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Aars og Voss’s latin- og realskole. [18<S7

Skolen lik god sogning, og allerede efter et par matmeders for
lob vovede man at bestemme sig til at oprette en fuldstændig 
latin- og realskole, dog saaledes, tit fra forst af kun dé neder
ste klasser skulde sættes i gang, medens man istedenfor den 
høiere afdeling af den fuldstændige skole foreløbig vilde have 
en «treating latinskole for ældre disciple». Der var nemlig 
grund til tit tro, at en saadan vilde have störst udsigt til hur
tig tit faa sogning, stia den baade kunde bære sig og maaske 
tillige give noget økonomisk overskud til støtte for den begyn
dende fuldstændige skole.

Oprettelsen af Aars og Voss’s skole blev bekjendtgjort gjen- 
nem en som bilag til de vigtigste blade omsendt meddelelse af 
4de februar i863*). I junisamme aar blev der udgivet en ud
førligere plan, og efter sommerferierne begyndte skolen sin 
mxhmmhed den 14de august 1863 i et efter omstændighederne

” ’—:—*^hnrer Mollers (nu Warmuths)

t
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I.

Tilbageblik paa de 25 aar 1863—1888.

(Uddrag af en til skolens stiftelscsdag den 4de februar udgi
ven «kortfattet femogtyveaarsberetning»*), her fortsat til skoleaa- 
rets slutning og forsynet med et par tilføielscr).

Skolens oprettelse og udvikling. Grundlæggerne af 
«Aars og Voss's latin- og realskole» havde allerede som unge 
studenter tænkt paa med liden at oprette en skole, hvor de i 
det mindste i de vigtigste punkter kunde gjennomføre, hvad 
der dengang stod for dem som pædagogisk ideal. Men under 
de fortsatte studier ved universitetet traadte denne tanke mere 
i baggrunden og blev i flere aar neppe engang omtalt mellem 
dem. Først efterat de begge i nogle aar havde virket som 
lærere ved forskjellige skoler, dukkede den gamle plan op igjen, 
og i vaaren 1862 bestemte de sig foreløbig til at søge don iverk- 
sat. Til en begyndelse og som en liden prøve oprettede 4. Aars 
fra august 1862 en «eftermiddagsskole» for ældre disciple, som



I.

Tilbageblik paa de 25 aar 1863—1888.

(Uddrag af en til skolens stiftelsesdag den 4de februar udgi
ven «kortfattet femogtyvcaarsberetning» *),  her fortsat til skolcaa- 
rets slutning og forsynet med et par tilfoielser).

*) Denne femogtyveaaarsberetning kan faaes ved henvendelse til skolens 
kontor. (Den indeholder bl. a. ogsaa fortegnelse over dem, som har 
været lærere ved skolen, og over dem, der som skolens elever har 
bestaaet examen artium i aareno 1864—1887, med opgave over deres 
nuværende stilling).

Skolens oprettelse og udvikling. Grundlæggerne af 
«Aars og Voss’s latin- og realskole» havde allerede som unge 
studenter tænkt paa med tiden at oprette en skole, hvor de i 
det mindste i de vigtigste punkter kunde gjennemfore, hvad 
der dengang stod for dem som pædagogisk ideal. Men under 
de fortsatte studier ved universitetet traadte denne tanke mere 
i baggrunden og blev i tiere aar noppe engang omtalt mellem 
dem. Først efterat do begge i nogle aar havde virket som 
lærere ved forskjellige skoler, dukkede den gamle plan op igjen, 
og i vaaren 1862 bestemte de sig foreløbig til at søge den iverk- 
sat. Til en begyndelse og som en liden prøve oprettede J. Aars 
fra august 1862 en «eftermiddagsskole» for ældre disciple, som 
vilde forberede sig til examen artium. Denne skole var ind
rettet med to klasser og tik leiet lokale i Gjcrtsens (tidligere 
Schreiners) treaarige latinskole (i Elefantapothekets gaard i 
Toldbodgaden, hvor nu Kristiania handelsforenings bygning er).

1



2 Aars <)g Voss’s latin- og realskole. [1887

Skolen fik god søgning, og allerede efter et par maancders for
løb vovede man at bestemme sig til at oprette en fuldstamdig 
latin- og realskole,. dog saaledes, at fra først af kun de ncdcr- 

. stc klasser skulde sættes i gang, medens man istedenfor den 
høiere afdeling af den fuldstændige skole foreløbig vilde have 
en «treaarig latinskole for ældre disciple». Der var nemlig 
grund til at tro, at en saadan vilde have störst udsigt til hur
tig at faa søgning, saa den baade kunde leere sig og maaske 
tillige give noget økonomisk overskud til støtte for den begyn
dende fuldstændige skole.

Oprettelsen af Aars og Voss’s skole blev bekjendtgjort gjem 
nem en som bilag til de vigtigste blade omsendt meddelelse af 
4de februar 1863*).  T juni samme aar blev der udgivet en ud
førligere plan, og efter sommerferierne begyndte skolen sin 
virksomhed den 14de august 1863 i et efter omstændighederne 
godt og rummeligt lokale i overlærer Møllers (nu Warmuths) 
gaard paa hjørnet af kirkegaden og Toldbodgaden. Skolen 
havde altsaa fra først af to helt forskjellige afdelinger, som 
gjerne kan kaldes to forskjellige skoler, nemlig en «Ucaarig 
latinskole'» for ældre disciple, og en fuldstændig «latin- og real
skole». Af denne sidste blev i det første aar kun de 3 nederste 
klasser (svarende til den senere saakaldte forberedelsesskole) 
sat i gang. Isto klasse med .16 disciple, 2den klasse med o og 
3djc klasse med 10 (de to sidstnævnte klasser delvis kombi
nerede); ved skoleaarcts slutning var tallet i 1ste klasse steget 
til 24 og i 3dje klasse til 17. Latinskolen for ældre disciple 
fik straks alle sine 3 klasser, idet de disciple, som havde ud
gjort 1ste klasse af Aars’s eftermiddagsskole, nu gik over til 
3djc klasse af den nye skole, som begyndte med 70 disciple 
(1ste klasse 2o, 2den klasse 26, 3dje klasse 19). Det hele di
scipeltal var altsaa ved skolens begyndelse 101.

*) I <Pian for Aars og Voss’s latin- og realskole» staar ved en trykfcil, 
at denne meddelelse var af 7de februar.

Allerede i løbet af dette første aar kunde man bestemme 
sig til betydelige udvidelser. Fra august 1861 blev latinskolen 
for ældre disciple omdannet til ßrcaarig (dog saa, at nogle
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faa af de mest modne elever fik adgang til ved nogen extra- 
undervisning at gjennemgaa Iste til 3dje klasse paa to aar), og 
samtidig blev der af den fulstændige skole sat 6 nye klasser i 
gang, nemlig 4de og ote «fællesklasse» og 1ste og 2den «latin- O O’ o o o o
klasse» og 1ste og 2den «realklasse» (latin- og realklasserne 
kombinerede i enkelte fag). Latin- og realskolen var nemlig 
planlagt med 5 fællesklasser (normalalder ved indtrædelsen i 
1ste klasse 6 aar), 6 latinklasser (forberedende til universitetet) 
og 5 realklasser (nærmest beregnede paa at forberede til krigs
skolen). Den hele skolegang var saaledes for realisterne bereg
net til 10 aar, for latinerne til 11 aar, altsaa normalalderen 
ved dimission til universitetet 17 aar ligesom ved de uforan
drede kathedralskoler i Kristiania, Bergen og Trondhjem, og 
som ved Nissens latin- og realskole, til hvis plan den nye skole 
i det hele taget nærmest sluttede sig, dog med den væsentlige 
afvigelse, at den kun havde 5 fællesklasser, men derimod 6 la
tinklasser og 5 realklasser (Nissens skole G—5—4), saa latin
afdelingen fik G aar undervisning i latin og 5 aar i græsk, der
imod kun 4 aar i fransk og 3 aar i mathematik (Nissens skole 
resp. 5, 4, G, o aar). — Det samlede discipeltal var ved begyn
delsen af dette skoleaar (1864—1865) 234.

Det er en selvfølge, at disse udvidelser krævede større lo
kale, og da et saadant ikke var eller kunde forudsættes at ville 
blive at faa til leie, maatte der tænkes paa at bygge. Allerede 
i skolens første halvaar (høsten 1863) var udsigterne til stigende 
søgning saa tydelige, at man kunde vove at tage bestemmelse 
i saa henseende, og da der var en særdeles heldig beliggende 
og i alle dele hensigtsmæssig tomt at faa paa hjørnet af St. 
Olavs gade og Tullins gade, blev denne kjobt i december 1863. 
I løbet af de følgende maaneder blev der udarbeidet bygnings
tegninger (af arkitekt Thrap-Mcyer)y og det lykkedes at faa slut
tet en kontrakt (med bygmestrene Unger') om opførelse af byg
ningen paa saadanne betalingsvilkaar, at man turde sætte ver
ket i gang. For skoleaaret 1864—1865 maatte man imidlertid 
nøie sig med det gamle lokale samt nogle værelser, som blev 
leiet i to nogenlunde nærliggende gaarde (Kirkegaden nr. 13 
og Prinsens gade nr. 10). I det aai’ var altsaa skolen fordelt 

1* 



4 Aars og Voss’s latin- og realskole. [1887

paa tre forskjellige steder, en nødstilstand, som naturligvis med
førte store ulemper, men som dog alle parter villig fandt sig i; 
man vidste jo, at det var en overgang.

Ved indtrædelsen af skoleaaret I860—1866 kunde skolen 
flytte ind i sin nye bygning, hvor den fremdeles holder til; (i 
1871. blev der indkjøbt en tilstødende tomt, hvorved tumleplad
sen blev betydelig udvidet — den udgjør nu omtrent 6100 
O alen, hvoraf .1400 er afgjærdet til særskilt legeplads for smaa- 
skolen, — og der blev plads til opførelse af en ny bygning, 
som indeholder gymnastiksal og do fornødne værelser for smaa- 
skolcn samt discipelbibliothcket; denne bygning blev taget i 
brug 1873). Skolebygningen blev høitidelig indviet ved aars- 
festen den Ilte juni 1866 (med tale af skolens lærer, pastor 
J. Si- Munch, og sang af stiftsprovst P. A. Jensen; se pro
grammet for 1867). Discipeltallet var ved indflytningen i den 
nye bygning steget til 345. (Om tallet i do følgende aar se 
oversigten nedenfor s. 7—8).

Hvert aar kom ved regelmæssig oprykning en ny klasse 
til paa hvor af den fulstændige skoles to linjer, indtil den ved 
begyndelsen af skoleaaret 1868-^-1869 havdo allo sine klasser 
i gang efter den fra først af lagte plan, altsaa ialt 16 klasser, 
af hvilke imidlertid fra I860 2den og 3dje, fra 1866 4de og fra 
1867 tillige oto fællesklasso var delt hver i to parallele afdelin
ger. Efterhvert som den fuldstændige skole saaledos voksede 
op, blev den fireaarige latinskoles klasser inddraget, som det 
allerede var bebudet i den ovenfor nævnte bekjendtgjørelse af 
4de februar 1863 om skolens oprettelse. Saaledos ophørte 
denne skoles 1ste klasse med udgangen af skoleaaret I860— 
1866, 2den klasse et aar efter — 1867 —, 3djc klasse 1868 og 
4de klasse 1869; i dette aar blev der samtidig dimitteret til 
universitetet sidste gang fra den fireaarige latinskole og første 
gang fra den fuldstændige skole.

Alen noppe var dennes ordning helt gjennemført, førend 
en fuldstændig omordning maatte besluttes. Den 17de juni 
1869 udkom nemlig de love om offentlige skoler for den høiere 
almendannelse og om examen artium, som gav vort høiere 
skolevæsen en helt ny skikkelse og tillige gjorde det umuligt 
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eller i det mindste overordentlig vanskeligt for en privat skole 
at folge en plan, som i væsentlig mon afveg fra den, som nn 
var fastsat for statens skoler.

Det hele skolekursus skulde nu forlænges med et aar for 
latinlinjen og med to aar for reallinjen, der nu ligesaavel som 
latinlinjen skulde fore sine disciple frem til universitetet. Ind
delingen i forberedelsesskole, middelskole, latingymnasium og 
realgymnasium er almindelig kjendt; istedenfor do gamle 5 
fællesklasser fd< man nu 6 saadanne, nemlig forberedelsesskolens 
eller smaaskolens 3 klasser og middelskolens 1ste til 3dje klasse; 
til de 6 «latinklasser» efter den gamle ordning svarer middel- 
skolens 4de — 6te klasse paa latinlinjen og i fortsættelse af 
denne latingymnasiets 3 klasser; til de o «realklasser» svarer 
paa samme maade middelskolens 4de — 6te klasse paa engelsk
linjen og realgymnasiets 3 klasser. Normalalderen ved opryk
ning i en af de to «linjer» blev nu 12 aar mod for 11 og ved 
afgangen fra skolens øverste klasse 18 aar mod for 17. Om 
de øvrige forandringer (nye fag, udvidelser i nogle og indskænk- 
ning i andre af de gamle fag, en anden fordeling af stoffet osv.) 
behover her ikke at tales, da alle kjender det eller i ethvert 
fald kan lære det at kjende gjennem denne eller andre skolers 
aarsberetninger.

Som ovenfor sagt, maatte de private skoler i det mindste 
i de store hovedtræk slutte sig til den for statsskolerne ved
tagne ordning. Et forsøg, som ved denne skole blev gjort 
med at lade latin indtræde ved samme alderstrin som før, 
altsaa i den nye 3dje middelklasse, og være fællesfag for begge 
middelskolens linjer (se progr. for 1870 s. 78 fg. og for 1871 
s. 9 fg.), viste sig ikke i længden gjennemforligt (se progr. 
for 1872 s. 1 fg.). — Derimod har en anden ikke uvæsentlig 
afvigelse fra de offentlige skolers daværende plan kunnet blive 
staaende og har senere fundet efterligning ogsaa i de offentlige 
skolers undervisningsplan. Den angaar tyskens og engelskens 
stilling i middelskolens engelsklinje. I de offentlige skoler 
var timetallet for disse fag i de tre øverste middelklasser 
følgende:
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4 M. E. 5 M. E. 6 M. E.

Tysk .... 3 3 3
Engelsk . . (5 6 5

Ved Aars og Voss’s skole derimod folgende: 
Tysk .... 5 4 4
Engelsk . . 5 5 5

Herom heder det i bestyrelsens ansøgning om ret til at 
afholde middelskolens afgangsexamen (se progr. for 1874 s. 54) 
bl. a. «— — Medens engelsk efter den for de offentlige skoler 
vedtagne undervisningsplan er engelsklinjens hovedsprog og i 
de tre øverste middelklasser optræder med benved det dob
belte timetal af tysk, har vi troet at handle i vor skoles inter
esse ved i engelsklinjen ligesom i middelskolens lavere afde
ling at beholde tysk som hovedsprog og fra det punkt, hvor 
engelsk indtræder, tildele dette fag og tysk et omtrent lige 
timetal». — Senere er dette spørgsmaal blevet behandlet af 
expeditionschef Knudsen i tidsskriftet «Vor Ungdom» (III, 1881, 
s. 320 fg.) og besvaret va?sontlig i samme retning, og i den 
nye under visningspi an af 1ste mars 1885 er folgende timetal 
opført:

Tysk .... 4 4 4
’Engelsk . . 5 5 5

Iværksættelsen af den nye ordning begyndte med skole- 
aaret 1.870—1871, idet man da satte den 6te fællesklasse (nu 
3dje middelkl.) igang; i 1871 begyndte 4de middelklasse paa 
begge linjer, i 1872 5te og i 1873 6te klasse paa engelsklinjen; 
middelskolens afgangsexamen paa denne linje blev altsaa holdt 
forste gang i 1874; i dette aar blev' saa første klasse og hvert 
af de følgende aar atter en klasse af realgymnasiet sat i gang"1), 
saa at skolen i 1876 kvinde dimittere disciple af realgymnasiet 
til universitetet. For latinlinjens vedkommende gjorde forhol
dene det muligt at beholde den gamle ordning noget længer; 
5te middelklasse blev her først sat i gang i 1873; men da der

*) En «praktisk realklasse», parallel med 1ste gymnasieklasse, som i hen
hold til den nye skolelov blev opretttet 1874, viste sig overflødig og 
blev efter et aars forløb atter nedlagt.
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ved en kongelig resolution blev givet adgang til endnu i 18/7 
(istedenfor, som for bestemt, sidste gang i 1876) at underkaste sig 
examen artium i dens gamle form og uden forud bestaaet mid- 
delskole-examen, blev der fra april 1874 gjort dertil svarende 
forandringer i denne klasses undervisningsplan, saa at dens 
elever i det folgende skoleaar kunde gaa over til «4de latin
klasse» efter den gamle ordning. f 1877 blev der altsaa for 
sidste gang dimitteret til den gamle examen artium, i 1876 
holdtes forsto gang middelskole-examen paa latinlinjen, hvor
efter «latingymnasiets» 1ste klasse traadte i virksomhed, og 
forst i 1879 kunde der altsaa dimitteres til den nye «klassiske 
examen artium»; i 1878 havde? saaledes skolen ingen «dimit
tender» paa latinlinjen.

Ved begyndelsen af skoleaarot 1878—1879 var altsaa den 
ved lovene af 1869 fremkaldte omdannelse fuldstændig gjennem- 
fort, og skolen havde fra nu af de samme afdelinger og klasser, 
som den siden stadig bar havt: forberedelsesskole med 3 klasser, 
middelskole med 6 klasser (deraf 4de — 6te adskilte i latin- 
og engelsklinje) og latin- og real-gymnasium hver med 3 klasser. 
Men liere af disse klasser har stadig været delte i to eller tre 
parallelklasser, saa det samlede antal af fuldstændig adskilte 
klasser efter den nye ordnings gjennemforelse i regelen har 
været omkring 30. Antallet af disciple i den hele skole bar i 
hvert af de 25 skoleaar gjennemsnitlig*)  va?ret følgende: 
1863—1864: 117 (i 6 klasser). 1873—1874: 583 (i 23 klasser ). 
1864—1865; 241 (- 13 — ). 1874—1875: 669 (- 27 — ).

*) Det har nemlig vekslet, noget i de forskjellige maaneder.

1865—1866: 351 (- 17 — ). 1875—1876: 649 (- 28 — ).
1866-1867: 414 (- 19 — ). 1876 — 1877: 680 (- 29 — ).
1867—1868: 453 (- 21 — ). 1877—1878: 724 (- 29 — ).
1868-1869- 463 (- 20 — ). 1878 -1879: 767 (- 29 — ).
1869—1870: 479 (- 20 — ). 1879—1880: 836 (- 30 — ).
1870—1871: 500 (- 20 — ). 1880—1881 : 842 (- 30 — ).
1871—1872: 524 (- 20 — ). 1881—1882: 794 (- 31 — ).
1872—1873: 553 (- 21 — ). 1882—1883: 785 (- 30 — ).
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188o-—.1.884: «81 (i 30 klasser). 1886—-.1887 : 748 (i 30 klasser). 
J884—1885: 774 (- 30 — ). 1887—1888: 724 (i 28 — ). 
1885—1886: 76.1. (- 30 — ).

Det samlede antal af dem, som i disse 25 aar i kortere 
eller længere tid har været disciple af skolen, er 3452.

De bevilgede fripladsc (hele eller delle) svarer til et belob 
af 133,252 kroner (heri, naturligvis ikke iberegnet «moderation 
for brødre»).

Den aand, hvori skolen har søgt at gjøre sin gjerning, 
de pædagogiske principer, dens virksomhed har hvilet paa, og 
de ændringer i disse, som vunden erfaring eller andre aarsager 
har medført, endelig undervisningsplanerne og deres gjennem- 
forclse, alt dette er det ikke stedet til at fremstille i dette 
statistiske tilbageblik; for en stor del vil det ogsaa være kjendt 
fra de hvert aar udgivne programmer. .Derimod er der nogle 
særskilte begivenheder i skolens historie, som endnu her maa 
nævnes:

1. GyHHHHtik-undcn isniugcn. som fra begyndelsen af ved denne 
skole havde 2 ugentlige timer, saaledes som det ved alle 
eller i det mindste de fleste høiere skoler her i landet den
gang var sedvanligt, tik fra 1866 af 3 timer ugentlig i alle 
klasser fra 4de fællesklasse 1ste middelklasse) af; til
lige blev Ira samme tid indtil gjennomførelsen af den nye 
skoleordning (efter lovene af 1869) for latin- og realklas
serne 2 sammenhængende, senere 3 adskilte timer om 
ugen anvendt til militære øvelser i friluft, naar veir og 
føre tillod dot, desuden et par gange om aaret en eller et 
par hele dage.

2. Fra 1866 blev der ansat en læge «til at fore tilsyn med 
skolens sanitære forhold i det hole og give raad og be
tænkninger i alle tilfælde, hvor lægens erklæring ønskes». 
Denne læge var indtil 1872 nuværende medicinaldirektør 
L. Dahl, fra 1872 til 1879 doktor Wilsc og er siden 1879 
stadsfysikus Bidenkap.
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3. Ved kongelig resolution af 26de februar 1870 blev det be
stemt, «at det i skoleforordningen af 7de november 1809 § 
104 bestemte strafansvar for dimission til examen artium 
i henhold til lov af 12te oktober 1857 § 3 indtil videre 
naadigst ophæves for bestyrerne af Aars og Voss’s latin- og 
realskole». Herved blev bestyrerne i denne henseende lige
stillede med rektorerne ved statens skoler.

4. Allerede ved skolens grundlæggelse var det bestemt, at 
en af de ansatte lærere, cand. real. Broch, som «inspektor» 
skulde fore et mere specielt tilsyn med realafdelingen og 
navnlig med undervisningen i mathematik og naturfag. Efter 
hr. Brochs fratrædelse i november 1866 blev der imidlertid 
ikke ansat nogen inspektør i hans sted, fordi realafdelingen 
dengang havde liden sogning. Derimod blev der senere, 
nemlig fra begyndelsen af skoleaaret 1870—1871, ansat en 
inspektor for at bistaa bestyrelsen i det mere specielle tilsyn 
med undervisningens gang og det hele pædagogiske arbeide, 
navnlig i den daværende «fællesafdeling». Eftersom skolen 
blev større, saa bestyrelsen trængte mere hjælp, blev der 
oprettet flere inspektorposter: saaledes i 1873 en for mid
delskolens engelsklinje og overhovedet for undervisningen i 
engelsk og tysk paa de høiere trin, i 1874 en for realgym
nasiet og i 1875 en for latingymnasiet (denne post blev 
dog igjen inddraget ved J. P. Weisses udnævnelse til pro
fessor). De lærere, som tillige har virket som inspektorer, 
er Thv. Broch, Joh. Jensen, Andreas Falkenberg, E. Eico- 
laysen, Carl Berner, S. TF. Hof g aard, A. Høyer, A. E. Erik
sen, J. P. Weisse, Th. Ödland, Ole Johannesen, og siden 
hr. Odlands fratrædelse i forrige skoleaar Fr. Fredriksen.

5. I høsten 1870 blev der med skolen forbundet en eftermiddags- 
undervisning i haandarbeide (træskjæring, snedkring og drei
ning) under ledelse af billedskjærer Fladmo. Deltagelsen i 
denne undervisning var en frivillig sag; i begyndelsen 
var den temmelig stor (180 elever iden første vinter), men 
efterhaanden tabte interessen sig, saa undervisningen 
maatte indstilles. Et par gange senere har der været gjort 
lignende forsøg, og nu har en af skolens lærere, hr. Chr.
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Jacobsen, for skolens disciple sat i gang nogle privatkurser 
i denne slags arbeide: disse har hidtil god søgning. (Om 
en fra næste skoleaar paatænkt planmæssig «sløid»-under
visning se nedenfor).

6. Fra begyndelsen af skoleaaret 1874 blev der for smaaskolen 
ansat lærerinder, medens man for kun havde havt lærere. 
Man har indrettet sig saaledes, at i hver af de tre klasser 
den ene afdeling (parallelklasse) har lærer, den anden læ
rerinde, saa at forældrene i regelen kan vælge, i hvilken 
afdeling de ønsker at have sine born. Denne ordning agtes 
fremdeles bibeholdt i denne del af skolen, saalæuge discipel- 
tallet er saa stort, at der maa være parallele klasser.

7. Ved gavebrev af 28de mai 1873 blev der af pastor J. C. 
Heuch og hustru til minde om deres afdøde søn John, som 
i to aar havde været elev af skolen, skjamket denne et legat 
paa 2000 kroner: det bauer navnet John Henchs legat, og 
renterne tildeles af skolens bestyrere hvert aar paa John 
TIeuchs dødsdag, den 5te april, en trængende og værdig 
discipel blandt dem, som har friplads i skolen. (Gavebrevet 
er aftrykt i progr. for 1S73, s. 37).

8. Ved kongelig resolution af 14de mars 1874 blev der til- 
staaet skolens bestyren? ret til at afholde middelskolens af
gangs ex am en med samme virkning som offentlige mid
delskoler.

9. Legatet til skolebestyrer Andreas Falkenbergs minde blev 
stiftet ved sammenskud fortrinsvis blandt den i 1875 afdøde 
skolemands forhenværende kolleger og blandt de forældre, 
hvis børn havde havt ham til lærer. Det staar kun i et 
enkelt punkt i noget forhold til Aars og Voss’s skole; men 
da den største del af Falkenbergs lærervirksomhed var viet 
til denne (se nedenfor s. 14), var det naturligt, at tanken 
om dets oprettelse udgik herfra, og at den især blev støttet 
af denne skoles venner. Den indsamlede kapital udgjorde 
omtrent 20000 kroner, hvoraf omtrent 8000 blev anvendt 
til indkjob af ophørende livrenter for Falkenbergs tre ældste 
born indtil deres fyldte 20de aar; af resten, altsaa 12000 
kroner, blev der stiftet et legat, hvis renter tilfalder Falken- 
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bergs efterladte hustru eller deres boru, forsaavidt bun dør, 
medens nogen af disse endnu maa betragtes som uforsørgede ; 
senere skal de anvendes «til understøttelse for enker eller 
born efter lærere ved offentlige eller private skoler for den 
hoiere almendannelse; fortrinsberettigede til at nyde godt 
af legatet er ifølge enkens derom fremsatte ønske enker 
eller born efter mænd, der har været lærere ved Aars og 
Voss’s skole i Kristiania, og i tilfælde af, at saadanne ikke 
tindes, eller at skolen er blevcn nedlagt, enker eller børn 
efter mænd, der har været lærere ved den Tankske skole 
i Bergen, — alt selvfølgelig under forudsætning af vedkom
mendes trang og værdighed». (Legatets fundats er attrykt 
i progr. for 1878, s. 88—89).

10. Paa grund af den sterke forøgelse af disciplenes og som 
følge deraf ogsaa af klassernes antal blev i 1880 inspektor 
S. W. Ilofgaard ansat som skolens tredje bestyrer.

11. Efterat det ved lov af 16de juni 1883 var bestemt, at 
examen artium ikke længer skulde afholdes ved universi
tetet, men ved de offentlige eller dertil bemyndigede kom
munale og private gymnasier eller for undervisningsinspek
tionen i Kristiania, blev der ved kongelig resolution af Ilte 
februar 1884 tilstaaet bestyrerne af Aars og Voss’s skole 
indtil videre ret til at afholde examen artium med samme 
virkning som de offentlige gymnasier.

12. Aars og Voss’s skoles legatfond. Skolens stiftelsesdag, da 
dens stiftere havde samlet de nuværende og saa mange 
som muligt af forhenværende lærere ved skolen til en pri
vat fest i gymnastiklokalet, mindedes ogsaa af mange for
henværende elever, fra hvilke der af en deputation med 
advokat Schiander som ordfører blev bragt bestyrelsen 
meddelelse om, at følgende indbydelse var udstedt:

«Aars og Vest’s latin- og realskole feirer idag sit 25- 
aarige jubilæum.

I forvisningen om, at vore ældre og yngre kammera
ter med os foler trang til at bevidne denne skole og dens 
bestyrelse vor deltagende glæde og vor varme hengivenhed, 
tillader vi os herved at indbyde forhenværende elever til 
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ved sammenskud at tilveiebringe et fond, knyttet til sko
len og bærende dens navn: «Aars og Voss’s skoles legat- 
fond».

Dette legatfond, der vel ogsaa vilde kunne erholde 
yderligere tilskud i sin tid fra fremtidige kuld af skolens 
elever, bliver at stille under skolens bestyrelse. l)c aar- 
lige renter maatte efter bestyrelsens nærmere bestemmelse 
blive at anvende til yderligere forøgelse af fripladsenes an
tal eller til at hjælpe fremragende trængende elever til at 
fortsætte sin videre uddannelse i den ene eller anden ret
ning.

