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I. Lærerpersonalet.

Fra skoleaarets begyndelse fratraadte overlærer Henrich sen, 
som havde været lærer her ved skolen i 13 aar, men hvis ar
beide ved den tekniske skole ikke tillod ham at fortsætte læn
ger; ligeledes fratraadte ritmester Wettre efter 7’/« aars virksom
hed sin post paa grund af udvidet arbeide ved den gymnastiske 
centralskole; i hans sted blev ansat premierløjtnant Carl Håkon 
Christian Halvorsen, f. ,4/ö 1866, klassisk ex. art. 1884 
meget godt (27:12), officersexamen 1888 (1.94); gjennemgaat 
den gymnastiske centralskole i Kristiania og centralinstitutet i 
Stockholm; var i 1890—1892 hjælpelærer ved den gymnastiske 
centralskole.

Fra 15 de mai fratraadte efter 6 aars virksomhed ved skolen 
hr. Drivdal som ansat ved Kristiania folkeskoler (se s. 5).

Forøvrigt har de faste lærere været de samme som for, 
nemlig:

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

fra 1864, bestyrer fra 1880.

Inspektør:
4. Johannesen, Ole, cand. philos., f. 1846, lærer fra januar 

1875, inspektor fra 1881.

De øvrige lærere:
5. Wang, Halfdan, kaptein, f. 1839, fra august 1865.
6. Schjoth, H., cand. mag., overlærer, f. 1844, fra august 

1867.
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7’
8.
9-

i o.
11.

12.

Thorsen, E., seminarist, f. 1845, fra august 1873.
Aubert, Andreas, cand. theol., f. 1851, fra august 1877.
Spjeld næs, N., seminarist, f. 1841, fra august. 1878. 
Clausen, Peter, turnlærer, f. 1836, fra august 1883. 
Heyerdahl, Eivind, cand. mag., f. 1861, fra august 1886. 
Jacobsen, M. Bjonness, cand, theol., f. 1863, fra august 
1886.

r3-
14.

Arnesen, Haakon, prest, f. 1863, fra august 1888.
Birkeland, Kristian, cand. real., universitetsstipendiat.

z5- 
16.
*7- 
18.
19.
20.

24.

26.
27.
28.

29.
3°-

f. 1867, fra august 1889*).  
Buch, N., cand. mag., f. i860, 
Hoick, K. K., cand. mag., f. 1863, 
Lunde, L., kaptein, f. 1861:, 
Schulz, II. C., seminarist, f. 1872. 
Waage, L., cand. mag., f. 1868, fra august 
Aars, Kr. Birch-Keichenwald, cand. 
theol., f. 1868, 
Alexander, A., cand. real., f. 1870, 
Andresen, M., cand. real., f. 1869, 
Engstrom, V., stud, real., f. 1865, 
Knap, C., cand. mag., f. 1867, 
Skatvedt, O. J., seminarist, f. 1869, 
Svensen, S. A., cand. theol., f. 1863, 
Var, H. A., cand. mag., f. 1867. 
Bretteville Jensen, S., cand. theol., 
f. 1869, 
Glcditsch, Th. J., cand. mag., f. 1868, 
Haffner, E., cand. real., f. 1869, 
Smith, FL W. I)., cand. mag., f. 1863,' 
Weisse, F., cand. mag., f. 1866.

*) Var borte fra skolen 1892—1894; se aarsberetningen for 1892—1893 
side 31.

fra august 
1890.

1891.

fra august 
1892.

fra august 
1893.

2 T .

Halvorsen, Carl, premierloitnant, f. 1866, fra august 1894.

Lærerinder:
34. Frøken Agnes Holstad, f. 1842, fra august 1875.
35. » Sigrid Aars, f. 1870, fra april 1892.
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Midlertidige ansættelser og vikariater. Kand. Alexander 
har i hele skoleaaret opholdt sig i udlandet for sine studiers 
skyld. Dels af den grund, og dels fordi det ved skoleaarets be
gyndelse viste sig nødvendigt at dele realgymnasiets iste klasse 
i tre parallele klasser og tillige at dele 6te middelklasse b i to 
partier i matematik, blev de herrer cand. real. Alfsen, cand. 
real. Aime, cand. real. Gran, cand. real. Ramm og cand. mag. 
Hals ansat som lærere for skoleaaret. Pastor Bakke (se forr. 
aarsberetning s. 25) har ogsaa i dette skoleaar fortsat sin reli
gionsundervisning i gymnasiet for at fore de to klasser som han 
overtog ved pastor Ecktells fratrædelse i februar 1894 frem til 
afgangsexamen.

Kandidat Weisse, som havde tjenstledighed for et studie
ophold i udlandet fra august 1894 til januar 1895, og hvis timer 
var henlagt til en af de andre faste lærere, overtog efter sin 
hjemkomst alle kandidat Vårs timer, da denne havde permission 
for resten af skoleaaret.

Universitetsstipendiat Birkeland maatte i slutningen af no
vember atter afbryde sin virksomhed ved skolen, paa grund af 
en studiereise til udlandet; i hans sted har cand. real. Holtsmark 
vikarieret i resten af skoleaaret.

Kandidat Bretteville Jensen var syg i begyndelsen af skole
aaret og havde tjenstledighed for et studieophold i udlandet fra 
midten af september til 15de februar; hans vikar var cand. theol. 
Brandrud, som senere jevnlig har vikarieret under andre lære
res forfald samt i en del af hr. Drivdals timer efter dennes fra
trædelse (se s. 3).

Under skolebestyrer Aars’s sygdomsforfald vikarierede uni
versitetsstipendiat, senere skolebestyrer, Østbye i de fleste af 
hans timer fra midten af september til udgangen af oktober, og 
derefter i nogle uger cand. mag. Meyer.

Under inspektor Johannesens sygdomsforfald i september- 
november maaned vikarierede først hr. Birkeland, siden kaptein 
O. Færden og kaptein J. Færden i hans limer.

Fra 15de mai har cand. mag. Paulsen og sløidlærerne 
B o 1 m e og Pedersen vikarieret som lærere i sløid.
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Kortere vikariater har været besorget af de teologiske 
kandidater Weider og K var vin g, realkandidat Ekenæs, fru. 
R. Blehr og enkelte andre.

Skolens kasserer og bestyrelsens sekretær er siden 1873 
E. Thorsen (side 4), skolens læge siden 1893 doktor A. 
Mageissen, og dens vagtmester siden 1865 H. .Andresen.

IL Disciplene.

