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I. Lærerpersonalet.
i 1890—1891.

Ved udgangen af skoleaaret 1889—1890 fratraadte premier- 
løitnant N. K. Hals efter 3 aars virksomhed ved skolen, for at over
tage et længere vikariat ved Kristiania borgerskole, og seminarist 
B. Nes ta as, som efter 2 aars virksomhed ved denne skole 
var ansat som lærer ved folkeskolen i Kristiania. Fra samme 
tid fratraadte paa grund af vedvarende sygelighed frøken Thea 
Jensen, som i 16 aar havde virket som lærerinde i smaaskolen.

Ved skoleaarets begyndelse blev følgende ansat:
Hoick, Knud Kraft (f. 1863, examen artium 1881 meget 

godt, ex. philos. 1882 meget godt, sproglig-historisk lærerexamen 
3dje gruppe 1887, 4de gruppe 1889, meget godt). Opholdt 
sig fra september 1889 til juni 1890 i England og Frankrige. 
Vikarierede i august—december 1882 ved Bergens skole.

Schulz, Hans Christian, (f. 1872, middelskole-examen 1887, 
meget godt (l.so); afgangsexamen ved Asker seminarium 1890 
udroerket godt).

Lund e, Johan Lyder, premierløitnant. (f. 1861, officer 1881). 
Maatte paa grund af militære tjenestepligter atter forlade sko
len ved 1ste halvaars slutning; hans timer blev fordelt mellem 
andre lærere.

Essen drop, frøken Marthe Marie, (f. 1863, ansat fra sep
tember 1890, afgangsexamen fra Nissens skole for voksne 1882, 
udmerket godt, Ira 1884 lærerinde ved frøken Falsens skole).

Cand. real. S. S. Henrichsen overtog fra september maa- 
neds begyndelse en lærerpost ved Kristiania tekniske skole og 
har for resten af skoleaaret havt permission fra sine timer her ved 
skolen; cand, theol. A. Aubert har havt permission i 2det halvaar 
for med offentligt stipendium at foretage en studiereise til udlandet; 
begges timer har dels været fordelt mellem andre af skolens læ
rere, dels besørget af midlertidig ansatte lærere.
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Fra november maaned fratraadte hr. Th. Lammers sin post 
som sanglærer ved skolen; i hans sted blev ansat Buch, Nils 
Julius, f. 1860, (examen artium 1879, examen philos. 1880, 
sproglig-historisk lærerexamen 1ste gruppe 1887, 3dje gruppe 
1890, haud illaudabilis).

Ved udgangen af februar 1891 fratraadte cand. mag. Jak. 
Nor by efter omtrent 14 aars virksomhed ved skolen; han var 
ansat som overlærer ved Bergens folkeskole. Hans timer, blev 
fra mars maaned dels besørget af andre af skolens lærere, dels 
som vikariat af adjunkt Kr. Lassen, cand. mag. Kinck og 
cand. mag. A ar næ s.

Skolens faste lærere var ved skoleaarets slutning følgende:
Bestyrerne:

1. Aars, J., cand. mag., f. 1837, 1 skolens bestyrere fra
2. Voss, P., cand. mag., f. 1837, i dens oprettelse 1863.
3. Hofgaard, S. W., cand. mag., f. 1843, lærer ved skolen 

fra 1864, bestyrer fra 1880.
Ins pektererne:

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

5. 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.

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

august 1864.
8. Wang, Halfdan, kaptein, f. 1839, fra august 1865.
9. Schjøth, H., overlærer, f. 1844, fra august 1867.

10. Thorsen, E., seminarist, f. 1845, fra august 1873.
11- Holst, Elling, dr., cand. real., universitetsstipendiat, 

f. 1849, fra september 1875.
12. Aubert, V. A., cand. mag., f. 1847. fra januar 1876.
13. Grøter ud, N., cand. mag., f. 1846, I
14. Aubert, A., cand. theol., f. 1851, I fra 1877‘
15. Neuberth, J. Fr. W.,|cand.real.,f. 1855, fra September 1877.
16. Spjeldnæs, N., seminarist, f. 1841, fra august 1878.
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17. Brekke, K. 0., cand, mag., f. 1855 , fra august 1879.
18. Jacobsen, N. Chr., seminarist, f. 1845, fra mai 1880.
19. Årstal, A., cand, theol., f. 1855, ]
20. Henrichsen, S. S., cand. real., f. 1845, | fra august
21. Hougen, H. H. K., cand, philos, f. 1858, [ 1881.
22. Schulerud, C. L. A., cand. real., f. 1854, *
23. Clausen, Peter, turnlærer, f. 1836, fra august 1883.
24. Myhre, W., cand. mag., f. 1863, 1 fra august
25. Skat turn, O. J., cand. mag., f. 1862, I 1884.
26. Lunde, W. C., kaptein, f. 1844, fra august 1885.
27. Heyerdahl, Eivind, cand. mag., f. 1861, fra august 1886.
28. Jacobsen, M. Bj ønness, stud, theol., f. 1863, fra august 

1886.
29. W et tre, H., premierløitnant, f. 1852, fra august 1887.
30. Ar ne sen, H., cand. theol., f. 1863, fra august
31. Eckte 11, J. A., prest, f. 1858, 1888.
32. Aannerud, And., seminarist,!. 1865,
33. Birkeland, Kristian, cand. real., f. 1867, fra august
34. Borger s en, Borger, sløidlærer, f. 1836, 1889.
35. Drivdal, L., seminarist, f. 1864,
36. Hoick, K. K., cand. mag., f. 1863, fra august
37. Schulz, H. C., seminarist, f. 1872, 1890.
38. Buch, N., cand. mag., f. 1860, fra august 1891.

Lærerinder:
Frøken Agnes Holstad, f. 1842, fra august 1875.
Frøken Augusta Holstad, f. 1849, fra september 1875.
Frøken Marie Essen drop, f. 1863, fra september 1890.

Midlertidig ansættelse i dette skoleaar har følgende 
lærere havt: stud. real. L. Knudsen, stud. real. Engstrøm, 
cand. real. Nordgaard. stud. real. A. Alexander, stud, 
real. M. Andresen.

Længere vikariater har været besørget af adjunkt Kr. Las
sen, stud, philol. Sten Konow, cand. mag. Th. Parr, stud, 
philol. Moe, stud, philol. Eilifsen, stud, philol. Knap, cand. 
mag. Aarnæs, cand. mag. Kinck, cand. theol. Mal min og 
frøken Sigrid Aar s
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IL Disciplene,

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

Tilsammen i 29 klasser 625 617.

September .1890. April 1891.
Smaaskolen: 1 (a. b.) 38 . ... 39

2 (a. bj -15 . . . . 45
3 (a. b.) 48 . . . . 48

Middelskolen: 1 (a. b. c.) 70 . . . . 71
2 (a. b.) 51 . . . . 55
3 (a. b. c.) 75 . ... 77
4 (a. b. c) 65 . ... 67
5 (a. b. c.) 75 . ... 70
6 (a. b. c.) 65 . . . 65

Latingymnasiet: 1 19 . ... 14
2 22 . ... 20
3 20 . ... 18

Realgymnasiet: 1 13 . ... 6
2 14 . ... 16
3 5 . . . . 6

B. Disciplenes gj enneill S II i tsalde V i de forskjel
lige klasser ved begyndelsen af skoleaaret:

Smaaskolen: 1 6 (normalalder 6 aar)
2 7 A ( 7 »)
3 S 7 ( -.. =— 8 » )

Middelskolen: 1 ( ...—s—— 3 » J
2 10p> ( —•=— 10 » )
3 1.1 17> ( 11 >)
4 12A ( — 12 . )
5 1 o /'2 ( — 13 » )
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Middelskolen: 6 14}? (normalalder 14 aar)
Latingymnasiet; 1 is A ( ------ 15 » )

2 ( -= 16 8 )
3 17& ( ------ 17 8 )

Realgymnasiet: 1 16/h ( ------ 15 » )
2 16^ ( —— 16 » )
3 17|| ( ------ 17 8 )

C. Disciplenes fordeling efter hjemstavn:

540 fra Kristiania.
18 » andre norske byer.
59 > landdistrikterne.

III. Fag- og timefordeling.

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

Religion. Norsk. Tysk. Latin. Græsk. Fransk.

3L.G.*)  Ecktell 2 Norby 4 Grøterud 9 Aars 9 Brekke 2

2 L. G. Ecktell 1 Norby 4 ■ Grøterud Hofgaard 8 Holck 2

IL.G.*)  Ecktell 1 A-Aabert^1^^ SkaUam 9 Heyerdahl Brekke 4

6 M. a. Arnesen 2 i 0 :
Grøterud 4

k w „ B. Jacob-5 M' æi 8tn 2 A.Aubert3 Voss 3 Skattum 8

5M.b**iArnesen  2 V. Aubert 3 NicolaysemHey^dahl <77 ' _

4 M. aJArnesen 2 A.Aubert 4 N5co^^ Myhre 8

Engelsk. Tegning.

3R.G*  Ecktell 2 Norby 4 Brekke 5 Brekke 2

2R.G? Ecktell 1 A.Aubert2 > SpieldnæslHeyerd.h!21 ’ Brekke 5 Holst 1
A.Aubm3 | 1 Nicolaysen Spjeldnæs

i 5 2

Holck 2

IR.G.*)  Ecktell 1 Brekke 4

~ , Fredriksen6 m. b. 2 Frednkaen Myhre 4 Brekke 6 Spjeld,>æs 11 ougen 4

6 M. C. Arnesen 2 
• il™. .............

Norby 3 Norby 4 Brekke 5 ^?æs Grøterud 4

5M.b**  Arnesen 2 
...........

V.Aubert3Kotigen 5 ■

k M „ Fredriksen5 M. c. 2 Fredrik.™ — 5 Brekke 5 Stfeldnæs

4 M. b. Arnesen 2 Fredriksen i Norby 5 Holck 5 i Spjeldnæs

4 ju p Chr.Jacob-
4 c- sen 2 A.Anbert4 Brekke 5 ■o 2

*) 3 L. G. og 3 R. G. var kombinerede i norsk, fransk, historie; 3 R. G. 
og 2 R. G. var kombinerede i engelsk 4 t. og tegning 1 t.: 2 R. G. 
og 1 R. G. var kombinerede i tysk, geografi, naturhistorie, tegning 
1 t.; 1 L. G. og 1 R. G var kombinerede i religion, norsk, fransk, 
historie; 3 R. G. og 1 R. G. var kombinerede i tegning 1 t.

•*) Kombineret latin- og engelskklasse.

Gymnastik Lunde: 3 L. G. og 3 R. G. 3 t.; Wettre: 2 L. G. 2
R. G., 1 L. G., 1 R. G. 4 t.; 6 M. 4 t.: Lun de : 5 M. 3 t.;
Clausen: 4 M. 3 t.

Slflid: Borgersen og Drivdal: 5 M. a. 2 t.; 5 M. b. 2 t.; 5
M. c. 2 t.; 4 M. a. 2 t.; 4 M. b. 2 t.; 4 M. c. 2 t.
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afdelingen.

Sang: Buch: gymnasierne 3 t.; 5 M. 1 t.; 4 M. 1 t.

Historie. Geografi. Naturfag. Matematik 
og regning. Skrivning.