Kristiania dot 4de februar 1888.
J. Andersen Aars, konsul. Kristoffer Berg, cand, 
philos., verkseier. Kr. Birkeland, stud. real. H. Bom- 
hoff, prest. JI. Conradi, bureauchef. I. M. Daac, 
tolddirektør i Kina, Olaf El lefs e n, cand, theol. I min. 
Flood, overlærer. N. Grot er ud, cand. mag. O. H. 
Heiberg, kjobmand. Gottfr. Klem, bureauchef. 11. 
La ngaa rd, grosserer. II. Lo vens kj old, kadet. A. Ala- 
gelssen, læge. H. L. Mathieson, trælasthandler. 
Moltke Moe, professor. W. Morgenstierne, premier- 
loitnant. Per Moystad, stud. jur. Fridtiof Nansen, 
konservator. I. C. Natvig, bankkasserer. Alfred 
Nickelsen, cand. jur. 0. Platon, magistratssekretær. 
A. Ræder, skolebestyrer. Hermann Scheel, univer
sitetsstipendiat. Arndt S ch i a nd er, advokat. Th. 
Schjelderup, cand, jur., grosserer. Hj. Smith, proto
kolsekretær. O. I. Skattum, stud, philol. Joh. Steen, 
kjobmand. H. H. T heis te, ingeniør. Axel Thue, 
stud. real. H. S, Vig Andersen, cand, theol. Erik 
Vullum, redaktor. Paul Winge, læge. Erik Weren- 
skiold, maler».
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Afgang til universitetet *) Her meddeles en oversigt 
over antallet af dem, som i aaronc 1864—1888 af skolen er 
anmeldt til examen artium i dens forskjellige skikkelser, samt 
over udfaldet af examen for disses vedkommende. (Vi beteg
ner for kortheds skyld samtliges hovedkarakter med de gamle 
latinske benævnelser):

*) I de i <femogtyvcaarsberetningen> ander denne overskrift meddelte 
statistiske opgaver er der desværre indløbet et par regnefeil, som her
ved berigtige«, idet tillige examen artium 1888 nu medtages i over
sigten. (Den betydeligste feil var den, at ved sammenregningen af 
de rejicerede var der oversprnnget 9).
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Sum:

Fra den 3 (4) 
aarige latinskole 

1864—1869:
31 31 1 1 64

Fra den 6-aarigc 
latinskole 

1869—1877:

- o 76 24 1 » 106

Fra latingymnasiet
1879—1888:

20 116 57 5 11 209

Fra realgymnasiet 
1876—1888:

14 88 44 g 17 166

Sum: 39 311 156 10 29 545

Af de 29 rejicerede opgav 5 studeringerne; 14 gikind paa 
denne skole igjen, deraf 1 iaar, de øvrige 13 tog ex. art. det føl
gende aar (7 med laudabilis, 6 med haud illaudabilis); 10 gik til 
andre skoler eller tog privat-undervisning, deraf 2 iaar, de øv
rige 8 gik op til examen artium det følgende aar, (2 bestod 
den med laud,, 3 med hand illaud., 1 med non cont., 2 reji
ceredes paa ny).
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De disciple af skolens øverste klasse, som i de 20 aar før 
examen artiums henlæggelse til skolerne gik op som privatister, 
fordi de ikke blev dimitteret eller anmeldt af skolen, var 10'7 
(92 paa latinlinjen, 15 paa reallinjen). Af disse 107 hk ved 
examen artium 9 laud. (8 latinere, 1 realist). 58 haud illau
dabilis (51 latinere, 7 realister) 18 non cont. (17 latinere, 1 re
alist), 22 bestod ikke examen (1G latinere, G realister).

(At tallet af «ikke anmeldte» er saa stort, hænger sammen 
med den gamle lovbestemmelse, hvorefter det at have dimitte
ret en elev, som ikke bestod den skriftlige prøve, blev betrag
tet som en forbrydelse, der medførte kriminel tiltale og straf 
(tredje gang «dimissionsrettens fortabelse»), et forhold, som na
turligvis tvang til stor varsomhed ved dimissionen, og som for 
denne skoles vedkommende ikke kunde ophore, førend dens 
«fuldstændige latinskole» var helt udviklet, (se ovenfor s. 14)'.’ 
Ogsaa i de følgende aar (til og med 1883) var det regelen, at 
skolen ikke anmeldte de elever, som stod saa svagt, at der 
var fare for, at. de enten ikke vilde bestaa examen eller faa 
saa daarlig hovedkarakter som non contemnendus; men da ex
amen artium blev henlagt til skolerne, og det samtidig hermed blev 
bestemt, at enhver, som ved anmeldelsestiden er discipel af en 
skoles øverste klasse, skal have ret til at gaa op til examen 
som skolens elev, ophørte denne udskillelse af de mindst flinke 
elever; dette forklarer det større antal af «rejekter», som i de 
senere aar forekommer blandt skolernes disciple).

Afgang til land- og sakrigsskolerne. I de aar, da elever 
fra skolens realafdeling (efter den gamle ordning) dimitteredes 
til landkrigsskolen, blev 18 saadanne optagne som kadetter; 
(8 andre fremstillede sig til optagelsesprøven, men kom ikke 
ind dels paa grund af svagt syn, dels fordi de ikke bestod kon
kurrencen ; 1 trak sig tilbage under optagelsesprøven).

Ved søkrigsskolen er, saavidt det nu kan findes, optaget 
11 disciple fra denne skole.

Middelskolens afgangsexamen har hidtil 781 af skolens 
disciple bestaaet, 84 med hovedkarakter udmerket godt, 436 
med meget godt og 261 med godt.
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Skolebøger, udgivne af skolens bestyrere og lærere*).

*) Denne fortegnelse blev ikke tidsnok færdig til at kunne faa plads 
i femogtyveaarsberetningen og meddeles derfor her; den omfatter 
kun bøger, som er udkommet, medens vedkommende har været 
lærer ved skolen. (I femogtyveaarsberetningen findes en oversigt 
over indholdet af de af skolen udgivne programmer).

J. Aars. Udvalgte norske Oldkvad, som Bidrag til 
Kundskab om vore Forfædres Religion og Liv i Heden
old, oversatte og forklarede. Kristiania 1864. 8. 2 bl. 
118 s. J. AV. Cappelen. 40 p.

Retskrivningsregler til Skolebrug. Kristiania 
1866. 8. 18 s. Kom. hos Alb. Cammcrmeyer. 12 p.

I 1887: Norske retskrivningsregler med al
fabetisk o rd fort egnels e. 8de forøgede udgave, au
toriseret til skolebrug. 8. 72 s. Kristiania AV. C. Fa
britius & sønner. Kr. 0,60.

Svenske L æ s e s t y k k e r, udgivne til skolebrug af J. 
Aars og A. E. Eriksen. Kristiania 1871. 8. AUH. 88 s. 
AV. C. Fabritius. Indb. 30 p. — Svenske læsestykker, 
udgivne til skolebrug. 2den udgave. Kristiania 1880. 
8. 2 bl. 107 s. AV. C. Fabritius. Indb. kr. 1,20.

Det græske epos. En oversigt til brug i latingym
nasiet. Særskilt aftryk af Aars og \ross’s skoles ind
bydelsesskrift for 1885. Kristiania 1885. 8. 42 s. Ikke 
i boghandelen.

Oversigt over den græske moduslære. Udar- 
beidet til skolebrug af J. Aars og N. Grøterud. Kristi
ania 1883. Trykt hos AV. C. Fabritius. 4. 2 bl. 32 s. 

P. Voss. Anmerkninger til 21de og 22de Bog af Livius, 
afpassede efter Madvigs og Ussings Textudgave. Kristi
ania 1864. 8. 2 bl. 94 s. Feilberg og Landmark 30 p.

Cornelii Tacit i Agricola. Med Anmerkninger ud
given til Skolebrug. Kristiania 1864. 8. 2 bl. 75 s.
Joh. Dahl. 30 p.

Kronologisk Hjælpemiddel til Demosthenes’s 
f i 1 i p i s k e Taler. Kristiania 1865 (?). 8. 8 s. Uden 
titelblad. Ikke i boghandelen.
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(1 r æ s k O r d s a m ling, methodisk■ ordnet til Skole
brug. Kristiania 1868. 8. VIII. 71 s. J. W. Cappe
len. Indb. 36 (S.

Lærebog i Latin for Begyndere. Efter Dr. Carl 
Ploetz med Forandringer og Tillæg. Kristiania 1868. 
8. VIL 173 s. J. W. Cappelen. Indb. 60 |S. (Med ud
giverens samtykke optrykt i Decorah, hvor den fremdeles 
benyttes).

Udvalg af latinske Klassikere med oplysende 
Anmerkninger til Brug for Middelskolen. Kristiania 1872. 
8. VL 2 bl. 244 s. P. T. Malling. Indb. 80 f. 2dcn 
udgave med 2 billeder og 4 karter. Kristiania 1883. 
252 s. Indb. kr. 2,70.

De tyske deklinationer til brug for begyndere. 
Kristiania 1881. 8. 38 s. W. C. Fabritius. Indb. kr. 0,40.

Udvalg af tyske forfattere til læsning for ung
dommen i og udenfor skolen. Udgivet med anmerk
ninger. Kristiania 1886. W. C. Fabritius. Indb. 2 kr. 

S. W. Hofgaard. Norsk grammatik til skolebrug. Kristi
ania 1879. 8. 2 bl. 90s. IL Aschehoug & co. Kart, 
kr. 0,90. — 7dc oplag. Kristiania, 1888.

En liden norsk grammatik. Kristiania 1882. 
1 bl. 38 s. IL Aschehoug & co. Kart. kr. 0,40. —4de 
oplag. Kristiania 1888.

Tysk grammatik til skolebrug. Kristiania 1885. 
8. IV. 163 s. W. C. Fabritius. Indb. kr. 1.80. — 
2den udgave. Kristiania 1888.

Opgaver i tysk stil for 5te og 6te middelklasse. 
Kristiania 1885. 8. 36 s. AV. (’. Fabritius. Kart. kr. 
0,40.—2det oplag. Kristiania 1888. 8. 40 s.

Opgaver i Latinsk stil for middelskolen. Kristi
ania 1888. 8. 40 s. IL Aschehoug <fc co. Kart. kr. 0,40. 

A. K. Årstal. Landomrids med anvisning til udenad gjengi velse, 
udgivet til brug ved korttegning i geografi-undervisningen. 
Kristiania 1886. Alb. Cammermeyer. Kr. 0,70.

J. G c elmuyden. Lærebog i geografien nærmest til 
brug'for middelskolen. Sjette omordnede og rettede ud-
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gave ved Aksel Årstal. Med illustrationer. Kristiania 1887. 
8. XII. 1 bl. 9 pl. P. T. Mallings boghandel. Indb. kr. 2,50.

K. Brekke. Engelsk læsebog for middelskolens 5te og 6te 
klasse med anmerkninger. Kristiania 1885. 3 bl. 320 s. 
Alb. Cammermeyer. Indb. kr. 3,00.

Opgaver i engelsk stil nærmest for middelskolens 
6te klasse. Kristiania 1886. 8. 2 bl. 36 s. J. AV. Cap
pelen. Kart. kr. 0,50.

Lærebog i engelsk for begyndere (middelskolens 
fjerde klasse). Kristiania 1887. 4 bl. 192 s. J. AAr. 
Cappelen. Indb. kr. 2,00.

Tliv. Brocli. Grundtrækkene af den elementære arith- 
metik. Kristiania 1864. 8. VIII. 331 s. Feilberg og 
Landmark. Indb. 1 spd.

J. N. Brun. Forklaring af Johannes’s evangelium til brug for 
gymnasierne. Kristiania 1883. 8. 2 bl. 155 s. Alb. 
Cammermeyer. Kr. 1.80.

L. Bane. Lærebog i Verdenshistorien udgivet af Ludv. 
Daae og Siegwart Petersen. Kristiania 1864—65. 8. I, 
Den gamle Historie. 2 bl. 134 s. TI. Middelalderens 
Historie, 2 bl. S. 135—278. III. Den nyere Historie. 
2 bl. 247 s.

Fredrik Hansen Ihildorf. Norsk 1 æ s e b o g for begyndere. Kri
stiania 1885. 8. 96 s. Alb. Cammermeyer. Indb. kr. 0,57.

Aietriclison J. L, W. Plangeometriske Konstruktioner 
og Konstruktions - Metoder med en Samling af 
henved 400 Opgaver. Til Skolebrug. Kristiania 1875. 8. 
A7!. 102 s. Med 77 i Texten trykte Figurer. P. T.
Mallings boghandel. Kart. kr. 1,20.

A. E. Eriksen. Norsk Læsebog, udgivet af A. E. E. og P. 
A. Paulsen. 3 dele. 8. Kra. 1868—69. AV. C. Fabritius. 

1ste del. 8. 128s. — 5te udgave. Kra. 1885. Indb. 
kr. 0,50.

2den del. 8. VIII. 472 s. — 5te udgave. Kristiania 
1886. 8. VIII. 477 s. 9 pi. Indb. kr. 1,80.

3dje del. 8. XII. 567 s. — 5te udgave 1885. 8. 
XII. ' 568 s. Indb. kr. 2.70.

2
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S v e n s k e L te s e s t y k k c r se J. A a r s.
Norges, Sveriges og Danmarks Historie for 

Middelskolen. Kristiania 1872. 8. IV. 175 s. med et 
Kart over det gamle Norge. P. T. Malling. Indb. 48 |J. 
— 6te udgave. Kristiania 1887. Indb. kr. 1,60.

Udvalg af norske og danske Forfattere. 
Til Skolebrug. Iste Del. Kristiania 1874. 8. VI. 
303 s. Indb. kr. 2,80. •— 2den Del. Kristiania 187-5. 
8. Vil. 268 s. Indb. kr. 2.-50. W. C. Fabritius. — 
2den udgave af 1ste del 1882.

Norske Stilopgaver, samlede og udgivne. Kristi
ania 1874. 8. 5 bl. 52 s. P. T. Mallings boghandel. 
Indb. kr. 0,70.

Åndr. Falk en borg. Latinsk Vocabu la riu m til Skolebrug. 
Kristiania 1867. 8. IV. 92 s. Carl Wang. 36 p.

N. (iroternd. Oversigt over d e n græske inoduslære, sej. Aars.
Kortfattet græsk skolegrammatik. Kristiania 

1888. 8. .11. 143 s. Alb. Cammermoyer. Kart, kr, 3 00.
Græsk læsebog for begyndere. Kristiania 1888. 8. 

•18 s. Alb. Cammermeyer. Kart. kr. 0,90.
S. llenrichsesn Lærebog i fysik for middelskolen. Med 

107 i teksten trykte figurer. Kristiania 1885. 8. 2 bl. 
118 s. P. T. Mallings boghandel. Kart. kr. 1,60.

L Ucrnunistorir. Et artiumspensum af Xenofons Anabasis 
(1. II. og IH., 1—2). Udgivet med illustrationer og en 
plan over slaget ved Kunaxa. 8. (1ste h. indledning og 
tekst VI. 32 s.), 2det h. anmerkninger og grammatik 88 
s.). Kristiania 1886. I. AV. Cappelen. Indb. kr. 2,75. 

ßr. E. Holst. Anmerkninger til Dr. O. J. Brochs arith- 
metik. (Særtryk af indbydelsesskrift fra Aars og Voss’s 
skole 1883). Kristiania 1883. . 8. 30 s. Kr. 0,40.

P lang c o m e t r i s k k u r su s for realgymnasiet. Ud- 
arbeidet som et tillæg til den i middelskolen benyttede 
lanæbog. Kristiania 1885. 8. 2 bl. 80 s. II. Asche
houg co. Kart. kr. 1,00.

Om høiere arithmetiskc rækker samt nogle af 
de almindeligst forekommende konvergerende rækker med 
indledende sætninger om den hele funktion. Til brug 
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i realgymnasiet. Kristiania 1886. 8. 2 bl. 55 s. 1 bl. 
II. Aschehoug & co. Kart. kr. 1,00.

Kortfattet kursus i projektionstegning for 
realgymnasiet. Af E. H. og Ole Johannesen. Kristiania 
1887. 8. 30 s. VII. pi. H. Aschehoug & co. Kr. 1,25. 

S. A. Hoyer. Udkast til en Mineralogi for Middel sko len. 
(Nyt særtryk af indbydelsesskrift fra Aars og Voss’s 
skole for 1874). Kristiania 1874. 8. 16 s. W. C. Fa
britius. Kr. 0,27.

Joh. Jensen. Exempelsamling til Brug ved den første 
grammatiske Undervisning. Kristiania 1870. 8. 48 s. 
W. C. Fabritius. 12 jk

8de udgave. Kristiania 1886. Kart. kr. 0,50.
Ole Johannesen. Lærebog i mathematisk geografi for 

realgymnasiet. Med 23 træsnit. Kristiania 1877. 8. 
60 s. Alb. Cammermeyer. Kart. Kr. 1.00.

2det oplag. Kristiania 1883.
Praktisk regnebog. Delvis efter Chr. Aug. Hals’s 

regnebog. 1ste—4de hefte med facitbog, 1ste—3dje hefte. 
P. T. Mallings boghandel. 1ste hefte (hele tal) Kristia
nia 1879. 8. 1 bl. 98 s. Kr. 0,70. 2det hefte (brøk) 
Kristiania 1880. 8. 1 bl. 61 s. Kr. 0,50. 3dje hefte 
(reguladetri, proportioner, procent-, rente-, delings-, og 
blandingsregning, kjedcregelen). Kristiania 1880. 8.
78 s. Kr. 0,60. 4de hefte (udmaalingslære). Med 23 
figurer. Kristiania 1881. 8. 39 s. Kr. 0,35. Facit
bog, 1ste hefte. Kristiania 1879. 8. 22 s. Kr. 0,30, 
2det hefte. Kristiania 1880. 8. 15 s. Kr. 0,20. 3dje 
hefte. Kristiania 1880. 8. 16 s. Kr. 0,20. 4de hefte, 
Kristiania 1886. 8. 8 s. Kr. 0,15.

I 1886 4de oplag af 1ste hefte; i 1887 5te omarbei- 
dede oplag af 3dje hefte og 3djo oplag af 4de hefte. 
I 1888 5te omarbeidede oplag af 2dct hefte.

Opgaver i arithmetik og algebra for middel
skolen. I. Hele og brudne tal. Kristiania 1883. 8. 32 
s. H. Aschehoug & co. Kr. 0,30. Fac itbog til samme. 
Kristiania 1883. 8. 16 s. II. Aschehoug & co. Kr. 0,30.

2*
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Opgaver i arithmetik og algebra for middel
skolen. II. Ligninger, potenser og rodder. Kristiania 
1884. 8. 40 s. TI. Aschehoug & co. Kr. 0,40. Fa
citbog til samme. Kristiania 1884. 8. 12 s. TI. Asche
houg & co. Kr. 0,50.

Blandede opgaver i arithmetik, algebra og geo
metri til brug under repetitionen i 6 M. Kristiania 
1885. 8. 20 s. H. Aschehoug & co. Kr. 0,25. 2det 
oplag 1887.

Lærebog i arithmetik og algebra (med eksem
pelsamling) udarbeidet for middelskolen. Kristiania 1886. 
8. 2 bl. 158 s. 1 bl. TI. Aschehoug & co. Kart, 
kr. 1,50.

Facit bog til eksempelsamlingen i lærebog i arith
metik og algebra for middelskolen. Kristiania 1886. 8. 
24 s. H. Aschehoug & co. Kart. kr. 1,00.

Kortfattet kursus i projektionstegning, se 
E. Holst.

Kristofer Lassen, adjunkt. Tysk læsebog for begyndere. 
Tredje udgave. Kristiania 1888. 8. 2 bl. 173 s. 1 bl. 
Alb. Cammermeyer. Indb. kr. 1,70.

J. Fr. Willi. Neubert og N. Spjehlnæs. Tabel til brug ved ud
regning saavel af maaneds- som eksamens-hovedkarakte
rer. Kristiania 1885. 8. 27 s. Alb. Cammermeyer. 
Kr. 0,80.

Regne tab el. 16. 32 s. (uden titelblad). N. W. 
Damm. Kr. 0,15.

Jakob Norby. Historiske tidstabeller til brug for høiere 
skoler. Kristiania 1882. Osk. Knobelauch. 112 s. 8. 
Kr. 1,75.

Historiske tidstabeller til brug for middelskolen 
Kristiania 1882. Osk. Knobelauch. 88 s. 8. Kr. 1,25.

Historiske tidstabellertil skolebrug. 2den om
arbeid ed e udgave. Kristiania 1887. Osk. Knobe
lauch. 85 s. 8. Kr. 1,50.

Digtarterne. Omrids til skolebrug. Kristiania 1883. 
H. Aschehoug & co. 16 s. 8. Kr. 0,25. 2det oplag, 
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med et tillæg om de prosaiske skriftarter. Kri
stiania 1885. Samme forlag, samme størrelse og pris.

Omrids af vor litteraturs historie. For mid
delskolen og den boiere pigeskole. Kristiania 1888. 
Huseby & co. limit. 32 s. 8. Kr. 0,40.

Th. Ödland. R. Tonder Nissen. Kirkehistorie nærmest til 
skolebrug. 6te udgave, besørget ved Th. Ödland. Kri
stiania 1885. 8. 3 bl. 129 s. P. T. Mallings bog
handel. Indb. kr. 1,20.

Dr. Martin Luthers lille katekismus med 
barnelærdoms visitats, kristelige spørgsmaal og svar for 
dem, som gaar til Herrens bord, samt sentenser af Guds 
ord. Autoriseret udgave med de i den often tlige under
visningsplan for middelskolen opførte salmer og med en 
kort oversigt over kirkeaaret og gudstjenestens ordning 
ved Th. G. B. Ödland. Kristiania 1886. 70 s. J. W. 
Cappelen. Kart. kr. 0,25.

Hans Schjoth. Skolekart over Norge, udarbeidet af H. 
Schjoth og Ludvig Salicath. Kristiania 1876. 2det op
lag 1878. 3dje oplag 1885. I Komm, hos Alb. Cammer
meyer. Kr. 1,00, opklæbet 1,90, med stokke 2,10.

Lærebog i verdenshistorien for middelskolen. 
En omarbeidelse af Nissen og Daaes verdenshistorie. 
Kristiania 1883. 8. 2det oplag 1885. 3dje oplag (old
tiden og middelalderen) 1888. P. T. Malling. 3 dele, 
tilsammen 402 sider. Indb. kr. 3,80.

Verdenshistoriens vigtigste begivenheder 
i fragmentarisk fremstilling ved R. Tond er Nissen. 
10de og Ilte udgave besørget ved Hans Schjøth. Kri
stiania 1884, 1887. 8. VIII. 424 s. P. T. Malling. 
Indb. kr. 3,20.

Frankrigs historie for gymnasierne af U. Th. 
Wallern, overlærer, og Hans Schjoth, adjunkt. Kristia
nia 1887. 8. 1 bl. 300 s. J. W. Cappelen. Indb. kr. 4,00. 

C. Schollert. Norsk Atlas, udarbeidet af det private Opmaa- 
lingskontor i Kristiania. Gjennemseet af C. Schollert. 
Kristiania 1880. 4. 1 titelblad og 24 lithograferede 
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karter. I komm, hos J. IV. Cappelen. Kart. kr. 5,00. 
Nedsat pris kr. 3,00.

Kart over Norge og Sverige til Skolebrug. Ud
givet som Del af et Skoleatlas, gjennemseet af C. Schol- 
lert. Det private opmaalingskontors forlag. C hoved- 
kommission i P. T. Mallings boghandel. Heft. Kr. 1,00. 
Opklæbet paa lærred Kr. 1,70.

IV Spjddnæs, se Neuberth.
E. Thorsea og IL Wang. SkriYenn<lerøsning<-appnrnt.

1) Plancher (32), de store og smaa bogstaver og tal
lene.

2) Forskrifts bøg er i 5 hefter.
3) Øv el s es bøg er (2) med samme linjesystem som i 

forskriftsbøgerne og paa plancherne.
Kristiania 1887. J. W. Cappelens forlag. Pris 17 

ore pr. hefte for øvelsesbøgerne og forskriftsbogerne; 
plancherne 10 kr. uopklæbet og 25 kr. paa pap
plader.

II. Lærerpersonalet
i 1887—1888,

Inspektør Tb. G. B. Od land, som havde været lærer ved 
skolen siden august 1874, havde fra begyndelsen af skoleaaret 
for sin helbreds skyld permission og tilbragte vinteren i udlan
det; da han under 13de mars 1888 blev udnævnt til sogneprest 
til Vaaler i Solør, blev hr. Fredriksen, som under hans fra
vær havde været konstitueret inspektør, fast ansat som saadan.

Bestyrerne:
1. Aar s, J., cand. mag., f. 1837,| skolens bestyrere fra
2. Voss, P., cand. mag., f. 1837 j dens oprettelse 1863.
3. Hofgaard, S. W., cand. mag., f. 1813, lærer ved skolen 

fra 1864, bestyrer fra 1880.
Inspektørerne:

4. Nicolaysen, Emil, cand. thcol., f. 1833, inspektør og 
lærer fra 1873.
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5. Johannesen, Ole, cand, philos., f. 1846, lærer fra ja
nuar 1875, inspektor fra 1881.

6. Fredriksen, Fr., cand, philos., f. 1853, lærer ved skolen 
fra august 1876, inspektor fra 1887.

De evrige lærere:
7. Schollert, U., seminarist, f. 1839, lærer ved skolen fra 

august 1864.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Nicolaysen, K, kgl. fnlnt, f. 1837, I st 18rø
Wang, Halfdan, kaptein, f. 1839, )
Schjoth, II., adjunkt, f. 1844, fra august 1867.
Thorsen, E., seminarist, f. 1845, fra august 1873.
Holst. Elling, dr., cand, real., universitetsstipendiat, f.
1849, fra september 1875.
Aubert, V. A., cand, mag, f. 1847, 
G rotem d, N., cand, mag., f. 1846, 
Norby, Jak., cand, mag., f. 1852, 
Aubert, A. cand, theol f. 1851,

fra januar 1876.

- fra august 1877.

Neuberth, J. Fr. AV., cand, philos., f. 1855, fra septem
ber 1877.

18. Gulbrandsen, Otto, seminarist, f. 1854, I fra august
19. Spjeldnæs, N., seminarist, f. 1841, J 1878.
20. Brekke, K. 0., cand, mag., f. .1855, fra august 1879.
21. Jacobsen, N. Chr., seminarist, f. 1845, fra mai 1880.
22. Årstal, A., cand, theol., f. 1855, t
23. Hougeu. II. II. K., cand, philos., f. 1858, | fra august.
24. H enrichsen, S. S., cand, real., f. 1845, I 1881.
25. Schillernd. 0. L. A., cand, real., f. 1854. I
26. Ellefsen, Olaf, cand, theol., f. 1857, fra august 1882.
27. Clausen, Peter, turnlærer, f. 1836, fra august 1883.
28. Lammers, Th., cand, jur., sanginstruktor, f. 1841, fra 

oktober 1883.
29. Myhre, AV., cand, mag., f. 1863, fra august
30. Skattum, O. J., stud, philol., f. 1862. f 1884.
31. Lassen, Kr., adjunkt, f. 1845, fra august 1885.
32. Lunde, AV. C., kaptein, f. 1844, fra august 1885.
33. Schøyen, K., cand, real., f. 1862, fra august 1885.
34. Hals, N. K., premierløitnant, f. 1859, fra august 1886.
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35. Heye rd ahi, Ey vi nd, cand, mag., I*. 1861, fra august 1886.
36. Jacobsen, M. Bjonnes, seminarist og student, f. 1863, 

fra august 1886.
37. Kops tad, 0., seminarist, f. 1863, fra august 1886.
38. Ubberud, Ilans, cand. theol., f. 1855, fra august 1886.
39. Nestaas, B., seminarist, f. 1852, fra august 1887.
40. Vig-A nderssc n, cand, theol., f. 1858, fra august 1887.
41. Wettre. II., kavalleriloitnant, f. 1852, fra august 1887.

Lærerinder:
Frøken Thea Jensen, f. 1831, fra august 1874.
Frøken Agnes Holstad, f. 1842, fra august 1875.
Frøken Augusta Holstad, f. 1849, fra september 1875.
W. Myhre havde permision til et studieophold i Tyskland 

fra oktober til mars.
Midlertidig ansættelse i dette skoleaar har følgende lærere 

havt: cand. theol. S. .Michelet (religion i gymnasiet og i mid
delskolen), cand. mag. Fleischer (engelsk og fransk i mid
delskolen), stud, philol. Knap (latin i 4 M). Længere vi
kariater har været besørget afsind, theol. Iversen, loitnant 
Lyder Lunde, cand. real. Schjelderup, frøken Sigrid 
Aars, frøken CL Mageissen.

111, Disciplene.

A. Disciplenes antal i september og april 
m a a n c d:

»September 1887. April 1888
Smaaskolcn: .1 (a. b.) 54 . . . . 56

2 (a. b.) 54 . . . . 48
3 (a. b.) 65 . . . . 62

Middelskolen: 1 (a. b.) 63 . . 58
9 (a. b. c.) 80 . . . 7 5
3 (a. b.) 66 63
4 (a. b. c.) 78 . . . . 79
5 (a. b. c.) 81 . . . . 81
6 (a. b. c.) 65 . . . . 66
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September 1887 April 1888.
Latingymnasiet: 1 30 ... 29

2 22 22
3 26 ... 24

Realgymnasiet: 1 13 ... 12
2 14 ... 13
3 14 ... 13

Tilsammen 725 701
B. Disciplenes g j e n n 8 m S n i ts a I d e r ved begyndel
sen af skoleaaret stiller sig i de forskjellige 

klasser s a a1e d e s :

616 fra Kristiania,
30 < andre norske byer,
76 « landdistrikterne, 

3 « udlandet.

