og 
bibliotheker samt til den store læsesal, hvor man havde anledning 
til at læse de mest udbredte dagblade og illustrerede aviser. 
Hver morgen omdeltes program for den følgende dag, hvorpaa 
fandtes opført, hvilke leetures skulde holdes, hvilke colleges o. 1. 
skulde besøges, hvilke udflugter gjøres o. s. v. Et fuldstændigt 
program for det hele møde havde man faaet allerede ved kjøbet 
af billet. Forelæsningerne holdtes i fire store, i enhver henseende 
bekvemt indredede sale i Examination Schools; daglig holdtes 
regelmæssig 6 formiddagsforelæsninger og de fleste dage desuden 
en om aftenen kl. 8.30. Formiddagen læstes fra kl. 10.30—11.30 
og fra 12—i, i hvilke timer man altsaa havde at vælge mellem 
sex forelæsere. (En fuldstændig fortegnelse over de forelæsninger, 
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der holdtes, findes nedenfor). Ved 3-tiden foretoges der daglig 
besøg i collegier o. 1. under veiledning af en universitetslærer; 
til disse besøg maatte man i forveien indtegne sig, da mængden 
af de besøgende naturligvis maatte begrænses til et bestemt tal. 
Disse under den bedste sagkyndige veiledning foretagne besøg i 
Oxfords gamle colleges, kirker og museer var — og ikke mindst 
for en fremmed — af den største interesse. Paa denne maade 
besøgtes ogsaa the Bodleian Library og the Observatory. Et par 
gange om ugen holdtes om eftermiddagen organ recitals i for
skjellige kirker og i Sheldonian Theatre; til disse koncerter, hvor
til der paa grund af pladsen kun kunde gives adgang til et begrænset 
antal, kunde billetter gratis erholdes af dem, der havde billet 
til mødet. Om aftenen var der enten en forelæsning at høre, og 
disse eveninglectures ansaaes som the great attraction, idet de i 
regelen holdtes af de bedste forelæsere over de mest populære 
og almeninteressante emner, eller ogsaa holdtes der diskussions
møder til drøftelse af University Extension eller andre ind paa 
opdragergjerningen streifende samtalegjenstande; et par aftener 
holdtes sterkt besøgte conversaziones i universitetsmuseet. En saa- 
dan conversazione var en egen blanding af selskabelig og viden
skabelig sammenkomst. Under et strygeorkesters toner blev man 
vist omkring i museet og forklaret, hvad der tiltrængte forklaring; 
en professor i fysik anstillede nogle med stor interesse fulgte 
experimenter med »tankens hurtighed»; der gjordes forsøg med 
gjesternes farvesans, og de to aftentimer tilbragtes i det hele 
meget behagelig. — Flere botaniske og geologiske exkursioner 
blev foretagne, og vi havde en særdeles hyggelig udflugt til den 
for sin skjønhed berømte Nuneham Park; i denne deltog ca. 600 
gjester, fordelte paa tre store houseboats, der bugseredes ned ad 
floden. Man havde musik og forfriskninger med, munter passiar 
og sang hørtes overalt, man fotograferedes i en stor gruppe, spad
serede omkring i den smukke park og havde i det hele en hyggelig 
eftermiddag. Ved denne anledning herskede der den samme 
jevne, gemytlige tone blandt the Extension Students, som man 
kunde iagttage ved alle sammenkomster under sommermødet. 
Disse students bestod af temmelig forskjelligartede elementer, blandt 
hvilke det kvindelige var i afgjort majoritet; men blandt de frem
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mødte damer fandtes ogsaa alle aldre repræsenterede; gamle da
mer, der kun med stor besværlighed kunde klare trapperne i Exa
mination Schools, saaes dog ivrige i at faa de forreste pladse; 
majoriteten af damerne var vistnok lærerinder, men der var — 
sagde man — ikke faa af de i mødet deltagende unge piger, der for 
disse uger havde ombyttet sin plads bag en disk eller pult med 
en stol i Oxfords auditorier. Af herrerne vai vel saagodtsom alle 
paa en eller anden maade knyttede til den høiere eller lavere 
skole; blandt disse var der flere ældre. Det var et meget 
livligt og taknemmeligt publikum at tale for; der skulde ikke 
meget til, førend en dundrende applaus brød løs. Det var ganske 
forbausende, hvor dygtige disse damer var til at bruge sine hæn
der; det kan nu paa den anden side ikke negtes, at dhrr. fore
læsere vel ofte tydelig lagde an paa at faa bifaldet frem. Det 
var ikke længe mellem hver gang de stansede med et stiltiende: 
Plaudite! Flere af de tilstedeværende herrer lod til at more sig 
over damernes begeistring. Imidlertid brugte disse sine hænder 
ikke blot til klapning. Interessen for hvad de hørte og lysten 
til at drage saa stor nytte deraf som muligt syntes hos de 
fleste tilhørerinder at være meget stor, at dømme efter den 
næsten feberagtige iver, med hvilken de fyldte sine »collegie- 
hefter» med notiser under forelæsningerne. Hvorvidt disse paa 
denne maade nedskrevne notiser var synderlig brugbare, lod der 
til at herske tvil blandt dhrr. forelæsere. Prof. Max Miiller ud
talte sig ialfald i den tale, hvormed han aabnede mødet, temmelig 
skeptisk i denne henseende og benyttede endog anledningen til 
at bede de ærede damer være meget forsigtige og ikke stole 
for ubetinget paa hvad de saaledes i en fart betroede papiret. 
Han troede, at antallet af urigtige aarstal, feilskrevne navne og 
ukritisk opfattede definitioner vilde ved nærmere undersøgelse vise 
sig foruroligende stort. At disse bemerkninger ikke rammede 
alle dem, til hvem de var henvendte, faar man dog haabe; de 
virkelige extension-students erhverver sig selvfølgelig adskillig 
øvelse heri; men det store flertal af dem, der deltager i sommer
mødet, er et andet publikum end det, der udgjør den faste stok 
paa vinterens extension leetures. Det hovedsagelige maa være 
at udfylde den trykte »syllabus», som enhver forudsættes at have 
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gjennemlæst i forveien. Enhver forelæsning er altsaa i sine grund
træk bekjendt for tilhørerne; dette hjælper naturligvis i høi grad 
til at lette forstaaelsen og sikre tilegnelsen. Som et eksempel paa, 
hvad saadan en syllabus indeholder, skal vi gjennemgaa »Syllabus 
of three leetures on Shakespeare». Første side indeholder citater af 
engelske og tyske forfattere, lovprisende paa vers og prosa Shake
speares storhed. Side 2 indeholder forskjellige tidsangivelser fra 
Shakespeares liv, bl. a. følgende four periods af Shakespeare’s 
work:

1590—1596.
1596—1600. 
1600—1608. 
1608—1613.

»In the Workshop».
»In the World».
»Out of the Depths». 
»On the Heights».

S. 3: Fortegnelse over de bedste Shakespeare udgaver; 
s. 4: Oversigt over Shakespeares verssystem; s. 5—6: Nogle 
vink til Shakespeare students; heri gives veiledning til det frugt- 
bareste studium af den store digter; s. 7: De bedste kommen
tarer til Shakespeare; s. 8: Hvorledes de enkelte verker bør 
studeres. Derpaa kommer analysen af de tre forelæsninger, hvoraf 
vi hidsætter in extenso leeture 2.

A Tragedy. — King Lear.
„We wish that ive could pass 
this play over, and say nothing 
about it“. Hazlitt.

„O let me not be mad, not mad, sweet Heaven“.

1.
2.
3.
4.

Lear, act I, v. 43.
„1 am a man
More sinn’d against than sinning“.

Lear, act III v. 54.
Evidence as to Date.
Outline and Source of Plot.
Leit-Motiv: the broken bonds of family life.
Characters :

The madness:

(T). Lear. (4). Gloster. (7). Cornwall an
(2). Goneril and (5). Udmund and Albany.

Legan. Edgar. (8). Oswald.
(3). Cordelia. (6). Kent. (9). The Fool.

(1). Of Lear: „The reason of an unreasonable mind“.
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(2) . Of the Fool: „wild babblings — inspired idiocy“.
(3) . Of Edgar: „methodical pretence“.