A. Disciplenes antal i september og april maaned.
September 1894. April 1 89

Smaaskolen: kl. i 30 • . . . 31
» 2 24 . • • • 25
» 3 (a. b.) 35 • 3 5

Middelskolen: kl. i (a. b.) 3 55
» 2 (a. b.) 51 • • • • 52
». 3 (a. b.) 5« • • • • 52
» 4 (a. b.) 5 7 55
» 5 (a- b-) 57 • 5 4

6 (a. b.) 47 • 5 3
I .atingymnasict: kl. i 13 • • • • 13

» 2 18 . ... 18
3 11 . . . 13

Realgymnasiet: kl. i (a. b. c. *) 6 3 • • • • 65
• » 2 (a. b.*:^ 35 • • • * 32

» 3 2 3 . . . 24
5b7 577

*) i R. G. c. (13 elever) har i fællesfagene været sammen med 1 L. G. 
('13 elever).

**) 2 R. G. b. (8 elever) har i fællesfagene været sammen med 2 L. G. 
(18) elever.
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B. Disciplenes 
klasser vec

gjennemsnitsalder
1 begyndelsen af

i de forskjellige 
skolcaaret:

Smaaskolen: kl. i (normalalder 6 aar) 64/i2
» 2 ( — 7 » ) 7712
» 3 ( .— 8 » ) 8712

Middelskolen: » i ( — 9 » ) 9712
» 2 ( - 10 » ) io7ia
» 3 ( — 11 » ) ^7.2
» 4 ( — i 2 » ) 127ig
» 5 ( — 13 » ) x37/i2
» 6 ( — 14 » ) 14712

Latingymnasiet: kl. i ( — 15 » ) 15712
2 ( - 16 » ) i6712

» 3 ( — 17 » ) ^‘1^
Realgymnasiet: kl. i ( — 15 » ) 16

» 2 ( — 16 » ) i77t2
» 3 ( 17 » )

C. Disciplenes fordeling efter hjemstavn: 
Fra Kristiania . . . . 467

» andre byer .... 39
» landdistrikterne . . 71 *)

*) Af disse har de 29 sine hjem saa nær Kristiania, at de bor hjemme og 
daglig reiser til byen.

Tilsammen 577.

III. Fag- og timefordelingen.
Omstaaende tabeller viser, hvorledes fagene i de forskjellige 

klasser har været fordelt mellem lærerne. De ved lærernes navne 
tilføiede tal betegner fagets ugentlige timetal i klassen; herved 
er dog at merke, at skole-»timerne« er kortere end virkelige timer. 
Fra 1889—90 er den længste daglige skoletid 5^3 time; istelæse- 
time udgjør 50 minuter, og de øvrige hver 3/4 time, og i det 
hele anvendes 3/-i time til friminuter mellem timerne.
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Ä. Latin- oi
(d. e. gymnasierne ot

Religion, i
1

Norsk. Tysk. Latin eller 
engelsk. ;

Græsk eller Fransk ell 
tegning1), [skrivning2)

3 L. G. Bakke 2
i

Hofgaard 4 Knap 9 Aars 8 Waage 2

3 R. G. Bakke 2 Hofgaard 4 Hoick 5 Haffner I
Spjeldnæs 1 Knap 2

2 R. G. a. Arnesen I Hofgaard 4
_ i

Voss I Gleditsch 6 Haffner i
Spjeldnæs I Waage 2

2 R. G. b. Arnesen 1
Aubert 2
Waage 2

Aars 1 Hoick 5 Haffner I
Spjeldnæs 1

Waage 2
2 L. G. Svensen : Var io,!) Knap 8

1 R.G. a. K. Aars I Aubert 3 Voss I Knap 5 Spjeldnæs 2 Hoick 4

1 R. G.b. Arnesen 1 K. Aars 3 Voss I Waage 5 Spjeldnæs 2 Gleditsch 4

1 R. G. c.
J- K. A ars t
1

' Aubert 3 • Smith t
Hals 5 Spjeldnæs 2

. Waage 4
1 L. G. Smith 10 Var 7 ß)

6 M. a. Jacobsen 2
■ ■

Aubert 3 s) Voss 3 4) Var 7 «)
Knap 5 Spjeldnæs 1 Hals 4

—:

6 M. b. Svensen 2 Arnesen 33) Voss 45) Hoick 5 3) Spjeldnæs 1 Waage 4

5 M. a. Jensen 2 Jensen 3 Hofgaard 5 Waage 5 Spjeldnæs I

5 M. b. Arnesen 2 Aubert 3 Heyerdahl
44)

Var 7°)
Gleditsch 5 Spjeldnæs 1 ■

4. M. a. Jacobsen 2 Jensen 4 Heyerdahl
44)

Smith 8
i Waage 5 Spjeldnæs 2 Thorsen i

4 M. b. Jacobsen 2 Aubert 4 Smith 5 Gleditsch 5 Spjeldnæs 2 Thorsen 1

1) Nemlig i latingymnasiet græsk, ellers tegning.
") Nemlig i 4 M. skrivning, ellers fransk.
3) Desuden 1 t. for dem som ikke læste fransk.
4) Desuden I t. særskilt for engelsklinjen.
s) Desuden 1 t. for de elever af 6 M. a. og b. som ikke læste fransk
6) Fra slutningen af januar maaned Weisse (se s. 5).



ealafdelingen.
de—6te middelklasse).

Historie. Geografi. Naturfag. Matematik 
og regning. Gymnastik. Sang. Sloid.

lleditsch 3 Johannesen 
3

1 la
lv

or
se

n 3

Buch I

Schjøth 3 Haffner I Andresen 5
Engstrøm 1

Johannesen
6

Schjøth 3 Alfsen I Andresen 5
Alfsen I

Johannesen
6

Buch IHoick 3 Alfsen i Gran 5 Ha fin er 6

Haffner 3

K. Aars 3 Hoick 2 Andresen 5 Johannesen
5

■--
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---

H
al

vo
rs

en
 3Hoick 3 Gran 2 Holtsmark

S1) Alfsen 5

K. Aars 3 Hofgaard 2 Gran 5
Alme 5 I

Haffner 2

Gleditsch 3 Gleditsch 2 Engstrøm 2 Lunde 6 2)

Ila
lv

or
se

n4
 4)

 

__
__

__
__

__
_

1

Arnesen 3 Haffner 2 Engstrøm 2 Andresen 63)

Jacobsen 3 Jacobsen 2 Andresen 3 Haffner 6
1

H
al

vo
rs

en
 3

4j

Buch I

Drivdal og
Skatvedt 2

Jensen 3 Gleditsch 2 Andresen 3 Haffner 6 Drivdal og
Skatvedt 2

Jacobsen 2 Hoick 2 Alfsen 2 Alfsen 5 1

I l
al

vo
rs

en
 3

5)

Buch t
Drivdal 2

Jacobsen 2 Hoick 2 Alfsen 2 Alfsen 5 Drivdal 2

’) Fra november 1894 (tidligere Birkeland, se s. 5).
2) Desuden 1 t. for dem som ikke læste fransk. Klassens kvindelige elever har 

i mat. dannet et særskilt parti med Kamin som lærer.
3) Desuden 1 t. for dem som ikke læste fransk.
4) Deraf I t. fælles for 6 M. og 5 M.
6) Sammen med 3 M.