3 L. G. Schjøth 3 Johannesen 3

2 L G. Schjøth 3 Johannesen 3

1 L. G. Hoick 3 Schulerud 2

6 M. a. Skattum 3 Årstal 2 Engstrøm 2 Johannesen 6

5 M. a. B. Jacobsen 3 Skattum 2 Tornøe 3 Johannesen

5 M. b. V. Aubert 3 Årstal 2 Engstrøm 3 Birkeland 6

4 M. a. Arnesen 2 Årstal 2 Chr. Jacobsen 
2 Alexander 5

3 R. G. Schjøth 3 Schu lerud 1 Schulerud 6 Holst 6

2 R. G Hoick 3 Johannesen 2 Schulerud 6 Holst 6

1 R. G. Hoick 3 Johannesen 2 Tornøe 4 Johannesen 6

6 M.b. Skattum 3 Neuberth 2 Schulerud 2 Schulerud 6

6 M. c. Arnesen 3 Årstal 2 Engstrøm 2 Birkeland 6

5 M.b. V. Aubert 3 Årstal 2 Engstrøm 3 Birkeland 6

5 M.c. V. Aubert 3 Årstal 2 Engstrøm 3 Schulerud 6

4 M.b. Norby 2 Hoick 2 Neuberth 2 Birkeland 5 Thorsen 1

4 M. c. Arnesen 2 Årstal 2 Chr. Jacobsen 
2 Engstrøm 5 Thorsen 1

***) Fra november Andresen.
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B. Fælles-’

Religion Norsk. Tysk. Historie.

3 M. a. B.Jacobsen 3 Fredriksen 5 Fredriksen 5 Hougen 3

3 M. b. Chr Jacobsen 3 Hougen 5 Hougen 5 Chr. Jacobsen 3

3 M. c. H. Arnesen 3. . .. , Myhre 5 Myhre 5 Aannerud 3

2 M. a. Schulz 3 Hofgaard 5 Hofgaard 5 Norby 2

2 M. b. Chr. Jacobsen 3 Hoick 5 Hoick 5 Chr. Jacobsen 2

1 M. a. Spjeldnæs 3 Hougen 9 Schulz 3

1 M. b. B. Jacobsen 3 Schollert 9
......“

Spjeldnæs 3

1 M. c. Arnesen 3 Myhre 9 Neuber th 3. . .
3 S. a. Aug. Bolstad 3 Aug. Holstad 8

.... ■
Aüg. Holstad 3

3 S. b. Schollert 3 Schollert 8 Schollert 3

2 S. a. Agn. Bolstad 3 Agn. Holstad 9 . '' s

2 S. b.
. v-'j;-- ’■ vi

Aannerud 3 
. ___

Aannerud 9
............. ..... ' ......

1 S. a. Essendrop 3 Essendrop 9

1 S. b. Schulz 3 Schulz 9 ■ V . ' ■ ■'

Gymnastik: Clausen: 3 M. 3 t.; 2 M. 3 t. Wettre: 1 M. 3 t, 
Sloid: Borgers en og Drivdal: 3 M. a. 3 t., 3 M. b. 3 t.; 2 M. a.

3 t., 2 M. b. 3 t„ 1 M. a. 3t, 1 M. b. 3 t. N. Chr. Jacobsen: 3 M. c. 
3 t., 1 M. c. 3 t.
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afdelingen.

Sang: Buch: 3 M. 1 t., 2 M. 1 t., IM.lt.

Geografi. Naturfag. Regning. Skrivning. Tegning.

3 M. a. B. Jacobsen 2 Neuberth 2 Neuberth 5 Wang 2 Spjeldnæs

3 M. b. Schollert 2 Chr. Jacobsen 
2 Neuberth 5 Wang 2 Spjeldnæs 

* 2

3 M. c. Spjeldnæs 2 Chr. Jacobsen 
2 Thorsen 5 Wang 2 Spjeldnæs 

‘ 2

2 M. a. Knudsen 2 Chr. Jacobsen 
2 Thorsen 3 Drivdal 2 Spjeldnæs 

’ 2

2 M. b. Schollert 2 Chr. Jacobsen 
2 Neuberth 3 Wang 2 Spjeldnæs 

’ 2

1 M. a. Drivdal 3 Neuberth 4 Wang 4

1 M. b. Engstrøm 3 Neuberth 4 Wang 4

1 M. c. Aannerud 3 < Nordgaard 4 Wang 4

3 S. a. Aug.Holstad3 Aug.Holstad4 Aug.Holstad3

3 S. b. Schollert 3 Spjeldnæs 4 Wang 3

2 S. a. Agn.Holstad3 Agn.Holstad5| Agn.Holstad4

2 S. b. Aannerud 3 Aannerud 5 Aannerud 4

1 S. a. Essendrop 6 Essendrop 6

1 S b. Schulz 6 Schulz 6
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IV. Undervisningen
har i det forløbne aar i det væsentlige gaaet frem efter samme 
plan som ifjor.

Her meddeles en oversigt over, hvad der er gjennemgaaet 
i de forskjellige fag.

I. Smaaskolen.)*

*) Det ugentlige timetal er for smaaskolens klasser sat til 24. Herved 
er dog at merke, at der i disse klasser hver dag fragaar ialt hen- 
imod en time til frikvarterer (leg paa gaardspladsen), samt at 1ste 
klasse i de første uger af skoleaaret, som her begynder 1ste septem
ber, kun er paa skolen 3 timer daglig.

Religion.
1 Sm. (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 Sm. (3 t.). De vigtigste begivenheder af det gamle og 
det nye testamente fortalt (i tilslutning til Vogts mindste bibel
historie) og gjenfortalt; bibelske billeder er forevist. Nogle 
lette salmevers.

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

Norsk.

1 Sm. (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, 5te udgave, 
(taget i brug først i november). Afskrift- og diktatøvelser, i 
begyndelsen paa tavle, senere ogsaa i bøger. Gjenfortælling af 
eventyr. Nogle lette vers.
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2 Sill. (9 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 2den del, 1ste 
afdeling. Afskrift efter læsebogen med stavelsedeling flere gange 
om ugen, dels hjemme, dels paa skolen. I en af klasserne er 
ogsaa gjort forsog med diktat. Enkelte digte.

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

Historie.

2 Sin. I de norske timer er i sidste halvaar endel af ti
den anvendt til fortælling og gjenfortælling af de gamle gudesagn.

3 Sm. (3 t.). De gamle gude- og heltesagn og det vigtig
ste af Norges historie indtil Harald Haardraades død fortalt og 
gjenfortalt.

Geografi.

2 Sill. (3 t.). Efter en kort forklaring af de vigtigste geo
grafiske begreber fortalt om jordens bevægelse og dens skikkelse; 
under en udflugt med klassen er eleverne orienteret i den nær
meste omegn; en kort oversigt er meddelt over Europa, noget 
fuldstændigere fortalt om Norge og Sverige. Globus og kort 
benyttet.

3 Sin. (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 Ijeldkjeder og floder.

Regning.

1 Sin. (6 t.). Tallene 1—100 gjennemgaaet med række
tælling; kugleramme benyttet som anskuelsesmiddel; stadig 
praktiske eksempler.
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2 Sui. (5 t.). Indøvet addition, subtraktion og multipli
kation med ensifret multiplikator. Ncuberths regnetabel be
nyttet.

3 8111. (4 t.). Gjennemgaaet de fire regningsarter ved ens
benævnte tal. Neuberths regnetabel benyttet.

Skrivning

1 SUL (6 t). Indøvelse af den rigtige skrivestilling. For
beredende øvelser paa tavle. I november loges 1ste hefte af 
Thorsen og Wahgs skriveboger i brug. Ved siden af forskrifts
bogen brugt øvelsesbog, hvori grundtrækkene først lært og ind
øvet efter forskrift paa vægtavlen. Grundtrækkene til de smaa 
latinske bogstaver og disse selv indøvet.

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

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

IL Middelskolen.
Religion.

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.
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2 M. (2 t.). Vogts mindste bibelhistorie, udfyldt ved læ
rerens fortælling, indtil «Saul», læst og repeteret; læsning i 
bibelen. Katekismens to sidste parter er læst og alle parter 
repeteret (med Luthers forklaringer). Nogle salmevers. Fra 
begyndelsen af kirkeaaret er gjennemgaaet evangelierne for 
følgende søndag (og festdage).

3 M. (3 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler, fra Ruths 
bog til det nye testamente læst og repeteret; læsning i bibelen. 
Katekismens fem parter repeteret; en del af «Sentenser af Guds 
ord». Nogle 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, delvis repeteret.

5 M. (2 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler læst og 
repeteret fra «Palmesøndag» og ud. Pontoppidans forklaring 
(Sverdrups udgave) 2den part læst og repeteret.

6 M. (2 t.). Repetition af Vogts bibelhistorie for borger
skoler. Pontoppidans forklaring (Sverdrups udgave) læst ud og 
repeteret (det indcirklede er forbigaaet baade ved første gangs 
læsning og ved repetitionen).

Norsk.

1 M. (9 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 2den del, 3dje 
afdeling. Enkelte digte. Hofgaards grammatik, §§ 1—23 (ind
ledning), §§ 71, 73, 76—80 (om verbet dets tider i aktiv, infi
nitiv og participier, stamformer, sterk og svag bøining) §§ 57 
—70 (om pronomenerne), §§ 46—56 (om adjektivet). Analyse 
efter Jensens eksempelsamling og efter eksempler paa vægtav
len. Diktat i regelen 2 gange om ugen. Af Aars’s retskriv
ningsregler er de vigtigste regler indøvet ved diktaterne.

2 M. (5 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 3dje del, efter ud
valget for denne klasse (se fortalen til 5te udgave). Digte 
(Raad for uraad, Kong Harald og islændingen, Dyre Vaa, 
Smeden paa Helgoland, Sinklarvisen, Fridtjovs vikingebalk). 
Hofgaards grammatik: repetition af 1 Ms. pensum, hovedsæt-

2
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ninger og bisætninger, formlæren. Analyse dels efter Jensens 
eksempelsamling, dels efter læsebogen. Diktat i regelen 1 gang 
ugentlig; Aars’s retskrivningsregler; af tegn indøvet komma og 
semikolon.

3 M. (5 t.). Eriksen og Paulsens læsebog. 3dje del, efter 
udvalget for denne klasse (se fortalen til 5te udgave). Digte 
(Smeden paa Helgoland, Gjæterguttens sang, Mit fødeland, Iver 
Huitfeldt, Smeden og bageren). Hofgaards grammatik: repe
teret om ordstilling og om hovedsætninger og bisætninger, hest 
om den enkelte sætning og dens dele; analyse efter læsebogen, 
tildels skriftlig analyse af lettere eksempler (med benyttdlse af 
Hofgaards «tegn ved skriftlig analyse»). Diktat med indøvelse af 
samtlige skilletegn 1 gang om ugen; i 2det halvaar begyndt med 
gjenfortælling (afvekslende med diktaten); Aars's retskrivningsregler.

4 M. (4 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 3dje del. En 
større del af det for klassen opførte udvalg (se fortalen til 5te 
udgave). Digte, tildels lært udenad, (Vuggevise, Det fredede 
træ, Terje Viken, Fregatten Ørnens Brand, Kokosnødden, Blom- 
ster-Ole, Den engelske kaptein, Aasgaardsreien m. fl). Hofgaards 
grammatik: repeteret indledningen og formlæren, analyse efter 
læsebogen. (Hofgaards «tegn» benyttes ogsaa i denne klasse). 
1 time om ugen anvendt til skriftlige øvelser: diktat, 
gjenfortælling og stil; Aars’s retskrivningsregler. Stilopga
ver: Et brev til en ven. — Fortæl om hesten (ombunden) og 
dens nytte. — Paa skøitebanen (eller: paa isen). — Det var 
kjækt gjort! — En uventet glæde. — En spadserstok fortæller 
sin historie. — Den kloge hund. — En sjøtur eller en skitur. 
—- En pinsetur. — Lille Karls første skoledag. — En ildebrand. 
— Fortæl lidt om, hvad du morer dig med om vaaren. — I 
skolegaarden et frikvarter.

