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Liden geografi
af

A k sol Årstal.

(For de for.ste skoleaar).

1ste hefte.

(Forste omgang i den almindelige geografi).



Forord.

Geografi skal være et iagttagelsesfag: Det meste skal sees 
og søges — og udtænkes — i naturen, paa globusen, kortet, i 
billedet, i eksperimentet, i samlingsgjenstanden.

Iagttagelsen i naturen vil dog for de fleste ikke række 
udover et forsvindende lidet verdensomraade; det gjælder da, 
at de iagttagelser (paa globus osv.), som maa træde isteden, 
virker saa nær som muligt det samme, som om de var gjorte i 
naturen. Derfor maa undervisningsmateriellet være saa fuld
komment som muligt, forstaaelsen hos barnet af den maade, 
som billedet gjengiver naturen paa, fuldt indarbeidet, og enhver 
iagttagelse maa altid gjøres om til et naturindtryk (se Årstal 
Reiseredegjørelse, Univ. og skoleannaler 1889, side 52 øverst).

Gjerne faa forestillinger, men klare og hele!
Paa det første lærebogstrin gjælder det endnu ikke saa me

get at forklare og meddele som at sikre sig, at der sees, og 
egge til interesse for tydningen af det, som sees.

Lad børnene faa noget at grunde paa!
Saa er det om at gjøre, at det hele hænger sammen som 

én fortælling; dette kan imidlertid ikke lærebogen gjøre udover 
et vist maal, ellers vilde den svulme op til et for kostbart 
omfang.

Alt gjennemgaaes i eksempler. Saaledes gjennemgaaes «kortet» ved 
at sammenligne forskjellige eksemplarer af vægkorter, atlasser osv. (Efter 
min opfatning er dette stykke om kortet kanske bogens ligesom fagets 
vigtigste; det er rimeligt, at det ikke er lykkedes mig at fremstille det saa
ledes, at dets fulde rækkevidde kan værdsættes).

At orientere sig vendt mod syd vil vel være det nærmestliggende 
for os; er for et enkelt sted en anden orientering den naturligste, saa øv 
ind denne. Og ogsaa de andre udgangsstillinger bør øves ind.



Naar globusen er kommet frem, vil det ikkevare længe, før børnene 
vil vide, hvad det er, de ser udover den; ogsaa af denne grund og til en 
afveksling brydei’ jeg sammenhængen i den astronomiske fremstilling.

Forudfor og samtidig med, at undervisningen bruger 
lærebogen, beskjæftiger den sig med opholdsstedets analyse og 
beskrivelse og tilveiebringelse af iagttagelser af geografiske for
mer og forhold, hentede fra nabolaget. Det forste trin af denne 
«Heimatskunde» (denne betragtet som særlig udskilt del af 
den samlede geografiundervisning) er geografiundervisningens 
begyndelse, en anskuelsesundervisning nærmest for at orien
tere. Det andet trin synes mig at burde tages, naar under
visningen har naaet frem til fædrelandet. (Det forudsætter nem
lig — hvis ikke undervisningen kan bruge særlige skolereiser—, 
at hornene er store nok til at kunne streife endel om som iagt
tagere). Det biir den egentlige beskrivelse af opholdsstedet, den 
særlige geografiske propædeutik (se den ovenfor nævnte «Rede- 
gjorelse», side 46). Middelskolebørncne vilde saahave et brug' 
bart grundrids for sine streifture, der, efterhvert som ogsaa 
naturfagene gav dem rigere indhold, vilde udvide det person
lige kjendskab til naturen og derved give næring for kjærlig- 
heden til den, en af de kosteligste følelser at tage med i livet.

Et tredje trin vilde jeg ønske, den gymnasiale undervisning 
kunde tage under en mere moden detaljbehandling af fædrelan
dets geografi.

Kristiania i august 1889.



Himmelen om dagen.

1. Det merkeligste paa himmelen om dagen er solen. 
At se til er den en stor rund skive, der lyser som ild, og vi 
merker ogsaa, hvor den varmer.

Om morgenen ser vi den lavt nede. Holder vi øie med 
den udover dagen, vil vi se, hvorledes den stiger langsomt 
skraat opover himmelen (tilhøire for os) indtil et hoieste sted ; 
der, er den ved middagstid; og derfra glider den, fremdeles lige 
langsomt, videre skraat nedover, indtil den om aftenen biir borte.

Nogle steder paa jorden, saaledes i en del af vort eget land, er der 
en tid, om sommeren, da solen ikke biir borte om aftenen, men gaar 
rundt himmelen lavt nede paa den modsatte side af, hvor den var ved 
middagstid («midnatssolen*); da biir altsaa ogsaa natten dag. Jlen 
saa er der en tid, om vinteren, da den ikke naar op paa himmelen selv 
midt paa dagen; da biir altsaa ogsaa dagen nat.

2. Den kant, som solen er over om morgenen, er øst; 
der, hvor den er om aftenen, er vest; ved middagstid er den i 
syd; staar jeg da med ryggen mod den, ser jeg imod nord.

Ser jeg imod syd, har jeg altsaa tilhøire vest, tilvenstre ost.
Retningen mellem nord og øst heder nordost, mellem øst 

og syd sydøst, mellem syd og vest sydvest, mellem vest og nord 
nordvest. Nord, syd nævnes altsaa først.

3. Altid kommer solen op i østkanten, men ikke altid 
samme sted: om sommeren mere tilvenstre, om vinteren mere 
tilhøire. Altid gaar den ogsaa ned i vestkanten, men om 
sommeren mere tilhoire, om vinteren mere tilvenstre. Det hoie
ste sted er heller ikke det samme bestandig. Om vinteren er 
det lavere, om sommeren høiere. Men det er altid nøiagtig i 
den samme retning.



6 Aars og Voss’s latin- og realskole.

Himmelen om natten.

4. Om dagen, naar solen er oppe, ser vi ikke stjernerne, 
uden med kikkert. Mon naar* solen er gaaet ned, ser vi dem 
udover hele himmelen. Det er, som om de da stiger Irem mod os.

Lad os merke os pol-stjernen.
Den sees altid i samme retning lige høit paa himmelen. 

Det er nord, den retning som vi bestandig sei? den i.
Alle de andre stjerner ser vi flytte sig borto ver himmelen; 

vi ser det paa det, at de efter en tid staar i en anden retning. 
De flytter sig ligesom solen fra ost imod vest. Men omtrent 
alle noiagtig lige langsomt og lige meget, saa at de altid staar 
lige langt fra hverandre.

(Her tænkes anmerkningsvis og med tegninger nævnt: 
Foruden Pol-stjernen og Storebjorn Dobbelt-v-et (Kassiopeja), 
Lyren, Svanen, Gjeden, Orion, Bjørnetrækkeren og Jomfruen).

Maanen.

5. Blandt lysene paa himmelen er ogsaa maanen. Den 
er merkelig ved, at den viser sig i flere forskjellige skikkelser. 
Snart ser vi den som solen: en rund lys skive; snart kun 
som en halv skive, med rundingen tilvenstre eller tilhøire; snart 
kun som en fin stribe.

6. Som solen og stjernerne kommer don op i øst og gaar 
ned i vest, men paa hoist forskjellige steder og til alle mulige 
tider.

Undertiden ser vi den om dagen, undertiden om natten. 
Ser vi den, mens solen er oppe, er den bleg, uden glans; jo 
nærmere den staar retningen mod solen, desto mindre er den; 
den lyse runding vender da som altid mod solen, men hulingen 
fra. solen. Har vi engang set den paa hdire side af solen, vest
ligere end solen med rundingen tilvenstre, saa vil den, efter at 
have været ude af syne en tid, atter være at se tilvenstre for 
solen, rundingen nu som altid vendt mod solen, altsaa tilhøire. 
Det er tydeligt, at den flytter sig imod og forbi solen.
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7. Naar den er som en hel skive («fuldmaane»), kommer 
den op paa den østlige himmel ved den tid, da solen gaar ned; 
den er oppe hele natten og gaar ned, idet solen kommer op. 
For hver dag gaar den senere og senere ned, gaar altsaa lige
som solen imøde, samtidig mister den mere og mere lysningen paa 
hoire side, den, som vender fra solen.

Naar den er blevet «halv», gaar den ned ved middagstid, 
og fra da af vil vi have vanskeligt for at se den uden tidlig 
om morgenen, kortere og kortere stykke som den er foran solen. 
Smalere og smalere blir den ogsaa, tilslut en tynd bue med 
hjørnerne tilhøire.

I nogle dage er den helt usynlig («nymaane») og viser sig 
først efterat den ligesom er kommet forbi paa den anden side 
af solen, nu atter som en tynd bue, men med hjørnerne strakte 
tilvenstre. Nu biir den skinnende skive større og større fra 
hoire af, lysingen begynder altsaa fra den side af, som vender 
mod solen. Skiven biir atter «halv», nu med rundingen til- 
hoire, og kommer da op ved middagstid, og endelig ser vi. en 
maaneds tid efter forrige gang, «fuldmaanen» igjen.

Jorden.

8. At se til er jorden for os, som lever paa den, en 
stor rund skive, og solen, maanen og stjernerne kommer op ved 
kanten af den.

Er den det?
9. Reiste jeg meget, meget langt sydover, vilde det se ud 

for mig, som om hele himmelen fra nat til nat blev skjøvet 
nordover; ikke alene vilde pol-stjernen staa lavere og lavere, et
terhvert som jeg kom længere syd; men den og mange andre 
stjerner, som jeg nu kan se, vilde blive helt borte bag mig, 
mens der i syd, foran mig, tilsidst vilde dukke op stjerner, som 
jeg aldrig havde sect før.

Allerede for jeg var kommet saalangt, vilde jeg havt solen 
ved middagstid ret over mit hoved, og da var den ikke steget 
paa skraa, men ret op ad himmelen; længere syd vilde jeg at- 
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ter se den stige paa skraa op ad himmelen, men ikke tilhøirc 
som her, hvor jeg er nu, men tilvenstre, jeg vilde ved middags
tid se den i nord paa sit høieste sted og derfra se den glide ned
over med heldingen tilhøire.

Saaledes vilde jeg se alt dette, fordi jorden er en kugle, en 
vældig stor kugle.

Globus.

10. En globus er en kugle; saaledes maa derfor et 
billede af jorden se ud. Dog ser vi ved globusen liere ting, som 
vi ikke ser ved jorden, f. eks. et bærestel, en eller tiere ringe, 
et net af fine linjer udover hele kuglen og kanske andet mere.

Kuglen. 1. Enhver kugle har et midtpunkt, som er lige langt 
fra ethvert sted paa kuglefladen. Denne lige længde kan vi kalde kug
lens midtlinje («radius»). En saadan linje fra et sted paa’kuglefladen 
gjennem kuglemidten og helt frem til fladen paa den modsatte side kan 
vi kalde kuglens tverlinje («diameter»); en saadan biir lige med to 
midtlinjer.

2. Skar vi kuglen over, vilde kanten af et afskaaret stykke være 
en ring; cn saadan ring kaldes en cirkel. De største ringe eller cirkler 
vilde vi faa, hvis vi skar gjennem kuglen langs en iiel tverlinje; da 
vilde vi ogsaa skjære gjennem kuglemidten; alle saadanne ringe vilde 
blive lige store.

3. Fæster vi kuglen ved de to ender af en tverlinje, saaledes som 
globusen er fæstet, og saaledes at kuglen kan gaa rundt om tverlinje«, saa 
bliver en saadan tverlinje kuglens akse (eller aksel), og enderne kaldes 
poler.

11. Lad os gjøre det morkt i værelset og lade en skarp 
lysning træffe globusen:

Lysningen breder sig udover omtrent halve kuglen, og dens 
grænse er en stor cirkel. Den del af kuglen, som er udenfor 
denne cirkel, er i skygge.

Brug: Hvis jorden er som en globus, saa vil sollyset 
brede sig udover dens ene halve del, mens den 
anden, som ligger i skygge, vil have det morkt.

Men der er ingen steder paa jorden, hvor det altid er morkt!
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12. Hvad maa ske, forat den mørke side af globusen 
kan faa lys?

Tillemp svarene paa jorden!
13. Skal globusen være jorden, maa vort opholdssted 

være tegnet et sted. Lad os soge det op og merke os det.
Den ende af globusens akse, som det sted er nærmest, he

der nordpol; den modsatte ende heder syd pol.

14. Udover globusen sees farvede flader af ulige udseende. 
Det skal være jordens have og lande.

Havet.

15. Alle havene gaar i et med hverandre og gjør e t stort 
hav. Landene, som ligger ude i dette, deler det i mange stykker.

De største havstykker er verdenshavene. Der er fem 
saadanne.

1 og 2. De to polhave eller ishave: No rd is hav et om 
jordens nordpol og Sydishavet om jordens sydpol. 3. At
lanterhavet og 4. .Stillehavet. Begge disse have ræk
ker fra polhav til polhav. Stillehavet er det største af alle hav
fladerne ; det er næsten lige saa stort som de andre have til
sammen og kaldes derfor ogsaa det store hav. 5. Det in
diske h a v.

Verdensdelene.

16. Mellem det indiske hav og Nordishavet, mellem At
lanterhavet og Stillehavet er de lande, som kaldes den gamle 
verden, fordi vore slegter har boet der siden de ældste tider. 
Denne del af jorden er igjen tre verdensdele: Europa, 
Asien og Afrika. Den nye verden eller Amerika er 
det langstrakte land paa den anden side af Atlanterhavet. Og 
en hel del land i det midterste Stillehav gaar ind under nav
net Australien. Disse er de fem verdensdele.
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•Globusens linjenet.
17. Globusens linjenet er af to sæt cirkler. Det ene sæt 

gaar gjennem begge poler, straaler ud fra polerne og lober sam
men i polerne. Disse cirkler er alle lige lange; skar vi tvers 
igjennem globusen efter en saadan cirkel, vilde skjæringen gaa 
gjennem globusmidten.

Disse cirkler heder meridianer. De er linjer fra syd til 
nord og omvendt.

Det andet sæt cirkler gaar tvers over disse; de er af ulige 
længde, men de samme cirkler er overalt lige langt fra hin
anden. Derfor kaldes de paralleler. Den storste af dem er 
den midterste, lige langt fra nordpol som fra syd pol; den heder 
ækvator.

Hvorfor er disse linjer paa globusen?
Ved hjælp af dem kan lande og steder tegnes ind paa. sin 

rette plads. Thi hvor et sted ligger paa jorden, siges allernoiest 
ved at nævne, i hvilket saadant linjerum det ligger. Derfor 
tænkes lignende linjer som de, der er tegnede paa globusen, 
udover hele jorden. De er merkede med tal:

Ækvator er merket med 2- Mellem den og hver af po
lerne, altsaa til begge sider af ækvator, er der 89 paralleler med 
stigende nummere fra ækvator- af; to og to paralleler kommer 
til at føre samme nummer, den ene syd, den anden nord for- 
ækvator; derfor er det ikke nok at nævne nummeret alene. 
Begge polprikkerne lyder 90.

En af meridianerne merkes ogsaa. med 2 (nulmeridianen); 
det er helst den, som tænkes over stjernetaarnet i den engel
ske by Grinitsj (skriv: Greenwich). Fra denne merkes østover 
(tilhøjre paa globusen) 359 meridianer med tilsvarende tal.

Stykket paa en parallel mellem to meridianer, hvis num
mere folger efter hinanden, biir af en hel jordrunding og 
kaldes en grad (skriv: °); det gjor det, enten meridianerne 
staar længere eller kortere fra hinanden, enten det er paa. 
ækvator eller nær polerne. Ligesaa stykket paa en meridian 
mellem to paralleler, hvis nummere følger efter hinanden. 
Men disse sidste stykker er altid lige lange, nemlig omtrent 
111 km.
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Paa denne maade spændes der et tænkt linjenet udover 
hele jorden. For at kunne sige nøie, hvor et sted er, som ikke 
ligger i skjæringen af en parallel og en meridian, deles begges 
grader i sekstidele, som kaldes min ut er (skriv: '), og der 
trækkes linjer mellem delingsmerkerne. Minuterne kan deles 
videre i nye sekstidele, som kaldes sekunder ("). Selv om 
der ogsaa trækkes linjer mellem disse, biir de ruder, som da 
faaes, saa store, at der endda kan være behov for en videre de
ling; saa stor er jorden.