I
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B. Fælles-
(d. e. 1ste 3dje middel-

Religion. Norsk. Tysk. Historie. Geografi. Natur
historie.

3 M. a. Jacobsen 3 Jensen 5 Jensen 6 Jacobsen 3 Spjeldnæs Engstrøm

3 M. b. Arnesen 3 Heyerdahl
5

Heyerdahl 
6 Arnesen 3 Spjeldnæs Engstrøm

2 M. a. Drivdal 3 Heyerdahl
5

Heyerdahl
' 6 Drivdal 2 Smith 3 Engstrøm

2 M. b. Spjeldnæs 
3

Svensen 5 Svensen 6 Skatvedt 2 Alfsen 2 
■ _ __ ____ __

Haffner 2

1 M. a. Erk.
Molstad 3 Holstad 8 Molstad 3 Molstad 2 Holstad i

1 M. b. Drivdal 3 Schulz 8 Jacobsen 3 Engstrøm 2 Engstrøm 
l

3 S. a. Frk.
S. Aars 3 S. Aars 9 S. Aars 4 S. Aars 3

3 S. b. Svensen 3 Svensen 9 Svensen 4

- Uj
Svensen 3

2 S. Skatvedt 3 Skatvedt 9 Skatvedt 3

1 S. Schulz 3 Schulz 9



afdelingen.
dasse og smaaskolen).

') Sammen med 4 M.

Regning. Skrivning. Tegning. Gymnastik. Sang. Sloid.

Thorsen 5 Wang 2 Spjeldnæs 2
Halvorsen 3')

Drivdal 2

Alfsen 5 Wang 2 Spjeldnæs 2 Drivdal 2

Drivdal 3 Wang 2 Spjeldnæs 2
Clausen 3

Drivdal 2

Alfsen 3 Wang 2 Spjeldnæs 2 Skatvedt 2

Engstrøm 4 Molstad 4
Halvorsen 3 Buch I

Drivdal og
Skatvedt 2

Thorsen 4 Wang 4
• Drivdal og

Skatvedt 2

S. Aars 4 S. Aars 3

Thorsen 4 Holstad 3

Skatvedt 5 Wang 4

Schulz 6 Schulz '6
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IV. Undervisningen.

Skoleaarct begyndte efter ferierne den 24de august (for iste 
smaaklasse iste september) og sluttede med aarsfesten efter exa
men den 6te juli (smaaskolen den 29de juni). Her meddeles en 
oversigt over hvad der er gjennemgaat i de forskjellige fag.

I. Smaaskolen ).*

*) Det ugentlige timetal er for smaaskblens. 2 første klasser 34, tor 3dje 
klasse 26; men med de forkortede skoletimer (se side 7) er i Iste 
smaaklasse, som har ’/2 dine fri midt paa dagen, de 4 skoletimer med 
fradrag af friminuterne lig 23/t> i 2 den og 3dje klasse lig 3 virkelige 
timer; 3dje klasse har 2 dage 5 skoletimer lig 33/4 time. Midt i hver 
time anvendes en liden stund til gymnastiske øvelser eller sang.

**) i)a de lærebøger som for tiden bruges i smaaskolen, ikke altid er 
nævnt i planen, opføres de her:

I religion iste og 2den klasse ingen bog, 3dje klasse Vogt En 
liden bibelhistorie, Landstads salmebog.

I norsk iste klasse Holst og Rogstads ABC, Holsts lette læsestykker 
for barn: 2den og 3dje klasse Erichsen og Paulsens Norsk læsebog, 
2den del.

I historie ingen bog.
I geografi 2den klasse Hofienbergs kart over Norge og Sverige 

(i6 øre); 3dje klasse Marie Kroghs Schema til geografien og Johannes 
Holsts Norsk geografisk skoleatlas.

Paa enkelte, mindre væsentlige punkter nær har man alle
rede i dette skoleaar gjennemfort følgende i lobet af de sidste 
17, aar udarbeidede nye undervisningsplan for smaaskolen**):

Religion.
1ste klasse. 3 timer.

Undervisningen knyttes til de forestillinger barnet bringer 
med sig fra hjemmet om Gud som vor faderlige ven og beskytter, 
alle tings skaber og opholder, der kun vil det gode og ikke 
taaler nogen synd.

Af bibelhistorien fortælles paa en barnslig maade de vig
tigste begivenheder af det gamle og det nye testamente. Man gaar 
frem efter tidsfølgen, men uden at lægge an paa historisk sammen



hæng; hver enkelt fortælling meddeles for det værd den har i 
sig selv.

Af det gamle testamente fortælles omtrent i samme udstræk
ning som i Vogts lille bibelhistorie fra skabelsen til Mose fodsel. 
Af det nye testamente Maria bebudelse og Jesu fødsel, de vise 
fra østen, Jesus som barn i templet, Jesu daab, Jesu under
gjerninger, Jesus lærer sine disciple at bede, velsigner de smaa 
børn, Jesu indtog i Jerusalem, hovedtrækkene i Jesu lidelseshistorie, 
opstandelse og aabenbarelser for disciplene, Jesu himmelfart. Disse 
nytestamentlige fortællinger slutter sig for størstedelen til de store 
høitider jul og paaske.

Til fortællingen knytter sig samtale, som dog ikke har til 
hensigt at være forberedende katekisme-undervisning. Børnene 
fortæller igjen.

Der læres og synges nogle salmevers og andre religiøse 
smaasange. Salmeversene kan vælges blandt følgende hos Land
stad: nr. 8—130—138 v. i—2 og 10 — 330 v. 2 — 351 
v. i — 580.

2den klasse. 3 timer.
Fortælling, samtale og gjenfortælling som i iste kl.
Af det gamle testamente: Mose fodsel og kaldelse, udgangen 

af Ægypten, vandringen i ørkenen, Josva, dommerne, Rut, Eli 
og Samuel, Saul, Davids historie, Salomo og rigets deling.

De nytestamentlige fortællinger i sammenhæng til og med 
pinse-evangeliet, dog fremdeles med forbigaaelse af følgende: Jesu 
fristelse og Jesus begynder sin gjerning, Jesus vælger sine apostler, 
hans samtaler med Nikodemus og den samaritanske kvinde, samt 
Jesu fiender. Af lignelserne medtages: Den barmhjertige samari
tan, den rige bonde, den ubarmhjertige medtjener, den forlorne 
son, den rige mand og Lazarus.