Smaaskolen:: 1 6 far (normalalder 6 aar)
2 ( —5— 7 > )
3 ( ------- 8 > )

Middelskolen: 1 9^ ( — 9 aar)
2 10^ ( — 10 < )
3 11 ( — 11 > )
4 ( ---s--- 12 > )
5 13^ ( —*— 13 > )
6 !4^ ( -5- 14 » )

Latingymnasiet : 1 1 opr ( — 15 » )
2 161\ ( — 16 » )
3 17 A ( — 17 > )

Realgymnasiet : 1 1514 ( — 15 » )
2 17 ( — 16 > )
O 17H ( — 17 » )

C. Disciplenes fo r deling efter hjemstavn:

IV. Fag- og timefordeling.
Omstaaende tabeller viser, hvorledes fagene i de forskjellige 

klasser har været fordelt mellem lærerne; de ved lærernes 
navn tilføiede tal betegner fagets ugentlige timetal i klassen:
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A. Latin- og real-

ij Religion. Norsk. Tysk, Latin, Græsk. Fransk.

3 L. G. Michelet2 ; G rot er ud

2 L.G. Michelet 2, Norby 4 Grøte
rud 10

Aars 5 
Grøternd

I K. Nico- 
i laysen 2 
! K. Nico-

L. G. Ellefsen 1 :A.Aubert3 Voss 1 . V. AubertO Grøterud K. Nico-
9

■ Fleischer 3a Ellefsen ‘i V. Aubert 3 Ilofgaard 3.Ilofgaard 7

b: Michelet Ho ugen 32 jA. Anbert3 Ubberud 3 Skattum 7 t ; i6 M

6 M

5 a! d^£<m2 |A-An^ v°ss 3 j Voss 8 : j

- vii <• n ! Heverdahi E. Nico- 1 Heyer- I |
o M.b ) Ellelsen 2; - 3 layse„ 3 ■ 8 ; . i .

4 M. a. -Ellefsen 2 jA. Aubert4 Ubberud 4: ' dahl 8
a M »l- -jacou- vig- All- : Vig- An- • v o :

sen 2. i derssen 4 derssen 4 : ° ;

3 R. G. Michelet 2

2 R. G. Ellefsen 1.

1 R. G. Michelet 1

6 M. c. Michelet 2

5M.b. ) Ellefsen 2

5« P Vi«' A”‘
OW~ derssen 2

Ja^ob'
J sen 2

4. M. C. Ellefsen 2'

i Engelsk. Tegning.

i Norby 4 i i ,E- Nic0‘ iSpjeldnæsl; Brekke 2

Norby 4 ! r i ■ 4jSpjeldnæs l K.Nieo-
B1.ekke 1 1 n ! lftyseu 2

Holgaard laysen l.J A Do. 1 J
3 i 3 1 Do. 1 2

Öednüen E. Sk-.,- ■ ~ke 5 , Wto F,elKher3
_o laysen 4.1 i 1

n^mlahl k Nico- i
<■> laysen 5. | —

Ellefsen 3 Ellefsen 5Fleischer oi Speklnæs .
Vig- An- i Vig-An- L. . , ' J Spjeldnats :
derssen 4 i dejsen 4 5; 2

A. Aubert 4? Eico; i E- Nieo' ! Spjeld næs
: laysen 4. • laysen 5 i 2

5 M. b. og 4 M. b. er kombinerede latin- og engelsk-klasser.

Gymnastik Lunde: 3L. G. og 3 R. G. 3 t.: Wertfe: 2 L. G., 2R.G.
1 L. G., 1 R. G. 3 t.; Clausen; 6 M. 3 t.; 5 M. 3 t.; 4 M. 3 t.
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afdelingen.

Sang Lammers: gymnasierne 3 t.; 5 M. I t. ; i M. 2 t.

Historie. Geografi. Naturfag. Mathematik 
og regning Skrivning.

3 L. G? Schjølh 3 Johannesen 3

2 L G. Norby 3 Johannesen 3

1 L G. Norby 3 Johannesen 2

6 M. a. Bj. Jacobsen 3 Skattnm 2 Schøyen 2 Schøyen 5

6 M. b. S kalt um 3 Skattnm 2 Schillernd 2 Schillernd 5

5 M. a.' Bj. Jacobsen 3 Skattnm 2 Johannesen 3 Johannesen 6

5M.b.*) Bj. Jacobsen 3 Hals 2 Henrichsen 3 Hals 6

4 M. a. Ellefsen 2 Skattnm 2 Chr. Jacob
sen 2 Hals 6

4M.b.*/Chr. Jacobsen2 J nhannesen 2 Chr. Jacob
sen 2 • Schillernd 6

II
3 R. G. Schjøth 3 Henrichsen 1 Henrichsen 5 . Holst 5

1
2 R. G.

Norby 3 Johannesen
Schillernd 

; 4
' 5

1 R. G. 1 1 1
5 Johannesen 5

6 M. c. Norby 3 Schillernd 2 Schillernd 2 Hals 6

5M.b.*j Bj. Jacobsen 3 Ilals 2 Henrichsen 3 Hals 6

5 M. c.
.1

Bj. Jacobsen 3 Nenberth 2 Henrichsen 3 Hals 6

4M.b.*) Chr. Jacobsen 2 Johannesen 2 
I

Chr. Jacob
sen 2. Schillernd 6 Thorsen 1

4 M. c. Hougen 2 Nenberth 2 Chr. Jacob
sen 2 Hals 6 Thorsen 1
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B. FælleS-

Gymnastik Clausen : 3 M. 3 timer; 1 M. 3 timer.
Lunde: 2 31. 3 timer.

1 Religion Norsk. Tysk. Historie.

3 M. a. |i Chr. Jacob- 
sen 3 Hougen 5 j Hougen 5 Gulbrandsen 3

3 M. b. Spjeldnæs 3 Fredriksen 5 i Fredriksen 5 Chr. Jacob
sen 3

2 M. a. ^Gulbrandsen 3 Ubberiid 5 Ubberud 5 Spjeldnæs 2

! ■ 
ro

 ro 
I ? 

. i Chr. Jacob
is sen 3

1| Chr. Jacob- 
|| ser. 3

1
Hougen 5 llongen 5
... 1 . ...... j____________

Fredriksen 5 i Fredriksen 5
_____.... ■ .. .......... ..

Gulbrandsen 2
—...---.........

Spjeldnæs 2

1 M. a. JGulbrandsen 3 «Schollert ; Schollert 4*) Kopstad 3

1 M. b. )i Nestaas 3 Ellefseu 5*)  ; Ellefsen 4*)
•__ ... ........ ...

Nestaas 3

3 Sm. a.
i; .........—
:Aug. Holstad 3

i
Aug. Holstad 8:i

Aug. Holstad 3

3 Sm. b. ij Schollert 3 Schollert 8 | ' Schollert 3

2 Sm. a i|Agn. Holstad 3 Agn. Bolstad 9;

2 Sm. b. •i Nestaas 3 Nestaas 9 j

1 Sm. a.
ir-------- -----—
HTliea Jensen 3 Thea Jensen 9^

1 Sm. b. jl Kopstad 3 Kopstad 9 ■

*) I første halvaar 9 timer norsk; tysk begynder ikke førend i 2det 
halvaar.
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afdelingen.

Sang Gulbrandsen : 3 M. 2 timer; 2 M. 1 time; 1 M. 1 time.

Geografi. Naturfag. Regning. Skrivning. Tegning.

3 M. a. Gulbrandsen2 Chr. Jacob
sen 2 Wang 5 Wang 2 Spjeld

næs 2

3 M. b. Neuberth 2 Chr. Jacob
sen 2 Neuberth 5 Wang 2 Spjeld

næs 2

2 M. a. Nestaas 2 Chr. Jacob
sen 2 Spjeldnæs 3 Gulbrandsen2 Spjeld

næs 2

2 M. b. Schollert 2 Chr. Jacob
sen 2 Neuberth 3 Wang 2 Spjeld

næs 2
2 M. c. Schollert 2 Chr. Jacob

sen 2 Thorsen 3 Thorsen 2 Spjeld 
næs 2

1 M. a. Gulbrandsen3 Thorsen 4 Wang 4

1 M. b. Kopstad 3 AV ang 4 Gulbrandsen!

3 Sm. a. Aug.Holstad3 Aug. Holstad! Aug.Holstad3

3 Sm. b. Schollert 3 Wang 4 Wang 3

2 Sm. a. Agn.Holstad3 Agn.Holstadä Agn.Holstad!

2 Sm. b. Nestaas 3 Nestaas 5 Gulbrandsen!

i Sm. a. Thea Jensen 6 Thea Jensen 6

1 Sm. b. Kopstad 6 Kopstad C
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V« Undervisningen
har i det forløbne aar i det væsentlige gaaet frem efter samme 
plan som før. Iler meddeles en oversigt over, hvad der gjen
nemgaaes i de forskjellige fag:

i. SmaaskoleiV)

Religion.
1 Sm. (3 timer ugentlig). Det vigtigste af 1ste ^Mosebog 

og derefter de vigtigste afsnit af Jesu liv fortælles saaledns, at 
børnene forstaar det og kan fortælle det igjen. Bibelske bil
leder forevises. Nogle lette salmevers læres.

2 Sm, (3 t. ugentlig). De vigtigste begivenheder af det 
gamle og det nye testamente fortælles (i tilslutning til Vogts 
mindste bibelhistorie) og gjenfortælles. Bibelske billeder fore
vises. Budene gjennemgaaes i samtale med disciplene. Nogle 
lette salmevers læres.

3 Sm. (3 t. ugentlig). I denne klasse begynder man med 
lærebog: Vogts mindste bibelhistorie; det, som skal læses ef
ter bogen, for'ælles først, og nødvendige forklaringer gives; man 
læser det gamle testamente. Af katekismen læses de tre første 
parter uden Luthers forklaring. Baade bibelhistoriens fortæl
linger og katekisme-gjennemgaaelsen giver anledning til samtaler, 
under hvilke man søger at opnaa, at det, som gjennemgaaes, 
faar betydning for hornenes eget liv.

Norsk.
1 Sm. (9 timer ugentlig). Lyd- og skrive-læsemethoden føl

ges; eleverne lærer at læse sammenhængende latinsk og gotisk 
tryk samt at skrive latinsk skrift. Undervisningen følger gan"

•) Det ugentlige timetal er for smaaskolens klasser sat til 24. Herved 
er dog at merke, at der i disse klasser hver dag fragaar ialt hen- 
irnod en time til frikvarter (leg paa gaardspladsen), samt at 1ste 
klasse i de første uger af skoleaaret, som for denne klasse begynder 
1ste september, kun er paa skolen 3 timer daglig. 
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gen i Eriksen og Paulsens læsebog, 1ste del, femte ud
gave; men først i november tages læsebogen i brug til læs
ning af eleverne. Der lægges fra forst af vegt paa noiagtig, 
lydrigtig læsning; skilletegnene og deres betydning for mening 
og tonefald forklares.

Afsrift efter læsebogen begynder i midten af skoleaaret, 
først paa tavle, siden i dobbeltlinjeret skrivebog; der skrives 
altid med betegnet stavelse-deling.

Nogle eventyr fortælles og gjenfortælles; man opnaar her
ved, naar eventyret vadges med skjon, at forøge børnenes sprog- 
forraad paa en let og naturlig maade og vænner dem tillige til at 
bruge sit sprogforraad i fortælling. Nogle lette vers læres udenad.

2 Sin, (9 t. ugentlig). Eriksen og Paulsens læsebog, 
2den del, 1ste afdeb'ng. Leksen til næste dag (omtrent 1 side 
til hver dag) læses op af læreren, og nødvendige forklaringer gives. 
Den følgende dag læses først dagens lekse af gutterne; indhol
det af det læste gjenfortælles, og man samtaler om det, hvor
under det da vil vise sig, om eleverne har forstaaet, hvad der 
den foregaaende dag blev forklaret. Der lægges megen vegt 
paa høi, klar læsning og naturlig udtale. Skilletegnenes betyd
ning for mening og læsning forklares og indøves. Enkelte digte 
læres udenad, tildels med melodi.

Flere gange om ugen afskrift efter læsebogen med stavelse
deling, i begyndelsen kun paa skolen, senere ogsaa som hjemme
arbeide; i 2det halvaar begyndes med øvelser i diktat.

3 Sin. (8 t. ugentlig). Eriksen og Paulsens læsebog, 
2den del, 2den afdeling. Fremgangsmaaden som i 2 Sm. 
Der fortsættes ogsaa med afskrift efter læsebogen og derhos med 
øvelser i diktat, i forste halvaar en gang, i 2det halvaar to 
gange om ugen. I forbindelse hermed gjennemgaaes de vig
tigste ordklasser: substantivet med dets kjendeord artik
lerne, verbet med dets kjendeord infinitivsmerket; derefter 
som bestemmelse til substantiverne adjektivet og som be
stemmelse til verberne adverbiet; pronomener, præpositio
ner og konjunktioner kan ogsaa omtales. Ordenes forskjellige 
brug paavises gjennem eksempler; definitioner indøves ikke.
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Historie.
3 Sm. (3 timer ugentlig). I tilslutning til S. Petersens 

fortællinger af fædrelandets historie fortæller læreren norske 
gude- og heltesagn og det vigtigste af den ældste historie, og 
eleverne fortæller igjen, hvad de saaledes har hort. (Det for
udsættes ikke, at eleverne skal læse lekser hjemme eller i det 
hele anskaffe Petersens hog).

Der* fortælles om: Enkelte guder og deres boliger i As- 
gaard, Loke og hans æt, Balders dod, Lokes straf, Thor hen
ter sin hammer. Thors færd til Jotunheim, 'Thor paa fiske, 
Thors kamp med Hrungner. — Fridtjov og Ingeborg, Ragnar 
Lodbrok, Rolf Krake*). —Halvdan Svarte, Harald Haarfager og 
Ragna A di Isdatter, Harald vinder Norges rige (Herlaug og Rollaug, 
slaget i Hafsfjord), Hank Haabroks Englands-færd, Haraids søn
ner, Erik Blodøks, Haakon Adclstensfostre tages til konge. Om 
asadyrkelsen. Haakon paa Frostathing. Blotgilderne paa Lade 
og Mæren. Slag paa Fredø og Fitjar. Harald Graafeld og hans 
brødre. Harald Graafelds død. Jomsvikingernes færd til Norge. 
Slaget i Hjørungavaag. Olav Trygvessøns fødsel og ungdom. 
Olav kommer til Norge. Bøndernes opstand mod Haakon Jarl. 
Olav tages til konge. Harald Grenskes død. Olav paa Gula- 
tinget. Olav og Sigrid Storraade. Olav reiser til Vendland. 
Danekongen, sveakongen og Erik jarl ved Svolder. Skibene 
fanges. Svolderslaget. Jarlerne Erik og Svein. Vinland findes. 
Olav Haraldssons ungdom. Olav gjester Aasta. Vore forfæ
dres huse og daglige liv. Olav tages til konge. Torgny lagmand 
paa Upsalating. Olav og hans halvbrodre. Olav fanger fem 
fylkeskonger paa Ringsaker. Rørek og Svein. Rørek og Finn Litie. 
Rorek forsøger at myrde Olav. Roreks islandsfærd. Gud- 
brandsdølerne tager den kristne tro. Asbjørn Sigurdsson og 
Thore Sei. Thore Seis drab. Erling Skjalgssøn faar ti
dende om Thore Seis drab. Thorarin Nevjulvssøn og Asbjørn 
Selsbane. Asbjørn bliver forligt med kongen. Asbjørn Selsbane 
dræbes. Knut den mægtige kræver Norges rige. Slaget i Hel-

♦ ) Disse fortællinger af gudesagn og heltesagn agtes herefter henlagt 
til 2det halvaar i 2den Sm., saaledes at en del af de norske timer 
anvendes hertil.
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geaa. Erling Skjalgssons fald. Olav forlader Norge. Bjorn 
Stallar reiser til Olav. Olav forlader Gardarike. Olav kommer 
tit Norge. Olavs skalder. Arnljot Gelline. Slaget paa Stik
lestad. Thormod Kolbrunarskalds dod. Olavs lig. Svein Knuts
son. Olavs hellighed. Magnus tages til konge. Kalv Arnes
son og Einar Tambeskjælver. Magnus giver Svein jarlsnavn. 
Slaget paa Lyrskogshede. Harald i Myklegaard. Magnus og 
Harald deler kongedømmet. Magnus’s død. Harald og Einar 
Tambeskjælver. Slaget ved Nisaa. Slaget ved Standfordbro.

I det hele faar man altsaa gjennemgaaet Norges ældste 
historie indtil Harald Haardraades dod. Der lægges imidlertid 
paa dette trin ikke saa megen vegt paa at meddele sam
menhængende historisk kundskab eller paa. at ordne det stof, 
som er gjennemgaaet, til samlet oversigt. Hovedsagen er: 
eleverne horer med glæde disse fortællinger om vore fædres liv; 
de følger med stor interesse sagaernes livlige skildringer og den 
greie, hjemlige fortælling, og de vil gjerne fortælle igjen selv. 
Under dette udvides deres forestillingskreds, sprogstoilet foroges, 
og de faar ogsaa ovelse i at bruge det sprogforraad, de har.

Geografi.

2 Sin. (3 timer ugentlig). Undervisningen foregaar mundt
lig med globus og kort som hjælpemidler. Idet man gaar ud 
fra det nærmestliggende, det, som eleverne kjender, forklares de 
vigtigste geografiske begreber. Alan fortæller om jordens bevæ
gelse, dens skikkelse og lidt om andre himmellegemer. Der 
gives en kort oversigt over Europa; om Norge, og Sverige for
tælles noget fuldstændigere. Fra først af medtages kun ganske 
faa navne, senere efterhaanden noget liere.

3 Sm. (3 t. ugentlig). En noget udførligere gjennem. 
gaaelse af himmellegemerne, jordens bevægelse, naturforhold, 
klima og vegetation.

En kortfattet gjennemgaaelse af de enkelte europæiske 
lande, deres beskaffenhed, næringsvcie og størrelse; byer, hoved- 
stædernes størrelse; de større bjergkjeder og fioder.

3
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Regning.
i Sm, (6 timer ugentlig). Øvelse i læsning og skrivning 

af tallene indtil hundrederne; først 1—9; ved overgangen fra 9 
til 10 («enti») o. 1. bruges kugleramme med større og mindre 
kugler som anskuelsesmiddel; naar tallene 1—100 er indøvet, 
begynder man med addition (tildels ogsaa subtraktion) ved 
rækketælling, først som hovedregning, siden ogsaa paa tavler; 
der anvendes stadig praktiske eksempler.

2 Sm. (o t. ugenti.). Der fortsættes med øvelser i at læse 
og skrive tal og med addition ved rækketælling; med subtrak
tion begyndes for alvor efter jul og nogle maaneder senere med 
multiplikation (kun med ensifret multiplikator). Neuberth’s 
regn etabel benyttes. Der regnes først paa tavle, siden i regne
bog; ved siden deraf hovedregning.

3 Sm. (4 t.). Do fire regningsarter i ensbenævnte tal gjen- 
nemgaaes. Først repeteres addition og subtraktion, og derefter 
multiplikation; efter jul gjenuemgaaes division (indtil med tre
sifret divisor). N eu b e r l h’s regnetabel.

Skrivning.
i Sm. (0 timer ugentlig). I begyndelsen benyttes tavle; 

den rigtige stilling indøves; man begynder med at skrive 
streger, derpaa tal og endelig bogstaver, etterhvert som lydene 
læres i norsktimerne.

I november tages 1ste hefte af Thorsen og Wangs 
skriveboger i brug. Ved siden af førskriftsbogen bruges ovelses- 
bog, hvori grundtrækkene først læres og indøves efter forskrift 
paa vægtavlen. , Grundtrækkene til de smaa latinske bogstaver 
og disse selv indøves.

2 Sm. (4 t.). 1ste hefte af Thorsen og Wangs skrive
bog (repetition) og øvelsesbog nr. 1; øvelsesbogen benyttes saa- 
ledes, at der i 1ste halvaar skrives korte ord med smaa for
bogstaver af lignende art som i sidste del af skrivebogens 1ste 
hefte; i 2det halvaar gjenuemgaaes de store bogstaver — som 
forberedelse for 2det hefte af skrivebogen.

3 Sm. (3 i.). Thorsen og Waugs skrivebog, 2d et hefte, 
og øvelsesbog nr. 1. I øvelsesbogcn skrives i 1ste halvaar
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længere ord med smaa forbogstaver; i 2det halvaar skrives korte 
ord med store forbogstaver — som forberedelse for skrive
bogens 3dje hefte.

II. Middelskolen.

Religion.

I .11. (3 timer ugentlig). Det nye testamente læses og re
peteres efter Vogts mindste bibelhistorie; fortællingerne er til
dels udfyldt ved læsning i bibelen. Katekismens tre første par
ter gjennemgaaes med Luthers forklaringer og repeteres (Od
lands udgave); leksen gjennemgaaes og forklares under sam
tale med eleverne, før den læres. Salmevers, som passer til 
fortællingen i bibelhistorien eller til katekisme-undervisningen, 
læres udenad.

2 M. (3 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler indtil 
Ruths bog; i forbindelse hermed læsning i bibelen. Katekis
mens sidste parter gjennemgaaes, og alle fem parter repeteres; 
ogsaa her forklares leksen under samtale med eleverne, før den 
læres. Fra kirkeaarets begyndelse gjennemgaaes i hver uge 
evangeliet (den ældre række) for følgende søndag (og festdage). 
Enkelte salmevers læres udenad.

3 M. (3 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra 
Ruths bog til det nye testamente; i forbindelse hermed læs
ning i bibelen. Katekismens fem parter repeteres; af «Senten
ser af Guds ord» gjennemgaaes en større del, navnlig de, som 
er optaget i Pontoppidans forklaring. Gjennemgaaelsen af søn
dags-evangelierne fortsættes. Enkelte salmer læres.

4 M. (2 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra det 
nye testamente indtil «palmesøndag». Pontoppidans for
klaring (Sverdrups udgave) 1ste part, med forbigaaelse af det 
indcirklede. Gjennem hele skoleaaret anvendes den ene time 
til bibelhistorie, den anden til «forklaringen».

5 M. (2 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler: fra 
«palmesøndag» og ud; repetition. Af «forklaringen» (Sver- 

3* 
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drups udgave) læses og repeteres 2den part, med forbigaaelse 
af det indcirklede.

6 SI. (2 t.). «Forklaringen* (»Sverdrups udgave) læses 
ud, fremdeles med forbigaaelse af det indcirklede, og repeteres. 
Vogts bibelhistorie for borgerskoler repeteres.

Norsk.
I S. (I første halvaar 9 timer ugentlig, i 2det halvaar o 

timer). Eriksen og Paulsens læsebog, 2den del, 3dje af
deling. Leksen til næste dag gjennemgaaes, og der gives ele
verne anledning til at spørge om ting, som de ikke forstaar. 
Dagens lekse læses; der samtales om indholdet, og ofte gjenfor- 
tælles det læste. Der lægges vegt paa, at der læses hoit og ty
delig, med forstaaelse og naturlig udtale. Enkelte digte læres 
udenad.

Begyndelsesgrundene af grammatiken indøves under benyt
telse af Jensens eksempelsamling og Hofgaards norske 
grammatik. Man begynder med at vise, hvorledes alle ting 
har sit navn (substantiverne), derpaa viser man, hvorledes 
der kan fortælles om alt det, som nævnes (verberne; for
tællende sætning). Med substantiverne og verberne følger 
deres kjendeord: artiklerne og infinitivsmerket. Der
paa gjennemgaaes de nærmere bestemmelser til substantivet 
(adjektiverne) og til verbet (adverbierne), og det paa
vises, at saadanne bestemmelser ogsaa kan bestaa af et substan
tiv, som føies til ved en præposition (adjektivisk komple
ment og adverbialt komplement). Ved gjennemgaaelsen af pro
nomen erne fremhæves deres forskjellige brug (substantiviske 
pronomener og adjektiviske pronomener). Af k o n j u n k t i o n e r 
medtages de vigtigste sideordnede; af de underordnede nævnes 
nogle eksempelvis i forbindelse med gjennemgaaelsen af de re
lative pronomener (bisætninger).

Sætningens hoveddele indøves; fra først af subjekt og 
enkelt prædikat, senere ogsaa u s e 1 v s t æ n d i g e v e r b e r med 
prædi .katsord og transitive verber med objekt. 
Forst naar præpositionerne er indøvede, forklares, at navnet 
paa den person, for hvem noget gjøres, ogsaa kan føies til uden 
præposition (h e n s y n s b e t e g n e 1 s e).
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Af Jensens eksempelsamling benyttes de første 19 sider; 
af Hofgaards grammatik gjennemgaaes indledningen §§ 1—23 
og 71, 73, 76—80 (af afsnittet om verberne; verbets tider i 
aktiv bor indøves i 1ste halvaar).

Øvelser i diktat, i 1ste halvaar 2 gange om ugen, i 2det 
halvaar dels 1, dels ogsaa 2 gange; skilletegn dikteres af læreren 
(deres betydning forklares). Af Aars’s retskrivningsregler gjen- 
nemgaaes §§ 1—6, 9, 12 — 13, 15—49; diktaterne vælges saale- 
des, at de regler, som gjennemgaaes, ved dem indøves.

2 II. (5 tj. Eriksen og Paulsens læsebog, 3dje del; 
det udvalg læses, som i fortalen til 5te udgave er opfort for 
denne klasse. Gjennemgaaelse af leksen og fremgangsmaaden 
i det hele som i 1ste M.; dog bliver her mindre tid til gjen- 
fortælling. Enkelte digte læres udenad (f. eks. Raad for uraad, 
Dyre Vaa, Sinklarsvisen, Kong Harald og islændingen, Smeden 
paa Helgeland).

Af Hofgaards norske grammatik repeteres §§ 1 — 23; der
efter læses § 111, og man begynder gjennemgaaclsen af sæt
ningslæren: om hovedsætninger og bisætninger, §§ 143—145; 
om substantiviske bisætninger, 146 og 147; om adjektiviske 
bisætninger § 151, om adverbiale bisætninger, §§ 153 — 461; der 
lægges vegt paa, at eleverne opfatter ordstillingens betydning, 
og § 167 gjennemgaaes derfor, medens man holder paa med 
hovedsætningerne, senere ogsaa §§ 168 og 169. Samtidig med 
denne gjennemgaaelse af sætningslæren læses i ganske korte 
lekser det vigtigste af formlæren, idet man ganske forbigaar §§ 
31—39, 67, 99—103. Anmerkningerne læses ikke, hverken i 
formlæren eller i sætningslæren. Til analyse anvendes i den 
første tid Jensens eksempelsamling, senere mest historiske 
stykker i læsebogen; ved siden deraf øves eleverne stadig i selv 
at danne eksempler. Man lægger særlig vegt paa at indøve, 
hvad der læres om hovedsætninger og bisætninger, men ogsaa 
den enkelte sætning analyseres; det, som or læst før, holdes i 
øvelse, og man forbereder det, som skal læres i næste klasse ved 
at forklare andre sætningsdele (som maalsbestemmelse, tidsbe
stemmelse, udfyldende infinitiv o. 1.), naar eksempler derpaa 
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forekommer. Øvelser i skriftlig analyse giver paa dette trin 
meget godt udbytte, naar de drives med forsigtighed.

Diktat 1—2 gange om ugen. Ved siden af den fortsatte 
indøvelse af Orthografien med stadig henvisning til Aars’s ret
skrivningsregler har man lagt særlig vegt paa at indøve brugen 
af komma øg semikolon ; for at naa fuld forstaaelse og sikker
hed har man tildels brugt under diktaten at lade eleverne stanse 
og analysere hver enkelt periode.

3M. (5 t.) Eriksen og Paulsens læsebog. 3dje del. 
I det væsentlige læses det udvalg, som i fortalen til 5te udgave 
er opført for denne klasse. Vanskeligere stykker oplæses og 
gjennemgaaes i forveien; eleverne maa forberede sig hjemme; 
der samtales om det læste, og tildels anvendes ogsaa. her gjen- 
fortælling, Enkelte digte læres udenad (f. eks. Smeden og ba
geren, Olav Trygvessøn, Gjæterguttens sang, Haldenserne, Ivar 
Huitfcldt, Ja vi elsker dette landet).

Af Hofgaards grammatik repeteres det, som i 2 M. er 
gjennemgaaet af sætningslærc og formlære; fremdeles læses om 
den enkelte sætning og dens dele 11'2—142; af anmerknin- 
gerne medtages kun ganske faa (§ 1.12, anm. 2; .117 anm.; 
138 anm. 2; .141 anm. 1). Til analyse benyttes historiske styk
ker i læsebogen; man indøver sætningsdelene og sætningsforbin
delsen i kortere eller længere perioder. Tilstrækkelig øvelse 
for eleverne kan vanskelig naaes uden skriftlig analyse.

Diktat 1 gang om ugen med indøvelse at den fuldstændige 
tegnsætning. I 2det halvaar gives hver anden uge en kortere 
gj enfortælling, hvortil stoffet meddeles eleverne gjennem 
fri fortælling (ikke oplæsning).

4 .11. (4 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 3dje del 
Af det udvalg, som i fortalen til 5te udgave er opført for 4 M., 
læses en større del. Ved siden deraf forelæses tildels af lære
ren, men mest af eleverne fortællinger og skildringer; i to af 
klasserne er saaledes læst stykker af Njaals saga og eventyr af 
Asbjørnsen og Moe, i den tredje ligeledes eventyr og derhos et 
par af Meltzers folkelivsbilleder og skildringer af naturen og 
livet fra andre kanter af landet. De nødvendige ordforklarin
ger og saglige oplysninger gives under læsningen, og elevernes 
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tilegnelse heraf prøves ved spørgsmaal (eleverne bor til støtte 
for hukommelsen have en anmerkningsbog. hvor navnlig ukjendte 
ord indføres). Eleverne maa forberede sig hjemme; de maa 
fortælle indholdet, af det stykke, do har læst; tildelsoves ogsaa 
i gjenfortælling af et stykke, som er forelæst Digte læres 
udenad efter nøiagtig gjennemgaaelse; i to af klasserne har lære
ren bl. a. ladet eleverne i læsebogen slette alle stumme medlyd i 
do digte, som skal læres. I en af klasserne er ogsaa adskillige 
prosastykker lært udenad.