Stykket mellem en parallel og ækvator kaldes bredde; 
stykket mellem en meridian og nulmeridianen, fra denne mod 
øst, kaldes længde.

Eksempel: Kristiania ligger i 59 grader 54 minuter 43 
T7n sekunder nordlig bredde (skriv 59” 54' 43,7" n. br.); det 
er altsaa paa globusen mellem den 59de og 60de parallel nord 
for ækvator. Videre ligger det i 10” 43' 30" længde, altsaa 
mellem den 10de og Ilte meridian.

Nøiere i det fundne linjerum: mellem de 54de og 55de 
parallele minut-linjer og mellem de 43de og 44de meridionale 
minutlinjer osv.

Dag og aar. Lys og varme.

18. Dagslyset og varmen i fri luft faar vi fra solen. Det 
er lysere og varmere, jo høiere den er paa himmelen. Hoiest 
er den midt paa dagen og om sommeren, lavest om vinteren.

Den dag, solen naar hoiest, vilde vi have den lige over 
hovedet, hvis vi vai’ mellem den 23de og 24de parallel nord for 
ækvator. Alle de steder, som i løbet af denne midtsommer
dag faar solen lige over sig, ligger i 231- ” n. br. Densamme 
dag er solen at se hele døgnet, altsaa fulde 24 timer for alle 
steder omkring nordpolen lige til 231 ” fra den.

Den dag, solen kl. 12 staar lavest paa himmelen, vil den 
være lige over stederne i 231 "s. br., og den dag vil den ikke 
være at se for noget sted omkring nordpolen ligetil 231 ° fra den.

Saaledes synes solen i et aar at flytte sig langsomt frem og 
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tilbage samtidig med, at den synes at gaa sin daglige vei over 
himmelen. Dette synes at maatte blive to retninger paa tvers 
af hinanden, den ene fra ost til vest, den anden fra nord til 
syd og syd til nord!

Det strøg jorden rundt paa begge sider af ækvator, som 
solen altid holder sig over, kaldes det hede s trog; yder
linjerne er den nordlige og den sydlige vendekreds. 
De to polstrøg eller kolde strøg, hvor solen enten kan 
sees eller kan være borte i 24 eller liere sammenhængende ti
mer, somme steder i uger og maaneder, omgrænses af pol
kredsene (den nordlige og den sydlige).

Kortet.

IV . Vor globus er ikke stor nok til, at den kan fortælle 
os alt det, vi har brug for om jorden. Det herligste vilde være, 
om vi. kunde reise ud over det altsammen! Selv alle de bil
leder af landskaber og byer, vi kunde samle, vilde ikke strække 
til. Kun kortet, hvor tegneren stykker jordpladen ud i 
mange smaa dele, som han ser ligesom langt, langt borte fra, 
(og endda maa han bruge tegn for at vinde plads), kan paa en 
gang vise os hovedtrækkene i jordkuglens yderflade og det saa 
enkelt, at vi kan laa greie paa dem.

20. Paa kortet finder vi igjen globusens linjenet. Men 
selv om der er gjort forsøg paa af efterligne de buede globus
linjer, biir deres krumning en anden end paa globusen; og un
dertiden er de paa korterne rette, kun kanske skraa mod hin
anden. Derfor kommer landene til at faa andre skikkelser end 
de rigtige, ja det samme land kanske liere ulige.

21. Kortet lægges eller hænges mest saa, at oppe er nord, 
nede syd, vest tilvenstre og ost tilhoire. Men retningen fra 
nord til syd og omvendt er altid langs efter meridianerne, og 
retningen fra vest til ost og omvendt altid langs efter paralle- 
lerne; derfor behøver ikke altid et sted, som ligger høiere oppe 
paa kortet, at være nordligere, det nederste altid at være det 
sydligste, eller det, som er yderst til venstre eller høire, det 
vestligste eller østligste.
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22. Et og samme land er ikke lige stort paa allo korter. 
Paa et tager det næsten hele pladsen alene, paa et andet lige 
stort kort noier det sig med et lidet stykke.

Den, som tegner et kort, maa regne ud en m aalest ok. 
Til regningen horer :

1) hvor stort stykke af jorden han skal tegne, og
2) hvor stort stykke papir eller andet, han vil bruge til 

tegningen.
Denne maalestok siger, hvor langt det skal være mel

lem de paralleler og meridianer, som kortet tegnes mellem.
Eksempel: Lad os tænke os, at Norge og Sverige skal teg

nes paa et blad, hvor tegnerummet er 160 mm. fra overst til 
nederst. Nu rækker de to lande i naturen gjennem 16 grader. 
Altsaa biir rummet mellem to og to paralleler med efterfol
gende nummere at gjore 10 mm. paa tegnebladet. En grad, 
som (se 17) paa meridianen i naturen er 111 km., vil altsaa i 
tegningen kun blive 10 mm.; til 1 mm. i tegningen svarer alt
saa omtrent 11 000000 mm. i naturen ; dette skrives 1 : 11000000 
(læs: Et linjestykke paa kortet er som elve millioner slige 
linjestykker i naturen). Som oftest er det saaledes udregnede 
forhold mellem længden af en linje paa kortet og længden af 
den tilsvarende linje i naturen fremstillet udenfor kortet ved 
en maalelinje («maalestok»), der gjor det muligt uden regning 
at maale, hvor langt det er mellem to steder i naturen, bare 
ved at sammenligne deres afstand paa kortet med maalelinjens 
dele.

23. Som ethvert billede bruger kortet linjer1) og farver.
Den vigtigste linje paa kortet er linjen mellem landpladen 

og havet. Vi ser ikke alle de talløse slyngninger, som denne 
strandlinje gjør i naturen, i fjorde og viker, — saa 
langt borte ovenfra, som vi maa tænke os, at vi ser landet, naar 
vi ser det som paa kortet; vi ser kun et lidet tal af alle mindre 
halvøer, odder, nes, kap, øer og skjær.

Udenfor denne kant af fastland (eller øer) er havet; er

*) Iler menes ikke hine foran (20) omtalte linjer, der ikke hører til 
billedet.
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dette paa kortet farvet,, pleier det at være blaaest, hvor der er 
dybest, og lysere, indtil hvidt, hvor der er grunder’).

24. Ogsaa indenfor havkanten (eller strandlinjen, ky
sten) paa kortet ser vi lange sammenhængende linjer. Det 
er vasdragene.

Hvor disse linjer er tyndest, er vasdragets begyndelse. Her 
vil der i naturen være et opkomme, en ile, eller ogsaa rin
der kilden af selve fjeldsiden, ofte under sneen eller isen. 
Øgende nedover paa sin vei mod havet blir den en b æ k, en 
aa, en elv. en flod. Det som øger, er mest, at liere bække 
eller elve mødes. En, som oftest den største, er hoved elv, 
de andre dens tilløb (sideelve). Den rinder, som landet 
skraaner, dens leie er i bunden af dalen med de steilere 
eller jevnere fjeldsider; stundom maa den bøie af for fjeld, som 
ligger iveien, stundom graver den sig tvers igjennem; det er 
ofte saadanne steder, det gaar i stryk og fosser. Længere 
nede, hvor dalen er videre, er der ofte indsjøer i elveløbot-).

Faar elven rinde i nogenlunde fladt land før mundingen 
(oset), og har den faaet meget vand i et langt løb, kan nogle 
steder selv de største skibe gaa i den. Saa store og rolige biir 
ikke elvene vore.

25. Ved forskjellig farve eller ved skyggelinjer søger kor
tet at vise, hvorledes landet er bygget i høiden.

Høiden siger vi i meter over havet. Saaledes f. eks., at Norges 
høieste tind er 2560 meter over havet (skriv: 2560 m, o. h.). Vi mener 
med det, at saa lang vilde en lodsnor være ned til havfladen, om den 
var hængt op i høide med tinden. I sin fulde høide viser derfor 
landet sig kun ved havkanten.

Det første farvelag er det lave land; det kan være sletter 
eller ha uger, men ikke høiere end de høieste bygverker af 
menneskehaand. Hvor de andre farvelag kommer, er høil an
det: Det kan være vidder (højsletter) eller fjelde. 
Hvis heldingen (lien) af fjeldet til foden er tegnet paa

D Som grunder gjælder i verdenshavet endog dyb, der vilde kunne skjule 
selv to af vore høieste kirker satte ovenpaa hinanden.

2) Er en saadan paa korf et farvet mørkere end havbiaaet, vil det sige, 
at indsjøens vandflade er lavere end havfladen.



Liden Geografi. 15

kortet, er det oftest med smaa streger, tykkere-og tættere, efter
som heldingen er steilere eller jevnere. Stundom brydes hel
dingen af en Hade; der biir da trin, et eller flere, i den.

Yderkanten af en høislette er ofte høiere end sletten selv 
og kaldes da randbjerg. Forst over eller gjcnnem det kom
mer en da ud paa heldingen.

Ellers ser nogle fjelde ud som vældige hauger af berg, 
som her og der kanske løfter sig i en eller anden top, mens 
andre fjelde ligesom løser sig op i rækker («kjeder») af ordnede 
toppe eller tagger. Fjeldkammen biir da den bugtede linje 
op og ned over top og i skar, der følger en slig række.

26. Det, som i naturen gjør landskabet, er foruden jord
pladens skikkelse mest plantelivet. Er landskabet uden plan
ter, er det en ørken. Ellers kandet være skogland, græs
land («steppe») eller kornland.

27. Med plantelivet hænger dyrelivet sammen. Nogle 
dyreslegter er særlig skogdyr, andre trives kun i græslandet. 
Kun husdyrene og særlig. hunden kan ligesom mennesket 
vænne sig til næsten alle levekaar.

Menneskene kan nære sig af brødkornet, af trærnes frug
ter, af rødder, af plantesafter; nytter de sig dyrene, er de hyr
der, jægere eller fiskere.

28. Kortet viser, hvorledes menneskene over store dele af 
jorden har ordnet sig i stater af hoist ulige størrelse. Menne
skene i en saadan stat er et eller flere folk. Og folkene igjen 
er slegter indenfor store grupper af mennesker, menneske
rase rn e.

Endnu findes der mange mennesker, der lever flokkevis 
som stammer («nomader»).

Paa kortet ser vi endvidere vidnesbyrd om menneskelivet 
i tegnene for byer og veie.

29. Det er efterhvert som menneskene blive talrigere og 
mere og mere kyndige i at nytte naturens rigdomme, at de de
ler arbeidet, som livet kræver, mellem sig. De ulige nærings- 
veie (agerbrug, kvægstel, fiske, skogbrug, bergdrift, haandverk, 
fabrikdrift, sjøfart, handel) fører med sig ulige stænder (bønder, 
fiskere, sjømænd, verksfolk, kjøbmænd). Til fremme af almen
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vellet og aandslivet arbeider statstjenere (embedsmænd og an
dre), lærde og kunstnere.

Vei idag.
(Varme, vind, nedbør).

30. Hvor varmt eller koldt det er, kan termometeret, 
varmcmaaleren, sige os.

Hvorledes ser termometeret ud, og hvorledes ser vi paa 
det, hvor varmt det er?

Det, som stigei- og falder inde i glasrøret, er kviksølv, et flydende 
metal. Den linie paa termometeret, som der staar 0 (nul) ved, er streget 
dér, hvor den øverste kant af kviksølvet er, naar vand fryser. Men hol
des termomeret i dampen af kogende vand, vider kviksølvet sig ud og 
stiger i røret; der, hvor nu dets øverste kant kommer til at være, streges 
og sættes l()0 eller 80; i saamange ligestore rum bliver stykket mellem 
de to streger delr, og delene, der ogsaa merkes af nedenfor nulstregen, 
kaldes grader.

31, Veirlagets varme er den frie lufts varme. Luften faar 
sin meste varme fra jordens yderflade, som sammen med den 
ogsaa varmes af solen. Jordens yderflade varmes mere, jo min
dre skraat solstraalerne falder, og jo længere tid i et de skin
ner. Derfor biir det - varmest i det hede jordstrøg og om som
meren.

32, Den ulige varme udover jorden volder de luftskifter, 
som vi kalder vind.

33. Varmen suger damp af alle vande og al væde. Naar 
der biir meget af denne damp i luften, eller den kommer til 
kulde, kan den ikke holdes skjult længere. Saa faar vi se den 
som skyer eller taage. Biir det koldt nede ved jordpladen, 
biir luftvæden dug eller rim; i skyhøiden løber den for kul
den sammen til draaber, og det regner eller sner, eftersom 
kulden er.
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L Lærerpersonalet
i 1888—1889.

Ved udgangen af skoleaaret 1887—88 fratraadte kongl. fuldm. 
K. Nicolaysen efter i 23 aar at have virket som lærer ved 
skolen, ligesaa fratraadte cand. real. S c hø yen for at overtage 
en lærerpost ved Trondhjoms borgerlige realskole. Fra 1ste no
vember fratraadte cand, thcol. Olaf El lefsen, udnævnt til 
overlærer ved Kristiania almueskoler. Ved skoleaarets begyn
delse ansattes som religionslærer i gymnasierne personel kapel
lan J. A. Ecktell og som lærer i fransk og engelsk cand. 
mag. lians Fleischer.

Cand. mag. Fleischer havde permission i maanederne 
januar—mai til et studieophold i Frankrig; hans timer blev be
sørget af cand. mag. K. Fischer. Stud, theol. Bj. Jacobsen 
havde permission fra januar maaned til en søreise til Syd-Ame- 
rika for sin helbreds skyld; timerne blev fordelt mellem andre 
af skolens lærere.

Skolens lærerpersonale var i skoleaaret 1888—1889:

Bestyrerne:
1. Aar s, J., cand. mag., f. 1837,| skolens bestyrere fra
2. Voss, P., cand. mag,, f. 1837,1 dens oprettelse 1883.
3. Hofgaard, S. W.. cand, mag., f. 1843, lærer ved skolen 

fra 1864, bestyrer fra 1880.
Inspektørerne:

4. Nicolaysen, Emil, cand. theol., f. 1833, inspektør og 
lærer fra 1873.

o. Johannesen, Ole, cand. philos., f. 1846. lærer fra ja
nuar 1875, inspektør fra 1881.

6. Fredriksen, Fr., cand. philos., f. 1853, lærer ved skolen 
fra august 1876, inspektør fra 1887.
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7.

8. 
9. 

LO. 
LI.

2. 
.3. 
.4. 
.5. 
.6. 
L7. 
L8. 
L9. 
SO. 
11. 
£. 
S3. 
$4. 
55. 
56.

De øvrige lærere:
Schollert, C., seminarist, f. 1839, lærer ved skolen fra
august 1864.
Wang, Halfdan, kaptein, f. 1839, fra august 1865.
Schjoth, H., 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, fra januar 1876.
Grøterud, N., cand, mag., f. 1846, 
Norby, Jak., cand, mag., f. 1852, 
Aubert, A., cand, theol., f. 1851,

> fra august 1877.

Neuberth, J. Fr. W., cand, real., f. 1855, fra September!877.
Gulbrandsen, Otto, seminarist, f. 1854,
Spjeldnæs, N., seminarist, f. 1841,

I fra august 
j 1878.

Brekke, K. 0., cand, mag., f. 1855, fra august 1879.
Jacobsen, N. Chr., seminarist, f. 1845, fra
Årstal, A., cand, theol., f. 1855,
Ho ug en, H. H. K., cand, philos., f. 1858,
Henrichsen, S. S., cand, real., f. 1845,
Schulerud, C. L. A., cand, real., f. 1854,

mai 1880.

fra august
1881.

Clausen, Peter, turnlærer, f. 1836, fra august 1883.
Lammers, Th., cand, jur., sanginstruktør, f. 1841, fra 
oktober 1883.