Salmer til udvalg; 18 v. 1 — 23 v. 4 — 26 v. 1 — 47 
— 91 — I3I v- 1 og 3 — 150 — 332 v. 6—351 — 436 v. 
i—5 — 605 v. 2 — 611.

3dje klasse. 3 timer.
Bibelhistorie: Det gamle testamente efter Vogts lille bibel

historie. Børnene faar nu lekser hjemme, men altid først efter 
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gjcnnemgaaelse paa skolen. Ved karttegning paa vægtavlen ind
føres' børnene i det nødvendigste af den bibelske geografi, ligesom 
der nu stilles større fordringer til den historiske sammenhæng. 
Før de store høitider fortælles atter, efter evangelierne, om de 
begivenheder som de knytter sig til, og synges tilsvarende salmevers.

Katekisme: Undervisningen er udelukkende mundtlig, og 
kun katekisme-teksterne, ikke Luthers forklaring, medtages. Særlig 
vegt lægges paa gjenncmgaaelsen af budene, og undervisningen 
maa anlægges saaledes, at den faar betydning for barnets eget 
daglige liv. Troens artikler gjennemgaaes efter det historiske ind
hold uden dogmatisk begrebsudvikling. Bønnen.

Salmer til udvalg: 19 v. i — 2 — 22 — 65 — 94 — 126 
“ ’36 — 175 —333 v. 1—3 —344 — 345 v. i —414 — 451 
v. 1—4. Salmeversene kan nu gives som lekse efter gjennem- 
gaaelse paa skolen.

Norsk.
1ste klasse. 11 timer.

Ved samtale med børnene om kjendte gjenstande, ved fore
visning af billeder, ved lette og anslaaende fortællinger og eventyr 
søger man at klargjøre deres begreber og udvide deres forestil
lingskreds. Børnene holdes til at fortælle igjen og udtrykke sine 
tanker i et ordentligt sprog.

Ved læseundervisningen anvendes lyd- og skrive-læsemetoden, 
og planen i ABC-en følges. Børnene anskaffer først bog naar 
lydene og en del lydforbindelser er indøvet. Hertil vil vel med- 
gaa de første to—tre maaneder. Der kræves ren og lydrigtig ud
tale, hvorfor man fra først af saa meget som muligt kun indøver 
lyd forbindelser hvor lydene og deres betegnelse falder sammen, 
og selv hvor dette ikke er tilfælde, udtales ordene lydrigtig uden 
hensyn til bogstaveringen. Saalænge børnene ikke har bog, an
vendes særskilte tegn for de lyd som i skrift udtrykkes ved to 
bogstaver, nemlig y for sidste lyd i sang, £ for første lyd i kjær, 

for første lyd i skib o. s. v. Ved overgangen til bog forklares 
disse lyds betegnelse i skrift og paa tryk.
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Til læsestykkerne knytter sig samtale, og indholdet gjengives 
af børnene. Nogle lette vers læres udenad, helst med melodi til.

Skriftlige øvelser. Naar bornene har lært de enkelte 
lydbetegnelser og faat nogen øvelse i at forbinde dem, begynder 
de (lidt efter at ABC’en er taget i brug) med afskrift af lette sæt
ninger. Disse maa først gjennemgaacs og opskrives paa vægtavlen 
med stavelsedeling. Naar børnene har faat nogen øvelse, kan den 
gjennemgaaede og opskrevne sætning dikteres (herunder maa væg
tavlen vendes). Børnene skriver fra først af paa tavle, senere i bog 
(med pen). 1 den senere del af skoleaaret kan der ogsaa bruges 
afskrift direkte efter bog, dog kun paa skolen, ikke hjemme.

2den klasse. 10 timer.
Læsning af det for klassen bestemte afsnit af læsebogen. 

Hvert stykke maa først være læst og gjennemgaat paa skolen, før 
det gives som hjemmelekse. Der lægges fremdeles vegt paa høi, 
tydelig og lydrigtig udtale, paa samme tid som der stilles større 
fordringer til forstandig læsning. Skilletegnenes betydning for læs
ningen paavises. Til læsningen knytter sig samtale, uden at dog 
alle stykker bør gjøres til gjenstand for lige indgaaende behand
ling. Gjenfortælling. Nogle digte læres udenad, dels paa skolen, 
dels hjemme, og synges.

Skriftlige arbeider. Der fortsættes med afskrift og diktat 
som i istc kl., idet sætningerne udvides, og der indføres flere 
ord som ikke skrives efter udtalen. Dette bor ikke ske vilkaarlig, 
men saaledes at ord af besiegtet skrivemaade sammenstilles og 
indøves, saa længe til der er naad nogenlunde sikkerhed. Af
skrifterne og diktaterne fremkommer ved samarbeide mellem lære
ren og børnene, og opskrives paa vægtavlen med stavelsedeling. 
Stoftet kan dels hentes fra læsebogen, dels skaffes tilveie ved sam
tale om kjendte gjenstande. Ved siden af disse øvelser paa skolen 
kan der, naar det maatte findes nødvendigt, gives hjemme afskrift 
efter bog (et par trykte linjer en gang om ugen). Baade ved 
arbeiderne paa skolen og ved afskrift hjemme lægges stor vegt 
paa orden i udførelsen.
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3dje klasse. 9 timer.
Det for klassen bestemte afsnit af læsebogen. Der stilles 

nu større fordringer til forstandig læsning. Samtale og gjenfor- 
tælling. Digte udenad.

De grammatiske grundbegreber gjennemgaaes i 2det 
halvaar. Man begynder med den nøgne sætning, som efterhäan- 
dcn udvides og deles i subjekt og prædikat i videre betydning. 
Dernæst ordklasserne: substantiv med artikel, adjektiv og talord; 
verbum med infinitivsmerke; adverbier; pronomener, konjunktioner 
og interjektioner. Lærerens forklaring bor holde sig saa nær som 
muligt til fremstillingen i den norske grammatik som senere skal 
benyttes. Af bøining medtages kun substantivernes tal og ver
bernes hovedtider. Eksempler til øvelse paa vægtavlen og skriftlig 
analyse af lette sætninger (som samarbeide mellem læreren og 
børnene).

Skriftlige arbeider. Ordrækkerne udvides og læres til
dels udenad. Af retskrivningsregler nævnes kun de almindeligste, 
som brugen af æ ved omlyd o. 1. Særlig behandles ogsaa den 
forskjellige betegnelse af den lange og korte aa-lyd, stum h og d, 
samt de forskjellige betegnelser aflydene j, If, . Dette indøves 
gjennem diktater som er udarbeidet særlig til dette brug, paa 
samme tid som man ogsaa soger at faa mest mulig anvendelse 
for det lærte i de sammenhængende arbeider.