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); desuden Holbergs Den politiske kandestøber efter 
Eriksens udvalg af danske og norske forfattere, 1ste del. Op
lysninger om de læste forfattere efter læsebogen. Digte (Gamle 
Norge. Kong Haakons gildehal. Til Adam Oehlenschläger. 
Dalvise. Kjeld Stub. Et gammelnorsk herresæde. Ludvig Hol
berg). Hofgaards grammatik: det meste af sætningslæren; om 
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vers og versemaal; af og til analyse efter læsebogen. Et skrift
ligt arbeide hver anden uge: diktat, gjenfortælling og mest stil; 
Aars's retskrivningsregler, især skilletegnene. Stilopgaver: En 
dag, jeg ikke saa let glemmer. — Et brev, hvori fortælles op
levelser fra sommerferierne. — Før, under og efter et uveir. — 
Naar vaaren kommer. — Kristiania marked. — Et spændende 
øieblik. — En sløidtime. — Naturen og livet omkring Kristi
ania ved vintertid. — Vore fiskerier. — En tur i luftballon. — 
En selvvalgt opgave. — Vore almindeligste husfugle. — Stor
torvet og livet der. — I nød prøver man venner.

6 M. (3 t.). Læsning efter Eriksen og Paulsens læsebog, 
3dje del, og efter Eriksens «Udvalg af danske og norske forfattere», 
1ste del. Der blev læst og lagt op til middelskole-examen: 
Petter Dass: Vindene i Nordland; Prestereiser i Nordland. 
Holberg: Den politiske kandestøber; Bergen og Bergenserne; 
Krigsrustninger paa Anholt; af epigrammerne nr. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Wilster: Ludvig Holberg. Wessel: Smeden og Ba
geren; Brodne kar i alle lande; Gaffelen; Til hr. Jens Baggesen. 
Ewald: Mindesang; Klagesang over Fredrik V; Golgatha; 
Johannes Ewald og hans broder i Hamburg. Baggesen: 
Da jeg var lille. Oehlenschläger: Haakon Jarls død; 3dje 
akt af Haakon Jarl. Asbjørnsen: En nat i Nordmarken; 
En katekisation. Moe: Blind-Anne; BlomsterOle. Wer ge
land: Lad-Hans; Kun dagligdags er al din dont; Gnieren og 
drankeren. Wel ha ven: Aasgardsreien; Strilerne. A. M u n c h: 
Mit|fødeland. Bjørns on: Faderen; Gamle Norge; Fædrelands
sang; I en tung stund. Lie: Nordfjordhesten; Stormen. 
Ibsen: 4de juli 1859; Kong Haakons gildehal.

Oplysninger om forfattere og digtarter efter Norbys «Om
rids af litteraturhistorien». Af Hofgaards grammatik læst om 
versemaalene. Ogsaa Norbys «Digtarterne» er tildels benyttet.

En stil hveranden uge; opgaver: En hostmorgen i skoven. 
— Fortæl om den nytte, vi har af vore skove. — Den norske 
lods og hans kald. — Fortæl om den nytte, vi har af vinteren, 
og de fornøielser, den bringer os. — Vor skjærgaard og livet 
der. — Fortæl om naturen og livet i den nordlige kolde sone. 
— Fortæl om de begivenheder, som danner overgangen fra 

2* 
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oldtiden til middelalderen. — Om nytten af vore vasdrag. — 
Ilden som tjener og som herre. — De forskjellige maader at 
reise paa, deres fordele og mangler. — S j ømandslivets fordele 
og farer. — Selvvalgt opgave. — Vore vigtigste rovdyr. — De 
norske fjorde og deres betydning. — Den, som graver en grav 
for andre, falder selv deri.

Tysk*).

•) Undervisningen i tysk begyndte tidligere allerede i 2det halvaar i 1 
M. Siden indførelsen af sløid og de forkortede skoletimer (se aars- 
beretningfor 1888—1889 s. 61) harman fundet det hensigtsmæssigere 
at udsætte med at begynde paa tysk til 2 M.

2 M. (5 t.), Kr. Lassens tyske læsebog for begyndere, 
3dje udgave ; repeteret de første 12 sider og derefter læst til 
s. 49. Af de sammenhængende læsestykker er læst nr. 1, 2, 6, 
9, 11, 12, 1(3, 18 (i en af parallelklasserne noget længere). 
Hofgaards Kortfattet tysk grammatik, substantivernes og adjek
tivernes regelmæssige bøining. Skriftlige øvelser har dels været 
udført paa vægtavlen, dels i stilebøgerne; de har været drevet i 
noget større udstrækning, end [læsebogens norske eksempler 
giver anledning til, og bestaaet dels i oversættelse til tysk af 
lette eksempler, dels i bøiningsøvelser, dels i diktater.

3 M. (5 t.). Kr. Lassens [læsebog læst tilende med forbi- 
gaaelse af enkelte stykker. Endel stykker er lært udenad. Høf- 
gaards grammatik; repeteret substantivernes regelmæssige og 
uregelmæssige bøining, gjennemgaaet adjektiverne, verberne og 
endel af pronomenerne. Skriftlige øvelser dels 1, dels 2 gange 
om ugen; de har dels bestaaet i bøiningsøvelser, dels i lette 
eksempler til indøvelse af formlæren og de enklere sætnings
dele.

4 M. (Latinlinjen 4, engelsklinjen 5 t.). Pans og Lassens 
tyske læsestykker, paa latinlinjen omtr. 55 sider, paa engelsk
linjen noget mindre; stykker af læsebogen er delvis lært udenad 
til gjenfortælling. Hofgaards grammatik, repetition af de vig
tigere dele af formlæren, desuden paa latinlinjen af sætnings
læren i sammenhæng efter grammatiken ud om dativens brug 
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(uden anmerkninger), paa engelsklinjen de vigtigste hovedregler 
af kasuslæren mundtlig (uden lærebog). Paa latinlinjen 2, paa 
engelsklinjen indtil 3 timer anvendt til stil og mundtlige øvel
ser i forbindelse med grammatik. Stoffet til stiløvelserne har 
været taget dels fra Norbys, dels fra Knudsens stiløvelser, dels 
har indholdet været taget fra de i læsebogen gjennemgaaede 
stykker.

5 M. (Paa latinlinjen 3, paa engelsklinjen 5 t.). Pauss 
og Lassens tyske læsestykker, paa engelsklinjen omtr. 55 sider, 
paa latinlinjen noget mindre; i en klasse af engelsklinjen i 
en del af skoleaaret istedenfor læsebogen læst endel af Hauffs 
Märchen. 1 skolestil om ugen efter Hofgaards opgaver (oftere 
fuldendt som hjemmestil); ogsaa gjenfortælling af læsebogen og 
andre mundtlige øvelser. Hofgaards grammatik, repeteret par
tier af formlæren og læst det vigtigste af kasuslæren.

6 M. (Paa latinlinjen 3, paa engelsklinjen 4 t.). Læsning 
efter Pauss og Lassens læsebog samt efter Hauffs Märchen, 
tildels ex tempore. Hofgaards grammatik, moduslære; repeti
tion af formlæren. Paa latinlinjen 1 skolestil hver uge efter 
Hofgaards opgaver (oftere fuldendt som hjemmestil); paa engelsk
linjen dels mundtlige øvelser, dels stil 1 ä 2 gange om ugen, ofte 
efter forudgaaende analyse.

Latin.

4 M. (8 t.). Andersens latinske læsebog til s. 36, Schrei
ners grammatik, det vigtigste af formlæren; mundtlig enkelte 
regler af syntaksen, som ofte kom til anvendelse. Stil 1 å 2 
gange om ugen efter eksempler, som dels blev taget fra læse
bogen, dels og fornemmelig særlig udarbeidet.

5 M. (8 t.). Efter Andersens læsebog (med forbigaaelse 
af mange eksempler) gjennemgaaet viljesætninger og de substan
tiviske bisætninger. Efter Voss’s udvalg af latinske klassikere 
er læst 6 feltherrer af Cornel: Miltiades, Themistokles, Aristides, 
Pausanias, Cimon, Lysander og Pelopidas; af Cæsar, de bello 
Gallico, 1ste bog, kap. 1 — 19. Af Schreiners grammatik repe
teret formlæren, af syntaks mundtlig gjennemgaaet de vigtigste 
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hovedregler, af kasuslæren tillige i sammenhæng efter gramma
tiken til genitiv. Stil 1 a 2 gange ugentlig, almindelig paa 
skolen, dels efter opgaver, som er udarbeidet for klassen, dels 
efter Hofgaards stiløvelser.

6 M. (7 t.). Efter Voss’s udvalg Cæsar, de bello Gallico, 
1ste bog fra kap. 18; 2den bog; 500 vers af Phædrus’s fabler; det 
hele examenspensum repeteret. Af Schreiners grammatik kasus
læren tilende, sætningslæren væsentlig mundtlig. Stil, dels 
hjemme, dels hver uge paa skolen i 2 sammenhængende timer 
efter Hofgaards stilopgaver og efter autograferede opgaver.

Engelsk.

4 M. (5 t.). Brekke, Lærebog i engelsk for begyndere; 
gjennemgäaet I. Udtaleøvelser, s. 1—5 ; derpaa II. Øvelsesstykker 
med oversættelse og læsestykker, s. 12—82; i sammenhæng med 
øvelsesstykkerne er gjennemgaaet og repeteret IV. Grammatik. 
I første halvaar endel skriftlige øvelser paa tavlen, fornemmelig 
til indøvelse af retskrivningen, i andet halvaar diktat, mundtlig 
gjenfortælling og skriftlig oversættelse fra norsk.

5 M. (5 t.). Brekkes begynderbog læst ud, Brekkes læse
bog for middelskolen (med tilhørende glossar) omtr. 60 sider. 
Den foregaaende lekses gloser altid lært udenad efter glossaret. 
Af Westerns grammatik syntaksen (endel eksempler oversprungne), 
samt præpositioner og synonymer efter Knudsen og Lokkes 
stiløvelser. Stil en gang om ugen dels efter autograferet aftryk 
af opgaver, udarbeidede paa grundlag af læsebogen, dels efter 
Knudsen og Løkkes stiløvelser. Mundtlige øvelser.

6 M. (5 t). Læsning efter Brekkes læsebog, dels efter 
forberedelse hjemme, dels ex tempore; glossar benyttet som i 
forrige klasse. Mundtlige ovelser, især gjenfortælling. Westerns 
grammatik. Præpositioner og synonymer' efter Knudsen og 
Løkke. Stil en gang om ugen efter Brekkes opgaver, saaledes 
at 1 time er anvendt til skolestil, og resten af opgaven er 
fuldfort hjemme.
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Fransk.

6 M. (4 t.). Knudsen og Wallems læsebog for begyn
dere, omtrent 45 sider. Det tilsvarende af Knudsens grammatik 
indøvet.

Historie.

1 M. (3 t.). I første halvaar fortalt og gjenfortalt de vig
tigste begivenheder af Norges historie fra Olaf Kyrre til Kal
ma r-unionen. I 2det halvaar læst og for en større del repe
teret Eriksens lille verdenshistorie indtil middelalderen. Histo
risk atlas.