57. Myhre, W., cand, mag., f. 1863, 1 fra august
58. Skattum, 0. J., cand. mag., f. 1862, j 1884.
59. Lassen, Kr., adjunkt, f. 1845, fra august 1885.
10. Lunde, AV. C., kaptein, f. 1844, fra august 1885.
11. Hals, N. K, premierløitnant, f. 1859, fra august 1886.
52. Heyerdahl, Eyvind, cand, mag., f. 1861,fra august 1886.
S. Jacobsen, M. Bjønnes, stud, theol., f. 1863, fra au

gust 1886.
4. Kops tad, 0., seminarist, f. 1863, fra august 1886.
5. Ubberud, Hans, cand, theol., f. 1855, fra august 1886.
16. Nes ta as, B., seminarist, f. 1852, fra august 1887.
,7. Vig-Anderssen, cand, theol., f. 1858, fra august 1887.
8. Wettre, H., kavalleriløitnant, f. 1852, fra august 1887.

2*
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Lærerinder:
Frøken Thea Jensen, f. 1831, fra august 1874.
Frøken Agnes Holstad, f. 1842, fra august 1875.
Frøken Augusta Holstad, i; 1840, fra september 1875.
Midlertidig ansættelse i dette skoleaar har følgende lærere 

havt: Cand. theol. H. Arnesen (norsk, religion og historie); 
cand. real. Bjerk næs (matematik og naturfag); cand. real. 
Schjelderup (matematik). Længere vikariater har foruden 
af cand. mag, Fischer, se s. 18, været besørget af cand. mag. 
Sørensen, cand. real. Thue, stud, theol. S. Svendsen, 
cand. real. Dal, stud. real. K. Birkeland, stud, philol. Sten 
Konow og frøken Gyda Mageissen.

IL Disciplene.

A. Disciplenes antal i september og april 
maaned:
September 1888 April 1889.

Smaaskolen: 1 (a. b.) 40 .... 43
2 (a. b.) 60 .... 61
3 (a. b.) 48 .... 48

Middelskolen: 1 (a. b. c.) 68 . . . . 67
2 (a. b.) 61 .... 60
3 (a. b. c.) 74 . . . . 69
4 (a. b. c.) 68 ... . 65
5 (a. b. c.) 71 .... 67
6 (a. b. c.) 74 . . . . 75

Latingymnasiet: 1 25 .... 25
2 26 ... . 24
3 24 .... 23

Realgymnasiet: 1 7 .... 6
2 11 .... 9
3 12 .... 12

Tilsammen
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B. Disciplenes gj enn e m sn itsalder ved begyndel
sen af skoleaaret stiller sig i de forskjellige

klasser saaledes:

Smaaskolen: 1 6 A (normalalder 6 aar)
2 ?A ( — 7 »)
3 8 A ( — 8 » )

Middelskolen: 1 9 f 5 ( — 9 » )
2 10 j-ff ( — 10 » )
3 HA ( ------ 11 »)
4 12A ( — 12 »)
5 13{£ ( ------ 13 » )
6 14}1 ( ------ 14 » )

Latingymnasiet: 1 15A ( —s— 15 »)
2 16A ( — 16 » )
3 17 A ( — 17 » )

Realgymnasiet: 1 i o A ( ------ 15 »)
2 16Ä ( ------ 16 »)
3 17-Ä ( —'— 17 » )

C. Disciplenes fordeling efter hjemstavn: 
551 fra Kristiania,

30 » andre norske byer,
73 » landdistrikterne.

IIL Fag- og timefordeling.

Omstaaende tabeller viser, hvorledes fagene i de forskjellige 
klasser har været fordelt mellem lærerne; de ved lærernes 
navn tilføjede tal betegner fagets ugentlige timetal i klassen:
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A. Latin- og real-

*) 6 M. b, 5 M. b og 4 M. b er kombinerede latin- og engelsk-klasser.

Religion. | Norsk.
i .............. 1

Tysk. Latin. Græsk. ; Fransk.

3 L. G. Ecktell 2j Lassen 4 : Grøternd T Aars 7 (6) Brekke 2 
(En insp. 2)1 (Se mat.)

2 L. G< Ecktell 1 [ Norby 4 ( Grøte- J 
rud 10 i

Aars 5 | Brekke o 
jrø^rnd 2;

1 L. G.- Ecktell 1 iA-AubertS Voss 1 V. Aubertü Grøternd 7.Fleischer 4

6 M. a. !^' ;A.Aubert 3 Voss 3 : Voss 7 i
;; sen Z. ■ J

6 M h*V Fredriksen Fredriksen "Nicolaysen Heyerdal 5 
' 2 1 3 ■ 3 /Hofgaard 2

5 M. a. Arnesen 2 A. Aubert 3 Hofgaard 3 Hofgaard 8
5 M.b*) Arnesen 2. Arnesen 3,^C0^ scniV. Anbert8

ii j ’ 1 1 j

(Fleischer 3

1 Hougen 3
.... ... —.....----------

i

4M. a.tOW.J^b-jV.AnterU^
ii sen Z 1

Nicolaysen
4 Skattiim 8- 1 -7

i . ' ,7; .
4M.b.*lUbbernd 2| H^^dahl Heverdahl 

" 4 Myhre 8 1 i

[i ! ( Engelsk. | Tegning. (

3 R GJ’ Ecktell 2 l Norby 4 ‘ Brekke 5 1Iolst 1 i Brekke 2
/Snieldnais- ... -

2 R. G/: Ecktell 1 I Norby 4
Nico-

Brekke 4.
J Brekke 1

Brekke 3 S

Hougen 5'

Brekke 5

Fleischer 5

Nicolaysen
5....... 1

Brekke 5 ‘
................... 1
Fleischer 5

“ 1 (
, Holst 1 If Frischer 

5pjeldnæs2 Fleischer 2 
SWe^n^Hotlgen g 

Spj^ldnæs • Hougen 3

Spjeldnæs i
1 i __

Spjeldnæs :
1 __

Spjeld- ;__ __ __
næs 2 ■

1 R. G.\ Ecktell 1 iHofgaard 3
6M b *) Fredriksen ’Fredriksen 

J 2 1 3

5M.b.*) Arnesen 2- Arnesen 3

5 M. c.h U. Aubert 3
il derssen 2 r

4M.b.*) Ubberud 2JIey ^ahi;

’ laysen 1

Nicolaysen

lofgaard4
Nicolaysen 

5
Nicolaysen

Heyerdahl

Norby 4

Gymnastik Lunde: 3 L. G. og 3
2 R. G., 1 L. G., 1 R. G. 3

R. G. 3 t.; W et tre: 2 L. G-, 
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. 1 t.; 4 SI. 2 t.

Historie. Geografi. Naturfag. Mathematik 
og regning. Skrivning.

3 L. G. Schjølh 3 Johanne
sen 3*)

2 L. G. Norby 3 Johannesen 3

1 L. G. Skattum 2 Skattum 1 Schillernd 2

6 M. a. Bj. Jacobsen 3 Årstal 2 Schillernd 2 Johannesen G

6M.b.*) Skattum 3 Årstal 2 Ilenrichsen 2 Hals 6

5 M. a. Arnesen 3 Årstal 2 Bjerknæs 3 Schillernd G

5M.b.*) Arnesen 3 Skattum 2 Ilenrichsen 3 Schillernd G

4 M. a. V. Anbert 2 Hals 2 Chr. Jacob
sen 2 Schjelderup G

4M.b.*) Ubberud 2 Neuberth 2 Chr. Jacob
sen 2 Johannesen 6

1

3 R. G. Schjøth 3 Ilenrichsen 1 Schillernd 5 Holst G

2 R.G.
. Norby 3 Johanne-

Schillernd 3
Schillernd 1

Johannesen 6

1 R. G.
sen 2

Ilenrichsen 4 Holst 5

6M.b*) Skattum 3 Årstal 2 Ilenrichsen 2 Hals 6

6 M. c.
________

Skattum 3 Skattum 2 Ilenrichsen 2 Hals 6

5M.b.*) Arnesen 3 Skattum 2 Ilenrichsen 3 Schillernd G

5 M. c. Skattum 3 Neuberth 2 Bjerknæs 3 Hals 6

4M.b*) Ubberud 2 Neuberth 2 Chr. Jacob
sen 2 Johannesen 6 Wang 1

4M. c. Norby 2 Årstal 2 Schillernd 2 Bjerknæs G Wang 1

*) I en stor del af aaret 4 t., idet græsk afgav 1 time ugentlig.



24 Aars og Voss’s latin- og realskole. [1888

B. FæHeS-

Gymnastik: Lunde: 3 M. 3 t.; Clausen: 2 M. 3 t.; 1 M. 3 t.

; Religion. Norsk. Tysk. Historie.

3 M. a. I Spjeldnæs 3 Ubberud 5 Ubberud 5 Chr. Jacobsen 3

3 M. b. Chr, Jacobsen 3
£

Hougen 5 Hougen 5 Gulbrandsen 3

3 M. c.
---------------

1 Spjeldnæs 3 Fredriksen 5
■ ■ ■ ■

Fredriksen 5 Chr. Jacobsen 3

2 M. a. ? Ubberud 3 Myhre 5 Myhre 5 Spjeldnæs 2

2 M. b. (Gulbrandsen 3
; -

Hougen 5 Hougen 5 Nestaas 2

1 M. a.
1......"■ ...........
i . Nestaas 3
1- -

Fredriksen 5*) Fredriksen 4*) Kopstad 3

1 M. b. iGulbrandsen 3 
•

Schollert 5*) Schollert 4*)
■

Nestaas 3

i M, c. j Vig-Anders-
: sen 3 Myhre 5*) Myhre 4s) Ilofgaard 3

3 Sm. a. iAgn. Holstad 3jAgn. Holstad. 8 Agn. Holstad 3

3 Sm. b.
■ ~ • ■—-■

1 Schollert 3 Schollert 8 Schollert 3

2 Sm. a.
; i
«Thea Jensen 3.Thea Jensen 9

2 Sm. b.
f 1
i Nestaas 3 ! Nestaas 9

1 Sm. a. ;Ang. Holstad 3lAug. Holstad 9

I Sm. b. Kopstad 3 j Kopstad 9

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

Sang: Gulbrandsen: 3 M. 1 t.; 2 M. 1 t.; 1 M. 1 t.

Geografi. Naturfag. Regning. Skrivning. Tegning.

3 M. a. Gulbrandsen2' Chr. Jacob- | 
sen 2 Spjeldnæs 5 Wang 2 Spjeld

næs 2

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

næs 2

3 M. c. Schobert 2 Chr. Jacob
sen 2 Thorsen 5 Thorsen 2 Spjeld

næs 2

2 M. a. Neuber th 2 Chr. Jacob
sen 2 Thorsen 3 Thorsen 2 Chr.Jacob- 

sen 2

2 M. b. Nestaas 2 Chr. Jacob
sen 2 Hals 3 Gulbrandsen2 Spjeld

næs 2

1 M. a. Hals 3 Hals 4 Wang 4

1 M. b. Kopstad 3 Wang 4 Gulbrandsen4

1 M. c. Schollert 3 Thorsen 4 Gulbrandsen3
Thorsen 1

3 Sm. a. Agn.Holstad3 Agn.Holstad4 Agn.Holstad3

3 Sm. b. Schollert 3 Wang 4 Wang 3

2 Sm. a. TheaJensen 3 Thea Jensen 5 TheaJensen 4

2 Sm. b. Nestaas 3 Nestaas 5 Gulbrandsen4

1 Sm. a. Aug.Holstadß Aug.Holstad6

1 Sm. b Kopstad 6 Kopstad 6
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IV. Undervisningen
har i det forløbne aar i det væsentlige gaaet frem .efter samme 
plan som før. I aarsbere tningen for forrige aar er 
der for de fleste føgs vedkommende givet ud for li gere tor- 
klaring om fr e mgangs m aad en ; her meddeles en over
sigt over, hvad der er gjennemgaaet i de forskjellige tag:

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

og de vigtigste afsnit af Jesu liv fortalt og gjenfortalt, bibelske 
billeder er forevist. Nogle lette salmevers.

2 Sin. (3 t,). De vigtigste begivenheder af det gamle og 
det nye testamente fortalt (i tilslutning til Vogts mindste bi
belhistorie) og gjenfortalt; bibelske billeder er forevist. Nogle 
lette salmevers.

3 S1H. (3 t.). Vogts mindste bibelhistorie, det gamle te
stamente. Af katekismen de tre første parter uden Luthers for
klaringer. Nogle lette salmevers.

1 M. (3 t.). Vogts mindste bibelhistorie, det nye testa
mente læst og repeteret. Katekismens tre første parter med 
Luthers forklaringer læst og repeteret. Nogle salmevers.

2 M. (2 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler indtil 
Ruths bog, læst og repeteret. Katekismens to sidste parter læst 
og alle parter repeteret (med Luthers forklaringer). Nogle sal
mevers. Fra begyndelsen af kirkeaaret er gjennemgaaet evan
geliet for følgende søndag (og festdage).

3 M. (3 t). Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra Ruths 
bog til det nye testamente; læsning i bibelen. Katekismens 
fem parter repeteret; af «Sentenser af Guds ord» læst en større 
del. Enkelte salmer. Fortsat gjennemgaaelse af søndagsevan
gelierne.

4 M. (2 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra det 
nye testamente til «palmesøndag». Pontoppidans forklaring 
(Sverdrups udgave) 1ste part.

5 M. (2 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra «pal
mesøndag» ogud; repetition. Pontoppidans forklaring (Sver
drups udgave) 2den part.



1889] IV. Undervisningen. 27

C ) M. (2 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler repete
ret. Pontoppidans forklaring (Sverdrups udgave) læst ud 
og repeteret (det indcirklede er forbigaaet baade ved forste 
gangs læsning og ved repetitionen).

1 R. (f. (1 t.). Vogts kirkehistorie, ote udgave, fra be
gyndelsen til Schweizer-reformationen. Repetition.

2 R. G. (1 t.). Vogts kirkehistorie, Ote udgave fra 
Schweizer-reformationen læst ud og repeteret. Af Johannes 
evangelium de 4 forste kapitler (med J. N. Bruns forklaring).

3 R. G. (2 t.). Vogts kirkehistorie, ote udgave, repete
ret. Johannes evangelium fra ote kapitel læst ud; repetition.

1 L. G. (1 t). Som 1 R. G.
2 Ti. G. (1 t.). Som 2 R G. med den forskjel, at de 4 

kapitler af evangeliet er læst paa græsk
3 Ti. G. (2 t.). Som 3 R. G. med den forskjel, at evan

geliet er læst paa græsk.

Norsk.
1 Sill. (9 t.). Efter lyd- og skrive-læsemetoden læsning 

af sammenhængende latinsk og gotisk tryk; de latinske skrift
tegn indøvet. Eriksen og Paulsens læsebog, 1ste del, ote 
udgave, (taget i brug først i november). Gjenfortælling af 
eventyr. Nogle lette vers.

2 S111. (9 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 2den 
del, 1ste afdeling. Afskrift efter læsebogen med stavelsedeling 
flere gange om ugen, dels hjemme, dels paa skolen. Enkelte 
digte.

3 Slll. (8 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 2den 
del, 2den afdeling. Afskrift hjemme og diktat 2 gange ugent
lig. Ordklasserne gjennemgaaet. Enkelte digte.

1 M. (I første halvaar 9, i andet halvaar o timer). Erik
sen og Paulsens læsebog, 2den del, 3dje afdeling. Enkelte 
digte. Hofgaards grammatik, §§ 1—23 (Indledning), §§ 71, 
73, 76—80 (om verbet, dets tider i aktiv, infinitiv, participier,
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stamformer, sterk og svag bøining). Analyse efter Jensens 
eksempelsamling. Diktat i første halvaar 2, i 2det halvaar 1 
gang om ugen. Aars’s retskrivningsregler, de vigtigste regler 
indøvet ved diktaterne.

2 M. (5 t.). Eriksjen og Paulsens læsebog, 3dje del, 
efter udvalget for denne klasse (se fortalen til 5te udgave). Digte 
(Ha ad for ura ad, Kong Harald og islændingen, Kokosnødden, 
Smeden paa Helgoland, Dyre Vaa). Hofgaards grammatik 
om hovedsætninger og bisætninger, formla?ren. Analyse dels 
efter Jensens eksempelsamling, dels efter læsebogen. Diktat 
dels .1, dels 2 gange ugentlig; Aars’s retskrivningsregler; af 
tegn indøvet komma, semikolon, anførselstegn, spørgsmaalstegn.