6. Can King Lear be acted on the Stage?
7. Two defects :

(1) . The blinding of Gloster „Ne pueros —“ Horace.
(2) . Obscurity of the motives of Lear and of Edgar.

8. Splendowr of the reflective passages.
Act II, 4. Lear's definition of the „needs“ of the wretehed. 
Act III, 2. His moralising on the storm.
Act III, 4. His regret that he had not talen better care of 

the houseless Wanderers of the night.

Til enhver forelæsning er en saadan syllabus udarbeidet 
og sælges hos universitetsboghandlerne trykt i et særdeles smukt 
udstyr for et par pence.

Sommermødet indlededes med en aabningshøitidelighed, 
ved hvilken universitetets vicekansler (Dr. Bellamy) førte forsædet 
og professor Max Miiller holdt aabningstalen. Vicekansleren ud
talte først i nogle velkomstord sin glæde over at se, hvorledes 
University Extension gjorde raske fremskridt; han beklagede dog, 
at mødet var saa one-sided in regard to the sexes. Med sin van
lige veltalenhed og eleganse talte derpaa i et længere foredrag 
Max Muller; hans tale var rigelig forsynet med aandrigheder, der 
altid fremkaldte stor jubel i form af haandklap og bravoraab. 
Af mere praktisk betydning var bemerkningen om den time, der 
medgik til en forelæsning; han fandt, at denne altid blev et kvarter 
for lang, og at dette kvarter ofte kunde ødelægge den hele fore
læsning. Han vilde derfor paa det indstændigste anbefale sine 
kolleger at indføre de tyske universiteters skik med forelæsninger 
paa tre kvarter. — Som en vanskelighed, University Extension 
havde at kjæmpe med, nævnte han de altfor blandede auditorier. 
— Han paapegede, hvor nødvendigt det var for den store mængde 
at faa anvist, hvilke bøger man burde læse og hvilke ikke. »Der 
blev en enorm mængde tid spildt i landet ved læsning af unyttige 
bøger. Man gjorde sig ingen forestilling om den ulykke, der an- 
rettedes herved. Heri havde University Extension en stor opgave 
at løse».

En større vokal- og instrumentalkoncert, i hvilken alle exeku- 
tører var »visitors», afsluttede paa en gemytlig maade det 3dje 
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sommermøde. Det var virkelig forbausende, at det havde lykkedes 
blandt denne tilfældig tilstedeværende skare at faa samlet saa 
mange musikalske kræfter og at faa dem sammensungne og sam
menspillede saa godt. Nogen større kunstnydelse kunde man jo 
ikke vente sig; men det var en hyggelig musikalsk tilstelning, til 
hvilken alle, som kunde, ydede sit bidrag. Programmet, der talte 
ikke mindre end 18 nummer, endte med den bekjendte gamle 
skotske folkesang: »Auld lang syne», sungen af et større kor, og 
hvis omkvæd efter hvert vers blev sunget unisont af den hele 
forsamling, der ved denne sangs begyndelse havde reist sig. Sidste 
vers lød:

Should auld acguaintance be forgot, 
And never brought to mind;
Should auld acguainiance be forgot, 
And days o’ lang syne.

(Omkvæd:)
For auld lang syne, my friend,
For auld lang syne,
Well tak'' a cup o’ kindness yet, 
For auld lang syne.

Og dermed endte sommermødet 1890.

I mødets to afdelinger (hver paa henved 3 uger) holdtes 
forelæsninger over følgende emner:

1. Modem history.
Oliver Cromwell. (3 leetures).
Clarendon and the Restoration.
Shafiesbury and Charles II.
James IL and the Revolution-
William III. and the Revolution.
Bolingbroke and the Tory Party.
Burke and the Whig Party.
Consti'utional Development subseguent to the Revolution (6).
Colonial and Foreign Affairs (6).
Industry and commerce (1691—1786):

a. The Break — up of the Mereantile System.
b. Commercial Treaties.
c. Restraints on Labour,
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2. Geography.
The Teaching of Geography (3).
Geography for Teachers (6).

3. Liter ature.
The History of the English Language.
Poets as Teachers:

a. The True Functions of Poetry.
b. Shakespeare.
c. Wordsworth.

Three Shakespearian Studies:
a. „The Spacious Times of Great Elizabeth“.
b. King Lear; a Tragedy.
c. The Tempest; a Romance.

Nathaniel Hawthorne.
7 he Poems of Robert Browning.

a. Ethical Poems.
b. The Ring and the Book.
c. Poems on Art. (3).

Browning and Tennyson. (6).
Virgil. (3).

Science.
The Influenee of Courtship on Colour.
The Physiology of the Nervous System (3).
Problems of Evolution, Organic and Social (3).

Geology.
a. The Use of Fossils in Geology-
b. The Use of the Microscope.
c. The Methods of Geological Work in the Field. 

Practical work illustrated in the neighbourhood of Oxford. 
Geological Phenomena.
Protective Adaptations in Plants-
Sowie Aspects of Light, illustr. by experiment.

Economics.
Three Chapters of Economic History-

a. Co — operation & Profit Sharing.
b. Trade Unions.
c. Socialism, illustr. by Mr- Bellamy's „Loöking 

Backivard“.
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Some Problems of Town Poverty- (3).
Methode of Social Investigation- (3).

Lectures on Art.
The Principles and Practice of Etching. (2).
Some Principles of Practical Art- {Gj-

The History of Oxford.
a. The City before the University.
b. The Growth and System of the University.
c. Colleges and College Life.

Ancient British Antiquities.
a. Wayland’s Smithy.
b. An Ancient British Cemetery.
c. „Late-Celtic“ Art-

Lectures on Teaching.
a. The History of Teaching.
b. The Theory of Teaching.
c. The Art of Teaching.



Skoleefterretninger.



I. Skolens forstanderskab.
Sogneprest A. J. Boye, formand.
Byfoged F. A. Z. Sandberg.
Skolens bestyrer.
Postmester N. S. Jonassen siden 1874.
Verftseier, cand, jur. S. P. Holst siden 1885.
Grosserer H. A. Reinert siden 1888.
Læge G. L. Mordt siden 1889.

IL Lærerpersonalet.
Olsen, Martin Richard, bestyrer, ansat 1 august 1868. Født 

1841, cand, theol. 1866, lærer ved Kristiania borger- og 
realskole 1863, bestyrer af Ringerikes realskole 1867.

Englund, Rasmus, ansat 1 august 1859. Født 1834, seminarist 
(Asker) 1857.

Nass, Ilalvor, klokker, ansat 1 august 1862. Født 1827, semi
narist (Asker) 1851, lærer ved Tønsbergs borgerskole 1856.

Markegaard, Ole, ansat 1 august 1871, fra 1876 tillige skolens 
gymnastiklærer. Født 1843, seminarist (Asker) 1864, lærer 
ved Brevigs borgerskole 1865, ved Moss almueskole 1867.

Hals, Carl Hrunel, ansat 1 august 1873. Født 1846, cand. 
theol. 1870.

Magnussen, Magnus Andreas, ansat 1 august 1879. Født 1853, 
seminarist (Stord) 1872, student 1876, cand. philos. 1877.

Schreiner, Jens Rennord, ansat 1 august 1889. Født 1858, 
cand. mag. 1886.

Grüner, Emma Elise, ansat 1 januar 1884. Født 1859, lærer
indeeksamen af iste grad (Kristiania) 1881.
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Birch, Agnes, timelærerinde, ansat i august 1885. Født 1866, 
middelskoleeksamen (Moss) 1882, lærerindeeksamen af iste 
grad (Kristiania) 1885.

Ellingbø, Anders, timelærer, ansat i september 1889. Født 1867 
seminarist (Asker) 1886.

Skolen har i det forløbne skoleaar lidt et smerteligt tab 
idet en af dens lærere, klokker H. C. Næss, efter en længere tid: 
sygdom afgik ved døden 1 mai. I over 48 aar havde han virke 
i skolens tjeneste, idet han ’/n 1842, ikke fuldt 16 aar gammel 
blev ansat som omgangsskolelærer i sin hjembygd Eker. Aands 
frisk til det sidste, tjente han i over 28 aar med aldrig svigtend: 
troskab og samvittighedsfuldhed denne skole, hvor han ved sit 
pædagogiske dygtighed, sin karakters renhed og sin vennesæle fæn 
havde tilvundet sig baade medlæreres og elevers udelte agtelse oj 
hengivenhed.