Til grammatik og analyse anvendes i regelen 1 time om 
ugen. Af Hofgaards grammatik gjennemgaaes formlæren; 
til analyse benyttes læsebogen og tildels de skriftlige arbeider; 
der analyseres ogsaa skriftlig.

Til skriftlige øvelser anvendes i regelen 1 time om ugen: 
diktat, gjenfortælling (tildels udvidet eller forkortet fortælling), 
omskrivning af lette digte, lette fortællinger og skildringer. 
Stilopgaver: Et brev til min lærer. — En landtur. — Nu kom
mer juleferierne. — Lille Antons første skoledag — Mit klasse
værelse. — Min kjæreste vinterfornøielse.—Paa skoitedammen. 
— Skolens fridag. — Min hundehvalps historie fra dens fød
sel til dens sørgelige endeligt. — Fortæl lidt om, hvad du 
morer dig med om vaaren. — Et frikvarter i skolegaarden.

5 IL (3 t.). Eriksen og Paulsons læsebog, 3djo del. 
T den ene klasse er hest dot meste af det udvalg, som i for
ord til 5te udgave opføres forj^ AI., og Heggtveits «Fra Nor
dens natur og folkeliv» er benyttet til læsning fra kathedrec; ide 
andre er ogsaa læst en større del af udvalget for klassen og efter 
Eriksens «Udvalg af danske og norske forfattere», 1ste del, 
Holbergs «Den politiske kandestøber». Nogle digte læres 
udenad. Om de vigtigste forfattere læres, hvad der meddeles 
i læsebogens «Oplysninger om forfatterne».

I en af klasserne har hver gut holdt et foredrag; i denne 
klasse har man ogsaa forsøgsvis gjennemgaaet versarterne, 
Hofgaards grammatik §§ 170—178. Det har vist sig, at 
denne gjennemgaaelse passer vel saa godt paa et tidligere trin 
som i 6 M., og herved indvindes da nogen tid i afgangsklassen.



40 Aars og Voss's latin- og realskole. ;18S7

Al' Hofgaards grammatik gjotmemgaaes sætningslæren i 
sammenhæng; analyse efter læsebogen, tildels skriftlig. 'Pil 
skriftlige arbeider og deres gjennemgaaelse er anvendt omtrent 
den halve tid; hveranden uge en hjemmestil, som tildels er 
gjennemgaaet i forveien paa skolen. Stilopgaver: De vigtigste 
oplevelser i mine sommerferier. — En tor i ferierne. — Mit op
holdssted i ferierne. —Om jernet og dets nytte. — En ildebrand. 
— En gadescene. — Hosten kommer. — Stortorvet i Kristia
nia og livet der.   Dige under jul. —• Hvad jeg af min kame
rats van’else knude slutte om hans karakter. — Hunden. — 
Om de fugle, som jeg kjender bedst. — En Tyge Brahes dag. — 
To venner. — Fortæl om de 4 aarstider. — En tur i sneveir 
(skolestil). — En sommerdag paa landet. — Før, under og 
efter et tordenveir. — Mine juleferier. — En snestorm. — Ikke 
alt er guld, som glimrer. — Herman von Bremen. — Naar 
vaaron kommer. — Om de dyr, mennesket mest bruger til træk
dyr. — Et besøg hos en fattig familie. — Vore vigtigste lov- 
tran- og deres nytte.

6 II. (3 t.) Læsning efter Eriksen og Paulsens læse
bog, 3dje del, og efter Eriksens ^Udvalg af norske og danske 
forfattere», første del. Der lagdes op til middelskolecksamen : 
P c t1 e r D a s s: Prestereiser i Nordland. Holberg: Discordia 
paa don hoic skole. Om den norske nation. Ambrosius 
Stub: Sommervise. Tu Hin: Maidagen (forkortet). Evald: 
Ved dødens komme. Wessel: Smeden og bageren. Brodne 
kar i alle lande. Til hr. Jens Baggesen. Baggesen: Da jeg 
var lille. O e h l en schl äg c r: Haakon Jarls død. Nils Jucll. 
W orgela nd: Norges natur. Et gammelnorsk herresæde. Me
nigmands juleønsker for Karl Johan. Lad-Hans. Kun daglig
dags er al din dont. Til min gyldenlak. Gnieren og drankeren. 
Welhaven: St. Olavs mildhed. Strilerne. En vise om hellig 
Olav. Det fredede træ. Aarsgardsreieu. For Norges seilere. 
Asbjørnsen: En nat i Nordmarken. Moe: Blind-Anne. 
Blømster-Ole. A. Munch: Brudefærden. Bjørnson: Ja, 
vi elsker dette landet. 1 en tung stund. Faderen. Ibsen: 
Terje Viken. Kong Haakons gildehal. Lie: Nordfjordhesten. 
Ivar Aasen: Dei gamle fjolli. Vinje: Gjeite.
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1 en af klasserne læstes Norbys «Digtarterne», i en dik- 
teredes et kort schema om digtarterne, i den tredje meddeltes 
det nodvendige mundtlig. I litteraturhistorie bruges ikke lære
bog; læsebogens »oplysninger« læses og udfyldes mundtlig af 
læreren. Af Hofg aards grammatik læses om versemaalene; 
ved siden deraf repetition.

En stil hveranden uge; opgaver: Den morsomste dag i 
sommerferierne. — Hvorledes jeg benyttede mine sommerferier 
(brev til en ven). — Den norske tisker. — Giv en skildring i 
store træk af naturen og livet i de nordlige polarlande (opgaven 
blev gjennemgaaet, for den blev skrevet). — En gammel sjo- 
mand fortæller om sit liv. — Fortæl lidt om seværdighederne 
ude paa Bygdø. — Høsten i Norge. — Hvilken historisk per
sonlighed tiltaler dig mest og hvorfor?— I jernbanekupéen. — 
Paa stortorvet. — Danmarks og Norges naturlige beskaffenhed. 
— Skomager, bliv ved din læst! — Sammenligning mellem 
hesten og kamelen. — Fortæl om de vigtigste maader at reise 
paa, deres fordele og mangler. — Fortæl om de 4 aarstider 
(tentamensstil). — Vore vigtigste husdyr. — Et norskvasdrag.— 
— Jagten i Norge. — Sammenligning mellem Kristian den 4de 
og Peter den store. — Fortæl i korthed om Terje Viken. — 
Lige under jul. — Fortæl lidt om Island og dets historie----En 
barndomserindring (skolestil). — De vigtigste begivenheder, som 
danner overgangen fra middelalderen til den nyere tid. — Den 
gjerrige og drankeren. — Fortæl om livet i byen og livet paa 
landet. — Vaaren i byen og paa landet. — Overrasket af uveir 
paa en fjeldtur. — Fra skydsskiftet (eller: et spændende øie- 
blik). — Det norske bøifjeld — Om jernbanen og dens nytte. 
— Ilden er en god tjener, men en slem herre. — Skoven ved 
de forskjellige aarstider. — Norges klima og dets indflydelse 
paa landets næringsveie. — Fortæl om dampen og dens vig
tigste anvendelse (skolestil). — Fortæl om vore almindeligste 
fri luftsi ege.

Tysk.
I Jl. (4 timer ugentlig i 2det halvaar.) Kr. Lassens 

tyske læsebog (2den udgave) til s. 1G. Der lægges vegt paa en 
korrekt udtale, paa sikkerhed i de forekommende bøiningsformer 
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og sikkert kjendskab til gloserne og deres skrivemaade. 2 
gange om ugen skriftlige arbeider: dels diktat, dels gramma
tiske øvelser, navnlig i verbernes boining.

2 M. (o t). Kr. Las se ns tyske læsebog (2den udgave). 
Efter repetition af det, som gjennemgaaes- i 1 M., fortsættes til 
«Anden afdeling» (s. 85) med forbigaaelse af s. 57—59 og en
kelte læsestykker. Lekserne gjennemgaaes stadig paa forhaand, 
og alle gloser, som hører til et stykke, læres udenad, for stykket 
gives i lekse. Efter Hofgaards tyske grammatik læses om 
substantivernes deklination, om adjektivernes sterke og svage 
boining og en del af pronomenerne.

Diktat 1—2 gange ugentlig i nær tilslutning til det netop 
læste; desuden øvelser i substantivernes og adjektivernes boi
ning og i 2det halvaar øvorsrettclsc af lette norske eksempler.

3 31, (5 t.). Kr. Lassons tyske læsebog fra «/Ynden af
deling» bogen ud (enkelte stykker forbigaaes: Der Specht, Die 
Schmetterlinge, Der Löwenzahn og enkelte digte); derefter er 
læst af Pauss og Lassens tyske læsestykker de ti første sider.

Efter Hofgaards grammatik repeteres det, som er læst i 
2 M., derefter læses det, som staar tilbage af pronomenerne og 
reglerne om kjonnet. De 6 klasser af sterke verber gjennem
gaaes efter grammatiken (monstrene for hver afdeling og de 
verber, som eleverne kjender for). Stil 2 gange (tildels 1 gang) 
om ugen; den enkelte sætning og dens dele indoves; lette bi- 
sætninger medtages.

4 JL (4 t.). Af Pauss og Lassens læsebog}  læses hen
ved 50 sider, tildels efter forudgaaende gjennemgaaelse. Hof
gaards grammatik: formlæren læses ud [anmerkninger ne for
bigaaes fremdeles) og repeteres; af syntaksen læses til genitiv. 
En .skolestil hver uge og ved siden deraf mundtlig oversættelse 
efter Knudsens stiløvelser.

*

5 JI. (3 t. paa latinlinjen, 5 t. paa engelsklinjen). Af 
Pauss og Lassens læsebog henved 60 sider. Hofgaards 
grammatik : formlæren repeteres; af syntaksen læses fra § 214 

*) Fra skoleaaret 1888—1889 benyttes Pauss og Lassens Tyske læse
stykker for 4de, 5te og 6te middelskoleklasse.
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(om genitiv) og ud om konjunktiv; anmerkningerne medtages 
kun, efter hvert som stilene giverj anledning dertil; stil 1—2 
gange ugentlig efter Knudsens stiløvelser og Hofgaards 
opgaver i tysk stil. I en af klasserne har undervisningen fol
en væsentlig del været fort paa tysk.

G II. (3 t. paa latinlinjen, 4 t. paa engelsklinjen). Læs
ning efter Pauss og Lassens læsebog, samt (i to af klasserne) 
efter Gerstäckers Irrfahrten og (i den tredje klasse) efter 
Hauffs Märchen, tildels ex tempore. Paa latinlinjen 1 stil 
hver uge efter Hofgaards stilopgaver, mest ex tempore; paa 
engelsklinjen 2 stile om ugen (1 ex tempore, en hjemme, den 
sidste i regelen fortsættelse af den forste). Repetition af 
II o fg a a r d s grammatik.

Latin.
4 11. (8 timer ugentlig). Af Schreiners grammatik det 

vigtigste af formlæren. Af Andersens læsebog 1ste afdeling 
og af 2den afdeling I (stedsbestemmelscr), 11 (participium). IH 
(gerundium og passivt verbaladjektiv). Gloserne i ordforteg
nelsen gives i lekse for det stykke, hvori de forekommer. 1 
begyndelsen modtoges alle eksempler, senere blev mange forbi- 
gaaet. )  De vigtigste syntaktiske regler meddeles mundtlig. 
1 å 2 timer om ugen anvendes til skriftlige øvelser paa skolen, 
hvorved dels eksemplerne i læsebogen benyttes, dels (og mest) 
eksempler, som skrives paa vægtavlen.

*

5 .11. (8 t.) Efter Andersens læsebog (med forbigaaelse 
af mange eksempler) gjennemgaaes de substantiviske bisætninger. 
Derpaa efter Voss’s udvalg af latinske klassikere 7 feltherrer 
af Gomel: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, 
Alcibiades (i den ene klasse isteden derfor Agesilaus) og Ly
sander; af Phædrus 203 vers (i den ene klasse 290 vers). Af 
Schreiners grammatik repeteret formlæren; læst og repeteret 
kasuslæren (i den ene klasse for en del kun efter stiløvel
serne). Hver uge én skolestil og én hjemmestil; Jo hans se ns 
stiløvelser.

*) Fra skolcaaret 1888—1889 benyttes læsebogens 2den udgave, hvor 
en del eksempler er udeladt.
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ß 11. (7 t.). Efter Voss’s udvalg 1ste og 2den bog af 
Cæsar og fabler af Phaførtis. Repetition af det hele pensum til 
middelskole-examen. Efter Sehr ei n c r s grammatik er det forhen 
læste repeteret; læren om hovedsætninger og bisætninger er 
gjennemgaaet efter Gj ør og Johanssons schema. Hver uge 
én skolestil og én hjemmestil, mest efter autograferede opgaver.

Engelsk-
4 II. (5 timer ugentlig). Brokke: Lærebog i engelsk for 

begyndere. Den i lærebogens forord angivne fremgangsmaade 
følges; først gjennemgaaes I. Udtale-øvelser, s. 1—11; der- 
paa IL Øvelsesstykker med oversættelse og Læ*se- 
stykker, s. 12—94 (i den ene klasse er forbigaaet s. 65—74: 
Rich. Beter the Pedlar). IV. Grammatik er gjennemgaaet i 
sammenhæng med øvelsesstykkerne og repeteret. .1 første halv
aar anvendes diktat til indøvelse af retskrivningen, i andet 
halvaar skrives stil (1 gang ugentlig) efter .111. Øvelser i 
oversættelse fra norsk (gjennemgaaet er s. 107—112).

5 .11. (5 t.). Brekke, Engelsk læsebog for middelskolens 
5te og 6te klasse; i den ene klasse omtr. 70 sider, i den anden 
noget mindre; af Løkkes større grammatik læses og repeteres 
formlæren; af syntaksen gjennemgaaes de vigtigste regler i til
slutning til stiløvelserne. Stil 1 gang ugentlig efter Knudsen 
og Løkkes stiløvelser; halvparten af stilen skrives paa skolen 
og resten hjemme; opgaven gjennemgaaes fra først af paa. for- 
haand ; efter rettelsen læres stilen udenad.

G M. (5 t.). Af Brekkes læsebog læses omtr. 70 sider 
efter forberedelse hjemme, omtr. 50 sider ex tempore; enkelte 
gange er eleverne øvet i at gjeufortælle den foregaaende dags 
lekse. Løkkes større grammatik læst ud (fra ubestemte pro
nomener) og repeteret; i syntaksen er adskilligt forbigaaet. 
1 stil om ugen efter Brekkes opgaver i engelsk stil; stilene 
begyndes paa skolen og fuldføres som hjemmearbeide; efter 
gjennemgaaelsen læres de udenad, — Af de 5 ugentlige timer 
anvendes 3 til oversættelse (2 t. efter forberedelse hjemme, .1 t. 
ex tempore) og grammatik, 1 til stilskrivning, 1 til gjennem
gaaelse af stil.
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Fransk.
(> JL (3 timer ugentlig). Af Knudsen og Wallems 

Fransk læsebog for begyndere læses omtrent 50 sider. Efter 
indøvelsen af de franske lyd gjenuemgaaes de systematisk ord
nede sætninger i læsebogen med tilsvarende lekser i Knud
sens grammatik. Lekserne læses op og oversættes tildels paa 
forhaand. Ved repetitionen af grammatiken indoves reglerne 
med stadige eksempler.

Historie
1 Jl. (3 timer ugentlig). De vigtigste begivenheder af 

Norges historie fra Magnus Barfod til Kalmarunionen fortælles 
af læreren og gjenibrtælles af eleverne. I 2det halvaar læses 
og repeteres Eriksens lille verdenshistorie til middelalderen. 
Historisk atlas benyttes.

2 Jl. (2 t.). Eriksens lille verdenshistorie fra middel
alderen og ud. Nissens Verdenshistoriens vigtigste begiven
heder til «Perserkrigene». Repetition (Eriksens verdenshistorie 
repeteres kun fra afsnittet om perserkrigene).

3 Jl. (2 t.). Petersen, Norges, Sveriges og Danmarks 
historie for middelskolen, 2den udgave ved G. Storm, fra 
begyndelsen til Kahnar-unionen. Nissens Verdenshistorie til 
middelalderen.

4 Jl. (2 t.). Eriksens Norges, Sveriges og Danmarks hi
storie fra Kalmarunionen til Fredrik II. Nissens Verdens
historie fra middelalderen til trediveaarskrigen.

5 M. (3 t.). Eriksens Norges, Sveriges og Danmarks 
historie, fra Fredrik II og ud. Nissens Verdenshistorie fra 
trediveaarskrigen og ud. Repetition.

ß JL (3 t.). Repetition af Eriksens Norges, Sveriges og 
Danmarks historie og af Nissens Verdenshistorie.

Geografi.
1 JL (3 timer ugentlig). Erslev, almindelig geografi, med 

forbigaaelse af indledningen.
2 IR. (2 t.). En kort indledning til geografien gjennem- 

gaaes i tilslutning til de forste blade af Erslcvs almindelig 
geografi. Derpaa læses og repeteres efter Geelinuydens geo- 
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grati for middelskolen (Årstals udgave) Australien og Afrika. 
Korttegning efter Årstals landomrids er tildels anvendt.

3 M. (2 t.). Efter Geclmuydens geografi (Årstals ud
gave) læses Amerika og Asia. Korttegning efter Årstals 
landomrids.

4 S. (2 t.). Efter Geelrnuydcns geografi (Ars tals ud
gave læses Europa indtil Rusland (exel.). Korttegning efter 
A r s t al s landomrids.

5 li. (2 t.). Efter Geelrnuydcns geografi fra Russisk 
Asien og ud om de fremmede verdensdele. Korttegning som for.

6 S. (2 t.). Geelrnuydcns lærebog repeteres, idet nu 
ogsaa indledningen medtages. Korttegning som før.

Naturkundskab *).

*) Man har foi' «naturhistoriens» vedkommende denne gang villet 
give en noget udførligere beskrivelse af fremgangsmaaden.

2 II. (2 timer ugentlig). Efter Sorensens Dyrrigets og 
planterigets naturhistorie læses om pattedyrene og fuglene. Un
dervisningen begynder med paavisning af forskjellen mellem kun
stige og naturlige legemer, fremdeles naturens inddeling i orga
niske og uorganiske legemer og i de tre riger. Idet man saa 
begynder paa dyrene, udfinder man af nogle af de mest kjendte 
former de vigtigste rækker: benradsdyr, skaldyr (eller leddyr) og 
bløddyr. Dernæst gjennemgaaes de høiere dyrs vigtigste or
ganer (benrad, muskler og sener, førdøielsesorganer, blodomløb 
og aandedræt, nervesystemet, sanseorganer, huden). Der be
nyttes herunder billeder af det menneskelige legeme, sammen
holdt med andre billeder; det hele gjennemgaaes mundtlig, saa 
kortfattet som muligt og paa en for alderstrinet forstandig 
maade. Til denne gjenncmgaaclse, som ansees nødvendig, for
at den senere undervisning om de forskjellige dyr skal give 
fuldt udbytte, bruges noget over en maaned. Derefter be
gynder man efter bogen med pattedyrene. Ved gjemmem- 
gaaelsen af de enkelte ordener, slegter og arter eftervises, saa- 
vidt ske kan, hvorledes dyret er skabt i forhold til sin leve- 
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maade (ikke blot tænder og fodder). Gutterne øves tildels i selv 
at paavise «hvorledes» (beskrive) og udlinde «hvorfor» ; dog 
bliver hertil ikke saa megen tid, som ønskeligt kunde være, og 
under gjennemgaaelsen af den nye lekse maa læreren mest 
paavise og forklare selv. JÜn saadan paavisning af «hvorfor» 
og «hvorledes» bringer interesse og liv i undervisningen. Ved 
siden deraf er det naturligvis altid morsomt, saavidt tiden til
lader det, at høre fortællinger og skildringer af vedkommende 
dyrs liv; læreren fortæller eller forelæser, fornemmelig af Brehm, 
og ogaaa gutterne faar lov til at fortælle om sine oplevelser.

Til støtte for undervisningen — baade ved forste gjennem- 
gaaelse og under repetitionen — benyttes skolens samlinger af 
naturalier og billeder; før undervisningen afsluttes, tages hele 
klassen med ind i samlingsværelset for endnu en gang at over
se navnlig fuglene.

3 11. (2 t.). Efter Sørensens Dyrrigets og planterigets 
historie læses om krybdyrene, fiskene og leddyrene samt om 
planternes ydre bygning.

Man begynder med botaniken; planternes «ydre bygning» 
gjennemgaaes efter lærebogen under benyttelse af billeder og 
indsamlede planter. Mundtlig medtages efterhaanden noget om 
den indre bygning og virksomhed, som maa ansees nødvendigt 
for forstaaelsen (lidt om celler og karstrenge, noget om nærings
dannelse ved lysets indvirkning, oplagsnæringen, om blomstens 
forhold til insekter og vinden, til regnen og om frøspredningen). 
Tilsidst øvelser i at beskrive planter dels med de lærte kunst
ord (der dikteres en samling termini, som medtager det, som 
i klassen gjennemgaaes), dels ogsaa i en mere fri paavisning af 
hvorfor og hvorledes; ved siden deraf nogen øvelse i at be
stemme planter efter Sørensens flora. Gutterne opmuntres 
ogsaa til at indsamle, bestemme, presse og beskrive planter. 
Til denne undervisning anvendes et par maaneder om høsten; 
men da det paa den tid snart er forbi med de levende planter, 
tages den op igjen mod slutningen af skoleaaret.
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I vinlerinaanederne gjennemgaaes klassens pensum i zoologi. 
Fremgangsmaaden er væsentlig den samme som i Ä M.

4 M. Efter Sørensens Dyrerigets og planterigets natur
historie læses om menneskets legeme og om de lavere dyr fra 
bløddyr; af botaniken repeteres om planternes ydre bygning; 
derpaa gjenemgaaes de vigtigste plantefamilier.

Man begynder med at repetere det. som i 3 M. er lært 
om planterne, og øvelserne i at benytte Sørensens flora fort
sættes. Gutterne opmuntres til selv at indsamle planter, be
stemme, presse og beskrive dem. Det er ikke saa let at faa 
alle med ; men naar man forst faar dem i gang, finder de gjerne 
fornøielse i dette arbeide. Beskrivelsen tilholdes de at udføre, 
før de ser efter i floraen (denne har heller ikke hel beskrivelse 
ved de enkelte planter, men ofte kun nogle mindre væsentlige 
kjendemerker, hvorpaa planten kjendes fra andre); ved beskri
velsen benyttes de i 3 M. dikterede termini. Plantefamilierne 
gjennemgaaes systematisk udover vinteren, og derunder maa 
man nøie sig med billederne øg herbarierne, som naturligvis 
ikke kan give en rigtig levende forestilling om planterne; dette 
søger man da. at bøde paa, naar sommeren kommer, ved at 
lade eleverne indsamle udviklede eller blomstrende planter i 
den udstrækning, hvori den knappe tid før examen tillader det.

Det er dog først, naar det naturlige system er gjennemgaaet, 
at man med mere frugt kan foretage botaniserture eller fore
vise et større antal planter, og det maa derfor ansces ønskeligt, 
at noget af tiden efter ferierne i 5 M. kunde anvendes til bota
nik, og at man i denne klasse kunde tilskynde til og kontro- 
Jcre en fortsat plantcindsamling. Botaniserture foretages mindst 
to gange med hvert kuld, en i slutningen af skoleaaret i 3 M. 
eller i begyndelsen af skoleaaret i 4 M. og en eller to ture mod 
slutningen i 4 M. Turene (om eftermiddagen) gaar almindelig 
op igjennem Vestre Aker, saaledes at man paa. veien kan iagt
tage mark-, krat-, sump-, bakke- og tilsidst skov vegetation. Gut
terne tilholdes at plukke og spørge for at faa greie paa, hvad 
de finder, som er ukjendt; af og til stanser læreren med flok
ken for at meddele et og andet. Eksemplarer af det fundne 



1888] Undervisningen. 49

lægges i en stor botaniserkasse, og oppe i skoven faar dens 
indhold en gjennemgaaelse i tilslutning til et og andet af det i 
aaret lærte; tilsidst repeteres navnene (art, familie), og et par 
øvelser med floraen tages med. Turene har været gjort med 
hele klasser ad gangen.

En tid over jul, naar plantefamilierne er gjennemgaaet, 
gjennemgaaes afsnittet om menneskets legeme. Man har for 
øie ved hjælp af billeder og mundtlig forklaring at gjore de 
omhandlede organers bygning og virksomhed saa anskuelig som 
muligt. I forbindelse hermed soger man at give gutterne be
greb om nogle enkelte sygdomme og forstaaelse af de almindelige 
sundhedsregler (f. eks. ved huden renlighedens betydning for ud
dunstningen og forebyggelse af smitte, ved munden vigtigheden 
af, at maden tygges godt og blandes med spyttet, samt tæn
dernes pleie, ved lungerne betydningen af god luft, ved musk
lerne arbeide, hvile, øvelse osv.).

Der anvendes til dette afsnit vel 2 maaneder; derefter gjen
nemgaaes det, som staar igjen af zoologien, de lavere dyr fra 
bløddyrene.

Repetitionen har det iaar været nødvendigt at indskrænke 
til en kursorisk oversigt med særlig gjenkaldelse i erindringen 
af enkelte vigtigere eller vanskeligere ting.

5 M. (3 t.). Henrichsens lærebog i fysik for middel
skolen. Af de paragrafer, som i lærebogens forord betegnes 
som henhørende til det valgfrie pensum, er medtaget flere, saa- 
ledes hele lyslæren, samt af varmelæren § 98 og af elektrici
tetslæren § 123 ; dette er skeet, fordi disse paragrafer i og for 
sig er interessante og lærerige, giver anledning til smukke eksperi
menter og uden vanskelighed kan rækkes med en ikke altfor 
tung klasse. Af eksperimenter er udfort alle de, som er nævnt 
i lærebogen, forsaavidt de kan udfores med skolens midler. 
Som regel har gjennemgaaelse og eksamination i leksen gaaet 
forud for eksperimenterne.

ß M, (2 t.). Hele middelskolens pensum er repeteiet ef
ter de almindelige læreboger: Henrichsens lærebog i fysik 
og Sørensens Dyrerigets og planterigets naturhistorie. Af 
eksperimenter i fysik er der kun udfort nogle enkelte, da tiden

4 
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er noget knap, og da det maa forudsættes, at eksperimenterne 
er foretaget i 5 M. Undervisningen i naturhistorie har, som sed
vanligt, v æret støttet til præparater og plancher; den sidste tid 
blev anvendt til beskrivelse og bestemmelse af planter; exkur
sioner foretoges ikke.

Regning og mathematik.
1 M. (4 timer ugentlig). I de første maancder af skole- 

aaret fortsat med øvelser i de fire regningsarter med ensbenævnte 
tal; senere gjenneragaaet de fire regningsarter med.uensbenævnte 
tal; Johannesens regnebog 1ste hefte.

2 M. (3 t.). Repetition af det i 1 M. gjennemgaaede; op
gaver efter Johannesens regnebog, 1ste hefte, s 55—81: 
Addition, subtraktion og multiplikation af brøk (i en af klas
serne kun addition og subtraktion). Ved siden afskriftlige op
gaver hovedregning; Neuber ths regnetabel.

3 H. (5 t.). Ålle fire regningsarter i almindelig brøk ; de
cimalbrøk; Johannesens regnebog, 2det hefte. (Brudne brø
ker, s. 36—37, 3dje oplag, den forkortede multiplikation af de
cimalbrøk, s. 52—54, samt enkelte af de blandede opgaver s. 
57 er ikke medtaget). Hovedregning efter Neuberths tabel.

4 Jk. (6 t.). Johannesens arithmetik, 1ste bog og en 
del af 2den bog).  Af Bonnevies geometri læst og repeteret *

*) Nr. 88 og 89 har forfatteren givet følgende omarbejdede form:
Den i 36 opstillede definition af multiplikation forudsætter, at mul

tiplikator er et helt tal. At multiplicere med en brøk er altsaa et nyt 
begreb.

Definition. At multiplicere et tal (helt eller bruddent) med en brøk 
vil sige, at ntedelen af tallet skal multipliceres med t. n '

Man siger altsaa: J gange 20 (20 X istedenfor at sige: 3 gange 
4dedelen af 20.

Da nu ntedelen af et tal findes ved at dividere tallet med n, saa 
er ifølge definitionen:

1) a , A — (a : n) t — . t — at : n
n------------n n ---------

og vi faar derfor følgende to specielle regler:
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til parallelogrammer (i en klasse noget kortere). I praktisk 
regning gjennemgaaet enkelt reguladetri og i 2det halvaar og- 
saa begyndt paa sammensat reguladetri. Johannesens reg
nebog, 3dje hefte.

5 II. (6 t.). Johannesens arithmetik og algebra, læst 
2den bog (tildels repetition) og videre 3dje bog (i to af de 3 
parallelklasser ogsaa 4de bog: Potenser og rodstørrelser, s. 133 
—140). Repetition. Skriftlige øvelser baade hjemme og paa 
skolen. Bonne vi es geometri; begyndt i 1ste bog med 
nr. 99, parallelogrammet, og læst 2den og 3dje bog. De til 1ste 
— 3d je bog vedføiede konstruktions- og beregningsopgaver er ud
ført kursorisk paa vægtavlen; derpaa er tilsvarende udført ef
ter Getz’s konstruktionsbog. Praktisk regning efter Johan
nesens regnebog, 3dje hefte: repeteret reguladetri; procent- 
og renteregning.