Til saadanne benyttes dels stykker af læsebogen, idet hoved
indholdet udfindes, vers omskrives til prosa o. I., hvorunder bør
nene selv saa meget som muligt former sætningerne og forbinder 
dem til et hele, — dels tilveiebringes stoffet ved samtale om 
kjendte gjenstande, dyr, billeder, begivenheder i historien (særlig 
ved indøvelsen af de store bogstaver i egennavne), geografiske skil
dringer o. 1. Børnene skriver nu i regelen uden stavelsedcling, 
og de øves i selv at bedømme, hvor de skal sætte punktum og 
komma. Naar et stykke forst er skrevet paa skolen, kan ogsaa 
børnene skrive det hjemme i en særskilt bog efter hukommelsen. 
Naar de har faat nogen øvelse, kan de skrive hjemme blot efter 
den mundtlige gjennemgaaelse paa skolen.

Man stiller lige fra først af strenge fordringer til børnenes 
orden; ethvert slurvet arbeide skrives om, til det er ordentligt.
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Historie.
Det væsentligste af Norges historie til Harald Haardraades 

dod meddeles omtrent i samme udstrækning som i Siegwart 
Petersens »Fortællinger af fædrelandets historie«. Undervisnin
gen er helt igjennem mundtlig. Bornene vænnes til at gjenfor- 
tælle i sammenhæng og i et ordentligt sprog. Herved opøves 
deres færdighed i at udtrykke sig, og deres sprogforraad forøges 
gjennem tilegnelsen af et værdifuldt og for den barnlige alder 
særlig tiltalende historisk stof. Der lægges ved denne undervis
ning ikke saa megen vegt paa sammenhængende historisk kund
skab eller oversigt. Imidlertid falder det af sig selv, at man 
nogenlunde folger den kronologiske orden som stoffet selv frem- 
byder. Fortællingerne vil da naturlig gruppere sig om de frem
trædende historiske personligheder. Ved siden af det rent histo
riske bor man paa en anskuelig maade søge at give bornene et 
lidet indblik i vore forfædres samfundsforhold og levevis.

2den klasse.
1 anden halvdel af skoleaaret anvendes en del af norsk

timerne til at fortælle og gjenfortælle enkelte lette fortællinger 
af sagnhistorien:

Tor og hans færd til jotunheimen, Balders død, Lokes straf; 
Sigurd Favnesbane, Ragnar Lodbrok og hans sønner, Rolv Krake, 
Fridtjov og Ingeborg, Halv og hans mænd; (vikingtogene).

3dje klasse. 4 timer.
Fortællinger om Halvdan Svarte, Harald Haarfager, Islands 

opdagelse og bebyggelse, Haralds sønner, Hank Haabrok, Erik 
Blodøks, Haakon Adelstensfostre lages til konge, paabyder kristen
dommen, Erikssønnernes færd til Norge, slagene paa Karmø, 
Fredø og Stord, Harald Graafeld, Haakon jarl, lomsvikingernes 
færd til Norge, Olav Trygvessøns fødsel og ungdom, Olav kommer 
til Norge, Harald Grenskes død, Olav Trygvessøn kristner det syd
lige og vestlige Norge, Trøndelagen og Haalogaland, Olav og 
Sigrid Storraade, Olavs Vendlands-færd og fald, Erik og Svein, 
Vinland findes (herunder kan ogsaa fortælles lidt om Columbus 
og hans færd), Olav Haraldssons ungdom, Olav gjester sin moder, 
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vælges til konge, Torgny lagmand, Olav og kongerne paa Op
landene, Olav og hans halvbrodre, kong Koreks mordforsøg og 
straf, kong Olav og Dale-Gudbrand, Einar Tambarskjælve og 
Erling Skjalgssøn, Asbjørn Selsbane, Magnus Olavssøns fødsel, 
Knut den mægtige kræver Norge, 'Pore Hunds lærd til Bjarme- 
land og til kong Knut, slaget i Helgeaa, Knuts tog til Norge, 
Erling Skjalgssøns fald, Olavs flugt. Bjorn Stallare, Olavs reise fra 
Gardarike til Norge gjennem Værdalen. Einar Tambarskjælve i 
England, slaget ved Stiklestad, Tormod Kolbrunarskalds død, Tore 
Hund forfølger kongens mænd, kong Olavs lig, hans hellighed, 
Svein Knutssøn, Magnus Olavssøn tages til konge, Kalv Arnessøn 
og' Einar, Haarek og Tore, bersoglisviscrne, Magnus og Svein, 
slaget paa Lyrskogshede, Harald Sigurdsson i Myklegaard, Magnus 
og Harald deler kongedømmet, Harald Haardraade og Einar, 
Arnessønnerne, ufreden med Danmark, slaget ved Nisaa, slaget 
ved Standfordbro.

Geografi.
Undervisningen er mundtlig med globus og kart som hjælpe

midler. 1 3 dje klasse har børnene et geografisk schema.

2den klasse. 3 timer.
Først forklares de geografiske grundbegreber. Ved en eller 

flere udflugter til et sted i nærheden hvorfra man har en større 
udsigt, orienteres børnene med hensyn til de forskjellige himmel
egne, land og hav, halvøer, øer, fjorde, elve, grænser, sletter, 
fjelde, dale o. s. v. Dernæst tegnes et rids af omegnen paa tav
len, for at vise hvorledes de forskjellige ting afbildes paa et kart. 
Lidt om jordens form, fordelingen af land og vand, jordens be
vægelse, dag og nat, aarstiderne; verdensdelene og verdenshavene; 
Europa. Man gaar ud fra fædrelandet og kommer ved at følge 
de almindelige reiseruter frem til de øvrige lande med deres hoved- 
stæder; landenes grænser; paa disse reiser passerer man de vig
tigste havarme og øer og anløber enkelte vigtige byer; en over
sigt øver Europas betydeligste fjeldsystemér og elve. Fædrelandet 
mere udforlig. Idet man gaar ud fra Kristiania, følger man de 
naturlige reiseruter, med dampskib langs kysten indom i fjordene,

■ ■ .  , ____  
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anløber byerne, hvis forskjellighed fremhæves; paa jernbanen og 
ad hovedveiene eller paa fodture til det vesten- og nordcmjeldske. 
Herved kommer man frem til en oversigt over landets naturlige 
beskaffenhed, fjeldkjeder, toppe, elve (vandskille, vanddistrikt, 
hoved- og bielve), dale. Landets næringsveic i nær tilknytning 
til de forskjellige landsdeles og steders naturlige beskaffenhed; 
naturskildringer. Tilsidst en oversigt over landets naturlige ind
deling. Stadig benyttelse af vægkart og tegning paa vægtavlen. 
Ogsaa Sverige tages fuldstændigere end de øvrige lande: græn
ser. naturlig beskaffenhed, næringsveie og de fornemste byer, elve 
og indsjoer (omtrent efter det schema som bruges i 3dje klasse).