3 M. (5 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 3dje del, 
efter udvalget for denne klasse (se fortalen til 5te udgave). Digte 
(Smeden og bageren, Birkebeinssang, Olav Trygvessøn, Gjæter- 
guttens sang, Haidenserne, Mit fødeland, Ivar Huitfeldt). Hof
gaards grammatik, repeteret om hoved- og bisætninger, læst 
om den enkelte sætning og dens dele; ved siden deraf ogsaa 
repetition af formlæren; analyse efter læsebogen, tildels skrift
lig. Diktat 1—2 gange om ugen; i 2det halvaar begyndt med 
gjenfortælling (afvekslende med diktat); Aars’s retskrivnings
regler; tegnene indøvet.

4 M. (4 t.). Eriksen og Paulsens hesebog, 3dje del. 
En større del af det for klassen opførte udvalg (se fortalen til 
5te udgave). Lært udenad: Terje Viken. Hofgaards gram
matik, repeteret indledningen og formlæren, analyse efter læse
bogen. 1 time om ugen anvendt til skriftlige øvelser: diktat, 
gjenfortælling og stil; Aars’s retskrivningsregler. Stilopgaver: 
Et brev til en ven om en ’dag i sommerferierne. — Et brev 
til min lærer. — En fisketur. — En dag i juleferierne. — En 
Tycho Brahes dag. — En landtur. — Naboens have. — En 
ildebrand. — Scene fra en skoletime. — Naar vaaren kommer.

5 M. (3 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 3dje del. 
Læst en større del af det for klassen opførte udvalg (se fortalen 
til 5te udgave); i en af klasserne er læst Holbergs Den po
litiske kandstøbor efter Eriksens udvalg af danske og norske 
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forfattere, 1ste del. I to af klasserne er læst hoit af Kerf- 
stedts For smaa og store. Læsebogens «oplysninger» om de 
læste forfattere er lært. Digte (Et gammeldags herresæde, 
Kjeld Stub, Matrosen, Fridtjovs vikingebalk). Hofgaards 
grammatik, sætningslæren; i en af klasserne er verslæren gjen- 
nemgaaet. Analyse efter læsebogen. Stilopgaver: Mit opholds
sted i sommerferierne. — Den morsomste dag i ferien. — Stor
torvet i Kristiania og livet der (eller: Kristiania brygger og li
vet der). — Naar høsten kommer. — En skibsmast fortæller 
sin historie. — Lodsens liv. — Hunden og dens egenskaber. — 
Ildens nytte. — En skitur. — En brand. — Lys og skyggesider 
ved sømandens liv (efter gjennemgaaelse). — En beskrivelse af 
Kristiania omegn. — Barfrosttiden og den forste sne. — En 
farefuld reise. — Jernet og dets nytte. Italiens historie fra Wie
nerkongressen til vore dage (efter udførlig gjennemgaaelse). — 
Gartnerens arbeide. — For, under og efter et uveir. Flere dik
dater; Aars’s retskrivningsregler. I en af klasserne har gut
terne holdt foredrag.

G M. (3 t.). Læsning efter Eriksen og Paulsens læse
bog, 3dje del, og efter Eriksens Udvalg, 1ste del. Der lagdes 
oj) til middelskole-examen: Holberg: Discordia paa denhøie 
skole. Ewald: Ved dødens komme. Bagge s en: Da jeg var 
lille. Oehlenschläger: Hakon Jarls død. Wergeland: 
Menigmands juleønsker for Karl Johan. Til min gyldenlak. 
Gnieren og drankeren. W elhaven: Aasgardsreien. For 
Norges seilere. A. Munch: Brudefærden. Asbjørnsen: En 
nat i Nordmarken. Moe: Blind-Anne. Bjørn son: Faderen. 
Ibsen: Kong Haakons gildehal. Lie: Nordfjordhesten. Disse 
stykker lagdes op i alle 3 parallelklasser (6 M. a, b og c); 
desuden lagdes op: I (i M. Il alene: To folkeviser, Dronning 
Dagmars død, Hellig Olavs veddefart. Petter Dass: Jephtæ 
løfte. Vindene i Nordland. Kingo: Hver har sin skjæbne. 
Tu Hin: Maidagen. Ewald: Mindesang. Wergeland: Nor
ges storting. W el haven: Det fredede træ. Ibsen: Paa 
Akershus. A as en: Dei gamle fjelli. Vinje: Gjeite. I 6 M. 
a og G M. b: Petter Dass: Prestereiser i Nordland. I 6 M. 
a og 6 M. c: Wessel: Gaffelen. Bjørnson: Fædrelands
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sang. I f> }L b alene: Wessel: Posthuset. Det ædelmodige 
tilbud. Til hr. J. Baggesen. Ewald: Jobs. Ewald og hans 
broder i Hamburg. Wergeland: Kun dagligdags er al din 
dont. Bjørnson: I en tung stund. Gamle Norge. I 6 M. I) 
og 6 )I. c: Holberg: Den politiske kandstøber. J. N. 
Bruun: Norges herlighed. Oehlenschläger: Nils Juell. 
Wilster: Til Adam Oehlenschläger. Wergeland: Ladhans. 
Norges Natur. Welha,ven: Strilerne. St. Olavs mildhed. 
En vise om hellig Olav. Moe: Blomster-Ole. 1 6 M. C alene: 
Wessel: Brodne kar i alle lande. Cl. Frimann: Kjeld 
Stub. Wergeland: Hvad man kan blive. Et gammelnorsk 
herresæde. Ibsen: Terje Viken.

I litteraturhistorie læstes Norbys omrids; i 6 M b benyt
tedes ogsaa Norbys «Digtarterne». Af Hofgaards gramma
tik om versemaalene og ved siden deraf repetition.

En stil hveranden uge; opgaver: Et minde fra de sidste 
sommerferier. — Hvilken nytte har vi af vore skove? —- Et 
besog hos en ven. — Om glasset og dets anvendelse. — Fortæl 
om. hvilken nytte og skade vindene gjør os! — Om Ludvig 
Holberg, og hvad han vilde med sine skrifter. — Ilden som 
tjener og som herre. — 1 nod prover man venner. — Fortæl 
om de 4 aarstider. — Fiskerens liv. — En fjeldbestigning. — 
En farefuld reise. — Den forste vinterdag. — Karl den store. 
— En ildebrand med tal» af menneskeliv. — Fra juleferierne. 
— En sammenligning mellem bylivet og landlivet. — Norges 
fjelde. — En skiløber fortæller om en morsom dag. — Fortæl 
om de forskjellige maader at reise paa, deres fordele og mang
ler. — Hvor jeg helst vilde reise og hvorfor? —- Om jernbanen 
og dens betydning. — En stranding. — Norges og Danmarks 
naturlige beskaffenhed. — Hvilken aarstid liker du bedst, og 
hvorfor? — Stjernehimlen.

I R. G. (4 t.). Pauss og Lassens norske læsebog, 3dje 
trin, 3dje afdeling (med ibrbigaaelse af Den politiske kande- 
stober, som var læst før; af de svenske læsestykker er læst en 
større del af Nybygget paa Grimstahamn). Efter Eriksens 
Udvalg osv. er læst Fjeldeventyret. Udenad Worgelands digt 

WWW
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Sandhedens armee. Broch og Seips Kortfattet norsk og dansk 
litteraturhistorie, s. 1—26 (fælleslitteraturen) og s. 30—41 (1ste 
og 2det tidsrum af den nyere norske litteratur).

Stil hver 3dje uge (i regelen efter gjennemgaaelse): Fra 
sommerferierne. — Hvad har gjort nordmændene til en af de 
forste søforende nationer. — Hvorledes kan vinteren i Norge 
befordre eller hindre samfærdselen. — Bondens sysler i de for
skjellige aarstider. — Bom blev ikke bygget paa én dag. — En 
vinterreise. — Lidt om vore jernbaner og deres nytte. — Hvilke 
fordele medfører det at staa tidlig op? — Hannibal. — Damp
kraftens betydning for samfærsel og industri. Mundtligt fore
drag over om selvvalgte emner er holdt én gang i skoleaaret af 
hver discipel.

2 R. G. (2 t.), Eriksens Udvalg osv., 1ste del, nogle 
digte af J. N. Brun og Cl. Frimann. Oehlenschlägers Axel og 
Valborg. Ibsens Kjærlighedens komedie. Øvelser i oplæsning 
fra katedret (af nyere norske prosaforfattere: Welhaven, A. 
Munch, E. Sundt, Meltzer, J. Lie, A. Kielland, Kr. Elster). 
Eriksens litteraturhistorie fra Oehlenschläger og ud (meget 
forbigaaet). Stile (efter mer eller mindre udforlig gjennemgaa
else): Naturen og livet i en selvvalgt norsk egn. — Man er 
kun engang ung. — «Det guld er tilvisse ei meget at rose, 
som drypper ei kobber i armodens pose». — Vanens magt. — 
Lidt om vore jernbaner og den nytte, vi har af dem. — Selv
valgt emne. — Lensvæsenets oprindelse, udvikling og betydning 
i middelalderens statssamfund, navnlig i Frankrig. — Hvilken 
betydning har det for et. folk at frede om sine historiske min
der? Disse opgaver blev skrevet ogsaa i 2 L. G.; særlige op
gaver for 2 R. G. var: Jagten i vort land. — Grønland, histo
risk og geografisk. — Vor vinternaturs skjønhed.

3 R. G. (2 t.). Som artiumspensum er gjennemgaaet Bj ør n- 
sons En fallit og stykker af Holbergs Peder Paars og ud
valgte stykker af den norske digterskole i forrige aarhundrede 
efter Eriksens Udvalg, 1ste del. Eriksens litteraturhistorie 
repeteret (meget er, ligesom tidligere, forbigaaet). Stilopgaver: 
Hvorledes bliver et folk paavirket af naturforholdene i det land, 
som de bebor? — Hvorledes bidrager jernbanerne til atomdanne 
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de menneskelige livsforhold? — Vikingtogene og deres følger 
i Nordens og Europas historie. — Middelalderens munkevæsen, 
dets lys- og skyggesider (ex tempore), — Man er kun én gang 
ung. — Om den saakaldte Kalmar-union og dens eftervirknin
ger i de nordiske rigers historie (tentamensopgave). — Hvilke 
betragtninger kan gjøre os betænkelige ved at udvandre til et 
fremmed land? — Lidt om elektriciteten og dens vigtigste an
vendelser i vor tid. — En oversigt over de indre og ydre for
hold, hvorunder vort folk i 1814 genvandt frihed og selvstæn
dighed.

1 L. G. (3 t). Pauss og Lassens læsebog, 3dje trin s. 
485—663 (med forbigaaelse af Den politiske kandestøber, som 
var læst før); en del stykker særlig noiagtig gjennemgaaet; til
svarende litteraturhistoriske oplysninger. H. C. Andersens 
Lykke-Per. Med de faa disciple, som ikke gik til konfirmation 
i vinterhalvaaret, blev læst udvalgte stykker af svensk litte
ratur samt af Vinj es Storegut. Oplæstendel af P. A. Munchs 
Nordiske gude- og heltesagn. Stil hver 3dje uge (i regelen 
efter gjennemgaaelse); opgaver: Hvad vil du helst, bo paa lan
det eller i byen, og hvorfor? — Tankegangen i stykket: Af 
Holbergs Moralske tanker (Pauss og Lassen nr. 148). — Selv
valgt emne.— Enten: Nansens Grønlandsfærd; eller: Et optrin 
af Nansens Grønlandsfærd; eller: Grib og Karker i Oehlen
schlägers Hakon Jarl. — Fra mine juleferier. — Tft livsbillede 
eller en karakterskildring. ■— Livet sammenlignet med en elv. 
—: Hvorledes tænker du dig din fremtid? — Folkelivet. — 
Stjernehimmelen.

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

2 L. G. (2 t.). Læsning, oplæsning og litteraturhistorie 
som i 2. IL G. De fleste stilopgaver var ogsaa de samme som 
i 2 IL G.; særlige opgaver for denne klasse var: Mennesket 
og naturkræfterne. — Middelhavets verdenshistoriske betyd
ning. — Slaget ved Salamis (efter Herodot).

3 L. G. (2 t.). Som artiumspensum er gjennemgaaet: 
Holbergs Erasmus Montanus (H. Jægers udgave). Digte 
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af Werg elan dog Wel haven efter Eriksens Udvalg osv., 
2den del. Eriksens litteraturhistorie repeteret (meget for- 
bigaaet).

Stil hver 3dje uge (disposition indleveret og gjennemgaaet 
paa forhaand): Arbeidsomhed. — Er ydre vold den største 
fare, som kan true et folks bestaaen? — Hvorledes kan ager
bruget kaldes al hoiere kulturs moder? — Middelalderens mun
kevæsen, dets lys- og skyggesider. — Om den saakaldte Kal- 
mar-union og dens eftervirkninger i de nordiske rigers historie. 
— Tendenser i Erasmus Montanus. — Hvad er høflighed, og 
mod hvem bor don især vises? — Kan man tænke sig et kors
tog til Palæstina i vore dage? — Er det ros eller daddel at 
sige om en, at han er alles ven? — Hvad befordrede kristen
dommens udbredelse i de første aarhundreder ? — Hvilke var 
de væsentligste grunde til, at Island blev af saa stor betydning 
for den oldnorske litteratur? — Perserkrigenes betydning for 
Atens udvikling. — Sladder og bagtalelse, dens aarsager og føl
ger. — Hvilke var grundene til romernes sedelige forfald?

Oldnorsk.
2 R. G. og 2 L. G. (2 t.). Nygaards grammatik i den 

udstrækning, hvori den fordres til examen artium. Af Nygaards 
Udvalg af den norrøne litteratur: Sigmund Brestesön.

3 R. G. og 3 L. G. (2 t.). Læst og repeteret det hele ar
tiumspensum efter Nygaards Udvalg osv. Repetition af Ny- 
g a a r d s grammati k.

Tysk.
1 M. (4 t. i 2det halvaar). Kr. Lassens tyske læsebog 

til s. 19 (können og müssen). Diktat 1 a 2 gange om ugen af 
eksempler, som først mundtlig oversættes fra norsk til tysk.

2 M. (o t.). Kr. Las se ns tyske læsebog, repeteret de 
forste 16 sider, læst videre til s. 69. Hofgaards grammatik, 
substantivernes regelmæssige bøining. Diktat og bøiningsøvelser 
dels 1, dels 2 gange om ugen. Lettere stykker af læsebogen 
er lært udenad til gjenfortælling.

3 M. (5 t.). Kr. Lassens tyske læsebog, fra «Anden af
deling» og ud. Særtrykket til 3dje udgave er ogsaa benyttet.

3
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Hofgaards grammatik, det vigtigste af formlæren. Stil og 
bøiningsøvelser 1 a 2 gange om ugen (lette eksempler til ind
øvelse af formlæren).

4 M. (4 t.). Pauss og Lassens tyske læsestykker, 
omtr. 50 sider. .Hofgaards grammatik, repetition af formlæ
ren, kasuslæren til genitiv. 1 skolestil om ugen efter Knud
sens stiløvelser.

5 M. (paa latinlinjen 3, paa engelsklinjen 5 timer). Pauss 
og Lassens læsebog og sa;rtryk tilde tyske læsestykker, omtrent 
50 sider paa latinlinjen, paa engelsklinjen noget mere. 1 en af 
klasserne er læst en del af Hauffs Märchen. Stil 1 ä 2 gange 
ugentlig efter Hofgaards opgaver. Hofgaards grammatik, 
repetition af formlæren og læst det vigtigste af syntaksen.

6 M. (paa latinlinjen 3, paa engelsklinjen 4 timer). Læs
ning efter Pauss og Lassens læsebog, samt i to af klasserne 
efter Hauffs Märchen, tildels ex tempore; i den tredje klasse 
er læst Schillers Wilhelm Tell 1ste og en del af 2den akt efter 
Voss’s Udvalg af tyske forfattere; det læste or ikke oversat, 
men forklaret paa tysk; gutterne er ogsaa tilholdt at forklare 
og gjengive indholdet paa tysk. Paa latinlinjen 1 å 2 stile hver 
uge efter Hofgaards opgaver, mest ex tempore; paa engelsk
linjen 2 stile om ugen (1 ex tempore, 1 hjemme, den sidste al
mindelig fortsættelse af don første). Repetition af Hofgaards 
grammatik.