6 .11. (I 6 M. lu. 5 t., i 6 M. E. G t.). Johannesens 
lærebog i arithmetik og algebra: ligninger af 2den grad samt 
logarithmer. Repetition af det hele pensum. Bonne vi es ge- 
metri: 4de, 5te og 6te bog. Repetition. Endel opgaver er 
konstrueret efter Getz’s konstruktionsbog, 3d je hefte. Johan
nesens regnebog, 3d je hefte: sammensat reguladetri, procent-, 
renteregning, rabat-, diskonto-, delings- og blandingsregning samt

1) Et hell tal multipliceres med en brøk ved at dividere det med 
nævneren og multiplicere det mikomne med tælleren, eller: ved at 
multiplicere det hele tal med tælleren og dividere det udkomne med 
nævneren.

2) En brøk multipliceres med e brok ved at multiplicere tæller 
med tæller og nævner med nævner.

At faktorernes orden er ligegyldig ogsaa da, naar den ene eller 
begge er brøk, indsees paa følgende maade:

ta . _ at : n = a t at
n n b n bn

t ta at
1

t a ta at
n n n i n b" nb bn

t t A t _ t a
n — — . a n 1 1> n n b

4*
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rentes rente og endel blandede opgaver. Skriftlige opgaver paa 
skolen og hjemme. I sidste halvaar er 2 timer ugentlig paa 
skolen anvendt til skriftlige arbeider efter Johannesens blan
dede opgaver.

Tegning.

(Paa tegneundervisningens forste trin (1 og II M.) bruges 
ikke blyant og viskelæder, men tegningerne udfores direkte 
med pen og en svag lusktinte efter lærerens optegning paa. væg
tavlen ; forst naar tegningen er gjenuemsect og rettet, trækkes 
den op med sterkere linjer. Paa de folgende trin, hvor blyant 
benyttes til det forste udkast, trækkes tegningen op med pen, 
ligesom skraveringer og overlægning med . tusk eller en dæk
farve delvis oves).

1 Ji. (I 2det halvaar 1 time ugentlig, som tages fra skri
vetimerne). Lodrette og vandrette linjer; kvadrat samt figurer 
dannede i og af kvadratet.

2 IL (2 t.). Kvadrat, trekant, sekskant og ottekant med 
indlagte retlinjede figurer; cirkelen og lette figurer allcdede af 
cirkelen, ovaler og rosetter, femkanten; lette bladformer, baand- 
slyngning af krumme linjer.

3 IL (2 t.). Repeteret cirkelen og rosetter; enkelt og dob
belt spiral; lette bladformer og lette ornamenter.

4 Si. (2 t., kun paa engelsklinjen). Lette ornamenter 
bladformer, lotos, eggestav og spiraler o. 1.

5 .1!. (2 t, kun paa engelsklinjen), Fladeornamenter, især 
efter antiken. Ved siden deraf projektionstegning.

f> II. (1 t., kun paa engelsklinjen). Som i 5 M.

Skrivning.
i S. (4 timer ugentlig i forste halvaar, 3 timer i 2det 

halvaar, idet 1 ugentlig time anvendes til forberedende tegne- 
ovelser). Thorsen og Wangs skrivebog, 3dje hefte og ovel- 
sesbog nr. 2, som benyttes saaledes, at der en kort tid skrives 
længere ord med smaa forbogstaver, derefter korte ord med 
store forbogstaver, som forberedelse for den sidste del af skrive
bogens 3dje hefte.
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2 li. (2 t.). Thorsen og Wangs skrivebog, 4de hofte 
og ovelsesbog nr. 2, i hvilken der skrives længere ord med stor 
forbogstav.

3 ti. (2 t.). Thorsen og Wangs skrivebog, 5te hefte 
og ovelsesbog nr. 2, der bruges som i 2 M., men med vanskeligere 
bogs I a vforb i n d el sei’.

4 11. (1 t. paa engelsklinjen). 'Fil udvikling af haand- 
skriften bruges her diktat i enkeltlinjeret skrivebog; derhos 
ovelsesbog nr. 2, som benyttes paa samme maade som i 3 M.

III. Gymnasiet.

A. Latingymnasiet.
Religion.

I L. 0. (1 time ugentlig). Vogts kirkehistorie (5te for
øgede udgave) læses fra begyndelsen til Schweizer-reformationen. 
Repetition.

2 L. G. (1 t.). I første halvaar Vogts kirkehistorie (5te 
oplag) fra Schweizer-reformationen og ud. 1 andet halvaar 
gjennemgaaet de fire første kapitler af Johannes’s evangelium 
paa græsk (med J. X. Bruns forklaring). Repetition af kirke
historien.

3 L. («. (2 t.). Johannes’s evangelium paa græsk fra 
5te kapitel gjennemgaaet (med Bruns forklaring). Repetition af 
de 4 kapitler, som er læst i 2 L. G., samt af Nissens kir
kehistorie.

Norsk.
1 L fi. (3 timer ugentlig). Eriksens Udvalg af norske 

og danske forfattere, 1ste og 2den del; Eriksens litteratur
historie. I den første tid blev hovedvægten lagt paa læsning. 
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og der valgtes saadanne stykker, som ligger de» jevne tale nær: 
Af udvalgets 2den del folkeeventyr, dramaer, lettere prosa
stykker; udenfor læsebogen storre stykker af Njaals saga og 
flere folkeeventyr. I mindre udstrækning modtoges vers, hvor
ved foredragets og stilens forskjelligheder blev antydet; som 
eksempel paa vækkende læsning, som er forelæst for eleverne, 
kan nævnes: «Morgendæmringen» afOehlenschläger ■ — til oplys
ning af digtningens og overhovedet det skjønnes betydning — 
og som modstykke Kaahmds <Til virkeligheden» for at forklare 
«livsdigtningen» til forskjel fra Oehlenschlägers æsthetiserende 
digtning.

Af litteraturhistorien er hest fra begyndelsen til og med 
Wessel; i sammenhæng hermed er læst stykker i udvalgets 1ste 
del, fra folkeviserne til og med Ewald og Wessel (meget er for- 
bigaaet); til udfyldning er forelæst stykker af den ældre .Edda, 
enkelte folkeviser af .Landstad, salmer af Brorson .-amt adskil
ligt af Petter Dass.

Stil hver 3dje uge: Era mine, sommerferier. — Livet 
sammenlignet med en elv. — Fodturlivet og dets betydning 
(for legemets og aandens udvikling). — Høsten og de betragt
ninger, denne aarstid giver anledning til. — Jfrit valg af et 
emne, som behandler et karakterbillcde eller cn-I-wstskiklring. — 
Fra mine juleferier. — En karakteristik af Kristianiadalen. — 
Af kongsemnerne (en karakteristik). — Tekst til de fire aars- 
tider af Thorvaldsen.

Mundtligt foredrag over selvvalgte emner er holdt en gang 
skoleaaret af hver discipel.

2 L (i. (-1 t., 2 t. norsk, 2 t. oldnorsk). Efter Eriksens 
udvalg, 2den del, læstes enkelte digte af Grundtvig og Ploug; 
udenfor læsebogen læst og gjeunemgaaet Oehlenschlägers «St. 
Hans aftens-spil» og Ilenr. Ibsens «Brand». Herunder omtaltes 
det mest paakrævede af verslære og stilistik. I temmelig 
stor udstrækning blev der drevet øvelser i oplæsning fra 
katbedret; hertil benyttedes nyere norske prosaforfattere (Mauritz 
Hansen, Wcrgcland, Jorgen Moe, Eilert Sundt, Bjørnson, Kr. 
Elster).

Af Eriksens litteraturhistorie læstes og repeteredes «Dan- 
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marks litteratur i det 19de aarhundrede» samt «den nyere nor
ske litteratur» (meget forbigaaet).

Stile (som alle blev mere eller mindre udforlig gjennemgaaet 
paa forhaand): 1. Fra sommerferierne (en skildring). — 2. Kan det 
være farligt forsætlig at afvige fra sandheden, om det ogsaa sker 
for spøg? — 3. Hvorfor er det saa vigtigt for den studerende 
at o ve sine legemlige kræfter? — 4. Det vest romerske riges un
dergang. — 5. For og mod jagt. — 6. Selvvalgt emne. — 
7. Sammentrængt referat af en (selvvalgt) bog. — 8. Hvor
vidt siges det med sandhed, at «tale er sølv, men taushed er 
guld»? — 9. Vore folkeeventyr og deres gjcnfortællere. — 
10. Hvorfor lærer vi fremmede sprog ? — 11. Middelhavets 
verdenshistoriske betydning (ex tempore).— 12. Lys- og skyg
gesider ved livet i en større by (examensopgave).

Oldnorsk (Nygaards grammatik og Nygaards ud
valg af den norrøne litteratur). Først indøvedes under en rask 
gjennemgaaelse lyd- og boiningslærens grundregler; samtidig 
drev man paa med læseovelser og extemporal oversættelse. Der
efter læstes statarisk efter udvalget «Balders død», «Lokes straf», 
«Erling jarls fald» og af «Njaals og hans sønners endeligt» 
10 sider; stykkerne repeteredes for examen. Grammatiken 
læstes i den udstrækning, hvori den fordres til examen artium.

3 li. G. (4 t, 2 t. norsk, 2 t. oldnorsk). Holbergs 
Erasmus Montanus (H. Jægers udgave). Udvalg af Werge- 
lands og Welhavens digte efter Pauss og Lassens læse
bog 4de skoletrins 2den afdeling. Undervisningen er bestemt 
ved fordringerne til examen artium ; for at skaffe den indgaa- 
ende forstaaelse, som disse kræver, blev der under gjennemgaa- 
elsen af Erasmus Montanus gjort rede for tidens almindelige 
samfunds- og dannelsesforhold og dermed forudsætningerne saa- 
vel for handlingen i sin helhed som for de enkelte personer, 
dernæst for stykkets bygning, personernes karakteristik, for
skjellige slags enkeltheder og endelig for digterens hensigt med 
denne komedie og dens forhold til hans øvrige forfatterskab. Ud
valget af Wergelands digte blev gjennemgaaet paa samme 
maade; forudsætningerne for hvert enkelt, saavel de almindelige 
som de specielle, blev saa vidt muligt fremstillet, tankegangen 
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fundet og krævet gjengi vet af eleverne (tildels skriftlig) og ende
lig en almindelig karakteristik opbygget paa de gjennemgaaede 
prøver.

Eriksens litteraturhistorie repeteredes (ligesom i 1 L. G. 
og 2 I,. G. forbigaaes meget). Stil hver tredje uge; disposition 
indleveres og gjennemgaacs paa forhaand. Opgaver: Kundskab 
er magt. — Almenaand. — Var korstogene et urimeligt fore
tagende? — Hvad gjorde grækerne til et verdenshistorisk folk? 
— De egenskaber hos de gamle romere, som gjorde det muligt 
for dem at vinde verdensherredommet. — At udvikle og ved 
eksempler af historien at vise, hvorledes krig og trængsler kan 
blive kilden til en betydningsfuld fremtid for et folk (tentamens- 
opgave for 3 L. G. og 3 II. G.). — Hvad maa dommes om 
slaveriet, og hvilken rolle har denne institution spillet i histo
rien?— Gjengi v tankegangen i Wergelands digt «Til en gran». 
— Den norske nationalfølelses udvikling i forrige aarhundredes 
litteratur. —Tankegangen i Wergelands digt «Kongens ankomst». 
— Hvilke forhold og omstændigheder maa antages at have ind
virket paa udviklingen af vort folks nationalkarakter?— Hvor
for tillægger vi alderdommen ærværdighed, og hvorledes be
stemmes derved de unges forhold til de gamle ?

Af Nygaards Udvalg af den norrøne litteratur læst og 
repeteret det hele artiumspensum; ligesaa af Nygaards 
grammatik.

Tysk.
1 L G. (1 time ugentlig). Voss, Udvalg af tyske klas

sikere. Læst Zur Lebensgeschichte Schillers (s. 101—131), 
Goethe und Friederike Brion (s. 195—199), Wilhelm Tell (s. 
2—78), Das Lied von der Glocke (s. 85—100); indledningen 
til Goethes Faust (s. 131—135).

Latin.
1 . L. G. (9 timer ugentlig). Cicero de imperio Cn. Pompei, 

1ste og 3d je tale mod Catilina (P. Voss’s udgave), Cato Jlalor (G. 
F. V. Lunds udgave). Sallust, Catilina, kap. 1—36 inci. (C. 
Müllers udgave H ved V. Voss). Schrein er s grammatik: 
Syntaksen 194—360 (til afsnittet om bisætninger i almin
delighed). Hver uge en skolestil og i forste halvaar tillige en 
hjemmestil hver anden uge. Af timerne er i regelen de 6 
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(eller 5) anvendt til IbrfatterLæsning, 1—1A time til skolestil, 
5—1 time til gjennemgaaelse af stilene og 1 time til grammatik. 
Stilene er bestandig lært udenad efter gjennemgaaelsen.

Under forfatterlæsningen er hver dag den gamle lekse over
sat paany, derpaa den nye læst op og oversat, hvorefter resten 
af timen anvendes til paavisning af sammenhængen, forklaring 
og analyse; derhos er den nye lekse gjennemgaaet paa for- 
forhaand, af og til gjennem extemporal-ovcrsættelse af eleverne, 
men paa grund af tidens knaphed almindelig gjennem over
sættelse af læreren, som da ogsaa har tilfoiet nødvendige for
klaringer.

Det pensum, som i dette skoleaar er gjennemgaaet, svarer 
ikke ganske til det for denne klasse opstillede pensum; dette 
har sin grund deri, at undervisningen har været hindret ikke 
saa lidet derved, at over to tredjedele af klassens elever blev 
forberedte til konfirmation i skoleaarets lob.

2 L. G. (10 t.). Af forfattere er læst: Cicero Gato nmior, 
JÅvius 21de bog samt 37 kapitler af 22de (2—8, 19—21,32—58) 
og Vergils Æneide, 1ste bog. 1 time om ugen er anvendt til 
stilskrivning, i sidste halvaar afvekslende med oversættelse, 1 
time til gjennemgaaelse af stilene eller oversættelserne i for
bindelse med repetition af vanskeligere dele af grammatiken. 
Stilene er lært udenad og oversættelserne oversat paany efter 
gjennemgaaelsen.

3 L. G. (9 tj. Af forfattere er læst Vergils Æneide 
2den bog, af Horat s’s oder 500 vers, af brevene 600 vers, af 
Tacitus’s annaler efter Weisses udvalg Galbu. Desuden er 
næsten det hele artiumspensum repeteret. Af Schreiners 
grammatik er formlæren noiagtig repeteret ved korte lekser til 
hver dag, syntaksen ved stadige henvisninger under forfatter
læsningen. Af Weisses antikviteter er læst det meste (ikke 
om retsvæsenet og fina ns væsenet). Af litteraturhistorien er 
givet en almindelig oversigt, samt læst noiagtig efter Weisses 
litteraturhistorie (anhang til antikviteterne) om de forfattere, 
som lægges op til artium.

2 oversættelser hver uge, 1 hjemme, 1 paa skolen i 2 
sammenhængende timer; til gjennemgaaelsen anvendtes 1 time



öS Aars og Voss’s latin- og realskole. ASS/

og desuden I time til examination i oversættelserne, efterat de 
var gjennemgaaet og rettet.

Græsk.
1 L. ti. (7 titner ugentlig). De benyttede læreboger er: 

Curtius’s grammatik *), Schenkl’s læsebog*) og Herman- 
storffs artiumspensum af Anabasis. — Af gramatiken er læst 
og repeteret det vigtigste af lydlæren og formlæren. De uregel
mæssige verber fra § 320 er dog ikke læst i sammenhængende 
lekser, men kun ved henvisninger, eftersom de forekom under 
læsningen. Indtil jul læstes.der grammatik hver dag, efter jul 
kun en time ugentlig. Sammen med grammatiken benyttedes 
til jul læsebogen, hvoraf passende eksempler udvalgtes. 1 time 
ugentlig benyttedes til stilskrivning undtagen i de sidste to 
maaneder. Efter jul paabcgyndtes læsningen af Anabasis; 
læst 2den bog og Bdje bogs 1ste kapitel og det meste af 2det 
kapitel.

2 L, («. (7 t.). De samme lærebøger som i 1ste klasse og 
desuden A ar s og Grøteruds oversigt over moduslæren. 
Xenofons Anabasis HI, kap. 1—2. Herodot (Sitzlers ud
gave) Vil, kap. 44—56, 58—60, 100—105, 138—139, 172—179, 
188—192, 198—238 (med forbigaaelse af slutningen af kaj). 204 
og begyndelsen af kap. 205); litteraturhistorisk indledning og 
oversigt over indholdet af alle ni bøger efter Sitzlers indled
ning, suppleret ved diktat. I andet halvaar begyndte man, 
efter at have repeteret det læste pensum af Herodot og gjen
nemgaaet Aars’s litteraturhistoriske oversigt over det græske 
epos, paa Homer og læste af Odysseen bøgerne I, H, Hl, V. 
v. 75—106, 112—117, 135—147, 233—493, og VI. — 2 timer 
ugentlig er anvendt til grammatik; formlæren repeteret efter 
Curtius med særligt hensyn til den ioniske dialekt. Af syn- 
taksen er kasuslæren læst efter Her mans torffs omrids i hans 
artiumspensum af Anabasis; moduslæren er gjennemgaaet efter 
Aars og Grøteruds moduslære.

3 L G. (7 t.). Forfatterlæsning i regelen 5 t. ugentlig: 
af Platon Sokrates’s apologi (fortrinsvis anbefalet Crons ud- 

*) Fra skoleaaret 1888—89 benyttes Grøteruds Kortfattet græsk 
skolegrammatik, sammes læsebog og Hansens udgave af Anabasis 
(udvalg af b. 3 4).
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gave) og at Sofokles Antigone (anbefalet Weckleins udgave). 
Som i alle klasser ved undervisningen i de gamle sprog, er og
saa her hver dag den foregaaende dags lekse oversat om igjen. 
— Fra begyndelsen af februar blev det hele artiumspensum 
(Xen. Anab. II og III, 1—2, udvalg af Her. VII, Plat. Apol., 
Hom. Od. I—III, VI og udvalg af V, Sof. Antig.) repeteret. — 
To timer ugentlig blev i august—september anvendt til anti
kviteter («Det græske statsliv i oldtiden« af R. Christen
sen med forbigaaelse af afsnittet om Sparta og lidt mere) og 
senere delt mellem litteraturhistorie (1 t., væsentlig diktat 
og foredrag) og grammatik (1 t., repetition af de vigtigste 
partier).

Fransk.
1 L G (4 timer ugentlig). Knudsen og Wallems 

læsebog, 1ste del, fra side 62 tilende, af 2den del læst 57 sider; 
ofte cxtemporal-oversættelsc ved siden af leksen. Knudsens 
grammatik læst ud og repeteret med stadig indøvelse gjennem 
lette eksempler.

2 L. G. (2 t.). Knudsen og Wallems læsebog, 2den 
del, statarisk omtrent 80 sider; ved siden deraf kmsorisk læs
ning. Knudsens grammatik; syntaksen er gjennemgaaet med 
eksempelsamlingen i Wallems stiløvelser; de uregelmæssige 
verber repeteredes.

3 L. G. (2 t). Knudsen og Wallems læsebog, 2den 
del, statarisk omtrent 60 sider, ved siden deraf kursorisk læs
ning. De forekommende digte læres udenad. Knudsens 
grammatik repeteret og indøvet ved lette eksempler.

Historie.
1 L. G. (3 timer ugentlig). Thriges oldtidens historie 

læst og repeteret indtil Diokletian. 1 time ugentlig er i 1ste 
halvaar og begyndelsen af 2det anvendt til geografi; i disse 
timer er gjennemgaaet Horns lærebog i geografi for latin- 
gymnasiet.

2 L. G. (3 t.). Thriges oldtidens historie fra Diokletian 
tilende. Walle m og Schjoths Frankrigs historie læstes fuld
stændig, dog saaledes, at enkelte afsnit, navnlig om litterære 
forhold, kun blev gjennemlæst og forklaret paa skolen. Repe
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tition af det. sotn læstes i oldtidens historie, og af Frankrigs 
historie indtil <Direktorialregjeringcn >.

3 I«. I». (3 t.). Frankrigs historie fra «Revolutionen» tilende. 
Repetition af Th riges oldtidens historie, af Frankrigs historie 
og af Nordens historie efter Eriksens lærebog; gjennemgaaet de 
nordiske landes geografi.

Mathematik.
1 L. G. (2 timer ugentlig). O. J. Brochs arithmetik, 

1ste, 2den og 3dje bog. Egentlige skriftlige øvelser har ikke 
været drevet, kun engang imellem øvelser i regning paa. væg
tavlen (f. eks. til indøvelse af at finde største fælles maal tor 
to polynomer, at uddrage kvadratroden o.s.v.).

2 L G. (3 t.). Brochs arithmetik fra 4de bog tilende. 
Af C. M. Guldborgs trigonometri er læst fra begyndelsen til 
skjævvinklede trianglers oplosning. Stadig skriftlige opgaver, 
svarende til det, som er læst, dels som hjemmearbeide, dels 
paa skolen.

3 L. G. (3 t..). C. M. Guldborgs lærebog i trigonometri 
er læst fra skjævvinklede trianglers opløsning (§ 7) og til trigo
nometriske funktioner (.4 9) med  af nr. 64 og 
nr. 65. C. M. GuldBergs lærebog i stereometri er læst i sin 
helhed indtil sfærisk geometri (§8). B r ochs arithmetik er 
repeteret i sin helhed. —• Skriftlige øvelser 1 gang ugentlig som 
hjemmearbeide og 1 time ugentlig paa skolen; opgaver fra alle 
3 discipliner..

forbigaael.se

B. Realgymnasiet.

Religion.
I IL G. (1. time ugentlig). Vogts kirkehistorie (5te for

øgede udgave) læst og repeteret til Schweizer-reformationen.
2 IL G. (1 t.). Iforste halvaar Vogts bibelhistorie fra 

Schweizer-reformationen læst tilende; nogle stykker repeteret.

forbigaael.se
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I andet halvaar gjennenigaaet cle 4 første kapitler af Johannes’s 
evangelium (med J. N. Bruns forklaring).

3 R. G. (2 t.). Johannes’s evangelium fra 5te kapitel gjen
nemgaaes (med J. N. Bruns forklaring); repetition af de 4 
forste kapitler, samt af Ni s s e ns kirkehistorie.

Norsk.
1 R. G. (3 timer ugentlig). Af Eriksens Udvalg af 

norske og danske forfattere, 1ste og 2det del, udvalgte stykker 
(folkeviserne, Jacob v. Tyboe, stykker af Ewald og Wessel, af 
Baggesen og Oehlenschläger; derhos de Heste prosastykker i 
2den del). Digte af den ældre Edda er forelæst og flere folke
viser; fremdeles er læst et uddrag af Njaals saga. Eriksens 
litteraturhistorie til Oehlenschlägers dod (meget er forbigaaet). 
Stil hver tredje uge; opgaver: En skildring fra sommeren.— 
Hunden, dens egenskaber og nytte. — Lodsen. — Gunnar paa 
Lidarende. — Verdenshavet. — Hvorledes kan vinteren i Norge 
bidrage til at hindre eller lette samfærselen? — En vinterreise. 
— Landmandens sysler i de forskjellige aarstider. — Granen. — 
Nordrnændenes færd paa sjoen i gamle dage.

Mundtligt foredrag over selvvalgt emne er holdt 1 gang 
i skoleaaret af hver discipel.

2 R. G. (4 t., 2 t. norsk, 2 t. oldnorsk). Af Eriksens 
Udvalg, 2den del. er læst og gjennemgaaet stykker af nyere 
norske forfattere (Wergeland, Welhaven, A. Alunch, J. Aloe, 
Bjørnson, J. Lie). Desuden er gjennemgaaet Oehlenschlägcrs 
Hakon Jarl; herunder er talt om versemaal samt troper og figurer. 
Øvelser i oplæsning som i 2 L. G.

Af Eriksens litteraturhistorie «Den danske litteratur i det 
19de aarhundrede» og «Den nyere norske litteratur» (meget er 
forbigaaet). Stile (som alle blev mer eller’ mindre udforlig 
gjennemgaaet paa forhaand) : 1. Fra sommerferierne (en skil
dring). — 2) Kan det være farligt forsætlig at afvige fra sand
heden, om det ogsaa bare sker for spøg? — 3) Om venskab. 
— 4) Det vestromerske riges undergang. — 5) For og mod 
jagten. — 6) Selvvalgt emne. — 7) Kan man ubetinget sige: 
«Naar enden er god, er alting godt?> — 8) Skjærgaarden om 
Norges kyster. — 9) Om virkningerne af ufortjent ros og ufor
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skyldt- dadel. — 10) Hvorfor studerer vi naturfag? — 11) Om 
vulkaner. — 12) Middelhavets verdenshistoriske betydning. — 
13). Lys- og skyggesider af livet i en større by (examens 
opgave).

Oldnorsk. Undervisningen har fulgt samme plan som i 
2 L. G. Af Nygaards Udvalg af den norrøne litteratur er 
statarisk gjennemgaaet «Balders død», «Lokes straf», samt af 
Kveldulv og hans sønner» omtrent 19 sider. Det, som er læst, 
er ogsaa repeteret. Nygaards grammatik.

3 II. €. (4 t., 2 t. norsk. 2 t. oldnorsk). Som artiums-
pensum er gjennemgaaet Wessels Kjærlighed uden strømper 
(II. Jægers udgave) og et udvalg af den nyere norske littera
tur: H. Ibsens Samfundets støtter og følgende af Bjørn
sons «Digte og sange»: Havet (af Arnljot Gelline), Olav 
Trygvason, Bergljot, Daniel Schiøtz, Norrönastammen, Fædre
landssang (af Fiskerjenten), Han fik ei lov til at lægge ud, 
Norsk sjømandssang, O. G. Ueland.

Under gjennemgaaelsen er vistnok hovedvægten lagt paa 
indholdets opfattelse: men der er ogsaa taget hensyn til de vig
tigste ting af stilistik, poetik og metrik, som det læste har givet 
ledighed til at omtale.

Litteraturhistorien er repeteret efter Eriksens lærebog i 
den udstrækning, der er vedtaget som skolens artiumspensum ; 
fornemmelig er der dvælet ved den nyere norske litteratur.

Silopgaverne har været følgende :
1 ) Norge som turistland, -r- 2) Om umaadelighed og dens 

følger. — 3) Hvorfor bør et folk frede om sine historiske 
minder? — 4) De vigtigste aarsager til Norges tilbagegang i 
middelalderen. — 5) Om luksus. — 6; At udvikle og ved eksem
pler af historien vise, hvorledes krig og trængsler kan blive 
kilden til en betydningsfuld fremtid for et folk (tentamensop
gave for 3 L. G, og 3 R. G.). 7) . Hvorfor lærer vi fremmede 
sprog? —- 8) Hvad skylder vi de gamle grækere?— 9) Hvad 
kan siges for og mod dødsstraf? — 10) Om den «offentlige 
mening»; hvilken indti yd else bør den have paa vor hnndlemaade? 
— 11 i Om udviklingen af den norske nationalaand i dette 
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aarhundrede, saaledes som den under forskjellige skikkelser er 
fremtraadt i vor nyere litteratur.

Opgaverne er i regelen gjennemgaaet paa forhaand, men 
dog stedse sparsommere, jo længer det led i skoleaaret.

Oldnorsk. I Nygaards udvalg blev «Sigmund Brestes- 
søns saga» læst tilende; derefter læstes «Balders død», «Lokes 
straf», «Rigsmødet i Bergen», samt af metriske stykker «Ha- 
marsheimt», «Gudruns klage» og udvalgte stykker af Haava- 
maal; sluttelig repeteredes det hele artiumspensum. 1 Ny
gaards grammatik repeteredes formlærens hovedregler.

Tysk.
I og 2 R. G. (1 time ugentlig). Læst efter Voss’s ud

valg af tyske klassikere Wilhelm Tell, de biografiske stykker 
om Schiller og tildels Goethe og gjennemgaaet og forklaret 
et stykke af Goethes Faust.

Engelsk
1 R. G. (4 timer ugentlig; 2 timer anvendes til forfatter

læsning, deraf 1 kursorisk, til præpositionslære og synonymik, 
1 til stilskrivning og 1 til gjennemgaaelse af stil samt forfatter
læsning). Undervisningen begyndte med en noiagtig gjennem
gaaelse af de engelske lyd efter læseovelserne i Brekkes læ
rebog i engelsk for begyndere, 1ste afsnit (særtryk benyttedes); 
der er lagt særlig vegt paa indøvelse af en nogenlunde god ud
tale. Til statarisk læsning er benyttet S o mm er felts Nyere 
engelske forfattere i udvalg, hvoraf er læst 35 sider; senere 
Løkkes Engelske forfattere, hvoraf er læst stykkerne af Di
ckens, Bulvver og Macaulay (med enkelte forbigaaelser), tilsam
men 45 sider. Biografierne læstes samtidig. Kursorisk læstes ef
ter S om mer felt s Engelske forfattere 55 sider. Efter Knud
sen og Løkkes Engelske stiløvelser for middelskolen er læst 
præpositioner og synonymer. Af L u n ds ordsamling vel 20 sider.