3dje klasse. 3 timer.
Europas lande med hovedstæder og de fornemste byer. 

Særlig paapeges deres forhold til vort eget land, beliggenhed, 
handelsforbindelse. Børnene vænnes til ud fra landenes naturlige 
beskaffenhed og beliggenhed at slutte sig til deres hovednærings- 
veie, der skildres saa fyldig som muligt; karakteristiske dyr og 
planter efter billeder. Størrelsen af lande og byer m. m. angives 
blot omtrentlig og saa vidt muligt i forhold til fædrelandet og 
kjendte steder. Ved historisk merkelige steder kan særlig vigtige 
træk af historien omtales i den udstrækning som passer for alders
trinet. 1 denne klasse tegner børnene kartet i rudebøger efter 
lærerens tegning paa vægtavlen. Disse tegninger bruges ved siden 
af vægkart og atlas. Schemaet giver den omtrentlige norm for 
stoffets omfang.

Ved behandlingen af de forskjellige lande vil børnene efter- 
haanden have faat en større forstaaelse af klimatiske forhold, vinde, 
nedbør o. s. v., og tilsidst gives en samlet fremstilling af disse 
ting tilligemed en udvidelse af det i 2den klasse lærte om jor
dens form o. s. v., samt om himmellegemerne, formørkelser, aars- 
og dagstider.

Under repetitionen tages ogsaa Norge og Sverige med.

Regning.
Tallene og de forskjellige regningsarter behandles omtrent 

efter den i Nicolaisens »Regneundervisningen« fremstillede metode.
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Iste klasse (6 timer): iste—3dje trin (tallene 1—100).
2den klasse (5 timer): 4de — 6te trin (addition, subtrak

tion, multiplikation).
3dje klasse (4 timer): 8de—9de trin (alle 4 regningsarter'.
Ved skriftlige opgaver bruges kun ubenævnte tal, og op

gaverne skrives enten op paa vægtavlen eller dikteres. I anden 
halvdel af 2den kl. og i 3dje kl. gives hjemmeopgaver et par 
gange om ugen. (I. iste kl. benyttes tavle, i 2den og 3dje 
regneboger.)

Paa samme tid som man søger at opnaa sikkerhed i behand
lingen af tallene med alle regningsarter, lægger man megen vegt 
paa hovedregning, og det lærte anvendes stadig paa opgaver fra 
det daglige liv.

Skrivning.
Her følges Thorsen og Wangs system:
1ste klasse (4 timer): Indøvelse af den rigtige skrivestil

ling. Forberedende øvelser paa. tavle. I november tages iste 
hefte af Thorsen og Wangs øvelsesbog i brug; grundtrækkene til 
de smaa latinske bogstaver og bogstaverne indøves efter opskrift 
paa vægtavlen. Delvis øves taktskrivning.

2den klasse (3 timer): iste hefte af Thorsen og Wangs 
skrivebog og øvelsesbog nr. 1; øvelscsbogen benyttes saaledes, at 
der i iste halvaar skrives korte ord med smaa forbogstaver af 
lignende art som i sidste del af skrivebogens iste hefte; i andet 
halvaar gjennemgaaes de store bogstaver, som forberedelse til 2det 
hefte af skrivebogen.

3dje klasse (2 timer): Thorsen og Wangs skrivebog iste 
hefte ud, derefter sdet hefte; øvelsesbog nr. 1. 1 øvelsesbogen 
skrives i iste halvaar længere ord med smaa forbogstaver; i 2det 
halvaar korte ord med store forbogstaver, som forberedelse for 
skrivebogens 3dje hefte.
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II. Middelskolen.
Religion.

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

2 M. (2 t.). Vogts mindste bibelhistorie, udfyldt ved læ
rerens fortælling, indtil »Ruth«, Læst og repeteret; læsning i bi
belen. Katekismens to sidste parter er læst og alle parter re
peteret (med Luthers forklaringer). Fra begyndelsen af kirkeaaret 
er gjennemgaat evangelierne for folgende sondag (og festdage). 
Nogle salmer.

3 M. (3 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler, fra »Eli 
og Samuel« til det nye testamente, læst og repeteret; læsning i 
bibelen. Katekismens fem parter repeteret; en del af »Sentenser 
af Guds ord.«)  I de forste maaneder (indtil kirkeaarets slut
ning) fortsat  af søndagsevangelierne. Nogle salmer.

*
gjennemgaael.se

4 M. (2 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler, fra det 
nye testamente til »Palmesøndag«. Klaveness’s forklaring iste 
part, delvis repeteret.

5 M. (2 t.). Vogts bibelhistorie for borgerskoler læst og 
repeteret fra »Palmesøndag« og ud. Klaveness’s forklaring 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 forbigaat baade ved første gangs 
læsning og ved repetitionen).

*) Fra skoleaaret 1895—1896 begyndes allerede i 3 M. med »forklaringen« 
(iste part), og repetitionen af katekismen i denne klasse bortfalder altsaa.

Norsk.
1 M. (9 t.). Erichsen og Paulsens læsebog, 2den del. 

3dje afdeling. Enkelte digte udenad. Hofgaards En liden norsk 

gjennemgaael.se


grammatik: Indledningen (§ i i 8); af Den enkelte sætning 
og dens dele« § 19—27 og det aller vigtigste af § 28 — 35; 
det meste af : Formlæren« (§ 44—65); anmerkninger er ikke 
medtaget. Analyse efter tilsvarende dele af Jensens eksempel
samling og efter eksempler paa vægtavlen. Diktat 2 gange om 
ugen*).  Af Aars’s retskrivningsregler (1 ite udgave) er de vigtigste 
regler indøvet ved diktaterne, (særlig § 1—5, 6 (kun hovedpunk
terne), 8—9, 12—13, 15 — 49.

*) Fra 1895—96 diktat og retskrivningsregler I t. om ugen, andre skriftlige 
øvelser 2 t., grammatik og analyse 2 t., læsning 4 t.

*') I den ene af parallelklasserne er dog iaar — til forsøg — næsten alle 
stilene skrevet paa skolen.

2 M. (5 t.). Erichsen og Paulsens læsebog, 3dje del, efter 
udvalget for denne klasse (se fortalen til 5te udgave). Nogle 
digte udenad. Af Hofgaards En liden norsk grammatik repeteret 
§ i—25 og læst videre ud sætningslæren (til § 44). Analyse 
efter diktat og efter eksempler paa vægtavlen. Diktat 1 gang 
hver uge; det vigtigste af Aars’s retskrivningsregler (1 ode udgave) 
indtil § 54; af tegn indovet komma og semikolon.