Allerede 12 januar maatte klokker Næss opgive sin lærer 
gjerning, som indtil skoleaarets udløb er besørget af frøken Aast: 
Olsen (middelskoleeksamen 1889, lærerindeeksamen af iste gra< 
1890). For kand. Magnussen, der paa grund af sygdom forsømt 
skolen fra 14 februar til 24 marts, vikarierede realkandidat T. N 
Holme i en tid af henved 5 uger. Da ogsaa kand. Hals pa 
grund af sygdom forsømte skolen fra 16 marts til 6 april, ble 
hans undervisningstimer besørgede af frøken Agnes Birch, hvi 
gjerning i forberedelsesskolen atter overdroges frøken Valbor 
Olsen, der ligeledes har vikarieret for frøken Grüner under denne 
sygdomsforfald 25—30 mai.

Skolens kasserer er kæmner Henrik Holst siden marts 1883

Pedel ved skolen er fhv. hattemager Otto Antonius Stræt 
fra i januar 1882.
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remmede byer.

III. Disciplenes antal m. m.
> .

0 -„ C'
00 o 00 0) CO

t/> 1-1 nd w
co »-< w

Forberedelsesskolen 1 ... 26 25 24 22
— 2 ... 28 27 27 27
— 3 • • • 28 28 29 29

Middelskolen I . . .26 25 25 26
— II ... 20 18 19 20
— III .. . 25 25 23 23
— IV ... 25 26 25 23
— V ... 15 15 12 11

— VI ... 17 16 16 16
Samlet antal 210 205 200 197

Gjennemsnitsalderen i de forskjellige klasser ved begyndelsen
af skoleaaret:

Forberedelsesskolen 1 . . . 610/is aar normalalder 6 aar
— 2 . . . 7'%a — 7 »
— 3 • • ■ 8% — 8 »

Middelskolen I . . . ioi/u — 9 »
— II . . . 11V12 » — 10 »
— III .. . 12712 » — II »
— IV . . . i3y19 — 12 »
— V . . . i4‘/i2 » — 13 »
— VI . . . i4’/13 — 14 »

22 disciple var udenbys, 8 fra Moss landsogn, 5 fra Rygge,
j fra Haabøl, 1 fra Vaaler, 1 fra Aas, i fra Berg og 4 fra

Af skolens elevantal i 2det kvartal 1891 var 32 sønner af 
cjøbmænd, 31 af haandverkere, 25 af skibsredere og sømænd, 21 
tf embeds- og bestillingsmænd, 18 af grosserere, 15 af verks- og 
abrikeiere, 14 af jernbanefunktionærer, 12 af handels- og kontor- 
uldmægtige, 12 af gaardbrugere, 12 af arbeidere og 5 af mænd 
andre stillinger.
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IV. Fagfordelingen.
Bestyreren: Religion i III, IV, V og VI . .

Tysk i II (i t.), IV, V og VI .

Englund: Naturhistorie i II, III, IV, V og 
Tegning i II, III, IV, V og VI . 
Geografi i I, II, III og IV . . . 
Religion i 3.................................

Næss: Religion i I og 11.....................
Historie i 3, I, II og III. . . .
Regning i II.................................

Markegaard: Norsk i I.....................................
Regning i I.................................
Skrivning i 3, I, II og III . . .
Geografi 13.................................
Gymnastik i samtlige klasser . .

Hals; Engelsk i IV, V og VI . . . .
Fransk i V og VI.........................
Norsk III.....................................
Tysk i III.....................................

Magnussen: Mathematik i III, IV, V og VI . 
Naturlære i V og VI................. 
Geografi i V og VI.....................

Schreiner: Norsk i II, IV, V og VI. . . .
Tysk i II.....................................
Historie i IV, V og VI ....
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Frøken Grüner: Norsk 12.................................................. 8 timer.
Skrivning i 2.............................................. 4 —
Samtlige fag i 1................. .... 18 —

30 timer.

Frøken Birch: Norsk i 3.................................................. 8 timer.
Regning i 2 og 3 ................................10 —
Religion i 2............................................. 3 —
Geografi i 2............................................. 3 —

24 timer.
Ellingbø: Sang i samtlige klasser..............................6 timer.

Som klasseforstandere fungerede: i VI Magnussen, i V 
Hals, i IV Schreiner, i III Englund, i II Næss, i I Markegaard 
i 3 frøken Birch og i 2 og 1 frøken Grüner.

*) Et par af disse timer anvendtes i sidste halvaar til tysk.
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I samtlige ovennævnte fag fandt ingen klassekombination 
sted.

I sang havde 3 og I, II og III, IV, V og VI fælles under
visning i 2 ugt. timer. I gymnastik dannede middelskolens elever 
3 partier, et bestaaende af I, et af II og III og et af IV, V og 
VI, hvert med 3 ugt. timer.

13 elever af VI og 4 af V modtog undervisning i fransk. 
Samtlige elever saavel i VI som V deltog i undervisningen i den 
valgfrie del af naturfagene.

5 elever var fritagne for undervisning i religion (dog ikke 
i bibelhistorie) og 2 i tysk i henhold til skolelovens § 13,2. — 
36 og 18 elever har ikke deltaget i resp. sang- og gymnastikunder
visningen; af de sidstnævnte 18 var 7 fra landet, medens de øvrige 
11 var fritagne paa grund af legemsfeil.

VI. Undervisningen.
Følgende pensa er gjenneragaaede i skoleaaret.

A. Forberedelsesskolen.
Religion.

i. Fortalt til og med Josefs historie i det gamle testamente samt 
de vigtigste begivenheder i Jesu liv i forbindelse med fore
visning af tilsvarende bibelske billeder. Nogle lette salmevers, 
Fadervor, morgen- og aftenbønner er lærte udenad efter lærer
indens mundtlige foresigen.

2. Fortalt til og med Salomo af det gamle testamente og fra 
Johannes den døbers fødsel til og med pinseunderet af det 
nye testamente med forbigaaelse af endel stykker. Tilsva
rende bibelske billeder er foreviste. —• Budene, nogle faa lette 
bibelsteder samt endel salmevers er lærte udenad efter lærer
indens mundtlige foresigen.

3. For en del efter Vogts større bibelhistorie fortalt og forklaret 
de vigtigste historier fra skabelsen til dommerne og paa samme 
maade de vigtigste fortællinger af det nye testamente. Flere 
salmer og salmevers er lærte udenad og sungne.
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Modersmaal.
i. Lyd- og skrivelæsemethoden. Gjennemgaaet fru Rosings 

«Barnets første bog» samt 26 sider af Pauss og Lassens læse
bogs første trin, tildels med gjenfortælling af det læste. Nogle 
smaasange er lærte og sungne. A-fskrift og diktat tildels i bog.

2. Af Pauss og Lassens læsebogs iste trin er læst og repeteret 
fra side 26—166, for det meste med gjenfortælling af det 
læste. Afskrift og diktat med betegnet stavelsedeling 2 gange 
ugentlig.

3. Af Pauss og Lassens læsebogs iste trin er læst og repeteret 
fra side 193 og ud. Stadig øvelse i at gjenfortælle det læste. 
•—• Endel digte er lærte udenad. — Afskrift som hjemme
arbeide to gange om ugen, diktat en gang, udenadsstavning 
med nedskriven af de stavede ord en gang om ugen, frem
deles med betegnet stavelseinddeling. I det sidste halvaar 
leilighedsvis øvelse i udenadsskrift.

Historie.

2. Fortalt lidt om de gamle nordmænds levevis og næringsveie 
samt om de vigtigste af deres guder. Derefter fortalt om de 
gamle norske konger fra Halvdan svarte til og med Olaf den 
hellige.

3. Gjennemgaaet ved mundtlig fortælling norgeshistorien i nogen
lunde sammenhæng fra Halfdan svarte til kalmarforeningen; 
derefter nogle mere spredte fortællinger: Kristian den anden, 
Gustav Wasa, Kristian den fjerde, den store nordiske krig, 
hvorved især er fortalt om Tordenskjold og Karl den tolvtes 
angreb paa Norge, slaget paa Kjøbenhavns rhed i 1801 og 
bombardementet i 1807, Norges adskillelse fra Danmark, 
rigsforsamlingen paa Eidsvold o. s. v.