2 M. (2 t.). Eriksens lille verdenshistorie fra middelalde
ren og ud ; repeteret hele bogen.

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

4 M. (2 t.). Nissens verdenshistorie fra middelalderen til 
trediveaarskrigen. Petersens Norges, Sveriges og Danmarks 
historie fra Kalmar-unionen til freden i Stettin (s. 97). Re
petition.

5 M. (3 t.). Nissens verdenshistorie fra trediveaarskrigen 
og ud. Petersens Norges, Sveriges og Danmarks historie fra 
freden i Stettin og bogen ud. Repetition.

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

Geografi.

1 M. (3 t.). Erslev, almindelig geografi, med forbigaaelse 
af indledningen.

2 M. (2 t.). En kort indledning til geografien gjennem 
gaaet i tilslutning til de første blade af Erslevs almindelige 
geografi. Derpaa læst og repeteret efter Geelmuydens geografi 
for middelskolen (Arstal s udgave) Australia og Afrika. Kort
egning er anvendt.
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3 51. (2 t.). Efter Geelrnuydens geografi (Årstals ud
gave) læst Amerika og Asia. Korttegning efter Årstals land
omrids.

4 51. (2 t.). Efter Geelrnuydens geografi (Arsfals udgave) 
læst Europa indtil Rusland (éxcl.). Korttegning efter Årstals 
landomrids.

5 51. (2 t.). Efter Geelrnuydens geografi Rusland, Norge, 
Sverige, Danmark, de britiske øer. Korttegning som for.

G 51. (2. t,). Geelrnuydens geografi repeteret, idet nu 
ogsaa indledningen er medtaget. Korttegning som før.

Naturkundskab.

2 51. (2 t.). Efter en indledning til forstaaelse af naturens 
hovedafdelinger og om menneskets og dyrenes vigtigste organer 
læst pattedyr og fugle (Sørensens Dyre- og planterigets natur
historie).

3 51. (2 t.). Krybdyr, fiske og leddyr ; fremdeles (i skole* 
aarets begyndelse og slutning) planternes ydre bygning, øvelser 
i plantebestemmelser efter floraen. (Sørensens- lærebog).

4 51. (2 t.). Menneskets legeme og de lavere dyr fra blød
dyrene; repeteret planternes ydre bygning, gjennemgaaet de vig* 
tigste plantefamilier (Sørensens lærebog);

5 51. (3 t.). Læst og repeteret Henrichsens lærebog i 
fysik.

G 51. (2 t.). Repeteret dyrerigets og' planterigets naturhi
storie (Sørensens lærebog) og fysiken (Henrichsens lærebog).

Regning og matematik.

1 51. (4 t.). Repeteret de fire regningsarter med. ensbe
nævnte tal; senere gjennemgaaet regningsarterne med uensbe
nævnte tal; stadige øvelser i hovedregning. Johannesens regne
bog, 1ste hefte.

2 51. (3 t.). Repeteret 1 M.s pensum; gjennemgaaet addi
tion, subtraktion og multiplikation af brøk; stadige øvelser i ho* 
vedregning. Johannesens regnebog, 1ste og 2det hefte.
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3 M. (5 t.). Alle fire regningsarter i almindelig brok; 
decimalbrøk; hyppige øvelser i hovedregning; hjemmeregning 
i regelen 1 gang om ugen. Johannesens regnebog, 2det hefte.

4 M. (5 t.). Johannesens aritmetik og algebra, 1ste bog. 
Bonnevies geometri til parallele linjer. I praktisk regning 
gjennemgaaet enkelt og sammensat reguladetri. Johannesens 
regnebog, 3d je hefte.

5 M. (6 t.). Johannesens aritmetik og algebra, ud 3dje 
bog. Bonnevies geometri fra parallele linjer 1ste bog ud, 2den 
og 3dje bog. Praktisk regning efter Johannesens regnebog, 3dje 
hefte: procent- og renteregning.

6 M. (6 t.). Johannesens lærebog i aritmetik og algebra, 
4de og 5te bog; repetition af det hele pensum. Bonnevies 
geometri, 4de, 5te og 6te bog; repetition. Johannesens regne
bog, 3dje hefte; gjennemgaaet rabat-, diskonto-, delings- og 
blandingsregning samt rentes rente; flade- og rum-beregning 
efter 4de hefte; i sidste halvaar skriftlige arbeider efter Johan
nesens Blandede opgaver.

Skrivning.

1 M. (4 timer ugentlig). Thorsen og Wangs skrivebog, 
3dje hefte og øvelsesbog nr. 2, som blev benyttet saaledes, at 
der en kort tid blev skrevet længere ord med smaa forbogsta
ver. derefter korte ord med store forbogstaver, som forberedelse 
for den sidste del af skrivebogens 3dje hefte.

2 M. (2 t.). Thorsen og Wangs skrivebog 4de hefte og 
øvelsesbog nr. 2, skrevet længere ord med stor forbogstav.

3 M. (2 t.). Thorsen og Wangs skrivebog, 5te hefte og 
øvelsesbog nr. 2, brugt som i 2 M., men med vanskeligere bog
stavforbindelser.

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.
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Tegning.

2 M. (2 t.). Kvadrat, trekant, sekskant, ottekant, border 
med indlagte retlinjede figurer; cirkelen og lette figurer afiedede 
af cirkelen, ovaler og rosetter, femkanten; lette bladformer, 
baandslyngning af krumme linjer. H. Petersens tegneapparat, 
1ste gruppe.

3 M. (2 t.). Repeteret cirkelen og rosetter; lette blad
former og lette ornamenter. I nogle maaneder af andet halv
aar 1 time ugentlig tegning efter simple modeller. II. Peter
sens tegneapparat, 2den gruppe.

4 M. (2 t., kun paa engelsklinjen). Enkelt og dobbelt 
spiral; lette ornamenter, bladformer, lotos, palmetter o. 1.

5 M. (1 t., kun paa engelsklinjen), Pladeornamenter, især 
efter antiken. Ved siden deraf projektionstegning.

6 M. (1 t., kun paa engelsk linjen). Som i 5 M.
I 4—5 M. er brugt 14. Petersens tegneapparat, 3dje gruppe.

Hl. Gymnasiet.

Religion.
I L. G. Og’ 1 R. G. (1 t.). Vogts kirkehistorie, 5te udg., 

læst og repeteret til Schweizer-reformationen.
2 L. G. (1 t.). Vogts kirkehistorie, 5te udg., fra Schwei

zer-reformationen læst ud og repeteret. Johannes’ evangelium 
paa græsk kap. 1—4; Bruns forklaring benyttet.

2 R. G. (1 t.). Vogts kirkehistorie fra Schweizer-reforma
tionen læst og repeteret. Mathæus’ evangelium med Platous for
klaring, kap. 1—7.

3 L. G. (2 t.). Lukas’evangelium paa græsk med Platous 
forklaring læst ud og repeteret. Vogts kirkehistorie repeteret.

3 R. G. (2 t.). Johannes’ evangelium med Bruns forkla
ring læst ud. Vogts kirkehistorie repeteret.
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Norsk.
1 L. G. og 1 R. G. (3 t.). Litteratur: Af Eriksens 

«Udvalg af norske og danske forfattere», Iste del: Folkeviserne, 
stykkerne af Kristjern Pederssøn, Kingo og Dass, de fleste stykker 
af Holberg (ikke komedierne), Stub, Tullin, Wessel, Ewald, 
Baggesen og Oehlenscbläger. Udenfor udvalget læst Oehlenschlä
gers Aladdin; af nyere litteratur: endel af Wergelands 
Hasselnødder, flere stykker af Heggtveits Fra nordens natur 
og folkeliv, samt de to første akter af Per Gynt.

Litteraturhistorie: Eriksens Den norske og danske 
poesis historie fra begyndelsen til og med Oehlenschläger.

Stile hver tredje uge, i regelen efter en kort gjennem- 
gaaelse paa forhaand: Fra mine sommerferier. — Den norske 
lods og hans kald. — Selvvalgt emne. — Om de norske elve 
og deres nytte. — Hvilke pligter har vi mod dyrene? —Hvor
ledes kan vinteren i Norge befordre eller hindr? samfærdselen. 
— Et Huseby-rend. — Om Hannibal. — Hvilke fordele og 
mangler medfører den stigende turisttrafik for vort land ? — 
Indseilingen til Kristiania. — Første akt af Aladdin gjenfortalt 
i eventyrform.

2 L. G. (4 t.). Litteratur: Oehlenschlägers Axel og 
Valborg. Oplæsning af Wergelands Hasselnødder, Asbjørnsens 
Høifjeldsbilleder, Maurits Hansens Nationale fortællinger i breve, 
A. Munchs Billeder fra nord og syd, Elsters En korsgang og 
Solskyer, Ibsens Nogle digte.

L i 11 er a t u rh is tori e : Eriksens Den danske og norske 
poesis historie fra Oehlenschläger og ud.

Stil hver tredje uge (tildels efter gjennemgaaelse paa for
haand): Vore skove, og hvad nytte vi har af dem.— Fordele 
og mangler ved livet i en storre by. — Germanernes fremtræden 
i historien og de nærmeste følger deraf. — Hjertet paa rette 
sted. — Fuglenes nytte i naturens og menneskets husholdning. 
— Hvorfor lærer vi fremmede sprog? — Grunden til uoverens= 
Stemmeisen mellem samtidens og eftertidens domme og om 
begges betydning. — Idet Amerika-baaden glider fra bryggen. — 
Krigens følger. — Udsigt over Kristianiafjorden fra Piperviks- 
kaien en godveirsdag.
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O Id nor sk. Af Nygaards Udvalg af den norrøne littera
tur læst til s. 35. Nygaards grammatik læst ud og repeteret.

2 R. G. (4 t.). Litteratur: Gjennemgaaet af Eriksens 
«Udvalg af norske og danske forfattere», 2den del: stykkerne af 
Grundtvig, Ingemann, St. St. Blicher, J. L. Heiberg, Winther, 
Hertz, P. M. Moller, Andersen, Paludan-Müller. Desuden af 
samme forfattere læst endel andre prøver, især efter P. Hansens 
«Nordiske digtere». Af sammenhængende verker: Arnljot Gel
line og Kongsemnerne. Desuden blev af Aars’s «Sokrates» fore
læst Forsvarstalen samt de sidste kapitler af dialogen Faidon.

Litteraturhistorie: Eriksens «Den danske og norske 
poesis historie» fra Grundtvig til Welhaven og Wergeland.

Stile hver tredie uge: Fodturlivet. — Den norske lods og 
hans kald. — Dampens betydning for kulturen. — Fredstanken. — 
Vestland og Østland. — Sneen til nytte og fornøielse. — Patria 
ubi bene. — Olaf den helliges liv og personlighed (eller: Kri
stendommens indførelse i Norge). — Indseilingen til Kristiania. 
— Nordmændene som opdagelsesreisende i fortid og nutid. — 
En karakterskildring (af en af personerne i «Kongsemnerne»).

Oldnorsk: Det vigtigste af Nygaards grammatik indtil 
«Præpositionerne». Af Nygaards Udvalg af den norrøne litte
ratur Tors færd til Utgardeloke, Balders død, Lokes straf og 
8 sider af Asbjørn Selsbane.

3 L. G. og 3 R. G. (4t). Litteratur: Ibsens Kongs
emnerne og udvalgte stykker af forfattere, tilhørende fælles
litteraturen (Holberg, Wessel, J. N. Brun, Cl. Frimann, Edv. 
Storm, Zetlitz, Ewald).