I R. G. og 2 R. G. (1 t.). Voss’s Udvalg af tyske forfattere: 
Das Lied von der (docke; Schillers breve; Zur Lebensgeschichtc 
Schillers; Faust (dels oversat, dels oplæst efter P. Hansens 
oversættelse).

1 L. G. (1 t.). Voss’s Udvalg, side 1 —110.

Latin.
4 )L (8 t.). Andersens læsebog, til s. 34 («Viljesæt

ninger»). Schreiners grammatik, det vigtigste af formlæren. 
De vigtigste syntaktiske regler meddelt mundtlig. 1 ä 2 timer 
om ugen anvendt til skriftlige øvelser paa skolen (dels eksemp
ler fra læsebogen, dels eksempler, som skrives op paa vægtavlen).
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5 M. (8 t.). Efter Andersens læsebog (med forbigaa- 
else af mange eksempler) er gjennemlæst dobbelt ablativ, sub
stantiv med passivt verbaladjektiv, afhængige udsagns-, spørge- 
og viljesætninger. Derefter læst et uddrag af Cornels Miltiades 
(autografere t) og efter Voss’s udvalg af latinske klassikere? felt
herrer af Cornel: Miltiades, Pausanias, Themistocles, Aristides, 
Cimon, Lysander og Agesilaus; af Casars De bello Gallico 1ste 
bog, kap. 1—18. Af Schreiners grammatik repeteret form
læren; læst og repeteret det vigtigste af kasuslæren. Hver uge 
en skolestil og en hjemmestil, mest efter opgaver, som læreren 
udarbeidede.

6 M. (7 t.). Efter Voss’s udvalg Pliædrus’s fabler ud 
og 1ste og 2den bog af Cæsars De bello Gallico. Repetition af 
det hele pensum til middelskole-examen. Efter Schreiners 
grammatik er det forhen læste repeteret; sætningslæren er i den 
ene klasse indovet ved mundtlige øvelser efter Johans sens 
stiløvelser; iden andener ved siden af Schreiners grammatik 
ogsaa Gjør og Jo ha ns s en s schema brugt. Hver uge en 
skolestil og en hjemmestil, mest efter Hofgaards opgaver.

I L. G. (9 t.). Cicero, De imperio Cn. Pompci, 1ste tale mod 
Catilina (P. Voss’s udgave), Cato Maior (G. F. V. Lunds ud
gave). Sallust, Catilina (C. Müllers udgave ved V. Voss). 
Kasuslæren efter Schreiners grammatik, sætningslæren efter 
Gjør og Johanssons schema. I begyndelsen 2 stile om 
ugen, senere 1 (afvekslende hjemme og paa skolen). Af timerne 
er i regelen de 6 (eller 5) anvendt til forfatterlæsning, 1 ä 2 
til stil eller gjennemgaaelse af stile og 1 time til grammatik. 
Stilene er bestandig lært udenad efter gjennemgaaelsen.

2 L. G. (10 t.). Sallust, Catilina fra kap. 35; af Ovids 
metamorfoser 1100 vers. Livius 21de bog samt 37 kapitler 
af 22de (2—8, 19—21, 32 — 58) og Vergils Æncide, Ide bog-, ex 
tempore af Cie. Pro Sexto Poscio. 1 time om ugen er anv endt 
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.
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Stilene er lært udenad og oversættelserne oversat paany efter 
gj ennemgaaelsen.

3 L. G. (9 t.). Af Ovids metamorfoser 400 vers; Tacihis’s 
annaler, efter Weisses udvalg G alba-, af Horatss oder 500 
vers, af brevene 900 vers. Desuden er næsten det hele artiums- 
pensum repeteret. Af Schreiners grammatik er formlæren 
nøiagtig repeteret ved korte lekser til hver dag, syntaksen ved 
stadige henvisninger under forfatterlæsningen. Af Weisses an
tikviteter er læst det meste (ikke om retsvæsenet og finansvæ- 
senet). Litteraturhistorie efter Weisse (anhang til antikvite
terne). 2 oversættelser hver uge, 1 hjemme, 1 paa skolen i 2 
sammenhængende timer; til gjennemgaaelsen anvendtes 1 time 
og desuden time til examination i oversættelserne, efterat de 
var gjennemgaaet og rettet.

Græsk.

1 L. G. (7 t.). Af Grøte ru ds grammatik er læst og re
peteret det vigtigste af lydlæren og formlæren (til §132). G ro
ter ud s læsebog. 1 time ugentlig benyttet til stilskrivning, 
dog lidet i de sidste maaneder. Xenofons Anabasis 3dje bog 
kap. 1—2 og 4de bog kap. 1—2 og 4—7, 14.

2 L. G. (7 t.). Curtius’s grammatik (formlæren repe
teret); kasuslære væsentlig efter Hermanstorffs omrids, 
moduslæren efter Aars og Grøterud. Herodot (Sitzlers ud
gave) Vild, kap. 40—120 (med forbigaaelse af 43—48,104.—106 og 
111—112); Homers Ilias I, VI 332—529, XI og XXI, 526—589 
(indholdet af det mellemliggende udførlig fortalt, med oplæsning 
af Wilsters oversættelse af enkelte partier). Gudesagnene 
efter S e c h e f s mytologi.

3 L. G. (7 t.). Forfatterlæsning i regelen 5 timer ugent
lig: af Platon Sokrates's apologi (fortrinsvis anbefalet Crons ud
gave) og af Sofokles Antigone (anbefalet Weckleins udgave). 
Som i alle klasser ved undervisningen i de gamle sprog er 
ogsaa her hver dag den foregaaende dags lekse oversat om igjen. 
Det hele artiumspensum repeteret. II. Christensen Det 
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græske statsliv i oldtiden, med forbigaaelse af afsnittet om Sparta 
og lidt mere; litteraturhistorie, væsentlig diktat*),  og grammatik 
(repetition af de vigtigste partier).

*) Fra skoleaaret 1889—90 benyttes Aars’s lærebog.

Engelsk.
4 M. (5 t,). Brekke, Lærebog i engelsk for begyndere; 

gjennemgaaet I. Udtaleøvelser, s. 1—5; derpaa II. Øvelsesstykker 
med oversættelse og læsestykker, s. 12—85; i sammenhæng med 
øvelsesstykkerne er gjennemgaaet og repeteret IV. Grammatik. 
I forste halvaar diktat til indøvelse af retskrivningen, i andet 
halvaar stil en gang om ugen efter III. Øvelser i oversættelse 
fra norsk.

5 )[. (5 t.). Brekke, Engelsk læsebog formiddelskolens 
5te og 6te klasse, omtrent GO sider; af Westerns grammatik 
læst formlæren og de vigtigste regler af syntaksen, i tilslutning 
til stiløvelserne. Stil en gang om ugen efter Knudsen og 
Løkkes stiløvelser.

G M. (5 t.). Af Brekkes læsebog omtrent 70 sider efter 
forberedelse hjemme og omtrent 50 sider ex tempore. Løkkes 
større grammatik læst ud og repeteret (i syntaksen adskilligt 
forbigaaet). Stil en gang om ugen efter Brekkes opgaver, 
saaledes at 1 time er anvendt til skolestil, og resten af opgaven 
er fuldfort hjemme.

I R. G. (4 t.). Af Sommerfelts Nyere engelske for
fattere i udvalg læst omtrent 85 sider, hvoraf en del kursorisk. 
Af Løkkes Engelske forfattere læst stykker af Dickens, Bul- 
wer, Macaulay, Stanhope med tilhørende biografier. Efter K n u fi
sens og Løkkes stiløvelser er læst præpositioner og synony
mer. Af Lunds ordsamling 40 sider. Stil efter Schrams 
stiløvelser I; af læsebogen er stykker, som passede dertil, lært 
udenad.

2 R. G. (5 t,). Af Løkkes engelske forfattere er læst 
statarisk stykker af Goldsmith, Gibbon, Hume, Sheridan, Sha
kespeare, Milton, Addison, tilsammen 106 sider. Samtidig læstes 
biografierne.
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Kursorisk læsning efter Sommerfelts Nyere engelske for
fattere omtrent 75 sider. Lunds ordsamling (s. 23, anden 
udgave, ud), Lokkes grammatik.

Stile efter Schrams stiløvelser for realgymnasiet, 1. La
der forfatterlæsningen er en del af hjemmeleksen lært udenad, 
saa ofte stoffet passede dertil.

3 IL G. (5 t.). Efter Løkkes Engelske. forfattere læst 
stykker af Shakespeare, Sheridan, Burke, Goldsmith, Johnson, 
Pope, jMilton, Addison, Swift med tilhorende biografier. Efter 
Sommerfelts Nyere engelske forfattere læst omtrent 80sider. 
Løkkes grammatik repeteret; ligesaa præpositionslæren og 
om synonymer efter Knudsen og Løkkes stiløvelser. L u n d s 
ordsamling læst ud. Stil efter Brynildsen s stilo velser.

Fransk.
6 M. (3 t). Knudsen og Wall ems læsebog for begyn

dere, omtrent 50 sider. .Det tilsvarende af Knudsens gram
matik indøvet med stadige eksempler.

1 II. G. (4 t., deraf 2 sammen med 2 II. G.), og 2 IL G. (2 
t. sammen med 1 II. G.). 1 IL G. alene: Knudsen og Wal
lems læsebog, 1ste del, fra s. 61 og ud. 1 11. G. og 2 IL G. 
Knudsen og Wall ems læsebog, 2den del, henved 60 sider; 
endel heraf repeteret. K n u d sens grammatik.

3 IL G. (2 t.). Knudsen og Wallems læsebog, 2den 
del, omtrent 110 sider, deraf en mindre del kursorisk. Knud
sens grammatik repeteret.

1 L. G. (4 t.). Knudsen og Wallems læsebog, 1ste 
del, læst ud; af 2den del omtrent 50 sider statarisk og 10 sider 
ex tempore. Knudsens grammatik. Storms Dialogues s. 
1—26 (med forbigaaelse af enkelte afsnit).

2 L. G. (2 t.). Knudsen og Wallems læsebog. 2den 
del, henved 100 sider. Af Storms Dialogues s. 1—38, s. 95 
—128, s. 131—138, s. 144 (en betydelig del er lært udenad).

3 L. G. (2 t.). Knudsen og Wallems læsebog, 2den 
del, 35 sider statarisk, 25 sider kursorisk. Knudsen ogWal- 
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lem, Nyere franske forfattere i udvalg, I, 60 sider, afvekslende 
statarisk og kursorisk. Knudsens grammatik repeteret.

Historie.
2 Slib I de norske timer er i sidste halvaar en del af ti

den anvendt til fortælling og gjcnfortælling af de gamle gudesagn.
3 Sin. (3 t.). De gamle gude- og heltesagn og det vigtig

ste af Norges historie indtil Harald Haardraades dod fortalt og 
gjenfortalt.

1 M. (3 t.). De vigtigste begivenheder af Norges historie 
fra Magnus Barfod til Kalmar-unionen fortalt og gjenfortalt i 
1ste halvaar. T 2det halvaar læst og repeteret Eriksens lille 
verdenshistorie til middelalderen. Historisk atlas.

2 M. (2 t.). Eriksens lille verdenshistorie fra middel' 
alderen og ud. Nissens Verdenshistoriens vigtigste begiven
heder til «Perserkrigene». Repetition.

3 M. (2 t.). Nissens Verdenshistoriens vigtigste begiven
heder til middelalderen. Petersens, Norges, Sveriges og Dan
marks historie for middelskolen, 2den udgave ved G. Storm, 
fra begyndelsen til Kalmar-unionen. Repetition.

4 M. (2 t.). Petersens Norges, Sveriges og Danmarks 
historie fra Kalmar-unionen til Fredrik H. Nissens verdens
historie fra middelalderen til trediveaarskrigen. Repetition.

5 M. (3 t.). Eriksen, Norges, Sveriges og Danmarks hi
storie fra Fredrik H og ud. Nissens verdenshistorie fra tre
diveaarskrigen og ud. Repetition.

6 M. (3 t.). Repetition af Eriksens, Norges, Sveriges 
og Danmarks historie og af Nissens verdenshistorie.

I R, G- og 2 R. G. (sammen 3 t.). Th riges mindre 
lærebog i den gamle historie. Repetition.

3 R. G. (3 t.). Wall em og Schjoths Frankrigs hi
storie læst ud (fra Februarrevolutionen) og repeteret. Repetition 
af Nordens historie (Eriksens lærebog) og oldtiden (Th riges 
mindre lærebog).
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1 L. G. (3 t.). Th rige s oldtidens historie læst og repe
teret til keisertiden, s. 109. Gjennemgaaet Horns geografi 
for latingymnasiet.

2 L. G. (3 t.). Thriges oldtidens historie fra Diokletian 
ogud. Wallcm og Schjøth Frankrigs historie. Repetition.

3 L. G. (3 t.). Repetition af Oldtidens historie (Thriges 
mindre lærebog), Frankrigs historie (Wallein og Schjøths 
lærebog), Nordens historie (Eriksens lærebog).

Geografi.
2 8111. (3 t.). Efter en kort forklaring af de vigtigste geo

grafiske begreber fortalt om jordens bevægelse, dens skikkelse 
og lidt om andre himmellegemer; derpaa meddelt en kort over
sigt over Europa, noget fuldstændigere om Norge og Sverige. 
Globus og kort benyttet.

3 Slll. (3 t.). En noget udførligere gjennemgaaelse af 
himmellegemerne, jordens bevægelse, naturforhold, klima og ve
getation.

En kortfattet gjennemgaaelse af de enkelte europæiske 
lande, deres beskaffenhed, næringsveie og størrelse; byer; hoved- 
stædernes størrelse; de større bjergkjcder og floder.

I N. (3 t.). Erslev, almindelig geografi, med forbigaa- 
else af indledningen.

2 M. (2 t.). En kort indledning til geografien gjennem
gaaet i tilslutning til de første blade af Er s levs almindelig 
geografi. Derpaa læst og repeteret efter Geel muydens geo
grafi for middelskolen (Årstals udgave) Australien og Afrika 
Korttegning efter Årstals landomrids er tildels anvendt.

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

4 M. (2 t.). Efter Geelmuydens geografi (A rs tals ud 
gave) læst Europa indtil Rusland (excl.). Korttegning efter 
Årstals landomrids.
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5 M. (2 t.). Efter Geelmuydens geografi Rusland, 
Norge, Sverige, Danmark, De britiske øer. Korttegning som før.

G M. (2 t.). Geelmuydens lærebog repeteret, idet nu 
ogsaa indledningen er medtaget. Korttegning som for.

1 R. G. og 2 R. G. (sammen 2 t.). Gundersens lære
bog i politisk geografi; repeteret udvalgte stykker af indled
ningen og om Norge og Sverige.

3 R. G. (1 t.). Den matematiske geografi (Johanne
sens lærebog) læst og repeteret. Gundersens lærebog i 
politisk geografi læst ud (fra Asia). Repetition af udvalgte 
stykker af den politiske og fysiske geografi.

Naturkundskab.
2 M. (2 t.). Efter en indledning til forstaaelse af naturens 

hovedafdelinger og om menneskets og dyrenes vigtigste organer 
læst pattedyr og fugle (Sorensens lærebog).

3 M. (2 t.). Læst om krybdyr, fiske og leddyr; fremdeles 
om planternes ydre bygning (Sørensens lærebog).

4 M. (2 t.). Læst om menneskets legeme og om de 
lavere dyr fra bløddyrene; repeteret om planternes ydre byg
ning, gjennemgaaet de vigtigste plantefamilier. (Sørensens 
lærebog).

5 M. (3 t.). Læst og repeteret Henrichsens lærebog i 
fysik.

6 M. (2 t.). Repeteret dyrerigets og planterigets naturhi
storie (S ø r e n s en s lærebog) og fysiken (Henrichsens lærebog).