Geografi.
2. Indøvet de geografiske grundbegreber, beskrevet børnenes nær

mere og fjernere omgivelser, skolestuen, skolebygningen, byen 
og omegnen og ved rids deraf paa vægtavlen forklaret kartets 
betydning. Dernæst gjennemgaaet Norges geografi i grove 
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træk. — Forevist globusen, forklaret jordens skikkelse og 
inddeling i halvkugler, lært verdensdelene, verdenshavene, de 
vigtigste øer, halvøer, bugter og lande samt fortalt om folk, 
dyr og planter i de forskjellige verdensdele.

3. Gjennemgaaet Europas lande i kortere træk, fædrelandet no
get udførligere, givet en kort oversigt over Asiens, Amerikas 
og Afrikas naturlige beskaffenhed og inddeling samt fortalt 
lidt om de forskjellige folkeslag i disse verdensdele, alt ved 
mundtlig fortælling, benyttelse af vægkart, globus og de karter, 
som findes i Horns lille geografi.

Regning.

i. Indøvelse af tallene til 100 med øvelse i at opløse, læse og 
skrive. Rækketælling fra 1—100 og 100—1 med alle enere. 
Hovedregning.

2. Udvidet talkredsen til og med hundreder af millioner og øvet 
børnene i at læse og skrive tal. Indøvet de tre første reg
ningsarter. Hovedregning. Johannesens regnebog er benyttet.

3. Fortsat øvelse i at læse og skrive tal. Repeteret de tre første 
regningsarter og indøvet division. Hovedregning. Johanne
sens regnebog er benyttet.

Skrivning.

i. Grundtræk, de smaa latinske bogstaver enkeltvis, kortere ord. 
Den første tid paa tavle, senere med pen i skrivebog med 
dobbelte linier.

2. Grundtræk og store latinske bogstaver, kortere og længere 
ord med stort begyndelsesbogstav. Skrivebog med dobbelte 
linier.

3. Skrevet grundtræk, de smaa og de store latinske bogstaver 
enkeltvis og i forskjellige lettere og vanskeligere forbindelser, 
enkelte ord og sætninger, alt efter opskrift dels paa vægtavlen, 
dels i skrivebogen; derefter afskrift efter bog. Skrivebog 
med brede dobbelte linier.
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Anskuelsesøvelse.

i. En del eventyr og fortællinger er fortalte og gjenfortalte. 
Fortalt om forskjellige dyr efter Pfeiffers billeder. Ugens dage, 
maanederne, aarstiderne og uret.

B. Middelskolen.

Religion.
I. Vogts lille bibelhistorie: Læst og repeteret det gamle testa

mente med undtagelse af de 4 sidste fortællinger samt af det 
nye testamente forfra til «Apostlerne for det høie raad» med 
forbigaaelse af 15 af de vanskeligste fortællinger. Luthers 
katekismus (Odlands udg.): Læst og repeteret de 5 parter (for 
det meste uden Luthers forklaring) samt afsnittet «Bønner». 
Af Landstads salmebog nr. 5. 8. 19 (iste vers). 20. 134 (iste 
vers). 136. 350. 352.

II. Vogts større bibelhistorie: Læst og repeteret forfra til Samuels 
2 bøger. Lidt af Jødelands geografi gjennemgaaet. Luthers 
katekismus: Læst og repeteret de 5 parter (med Luthers for
klaring) og afsnittet «Bønner«. Af Landstads salmebog nr. 
4. 5. 8. 19 (iste vers). 26. 134 (iste vers). 136. 352. Mundt
lig givet en kort oversigt over kirkeaaret.

III. Læst og repeteret bibelhistorien fra Samuels to bøger til det 
nye testamente. — Forklaringen (Sverdrups) læst og repeteret 
iste part. — En kort oversigt over kirkeaaret og gudstjene
stens ordning. — Gjennemgaaet endel af søndagsevangelierne 
(de nye teksters første række). — Læst salmerne nr. 228. 
97- 134- 352- 435-

IV. Læst og repeteret bibelhistorien fra det nye testamente til § 
146 «Langfredag». Af forklaringen læst og repeteret iste og 
2 den artikel samt 4de part.

V. Læst og repeteret bibelhistorien fra § 146 «Langfredag» til 
enden. Jødelands geografi gjennemgaaet udførlig. Af for
klaringen læst og repeteret 3die artikel samt 3die og 4de part.

VI. Repeteret bibelhistorien med undtagelse af §§ 146—lyoincl. 
Af forklaringen læst 5 te part og derpaa repeteret den hele bog.
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Modersmaal.

I. Læsning med gjenfortælling af Pauss og Lassens læsebogs 
2det skoletrins iste afdeling. Væsentlig mundtlig, men dog 
med støtte af Løkkes omrids er af grammatiken gjennem
gaaet : sætnings- og taledelene, substantivernes inddeling, kjøn 
og tal, de personlige, possessive og relative stedord samt ver
bets hovedtider i aktiv og passiv; analyse dels i Løkkes 
eksempelsamling, dels i læsebogen. 2 timer ugentlig diktat, 
der først er bleven gjennemgaaet. 1 time ugentlig digte, 
hvoraf lært udenad: Dyre Vaa, Raad for uraad, Menneskets 
engle, Sjømandssang, Trysilknud og Ja vi elsker dette landet. 

IL Læsning med gjenfortælling af læsebogens 2det skoletrins 
2den afdeling. — Gjennemgaaet formlæren af Løkkes lille 
grammatik og indøvet den ved hjælp af Platous eksempel
samling og frie eksempler. — En diktat ugentlig. — Digte 1 
time ugentlig.

III. I Pauss og Lassens læsebogs 2 det trin, tillæg, læst — efter 
forberedelse hjemme — 95 sider. De læste stykker gjennem- 
gaaede og gjenfortalte. Løkkes omrids læst og repeteret. 
Til indøvelse af sætningslæren og skilletegnenes brug benyttet 
samme forf.’s eksempelsamling. Af Aars’s retskrivningsregler 
læst §§ 1—47. Diktat afvekslende med gjenfortællinger og 
lettere stile. Digte hver anden uge.

IV. Læsning i læsebogens jdie skoletrins iste afdeling: samtlige 
prosastykker og nogle digte. Repeteret Løkkes lille gram
matik. Analyse efter læsebogen. Et par digte er lærte udenad. 
Ugentlig diktat eller gjenfortælling. Følgende stilopgaver er 
besvarede: Udflugt med skolen til Larkollen —• Beskrivelse 
af en kommode — Mit stolteste øieblik — Skoleguttens glæ
der og sorger — En spøgelseshistorie, som fik en naturlig 
opløsning — Fremgangsmaaden ved balspil — »Moss, fem 
minuter!» — Et besøg i menageriet — Fortæl lidt om et 
par af vore vigtigste husdyr.

V. Læsning af Pauss og Lassens læsebogs 3die skoletrin II: samt
lige prosastykker og nogle digte. Løkkes omrids repeteret; 
analyse efter læsebogen. Skriftlige arbeider 1 time ugentlig, 
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dels diktat, dels andre skriftlige øvelser efter Tønnesens «Lære
bog i norsk stil», 2det trin. Stile: Naar kanalbroen er aaben. 
— Det er ikke skam at tilstaa sin brøde (brev). — Beskri
velse af en stol. — Hvorledes faar du tiden til at gaa en 
uveirsdag? — Hesten. — Oljen. — I juleselskab. — Fortæl 
i et brev, hvorledes du og din ven blev uvenner, og hvorledes 
I atter blev forligte. —Fremgangsmaaden ved balspil.— For
tæl lidt af og om en god bog. —• I jernbanekupéen. — Gjengiv i 
korthed indholdet af Lie’s fortælling «Nordfjordhesten». —Be
skrivelse af et verksted eller en fabrik.