Til stilskrivning er benyttet Schrams Engelske stiløvelser 
for realgymnasiet, I; de elever, som ikke er blevet færdig med 
opgaven paa skolen, har fuldført den hjemme. Stilene er lært 
udenad. Saa ofte læsebogen har budt passende stof, har ele
verne lært endel af hjemmeleksen udenad.
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2 R. G, (5 titner ugentlig; 3 timer anvendes til forfatter
læsning, deraf 1 kursorisk, og grammatik, 1 til stilskrivning og 
1 til gjennemgaaelse).

Af Løkkes Engelske forfattere er læst statarisk stykker 
af Dickens, Buhver, Macaulay, Byron, Walter Scott, Stanhope, 
Shakespeare, tilsammen 120 sider. Samtidig læstes biografierne.

Kursorisk læsning efter Sommerfelts Engelske forfattere 
75 sider. Af Lunds ordsamling er læst fra s, 30 (2den ud
gave) ud, af Løkkes grammatik formlæren, syntaksen samt 
nogle paragrafer. af akcentlæren.

Stile efter Schrams stiløvelser for realgymnasiet, I; stilene 
fuldendes hjemme og læres efter gjennemgaaelsen udenad. Un
der forfatterlæsningen er en del . af hjemmeleksen lært udenad, 
saa ofte stoffet passede hertil; desuden er eleverne oftere øvet 
i fri gjenfor tælling af, hvad der er læst i de foregaaende timer.

3 R. C. (5 t.). Efter Løkkes Engelske forfattere læst 
stykker af Goldsmith og Thomas Grav. Efter Sommerfelts 
Nyere engelske forfattere læst 115 sider. Lokkes grammatik 
repeteret; ligesaa præpositionslæren og om synonymer efter 
Knudsen og Løkkes stiløvelser. Lunds ordsamling læst 
ud. Stil hver uge: 1 time paa skolen, fortsættelse som hjem
mearbeide; opgaverne er dels tagne af Macaulays Fredrik den 
store, som ogsaa er anvendt til mundtlig oversættelse fra engelsk, 
dels fra forskjellige stykker af dagligdags indhold.

Fransk.
1 II. G. (4 timer ugentlig, deraf 2 kombineret med 2 R. G.). 

I de 2 timer, som klassen havde alene, er gjennemgaaet Knud
sen og Wall ems læsebog, 1ste del, fra s. 62 og ud, og af 2den 
del omtrent 20 sider. I de kombinerede timer er læst Knud
sen og Wallems læsebog, 2den del, s. 68—136 paa den maade, 
at 1 R. G. til forberedelse hjemme fik halvparten af den 
lekse, som gaves 2 R. G. Leksen til næste time blev forelæst 
og gjennemgaaet.

Knudsens grammatik gjennemgaaet væsentlig ved øvelse 
i lettere eksempler.

2 II. G. (2 timer ugentlig, kombineret med 1 R. G.) Knud, 
sen og Walle ms læsebog, 2den del, s. 68—136. Leksen til 
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næste time blev oplæst (den del, som vedkom 1 R. G., tillige 
oversat). Øvelser i at oversætte ex tempore er ogsaa anvendt 
efter andre stykker i læsebogen.

Knudsens grammatik: Fra de uregelmæssige verber og 
ud; repetition til reglerne om infinitiv. Undervisningen har 
væsentlig bestaaet i oversættelse af eksempler fra norsk til fransk 
og omvendt.

3 II. G. (2 timer, 1 t. anvendt til statarisk, 1 t. til kur
sorisk læsning, i begge er nogen tid anvendt til grammatik og 
stiløvelser). Af Knudsen og Wall em s læsebog, 2den del, 
er læst 130 sider, hvoraf de lettere stykker (omtrent 50 sider) 
er læst kursorisk.

Knudsens grammatik læst ud fra dans; derefter repeti
tion. Enkelte skriftlige øvelser, f. eks. i ordstilling og brugen 
af de personlige pronomener; i første halvaar læstes enkelte ud
valgte stykker af Wall ems Øvelser til den franske syntaks.

Historie.

1 11. ti. og 2 II. G. (3 timer ugentlig, kombineret). Thriges 
mindre lærebog i den gamle historie, fra den romerske keisertid. 
Wallern og Schjoth, Frankrigs historie indtil Februarre
volutionen. Repetition: Frankrigs historie indtil Freden i 
Luneville.

3 R. G. (3 t.). Frankrigs historie læst ud (fra keiser
dømmet) og repeteret. Repetition af Nordens historie (Erik
sens lærebog) og oldtiden (Thriges mindre lærebog).

Geografi.

1 II. og 2 II. G. (1 time ugentlig, kombineret). II en ri ob
sens lærebog i fysisk geografi, læst i sin helhed. Flere af de 
om havet handlende afsnit (havbunden, havstrømme) er af læ
reren omarbeidet og i den nye form dikteret eleverne.

3 11. G. (1 t.). Den mathematiske geografi (Johanne
sens lærebog) blev gjenemgaaet og repeteret; derefter repetition 
af udvalgte afsnit af den fysiske og politiske geografi.
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Naturfag.
i R. (!. (6 timer ugentlig, deraf 1 t. kombineret med 2 

R. G.) a) Fysik (3 t.): Schjotz’s lærebog, 1ste dels 1ste, 
2det og 3dje afsnit, s. 1 til og med s. 134, læst og repeteret 
med foreløbig forbigaaelse af den almindelige gravitation, s. 
55—59, Skriftlige opgaver hjemme hver uge, paa skolen et 
par gange; opgaverne hentede fra mekaniken.

Experimenter:
Ahvoods faldmaskine.
Skraaplanet.
Vegtstænger, tridser.
Skaalvegten.
Træghcdsmomentet undersøgt ved hjælp af det i lærebogen 

afbildede apparat (s. 42).
Pendler af forskjellig længde.
Centrifugalmaskine til at vise centrifugalkraften og Fou

caults pendelforsøg.
Adhæsion.
Friktion.
Opadgaaende tryk og sidetryk i vædsker, reaktionshjulet, 

Pascals kar.
Kommunicerende rør.
Archimedes's lov.
Bestemmelse af faste legemers specifike vegt paa alle de i 

lærebogen beskrevne maader.
Ligesaa for vædsker.
Kapillarfænomener.
Opløsning, blanding af vædsker, endosmose.
Paavisning af Archimedes’s lov for luft.
Toricellis forsøg, barometret.
Paavisning af Mariottes lov.
Forsøg med luftpumpen.
Kondensation af kulsyre.
Pipette, hævert, vandpumpe.
Gasarters diffusion gjennem porøst lerkar.

b) Kemi (2 t.). Hiortdahls lærebog, 3dje og 4de udgave, 
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indledningen, hele første del og af anden del til 14de stykke 
læst og repeteret.

Experimenter:
Fremstilling af surstof, vandstof, kvælstof, salpetersyre, 

kvælstofoxyd, ammoniak, klor, svovlsyrling, svovlvandstof, 
fluorvandstof (til ætsning af glas) og kulsyre med paavisning 
af deres mest karakteristiske egenskaber. Af forbindelserne er 
i det hele medtaget saadanne, som er af nogen større vigtig
hed ; under gjenemgaaelsen af arsen er f. eks. Marsh’s reak
tion vist.

c) Zoologi og botanik (kombineret med 2 R. G. 1 time 
ugentlig). Lütke ns lærebog i zoologi nr. 2, fra fiskene og ud 
bogen o: fiskenes klasse af hvirveldyrenes række og alle de 
øvrige rækker; undervisningen har været støttet til præparater 
og plancher. Sørensens Planterigets naturhistorie om plan
ternes ydre bygning, stofskifte, befrugtning og formering; om 
planternes indre bygning er læst efter et autograferet uddrag af 
dr. Eugen Warmings almindelige botanik. De sidste to 
timer i skoleaaret blev anvendt til beskrivelse og bestemmelse 
af planter. Ingen exkursion er gjort.

2 II. G. (5 timer ugentlig, deraf 1 time kombineret med 
1 11. G.), a) Fysik (2 t.). Efter Schjøtz's lærebog, 2den ud
gave er læst og repeteret 1ste dels 3dje og 4de afsnit, om 
bølgebevægelsen og lyden, videre 2den del, om lyset, og af 3dje 
del, om varmen, indtil IV, legemernes specifike varme, s. 301; 
i det hele fra s. 119 til s. 301. I alle afsnit er forbigaaet, 
hvad der ifølge rundskrivelse fra departementet af 4de mars 
1887 er tilladt forbigaaet. — Afsnittet om lysets interferens, 
polarisation og dobbeltbrydning er gjennemgaaet af læreren, 
men ikke givet eleverne i lekse. De nye lekser blev ikke 
gjennemgaaet i forveien, medmindre de indeholdt særlige van
skeligheder. Hver uge er der givet skriftlige opgaver til løs
ning hjemme. Kun et par gange har der været anledning til 
skriftlige skolearbeider, dels fordi tiden i det hele er knap, 
dels fordi 1 enkelt time ikke strækker til for at besvare en 
fysisk opgave med noget længere udvikling. De skriftlige op- 

5* 
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gaver har været hentede fra de i skoleaaret læste dele af fysiken 
og i den sidste tid tillige fra mekaniken.

Experimenter:
Forsøg med sirenen (Seebeks) og monokorden.
Chladnis’s klangfigurer.

Lyd. Forevisning af læbepiber.
Maaling af en tones bølgelængde ved hjælp af en 
stemmegaffel og en cylinder, hvori heldes vand.

' Forsøg til at vise lysets reflexion.
Billeddannelsen ved plane speil, vinkelspeil. 
Billeddannelsen ved krumme speil.
Lysets brydning gjennem prismer, solspektret.
Total reflexion.
Billeddannelsen ved linder.
Lysets kemiske virkning paa klorsølv.
Forsøg med farvede plader.
Forevisning af mikroskop og kikkert ved hjælp af 

. forskyvelige linser uden rør.
( Faste legemers udvidelse ved opvarmning.
I Vædskers do. - do.

arme, j Luftarters do. - do.
Thermometre.

b) Kemi: Hi ortdahi s lærebog, 3dje og 4de udgave. 
Læst og repeteret 2den del, om metallerne (stykke 10—13 incl. 
var læst i forrige skoleaar og blev saaledes blot repeteret). Af 
det, som i læsebogen er sat med fin tryk, er kun det vigtigste 
taget med.

Experimenter:
Forevisning af metallerne; deres egenskaber paavist, saa- 

som forhold til vand, luft og syrer. Fremstilling af de mest 
karakteristiske salte og svovlforbindelser.

c) Zoologi og botanik, se under I R. C.
3 R. €. (5 timer ugentlig).

a) Fysik (4 timer ugentlig indtil midten af april). Efter 
Schjøtz’s lærebog er gjennemgaaet afsnittene om magnetisme 
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og elektricitet, og det hele pensum er repeteret. Enhver lekse 
er paa forhaand blevet grundig gjennemgaaet og forklaret. Som 
regel har eleverne havt et skriftligt hjemmearbeide hver uge, i 
en kortere tid blev desuden 1 time ugentlig anvendt til skrift
ligt arbeide paa skolen.

Af experimenter har været udført saa mange, som tiden 
har tilladt.

1>) Kemi. (1 time ugentlig indtil midten af april). Hjort- 
dahls lærebog er repeteret og saamange experimenter udført, 
som tiden har tilladt.

c) Zoologi, botanik og mineralogi læstes fra midten af april 
maaned, da den mundtlige undervisning i fysik og kemi var 
afsluttet. I zoologi og botanik benyttedes Sorensens lære
bøger, i mineralogi Corn eliussens. Egentlig lekse-læsning 
blev kun lidet anvendt; den største del af tiden blev benyttet 
til demonstrationer og praktiske øvelser ved hjælp af skolens 
samlinger og ved levende planter, som eleverne indsamlede. 
Mineralogien søgtes saa vidt muligt bragt i forbindelse med 
kemien; de i lærebogen anførte mineraler og bergarter — med 
fobigaaelse af de sjeldnere og mindre væsentlige — blev gjen
nemgaaet og forevist flere gange.

Mathematik.
1 IL tt. (5 timer ugentlig). Af O. J. Brochs arithmetik 

er læst fra begyndelsen og til irrationale ligningers reduktion. 
Af Holsts Plangeometrisk kursus for realgymnasiet fra begyn
delsen og til § 12; derhos Bonnevies geometri for middel
skolen.

Skiftlige øvelser en gang imellem, navnlig i at løse lig
ninger (af 1ste og 2den grad) med bogstavkoeflicient, samt i at 
uddrage kvadrat- og kubikrod.

2 II. tt. (6 t., aug.—septbr. og midten af februar—juni 7 t. 
En del af 1 IL C.s pensum i arithmethik og plan geometri var 
nemlig ikke rukket i forrige skoleaar; for at indhente dette 
blev det nødvendigt en del af aaret at anvende 1 tegnetime 
til mathematik; alligevel kunde man ikke naa 2 R. G.s pen
sum i analytisk geometri).

O. J. Brochs arithmetik fra ligninger af 2den grad og 
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ud (i 3 timer ugentlig før jul); Holsts bemerkninger til lære
bogen bényttedes. 2 timer hver uge og 1 hver anden uge blev 
anvendt først til geometrien efter Holsts Plangeometrisk kur
sus, derpaa til stereometri efter C. M. G uld bergs lærebog. 
Efter jul læstes det, som stod igjen af stereometrien (afsnittet 
«Sfærisk geometri») og derpaa trigonometrien efter C. M. Gu 1 d- 
bergs lærebog indtil afsnittet om «Grænseværdier». Endelig 
repeteredes det hele pensum, og herunder medtoges afsnittet om 
«Grænseværdier».

Kun undtagelsesvis er lærebøgernes fremstilling gjennem
gaaet i forveien. Derimod er betydelige afsnit læst efter en 
dikteret omredaktion; dette er tildels skeet i stereometri, men 
især i trigonometri, hvor navnlig følgende nr. i lærebogen er erstat
tet med nye: nr. 20—21 (den geometriske betydning af for
tegn.), nr. 35—-37 (udvidelse af komplementsformlerne til at 
gjælde for alle buer), nr. 39—42 (sum- og diflerensformler for 
sin. og cos.; afsnittet er helt om omarbeidet), nr. 46 og 59 
(diskussioner), nr. 56 og 60 samt nr. 61 og 63 (nye beviser).

Til kursoriske øvelser er anvendt før jul en time hver- 
anden uge (skiftevis med geometri eller stereometri), samt i de 
første uger (indtil Holst og Johannesens «Projektionsteg
ning udkom) 1 tegnetime hver uge; efter jul fra midten af 
februar 1 time ugentlig (tegnetimen).

3 R. G. (6 t.). Analytisk geometri (3 t. ugenti.) efter 
C. M. Guldborgs lærebog repeteredes først nr. 1—23, som 
var læst forrige aar i 2 R. G., derpaa fortsattes, med betydelig 
omarbeidelse af bogens fremstilling; dette fandt sted allerede 
ved «den rette linje (16—24), hvorunder* dog det meste af 
bogens fremstilling ogsaa læstes. De vigtigste tillæg var om 
«linjens normalform», samt «den forkortede betegnelsesmaade». 
For cirkelens vedkommende blev tangentligningen analytisk 
udledet, ikke sluttet fra plangeometrien. Derhos indførtes et 
punkts «potens». Ellipse og hyperbel læstes under ett. Ved 
tangentligningen indførtes benævnelsen «pol og polare» som et 
betydelig simplere apparat for eleven. Ligesaa omredigeredes 
de apolloniske sætninger samt sætningerne om hyperblens 
asymptoter. Ogsaa ved parabelen gjordes brug af de lettelser, 
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som «polaren» medfører. Beviset for parabelsegmentet fortes 
strengere. Koordinattransformationens anvendelse til keglesnits
bestemmelsen gaves ny begrundelse. Ligesaa betingelsen for, 
at et keglesnit tangerer en given ret linje, i hvilket oiemed den 
almindelige polareligning udvikledes. Hjemmeopgaver udenfor 
bogens eksempler gjennemsnitlig hver 3dje time. Den analytiske 
geometri blev færdig til jul. De samme 3 timer anvendtes 
derpaa til funktionslære efter Holsts Høiere arithmetiske 
samt nogle konvergerende rækker; her fulgtes lærebogen, som 
blev læst ud til april.

Repetitionen begyndte med skoleaaret, og hertil an
vendtes 2 timer ugentlig til april maaned, senere 5 timer 
ugentlig. Fagene repeteredes i følgende orden: Arithmetik 
til jul (O. J.Brochs lærebog), stereometri og trigonometri sam
tidig til 1ste april (efter C. M. Gu Id bergs lærebøger); derpaa 
samtidig funktionslære, analytisk og elementær plan-geometri 
indtil mai maaned. Holsts Plangeometrisk kursus benyttedes.

Til kursorisk opgaveløsning avendtes 1 time ugent
lig hele skoleaaret; opgaverne holdt skridt med læsningen.

Tegning.
I 11. G. (2 timer ugentlig). Fladeornamenter, senere ogsaa 

modeltegning.
2 R. G. (2 t.). Frihaandstegning 1 t.: fortsat med 

fladeornamenter og modeltegning. Projektionstegning 1 
time ugentlig i tiden fra oktober til midten af februar (ofr. 
under mathematik); gjennemgaaet læren om linjers eg fladers 
tracer, skjæring og planers nedbøining (Holst og Johanne
sens kursus, til og med opg. 15). Hvert afsnit blev gjennem
gaaet af læreren, før det gaves i lekse; leksen blev hørt, 
idet de enkelte hjemmeopgaver i skissebogen blev rettet; 
imidlertid blev af de øvrige elever enten andre opgaver løst 
og udført paa tegnebret, eller de hjemme skisserede opgaver 
udførtes.

3 R. G. (2 t.). Frihaandstegning 1 t.: Modeltegning; 
artiumstegningerne fuldførtes. Projektionstegning 1 t.: Et 
tildikteret kursus fra 2 R. G. afløstes i oktober maaned af 
Holst og Johannesens Kursus i projektionstegning, som 
læstes med hjemmelekser med undtagelse af § 7 (skjæring 
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mellem krumme legemer indbyrdes). Gjennemsnitlig en hjem
meopgave om ugen, for det meste hentet fra bogen. Opgaverne 
udførtes i skissebog, rettedes paa skolen og udfortes for et 
mindre udvalgs vedkommende paa tegnebret i timen.

Sang og gymnastik
i middelskole og gymnasium.

Sang. I. 1ste, 2den og 5te middelklasse og i gymnasiet har 
hvert parti havt 1 time ugentlig, i 3dje og 4de middelklasse 
hvert parti 2 timer ugentlig. Man begynder i 1.1 med vokal
øvelser paa bekvemt liggende toner; herunder omtales stemme
organerne og deres brug. Derpaa gaar man over til enstem
mige sange samt skala- og trek langso velser. Hermed fortsættes 
i de følgende klasser, og tillige oves notelæsning (efter Con
radis tabel), og tonearterne gjennemgaaes. 4 M. og 5 IB. og 
gymnasiet øves i firstemmig sang efter Lammers’s firstem. 
mige sange til skolebrug, 2det hefte; 4 B. og » M. udfører’ so- 
pram og altsemmen, gymnasiets disciple tenor- og basstemmen; 
i endel timer har partierne havt samsang.

Gymnastik. Hvert parti har 3 timer ugentlig (om partide
lingen se ovenfor s. 26 og 28); øvelserne har gaaet frem i til
slutning til Bjørnstads «Haandbog i gymnastik» med det i 
kirkedepartementets rundskrivelse af 7de september 1886 opforte 
maal for øie; delvis har man ogsaa medtaget nogle øvelser uden
for programmet (nærmest som leg). Øverste parti er øvet i 
floretfegtning. Exercitien har man fremdeles maattet henlægge 
til de dage af aaret, da den skriftlige axamen artium holdes, 
hvorved afgangsklasserne ikke kommer til at være med. (Skyd
ning er først optaget i skoleaaret 1888—1889).

Undervisning i sleid
har der for mindre partier været anledning til at faa om efter
middagen hos en af skolens lærere i hans hjem. Søgningen til 
denne undervisning har været saa stor, at ikke alle, som øn
skede det, har kunnet opnaa plads, og man har derfor havt 
under overveielse at skaffe vedkommende lærer et større lokale 
paa skolen. Man har dog ikke gjort nogen forandring iaar, fordi 
man nemlig har ment, at sløidundervisningen for at faa den rette 
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betydning for skolen maa optages som obligatorisk ved siden af 
skolens andre fag, og at derfor en ordning, hvorved dette op- 
naaes, bor søges gjennemførst.

VI. Afgangsexamina.

Examen artium 188^.
Latingymnasiets øverste klasse havde 24 disciple, som 

samtlige fremstillede sig til examen; 13 fik hovedkarakteren 
meget godt, 8 godt, 1 temmelig godt, 2 bestod ikke den skrift
lige prøve.

1. Andersen, Herman, f. =68, søn af garver O. Andersen, 
Kristiania. (Discipel af skolen i 13 aar).

2. Bang, Ivar Christian, f. |§69, søn af professor dr. A. C. 
Bang, Kristiania. (Discipel af skolen i 11 aar).

3. Bøe, Wilhelm, f. Y’^l, søn af kjobmand V. Bøe, Ekersund. 
(Discipel af skolen i 3 aar).

4. Dahl, Johan Lansen Koren, f. son af bankfuldmæg
tig R. Dahl, Kristiania. (Discipel af skolen i 13 aar).

5. Fürst, Valentin, f. g 70, son af kjøbmand H. Fürst, Kri
stiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

6. Gran, Aksel Olsen, f. -5S 70, son af fabrikbestyrer Gran, 
Kristiania. (Discipel af skolen i 10A aar).

7. IIeuch, Jørgen, f. % 70, søn af sogneprest Heuch, Kristia
nia. (Discipel af skolen i 12 aar).

8. Kiær, Johan Aschehoug, f. 69, son af sogneprest H. 
Kiær, Kristiania. (Discipel af skolen i 2 aar).

9. Larsen, Emil Herman, f. $ 70, søn af grosserer P. Lar
sen, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

10. Lund, Kristian, f. -s4 71, søn af forhenværende postmester 
Lund, Kristiania (Discipel af skolen i 6 aar).

11. Motzfeldt, Ulrik Anton, f. 71, son af advokat E. Motz- 
feldt, Kristiania. (Discipel af skolen i 8 aar).
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12. Nand ru p, Fredrik, f. 70, søn af lensmand J. Nandrup, 
Kristiania. (Discipel af skolen i 9 aar).

13. Nickelsen, Johannes, f. 67, søn af skolebestyrer Ni
ckelsen, Kristiania. (Discipel af skolen i 13>| aar).

14. Nicolaysen, Halfdan, f. -5l 70, søn af professor J. Nico
laysen, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

15. Petersen, Lorentz Severin, f. fn 70, søn af f trælast
handler N. B. Petersen, Langesund. (Discipel af skolen i 
5 aar).

16. Schiøtz, Thomas Alexander Lange, f. 69, søn af in
geniør E. IL Schiøtz, Kristiania. (Discipel af skolen i 
12,’ aar).

17. Schult, Gustav Peter, f. 70, søn af apotheker Schult, 
Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar),

18. Simonsen, Christian, f. $ 69, søn af kjøbmand P. Si
monsen, Kristiania. (Discipel af skolen i 5 aar).

19. Sinding, Olaf, f. 70, søn af direktør A. Sinding, Kri
stiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

20. Sven ker ud, Christian, f. 70, søn af gaardbruger H. 
Svenkerud, Solør. (Discipel af skolen i 6 aar).

21. Thiis, Jens Peter, f. 70, søn af tapetfabrikant A. Thiis, 
Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

22. Tschudy, Halfdan, f. 69, søn af grossererS. Tschudy, 
Kristiania. (Discipel af skolen i 7 aar).
(Nr. 4, 9, 10, 12 og 16 underkastede sig som krigsskole

aspiranter den mundtlige examen for undervisningsinspektionen).
De specielle karakterer sees af følgende tabel:



388] Examen artium 1887. 75

e: S j Hovedkarakterer

Andersen 
Bang 
Bøe 
Dahl 
Fürst 
Gran 
Heuch 
Kiær 
Larsen 
Lund 
Motzfeldt 
Nandrup 
Nickelsen 
Nicolaysen 
Petersen 
Schiøtz 
Schult 
Simonsen 
Sinding 
Svenkerud 
Thiis 
Tschudy

3
1 3

3
4
3
3
4
3
3
3
3
3

|4
!4
■3
3

;i 3
i 3

3

II3

3 2
4 2
3 ! 2
4 3
4 1
4
4
2

3
2
1

4 I 4
313
3|2 
3 1
3 2 
3’3

4'4

3 1

3 1
4 11

4 1
4 i 2

1
2
2
2
3
1
2
2
1
1
2

2
1

2 2 1 2 3 —
1 2

4;3 3
12 3
2
3
3
1
2
1

3
2
2
3
2
1

3
3
2
3
2
1

1 i 2 ; 2 -
4 4
2 2
3 3
2
2
2
2
2

3
2
3
3
2

3 !—
2 —
3r

T 
21-
2 -
1 —
1 —

1
1
3
1
2
1
2 
2

2
2
3
4
1
3
1

,26 : 12|
25 :12
23 : 12
■41 : 12
24 : 12
35 : 12
29 : 12

1 (24 : 12;
2 ■31 : 12

1 1 £4 : 12
2 1 20: 12

112 1 2 1
2 4 3 44’4 3 — 

2(2 3 3)2 3 3)— 
11 1 2'1'1|1!— 
2|2i2)3 313'2.— 
2 I 2 11'2 1'2 3 -

3 3 3 3 3 i 4 2 i ! .i i! i; i 12

1 I 2 20 : 12
3 2
3 1
11

38 :12
32 :12
;16 : 12

2; 3 33 : 12;
1 j 1

213
i

3 2 I 3 i 3 I 2

2|2 3'3
4 3I3 4

2 I 3 3 I— 1
2 ! 3 i 3 —i 4

2
3
2
2

22 : 12;
37 :12;
|18: 12I 

31 : 12
1 I128 : 12
37 : 121

Meget godt 
Meget godt 
Meget godt 
Tem mel. godt 
Meget godt. 
Godt.
Meget godt. 
Meget godt. 
Godt.
Meget godt. 
Meget godt. 
Meget godt. 
Godt.
Godt.
Meget godt. 
Godt.
Meget godt. 
Godt.
Meget godt. 
Godt.
Meget godt. 
Godt.

3 privatister fremstillede sig til klassisk examen artium; 
n bestod den: Berg, Adolf Bredo Fossum, godt (31 : 12).
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Realgymnasiets øverste klasse havde 13 disciple, som samt
lige fremstillede sig til examen artium: 10 fik hovedkarak
teren meget godt, 1. godt, 2 bestod ikke den skriftlige prøve, 
(den ene af dem trak sig tilbage for censuren).

1. Bohler, Martinus, f. V 69, son af gaardbruger A. P. 
Bohier, Enebak. (Discipel af skolen i 1 aar).

2. Dahl, Jens Theodor, f. 69, søn af fiskeriinspektør J 
Dahl, Hadsel. (Discipel af skolen i 4 aar).

3. Evensen, Einar Sigvart, f. = 69, søn af skibshandle) 
C. Evensen, Kristiania. (Discipel af skolen i 3 aar).

4. G røga a rd, Jens Bernhard, f. $ 69, søn af kjøbmand J 
B. Grøgaard, Kragerø. (Discipel af skolen i 3 aar).

5. Heyerdahl, Severin Andreas, f. 70, søn af afd. kom 
mandorkaptein S. A. Heyerdahl, Kristiania. (Discipel a. 
skolen i 12 aar».

6. [sachsen, Gunerius Ingvald, f. 68, søn af skibskap 
tein N. Isachsen, Drøbak. (Discipel af skolen i 3,1 aar).

7. Jo Isen, .Sigurd, f. b7 69, søn af fabrikeier H. Jølsen 
Enebak. (Discipel af skolen i 3 aar).

S. Jørgensen, Johan, f. 69, son af lærer N. Jørgenser 
Kristiania. (Discipel af skolen i 8 aar).

9. Ramm, Gustav Ernst, f. 3g° 69, son af gaardbruger G. É 
Hoel, Helgøen. (Discipel af skolen i 8 aar).

10. Selvaag, Ole, f. i 70, son af afd. skibsfører Otto Andre 
assen, Hittero. (Discipel af skolen i 3 aar).

11. Tidemann Olsen, Johan, f. 67, søn af bygmester E 
Olsen, Fredriksstad. (Discipel af skolen i 1 aar).
(Nr. 3, 6, 7, 8, 9 og 11 underkastede sig som krigsskole 

aspiranter den mundtlige examen for undervisningsinspektionen)
De specielle karakterer sees af følgende tabel:
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J 5 
~ i

11
. sk

r.
 I 1 1

C og
ol

dn
. 1 1

J 1 „■
ci; hf

1 0 1 .£ c »z -i » '£ e 0 'm E Hovedkarakterer
£: ti 
Ci & 1 'S u ’S

tn 
■ c “1 E! 0 

0 d . a

— __________ Li fe' H cc

Bøhler 3 4 2 2^2 3 3 213 3 2 ^3 |34 : 13 i Godt.
Dahl 3 3 3 1 1 1 5 2 3 2 1 2 i 28 : 13 i Meget godt.
Evensen 3|4 2 2 1 1 2 3 1 2 ; 2 2 2 3 29 : 13: Meget godt.
Grøgaard 3'3 1 1 1 2 3 1 2 3'2 1 1/2 25 : 13. Meget godt.
Heyerdahl 3.3 1 1 3, 3 2 2,2,2 2 2 3 29 : 13 Meget godt.
Isachsen 3 2 2 3 2 2 3 ' 2'11 1 2 1 25 : 13 Meget godt.
Jølsen 4 4 2 2 1 2 2 2.3 2; 2 3 2 31 : 13( Meget godt.
Jørgensen 2’4 3 3 2 2 3 , 1 2,1 ! 2 1 28: 13, Meget godt.
Ramm 3 4 3 2 li 3 3 , 2 3 2 2 2 2 32: 13 Meget godt.
Selvaag .3 3 1 1111 1 2 11 1 1 ! 1 18 : 13. Meget godt.
?idemann01sen |3|4 3 4 1| 1 1 2 2 3,2 12 

1 29 : 13 Meget godt.