Litteraturhistorie: For den norrøne litteraturs ved- 
kommende efter Nygaards udvalg. Eriksens Den danske og 
norske poesis historie repeteret.

Stil hver tredje uge: En karakteristik af den norske 
bonde. -- Hvad kan vi selv gjøre for at bevare vor helse? — 
Kan der tænkes en evig fred paa jorden ? — En fremstilling i 
store træk af vort folks fremgang siden 1814. — Den store 
kirkereformations vigtigste aarsager og virkninger (skrevet paa 
skolen). — Hvad er heltemod? — Kong Haakon og hertug 
Skule i Kongsemnerne. — Nordmarken eller Kristianiafjorden 
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(efter valg). — Den perikleiske tid. — Om Holbergs virksomhed 
for sit folks dannelse (skrevet paa skolen).

Old norsk: Efter Nygaards Udvalg af den norrøne litte
ratur læst: Asbjørn Selsbane, Kjartan Olavssøn, Hamarsheimt, 
Håvamål, Håkonarmål. Repetition af artiumspensumet og af 
Nygaards grammatik.

Tysk.

1 L. G. (1 t,). Voss’s udvalg af tyske forfattere s. 1—77 
(Schillers Wihelm Tell), paabegyndt udvalget af Göthes Faust.

1 Og 2 R G. (1 t.). Af Voss’s udvalg udvalget af Göthes 
Faust 1ste del, (efter gjennemgaaelsen er forelæst P. Hansens 
oversættelse). Øvelser i mundtlig oversættelse fra norsk til 
tysk efter Gundersens geografi.

Latin.*)

*) Under forfatterlæsningen i latin og græsk bliver i hver time først 
den foregaaende dags lekse oversat omigjen; det forlanges, at dette 
da skal gjøres flydende og sikkert.

1 L. G. (9 t.h Ciceros 1ste og 3dje tale mod Catilina og 
Pro lege Manilia; Sallusts Catilina; Cicero Cato maior 
[—XIX. Grammatik fordet meste mundtlig, kun enkelte afsnit i 
sammenhæng efter Schreiners grammatik (f. eks. læren om betin
gelsessætninger, consecutio temporum). Sætningslæren efter 
3jør og Johanssens schema]; kasuslæren og verbal bøiningen efter 
Schreiners grammatik. En skolestil hver uge efter Johanssens 
stiløvelser. (Af timerne er i regelen de 6 (eller 5) anvendt til 
?orfatterlæsning, lå 2 til stil eller gjcnnemgaaelse af stile og 
L time til grammatik).

2 L. G. (10 t.). Ciceros 2den og 3dje tale mod Cati- 
ina samt 3 kapitler af 4de tale. Af O vid s metamorfoser 667 
rers (de fire tidsaldere, Phaeton, Cadmus). Livius 27de bog 
<ap. 1—30. Vergils Æneide 10de bog 1—117, 215—284, 
139—517, 606—708, Ilte bog v. 591-698, 759—867, 12te bog



30 Aars og Voss’s latin- og realskole. [1890

v. 1—133, 554—843. 887—952. Tempus- og moduslære, repe
teret formlæren (Schreiners grammatik). Hver uge en stil 
enten hjemme eller paa skolen i 1 time, i slutningen af skole- 
aaret dog afvekslende stil og oversættelse (Johanssens stiløvelser, 
Gjør og Johanssens opgaver til oversættelse); til gjennemgaaelse 
af stilene eller oversættelserne i forbindelse med repetition af 
vanskeligere dele af grammatiken er anvendt 1 time ugentlig; 
stilene er lært udenad og oversættelserne oversat paany efter 
gjennemgaaelsen.

3 L. G. (9 t.). Horats’ satirer I, 6 og II, 5; Morals’ 
breve I, 1, 2, 7, 10, 11, 16, 20; Tacitus, Weisses udvalg, 
Tiber og Seian samt 20 kap. af Agrippina minor. Repetition 
af en del af de tidligere |læste forfattere. Det vigtigste af de 
romerske antikviteter efter Weisses lærebog; litteratur
historie efter anhanget til samme lærebog. Repeteret det 
vigtigste af syntaksen. — Skriftlig extemporaloversættelse (efter 
Gjør og Johanssens opgaver) paa skolen hver uge; nu og da 
mundtlig extemporallæsning; enkelte partier af Schreiners vo
kabularium.

Græsk.

1 L. G. (8 t). Det vigtigste af lydlæren og bøiningslæren 
efter Groteruds grammatik (til § 130). Grøteruds læsebog 
til de sammenhængende stykker. Af og til skriftlige øvelser. 
Xenofons Anabasis IH, kap. 1—2, og IV, kap. 1—2 og 
4—8,15,

2 L. G. (8 t.). Xenjofojns Anabasis III, 1—2 repeteret. 
Herodot (Bioras udgave) VIII, kap. 1—20 og 40—96. Ho
mers Iliade I, II, 1—483, III, 1—382, VI, 1—236. Aars’s lit
teraturhistorie § 36—39 og 56 (prosaen indtil Tukydides) 
og § 1—5 (til Odysseen). Af Grøteruds grammatik repeteret 
formlæren; læst syntaksen.

3 L. G. (9 t.). Homers Iliade XI, 348—848, XXI, 
518—XXII, 515 (med enkelte forbigaaelser). Platon Sokrates’s 
apologi (Kriton og endel af Faidon og Gorgias forelæst i over
sættelse). Sofokles’s Antigone. Aars’s litteraturhistorie
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(med enkelte forbigaaelser). Christensens Det græske statsliv 
i oldtiden (med endel ændringer og med forbigaaelse af afsnit
tet om Sparta og lidt mere) Mytologi efter Secher. Repe
tition af de læste forfattere og det vigtigste af grammatiken.

Engelsk.

1 R. G. (5 t.). Af Sommerfelts Nyeste engelske forfattere 
i udvalg er læst omtr. 150 sider (deraf omtr. 60 sider ex tempore). 
— Efter Knudsen og Lokkes stiløvelser præpositioner og syno
nymer. — Lunds ordsamling, til s. 36. — En skolestil hver uge 
efter A. Krohgs stiløvelser; (naar stilen ikke er ble ven færdig 
i den dertil bestemte time paa’skolon, er den fuldfort hjemme).

2 R. G. Og 3 R. G. (5 t.). Af Løkkes Engelske forfattere 
i udvalg omtr. 66 sider (Goldsmith, Stanhope, Shakespeare, 
Merchant of Venise, Gibbon, Hume) samt biografierne; af Som
merfelts Engelsk læsning for gymnasiet omtr. 74 sider; ex tem
pore er læst 48 sider af Sommerfeldts Nyeste forfattere. (Under 
forfatterlæsningen er endel af hjemmelekserne lært udenad, 
naar stoffet passede dertil). Efter Knudsen og Løkkes stiløvel
ser læst præpositioner, den engelske del og synonymer. — Lunds 
ordsamling, 2den udgave, fra s. 28. — Løkkes grammatik repe
teret. — En skolestil om ugen efter Schrams stiløvelser.

Fransk.
1 L. G. Og 1 R. G. (4 tj. Af Knudsen og Wallems læse

bog 1ste del omtrent 40 sider, af 2den del omtrent 70 sider. 
— Oversat til fransk et par blade af de norske stykker i læse
bogens 1ste del. — Udvalgte stykker af Storms Dialogues fran- 
Qais s. 1—35. Knudsens grammatik læst i sin helhed.

2 L. G. (2 t.). Af Knudsen og Wallems læsebog 2den del 
95 sider. — Udvalgte stykker af Storms Dialogues frangais s. 
41—62. — Repeteret Knudsens grammatik til «Verbets tider».

2 R. G. (2 t.). Af Knudsen og Wallems læsebog 2den 
del 106 sider. — Udvalgte stykker af Storms Dialogues fran$ais 
s. 41—58. — Repeteret enkelte afsnit af Knudsens grammatik.

3 L. G. Og 3 R. G. (2 t.). Af Knudsen og Wallems læse
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bog 2den del 20 sider; af Francisque Sarcey’s Le Siége de 
Paris 84 sider, dels statarisk, dels ex tempore. Udvalgte afsnit 
af Storms Dialogues fran^ais (ialt 10 sider). Knudsens gram
matik repeteret.

Historie.

1 L. G. og 1 R. G. (3 t.). Oldtidens historie efter Thriges 
mindre lærebog læst og repeteret. (Geografi for 1 L. G. blev 
paa grund af klasse-kombinationen udsat til et følgende skoleaar).

2 L. G. (3 t.). Oldtidens historie tilende. Frankriges 
historie efter Schjøth og Wallems lærebog til 1815.

2 R. G. (3 t.). Frankriges historie efter Schjøth og Wal
lems lærebog, læst og repeteret.

3 L. G. og 3 R. G. (3 t.). — Repetition af oldtidens og 
Frankriges historie. — Nordens historie efter Eriksens lærebog.

Geografi.

2 R. G. Og 1 R. G. (2 t). Gundersens politiske geografi, 
med enkelte forbigaaelser; repeteret enkelte afsnit (ernærings
forhold, etnografiske forhold, statsforfatninger.

3 R. G. (1 t.). Matematisk geografi efter Johannesens 
lærebog, (indledningen noget fuldstændigere); repetition. Ud
valgte stykker af den politiske geografi (Gundersens lærebog) 
repeteret.

Naturkundskab.
I R. G. Naturhistorie (1 t. sammen med 2 R. G.): 

Sørensens lærebog i zoologi til fiskene, mennesket i meget 
fyldigere fremstilling end efter lærebogen. I botanik beskrivelse 
og bestemmelse af levende planter efter Sorensens lærebog.

Naturlære (4 t.): Schjotz’s fysik til lyd. Skriftlige op
gaver en gang om ugen, i regelen udfort hjemme. Hiortdahls 
kemi til «kisel». Repetition.



1891] IV. Undervisningen.

2 R. G. Naturhistorie (lt.): se 1 R. G.
Naturlære (5 t.): Schjøtz’s fysik fra bølgebevægelsen til 

ud varmelæren. Skriftlige opgaver en gang om ugen, i regelen 
udført hjemme. Hiortdahls kemi fra «arsen» ud bogen. Re
petition.

3 R. G. (6 t.). Schjøtz’s fysik fra magnetisme bogen ud. 
Skriftlige opgaver i regelen 2 gange om ugen, 1 hjemme og 1 
paa skolen. Repeteret den hele fysik og kemi. Mineralogi 
efter Comeliussens lærebog. I slutningen af skoleaaret repeti
tion af zoologi ved gjennemgaaelse af skolens samling og af 
botanik ved øvelse i plantebestemmelse.

Matematik.

1 L. G. (2 t.). O. J. Brochs aritmetik med Johannesens 
anmerkninger, de 3 første bøger; enkelte, afsnit repeteret.

1 R. G. (6 t.). Aritmetik: O. J. Brochs lærebog til § 
94; repetition. Geometri: Bonnevies geometri for middel
skolen, suppleret ved Holsts plangeometriske kursus, til poly
gonberegning (endel repeteret). I den sidste del af skoleaaret 
skriftlige opgaver fornemmelig i aritmetik hjemme og paa 
skolen.

2 L. G. (3 t.). Brochs aritmetik fra 4de bog ud. 
C. M. Guldborgs trigonometri til skjævvinklede trianglers op
løsning. Regning af opgaver hjemme og paa skolen. Repetition.