VI. Af Pauss og Lassens læsebogs 3die skoletrin III læst og nøi- 
agtig gjennemgaaet følgende nr.: 135, 136, 138, 139, 140, 
143, 150, 153, 155, 157, 162, 163, 166, 171,180,182,183, 
185, 189. — Literaturhistorie: «Broch og Seips kortfattet 
norsk og dansk literaturhistorie». — Mundtlig meddelt om 
versemaal og digtarter, troper og figurer. — Skrevet følgende 
12 udarbeidelser: Vore vigtigste vilde bærsorter og deres an
vendelse. —■ Stenkullene og deres brug. — En kort gjengi
velse af Gunnlaug Ormstunges saga. — Fortæl i et brev om 
et vanskeligt valg, hvad du valgte, og hvilke grunde var de 
bestemmende for dig. — Hvorledes faar du en uveirsdag til 
at gaa? — Hvilken gavnlig og skadelig indflydelse har vin
teren paa samfærdselen og næringsveiene i Norge ? — Naar 
det lakker mod jul. —• Dyrelivet i Norges skove. — Idræt
ternes betydning. — Fortæl noget om hvalen, hvorledes den 
fanges, og hvorledes den udnyttes. — Valgfri opgave. — Na
tur og folkeliv i Smaalenenes amt.

Tysk.

I. Knudsens elementar- og læsebog (9de udgave) forfra til «Im
perativ», pag. 10.

II. Repeteret de første 10 sider af Knudsens elementarbog (9de 
udgave); derpaa læst videre i samme bog side 11—58 og 
side 84—91 (nr. 5 er forbigaaet). Skriftlige øvelser: afskrift, 
diktat og bøining af substantiver og verber. I 1 ugentlig 
time har bestyreren dels yderligere indøvet, hvad der er gjen
nemgaaet i den forløbne uge, dels ex tempore gjennemgaaet 
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de første 7 «Gespräche» og derover anstillet frie elementære 
taleøvelser.

III. I Knudsens elementarbog (9de udg.) læst og repeteret fra 
side 65—75 samt fra 91 —143. Efter Løkkes lille grammatik 
er den hele formlære læst og repeteret. Knudsens stiløvelser 
gjennemgaaede fra begyndelsen til ud de pronominale adver
bier, side 24; gloserne og de tyske eksempler læres udenad, 
de norske eksempler analyseres og oversættes, dels mundtlig, 
dels skriftlig. Af og til diktat efter kj endte stykker i læsebogen.

IV. Af Knudsens elementarbog læst de sidste 36 sider; derpaa 
læst og repeteret 24 sider af Pauss og Lassens «Tyske læse- 
stykker». Af Løkkes lille grammatik læst og repeteret syn
taksen med forbigaaelse af §§ 127—135 incl. Af Knudsens 
stiløvelser dels mundtlig, dels skriftlig gjennemgaaet fra «De 
pronominale adverbier», pag. 23, til «Konjunktiv», pag. 33, 
samt endel af iste afdelings sammenhængende stykker. De 
skriftlige arbeider er alle udførte paa skolen.

V. Af «Læsestykkerne» læst 42 sider, hvoraf repeteret 20. Ana
lyse og retroversion. Af Løkkes lille grammatik læst §§ 127 
—135 incl., hvorpaa repeteret den hele syntaks. Af Knud
sens stiløvelser pag. 61—77 i 1 ugentlig hjemmestil og de 
fleste af iste afdelings sammenhængende stykker i extemporal 
stil (2 sammenhængende timer hver anden uge).

VI. Af «Læsestykkerne» læst 50 sider, hvoraf 25 extempore. Ana
lyse, retroversion, gjenfortælling. Hele Løkkes lille grammatik 
repeteret. Af Knudsens stiløvelser pag. 79—88 og 91—96 
samt udvalgte stykker af 2den afdeling med tillæg i 1 ugentlig 
hjemmestil og 1 extemporal stil hver anden uge i to sam
menhængende timer.

Engelsk.

IV. I Brekkes «Lærebog for begyndere» læst og repeteret fra s. 
12 — 68; den tilføiede grammatik læst. Retroversion. Hyppig 
diktat.

V. I Brekkes «Lærebog for begyndere» (2den udg.) læst fra s. 
75—103; i samme forf.’s «Engelske læsebog for middelskolen» 
(2den udg.) læst og delvis rep. fra begyndelsen til s. 67 samt 
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fra s. 8i—86. I Løkkes lille grammatik læst og rep. form
læren og af syntaksen til pronominer; til indøvelse af syntaksen 
er sætningerne i Knudsens og Løkkes stiløvelser (iste afdeling) 
mundtlig oversatte. Stile efter stiløvelserne og som gjen
fortælling af de i læsebogen læste stykker. Mundtlig gjen
fortælling og samtaleøvelser.

VI. I Brekkes «Engelsk læsebog II» (2den udg.) læst fra s. 118 
—281, hvoraf ca. 60 sider extempore. Løkkes gram, læstog 
repeteret. Samtaleøvelser og stadig gjenfortælling af de læste 
stykker. Stile skrevne efter Knudsens og Løkkes samt efter 
Brekkes stiløvelser; af og til breve eller skr. gjenfortælling af 
det i læsebogen læste. Synonymer og præpositioner.

Fransk.

V. I Knudsens og Wallems læsebog I læst og repeteret s. 1—16. 
Af Knudsens grammatik er det væsentligste af formlæren læst 
og repeteret.

VI. I læsebogen læst og repeteret 33 sider. Af grammatiken læst 
og repeteret formlæren og enkelte regler af syntaksen.

Historie.

I. Winthers forberedende lærebog i historie læst og repeteret for
fra til «Et par vigtige opfindelser» i middelalderens slutning 
(s. 57)-

II. Winthers forberedende lærebog læst og repeteret fra «Et par 
vigtige opfindelser» til bogens slutning. Schjøths verdens
historie læst og repeteret forfra til «Perserkrigene» (s. 34).

III. Schjøths verdenshistorie fra »Perserkrigene» til «De hohen- 
staufiske keisere« (s. 154) læst og repeteret.

IV. Schjøths verdenshistorie fra «De hohenstaufiske keisere» til 
»Ludvig d. 14de». — Eriksens nordenshistorie forfra til «Dan
mark og Norge under adelsvældet».

V. Schjøths verdenshistorie fra «Ludvig d. 14de» til enden. —■ 
Eriksens nordenshistorie fra «Danmark og Norge under adels
vældet» til enden.

VI. Repeteret begge historiske lærebøger.



48 Moss kommunale middelskole.

Geografi.

I. Horns lille geografi for middelskolen er gjennemgaaet 3 gange. 
Megen øvelse i karttegning. Horns karttegnemethode og 
tegnebøger benyttede. Ved repetitionen er landenes omrids 
optrukne af læreren paa tavlen, de geografiske gjenstande 
paaførte af eleverne.

II. Horns lille geografi repeteret og stoffet betydelig udvidet. 
Ved første gangs gjennemgaaelse har eleverne hjemme tegnet 
landene efter geografiens fortegninger; ved repetitionen har 
de tegnet dem paa skoletavlen tildels efter hukommelsen. 
Indledningen til geografien efter Horns større bog læst og 
repeteret.

III. Horns geografi 2det trin. Læst og repeteret Asien, Afrika, 
Amerika og Australien. Fortsat øvelse i karttegning.

IV. Horns geografi 2 det trin. Læst og repeteret Europas lande 
til Danmark. Ved første gangs gjennemgaaelse har eleverne 
tegnet sine kart hjemme og til hver time paaført kartet de 
geografiske gjenstande, som leksen har indeholdt. Karakterer 
er givne for det færdige kart. Ved repetitionen er kartet 
tegnet efter hukommelsen paa skoletavlen.

V. Horns geografi 2det trin læst og repeteret fra Danmark til 
enden. Karttegning delvis efter Årstals landomrids.

VI. Repeteret Horns geografi. Karttegning.

Naturhistorie.

II. Under forevisning af billeder, stoppede dyr og enkelte dele 
af dyr er mundtlig beskrevet pattedyr og fugle til hønsefug
lene. Under beskrivelsen er særlig lagt an paa at forklare 
de forskjellige dyrs eiendommelige former og disses forhold 
til dyrenes forskjellige levesæt.

III. Sørensens naturhistorie. Ved forevisning af levende planter 
og billeder er planternes ydre bygning beskrevet. Indøvet 
Linnés system ved beskrivelse af planter hørende til de to- 
frøbladede. Videre læst fra klatrefugle til leddyr under fore
visning af billeder, stoppede og præparerede eksemplarer.

IV. Sørensens naturhistorie og flora. Beskrevet lærebogens plante- 
familier til rakletræerne, stadig ved forevisning af levende 



Undervisningen. 49

planter. Øvelse i plantebestemmelser efter floraen. Beskrevet 
det menneskelige legemes bygning og derunder meddelt de 
vigtigste træk af sundhedslæren. Videre læst fra og med led
dyr og zoologien ud.