1 R. G. (4 t. fysik og kemi; 1 t. naturhistorie sammen 
med 2 R. G.). Schjøtz’s lærebog i fysik, læst og repeteret fra 
begyndelsen ud lydlæren. Hiortdahls lærebog i kemi, læst og 
repeteret fra begyndelsen til kul. Lüt k e n s lærebog i zoologi, læst 
om mennesket, om pattedyr og fugle; i botanik gjennemgaaet 
plantefamilierne efter Sørensens lærebog; øvelser i at be
skrive og bestemme levende planter.

2 R. G. (3 t. fysik og kemi; 1 t. naturhistorie sammen 
med 1 R. G.). Schjøtz’s lærebog i fysik, læren om lyset, om 
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lyden og om varmen til «Om legemers specifike varme»; Hiort- 
dahls kemi fra «Aluminium» og bogen ud. Repetition. Zoologi 
og botanik som 1 R. G.

3 R. G. (5 t). Sehjøt’zs lærebog i fysik, om varmen fra 
«Om legemers specifike varme»; om magnetisme, om elektrici
tet ; derpaa repetition. Tli o rt dahis lærebog i kemi, repetition. 
Corneliu s sens lærebog i mineralogi. Repetition af zoologi 
og botanik ved praktiske øvelser med skolens samlinger og le
vende planter.

Regning og matematik.
1 8111. (6 t.). Tallene 1—100 gjennemgaaet med række

tælling; kugleramme benyttet som anskuelsesmiddel; stadig 
praktiske eksempler.

2 Sin. (5 t.). .Indøvet addition, subtraktion og multipli
kation med ensifret multiplikator. Ne über tiis rcgnctabel be
nyttet.

3 Sin. (4 t.). Gjennemgaaet de fire regningsarter ved ens
benævnte tal. Neuberths regnetabel benyttet.

1 M. (4 t.). Repeteret de fire regningsarter med ensbe
nævnte tal; senere gjennemgaaet regningsarterne med uensbe
nævnte tal. Johannesens regnebog, 1ste hefte.

2 M- (3 t.). Repeteret 1 M.s pensum; gjennemgaaet ad
dition og subtraktion af brøk og begyndt gjennemgaaelse af 
multiplikation og division af brøk. Johannesens regnebog, 
1ste og 2det hefte.

3 M. (5 t.). Alle fire regningsarter i almindelig brøk; 
decimalbrøk, Johannesens regnebog, 2det hefte.

4 M. (6 t.). Johannesens aritmetik, til multiplikation 
af brøk. Bon nevi es geometri til parallele linjer. I praktisk 
regning gjennemgaaet enkelt reguladetri og begyndt paa sam
mensat. Johann'esens regnebog, 3dje hefte.

5 M. (6 t.). Johannesens aritmetik fra s. 83 ud 1ste 
bog, 2den. 3dje og 4de bog (i en. klasse noget mindre). Bon
ne vi es geometri fra 99 (parallelogrammet) ud 1ste bog, 2den 
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bog og 3dje bog; skriftlige opgaver efter Getz’s konstruktions
bog. Praktisk regning efter Johannesens regnebog, 3dje 
hefte; sammensat reguladetri; procent- og renteregning.

6 M. (6 t.). Johannesens lærebog i aritmetik og alge
bra: ligninger af 2den grad samt logaritmer. Repetition af det 
hele pensum. Bonne vi es geometri: 4de, 5te og 6te bog. 
Repetition. Endel opgaver er konstrueret efter Getz’s kon
struktionsbog, 3dje hefte. Johannesens regnebog, 3dje hefte: 
repetition af sammensat reguladetri, procent- renteregning; 
gjennemgaaet og repeteret rabat-, diskonto-, delings- og blan
dingsregning samt rentes rente. Sidste halvaar skriftlige arbei
der efter Johannesens blandede opgaver.

1 R. G. (5 t.). Bergs aritmetik til kap. 6 om logaritmer. 
Holsts plangeometriske kursus til kap. IV; derhos Bonnevies 
geometri for middelskolen. Repetition.

2 R G. (6 t.). Brochs aritmetik fra irrationale ligningers 
reduktion og ud C. M. Guldborgs læreboger i trigonometri 
og stereometri. Holsts plangeometriske kursus fra § 12 ogud. 
Begyndt paa analytisk geometri efter C. M. Guldbergs lærebog 
og læst til cirkelen. Repetition. Skriftlige opgaver hjemme 
og paa skolen.

3 R G. (6 t.). Analytisk geometri efter C. M. Guldbergs 
lærebog med tildikterede tillæg. Funktionslære efter Holsts 
rækker. Repetition af det hele artiumspensum.

1 L. G. (2 t.). Bergs aritmetik, indtil logarithmer; 
repeteret afsnittet om tals delelighed.

2 L. G. (3 t.). Brochs aritmetik fra 4de bog tilende. 
Af C. M. Guldbergs 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. Guldbergs lærebog i trigonometri 
er læst fra skjævvinklede trianglers oplosning til grænseværdier. 
C. M. Guldbergs lærebog i stereometri er læst i sin helhed 
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indtil sfærisk geometri (§ 8). Brochs aritmetik er repeteret 
i sin helhed. — Skriftlige øvelser hjemme og paa skolen med 
opgaver fra alle tre discipliner.

Skrivning.

1 Sill (6 t.). I begyndelsen benyttet tavle; den rigtige 
stilling indøvet; man begyndte med at skrive streger, derpaa 
tal og endelig bogstaver, efterhvert som lydene lærtes i norsk
timerne.

I november toges 1ste hefte af Thorsen og Wangs 
skrivebøger i brug. Ved siden af forskriftbogen brugt øvelses
bog, hvori grundtrækkene først lært og indøvet efter forskrift 
paa vægtavlen. Grundtrækkene til de smaa latinske bogstaver 
og disse selv indøvet.

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

3 Sm. (3 t.). Thorsen og Wan gs skrivebog, 2det hefte, 
og øvelsesbog nr. 1. I øvelsesbogen skrevet i 1ste halvaar 
længere ord med smaa forbogstaver; i 2det halvaar korte 
ord med store forbogstaver — som forberedelse for skrivebogens 
3dje hefte.

1 M. (4 timer ugentlig i første halvaar, 3 timer i 2det 
halvaar, idet 1 ugentlig time anvendes til forberedende tegne
øvelser). Thorsen og Wangs skrivebog, 3d je hefte og øvel
sesbog nr. 2, som blev benyttet saaledes, at der en kort tid blev 
skrevet længere ord med smaa forbogstaver, derefter korte ord med 
store forbogstaver, som forberedelse for den sidste del af skrive
bogens 3dje hefte.

2 M. (2 t.). Thorsen og Wangs skrivebog, 4de hefte 
og øvelsesbog nr. 2, skrevet længere ord med stor forbogstav.
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3 M. (2 t.). Th or sen og Wangs skrivebog, 5te hefte 
og øvelsesbog nr. 2, brugt som i 2 M., men med vanskeligere 
bogstavforbindelser.

4 M. (1 t. paa engelsklinjen). Til udvikling af haand- 
skriften er her benyttet diktat i enkeltlinjeret skrivebog; derhos 
øvelsesbog nr. 2, benyttet paa samme maade som i 3 M.

5 M. og 6 M. har ugentlig indleveret 1 skriveprøve.

Tegning.
(Paa tegneundervisningens første trin (I og II M.) ikke 

brugt blyant og viskelæder, men tegningerne udført direkte 
med pen og en svag tusktinte efter lærerens optegning paa væg
tavlen; først naar tegningen var gjennemseet og rettet, blev den 
trukket op med sterkere linjer. Paa de følgende trin, hvor blyant 
blev benyttet til det første udkast, blev tegningen trukket op med 
pen. ligesom skraveringer og overlægning med tusk eller en dæk
farve delvis er øvet).

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

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

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

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

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

6 M. (1 t., kun paa engelsklinjen). Som i 5 M.

1 R. G. (2 timer ugentlig). Fladeornamenter, senere ogsaa 
modeltegning.

2 R. G. (2 t.). Frihaandstegning .1 t.: fortsat med 
lladeornamenter og modeltegning. Projektionstegning 1 t.: 
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Holst og Johannesens lærebog til § 6 (to elever noget 
længere). Hvert afsnit blev gjennemgaaet af læreren, for det 
gaves i lekse; leksen blev bort, idet de enkelte hjemmeop
gaver 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.: 
Holst og Johannesens lærebog fra bestemmelsen af syn
ligt og usynligt samt dreining om vertikale og horisontale 
akser. Gjennemsnitlig en hjemmeopgave om ugen, for det meste 
hentet fra bogen. Opgaverne udførtes i skissebog, rettedes paa 
skolen og udførtes for et mindre udvalgs vedkommende paa 
tegnebret i timen. (Endcl extratimer benyttet dels til repeti
tion af de vigtigste metoder, dels til gjennemgaaelse af enkelte 
spredte opgaver).

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 begyndte i 1 )I. med vokaløvelser 
paa bekvemt liggende toner; herunder omtalt stemmeorganerne 
og deres brug. Derpaa gik man over til enstemmige sange 
samt skala- og treklangsovclser. Fortsat hermed i de følgende 
klasser, og tillige ovet notelæsning (efter Conradis tabel), 
og gjennemgaaet tonearterne. 4 M. og 5 M. tillige øvet i to
stemmig sang, og sammen med de ældre af gymnasiet ogsaa i 
firstemmig sang efter to- og firstemmige sange, udarbeidede 
til skolens brug med særskilt hensyn til stemmernes omfang. 
Ved disse øvelser udførte 4 M. sopranstemmen, 5 M. altstem
men og gymnasiets disciple tenor- og basstemmen. Gymnasiets 
disciple tillige øvet i notelæsning efter basnøglen, i skalaer og 
forskjellige træffeøvelser. Tonearterne og læren om de alminde
ligste akkorder gjennemgaaet.

Gymnastik.
Hvert parti har 3 timer ugentlig (om partidelingen se oven



1889] IV. Undervisningen. 47

for s. 22 og 24); øvelserne har gaaet frem i tilslutning til 
Bjørnstads «Haandbog i gymnastik» med det i kirkedepar
tementets rundskrivelse af 7de september 1886 opførte maal for 
øie; delvis har man ogsaa medtaget nogle øvelser udenfor pro
grammet (nærmest som leg). Øverste parti er øvet i floretfegt- 
ning. Exercitien har man fremdeles maattet henlægge til de 
dage af aaret, da den skriftlige examen artium holdes, hvorved 
afgangsklasserne ikke kommer til at være med. Alle disciple 
i gymnasierne og i 6te middelklasse har havt øvelser i skydning.

V. Afgangsexamina.

Examen artium 1889.

Latingymnasiets øverste klasse havde 23 disciple, som 
samtlige fremstillede sig til examen; 1 fik hovedkarakteren 
udmerket godt, 14 meget godt, 6 godt, 2 bestod ikke den skrift
lige prøve.
1. Barth, Fredrik Thomas Weiby, f. 31te mars 1870, søn af 

sogneprest F. Barth, Fjære. (Discipel af skolen i 6 aar).
2. Berg, Karl Arnold Gabriel, f. 10de juni 1870, søn af f 

bogholder C. H. Berg, Kristiania. (Discipel af skolen i 3 aar).
3. Bræck, Jens Ragnvald Lexow, f. 2den november 1871, son 

af sogneprest T. Bræck, Gjerdrum. (Disciple af skolen i 2,().
4. Dethloff, Hans Gottfried, f. 18de juli 1871, son af kjøb- 

mand F. H. Dethloff, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).
5. Flood, Ditlev Hvistendahl, f. 30te marts 1870, søn af sog

neprest J. Flood, Hedrum. (Discipel af skolen i 3 aar).
6. Greve, Mens, f. 14de januar 1870, søn af f residerende 

kapellan H. Greve, Bergen. (Discipel af skolen i 5 aar).
7. Halvorsen, Harald, f. 18de mai 1870, søn af skibsreder 

O. Halvorsen, Sandeherred. (Discipel af skolen i 3 aar).
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8. Holm, Peder Adolf Olsen, f. 13de februar 1871, søn af is
eksportør A. E. Olsen, Lyngør. (Discipel af skolen i 3 aar).

9. Jacobsen, Thorvald Emil, f. 6te april 1871, søn af gros
serer D. Jacobsen, Kristiania. (Discipel af skolen i 4 aar).

10. Kachelmacher, Kristian Lorenz, f. 29de september 1871, 
søn af kjøbmand L. Kachelmacher, Kristiania. (Discipel 
af skolen i 7 aar).

11. Landgraff, Bernt Adolf Kristofer Sigurd, f. 25de decem
ber 1869, søn af forvalter P. A. Landgraff, Kristiania. (Di
scipel af skolen i 9 aar).

12. Melhuus, Robert Shaw, f. 21dc december 1870, søn af 
konsul W. Melhuus, Kristiania. (Discipel af skolen i 11 aar).

13. Myhre, Georg Hoell, f. 28de juni 1871, søn af agent G. 
F. Myhre, Kristiania. (Discipel af skolen i 11 aar).

14. Nicolaysen, Peter Michael Sars, f. 27de november 1871, 
søn af inspektor E. Nicolaysen, Kristiania. (Discipel af 
skolen i 12 aar).

15. Pedersen, Mads, f. 10de september 1870, søn af handels
reisende NT. Pedersen, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

16. Piene, Karl Wilhelm, f. 21de januar 1870, søn af kjøb- 
inand J. C. Piene, Trondhjem. (Discipel af skolen i 1 aar).

17. Sand, Olaf Olsen, f. 14de mars 1871, søn af landhandler 
L. Olsen, Odalen. (Discipel af skolen i 7 aar).

18. Stormoen, Hans, f. 10de december 1870, søn af propri
etær II. Stormoen, Odalen. (Discipel af skolen i 10 aar).

19. Swensen, Alfred Olaf, f. 20de juli 1871, søn af proprietær 
D. Swensen, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

20. S ød rin g, Carl Louis Trygve, f. 9dc oktober 1870, søn af 
agent T. A. Sødring, Drammen. (Discipel af skolen i 12 aar).

21. Ustvedt, Arnljot Nicolay, f. 27de mai 1871, søn af dispo
nent H. Ustvedt, Kristiania. (Discipel af skolen i 12). 
(Nr. 5, 12, 18 og 20 underkastede sig som krigsskolc-aspi- 

ranter den mundtlige examen for undervisningsinspektionen).
De specielle karakterer sees af følgende tabel:
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Barth 4 4 2 i 2 3 3 4 4 1 4 3 ; 2 2 37 : 12 3. os Godt.
Berg 3 3 3 3

2'3 3 ; 3 3 3 3 34 : 12 2.83 Godt.
Bræck 3 3 3 3 3 2 ! 2 3 ! 3 2 I4 2 33 : 12 2..6 Godt.
Dethloff 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 11 1 18 : 12 i*60 Meg. godt.
Flood 4 3 3 3 2 2 3 2 3'2 u 3 34 : 12 2.83 Godt.
Greve 4 3 3 2 9 2 3 2 i 3 1 ' 1 2 28 : 12 2.33 Mcg. godt.
Halvorsen 4 2 1 3,2 22’2'2 2 3 2 27: 12 2.a& Meg. godt.
Hohn 3 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 15 : 12 l.a6 Meg. godt.
Jacobsen 4 3 1 1 2 2'2 2 2 2 2 26 : 12 2.17 Meg. godt.
Kachclmacher 2:3 3 1 1 3 1 3 2 3 2 2 3 28: 12 2.33 Meg. godt.
Landgraf! 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 ' 3 2 31 : 12 2-sb Godt.
Melhuus 3 2 1 1 1 1 1 1 . 1 2 1 * 17 : 12 1-.1S Meg. godt.
Myhre (3,4 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 29 : 12 2-4s Meg. godt.
Nicolaysen 13 32 1 2 2'2

^3 2 1 1 24 : 12 2-00 Meg. godt.
Pedersen !3 3 1 1 3 2,2 2 i 2 2 1 24 : 12 2.00 Meg. godt.
Piene 3 4 2 3 2 2 ! 31 ° 2 2 3 i3 1 30: 12 2-r,o Meg. godt.
Sand 2 2 2 1 1 1 1 'l1 1 1 1 15 : 12 l.a6 Udin.godt.
Stormoen '3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 18 : 12 1.6O Meg. godt.
Swensen .3 1 2 2 3 i 3 •2! 2 2 2 1 ^7:12 2-2 6 Meg. godt.
Sødring 3 |2 2 1 2 1 ; 2 1 2 1 1 2 20: 12 1-0 7 Meg. godt.
Ustvedt 4 |4 2 2 3 2'3 3 3 3 2 1,32: 12 2.07 Godt.