3 M. (5 t.). Erichsen og Paulsens læsebog, 3dje del, 
efter udvalget, for denne klasse (se fortalen til 5te udgave). Nogle 
digte udenad. Hofgaards En liden norsk grammatik gjennem- 
gaat i sin helhed (med forbigaaelse af et par paragrafer). Ana
lyse efter læsebogen, tildels skriftlig med benyttelse af Hofgaards 
tegn ved skriftlig analyse. Diktat med indøvelse af samtlige 
skilletegn; Aars’s retskrivningsregler.

4 M. (4 t.). Erichsen og Paulsens læsebog, 3dje del: 
en større del af det for klassen opførte udvalg (se fortalen til 
5 te udgave). Nogle digte udenad. Hofgaards En liden norsk 
grammatik repeteret; analyse efter læsebogen. f regelen er 1 
time om ugen anvendt til skriftlige øvelser: diktat, gjenfortælling 
og stil; hjemmestile hver anden eller tredje uge).  Stilopgaver: 
Fra sommerferierne. — Et brev til en ven. — En flyttedag. — 
En dag i juleferierne. — Min vei til skolen. ... Før, under og 
efter et uveir. — Fortæl om et dyr som du er rigtig glad i. — 
Terje Vikens liv til hans Skagensfart. — En eftermiddag paa 

**
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Tullinløkken. — Den sidste fridag. — Min fodselsdag. — En 
hest fortæller sin historie.

5 M. (3 t.). Erichsen og Paulsens læsebog, 3dje del: en 
større del af det for denne klasse opførte udvalg (se fortalen til 
5te udgave); derhos nogle stykker af Erichsens Norske læsestyk- 
ker for middelskolens øverste klasse. Hofgaards Norsk grammatik 
repeteret; analyse efter læsebogen. Aars’s retskrivningsregler, især 
skilletegnene. Et skriftligt arbeide hver anden uge (i regelen 
stil, skrevet hjemme). Stilopgaver: Fra sommerferierne. — For, 
under og efter et uveir. — Hunden, dens egenskaber og nytte. 
— Terje Vikens Danmarksfærd. — Hvad vi morer os med om 
vinteren. — Besøg i et fattigt (lykkeligt, ulykkeligt) hjem. — 
Fortælling om et dyr. — Lidt om vore vigtigste rovdyr. — En 
uventet glæde. — Vor have. — Skoven ved vintertid. — Fra 
den sidste maaneds tid.

6 M. (3 t.). Læsning efter Erichsen og Paulsens læsebog 
3dje del, og Erichsens Norske læsestykker for middelskolens 
øverste klasse. Der blev læst og lagt op til middelskoleexa- 
men i begge parallelklasser: Holberg Jacob von Tyboe. 
Wessel Posthuset, Det ædelmodige tilbud. Ewald Liden Gunver. 
Oehlen Schläger Af Haakon Jarl. W el ha ven Mandgaren i 
Holeia. Wergeland Et frygteligt jevndøgn, Brevveksling med Nils 
Toskerud, Juleaftenen. Munch Domine, quo vadis? Asbjørnsen 
En sommernat paa Krokskoven. Jørgen Moe Den retfær
dige firskilling. Landstad Hr. Oles træ. Særskilt i a: 
O e h 1 e n s c h 1 ä ger Ridderen ved kulsvierhytten. B j e r r c g a a r d 
Scener af fjeldeventyret. Moe Den gamle mester. Særskilt i b: 
W el haven Nehemias. Friis Paa laksefiske. Ibsen Af Hær- 
mændenc. Bjørnson Konfirmationen. Lie Nordland og nord- 
lændingen.

Norbys Omrids af litteraturhistorien og Norbys Digt- 
arterne. AfHofgaards grammatik om versemaalenc; ved siden 
heraf repetition.

En stil hver anden uge. Opgaver: Hvilke forandringer 
bringer høsten i naturen, og hvilke arbeider hører særlig denne 
aarstid til? — Den elektriske sporvei i Kristiania. — Omvinden, 
dens virkninger og brug i menneskets tjeneste. — Fortæl om vort 
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lands vigtigste rovdyr (ex tempore). — Hvad vaaren bringer at’ 
lix og arbeide. — Fortæl om vore skove og deres nytte. — Il 
den som tjener og herre. — Hvad havet er for Norge og nord- 
mændene (tentamensopgave). — Paa ski. — En menneskeskil
dring (et navn). —■ En skildring af Norges skjærgaard og dens 
betydning for Norge. ... Fortæl om grevens feide og dens betyd
ning for Norden. — Den norske sjomand. — - Livet i den nord
lige kolde sone. — Skildring af en (selvvalgt) næringsvei.

Tysk.
2 M. (5 t.). Kr. Lassens tyske læsebog for begyndere, 4de 

udg. til s. 57 konjunktiv) og et par af de sammenhængende 
læsestykker. Skriftlige bøiningsøvelser.

3M. (6. t.). Kr. Lassens læsebog, fortsat med de sam
menhængende læsestykker, idet fremdeles flere er forbigaat, 
Hofgaards Kortfattet tysk grammatik: substantivernes og adjekti
vernes bøjning, talord, de vigtigste af pronomenerne, verberne, 
præpositionerne. Skriftlig: i forste balvaar mest bøiningsøvelser 
og oversættelser af eksempler paa vægtavlen; nogle faa lette stile; 
i adet halvaar 2 ugentlige timer til lette smaastile, som først 
analyseres.

4 M. (Latinlinjeh 4, engelsklinjen 5 t.). Pauss og .Lassens 
tyske læsestykker, omtr. 45 sider. Hofgaard Kortfattet tysk 
grammatik: repetition af de vigtigste dele af formlæren; mundtlig 
indøvet nøgle hovedpunkter af kasuslæren. Paa latinlinjen 2, paa 
engelsklinjen indtil 3 timer anvendt ti] stil og mundtlige øvelser i 
forbindelse med grammatik. I regelen hver anden uge en kort 
hjemmestil; 1 skolestil hver uge; opgaverne dels fra Otto 
Kristiansens 'Lyske stil- og taleøvelser, som anvendtes i 4 M. b, 
dels bearbeidet efter de læste stykker.

5 M. (Paa latinlinjen 4, paa engelsklinjen 5 t.). Pauss 
og Lassens tyske læsestykker, i 5 M. b paa engelsklinjen 44 
sider, paa latinlinjen noget mindre; i 5 AL a (engelsklinje) i læse
bogen læst 25 og af Bjørnsons Smaafortællinger i tysk oversæt
telse omtr. 15 sider. 1 skolestil om ugen efter Hofgaards op
gaver (oftere fuldendt søm hjemmestil), tildels ogsaa hjemmestil; 
ogsaa gjenfortælling af læsebogen og andre mundtlige øvelser.
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Hofgaards kortfattede grammatik, repeteret partier af formlæren 
og læst det vigtigste af kasuslæren.