V. Sørensens naturhistorie og flora. Læst om de enfrøbladede 
og de blomsterløse planter. Fortsat øvelse med bestemmelse 
og indsamling af planter. Læst om planternes ydre bygning, 
forplantning og frugtformer. Repeteret pattedyrene og de 
lavere dyr.

VI. Sørensens naturhistorie er repeteret med undtagelse af plan
ternes indre bygning og liv. Høst og vaar fortsat med 
plantebestemmelser efter floraen.

Naturlære.

V. Lærebog i fysik for middelskolen af Sophus Henrichsen er 
læst fra begyndelsen til enden. Eksperimenter og lettere be
regningsopgaver.

VI. Lærebogen repeteret. Af og til eksperimenter og lettere be
regningsopgaver.

Mathematiske fag.

I. Repeteret multiplikation og division i ensbenævnte tal og 
gjennemgaaet de fire regningsarter i uensbenævnte tal. O. Jo
hannesens regnebog.

IL Repeteret lidt af, hvad der i iste klasse var gjennemgaaet 
af de 4 regningsarter i hele benævnte tal. Derefter gjennem
gaaet og repeteret de 4 regningsarter i almindelig brøk og 
decimalbrøk efter Johannesens regnebogs 2 det hefte. Hoved
regning en gang imellem, fornemmelig som forberedelse til 
tavleregning.

III. Repeteret almindelig brøk og decimalbrøk samt gjennemgaaet 
enkelt og sammensat reguladetri efter O. Johannesens regne
bog. En time ugentlig er anvendt til geometriske konstruk
tionsøvelser.

IV. Regning a. Procent- og rentesregning efter O. Johannesens 
regnebog. Regning b. Johannesens arithmetik læst og repe
teret fra begyndelsen til decimalbrøk. Opgaver efter lære- 
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bogens eksempelsamling. Geometri. Bonnevies lærebog. Læst 
og repeteret iste bog. Opgaver efter forskjellige opgave
samlinger.

V. Regning a. Gjennemgaaet rabat og diskonto, delings- og 
blandingsregning efter Johannesens regnebog. Regning b. 
Johannesens arithmetik læst og repeteret fra decimalbrøk til 
5 te bog. Opgaver efter lærebogens opgavesamling. Geometri. 
Bonnevies lærebog. Læst og repeteret fra 2den til 5te bog. 
Konstruktions- og beregningsopgaver efter forskjellige opgave
samlinger.

VI. Regning a. Beregning af stereometriske legemers kubikindhold 
(prismer, cylindre, pyramider og kegler), rentesrente og rabat 
af rabat (logarithmer anvendte), samt blandede opgaver efter 
Johannesens regnebogs 3 die hefte. Regning b. Johannesens 
lærebog læst ud fra 5 te bog, hvorefter hele lærebogen er repe
teret. Opgaver af blandet indhold løste. Geometri. Bonnevies 
lærebog. Læst 5te og 6te bog samt repeteret hele bogen. 
Konstruktions- og beregningsopgaver af blandet indhold.

Tegning.

II. Indøvet firkanten, trekanten, sexkanten, ottekanten og cirke
len. Efter Petersens tegneapparats iste gruppe og efter 
Häuselmanns motiver er i nævnte geometriske former indlagt 
allehaande lette figurer saasom rosetter, baandslyng, blad- og 
blomsterformer. Alle tegninger er af læreren optrukne paa 
tegnetavlen.

III. Tegnet fra 1—16 af H. Petersens tegneapparat og 4 flade
ornamenter efter Häuselmanns motiver, optrukne af læreren 
paa tavlen. I begyndelsen af skoleaaret dreves masse
undervisning, senere er klassen inddelt i grupper efter elever
nes standpunkt. I slutningen af aaret har flere elever havt 
hver sin opgave. Rentegnet med pen og tusch og tegnin
gerne belagt med farve.

IV. Tegnet 8 tegninger efter H. Petersens tegneapparat og 5 
fladeornamenter efter lærerens optegning paa tavlen (tegnin
gerne efter Häuselmann og Weishaupts motiver). Tegningerne 



Undervisningen. S»

optrukne med pen og tusch og farvede. Eleverne har delvis 
havt hver sine opgaver.

V. Tegnet et ornament efter Herdties fortegninger samt no. 25, 
26 og 27 af Petersens tegneapparat. Efter jul er tegnet 15 
opgaver i projektionstegning. Blokke, prismer, cylindre, keg
ler, pyramider er tegnede i grund- og oprids enten enkeltvis 
eller under sammenstilling af flere. I de 6 sidste opgaver er 
det ene af legemerne stillet skraa mod det ene af projektions
planerne.

VI. Tegnet 3 ornamenter efter lærerens optegning paa tavlen 
(motiv af Häuselmann og Herdtie) og no. 29 af Petersens 
fortegninger. I projektionstegning er tegnet de fleste ældre 
eksamensopgaver og de 8 sidste opgaver i Petersens lærebog 
i projektionstegning.

Skrivning.

I. Grundtræk, de smaa og de store latinske bogstaver enkeltvis 
og i forskjellige forbindelser, ord og sætninger efter opskrift 
paa vægtavlen og i skrivebogen og tildels uden opskrift, takt
skrivning og afskrift efter bog, alt i skrivebog med dobbelte 
linier.

II. Det samme, som er anført for I, men i skrivebog med en
kelte linier, mere af taktskrivning og enkelte gange diktat; 
i en tid af 3 maaneder desuden gjennemgaaet et kursus i go- 
thisk skrift, hvortil har været benyttet skrivebog uden linier. 

III. Det samme, som er anført for II, men gjennemgaaet i kor
tere tid.

I V, V, VI. Eleverne har hver maaned udarbeidet en prøveskrift 
hjemme og for denne og de i maaneden leverede skriftlige 
arbeider erholdt en fælleskarakter.

Sang.

iste parti: Bibragt eleverne sangtheoriens elementer og øvelse 
i at læse noter i g-nøglen uden og med kromatiske fortegn 
samt taktinddelingen. Ved siden heraf intonationsøvelser og 
énste mmige sange -— ialt 22.

2 d e t parti: Repetition og udvidelse af sangtheorien; skala
bygningen og tonearterne fuldstændig. Desuden intonations
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øvelser. 8 tostemmige og 3 trestemmige sange er 
indøvede.

3 d i e parti: Fortsat repetition af sangtheorien i forbindelse 
med intonationsøvelser. Der er navnlig før indøvelsen af 
hver enkelt sang gjennemgaaet, hvad der nærmest vedrørte 
denne, f. eks. takten, tonearten, foredragsbetegnelserne etc. 
Trestemmige sange i et antal af 13. Med samtlige par
tier er indøvet af de mest brugelige salmemelodier enstemmig.

Gymnasti k.

iste parti: (kl. I). Gjennemgaaet af kaptein Bjørnstads »Haand- 
bog i gymnastik» kap. 1 a, det meste af kap. 1 b og kap. 
2 a, nogle af de letteste bevægelser af hvert »hvarv» i kap. 
2 b samt lidt svømmeøvelser og endel lege.

2 det parti: (kl. Il og III). Fortiden stadig repetition af, hvad 
der er anført for første parti, er af kap. 2 b gjennemgaaet 
omtrent det halve antal af de bevægelser, der er opført i 
programmet for middelskolen.

3 d i e parti: (kl. IV—VI). Gjennemgaaet, hvad der i departe
mentets cirkulære af 14de september 1886 er opsat som pro
gram for gymnastikundervisningen ved middelskolen; de yng
ste og svageste elever har dog ikke deltaget i alle de ster
keste bevægelser, men havt tilsvarende svagere; VI klasses 
elever har derhos leilighedsvis havt undervisning i behandling 
af skydevaaben og ved aarets slutning hver skudt 6 skarpe 
skud paa 125 m. afstand.

VII, Afgangseksamen.
1890.

135. Borge Åndersen, f. % 75, søn af kjøbmand C. S. Ander
sen, Moss. Skolens elev fra Vs 81. Hovedkarakter: Ud- 
merket godt (1,19).