7 privatister fremstillede sig til klassisk examen ar
tium ; 5 af dem bestod den skriftlige prøve, 1 af disse trak sig 
tilbage under den mundtlige prøve, de øvrige fuldførte examen: 
Borch, Henrik Christian Werring, godt (37 :12); Bull, Einar 
godt (38:12); Ertsaas Ole Severin, temmelig godt (40:12); 
Mathiesen, Louise, meget godt (25 : 12).

4
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Realgymnasiets overste klasse havde 12 disciple, som samt
lige fremstillede sig til examen artium: 1 fik hovedkarakteren 
udmørket godt, 5 meget godt, 3 godt, 3 bestod ikke den skrift
lige prove.

1. Bang, Hans Herman, f. /y 68, søn af gaardbruger J. Bang, 
Hero. (Discipel af skolen i 4 aar).

2. Bjelke, Harald, f. %5 70, son af skibsreder Chr. Bjelke, 
Kristiania. (Discipel af skolen i 5 aar).

<3 . Bjerknes, Olaf, f. C1 69, søn af gaardbruger T. Bjerknes, 
Skauger. (Discipel af skolen i 3 aar).

4. Christophersen, Mads Wiel, f. 71, søn af general
konsul Chr. Christophersen, Kristiania. (Discipel af sko
len i 12 aar).

5. Erlandsen, Oscar Fredrik, f. 70, son af sorenskriver
R. Erlandsen, sondre Helgeland. (Discipel af skolen i 5 
aar).

6. Hertzberg, Arthur Johan, f. J g 70, søn af statsraad N. 
Hertzberg, Kristiania. (Discipel af skolen i 12| aar).

7. Pibl, Conrad, f. Y 71, søn af distriktslæge A. A. Pibl, 
Nordfjordeid. (Discipel af skolen i 1 aar).

8. Poulsson, Laurits Österdahl, f. 's" 70, søn af agent S. L. 
Poulsson, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

9. Sohlberg, Johan Wilhelm, f. 71, son af bundtmager
J. W. Sohlberg, Kristiania. (Discipel af skolen i 9 aar).
De specielle karakterer ses af følgende tabel:
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Bang 4 3 4 4 2 3 ; 2 ! 4 2 3 3 4 3 41: 13 3.1B Godt.
Bjelke 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 42: 13 3-98 Godt.
Bjerknes 3 2 3 1 13 3 3 3 3 2 2 2 [31 : 13 2.38 Meget godt.
Christopher- ' 1 1

1
sen 3 2 2 3 2 1 j 1 1 2 2 1 * 1 23 : 13 1.77 Meget godt

Erlandsen 3 3 2 2 2^3 2 3 3 1 1 1 3 30: 13 |2.81Meget godt.
Hertzberg 2 2 4 1 211,2 3 2 3 2 3 1 28 : 13 2.1B Meget godt.
Pihl I 2 2 2 1 2 1,1 2 1 1 1 1 1 (18: 13 1.88 Udm. godt.
Pou Isson 3 2 3 2 j 2 ! 2 1 2 1 2 2 1 25: 13 l.9a Meget godt.
Sohlberg 4 4 3 3 2I3P 3 4 3 2 3 38: 13 2.09 Godt.

1 privatist fremstillede sig til real-artium: Thomas
sen, Bernt, som bestod examen med hovedkarakteren Meget 
godt, (24 :13).

Til censorer ved denne skoles examen artium havde kirke
departementet beskikket følgende herrer:
I religion: cand, theol. Saxlund.
I norsk og oldnorsk : Skolebestyrer G-j ertsen.
I latin: professor Stenersen.
I græsk: adjunkt Digre.
I fransk: skolebestyrer And er s s en.
I engelsk: adjunkt Blom.
I historie: overlærer Wall em.
I geografi: caud. real Olaf Berg.
I naturfag: amamnuensis Fridtz.
I matematik: adjunkt Larsen.

I censuren deltog desuden paa undervisningsinspektio
nens vegne professor Bang (religion), professor J. Storm (en
gelsk), professor G. Storm (historie), professor Schjotz (na
turfag).

De af undervisningsinspektionen meddelte opgaver til de 
skriftlige prover lød saaledes:
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Norsk stil:
1. Gustav Adolfs personlighed og historiske betydning.
2. Hvilken indflydelse har dampkraftens opdagelse havt paa 

kulturlivet ?

Latinsk oversættelse:

M. Postumio tribuno militum consular! potestate, qui, 
curn inter oppugnationem Bolae, oppidi Aequorum, praedam 
militum fore edixisset, capto oppido lidem non servaret, vehe
menter milites succensebant*). Auxit iram eorum, postquam a 
collegia arcessitus propter seditiones tribunicias in urbem rever- 
tit, audita vox eius in contione stolida ac prope vecors, qua 
AI. Sextio tribuno piebis legem agrariam ferenti, simul, Bolas 
quoque ut mitterentur coloni, laturum se dicenti (dignum enim 
esse, qui Bolas armis cepissent, eorum urbem agrumque Bola- 
mum esse), «Malum quidem militibus meis crit,» inquit, «nisi 
quieverint.» Perlata haec vox Postumii ad milites in castris 
maximam indignationem movit: «Praedaene fraudatorem etiam 
malum minari militibus?» Haque cum fremitus aperte esset, et 
quaestor P. Sestius eadem violentia eocrceri putaret seditionem 
posse, qua mota erat, misso ad vociferautem quendam militem 
lictore, enm inde clamor et iurgium oreretur, saxo ictus Sestius 
turba excedit, insuper increpante, qui vulneraverat: «.Habere iam 
quaestorem, quod imperator esset militibus minatus.» Ad hunc 
tumultum accitus Postumius asperiora omnia fecit acerbis quae- 
stionibus, crudelibus suppliciis. Postremo, cum modum irae 
nullum faceret, ad vocifcrationem eorum, quos necari iusserat, 
concursu facto ipse ad interpellare poenam eonantes vecors de 
tribunal! decurrit. Ibi cum sum mo ventes passim lictores cen- 
turionesque vexarent turbam, eo indignatio erupit, ut tribunus 
militum ab exercitu suo lapidibus cooperiretur. Quod tarn 
atrox facinus postquam est Bomarn nuntiatum, tribunis militum 
de morte collegae per senatum quaestiones decernentibus tribu- 
ni plebis intcrcedebant. Sed ea contentio ex certamine alio

') Skrives ogsaa suscensebant. 
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pendebat, quod cura incesserat patres, ne metu quaestionum 
iraque plebs tribunos militum ex plebe crearet; tendebantque 
summa ope, ut consoles crearentur. Cum senatus consultum 
fieri tribuni piebis non paterentur, iidem intercederent consula- 
ribus comitiis, res ad interregnum rediit.

Engelsk stil:
Cromwells død.

Familietvist og regjeringens byrder havde fuldstændig be
røvet Cromwell hans ro og foraarsaget en alvorlig nervesygdom, 
hvis virkninger var høist paafaldende. I stadig frygt for snig
mordere gik han altid med rustning under sine klæder, sov 
sjelden 3 nætter paa rad i samme værelse og lod det aldrig 
blive bekjendt i forveien, hvilket værelse han agtede at vælge, 
heller ikke valgte han noget, som ikke havde liere udgange. 
Tilsidt blev han angreben af en feber, som bragte ham paa 
tanker om døden; thi han lod hente til sig Godwin, en af sine 
prædikanter, og spurgte ham, om den lære var sand, at de ud
valgte aldrig kunde falde.

«Intet er sikrere», svarede prædikanten.
«Da», sagde Cromwell, «er jeg tryg; thi jeg er vis paa, at 

jeg engang har været blandt de udvalgte».
Men medens lægerne bad ham berede sig paa døden, styr

kede prædikanterne ved sine bonner hans haab om helbredelse. 
«Jeg siger Eder», kunde han undertiden udbryde, «jeg kom
mer ikke til at dø af denne sygdom; om I er aldrig saa dyg
tige i Eders profession, kan naturen gjøre mere end I alle til
sammen, og Gud staar langt over naturen».

Men hvad end han selv og hans prester kunde sige, saa 
var det klart for alle uhildede, at han laa for døden. Raadet 
blev opskræmt og sendte en deputation til ham for at faa vide 
hans vilje med hensyn til hans efterfølger. Han fantaserede 
og kunde ikke gjøre sig forstaaelig. Endelig syntes han at give 
et bekræftende svar, da hans ældste søn Richard blev nævnt, 
og snart efter udaandede han den tredje december, sin lykke
lige dag, aarsdagen for slagene ved Dunbar og Worcester.
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Matematik:
Ved klassisk artium.

I.
At opløse trinomet

i to binomiske faktorer.
Anvend fremgangsmaaden paa udtrykket

3a:- qX— 3

TI.
Find udtrykket for fladeindholdet af den kuglekalot, som 

kan overskues fra et punkt udenfor kuglefladen, naar kuglens 
radius — r og punktets afstand fra kuglefladen «=» a. (Forlæn
ges denne afstand, træffer den centrum i kuglen).

Eksempel: Hvor stor del af jordens overflade overser man 
fra 8000 fods høide, naar jordens radius sættes lig 8G0 geogra
fiske mil, og en geogr. mil er 24000 fod?

1IL
I A ABC er givet:

siden AG = 0,874 m.
A — 49" 13',2.

Fladeindholdet = 0.3082 m-.
Find de to øvrige vinkler i trianglet.

Ved real artium.

I.
Find den sum K, som man har tilgode i en bank efter n 

aars forløb, naar man oprindelig har indsat en kapital k og 
ved hvert aars udgang har hævet et beløb a; rentefoden er p 
°-0 p. a.

Eksempel: Naar vil en kapital paa 11500 kroner være 
forbrugt, hvis der ved hvert halvaars udgang hæves 750 kroner, 
og renten beregnes halvaarlig efter 3 " (, p. a. ?
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II:
Sog det geometriske sted for centrum i en cirkel, der af 

Xaksen og linjen y = kx afskjærer ligestore korder. Vis, hvil
ken linie den lundne ligning fremstiller.

nr.
Siderne i en i en cirkel indskreven firkant heder a, b, c, d. 

Bevis, at firkantens fladeindhold kan udtrykkes ved formelen:

naar man ved s forstaar sidernes sum. (Benyt diagonalen som 
hjælpelinie).

Fysik:
I.

Om elektrolyse og om kemisk maal for strømstyrke.

II.
Regneopgave. En jernkuglc af p kg. vegt støder med en 

hastighed af v m. i sekundet mod en bly masse, der veier P kg. 
og er i ro. Efter stødet bevæger begge legemer sig med samme 
hastighed V m. Beregn denne hastighed og den ved stødet 
tabte levende kraft. Vis dernæst, hvormange grader legemernes 
temperatur stiger paa grund af den derved udviklede varme, 
naar jernets varmekapacitet er c, og blyets c,2.

Eksempel: v — 350, p = 20, P — 480
c, = 0,1124, c., = 0,0314.

Opgave i projektionstegning:
Et regulært trekantet prisme, hvis sidekant er 10 cm. og 

grundflades side 5 cm., staar paa det horizontale projektions- 
plan med en af grundfladens sider og støtter sig til det verti
kale projektionsplan med et af top-fladens hjørner, saaledes at 
prismets akse danner en vinkel paa 45° med horizontalplanet, 
og aksens horizontale projektion en vinkel paa 45° med verti
kalplanet.
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Prismet skjæres af et plan, som gaar gjennem projektions- 
planernes skjæringslinjc («grundlinien») og danner en vinkel 
pae 60° med horizontalplanet.

Konstruer horizontal- og vertikalprojektionen af prismet 
med snit, og nedbøi det skjærende plan, saa snittet bliver syn
ligt i sin sande størrelse.

Middelskoie-examen 1889.

Kristiania middelskolens eksamenskommission 1889 bestod 
af følgende herrer; skolebestyrer Jespersen (Kra. Borger
skole, formand); rektor Müller (Kra. kathedralskole); skolebe
styrer 011o A nd e r s s e n (Anderssens skole); skole! »estyrer 
Gjør (Gjertsens skole); skolebestyrer Gundersen (Gunder
sens skole); skolebestyrer Hofgaard (Aars og Voss skole); 
skolebestyrer Kæd er (Oslo latin- og realskole); skolebestyrer 
Berle (Frøken Bauers skole); skolebestyrer Nickelsen (Nic
kelsens pigeskole); skolebestyrer Pauss (Nissens pigeskole); 
skolebestyrer Sig. T hor (Den nye middelskole for piger); cand. 
theol. V i g - A n d e r s s e n ( Frøken Fredriksens skole); skolebesty
rer Sørensen (Sørensens skole); cand. mag. Jak. Norby 
(Frøken Falsens skole).

Kirkedepartementet beskikkede følgende herrer til censorer 
ved denne skole :
I religion: skolebestyrer E. Lyche.
I norsk: skolebestyrer Berle.
1 latin: adjunkt Digre.
1 tysk: kaptein Grüner.
I engelsk: skolebestyrer James Lund og Dr. II. S. Falk.
I fransk: cand. phil. Torgersen.
I historie: adjunkt H. Schjøth.
1 geografi: cand,. philos. Siewers.
I rnatem.: cand. real. Otto Berg.
I naturfag; cand. real. Ka al a as.
.1 tegning: landskabsmaler Bar lag og arkitekt Lange.
I skrivning: lærer Gran.
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Af skolens elever fremstillede 72 sig til middelskole-exa- 
men, deraf paa latin linien 34, af hvilke 30 bestod examen, 
og paa engelsklinjen 39, af hvilke 34 fuldførte examen, 1 
bestod den skriftlige del, men blev syg og har senere ikke 
fremstillet sig. 10 privatister fremstillede sig til examen; 
4 har fuldført den. 4 tog tillægsprøve i engelsk, 2 i fransk 
og 1 i latin.