2 R. G. (6 t.). Aritmetik, Brochs lærebog fra3dje bog 
ud. Geometri og stereometri: Holsts plangeometriske kur
sus fra. polygonberegning bogen ud. C. M. Guldbergs stereome
tri. Repetition af det hele pensum. C. M. Guldbergs analy
tiske geometri til nr. 22 med tildikteret omredaktion af enkelte 
afsnit.

3 L. G. (3 t.). C. M. Guldbergs trigonometri fra 
skjævvinklede triangler til § 8, nr. 64; sammes stere om e tri 
til «sfærisk geometri» (§8). Aritmetiken, stereometrien og 
dele af trigonometrien repeteret. — Blandede opgaver hjemme 
og paa skolen.

3
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3 R. (i. (6 t.). Analytisk geometri efter C. M. Guld
bergs lærebog (flere stykker dog efter Dr. Holsts omarbeidelse, 
dikteret). — Holsts Høiere rækker. — Repetition. — Stadig 
skriftlige opgaver hjemme, undertiden ogsaa øvelser paa skolen.

Tegning.

I R. G. (2 t.). Flade-ornamenter, senere ogsaa model
tegning.

2 R. G. (2 t.). F ri haands teg n i ng, 1 t.: Fortsat med 
fladeornamenter og modeltegning. Projektionstegning, 1 
t. sammen med 3 R. G.: Holst og Johannesens lærebog til §6.

3 R. G. (2 t.). Fri haand stegni ng, 11.: modeltegning; 
fuldfort examensteghingerne. Projektionstegning, 1 t. : 
det hele kursus fuldført efter bogen; derefter endel øvelses
opgaver.

Sang.

I 1ste, 2den og ote 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 M. med vokaiøvelser 
paa bekvemt liggende toner ; herunder omtalt stemmeorganerne 
og deres brug. Derpaa gik man over til enstemmige sange 
samt skala- og treklangsøvelser. Fortsat hermed i 2 M. og 
3 M. og tillige øvet notelæsning og gjennemgaaet tonearterne. 
4 M. og 5 M. tillige øvet i tostemmig sang og sammen med 
de ældre af gymnasiet ogsaa i firstemmig sang efter to- og fir
stemmige sange, udarbeidede til skolens brug med særskilt hen
syn til stemmernes omfang. Ved disse øvelser udførte 4 M. 
sopranstemmer!, 5 M. altstemmen og gymnasiets disciple ténor- 
og basstemmen. Gymnasiets disciple tillige øvet i notelæsning 
efter basnøglen, i skalaer og forskjellige træffeøvelser. Tonear
terne og læren om de almindeligste akkorder gjennemgaaet.
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Gymnastik.

Iste og 2den klasse af gymnasierne og 6te middelklasse har 
havt 4, de øvrige klasser 3 timer ugentlig (om partidelingen se 
ovenfor s. 22 og 24); øvelserne har gaaet frem i tilslutning til 
Bjørn stads «Haandbog i gymnastik» med det i kirkedeparte
mentets rundskrivelse af 7de september 1886 opførte maal for 
øie; delvis har man ogsaa medtaget nogle øvelser udenfor 
programmet (nærmest som leg). Øverste parti er øvet i 
floretfegtning.

Slaid.
Iste—3dje middelklasse har havt 3 ugentlige timer, hvoraf 

2 sammenhængende; 4de og 5te middelklasse 2 timer ugent
lig. Undervisningen har været ledet af to lærere for de fleste 
klassers vedkommende; to klasser paa henholdsvis 24 og 17 
disciple har havt én lærer. Af ^342 disciple, som modtog 
undervisning, blev udført 3535 arbeider, i gjennemsnit 11 gjen- 
stande af hver gut.

Der er arbeidet efter tegninger (Kjennerud og Langes 
sloidtegninger); tegningerne har været overført paa vægtavlen 
og forklaret for alle partiets elever under et. De to klasser, 
som har været undervist af én lærer, har tildels arbeidet noget 
friere og udført forskjellige fællesarbeider udenfor modelrækken. 
Enkelte flinkere elever, ialt 17, har faaet undervisning i træ- 
skjæring efter Borger Borgersens modelrække.
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V. Afgangsexamina.

Examen artium 189 I.

Til den klassiske examen artium fremstillede sig 17 di
sciple af latingymnasiets øverste klasse, hvoraf 15 bestod exa
men, 2 med hovedkarakteren udmerket godt, 9 med meget godt 
og 4 med godt.

1. Andersen, Oscar, f. 12te mars 1873, søn af toldinspektør 
Andreas Martin Andersen, Kristiania. (Discipel af skolen 
i 12 aar).

2. Anderssen, Johannes Falch, f. 28de november 1872, son 
af indrulleringsfuldmægtig Richard Anderssen, Kristiania. 
(Discipel af skolen i 9 aar),

3. Arnesen, Kristian, f. 10de oktober 1872, søn af sogne
prest Harald Arnesen, Kristiania. (Discipel af skolen i 
1.1 aar).

4. Balchen, Fredrik Glad, f. 6te mars 1873, søn af døv- 
stumme-institutbestyrer Fredrik Glad Balchen, Kristiania. 
(Discipel af skolen i 12 aar).

5. Dedekam, Hans, f. 27de august 1872, søn af bureauchef 
Hans E. Dedekam, Kristiania. (Discipel af skolen i 13 
aar).

6. Falck, Anders, f. 11 januar 1873, søn af skibsfører Ole 
Falck, Fjære. (Discipel af skolen i 3 aar).

7. Halling, Konstans Bomhoff, f. 28de januar 1873, son af 
afd. provst Honoratus Halling, 0. Aker, (Discipel af skolen 
i 12 aar).

8. Hauss, Jan Georg Andersen, f. 16de september 1871, son 
af afd. skibsmægler Johann Gottfried Andersen, Harburg. 
(Discipel af skolen i 7 aar).

9. Krafft, Arnt Christian Andersen, f, 15de november 1871, 
søn af maskinmester Johan Andersen, Kristiania. (Discipel 
af skolen i 10 aar).

10. Lund, Iver Carl, f. 12te oktober 1873, søn af lensmand 
cand. jur. Anton Martin Olaus Lund, Rødenes. (Discipel 
af skolen i 6 aar).
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11. Oftedal, Sven, f. 3dje november 1873, søn af sogneprest 
Lars Oftedal, Stavanger. (Discipel af skolen i 21 aar).

12. Rygh, Peder Strand, 1. 30te oktober 1874, son af statsraad 
Evald Rygh, Kristiania. (Discipel af skolen i 9 aar).

13. Stenersen, Andreas Nicolai Hesselberg, f. 20de januar 
1874, søn af assessor Jonas Henrik Stenersen, Kristiania. 
(Discipel af skolen i 9 aar).

14. Vennerød, Kristian, f. 4de juli 1873, søn af gaardbruger 
Kristian Vennerød, Skedsmo. (Discipel af skolen i .5 aar).

15. Warner, Carl Oskar, f. 14de juli 1873, søn af afd. kjøb- 
mand Ole Olsen, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar). 
(Nr. 9 underkastede sig som krigsskole-aspirant den mundt

lige examen for undervisningsinspektionen).
Udfaldet af examen sees af følgende tabel:
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__ __
Andersen 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 4 28 : 12 Meget godt.
Anderssen 3 3 2 2 2 8 3 2 3 3 - 2 2 30 : 12 Meget godt.
Arnesen 3 3 2 1 2 2 2 1 1 1 - 1 3 22 : 12 Meget godt.
Balchen 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 - 3 3 31 : 12 Godt.
Dedekam 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 - 2 1 18 : 12 Udm. godt.
Falck 3 4 2 1 3 2 2 3 3 - 2 2 4 31 : 12 Godt.
Halling 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 - 1 3 22 : 12 Meget godt.
Hauss 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 - 1 2 31:12 Godt.
Krafft 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 - 4 2 38 : 12 Godt.
Lund 4 3 2 1 2 3 3 2 3 2 - 1 2 28 : 12 Meget godt.
Oftedal 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 - 3 2 29 : 12 Meget godt.

Rygh 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 14 : 12 Udm. godt.
Stenersen 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 16 : id Meget godt.
Vennerød 4 2 1 1 1 2 2 1 2 2 - 2 2 22 : 12 Meget godt.
Warner. 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 - 2 3 26 : 12 Meget godt.
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5 privatister fremstillede sig til klassisk examen artium 
og bestod den: An dr es en, Nicolay August, temmelig godt, 
(41:12); Borchseni u s, Hans Cappelen, godt (36 :12); Borch, 
Johan Jørgen, meget godt (30:12); Lundh, Christopher Anker 
Berg, godt (39:12); Løvenskiold, Otto, godt (36:12).

Til realartium fremstillede sig realgymnasiets øverste 
klasse, 6 disciple, som samtlige bestod examens skriftlige del, 
(men en kontinuerede i et fag i december maaned).

1. Ekboe, Eivind Jensen, Christophersen, f. 2den mai 
1873, søn af skibsreder Niels Hansen Christophersen, Kri
stiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

2. Løvenskiold, Severin Wilhelm, f. 20de juli 1871, søn af 
afd. kammerherre Herman Løvenskiold, Eossum. (Discipel 
af skolen i 6 aar).

3. Pi ro, Elias Heltberg, f. 5te februar 1872, søn af soren
skriver Andreas Christian Joachim Piro, Valders. (Discipel 
af skolen i 4 aar),

4. Sæthren, Nils Rasmus Windern, f. 23de september 1870, 
søn af overretssagfører Ole Peter Schøyen Sæthren, Kristi
ania. (Discipel af skolen i 13 aar).

5. Thorne, Christian August, f 6te august 1871, søn af 
grosserer Karl Thorne, Moss. (Discipel af skolen i 3 aar).

6. Vold, Johan, f. 23de april 1868, søn af gaardbruger Lars 
Pedersen Vold, Vik. (Discipel af skolen i 1 aar).
(Alle disse, undtagen nr. 1 og 4, underkastede sig som krigs

skoleaspiranter den mundtlige examen for undervisningsinspek
tionen).

Examens udfald sees af følgende tabel:
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Hovedkarakter.

Ekboe 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 24 : 13 Meget godt.
Løvenskiold 1 3 4 4 1 4 4 2 4 3 2 3 3 41 : 13 Godt.
Pi ro 4 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 2 3 33 : 13 Godt.
Sæthren 4 4 3 5 1 4 4

6 2 3 3 3 3 2 43 : 13 Tem. godt.
Thorne 4 2 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 22 : 13 Meget godt.
Vold 3 2 4 2 2 3 1 2 4 3 3 3 2 34 : 13 Godt.

2 privatister fremst illede sig til real-artium: Jensen, 
Fridz Fischer, godt (41 : 13) og Syrrist, Asbjørn, godt (40:13); 
(kontinuerede i et fag i decbr.).

Til censorer ved denne skoles examen artium havde kirke- 
departementet beskikket følgende herrer:
I religion: pastor Blaker.
1 norsk og oldnorsk; skolebestyrer M. Gjør.
1 latin: cand. philos. Bratt.
I græsk: cand. philos. Bruene c h.
1 fransk: skolebestyrer Otto Anderssen.
I engelsk: professor Johan Storm.
I historie: overlærer Wall em.
I geografi: overlærer H|e n ri c h s e n.
I naturfag: amanuensis Fridtz.
1 matematik: adjunkt Joh. Friis.

I censuren deltog 
vegne professor Johan

desuden paa undervisningsinspektionens 
Storm og professor Schiøtz.