136. Bils Peter Bang, f. % 74, søn af kjøbmand Jacob Bang, 
Moss. Skolens elev fra Vs 80. Hovedkarakter: Godt (2,63).
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137. Gustaf Gram Bruusgaard, f. 2IA 75, søn af grosserer 
Emil Bruusgaard, Moss. Skolens elev fra Vs 81. Hoved
kar.: Meget godt (1,91).

138. Carsten Henrichsen, f. 2% 75, søn af kjøbmand I. A. 
Henrichsen, Moss. Skolens elev fra ’/s 81. Hovedkar.: 
Meget godt (1,70).

139. Charles Ludvig Kildahl, f. ’3/io 74, søn af bogtrykker G. 
M. Kildahl, Moss. Skolens elev fra Vs 81. Hovedkar.; 
Meget godt (2,50).

1891.
140. Kristian Askim, f. % 76, søn af vagtmester C. C. Askim, 

Moss. Skolens elev fra ’/s 83. Hovedkar.: Meget godt 
(2.13)-

141. Christian Reichenwald Birch, f. % 76, søn af foged H. 
J. Birch, Moss. Skolens elev fra ’/s 82. Hovedkar.: Me
get godt (2,19).

142. Johan Ludvig Bjølsund, f. 1!>/i 76, søn af gaardbruger 
Andreas Bjølsund, Rygge. Skolens elev fra Vs 88. Ho
vedkar.: Meget godt (2,03).

143. Haakon Blom, f. 2% 75, søn af veiingeniør I. G. Blom, 
Moss. Skolens elev fra ’/n 82. Hovedkar.: Meget godt 
(2,44)-

144. Louis Erichsen, f. 2/i 77, søn af grosserer, konsul William 
Erichsen, Moss. Skolens elev fra ’/s 82. Hovedkar.: Me
get godt (1,81).

145. Svend Georg Gjersøe, f. % 75, søn af kontorchef I. D. 
Gjersøe, Moss. Skolens elev fra ’A 88. Hovedkar.: Me
get godt (2,13).

146. Arne Thorstein Hammer, f. ’%i 76, søn af grosserer L. 
Hammer, Moss. Skolens elev fra Vs 82. Hovedkar.: Me
get godt (2,06).

147. Johan Kristian Marcus Hansen, f. 2% 75, søn afmølle- 
kjører H. P. Hansen, Moss. Skolens elev fra ’/s 85. Ho
vedkar.: Meget godt (2,47).

148. Andreas Johannes Irgens, f. Vs 76, søn af bygmester 
S. M. Irgens, Moss. Skolens elev fra ’A 89. Hovedkar.: 
Meget godt (2,40).
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149. Martinius Johan Kristian Kristiansen, f. ”A 75, søn af 
fragtemand Martinius Kristiansen, Moss. Skolens elev fra 
Vs 86. Hovedkar.: Meget godt (1,93).

150. Hans Gustav Ludvig sen, i. 76, søn af toldopsynsmand 
Ludvig Hansen, Moss. Skolens elev fra ¥483. Hovedkar.; 
Godt (2,73).

151. Marius Helmers Schmidt, f. 77, søn af amtsdyrlæge' 
Carl Schmidt, Moss. Skolens elev fra Vs 86. Hovedkar.; 
Meget godt (2,20).

152. Henrik Alfred Vildskov, f. “A 75, søn af dampskibsfører 
Chr. Andersen Vildskov, Moss. Skolens elev fra ’/s 84. 
Hovedkar.: Godt (2,63).

153. Nils Lorentz Juhl Vogt, f. 75, søn af verftseier Jør
gen Vogt, Moss. Skolens elev fra Vs 82. Hovedkar.; 
Meget godt (2,23).
i af de 16 disciple, som afgangsklassen talte ved skole- 

aarets slutning, underkastede sig ikke eksamen paa grund af syg
dom. i af skolens elever og 1 privatist rejiceredes.

I henhold til kirkedepartementets rundskrivelse af 7 april 
1886 blev den mundtlige prøve sløifet i fysik i V, religion og 
naturhistorie i IV, religion, naturhistorie og mathematik i IIIT 
geografi i II og fysik i I. Istedetfor eksamenskarakterer opførtes i 
disse fag en væsentlig efter disciplenes fremgang i de tre sidste 
maaneder af aaret beregnet hovedkarakter.

VIII. Skolens bibliothek og samlinger.
Tilvekst i skoleaaret.

A. Bibliofheket.
(G betegner gaver).

Bang, A. Chr. Forklaring over Luthers lille katekismus. Kr. 90. G.
Bergström, L. Mensklighetens mål. I. Eskatologiens historia, 

(Progr.) Gefle 90. G.
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Caspari, C. P. Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei 
letzten Jahrhunderten des kirklichen Alterthums und dem An
fang des Mittelalters. (Univ.-Progr.) Kr. 90. G.

Daae, L. Symbolæ ad historiam ecclesiasticam provinciarum 
septentrionalium magni dissidii synodique constantiensis tem- 
poribus pertinentes. (Univ.-Progr.) Kr. 88. G.

»Deutsche Theologia». Paa Dansk ved L. Schmidt. Kbhn. 77
Luthers lille katekismus ved dr. A. Chr. Bang. Kr. 91. G.
Luthers reformatoriske Skrifter i Udvalg. Oversat af I. Kaper.

Med historiske Indledninger af Dr. Pr. Nielsen. Kbhn. 83.
Beander, Ä. Planen och tankesammanhanget i apostlagärningarne 

och första korinterbrefvet. (Progr.) Norrköping 90. G.
Platou, 1. M. En liden kirkehistorie til skolebrug. Stav. 91. G.

Brøchner, H. Philosophiens historie i Grundrids. 1—2 Del.
Kbhn. 1873—74.

Iløffding, H. Om Grundlaget for den humane Ethik. Kbhn. 76.
Mill, I. S. Om Friheden. Kbhn. 76.
Spencer, H. Mindre Afhandlinger. Kbhn. 78.
Ørsted, H. C. Aanden i Naturen. Kbhn. 56.

Daae, L. Det gamle Christiania. H. r—4. Kr. 90.
Fabricius, A: Forbindelserne mellem Norden og den spanske 

Halvø i ældre Tider. Kbhn. 82.
Gardiner, S. R. Trediveaarskrigens Historie. Kbhn. 79.
Historisk Arkiv. Ny Række. Udg. af Granzow og Thrige. Aarg.

1879—81 og 1884—87. Kbhn.
Historisk Tidsskrift, Sjette Række, udg. af den danske historiske 

Forening ved C. F. Bricka. 2det Bds. 2det og 3dje Hefte. 
Kbhn. 90.

Historisk tidskrift. Utg. af svenska historiska föreningen genom 
E. Hildebrand. rode årgangen h. 3—4; nte do. h. 1—2, 
Stockh. 1890—91.

Horn, Fr. Winkel. Mennesket i den forhistoriske Tid. Kbhn. 74.
Lüsberg og Larsen. Christian IV, Danmarks og Norges Konge. 

Historisk illustreret, i-—8 Hefte. Kbhn. 1890—9t.
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Munch, P. A. Det norske Folks Historie. Kr. T852—63.
Sandeg ren, M. Til historien om statshvälfningen i Sverige 1809.

(Progr.) Göteborg. 90. G.
Tlixen, I. C. Den danske og norske Sømagt fra de ældste Tider 

til vore Dage. Kbhn. 75.
Øverland, 0. A. Illustreret Norges Historie. H. 46—51. Kr.

Kroman, K, Isaac Newton og hans Betydning for Videnskaben. 
Kbhn. 84.

Mill, J. S. John Stuart Mills Levned, fortalt af ham selv.
Kbhn. 74.

Årstal, A. Liden geografi. Kr. gr. G.
Christensen, D. Udtog af geografien. Kr. 91. G.
Davillier, Ch. og Doré, G. Spanien i ældre og nyere Tid.

Kbhn. 78.
Granzow, F. G. Geografisk Lexikon. H. 14—21. Kbhn.
Hartwig, G. Naturen og Folkelivet paa Sydhavsøerne. Kbhn. 68.

Tiguier, L. Jordkloden før Syndfloden. Kbhn. 75.
Guldberg, A. S. Populære naturvidenskabelige Afhandlinger. 