A. Paa latinlinjen.
1. Andersen, Birger hovedkarakter meget godt (2.43)
2. Andresen, Christian —=— meget godt (2.4ß)
3. Arneberg, Olaf —’— udmerket godt (1.5O)
4. Balchen, Albert —=— udmerket godt (1.39)
■5. Bonnevie, Emil -- s--- godt (2.C1)
6. Bræck, Sigurd -- 3--- godt (2,G8)
7. Dahl, Theodor —-— meget godt (l.G4)
8. Finborud, Fredrik —=— udmerket godt (1.3„)
9. Hesselberg, Ole —«— meget godt (2.„„)

10. Heuch, Johannes —=— meget godt (2.1U)
11. Hofgaard, Harald —*— meget godt (1,G8)
12. Kaltenborn, Gustav —=— meget godt (1.57)
13. Kierulf, Carl —=— meget godt (2.42)
14. Lange, Sigurd —*— udmerket godt (!.,„)
15. Mamen, Kristen —— 9 godt (2.85)
16. Nicolaysen, Emil — s-- godt (2.s„)
17. Riddervold, Julius —=— meget godt (2.0o)
18. Schreiner, Christian —=— udmerket godt (1.39)
19. Wang, Eyvind —•— meget godt (2.„n)
20. Wang, Trygve —=— meget godt (2.5„)
21. Zimmer, Alfred —=— meget godt (1.5-)
22. Backe, Otto —-— meget godt (1.75)
23. Bukier, Paul —=— meget godt (l.G8)
24. Hansen, Hans Monrad ——0-- godt (2.53)
25. Heyerdahl, Hans —=— meget godt (2.()4)
26. Jensen, Jens —*— meget godt (2.95)
27. Nilssen, Asbjørn —*— meget godt (2.„5)
28. Olsen, Erik —=— godt (2.s„)
29. Ottesen, Wilhelm —=— meget godt (2.4G)
30. Paulsen, Sigurd —*— meget godt (2.5 (1)



58 Aars og Voss’s latin- og realskole. [1888

B. Paa enøelsklinjen.
31.
32,

Backe, Erik hovedkarakter meget godt (l.va) 
meget godt (2.oo)Brinck, Sigurd ——s —

38. Fleischer, Johannes -—?------- meget godt (2.3iD
34. Hansen, Jørgen Aall . -—— meget godt (2.33)
85. Hiortdahl, Samuel godt (2 o«)
36. Jørgensen, Nils ——S—— meget godt (2.00)
37. Knudsen, Sverre •----- 5------- meget godt (2.io)
38. Olsen, Jens — ----- meget godt (2.«20)
39. Olsen, Sverre •—g—— meget godt (2.14)
40. Opsahl, August ——S—— meget godt (2.43)
41. Smith, Dagfm -- ---- godt (2.6 7)
42. Svendsen, Viktor •----- S------- meget godt (2.40)
43. Thronsen, Johannes —=•------ meget godt (2.3o)
44. Zimmer, William ------r ——■ meget godt, (2.3 3)
45. Andresen, Peter -- f-- godt (2.8«)
46. Bjørneby, Nicolai -- g— godt (2.75)
47. Bætzmann, Reinholdt ■------ s— — godt (3.00)
48. Erichsen, Conrad —— S—- godt (2.5 7)
49. Fossum, Sigurd -------s— meget godt (2.<20)
50. Gierlofl, Gustav -- --- godt (2.so)
51. Grønberg, Carl —s— meget godt (2.4 0)
52. Holland, Fritz — — * . ...... meget godt (2.3»)
58. Isachsen, Oscar — meget godt (2.3 a)
54. Knudsen, Ingvar -—5------- godt (2.«3)
55. Larsen, Theodor -- w —. godt (2.7t)
56. Mathiesen, Fin godt (3.” 1)
57. Mathiesen, Ivar ——s——— meget godt (2.4a)
58. Melbyo, Jngvald -- -—- meget godt (2.3«)
59. Mortvedt, Nils godt (2,57)
60. Myklebye, Thorgeir -- .jr —- godt (8.07)
61. Pettersen-Tillier, Øistein godt (3.1 0)
62. Stormoen, Einar —— godt (2,53)
63. Sverdrup, Fredrik -- S—. meget godt (2 13)
64. Tolfsby, Karl

Af disse elever blev nr. 5, 7,
—-ø —

9—14, 16-
meget godt (1.6s)
-18, 20—23,25—

27 ■og 29 optaget i latingymnasiet ;; nr. 2, 32, 37, 88, 42, 49, 53,
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57, 60 og 62 i realgymnasiet; 1, 4, 19, 28, 30, 36 og 44 i 
handelsgymnasiet; af de øvrige er nogle gaaet tilsjøs, andre for
bereder sig til forskjellig anden praktisk virksomhed.

For de 4 privatister, som bestod examen, var udfaldet 
følgende:

A. Paa latinlinjen.
1. Smith, Aagot hovedkarakter meget godt (1.73)

B. Paa engelsklinjen
2. Holmsen, Jens Kristian hovedkarakter meget godt (2.04) 
3. Svenningsen, Helle Ingier —--— meget godt (2.3(.) 
4. Sverdrup, C. V. M. Braunerhjelm— godt (3.07)

Opgaverne til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne fra 
kirkedepartementet. De lød saaledes:

Norsk stil:
Hvad vaaren bringer af liv og beskjæftigelser.

Tysk stil:
Den tapre korsridder Walther von Thurn red en dag gjen

nem den syriske ørken. Da forekom det ham, som om han i 
nogen afstand hørte1) en stønnen, og da han troede, det var en 
stakkels pilegrim, som var overfalden af røvere, sporede han 
sin hest og red efter lyden. Pludselig steilede hesten, og ved 
at se sig om opagcde ridderen en løve i kamp med en frygte
lig slange, der havde snoet sig om dens legeme. Uden at be
tænke sig sprang ridderen af hesten, angreb slangen og skilte 
med et eneste hug dens hoved fra kroppen. Da loven saa, at 
dens liv var reddet, krøb den hen til ridderens fødder, slikkede 
hans haand og forlod fra denne dag af aldrig sin redningsmand. 
— Nogle aar senere vilde Walther vende tilbage til fædrelan
det, men saa sig af flere aarsager nødt ,til at lade løven blive 
igjen. Neppe havde imidlertid skibet, som han seilede med, 
forladt kysten, før man saa løven styrte sig i havet, Forgjæves 
søgte man at redde den; det tro dyr blev opslugt af bølgerne.

*) vernehmen.



BO Aars og Voss's latin- og realskole. [1888

Latinsk stil
Kong Perseus havde i to aar fort krig med romerne med 

saa stort held, at en ikke ringe fare syntes at true1) det ro
merske herredømme. Allerede havde han bevæget mange al 
Grækenlands stater til at slotte forbund med ham, og det var 
ikke tvivlsomt, at baade rh odi em e-) og Eumenes vilde følge 
deres exempel. Da valgte romerne Amilius Paulus, en mand 
af udmerket tapperhed, til konsul. Efteråt Paulus havde sat 
over til Makedonien med en stor hær, overvandt han Perseus 
ved byen Pydna. Derefter tog3) han leiren fra ham og tvang 
ham til at flygte fra Makedonien. Da Persens, berøvet sit rige, 
havde begivet sig til øen Samothrake4), kom prætoren Ok- 
tavius, som stod i spidsen for fiaadcn, til ham og overtalte ham 
til at betro sig til romernes beskyttelse5). Det er be- 
kjendt6) nok. at Perseus prydede Paulus's triumf. Hvorlænge 
han levede siden7), ved vi ikke vist; men det fortælles, at 
han døde fire aar efter i Alba.

Engelsk stil.
Bonden og optikeren.

En bonde saa, at hans nabo altid tog briller paa, naar 
han satte sig til at læse. Bonden havde aldrig lært den kunst 
at læse. Han troede, at hvis han bare, som sin nabo, havde et 
par briller, vilde ban ogsaa kunne gjøre det. Ved omhyggelig 
at lægge op nogle skilling hver uge havde han tilsidst samlet 
saa mange penge, som brillerne kostede. En da,g, da han var 
i byen, gik han ind til en optiker og sagde: «-Jeg skal have 
et par briller». Optikeren lagde endel foran ham paa disken, 
og bonden tog en bog for at prove dem, men fandt ingen, som 
passede ham. Han kunde ikke læse et eneste ord, paa hvilken 
maade han end satte brillerne paa sig. Optikeren, som anede 
sammenhængen8), kunde' ikke lade være at bemerke: 
«Kjære, kanske De ikke kan læse?» «Nei, det kan jeg ikke», 
svarede bonden; «hvis jeg kunde, var jeg ikke kommen til dem 
efter briller».

*) imminere. s) Shodii, orum. s) eæuere. *) Samothracia. s) fides. 
a) constant. 7) inde.

8) Oversæt: hvordan sagen stod.
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Regning og konstruktionstegning:
Formiddag. (For gutter.)

I. Tre personer A, B og C kjøbte en skoveiendom sammen. 
A indskjød 1 3 af kjøbesummen og B 3 gange saa meget som C. 
Senere solgte deskoven igjen og vandt ved handelen 141 pct. af 
kjøbesummen. B alene tjente 8700 kr. ITvormeget tjente hver 
af de andre, og hvormeget havde hver af dem sat ind i denne 
handel ?

II. A sætter den 1ste februar ‘200 kr. ind i en sparebank. 
5 maaneder senere indsætter han 550 kr. og endelig den 1ste 
oktober 300 kr. Ved aarets udgang viste opgjøret, at han havde 
tilgode i banken 1060 kr. Hvormange pct. gav banken i aarlig 
rente?

Eftermiddag. (For gutter).
Hl. En regulær sexkant har et fladeindhold af 100 cm". 

Beregn fladeindholdet hf en cirkel med samme omkreds som 
sexkanten. Brug logarithmer ved udregningen.

IV. 1 trianglerne A B C og I) E F er siderne A B — 6 cm., 
B C — 10 cm. og A C — 8 cm.; 1) E = 9 cm, E F = 7 cm. 
og I) F = 6 cm. Tegn op < lisse triangler og konstruer et k va
rat lig deres sum. Beskriv fremgangsmaaden.

Formiddag. (For piger).
I. Som opgave I for gutter.

II. Som opgave II for gutter.
Eftermiddag. (For piger).

111. Find x og y af ligningerne ;
2 13 x — 0,5 y ^x — 0,1 y

3 ~ 3
4 3

x — 0,2 0,08
og “Fh O4

IV. Man har givet punkterne A og B. Konstruer de rette 
linjer, der har en afstand af 3 cm. fra A og danner én vinkel 
paa. 30“ med den rette linje A og B. Beskriv fremgangsmaaden.
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VL Om skolepenge og fripladse.

Skolepengene udgjør:
Maanedlig. Aarlig.

For 1ste smaaklasse fra 1ste september. 4 kroner 44 kroner.
- 2den — - 1ste aug............ 8 — 96 —
- 3dje — ................................ 12 — 144 —
- 1ste, 2den og 3dje middelklasse . . 16 — 192 —
- de høiere klasser ........... ................. 20 — 240 —

For den nederste af to brødre fragaar en tredjedel. Af 3 
brødre gaar den nederste frit, de to andre betaler helt ud. Af 
4 brødre gaar den næstnederste frit, og for den nederste fragaar 
en tredjedel. Yderligere nedsættelser linder ikke sted. Ved be
talingen afrundes altid til femmere af ore, saa at der f. eks. 
istedenfor betales 35 og for 66'4 betales 65 øre.

Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen indbe
tales den første læsedag i hver maaned.

Skolepengene beregnes altid for hele maan eder, nem
lig fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer 
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 smaaklasse. kun fra 1ste september).

Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse ske 
2 maaneder forud. 1 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 midde Iskoleafgangs examen, 
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 i stand til at betale 
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fulde skolepenge; endvidere kræves, at vedkommende discipel 
har vist god opforsel og gjordt god fremgang i skolen. Under 
den nuværende sterke konkurrance om fripladsene maa det over
hovedet fraraades forældre at indmelde born 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 ex-raordinære tilfælde.

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.

VIL 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 skaffe dem et passende hjem og i 
forældrenes sted være deres foresatte.

2. Naar en discipel ved sygdom er hindret fra at mode paa 
skolen, maa der snarest muligt sendes skriftlig anmeldelse 
derom fra hans foresatte. Udenfor sygdomstilfælde maa 
disciplene ikke udeblive nogen dag eller time fra skolens 
undervisning uden forud indhentet samtykke af besty
relsen1).

x) Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder liar 
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 19 december 1872).
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3. Skolens disciple maa ikke røge tobak paa byens gader eller’ 
pladse eller andre offentlige steder; heller ikke rnaa de be
søge kafeer eller restaurationer, medmindre de er i følge 
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, rnaa de dertil have bestyrelsens samtykke. De maa 
ikke uden bestyrelsens tilladelse paa nogen maade optræde 
offentlig (f. eks. ved dramatiske forestillinger, koncerter, 
turnfester o. 1.)

2. Indførelse af sleidundervisning og forkortelse af 
skoletiden.

Om indførelse af sløid blev der i det forløbne skolcaar 
forhandlet med disciplenes forældre og foresatte, og blandt de 
mange, som dels mundtlig, dels skriftlig udtalte sig om sagen, 
herskede stor enighed om, at sløid burde indføres ved skolen; 
man sluttede sig og^aa fuldt ud til den opfatning, at undervis
ningen i sløid for at komme til sin fulde ret og virkelig faa 
den velgjørende indflydelse paa børnenes udvikling, som den er 
saa skikket til at øve, maa drives metodisk og indordnes 
som et regelmæssigt led i skolens fagkreds. Sporgsmaalet 
blev da, hvorvidt dette, saalænge der ingen forandring var gjort 
i de ved lov og reglement fastsatte examenskrav, kunde gjøres 
uden at gaa noget af de andre fag for nær. Under de fortsatte 
overveielser om denne sag kom man til det resultat, at der 
kunde skaffes en rimelig plads for sløid ved at reducere under
visningstiden noget for alle de øvrige fag.

Samtidig optog man igjen et spørgsmaal, som ogsaa tidli
gere har været gjenstand for drøftelse inden bestyrelsen, nemlig, 
om det kunde være muligt at opnaa en indskrænkning af skoleti
den, som af flere grunde maatte ansees ønskelig. Ved at for
korte samtlige skoletimer med omtrent 5 minuter fandt man 
baade at kunne opnaa en rimelig forkortelse af skoletiden og at 
kunne skaffe nogen plads for undervisning i sløid, idet man 
nemlig af de nye, kortere skoletimer vilde faa paa det høiere 
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trin 36, paa det lavere 33 timer ugentlig istedenfor henholdsvis 
34 og 30 tidligere.

En saadan ordning besluttede man derfor at forsøge. Efter 
denne ordning, hvortil kirkedepartementets samtykke er erhver
vet, har i indeværende skoleaar gymnasiet og middelskolens 4 
øverste klasser en daglig skoletid fra 15 minuter før kl. 9 til kl.25. 
Den første time varer 50, de øvrige 45 minutter; timer og fri
minuter fordeles saaledes:

lstc time 815 — 935. Friminuter 935— 940.
2den — 94(> — 10-5. — 1025—103n.
3dte — 1030- li15. Frikvarter 1115—113».
4de time 1130 — 12'5. Friminuter 12’5 —12-5.
5te — 12-5— 1’». — P° — l'-°.
6te — l'20 — 25 .

2den og 1ste middelklasse har hveranden dag 5 af de for
kortede timer, hveranden dag 6. Smaaskolen har sin gamle 
skoletid kl. 9—1.

Gymnastik har samme timetal som før i 1ste til 5te 
middelklasse, men har faaet 4 timer ugentlig i 6te middelklasse 
og gymnasiet.

Sloid er indført med 3 timer ugentlig i 1ste til 5te mid
delsklasse.

Undervisningen i sloid drives i en dertil opført ny bygning 
med to store sale; den ledes af sloidlærer Borger Bor ger s en, 
tidligere sløidskole-bestyrer i Porsgrund, og seminarist Drivdahl, 
tidligere sloidlærer i Rendalen.

For undervisningen i sloid erlægges ikke særskilt betaling; 
men for trævirke og brug af verktøi betales 2 kr. for halvaaret; 
de udførte arbeider bliver disciplenes eiendom.

En nærmere redegjørelse for de grunde, som har ledet til 
vedtagelse af denne ordning, er meddelt i et cirkulære fra sko
lens bestyrelse af 14de juni d. a., som blev omsendt med flere 
dagblade.

3. Aars og Voss’s skoles legatfond.
I aarsberetningen for 1887—1888 er meddelt den af 35 

tidligere elever af skolen paa dens 25-aars-festdag den 4de februar
5
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1888 udstedte indbydelse til dannelse af et legatfond, hvis ren
ter «efter bestyrelsens nærmere bestemmelse» skulde anvendes 
«til yderligere forøgelse af fripladsenes antal eller til at hjælpe 
fremragende trængende elever til at fortsætte sin videre uddan
nelse i den ene eller anden retning».

I april d. a. blev den indsamlede kapital, stor kr. 2424.94, 
af arbeidskomiteen overrakt skolens bestyrelse. Ved overræk
kelsen udtalte advokat Amt Schi a nd er som ordfører paa 
komiteens vegne, at det var dens ønske og haab, at legatfon
det rnaatte vokse yderligere ved bidrag fra senere udgaacnde 
elever, og han henvendte til bestyrelsen en anmodning om, at 
denne komiteens udtalelse maatte blive nævnt sammen med 
meddelelse om legatet.

Skoleaaret 1888—1889 afsluttedes med udlevering af 
karaktersedlerne for smaaskolen og 1ste—Bdje middelklasse 
torsdag den 4de og for de øvrige klasser onsdag den 10de juli 
kl. 12. Ferierne varede til torsdag don 22de august kl. 12.

.........
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