1 privatist fremstillede sig til realartium: Mathiesen, 
hristian Pierre, som bestod examen med hovedkarakteren Godt 
35 : 13).

Til censorer ved denne skoles examen artium havde kirke- 
epartementet beskikket følgende herrer: 
religion: cand. theol. Sax lu nd.
norsk og oldnorsk: skolebestyrer G u n d e r s e n.
latin: skolebestyrer Gjor.
græsk: cand. mag. Østbye.
fransk: cand. mag. J. Schram og skolebestyrer Otto

A n d e r s s e n.
historie: cand. philos. Emil Jo hans sen.
geografi: adjunkt L. Larsen.
naturfag: rea Ilærer Petersen.

I censuren deltog desuden af undervisningsinspektionens 
»edlemmer rektor Horn (i mathematik og naturfag) og pro- 
‘ssor Joh. Storm (i engelsk og fransk).

De af undervisningsinspektionen meddelte opgaver til de 
criftlige prøver lød saa]edes:



i8 Aars og Voss’s latin- og realskole. [188*

Norsk stil:
1. Middelhavets verdenshistoriske betydning.
2. Hvad kan der siges for og imod luksus?

Latinsk oversættelse:
(E praefatione operis a L. Junio Columella primo pos 

Christum natum saéculo compositi, quod inscriptum est De R 
Rustica).

Saepenumero multos audio culpantes agrorum infecund 
tatem; quidam ubertate nimia prioris aevi defatigatum solur, 
existimant nequire pristina benignitate praebere mortalibus al 
menta. Equidem nostro potius vitio istud accidere reor, qi 
rem rusticam pcssimo cuique servorum velut carnifici ad siq 
plicium dedimus, quam maj orum nostrorum optimus quisqu 
optime tractaverat. Atque ego satis mirari non possum, quai 
eloquentiae studiosi seligant oratorem, quern imitentur; qi 
aedificare velin t, fabros et architectos, qui navigia mari concr 
dere, gubernandi gnaros advocent, et, ne singula persequar, * 
studio, quod (pris agere velit, peritissimum rectorem adhibea 
— sola res rustica tara discentibus egeat quam magistris. Ag: 
culturae enim neque doctores, qui se profess! sint, neque disc 
pulos cognovi. At sine agri cultoribus mortales ali non poss 
manifestum est. Quo magis prodigii simile est, quod accidi 
ut res corporibus nostris vitaeque utilitati maxime convenier. 
minime usque ad hoc tempus esset consummata*),  idque spe 
neretur genus retinendi amplificandique patrimonii, quod omi 
crimine caret. Nisi forte aequius existimamus capere praedar 
ex militia, quae nobis nihil sine sanguine et cladibus alien? 
affert. An bellum detestantibus maris et mercaturae alea hi 
benda est optabilior, ut terrestre animal homo ventorum et mi 
ris irae obj ectus se fluctibus audeat credere semperque ritu v< 
lucrum quarundam peregrinus ignotum pererret orbem? A 
faeneratorum quaestus probabilior est, etiam iis invisus, quibu 
succurrere videtur? An honestiores ducam clientium salutatk 
nes circunivolitantium limina potentiorum? Superest, ut dix 

•) Consammare, bringe til fuldkommenhed.
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unum liberale et ingenuum rei familiaris augendae genus, agri 
culturae. At nunc et ipsi praedia nostra colere dedignamur, 
et nullius momenti esse ducimus peritissimum quemque villi- 
cum facere, vel si nescium, certe aliquem, qui, quod ignores, 
celeriter addiscat. Omnes patres familiarum ialce et aratro re- 
lictis intra murum correpsimus et in circo potius ac theatro 
quam in segetibus et vineis manus movemus. Noctes libidini- 
bus et ebrietatibus, dies ludo vel somno consumimus, atque 
nosmet ipsos ducimus fortunatos, quod neque orientem solem 
videmus neque occidentem.

Engelsk stil:
Man fortæller om Knut*)  den store, at han, nogle aar ef

ter sin tronbestigelse, i et oiebliks lidenskabelige vrede dræbte 
en soldat. Synet af den døende bragte imidlertid kongen til 
fornuft igjen. Man sammenkaldte straks rigets høieste dom
mere og tilstod ydmygt for dem den forbrydelse, han havde 
begaaet; derpaa steg han ned fra tronen, og idet han udtalte 
sin anger over, hvad der var skeet, forlangte han at lide den 
af loven fastsatte straf: hvilken dom de end fældte over ham, 
skulde der ikke tilfoies dem noget ondt. Dommerne trak sig 
forlegne tilbage for at raadslaa og blev tilslut enige om at 
overlade det til kongen selv at afgjøre, hvilken straf han fandt 
mest passende. Han skal da have betalt en svær mulkt for 
mordet.

*) Canute.

Ved hans hof var der, efter den tids skik og brug, endel 
digtere, som i sine sange priste kongens visdom og magt: in
gen, sagde de, kunde maale sig med ham. Men kongen brød 
sig ikke om deres smiger, og for at gjøre en ende derpaa lod 
han en dag sin kongelige stol bære ned til stranden, lige ved 
vandkanten, satte sig i den, omgivet af en glimrende skare hof- 
mænd og krigere, og raabte, idet han truende strakte haanden 
ud mod havet: «Stans! Engelskmændenesog danskernes uover
vindelige hersker forbyder dig at stige en tomme høiere!» 
Men bølgerne lod sig ikke skræmme saa let. De rullede hen 
over sanden, under kongens fødder, som om hans ord ikke ind- 
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gjød dem andet end foragt, og drev snart ham og hans iolge 
paa flugt. Da vendte kongen sig om mod de andre og sagde: 
«Gud alene er mægtig og ingen anden; vi er intet i sammen
ligning med ham». Og som tegn paa sin ydmyghed bar han 
aldrig mere sin krone efter den dag.

Mathematik:
Ved klassisk examen artium:

I.
Første led i en arithmetisk række er 2 gange saa stort som 

1ste led i en geometrisk; 3dje led i begge rækker cr ligestore; 
5te led i den arithmctiske or 1.0 mindre end 5te led i den geo
metriske. Find 1ste lod i begge rækker og forholdsexponenten 
i den geometriske række, naar denne forholdsexponent skal 
være et helt positivt tai, og den arithmetiske rækkes diflerents 
er lig 1.

u.
Find de værdier af x, som tilfredsstiller ligningen:

3 sin "x — sin 2# — cos -x — 0.
III.

En kegleformet kuglesektors kalot har samme fladeindhold 
som dens begrænsende kegleflade. Find forholdet mellem høi- 
derne og forholdet mellem volumerne af den kegle og det kug
lesegment, hvoraf sektoren bestaar. Beregn keglens topvinkel.

Mathematik:
Ved real-artium:

1.
En regulær, lirkantet pyramide med høide H og et regu

lært, firkantet prisme med høide h har ligestore grundflader, 
ligestore (fuldstændige) overflader og ligestore kubikindhold. 
Find høiderne, naar grundfladen i begge er 1 m.a

IL
I trianglet A B C er koordinaterne for de tre hjørner A 

( a'M
B, C henholdsvis fa, o), (o, b) og I------- , —— . Find lignin- 

\ 2 a 2b/
gerne for medianen fra punktet C og for høiden fra samme 
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punkt. Kan nian af de fundne ligninger se, hvad slags triangel 
A B C er?

III.
Der er givet en række ligedannede polygoner: P,, P« . . . . Pn, 

hvis ensliggende sider: s,, s,2, . ... sn danner en arithmetisk 
række. Find et udtryk for summen af polygonernes fladeind
hold ved hjælp af P,, s( og differensen d i den arithmetiske 
række.

Fysik:
I,

Hvorledes bestemmes vædskers udvidelseskoefficient?
Eksempel: En glasflaske er ved 0° C. fyldt til randen 

med en vædsk?. Ved opvarmning til 80” rinder af vædsken 
ud. Find vædskens udvidelseskoefficient, naar glassets kubiske 
udvidelseskoeflicient er 0,000025.

II.
Regne-e ksem pel. Et Nicholsons areometer, som veier 

q gram, synker i havvand af spec, vegt s( til det paa stilken 
anbragte merke, naar det belastes med p gram messing af spec, 
vegt s,,. Anbringes de p gram messing i kurven, og bringes 
instrumentet i rent vand af 4“ C., synker instrumentet ogsaa 
da til merket. Find et udtryk for p ved hjælp af q, s, og s<2.

Opgave i projektionstegning:
En regulær, femkantet pyramide, hvis grundflades større 

radius er 4,6 cm. og sidekant 10,5 cm., ligger med sin ene 
sideflade ABC paa det horizontale projektionsplan saalcdes, at 
den berører det vertikale projektionsplan med sit toppunkt C, 
og aksens horizontale projektion danner en vinkel paa 30” med 
grundlinjen.

Pyramiden er gjennemskaaret af et plan, som gaar gjennem 
det af de to punkter A og B, som ligger det vertikale projek
tionsplan nærmest; planets tracer danner begge en vinkel paa 
45° med grundlinjen (den horizontale trace 105” med aksens 
horizontale projektion).

6
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M i d d e1 s k o 1e-e x a m e n 18 8 8.

Kommissionen ibr afholdelse af middelskolens afgangs- 
examen i Kristiania bestod i 1888 af følgende herrer: skole
bestyrer Pauss (Nissens pigeskole, formand); rektor Müller 
(Kristiania kathedralskolc)skolebestyrer Otto Anderssen 
(Anderssens skole); skolebestyrer Hofgaard (Aars og Vosss 
skole); skolebestyrer Jespersen (Borgerskolen); cand. philos. 
II. Larsen (frøken Bauers skole); skolebestyrer Nickelsen 
(Nickelsens skole); cand. mag. Nor by (frøken Falsens skole); 
skolebestyrer Sig, Thor (Den nye middelskole for piger); 
skolebestyrer Sørensen (Sorensens middelskole); cand. theol. 
V ig - A n d e r ss e n (frøken Fredriksens skole); skolebestyrer 
Gundersen (Gundersens skole.)

Efter kommissionens forslag beskikkede kirkedepartementet 
følgende herrer til censorer ved denne skole:
I religion: cand. theol. Yngvar Brun.
I. norsk:- skolebestyrer Pauss og cand. mag. Nor by.
I latin: adjunkt- A. Andersen.
I tysk: cand. philos. Bekkevold.
I engelsk: adjunkt Blom.
I fransk: cand. philos. Torgersen.
I historie: cand. mag. Sundt.
I geografi: cand. philos. Siewers.
I mathematik: cand. real. Løkcn.
I naturfag: stud. real. Otto Berg.
I tegning: arkitekt Hohn-Munth o.
I skrivning: lærer Gran.

Af skolens c 1 evor’ fremstillede 64 sig til middelskole- 
exameu, deraf paa latinlinjen 43, af hvilke 39 bestod examen, 
og paa engelsklinjen 21, af hvilke 18 bestod examen. 34 
privatister fremstillede sig til examen;. 30 bestod den. 5 
real-studenter tog tillægsprøven i latin og 1 latinstudent tillægs- 
prøve i engelsk; 4 andre tog tillægsprovc i latin ; 1 i latin og 
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mathematik og 1 i mathematik. — For de af skolens elever, 
som bestod examen, var udfaldet følgende:

A. Paa latinlinjen.
1. Andersen, Oscar hovedkarakter meget godt (l.äß)
2 Andresen, August —godt (2.-,)
3. Aslakrud, Ole —godt (3.uo)
4. Baribed, Andreas —meget godt (2.3G)
5. Gløersen, Kristian —?— meget godt (2.„5)
6. Grønvold, Ludvig ' —godt (2^»)
7. Heuch, Fredrik —=— meget godt (2.,29)
8. Kielland, Hjalmar —godt (2.8„)
9. Kierulf, Thorvald = godt (2.6g)

10. Lindbäck, Adolf —=— udmerket godt (l.<29)
11. Lundh, Christopher —meget godt (2.3„)
12. Meyer, Alf —godt (2.77)
13. Olsen, Oscar —?— udmerket godt (l.oj
14. Ringnæs, Johan —meget godt (1.93)
15. Wille, Hans —meget godt (2.lt)
16. Anderssen, Johannes —s— meget godt (l.G4)
17. Balchen, Fredrik —s— udmerket godt (1.43)
18. Botolfsen, Harald —meget godt (2.00)
19. Budde, Christopher —r— godt (2.89)
20. Cederholm, Sven —meget godt (2., j
21. Christopherson, Eivind —meget godt (1.93)
22. Dedekam, Hans —meget godt (1.9G)
23. Halling, Constans —-— udmerket godt (1.5O)
24. Hansen, Lauritz —meget godt (2.4,2)
25. Holmen, Ragnvald —godt (2.8G)
26. Høeg, Sigvard —godt (2-7t)
27. Ihlen, Jacob —r— meget godt (l.S2)
28. Jacobsen, Erik —5— meget godt (2.„a)
29. Joerges, Otto ------ godt (2.7i)
30. Kiær, Frantz —meget godt (1.93)
31. Lund, Iver —meget godt (2.18)
32. Rygh, Per —--— udmerket godt (l.»9)
33. Sand, Hans —meget godt (2.04)

6*
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34. Selmer, Peter hovedkarakter godt (2.6 j
35. Skancke, Theodor —5— meget godt (2.5O)
36. Stenersen, Andreas —s— udmerket godt
37. Storm, Gunnar godt (2.,.,)
38. Wennerød, Kristian —= — udmerket godt (1.29.)
39. Winter-Hjelm, Thoralf -- s-- meget godt (2..,«,)

B. Paa engelsklinjen.
40. Bang, Markus hovedkarakter godt (2.97)
41. Brodtkorb, Henning ——s —— godt (2.75)
42. Christophersen, Oluf meget godt (2.J3)
43. Clauson, .Michael ——-- godt (2.83)
44. Dahl, Iver godt (2.83)
45. Habberstad, Severin —— meget godt (2.43)
46. Hartmann, Lorentz —s- meget godt (1.93)
47. Hartmann, Simon —;— udmerket godt. (1.43)
48. Holmboe, Sverre -- *--- meget godt (2.46)
49. Jacobsen, Axel meget godt (1.71)
50. Nielsen, Georg -- - godt (3,„0)
51. Olsen, Einar godt (2.83)
52. Pay, Olaf — '— godt (2.s0)
53. Poulsson, John —s--- meget godt (1.77)
54. Rolfsen, Johannes —~— godt (2.64)
55. Rolfsen, Nordahl godt (2.57)
56. Sander, Hans meget godt (2.3O)
57. Thiis, Haakon —- — meget godt (2,al)

Af forannævnte blev nr. 1, 2. 3, 5, 11, 13—18, 20, 22, 23, 
27, 30—32, 36—38 optaget i latingymnasiet, nr. 8, 19, 21, 44, 
45, 53 og 56 i realgymnasiet; nr. 7, 9,10, 29, 54 og 57 til han
delsgymnasiet; nr. 12, 34, 42, 43, 55 til den tekniske skole; 
nr. 4, 6 og 40 til andre skoler; de øvrige gik over til forskiel- 
lig anden praktisk virksomhed.

Eor de 30 privatister, som bestod examen, var ud
faldet følgende:

A. Paa latinlinjen.
1. Brandrud, Torgeir hovedkarakter meget godt (2.46)
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kirkedepartementet. De lød saaledes :

2, Hansen, Severin hovedkarakter meget godt
3. Lie, Kristian Ingvard —=— godt (2-73)
4. Revetal, Arnt —=— godt (3-04)
5. Saunæs, Gerhaid —s— meget godt (2-31)
6. Tvetan, Knut —godt (3-, 5)
7. Wedel-Jarlsberg,Karl PerHerman—=— meget godt (1-54)

B. Paa engelsklinjen.
8. Abusdal, Gunnar hovedkarakter godt (2.7<J
9. Abusdal, Ole —»— godt (2.54)

10. Ågerup, Nils —=— godt (2.57)
11. Amundsen, Sverre —s— godt (2.57)
12. Balchen, Fredrik —=— godt (2.93)
13 Broch, Hans —=— godt (3-11)
14. Egeli, Jakob —*— meget godt (2-39)
15. Elstad, Kristian —=— godt (2-64)
16. Evje, Bjørn —=— meget godt (2.,,)
17. Garsæg, Markus —s— meget godt (2.2,)
18. Ganstveit, Jakob —=— udmerket godt (1-43)
19. Hansen, Ester —-— meget godt (1-97)
20. Hilde, Ole —=— meget godt (2.43)
21. Heisholt, Ole —-— godt (2-57)
22. Johnsen, Anders —=— godt (2.54)
23. Larssen, Lars —-— godt (2.93)
24. Lyssand, Harald —=— meget godt (1-54)
25. Mjaaland, Gustav —=— meget godt (1.57)
26. Moestue, Fin —=— maeget- godt (3.04)
27. Mork, Harald —=— jneget godt (2.75)
28. Nissen, Leif —=— -meget godt (2.75)
29. Poppe, Harald —-— meget godt (2-04)
30. Stigersand, Anton —=— udmerket godt (1 • 2 9)

Opgaverne til de skriflige prøver blev tilstillet skolerne fra

Norsk stil:
Fortæl om den nytte, vi har af vore skove.

Tysk stil:
I aaret 1714*) blev der bygget et høit taarn paa en af de 
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største kirker i Kjøbenhavn. Under arbeidet hændte det en dag, 
at en tømmersvend kom i trætte med sin mester og i vrede 
paastød, at han var en ligesaa dygtig tømmermand som ban. 
Da tog mesteren uden at sige et ord en lang bjelke og lagde 
den ud fra toppen af stilladset, greb en oks, gik med den ud 
paa bjelken øg huggede den med et sikkert hug fast i bjelkens 
ende. Derpaa vendte ban sig om og gik tilbage ind i taarnet 
og befalede svenden at gaa ud og hente øksen. Denne gik og- 
saa raskt derud. Men da ban var kommen paa den yderste 
ende af bjelken og vilde gribe efter øksen, forekom dot barn, 
som om der var to økser. Han raabte derfor til mesteren og 
spurgte, hvilken af dem han skulde tage. Da skjønte mesteren, 
at han var bleven svimmel, og sagde: «Gud være din arme 
sjæl naadig». I samme øieblik styrtede svenden ned cg slog 
sig ihjel.
Latinsk stil:

Paa den tid, da køng Antiochus rustede sig til krig mod 
romerne, skrev Hannibals uvenner til Rom, at der var sendt 
brev fra Hannibal til Antiochus, og at gesandter hemmelig var 
komne fra kongen til ham. Romerne var ikke uvidende om, 
at Hannibal var meget begjærlig efter at fornye krigen, og de 
havde ikke glemt, hvor store nederlag den puniske1) anfører 
havde tilføiet dem. Dc besluttede derfor at sende gesandter til 
karthagernes-) senat før at forlange, at Hannibal skulde 
udleveres 3 )■ Da gesandterne kom til K'a r th ago *)>  flygtede 
Hannibal til Antiochus, af hvem han blev venlig modtaget’); 
han kunde dog ikke overtale kongen til at føre hæren ovor til 
Italien og angribe romerne der. Romerne fordrev Antiochus 
fra Grækenland, og da han var vendt tilbage til Asien, blev 
han tvunget til at slutte fred. Blandt andet lovede han at 
overgive Hannibal til romerne. Ogsaa dengang undkom6) 
Hannibal; men faa aar efter tog han gift for ikke at falde i 
romernes hænder.

*) Skrives med bogstaver.
*) Punicics. 2) Carthaginienses. 3) Udlevere (ledere. ') Carthago, 

inis. n) Modtage excipere. c) Undkomme elabi.
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Engelsk stil:
Under den franske revolution var en adelsmand ved navn 

Lc-fort bleven grebet og kastet i fængsel som Hende af friheden 
og sit fædreneland. Hans hustru, der frygtede det værste, for
søgte ethvert middel, som mod og kjærlighed kunde tinde paa, 
for at redde ham, dog uden held. Da kjøbte hun for en bety
delig pengesum tilladelse til at aflægge ham et besøg i fæng
slet. Til fastsat tid viste hun sig for sin mand,iført to dragter, 
den ene udenpaa den anden. Uden at give eller modtage no
get kjærtegn, tog hun hurtig af sig den yderste dragt, og hvor 
meget end manden vægrede sig, lykkedes det hende dog at 
overtale ham til at tage denne paa. og lade hende blive tilbage 
i hans sted. Forklædningen viste sig fortrinlig. Le-fort slap 
ud og flygtede. Først den folgende dag opdagedes listen. — 
«Dit skarns menneske!»,*)  udbrod da fangevogteren, «hvad 
har du gjort?» — «Min pligt», svarede hun; «gjør du din!»

*) Skarns menneske.- wretch.
**) Opave I og II blev givet om formiddagen, opgave III og IV om 

eftermiddagen.

Regning og konstruktionstegning : w)

For gutter.
I. A lod bygge et hus, som var beregnet til at ville koste ham 

19000 kr. i fuld færdig stand. Kjelderen blev gravet .12,.- m. 
lang, 8U m. bred og 1,5 m. dyb. Udgravningen og bortkjø- 
ringen af gruset blev betalt med kr. 0,-. pr. læs. I hvert læs 
toges 0 5 m:l. Opmuringen af kjelderen kostede kr. 1263,..,. 
Da disse arbeider var udførte, fandt han, at deres kostende sva
rede til beregningen. Den øvrige del af bygningen fik han deri
mod opfort 16 pct. billigere end beregnet. Hvad kom altsaa 
huset til at koste?

H. En kapital paa 40000 kroner er udsat paa rente. Ved 
det 1ste aars udløb blev der af aarets rente borttaget 600 kr. 
medens resten af samme blev udlaant til \ pct. høiere rente 
end kapitalen selv. Ved enden af 2det aar var den oprindelige 
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kapital herved voxet op til 42845 kroner. Til hvilken procent 
var kapitalen udlaant?

1IL Beregn fladeindholdet afen rhombe med 20 cm. omkreds, 
naar den ene diagonal er 2 cm. større end den anden.

IV . Konstruer et retvinklet triangel, hvori den ene kathet er 
10 cm. og den indskrevne cirkels radius 4 cm. Forklar frem- 
gangsmaaden.

For piger.

I. Som opgave I for gutter.
II. 1 kg. the og 5 kg. sukker koster tilsammen 10 kronor. 

Dersom prisen paa sukker forøges med 50 pct. og prisen paa 
the med 10 pct., koster de kr. 12,00. Hvad er prisen paa 1 
kg. af hver sort?
Ill. I en cirkel er der indskrevet et triangel saaledes, at den 

ene af de buer, hvori cirkelen deles, er 1121°, og af de 2 andre 
er den ene dobbelt saa stor som den anden. Beregn, hvormange 
grader og minuter vinklerne i triangelet indeholder.

IV. Konstruer et retvinklet triangel, hvori den ene kathet er 
10 cm. og den indskrevne cirkels radius 4 cm. Forklar frem- 
gangsmaaden.

Projektionstegning:

Folgende figurer, opstillede af læreren efter det ham til
stillede rids, forlanges aftegnede i horizontal og vertikal pro
jektion.

En kvadratisk klods ligger paa horizontalplanet saaledes, 
at dens ene sideflade danner en vinkel paa 30° med det verti
kale projektionsplan. Midt paa denne staar en ret kegle. Til 
keglen støtter sig en regulær, 6-kantet pyramide, der staar med 
spidsen paa horizontalplanet og saaledes, at pyramiden og keg
lens akser ligger i et plan parallelt med det vertikale projek- 
tionsplan.

Den kvadratiske klods: grundfladeside 6 cm, hoide 2,r> cm.
Afstanden fra dens midtpunkt til det vertikale projektions

plan 6 cm.
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Keglens grundflades radius 3 cm., høide 10 cm.
Pyramidens grundflades større radius 3 cm., hoide 10 cm.
Afstanden fra pyramidens spids til midtpunktet af grund

fladen i den kvadratiske klods 8 cm.

VIL Katalog over skolens naturviden
skabelige samlinger.

I. Fysik.

1) M e k a n i k.
1. Atwoods faldmaskine med lodder, skiver og stav.
2. Skraaplan (af træ) med rul.
3. Skraaplan (af staal) med rul og skaalvegt.
4. Vegtstang med kroge og tilhørende stativ og lodkasse.
5. Skaalvegt paa messingstativ med 2 lange og 1 kort skaal.
6. En større vegt.
7. En liden haandvegt med hornskaaler.
8. Lodsats med fra 20 g. til 0,02 g. og pincet.
9. Lodsats med fra 2 kg. til 2 g.

10. Schjotz’s apparat til paavisning af træghedsmomentet.
11. En fast og en løs tridse.
12. Et pendelapparat.
13. En fjærvegt.
14. Centrifugalmaskine med 13 biapparater.
15. 2 sammenslebne glasplader.
16. Apparat til paavisning af det opadgaaende tryk og sidetryk 

i vædsker.
17. Segners vandhjul.
18. Pascals kar.
19. Kommunicerende ror.
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20. Archimedes's apparat.
21. Apparat til at vise Archimedes’s lov for legemer, lettere 

end vand.
22. Hydrostatisk blypære.
23. Nicholsons areometer.
24. Hydrostatisk glaspære.
25. Universalareometer.
26. Pyknometer for faste legemer.
27. Fahrenheits areometer i 2 eksemplarer, for tungere og for 

lettere vædsker.
28. .Kapillarrør i et planparallelt glaskar.
29. Kapillarapparat paa stativ.
30. En fiasko med petroleum og vand.
31. Et ror til at vise kontraktionen ved blanding al alkohol 

og vand.
32. Glasplade til paavisning af vædskers adhæsion.
33. Endosmometer.
34. Baros kop.
35. Et barometerror.
36. Stuebarometer.
37. En æske med vand hammer, kommunicerende rør og 

pipetter.
38. Apparat til paavisning af Mariottes lov ved høit tryk.
39. En luftpumpe-tallerken med manometer og 9 biapparater.
40. Sugepumpe paa stativ.
41. Trykpumpe paa stativ.
42. Pipette.
43. Hævert.
44. Tantal usbæger.
45. Apparat til luftarters endosmose.

2) A k u s t i k.
1. En sirenesk i ve.
2. Monokord med en lang og en kort streng.
3. En fiolinbue.
4. 9 plader til Chladnis klangfigurer.
5. 2 træstave (af forskjellig længde) til længdesvingninger.
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6. Stav med skrue til anbringelse af plader.
7. 4 orgelpiber — dur-akkorden.
8. Stemmegaffel paa resonansebund.
9. Model af oret.

10. 4 stave (af forskj. substanser) til længdesvingninger.
11. En større cylinder af glas til forsøg med resonance.

3) O p t i k.

1. En belysningslampe med tilhørende blikcylinder.
2. Projektionsapparat (skioptikon).
3. Heliostat med tilhørende spaltaabning.
4. Spaltaabning til at anbringe paa skioptikon.
5. Apparat til paavisning af reflexionslovene.
6. Vinkelspeil med gradbue.
7. Kaleidoskop.
8. Konveksspeil og planspeil paa stativ.
9. Hulspeil og planspeil paa stativ.

10. En liden haandskjerm.
11. Apparat til paavisning af brydningslovene.
12. Prisme paa stativ.
13. Konveks linse paa stativ.
14. Konkav linse paa stativ.
15. Et mikroskop i kasse.
16. En æske mikroskopiske apparater.
17. Linsestereoskop.
18. Tre pakker stereoskopiske billeder.
19. Svovlkulstof-prisme i futeral.
20. En farveskive med spektrets farver.
21. En æske med farvede glas.
22. 6 flasker med forskjellige oplosninger til paavisning af 

lysets absorption.
23. En plade med farvestriber.
24. Apparat til objektiv fremstilling af enkelte grundstoffes 

spektra.
25. En thaumatrop.
26. Weinholdts model af mikroskop og kikkert.
27. Malus’s interferensapparat.
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28. Apparat til paavisning af lysindtrykkets varighed.
29. Apparat til paavisning af farvekontrast.
30. Akromatisk linse paa stativ.

4. V a r m e 1 æ r e.
1. Udvidelsesapparat for faste legemer, bestaaende af kugle 

med ring.
2. Do., bestaaende af stativ med stænger af

forskjelligt metal, gradbue og spirituslampe.
3. 4 thermometre.
4. 2 projektions-thermoraetre.
5. Koldtvandssvømmer.
6. Apparat til paavisning af vandets tætheds-maximum.
7. Apparat til paavisning af specifik varme.
8. Kalorimeter.
9. Flaske med Na S O.

•2 >2 3.

10. Apparat til kogning af æther ved hjælp af friktionsvarme.
11. Pneumatisk fyrtoi.
12. Model af en dampmaskine.
13. Model af en cylinder med stempel og glider.
14. 50 g. Woods metal.
15. Wollastons kryofor.
16. Andrews presse til fremstilling af flydende kulsyre.