Kbhn. 82.
Hansen, A. Lærebog i sundhedslære og huslig økonomi. Ber

gen 90. G.
Hartwig, G. Dyre-og Plantelivet i den tropiske Verden. Kbhn. 67.
Häckel, E. Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Stand

punkt. Kbhn. 77.
Hoffstad, 0. A. Norsk flora. Bergen 91. G.
Kroman, K. To populære Afhandlinger: Perpetuum mobile- 

Spørgsmaalet og den mekaniske Varmetheori. Kbhn. 85.
Liitken, Chr. Skildringer af Dyrelivet i Fortid og Nutid. Kbhn. 80.
Naturen for 1890.
Olsson, P. De jämtländska fjällväxternas utbredning inom Sverige. 

(Progr.) Östersund 90. G.
Poulsen, V. A. Planternes Bygning og Liv. Kbhn. 78.
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Heusch, H. Naturkundskab (større udgave), iste og 2den del. 
Kr. 91. G.

Schleiden, M. I. Plantephysiologi og Planteculturens Theori.
Kbhn. 56.

Schübeler, F. C. Norges Væxtrige. Et Bidrag til Nord-Euro
pas Natur- og Kulturhistorie. 3die Bind. (Univ.-Progr.) 
Kr. 89. G.

Sverdrup, E. Det menneskelige legeme med en kort oversigt 
over dyrene og planterne. Bergen 90. G.

Thomsen, Aug. Naturkræfterne i Menneskets Tjeneste. Kbhn. 79.
Tschudi, Fr. Dyrelivet i Alperne. Kbhn. 75.
Etne, A. Vort legeme og vor helbred, sundhedslærens grundtræk.

Drammen 90. G.

Andersen, Axel. Regnelære til Skolebrug. Kr. 91. G.
Eliassen, A. Bonnevies lærebog i arithmetik og algebra med 

eksempelsamling for middelskolen. 6te oplag. Kr. 91. G.
Vollan, 0. Regnebog for folkeskolen, h. 1. Bergen 90. G.

Bjørset, K. Eksempelsamling til norsk grammatik for middel
skolen. Kr. 90. G.

Scherr, I. Almindelig Literaturhistorie. Ved Fr. W. Horn. 1—2 
Del. Kbhn. 76.

Schwanenflügel, H. Henrik Wergeland. En literærhistorisk 
Skitse. Kbhn. 77.

Gundersen, B. og Larssen, Chr. Tysk grammatik for begyndere.
Kr. 90. G.

Johanssen, I, Tyske læsestykker for 4de, 5 te og 6te middel
skoleklasse. Kr. 91. G.

Flatou, I. EL. De tyske substantivers og adjektivers deklination.
Kr. 91. G.

Alver, I. L. Engelsk. Praktisk lærebog. Med tillæg: Udtale
regler og grammatik. Bergen 90. G.

Brynildsen, I. Norsk-engelsk ordbog, h. 1—11. Kr. G.
ELwryat. The children of the new forest. Leipz. 48. (5 expl.)
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Necs, F. Bevingede engelske Ordsprog og Talemaader. Kr. og 
Kbhn. 90. G.

Pehm, 0. P. Anteckningar om pronominas bruk hos Noel du 
Fail jämfört med deras syntax under franska språkets olika 
perioder. (Progr.) Göteborg 90. G.

Heitner, H. Frankriges Literaturhistorie i det attende Aarhun- 
drede. Kbhn. 76.

Andersson, Hilding. Den grekiska tragedien. (Progr.) Wexiö 
90. G.

Hugge, S. Etruskisch und Armenisch. Sprachvergleichende For
schungen. Erste Reihe. (Univ.-Progr.) Kr. 90. G.

Ciceros tale de imperio Gn. Pompei til skolebrug udgivet af V.
Voss. 2den udgave. Kr. 91. G.

Loivum, A. Latinske stiløvelser for middelskolen og gymnasiet, 
i—2 del. Kr. 90. G.

Rosing, AL. Pindars sex første pythiske Oder oversatte. (Progr.) 
Sorø 90. G.

Hagge, P. Modersmålets ställning inom svenska, norska och 
danska skolor. (Progr.) Upsala 90. G.

Hertzberg, N. Pædagogikens Historie samt den norske Skoles 
Udvikling og Ordning. Kr. 90.

Laurin, P. G. Om den matematiska undervisningen vid högre 
allmänna läroverk. (Progr.) Chr.stad 90. G.

Lov om Folkeskolen i Kjøbstæderne af 2% 89 med en kort Vei
ledning til dens Forstaaelse og Benyttelse ved O. Vollan. 
Stav. 90.

Palmgren, K. E. Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom. 
(Progr.) Stockh. 90. G.

Trier, H. Pædagogiken som Videnskab. Kbhn. 78.
Universitets- og skole-annaler for 1890.
Vor ungdom for 1890.
Voss, P. Den pædagogiske lærerdannelse i nogle tyske lande. 

Kr. 91. G.
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Arkiv för nordisk filologi. 6te bandet. Lund 90. G. 
Halvorsen, I. B. Norsk Forfatter-Lexikon. H. 26—27. Kr.

Block, M. Nationaløkonomiens Begyndelsesgrunde. Kbhn. 74.
George, Henry. Fiemskridt og fattigdom. Kr. 86. G.
Machiavelli. Fyrsten. Med en indledende Afhandling af Mac

auley. Kbhn. 76.
Norges off. Statistik. Skolevæsenets Tilstand i 1887. Do. i 1888.

Kr. 90—91. G.
Smaalenenes Amtsformandskabs Forhandlinger 1891. Moss. G.

B. Den naturhistoriske samling.
i graabenet sneppe, 1 sothøne, 1 fiskemaage, 1 ringgaas 

(gaulen), 1 brunnakke, 1 skovland, 1 Stellers and, 1 hvid svane, 
i stokand (med 3 ben og 3 vinger), 1 lom, endel snoge fra Mel
lemamerika, i skorpion, flere sorter larver paa spiritus, 1 søfjer, 
i søpølse og endel fiske paa spiritus.

IX. Skolepenge.
Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene er: kl. 1: 

2 kr., kl. 2—3: 4 kr., kl. I—III: 6 kr. og kl. IV—VI: 8 kr. 
maanedlig. Naar to eller flere brødre til samme tid søger skolen, 
betales for den anden kun %, for de øvrige kun ‘A af foranførte 
skolepenge.

Skolen har 18 fripladse, hvoraf de 9 er forbeholdte elever 
af byens folkeskole; af' de øvrige 9 kan endel efter omstændig
hederne deles i halve. I skoleaaret er tilstaaet 16 hele og 4 halve 
fripladse til et samlet beløb af 1536 kr. Fripladsene har været 
saaledes fordelte: kl. 2: 1 halv, kl. I: 2 hele, kl. II: 2 hele, 
kl. III: 3 hele, kl. IV: 2 hele og 1 halv, kl. V: 4 hele og 1 
halv, kl. VI: 3 hele og 1 halv.

I forberedelsesklasserne tilstaaes som regel ikke friplads uden 
til folkeskoleelever.
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X. Almindelige bemerkninger.
Skolens bygninger er fremdeles i god forfatning. Gulvene 

i klasseværelserne er malede i sidste sommerferie. Til disciplenes 
beskyttelse mod uveir i friminuterne er der ivaares paa tumlepladsen 
opført et skjermtag af bølgeblik, hvis kostende udgjør kr. 403,58.

Den daglige undervisningstid blev i december og januar 
forkortet med en halv time som i de samme maaneder i forrige 
skoleaar.

Elevernes helbredstilstand har været god, naar undtages 
nogle uger ivaares, da influenza atter gjestede byen. Antallet af 
sygmeldte oversteg dog aldrig 10 procent.

XI. Skolens regnskab.
I. Udgifter.

a. Lønninger........................................................... kr. 16 842,86
b. Bibliothek og samlinger........................................ » 217,63
c. Fripladse..................................................................» 1 536,00
d. Lys og brænde.....................................................» 1 133,68
e. Forskjellige udgifter............................................ » 149,5°

kr. 19 879,67

2. Indtægter.
a. Skolepenge (med fripladse)...................................kr. 12306,00
b. Bidrag af kommunen.............................................» 4453,67
c. Renter af «Legatet til M. Petersons minde» . » 720,00
d. Tilskud af statskassen............................................. » 2 400,00

kr. 19 879,67