De af undervisningsinspektionen meddelte opgaver til de 
skriftlige prøver lød saalcdes:

Norsk udarbeidelse:
1. Hvorfor kaldes Holberg den dansk-norske literature fader?
2. Hvilke fordele medfører en fri forfatning sammenlignet med 

enevældet?
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Latinsk oversættelse.
Non ex üna causa, ventos aut invenit aut per diversa dispo- 

suit providentia; sed primum ut aera non sinerent pigrescere, 
sed assiduo motu utilem redderent salubremque animantibus; 
delude ut imbres lerris subministrarent eosdemque nimios com- 
pescerent. Nam modo secum addueunt nnbes, modo didueunt, 
ut per totum orbem pluviae dividi possint. Quid, quod fruges 
percipi non possent, nisi Hatu supervacua, servandis admixta, 
secernerentur? Quid, quod omnibus inter se populis commer 
cium dedit providentia et gentes dissipatas locis miseuit? 
Ingens naturae beneficium, si illud in perniciem suam non 
verteret hominum furor! Nam quod de lulio Caesare vulgo 
dictitatum est, in incerto esse, utrum ilium nasci magis reipu- 
blicae prbfuerit an non nasci, dici etiam de ventis potest : adeo, 
quod utile generi humano natura esse voluit, in perniciem suam 
hominum dementia convertit. Non in hoc providentia ac dis- 
positor ille mundi deus aera ventis agitandum dedit, ut nos 
classes, paries maris occupaturas, complercmus milite armato 
et hostem in mari aut trans mare quaeréremus. Quae nos 
dementia exagitat in mutuum exitium? Vela damns ventis 
bellum petituri et pericuium quaerimus periculi causa. Cum 
evaserimus lot scopulos latentes et insidias vadbsi maris, — 
cum effugerimus involutes nubium caligine dies et nimbos et 
tonitribus horrendas noctes, quis erit huius laboris et metus 
fructus? Bellum scilicet et obvius in litore hostis et trucidandae 
gentes trucidaturac ex maxima parte victorem et antiquarum 
urbium flamma. Parum videlicet ad movies nostras terra late 
patet! nimis delicate fortuna nos tractat! nimis dura dedit 
nobis corpora, felicem valetudinem! Itaque earn us in pelagus 
et vocemus in nos fata cessantia! Miseri, quid quaeritis? 
mortem, quae ubique adest? petet ilia vos etiam in lectulo: 
sed innocentes petat! Occupabit vos in vestra domo: sed occu- 
pet nullum molientes malum!

Engelsk stil.
Karl Edvard Stuart i Skotland.

Efter slaget ved Preston vilde Karl først marschere mod 
London i spidsen for sin lille hær. Havde Karl virkelig kunnet 
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rykke mod hovedstaden, er der al grund til at tro, at det vilde 
have lykkedes ham, idetmindste midlertidig, at gjenvinde sine 
fædres trone. Nu blev han nødt til at folge sine høilændere, 
af hvilke de fleste var gaaet sin vei uden at vente paa orlov. 
Han gjorde gode miner til slet spil*  og marscherede tilbage 
til Edinburgh med alt, hvad han havde tilbage af sin hær. 
Under hans triumferende indtog her afskjød høilænderne, ret 
som det var. sine bosser, og en fornem dame, en af Karls mest 
begeistrede tilhængere, som stod og viftede med sit lomme
tørklæde paa en altan, blev uheldigvis rammet af en kugle. 
Da hun kom til sig selv igjen, var hendes første ord: «Gud 
være lovet, at denne ulykke traf mig, hvis sindelag er kjendt; 
havde den truffet en fiende af prinsen, vilde man have sagt, 
at det var gjort med forsæt».

* Gjøre gode miner til slet spil: put a brave face on the matter.

Matematik.
Ved klassisk examen artium.

I.
Hvad forstaaes ved en potens for de tilfælde, at expo

nenten er et helt tal eller en brøk, positiv eller negativ? Anfør 
og bevis sætningen om at ophoie et produkt til en potens for 
alle de nævnte værdier af exponenten.

Da størstedelen af byens befolkning var hans svorne til
hængere, havde han raad til at være lemfældig mod sine mod
standere. Han opmuntrede de presbyterianske prester, Stuarter- 
nes arvefiender, til at fortsætte med gudstjenesten. Bare en af 
dem ved navn Mae Vicor vovede at optræde paa sin prækestol 
og endog at bede for kong Georg. Karl afholdt sig viselig fra 
at forstyrre ham, og til tak for saa meget maadehold kom 
Mac Vicor, da han holdt sin næste præken, med folgende tillæg 
til sin bøn for kong Georg: «Hvad angaar den unge mand, 
som er kommet blandt os for at søge en jordisk krone, anraaber 
jeg dig om i naade at tage ham til dig og give ham ærens 
krone.»
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II.
En regulær sekskant dreier sig om en af siderne. Det 

fremkomne omdreiningslegeme liar samme kubikindhold som 
en kugle, hvis radius er 3 m. Find sekskantens side.

nr-
Beregn de 3 høider i et triangel A B G, hvori er givet 

siderne:
A B 6,8649 cm.
B C 9,2582 »
A G 8,1783 »

Ved rjealartium.

I.
Hvorledes multipliceres to konvergerende rækker? I hvilket 

tilfælde er multiplikationen tilladt ? Sætningens rigtighed bevises.

11.
En ret kegles fuldstændige overflade (sidefladen 4~ grund

fladen) er k gange saa stor som den indskrevne kugles overflade.
Find sinus til vinkelen mellem aksen og siden. Beregn 

dernæst antallet af grader i buen til den cirkelsektor, som er
holdes ved at udfolde sidefladen.

Ill.

Bestem ligningen for den ellipse, der gaar gjennem punktet 
(12,4), og hvis store akse er dobbelt saa stor som den lille, 
naar dens centrum skal ligge i origo, og den store akse falder 
langs abscisseaksen.

Find ligningen for normalen, der gaar gjennem det givne 
punkt; beregn længden for den korde, som ellipsen afskjærer 
af denne normal.

Fysik.
I.

Om lysets brydning og spaltning.
II.

I et indelukket rum af volum v cm3 befinder sig et fast 
legeme af volum Vj cm3. Rummet er fyldt med luft af H 
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mm. tryk. Sættes det i forbindelse med et lufttomt rum af 
volum v,2 cm3, synker trykket til H,mm. Gjentages forsøget, 
efterat legemet er taget ud af rummet, finder man, at trykket 
synker fra II mm. til H„ mm Beregn legemets volum, naar 
trykkene og volumet v,, er givne, samt dets specifike vegt, naarlege- 
mets vegt p kjendes. I det fundne udtryk indsættes talværdi
erne : H - 760, — 340, H,, = 400, v,, = 3000, p = 2 kg.

III.
Et kalorimeter af messing, der veier 100 g, indeholder 

320 g. vand af 12" C. I vandet heldes 120 g. smeltet bly af 
smeltepunktets temperatur 336" C. Efterat tem pera turlige vegt 
er indtraadt, finder man, at vandets temperatur er steget til 
17.5" C. Gjentages forsøget med den samme vegt bly opvarmet 
til 330" b, bliver kalorimetret alene opvarmet til 15.5” C.

Beregn deraf blyets specifike varme og dets smeltevarme. 
Messingens specifike varme er 0,09i.

Projektionstegning.
Et regulært tetraeder hviler paa det horisontale projektions

plan med en af sine sidekanter saaledes, at retningen af denne 
sidekant danner en vinkel paa 75° med grundlinjen, og den 
modstaaende sidekant ligger horisontalt. Tetraedrets sidekanter 
er 9 cm. lange.

Tetraedret skjæres af et plan, som med horisontalplanet 
danner en vinkel paa 30°, og hvis horisontale trace danner en 
vinkel paa 45° med grundlinjen og har en afstand af 5 cm. fra 
midtpunktet i tetraedrets horisontalprojektion.

M iddelsxole-examen 1891.

Kristiania middelskolers examenkommission 1891 bestod 
af følgende: rektor Müller (Kr.a katedralskole, formand); 
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skolebestyrer Jespersen (Kr.a borgerskole, viceformand); 
skolebestyrer 11. ofgaard (Aars og Voss’s skole); skolebe
styrer Anderssen (Anderssens skole); skolebestyrer Gjør 
(Gjertsens skole); skolebestyrer Gundersen (Gundersens skole); 
skolebestyrer Ræd er (Oslo latin- og realskole); skolebestyrer 
Sørensen (Sorensens skole); skolebestyrer Berle (Frøken 
Bauers skole); skolebestyrer Thor (Den nye middelskole for 
piger); frøken Maurer (Frøken Falsens skole); skolebestyrer 
Nickelsen (Nickelsens skole); skolebestyrer Lyché (Nissens 
skole); fru Ragna Nielsen (Ragna Nielsens skole).

Kirkedepartementet beskikkede følgende herrer til censorer 
ved denne skole:
I religion; inspektør Corneliussen.
I norsk: skolebestyrer Pauss, pastor Konrad Dahl og 

cand. mag. Danielsen.
I latin: cand. mag. Rø nn eb er g.
I tysk: cand. philos. Bekkevold.
I engelsk: fru Ragna Nielsen.
I fransk: frøken F r o 1 i ch.
1 historie: skolebestyrer Ræd er.
I geografi: cand. philos. Siewers.
I matem.: adjunkt L. Larsen.
I naturfag: amanuensis R. Fridtz.
I tegning: landskabsmalerneBar 1 ag og cand. real. A. Petersen.
I skrivning; lærer 0* Gran.

A f skolens elever fremstillede 64 sig til middelskole- 
examen, nemlig paa latinlinien 28, af hvilke 26 bestod, og paa 
engelsklinien 36, af hvilke 34 bestod examen:

A. Paa latiniinjen.
1. Arnesen, Finn hovedkarakter udmerket godt (1.43)
2. Aubert, Leonhard —=— udmerket godt (L.. J
3. Bonne vie, Kristian —=— meget godt (1.57)
4. Brynie, Aksel —=— meget godt (L93)
5. Collett, Emil —-— meget godt (2.07)
6. Hall, Sigurd ------ meget godt (2.46)



1891] V. Afgangsexamina 1891. 45

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hartmann, Wilhelm hovedkarakter meget godt (1.64)
Heuch, Lauritz —=— meget godt (2.1X)
Hoff, Johan —=— meget godt (1.75)
Holland, Wilhelm —=— meget godt (2.43)
Huitfeldt, Hans —— meget godt (1.86)
Hygen, Johannes —=— meget godt (1.68)
Jensen, Johannes —=— godt (2.54)
Kyhring, Johan —*— godt (2.s9)
Moe, Olaf — — udmerket godt (1,32)
Oftedal, Lars — udmerket godt (l.4ß)
Onsum, Einar —=— udmerket godt (1.36)
Peterson, Hans —=— meget godt (2.u7)
Polaczek, Carl — meget godt (2.4G)
Prydz, Rolf . —udmerket godt (1.5„)
Solbu, Einar — meget godt (2.39)
Sonerud, Ragnar —=— meget godt (2.35)
Sparre, Olaf —meget godt (1.61)
Torgersen, Peter —=— meget godt (1.9G)
Voss, Jacob —=— godt (2.54)
Wang, Trygve —meget godt (2.21)

• B. Paa engelsklinjen.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Beer, Anders hovedkarakter godt (2.9C)
Bjørnstad, Thoralf —meget godt (l:90)
Borch, Peder —meget godt (l.s7)
Dybwad, Thomas —-— udmerket godt (1.43)
Ellingsen, Hans —-— godt (2.71)
Foss, Trygve —-— meget godt (2.33)
Gleditsch, Thorleif — meget godt (2.u0)
Hansen, Aksel —=— godt (2.90)
Hellesen, Karl — meget godt (2.36)
Hærem, Daniel —=— meget godt (1.73)
Jacobsen, Hans —meget godt (2.„9)
Johnsen, Kristian —=— meget godt (1.93)
Knutsen. Nils —*— meget godt (1.7O)
Krohg, Fredrik —=— godt (3.0n)
Larsen, Carl — meget godt (1.63)



latingymnasiet, nr. 5—7, 25, 28, 32, 34, 40, 42, 44, 48f 55, 58 
i realgymnasiet; nr. 8 og 13 gik over til andre skoler; nr. 29, 
30; 35, 39, 46. 50, 60 til handelsgymnasiet; nr. 36, 45, 52, 53 
til den tekniske skole; de orvige gik over til forskjellig praktisk 
virksomhed.
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42. Lund, Hugo hovedkarakter meget, godt (2.13)
43.
44.