5. M a g n e t i s m e.
1. 2 smaa magneter.
2. 2 større magneter.
3. En æske jernfilspaan.
4. En magnetnaal.
5. En hestesko-magnet med anker.
6. Et kompas.
7. Et inklinatorium.

6. E 1 e k t r i c i t e t,
1. En æske med lakstænger, glasstav, kautschukstang, katte

skind og amalgam.
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2. 2 konduktorer med stativ og kjeder.
3. Elektrisk pendel.
4. Halmstraa-elektroskop.
5. Guldblads-elektroskop.
6. Elektrisermaskine.
7. Electrofor.
8. Influensmaskine efter Schiøtz.
9. Elektrisk klokkespil.

10. Elektrisk dans.
11. Leyd enerflaske.
12. Udlader.
13. To smaa flaske-elementer.
14. To større krotnsyre-elementer paa fælles stativ.
15. En æske med ledningstraade, klemskruer og kulstykker.
16. En vippe.
17. Et lidet galvanometer.
18. Et lidet vegt-galvanometer.
19. En liden, ret elektromagnet.
20. En elektromagnet paa stativ med anker og bæreskaal.
21. En telegrafnogle.
22. Et elektrisk skrive apparat.
23. Et ringe-apparat.
24. En liden rotationsmaskine med tilhorende geislerske rør.
25. Apparat til paavisning af varme-udvikling ved den elek-
26. Et voltameter. triske strøm.
27. Et vanddekompositions-apparat.
28. Apparat til dekomposition af salte.
29. Voltameter til objektiv fremstilling.
30. Traadspiral med magnet til paavisning af induktion.
31. 2 traadspiraler til paavisning af induktion.
32. Et magneto-elektrisk induktionsapparat.
33. Et induktionsapparat.
34. Et par haandtag til elektrisering.
35. Et mindre induktionsapparat med ledningstraade.
36. Et thermoelektrisk apparat.
37. En isolerskammel.
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7. P I a n ehe r., 

Bopp’s Wandtafeln der Physik (8 pl. paa pap).

8. Divers e.
1. En meterstav.
2. En 2-meterstav.
3. En puster.
4. Verktøisbord med skruestikke, ambolt, hammere, file, tæn

ger, haandbor, sag, høvl, skruetrækkere o.s.v.

Il Kemi.
Ca. 100 kemiske præparater.
Reagensror, bægerglas.
Kogeflasker, vaskeflasker.
Retorter, forlag, tragter.
Glascylindre, glasrør, glasklokker.
Kuglerør, chlorcalciumsrør, forbrændingsrør.
Gasudviklingsflasker.
Kali-aj) parat.
Mortere.
Porcelænsskaaler, digler, 1 tang.
Gasbrændere, 1 glasblæser-lampe, 1 blæserør.
Stativer, etagerer.
Kautschukslanger.
Korkbor.
1 pnevmatisk «Wanne» af porcelæn og en do. af jernblik.
Spirituslamper, 1 gasoljelampe.
Trefod af jern.
Jerntraadnct.
Platinablik, traad af platina, jern, kobber o.s.v.

III. Mineralogi.

Mineralier, 173 haandstykker.
Bergarter, 70 haandstykker.
Forsteninger, 25 haandstykker.
Haardhedsskala.
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En samling af mineralier og bergarter til ovelse.
Haandstykker af vulkanske bergarter fra Rhinegnene.

Do. af bergarter og mineralier fra Alperne.
Do. do. fra Sachsen.

Porcellænsjord.
Vulkansk aske fra Vesuv.

IV. Zoologi.

A. Pattedyr.

a. Skeletter, kranier o.s.v.

1.
9.

Skelet
«

af menneske.
« kat.

3. « « hund.
4. « røskat.
5. « « pindsvin.
6. « kanin.
7. Kranium af menneske.
8. « « kat, 2 ekspl.
9. « « hund.

10. « « ræv.
11. « isbjørn.
12. « « gaupe.
13. « « grævling.
14. « « hare.
15. « « okse.
16. « « maar.
17. « « marsvin,
18. « « springer.
19. « « abe.
20. Halshvirvler af bjørn.
21. Øre af en grønlandshval.
22. Stødtand af hvalros.
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23. Takker af rensdyr.
24. « « elg.
25. Horn af gemse.
26. « » antilope.
27. Barde af en hval.

b. Udstoppede eksemplarer.
1. Pindsvin.
2. Flaggermus.
3. Ekorn.
4. Roskat.
5. Gaupe.
6. Elghoved.

c. Paa spiritus: 
Langøret flaggermus.

B. Fugle.
a. Skeletter, kranier o- s. v.

1. Skelet af rype.
2. « « kraake.
3. Flere fuglekranier.
4. Brystben af en alke.
5. Overnæb af albatros.
6. Vingeknokler af albatros.
7. En pungmeises rede.

b. Udstoppede eksemplarer. 
Rovfugle.

1. Lerkefalk.
2. Dvergfalk, stenfalk, 3 ekspl.
3. Taarnfalk.
4. Duchøg.
5. Spurvehøg, 2 ekspl. (han og hun).
6. Landørn.
7. Høgugle.
8. Dvergugle, spurveugle.
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9. Sneugle.
10. Hubro, 2 eks.
11. Katugle.
12. Kortoret ugle.
13. Hubro (unge).

Sp urvel’ugle.
1. Gulspurv.
2. Snespurv.
3. Bogfinke.
4. Bjergfinke.
5. Grønirisk (svenske).
6. Stilkis.
7. Graasisik.
8. Sisik.
9. Kanarifugl, 2 eks.

10. Dompap, 2 eks. (han og hun).
11. Grankorsnæb, 2 eks. (han og hun).
12. Konglebit.
13. Englerke.
14. Linerle.
15. Kjodmeise (talgtit).
16. Nødvække (spetmeise).
17. Fuglekonge.
18. Lovsanger.
19. Gransanger.
20. Rodstjert.
21. Buskskvætte.
22. Sorttrost, 2 eks.
23. Graatrost, 2 eks.
24. Sidensvans.
25. Stær.
26. Fossekal.
27. Blaakraake.
28. Kraake.
29. Kaie.
30. Noddekraake.
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31. Nøddeskrike.
32. Varsler.
33. Tornskade.
34. Sort og hvid lluesnapper.
35. Taarnsvale.
36. Natteravn (kveldknar).
37. Kolibri.
38. Ringtrost.

Klatrel’ugle, duer og hønsefugle.
1. Gjøk.
2. Grønspette.
3. Graaspette.
4. . Tretaaet spette.
5. Stor l'agspettc.
6. Sortspette.
7. Hvidrygget llagspette.
8. Vendehals.
9. Vatret papegøie.

10. Ringdue.
IL Hjerpe.
12. Ejeldrype, 2 eks.
13. Lirype.

Vadefugle og svømmefugle.
1. Grønbenet sneppe.
2. Strandsnipe.
3. Brushane.
4. Rugde.
5. Heilo.
6. Vibe.
7. Kjeld.
8. Agerrikse.
9. Smaaspovo.

10. Smalnebbet svømmesnoppe.
11. Hvid vinget maage.
12. Havmaagc.
13. Krykje.
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14. Tyvjo.
15. Makrel-terne.
16. Svartand.
17. Bjergand.
18. Stor fiskand.
19. Stokand.
20. Ærfugl.
21. Teiste.
22. Alke.
23. Storlom.
24. Trane.
25. Sjøorre.
26. Albatros.

C. Krybdyr og padder.
a. Skelet t er, kranier osv.

1. Skelet af en hugorm.
2. Rygskjold af en landskildpadde.
3. Kranium af en skildpadde,
4. Parti af rygskjoldet af en alligator.
5. Halen af en klapperslange.
6. Ham af en pytonslange.

b. Udstoppede eksemplarer.

1. Havskildpadde.
2. Flod ski Idpadde.
3. Krokodille.

c. Paa spiritus.
1. Alligator.
2. Landskildpadde.
3. G ekko.
4. Kamæleon.
5. Liden vandsalamander.
6. Stor vandsalamander, 2 eks. (han og hun).
7. Firfisle, 2 eks.
8. Padde (skrubtusse).

7*
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9. Staalorm.
10. Træslange fra Java.
11. Almindelig snog, 3 eks,
12. Hugorm, 2 eks.

D Fiske.
a. Skeletter, kranier osv.

1. Skelet af karudse, 2 eks.
2. Kranium af torsk.
3. Kjæver af havkat.
4. Rygrad af hai.
5. Sverd af sverdfisk.
6. S verd af sagfisk, fiere eks.
7, Halefinne af hai.
8. Hale af pilrokke,
9. Rygfinne af sverdfisk.

10. Benskjolde af stor.
11. Tandrække af hai.
12. Gjællebuer af torsk.

b. Udstoppede eksemplarer.
1. Kufiertfisk.
2. Tangsnelle.
3. Søhest, flere eks.

c. P a a spiritus :
1. Torsk.
2. Flyvefisk.
3. Aalekvabbe.
4. Lyr.
5. Dyndsmerling.
6. Krøkle.
7. Tangsnelle.
8. Pindsvinfisk.
9. Negenøie.

E Lavere dyr.
1. En samling af omtr. 500 insekter med tilhørende katalog.
2. Skorpion, 2 eks.
3. Vokskager fra en bikube.
4. Silkeorm-kokoner.
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5. Skolopender
6. Sandræke.
7. Andeskjæl (langhals).
8. Skal af balanus tintinnabulum.
9. Bagkroppens skjold af dolkehale.

10. Skjold af troldkrabbe.
11. Bendelorm.
12. Blæksprut, 3 eks.
13. Guldmus, 2 eks.
14. Sopunge.
15. Rygskal af blæksprut, liere eks.
16. Heste-igle.
17. Snegle.
18. En samling af muslinger og koraler.

Bl an eher.
1. Af Fiedlers anatomiske atlas: 

menneskets anatomi (4 pi.).
2. Schreiber, Wandtafeln der Naturgeschichte (15 pl.).
3. Ruprecht (og Voigtländer) Wandatlas (38 pl.).
4. Dybdahls zoologiske plancher (64 pl.) med tekst.

V. Botanik.
a. Herbarier.

1. 1 pakke, indeholdende et udvalg af de vigtigste slegter 
og arter.

2. 1 pakke, indeholdende et udvalg af Norges alpeflora.
3. 7 pakker, indeholdende ca. 370 arter (systematisk ordnede), 

væsentlig fra Kristianias omegn.
4. 1 pakke, indeholdende 53 arter, væsentlig fra Vestlandet.
5. 1 pakke, indeholdende typiske arter, fæstede paa pap.

b. Frugter og andre plantedele.
1. Maiskolbe.
2. Maiskolbe med svøb.
3. Bomuldskapsel.
4. Binjekongle.
5. Stængelstykke af sukkerrør.
6. —=— » kaffetræ.
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7. Bambusrør.
8. Kokusnød.
9. Dobbelt kokusnød.

10. Forskjellige slags frugter.
11.
12.
13.

Sargassotang.
38 træprøver.
Et stykke bark af Wellingtonia Gigantea (Kalifornien).

1.
2.
3.

c. Plancher.
Andersons Väggtallor (20 pl.).
Ruprechts Wandatlas (5 pl.).
Poulsens botaniske vægtavler (10 pl.).

1.

VI. Geografi.
a. Karter*) og glo 

Planiglobium
ber.

Holle.
2. Verdenskart i Mercators projektion Johnston.
3. do. do. Debes.
4. Or og råfisk verd en s k art Reynold.
•5. Europa, fysisk Haardt.
6. do. politisk do.
7. do. do. Mentzer.
8. do. do. do.
9. Skandinavien Schwcnson.

10. do. do.
11. do. Priv. opmaaling.
12. Norge og Sverige, fysisk Mentzer.
13. Skandinavien og Finland do.
14. Norge P. A. Munch.
15. Det sydlige Norge do.
16. Det nordlige Norge do.
17. Skolekart over Norge (paa pap). Schollert.
18. Danmark. Christiani.
19. De britiske øer Johnston.
20. De britiske øer, fysisk R. Kiepert.
21. do. politisk do.
22. Frankrige, fysisk do.
23. do. politisk do.

*) De historiske karter osv. medtages ikke her.



1888] Katalog over skolens naturvidenskabelige samlinger. 103

24. »Spanien og Portugal Johnston.
25. do. fysisk Pt. Kiepert.
26. do. politisk do.
27. Italien, fysisk do.
28. do. politisk do.
29. do. Johnston.
30. Alperne Haardt.
31. Schweiz Keller.
32. Tyskland, oro-hydrografisk Möhl.
33. do. politisk R. Kiepert.
34. do. do. Wagner.
35. do. do. H. Kiepert,
36. Østerrige-Ungarn, fysisk Dobzal.
37. do. politisk R. Kiepert.
38. Balkanhalvøen, fysisk do.
39. do politisk do.
40. Rusland, fysisk do.
41. do. politisk do.
42. Asien Kog. missionsselskab.
43. do. Haardt.
44. Afrika Kng. inissionsselskab.
45. do. fysisk Chavanne.
46. do. politisk R. Kiepert.
47. Amerika Johnston.
48. do. Haardt.
49. Nord-Amerika Holle.
50. Syd-Amerika do.
51. Nord-Amerika, fysisk R. Kiepert,
52. Syd-Amerika, politisk do.
53. Forenede stater Johnston.
54. Australien og Polynesien R. Kiepert.
55. Australien Handke.
56. do. Holle.
57. Island Olsen.
58. Palæstina Leonhardt.
59. Jorden i dens forskjellige stillinger

i sin bane. Mentzer.
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60. Maanokart Mentzer.
61. 2 jord-globuser
62. 1 himmelglobus

b. Plancher.
1. Zippel og Bohnann: Ausländische (Kulturpflanzen (23 pl.) 

med tekst.
2. Hartinger .t Sohn-" Ethnologischer Bilderatlas (blad 4. 5, 

11 og .18)
3. 1lölzel: Geografische Charakterbilder (17 nummere) med 

tekst.
c. Produktsam linger.

1. Hestermanns produktsamling, 50 nr. i papæske.
2. 1 lestermanns produktsamling. 210 nr. i trækommode.

VIII. Om skolepenge og fripladse.

Skolepengene udgjør:
Maanedlig. /Varlig.

' 1ste smaa klasse fra 1ste septbr. 4 kroner 44 kroner.
2den — - 1ste aug. . . . 8 — 96 —
3d je - ......................... . 12 _ 144 _
1ste, 2den og 3dje middelklasse . 16 — 192 —
de høiere* klasser...................... . 20 — 240 —
Por den nederste af 2 brodre Ir;igaar en tredjedel. Af

brødre gaar don nederste frit, de to andre betaler helt ud. Af 
4 brodre gaar den mvstnederste frit, og for den nederste fragaar 
en tredjedel. Yderligere nedsættelser finder ikke sted. Ved be
talingen afrundes altid til femmere af øre, saa at. der f. eks. 
istedenfor 33 j betales 35 og for 6(\| betales 65 øre.

•Skolepengene orkegges forskudsvis og skal i regelen indbe
tales den første Læsedag i hver maaned.

Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, nem
lig fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer 
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ind, til slutningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar 
altsaa en discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse, 
betaler han skolepenge fra 1ste august (de disciple, som ind
meldes til 1ste smaaklassc, kun fra 1ste september).

Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse ske 
2 maaneder forud. I ethvert fald er han forpligtet til at betale 
skolepenge for 2 maaneder foruden den, hvori udmeldelsen fin
der sted. Enhver discipel, som er anmeldt til exa
men artium eller til middels kolens afgangs exam e n, 
betaler skolepenge til’ skoleaarets udgang (31te 
juli).

Naar skolepengene ikke er betalt for 2 maaneder, kan be
styrelsen negte vedkommende discipel adgang til skolen.

Fripladse eller nedsættelse af skolepengene tilstaaes i re
gelen kun saadanne, som i længere tid har været disciple af 
skolen, og hvis forsørgere enten er døde eller kommet i saadan 
økonomisk stilling, at de ikke længer er istand til at betale 
fulde skolepenge; endvidere kræves, at vedkommende discipel 
har vist god opførsel og gjort god fremgang i skolen. Under 
den nuværende sterke konkurrance om fripladsene maa det over
hovedet fraraades forældre at indmelde børn i skolen med tanke 
paa om kortere eller længere tid at kunne opnaa friplads eller 
nedsættelse af skolepengene. I forberedelsesskolen uddeles ikke 
fripladse uden i ganske extraordinære tilfælde.

Ansøgninger om fripladse indleveres hvert aar inden 1ste 
mai.

Renterne af John Heuch’s legat (oprettet ved gavebrev af 
28de mai 1873) tildeltes den 5te april d. a. Sigurd Paul
sen, elev af 6te middelklasse.
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IX« Blandede meddelelser.

i. Uddrag af skoleregierne.
Forældre eller foresatte, som indmelder born i skolen, ved

tager derved for sit vedkommende de ovenfor meddelte bestem
melser om skolepengene og deres indbetaling samt alle for sko
lens orden og disciplin gjældende regler (se gutternes karakter
boger). Af disse regler indtages her folgende :

1. Disciple, hvis forældre ikke bor her i byen, maa anbringes 
hos personer, som kan skalle dem et passende hjem og i 
forældrenes stod være deres foresatte.

2. Naar en discipel ved sygdom er hindret fra at møde paa 
skolen, maa der snarest muligt sendes skriftlig anmeldelse 
derom fra hans foresatte. l’denfor sygdomstilfælde maa 
disciplene ikke udeblive nogen dag eller time fra skolens 
undervisning uden forud indhentet samtykke af besty
relsen ).*

3. »Skolens disciple maa ikke ruge tobak paa byens gader eller 
pladse eller andre offentlige steder; heller ikke maa de be
søge kafeer eller restaurationer, medmindre de er i folge 
med forældre eller foresatte eller andre paa disses vegne. 
Dersom disciple af skolen ønsker at danne foreninger sig 
imellem eller at være medlemmer af andre selskabelige fore
ninger, maa de dertil have bestyrelsens samtykke. De maa 
ikke uden bestyrelsens tilladelse paa nogen maade optræde 
offentlig (f. eks. ved dramatiske forestillinger, koncerter, 
turnfester e. 1.).

*) Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder har 
maattet. forsømme, uden at det har været muligt forud at give sko
len underretning og indhente dens samtykke, da maa der i den med
delelse, som bagefter indsendes, ikke blot gjøres rede for forsømmel
sens grund, men ogsaa for grunden til, at skolens samtykke ikke 
itide kunde indhentes. (En nærmere begrundelse af disse regler er 
givet i en i sin tid omdelt fælles-udtalelse fra bestyrerne af Kristia
nia borgerskole, Nissens skole, Aars og Voss’s skole og Gjertsens 
skole, dateret 19de december 1872).
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2. Sundhedstilstanden
blandt skolens disciple har i forhold til den megen sygelig
hed, som i det forløbne skoleaar har hersket blandt børn i 
Kristiania, været tilfredsstillende. Der er ikke indtruffet noget 
dødsfald blandt disciplene, af difterit 8 tilfælde, af skarlagens
feber 12, derimod mange tilfælde af meslinger. Man gjorde i 
begyndelsen af den i vintermaanederne herskende meslinge- 
epidemi et forsøg paa at hindre sygdommen fra at udbrede sig 
blandt eleverne, idet man lod born fra smittede hjem under
vise udenfor skolen. Denne forholdsregel blev iverksat samtidig 
ved denne skole og ved frøken Falsens pigeskole, og af sidst
nævnte skoles aarsberetning sees, at man der mener at have 
grund til at tro, at den ikke har vist sig unyttig eller overflø
dig; ved vor skole viste den sig lidet virksom. Derimod taler 
voi’ erfaring baade fra dette og foregaaendc skoleaar for, at man 
har taget feil, naar man har ment, at smitten under difterit
og skarlagensfeber-epedemier navnlig skulde udbredes gjennem 
skolerne. Som oplysende i denne henseende skal vi her gjen- 
tage en del af en artikel i Morgenbladet for 6te december 1887, 
hvori vi meddelte noget nærmere om de erfaringer, som var 
gjort ved vor skole, og tillige om erfaringer fra andre skoler, 
hvorom der velvillig var givet os oplysning af vedkommende 
skolers bestyrelser.

«Ved 11 af byens høiere skoler (7 gutteskoler og 4 pige
skoler) med et samlet discipeltal af 3978, indtraf i skoleaaret 
1886—1887 af skarlagensfeber 102 tilfælde, af difterit 52 tilfælde; 
af samtlige disciple blev altsaa i løbet af et aar 2,6 pct. angre
bet af skarlagensfeber, og 1,3 pct. af difteritI den samme 
tid var der blandt born under 15 aar indtruffet i den hele by 
1568 tilfælde af skarlagensfeber og 1296 tilfælde af difterit. 
Antallet af børn under 15 aar var 31te december 1886 44,224; 
procenttallet for børn under 15 aar bliver saaledes for den hele 
by: 3,5 pct. for skarlagensfeber og 2,9 for difterit.

At forholdet stiller sig saa gunstigt for skolerne, har rime-

*) Til sammenligning anføres, at i 1887—1888 var ved Aars og Voss’s 
skole proeenttallet for difterit. ca. 1,1 og for skarlagensfeber 1,7. 
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ligvis for en del sin grund deri, at forholdsvis liere horn angri 
bes i alderen under 6 aar; derhos kan det jo ogsaa bero paa gan 
ske tilfældige aarsager, om der er angrebet noget hore (dier fæm 
af de 3978 born, som her tales om; det viser sig da ogsaa, af 
forholdet ved de forskjellige skoler er ikke saa lidet forskjelligt. 
navnlig for skarlagensfeberens vedkommende, hvor procenttallej 
varierer fra 4,4 pct. (ved en enkelt skole; næsthoieste procent
tal er 3,4) til 0,3 pct., mindre for difterit (mellem 2 og 0,3 pct. ). 
Men saa meget synes dog at maatte staa fast, at disse 3978 born 
ikke kan have vieret forholdsvis uheldigere stillede ligeoverfm 
smitten derved, at de har besøgt skolen. Dette fremgaar ogsaa 
med end større tydelighed af den maade, paa hvilken de cm 
kelte tilfælde fordeler sig paa klasserne, hvorved dog forholdet 
stiller sig noget anderledes for skarlagensfeber end for difterit.

De 102 tilfælde af skarlagensfeber er fordelt paa 52 klas
ser; i en enkelt klasse forekom i aarets løb 5 tilfælde, fire 
klasser havde 4 tilfælde hver, syv klasser 3 tilfælde hver og ni 
klasser 2 tilfælde hver; de øvrige 42 tilfælde forekom enkelt
vis i 42 forskjellige klasser. Hvor liere tilfælde forekom i 
samme klasse, laa almindeligst saa lang tid mellem de forskjel
lige tilfælde, at der ikke kunde være sandsynlighed for smitte 
fra den ene til den anden. Kun i nogle færre tilfælde synes 
smitte ikke urimelig, og da navnlig i nogle tilfælde, hvor der 
gik nogen tid hen, før sygdommens art var bragt paa det rene. 
Et saadant tilfælde indtraf ved vor skole, idet on skarlagens- 
feberpatient i nogle dage mødte paa skolen; ogsaa i dette til
fælde var det dog blot en gut til i klassen, den første patients 
sidemand, som senere fik sygdommen.

Før difterit stiller forholdet sig endnu gunstigere. De 52 
tilfælde fordeler sig paa 42 klasser; 33 tilfælde optraadte i 33 
forskjellige klasser, 10 tilfælde var fordelt paa 8 klasser med 2 
i hver, i en klasse forekom 3 tilfælde; ikke i noget tilfælde 
optraadte difterit saaledes, at der var sandsynlighed for smitte. 
I et tilfælde oplyses, at patienten slet ikke var fraværende fra 
skolen, idet tilfældet var saa let, at dets rette beskaffenhed først 
senere blev erkjendt; der indtraf dog ikke senere noget tilfælde 
i klassen. I flere tilfælde var brødre i forskjellige klasser an- 
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:rebet af sygdommen, uden at nogen af deres klassekamerater 
»lev smittede; ved en skole, hvor i aarets løb 8 disciple havde 
lifterit, tilhorte de 5 af disse samme husstand; 2 af disse gik 
samme, de øvrige 3 i forskjellige klasser; der forekom ingen 
ndre tilfælde i disse klasser.

Som resultat af de her fremlagte oplysninger synes det at 
remgaa, at frygten for smitte i skolerne har været i meget be- 
ydelig grad overdrevet, idet det viser sig, at naar de af sund- 
ledskommissionen foreskrevne regler noie iagttages, og baade 
æger, forældre og skolerne gjor, hvad de kan for at hindre 
mittens udbredelse, vil eleverne i skolerne være mere trygge 
igeoverfor smitte af skarlagensfeber og difterit, end de fleste 
ndre steder. Der er den væsentlige forskjel, at skolerne kon
dolerer, at ingen smittebærende individer der faar adgang, me- 
ens paa de offentlige legepladse og der, hvor born forresten 
erdes udenfor hjemmets vægge, en saadan kontrol i de færreste 
Ifælde lader sig gjennomføre».

Ogsaa i skoleaaret 1887—1888 viste det sig, at de enkelte 
Ifælde af disse sygdomme fordelte sig paa flere forskjellige 
lasser: af difterit indtraf ikke i nogen klasse mere end et 
Ifælde, de 12 skarlagensfeber-tilfælde faldt i 7 forskjellige klas- 
?r (deraf de 10 i smaaskolens 6 klasser). Dette tyder ikke 
aa, at smitten pleier at udbredes gjennem skolen.

3 Ski- og skaiteklubben «Hop».

Om skiklubben «Ifop», som blev stiftet den 17dc januar 
383, se skolens indbydelsesskrift for 1886, s. 105 fg. — Paa 
ens generalforsamling høsten 1886 blev det vedtaget at stifte 
i skøiteklub og at slaa denne sammen med skiklubben; de i 
snue anledning nødvendige forandringer i lovene blev senere 
jort.

Paa samme generalforsamling blev det besluttet, at klub- 
m skulde søge optagelse i «centralforeningen». Andragendet 
erom blev indvilget.

Her hidsættes beretning om begge klubbens afdelinger for 
interen 1887—1888, meddelt af dens formand.



2. L. G.,
1. I,. G., kasserer (for begge afdelinger), 

en udmerket sod ski-vinter, os klubben ud
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I. Skiklubben.

Paa generalforsamlingen i oktober 1887 blev folgende valgt 
til bestyrelse ■
Adolf Borg, 3, L. G., formand (for begge afdelinger), 
Petter Nicolaysen, 2. L. G.^ vicefo,.mæn(1 (klm for 8kiHubbeny 
Arnliot Ustvcdt, 
Kolbjørn Diesen

Vinteren var 
foldede en betydelig virksomhed. Der foretoges saaledes ad 
skillige ture til Nordmarken og i det hele i byens omegn, hvo) 
der var ski-bakker. Overalt, blev de længere ture tilbagelag’ 
paa meget kort tid, og i alle de større bakker var hoppent 
udmerkede. Saaledes gjorde klubbens medlemmer paa en ski 
tur til Kampha.ug i Nordmarken hop paa 25 alen, og paa er 
ski-tur til Maridalen blev det samme hop gjort. Klubbens ski 
lob blev holdt den 21de januar i Lille Kastelbakken og va? 
begunstiget af godt fore. Dommere var to af klubbens tidligen 
formænd; der blev uddelt to præmier i gymnasiet og tre 
Middelskolen. Ogsaa ved de større skirend omkring Kristiania 
lim Hero af klubbens medlemmer taget præmier; saaledes to« 
i et rend, som blev afholdt i Østre Aker, én 1ste og én 2der 
præmie (de 2 høieste præmier i yngre afdeling); i dette lol 
deltog der herimod 50 af vore yngre skiløbere, og i et konkur 
rancerend, som blev afholdt ved Grefsen blandt de høier/ 
skoler, fik to af «Hops» medlemmer præmie (1 sølvmedalje o«. 
1 broncemedalje).

TI. Skoitc klub ben.

Paa den for begge klubbens afdelinger fælles generalfor 
samling blev foruden den under I. nævnte fællesfor mam 
og kasserer valgt følgende 2 viceformænd særskilt for skøite 
klubben:

Johannes Nickelsen, 3. L. G., og 
Mads Kristoffersen, 2. L. G.

Der blev lordag den 4de februar afholdt et skøiteløb pa: 
Fillipstadbugtens skøitebane (i mindre heldigt veir). Længde) 



1888] Blandede meddelelser. Ill

var for gymnasiet og 5te og 6te middelklasse 1600 meter (1 
engelsk mil) og for de øvrige middelklasser 800 meter. I gym
nasiet og ligesaa i middelskolens øverste afdeling brugte første 
præmievinder en tid af 3 min. 41 sek., i de øvrige afdelinger 
naturligvis noget mere. Som dommere fungerede klubbens be
styrelse. Vinteren 1887—88 blev af skolens elever benyttet 
meget godt. Foruden klubbens løb blev det ene lille præmie
løb efter det andet afholdt klassevis lige ned til 1ste middel
klasse. Overalt deltog altid over halvparten, undertiden steg 
ogsaa deltagernes antal til to tredjedele af klassens elever. De 
af klubbens medlemmer, som deltog i større offentlige lob, var 
faa, da klubben endnu er liden, men alligevel tog et medlem 
2den præmie i «landsløbet». Længden var ogsaa her 1600 me
ter, som blev tilbagelagt i 3' 13j".

Skoleaaret 1887—1888 afsluttedes med udlevering af karak
tersedlerne for Smaaskolen og 1ste — 3dje middelklasse ons
dag den 4de og for de øvrige klasser lørdag den 7de jufru kl. 
12. Ferierne varede til onsdag den 22de august.
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