Olsen, KaiJ —
Roll Hansen, Didrik —meget

godt (2.53)
godt (1.93)

45. Schmidt, Bertram — meget godt (1.97)
46.
47.

Svenningsen, Sigurd —=—
Tveten, Gustav —=— meget

godt (2.,G) 
godt (2.46)

48.
49.

Wyller, Jakob ——
Berg, Nils —s— meget

godt (2.a7)
godt (2.4g)

50. Due, Jens —=— meget godt (2.13)
51.
52.

Frost, Wilhelm —♦—
Larsen, Lars —=— meget

godt (2.68) 
godt (1 S3)

53. Norbye, David —=— udmerket godt (I.« 7)
54.
55.

Olsen, Sigurd —=—
Ringnæs. Andreas —•— meget

godt (2.a4) 
godt (2.0 5)

56. Schult, Christian —-— meget godt (2.0 5)
57. Sohlberg, Einar —-— meget godt (2.„7)
58. "Soderberg, Wilhelm —=— meget godt (1.67)
59. Sølvsberg, Helge —-— meget godt (l.S6)
60. Willumsen, Wilhelm —=— meget godt (2.13)

Af disse elever blev nr. 1—4, 9 — 12, 15—24 optagne i

Af privatister fremstillede sig til exarnen paa engelsk
linjen 17, som alle bestod den:

1. Andersen, Alfred hovedkarakter meget godt (2.ao)
2. Bjørnskaug, Ludvig —*— meget godt (2.36)
3. Dahl, Kristian —=— meget godt (2.36)
4. Davidson, Hagbarth —=— meget godt (i.a7)
5. Fossum, Anna —♦— meget godt (2.lt)
6. Fægri, Marie — — meget godt (2.39)
7. Fægri, Ole —=— meget godt (1,<JG)
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8. Guldbrandsen, Anna
9. Knardal, Hans

10. Kristiansen, August
11. Larsen, Emil
12. Larsen, Oskar
13. Lundquist, Alfred
14. Loken, Asbjørn
15. Næss, Gudrun
16. Pedersen, Signe
17. Waseng, Senerin

hovedkarakter meget godt (1.6S)
------ ~ godt (2.5O)
— =— -meget godt (1.5O)
— =— meget godt (2.18)
— s— meget godt (1.75)
— meget godt (1.79)
— '— meget godt (1.75)
— ’— meget godt (1.75)
—meget godt (2.(,5)
— meget godt (2.14)

Opgaverne ved middelskoleexamen var følgende:

Norsk stil.
Fortæl om Norges fiskerier.

Tysk stil.

Den berømte Digter Walter Scott fortæller følgende fornøi- 
elige historie fra sine skoledage: Der gik i samme klasse som 
jeg en begavet gut, som bestandig var den første i klassen. 
Jeg gjorde mig al umag for at komme forbi ham, men forgjæ- 
ves. Men en dag merkede jeg, at han stadig pleiede at lege 
med en knap, som han holdt mellem fingrene, naar en lærer 
gjorde ham et spørgsmaal. Kunde jeg bare faa fat i den knap, 
tænkte jeg, skulde jeg have spillet vundet. En dag lykkedes 
det mig at tage knappen fra ham, uden at han merkede det. 
Da saa læreren gav ham et spørgsmaal, famlede han efter 
knappen, og da han ikke fandt den, begyndte han at stamme 
og kunde ikke svare. Saa gav læreren mig det samme spørgs
maal, og jeg gav straks det rigtige svar. Allerede samme dag 
blev jeg sat paa den første plads, og den beholdt jeg bestandig 
siden. Men jeg kan ikke negte for, at jeg havde en urolig 
samvittighed, hvergangjeg tænkte paa knappen; jeg turde aldrig 
omtale for min kammerat det puds, jeg havde spillet ham.
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Engelsk stil.
Under den sidste krig mellem engelskmændene og fransk- 

mændene var en trommeslager i den engelske arme, ikke mere 
end 15 aar gammel, en aften gaaet udenfor den engelske leir. 
Han merkede ikke, at han var kommet for nær den franske 
hær, før en skildvagt befalede ham at stanse; men istedenfor at 
gjøre det tog han flugten. Han blev imidlertid indhentet af 
nogle soldater, taget til fange og ført for den franske general, 
som mistænkte ham for at være en spion. Da man spurgte 
ham, hvem han var, svarede han: «Trommeslager i engelsk 
tjeneste». Da han ikke blev troet, blev der sendt bud efter 
en tromme, og generalen bad ham om at slaa paa tromme, 
hvilket han ogsaa gjorde. Da franskmandens mistanke endnu 
ikke var fuldkommen beroliget, bad han ham om at slaa retræt1). 
«Retræt, min herre», svarede den modige gut; «ingen engelsk
mand ved, hvad det er!» Den franske general syntes saa godt 
om dette svar, at han oieblikkelig satte trommeslageren i fri l ied 
og skrev til hans general, idet ban roste hans uforfærdethed.

Latinsk stil
Om Labie nu s.

Der var mellem Labienus og tienden en flod med meget 
høie bredder. Dorat der kunde blive anledning til at kjæmpe, 
maatte denne passeres-) af en af dem3) Men han havde 
hverken selv isinde at gjøre dette eller troede, at tienden af 
egen drift4) vilde vove det. Han brugte da følgende5) 
list6) for at lokke dem til at gaa over. Han sammenkaldte 
soldaterne og underrettede7) dem om, at han, eftersom der 
ikke var noget haab om hjælp, havde besluttet at bryde op 
med leiren den folgende nat. Da dette, saaledes som han 
havde forudseet, straks blev meldt til tienden af de galler, som

Retræt ~ retreat.
2) At passere: transire. — 3) Alteruter. — D Sponte. — 6) Hic. — 
®) Artifidwn. — ~) Certiorem facere.



1891] V. Afgangsexamina 1891. 49

var i den romerske leir, befalede han soldaterne at drage bort 
med større larm og ilfærdighed '), end de pleiede, idet han 
haabede, at fienden derved vilde fatte mistanke2) om, at 
romerne flygtede af frygt. Forledede herved førte fjenderne 
sine tropper over floden og blev under overgangen3) ned- 
sablede.

Regning og konstruktionstegning.
Formiddag.

I. En mand kjøber fra Danmark 75 snes æg efter en pris 
af kr. 0,70 pr. snes. Fragt og andre udgifter beiober sig til 
kr. 3.50.

Ved ankomsten viser det sig, at 10 snes er knust, saa de 
ikke kan sælges. Af resten sælges 12A snes, der ser mindre 
godt ud., for kr. 0,80 pr. snes, medens de øvrige, der er friske, 
sælges efter vægt.

Til hvilken pris pr. kilogram sælger kjøbmanden de sidste, 
naar han ialt har en fortjeneste af 165 pot. af sit havte udlæg, 
og naar 20 snes af de friske æg veier 22 kg.?

II. Man har en guldlegering, der veier 50 gram og er af 
finheden 784 (det vil sige at 1000 gram legering eller metal- 
blanding indeholder 784 gram rent guld). Ved tilsætning af 
rent guld ønsker man at lave en legering af finheden 800. 
Hvormeget rent guld maa tilsættes?

Eftermiddag.

III. Fladeindholdet af et cirkelsegment, hvis bue indeholder 
60°, er 3.27 m.- stort. Beregn cirkelens radius med saa stor 
nøjagtighed, at feilen bliver mindre end en halv decimeter. 
Hvis logarithmer ikke benyttes, sættes z = 3,14.

IV. Konstruer et retvinklet triangel hvis hypothenus er

D Trepidatio. — *) Suspicari. — 8) Kan udtrykkes ved præs. part, af 
transire.

4
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8 cm. og hvori perpendikulæren fra den rette vinkels toppunkt 
paa hypothenusen er 3 cm. Konstruer derpaa (uden hjælp af 
beregning) et med samme ligedannet triangel, hvori høiden paa 
hypotenusen er 5 cm. Vis tilsidst, hvorledes hypotenusen i det 
sidste triangel ogsaa kan findes ved beregning.

Projektionstegning.
Følgende af læreren optillede figurer aftegnes i grundrids 

og oprids:
Et 6-kantet prisme ligger paa det horisontale projektions

plan saaledes, at aksen danner en vinkel paa 75° med vertikal
planet. Ovenpaa dette ligger en 3-kantet pyramide med aksen 
parallelt med det vertikale projektionsplan. Midtpunkterne af 
begge akser ligger i en og samme perpendikulær og i en af
stand af 7 cm. fra vertikalplanet.

Prismets længde og pyramidens høide er begge 10 cm. 
Grundfladernes større radier er i begge legemer 2,5 cm.

VL Om skolepenge og fripladse.
Skolepengene udgjør:

Maanedlig. Aarlig. 
For 1ste smaaklasse fra 1ste september 4 kroner 44 kroner.

- 2den — - 1ste august. . . 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 finder ikke sted. Ved be
talingen afrundes altid til femmere af øre, saa at der f. eks. 
istedenfor 33£ betales 35 og for 66| betales 65 øre.

Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen, indbe
tales den første læsedag i hver maan|ed.
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Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, 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. I ethvert fald er han forpligtet til at betale 
skolepenge for 2 maaneder foruden den, hvori udmeldelsen fin
der sted. Enhver discipel, som jer anmeldt til exa
men artium eller til middelskolens afgangsexamen, 
betaler skolepenge til skoleaarets udgang (31te 
juli).

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

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

Renterne af John Heuch’s legat (oprettet ved gavebrev af 
28de mai 1873) tildeltes den 5te april f. a. Tho r 1 e if Pau 1- 
sen, elev af 3dje smaaklasse.

VIL Blandede meddelelser.

Uddrag af skoleregierne.
De. som indmelder sine børn i skolen, vedtager derved for 

sit vedkommende de i skolen gjældende regler, blandt hvilke 
særlig merkes følgende:
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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 møde 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
relsen.*)

3. Skolens disciple maa ikke røge tobak paa byens gader eller 
pladse eller andre offentlige steder; heller ikke maa de 
besøge 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 uf andre selskabelige 
foreninger, maa de dertil have bestyrelsens samtykke. De 
maa ikke uden bestyrelsens tilladelse paa nogen maade 
optræde offentlig (f. eks. ved dramatiske forestillinger, kon
certer, turn fester m. m.).

♦) Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder har 
maattet forsømme, uden at det har været muligt forud at give skolen 
underretning og indhente dens samtykke, da maa der i den medde
lelse, 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 Kristi
ania borgerskole, Nissens skole, Aars og Voss’s skole og Gjertsens 
skole, dateret 19de december 1872).



Trykt i II. Tangens bogtrykkeri.