6 M. (Paa latinlinjen 3, paa engelsklinjen 4 t.; i 6 M. b 
i extratime med de elever som ikke deltog i klassens undervis
ning i fransk). Læsning efter Pauss og Lassens tyske læsestyk- 
ker (omtr. 50 sider) og Bjørnson, Kleine Erzählungen, Reclams 
udgave, (i 6 M. a omtr. 50, i 6 M. b omtr. 60 sider), for en 
stor del ex tempore. Læsestykkerne er dels retroveret, dels (især 
i 6 M. a) frit gjenfortalt; stoffet er, naar det dertil egnede sig. 
stadig benyttet til samtaleøvelser. Hofgaards kortfattede gramma
tik, paa latinlinjen en gang, paa engelsklinjen to gange ugentlig; 
gjennemgaaelse af syntaxen og repetition. 1 6 M. a en stil hver uge 
(1 gang om maaneden skolestil, ellers hjemmestil) efter Hofgaards 
opgaver; i en særskilt time paa engelsklinjen mundtlige øvelser 
efter Knudsens stiløvelser. 1 6 M b en hjemmestil hver uge og 
desuden 2 hjemmestile hver maaned efter Greves opgaver. Den 
ene extratime er anvendt til grammatik og mundtlige øvelser efter 
Greves opgaver.

Latin.
4 M. (8 t.). Andersens latinske læsebog, 2den udgave, 

til s. 34; Schreiners grammatik, det vigtigste af formlæren; mundt
lig enkelte regler af syntaksen som ofte kom til anvendelse. 
Stil paa skolen 1 gang om ugen efter eksempler som dels blev 
taget fra læsebogen, dels og fornemmelig særlig udarbeidet.

5 M. (8 t.). Andersens læsebog til s. 38. Efter Voss’s 
udvalg af latinske klassikere er læst af Cornelius Nepos: Miltiades, 
Themistocles, Pausanias, Cimon, Agesilaus; af Cæsar: De bello 
Gallico, iste bog, kap. 1 —15. Af Schreiners grammatik repe
teret formlæren; mundtlig gjennemgaat de vigtigste hovedregler 
af kasuslæren; læst Hofgaards Hoved- og bisætninger i latin til 
§ 33. Stil paa skolen 1 gang om ugen (i regelen henved 2 timer), 
mest efter Hofgaards opgaver, i 2det halvaar tillige enkelte hjem
mestile.

6 M. (7 t.). Efter Voss’s udvalg: Cæsar De bello Gallico, 
iste bog ud; Cornelius Nepos’ Lysander; Phædrus’s fabler 500 
vers: det hele examenspensum repeteret. Af Schreiners gram
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matik kasuslæren (med enkelte forbigaaelser); sætningslæren efter 
Hofgaards Hoved- og bisætninger i latin, for et par punkters 
vedkommende suppleret efter Schreiners grammatik: formlæren 
repeteret. Stil efter Hofgaards opgaver, en gang om ugen paa 
skolen (i 2 sammenhængende timer), en gang hjemme. (Ved skole
stilene er i iste halvaar kun benyttet norsk-latinsk ordbog, i 2det 
alle de ved middelskole-examen tilladte hjælpemidler.)

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

gjennemgaat I. üdtälcovelser, s. t—5; derpaa II. Øvelsesstykker 
med oversættelse og læsestykker, s. 12 — 65; IV. Grammatik gjen
nemgaat og repeteret. Alle øvelsesstykker er lært udenad og 
skrevet paa tavlen, fornemmelig til indøvelse af retskrivningen. 
I andet halvaar skriftlige retroversionsøvelser efter 111. Øvelser 
i at oversætte fra norsk. — Samtale øvelser.

5 M. (5 t.). Brekkes begynderbog læst ud, Brekkes læse
bog for middelskolen (med tilhørende glossar) omtr. 55 sider. 
Det stykke som gives i lekse, læses som regel først ex tempore; 
nogle stykker er kun læst ex tempore. Gloserne altid lært udenad 
efter glossaret; flere af de læste stykker er ogsaa lært udenad. 
Af Westerns grammatik en del af syntaksen. Stil en gang om 
ugen dels efter begynderbogens 3dje afdeling, dels efter opgaver 
udarbejdede paa grundlag af læsebogen, dels efter Brekkes Op
gaver i engelsk stil. — Samtale-øvelser.

6 M. (5 t,). Læsning efter Brekkes læsebog, dels efter 
forberedelse hjemme, dels ex tempore, ialt ca. 130 sider; glossar 
benyttet som i forrige klasse. Mundtlige øvelser, især gjenför- 
tælling. Westerns grammatik. Stil paa skolen 1 gang om ugen, 
tildels i to sammenhængende timer, efter Brekkes opgaver; i den 
ene klasse blev det stykke som blev opgivet til skolestil, fuld
fort som hjemmestil: i den anden klasse 1 hjemmestil hver uge.

Fransk.
6 M. (4 t.). Knudsen og Wallems læsebog for begyndere 

til s. 48 med forbigaaelse af versene og stykke 3. Det tilsva- 
ende af Kntidsens grammatik indøvet.



Historie.
1 M. (3 t.). I første halvaar fortalt og gjenfortalt de 

vigtigste begivenheder af Norges historie fra Olav Kyrre til 1319. 
I andet halvaar læst og repeteret Erichsens lille verdenshistorie 
indtil middelalderen.

2 M. (2 t.). Erichsens lille verdenshistorie fra middel
alderen læst og repeteret.

3 M. (3 t.). Ræder, Historisk lærebog for middelskolen, 
til borgerkrigene i Norge.

4 M. (2 t.). Nissens verdenshistorie fra middelalderen til 
trediveaarskrigen. Erichsens Norges, Sveriges og Danmarks hi
storie fra Kalmarunionen til Fredrik den anden (s. 98). Repetition 
af verdenshistorien fra middelalderen til »Reformationen indføres 
i England« samt af klassens pensum i Nordens historie.

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

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

Geografi.
1 M. (3 t.). De fremmede verdensdele gjennemgaat og 

Europa repeteret (med M. Krohgs Schema til geografien som 
grundlag).

2 M. (2 t.). Læst og repeteret efter Geelmuydens geo
grafi for middelskolen (7de udgave ved Årstal) Australia og Afrika. 
Karttegning efter Årstals landomrids.

3 M. (2 t.). Efter Geelmuydens geografi (Årstals udgave) 
læst Amerika og Asia. Karttegning efter Årstals landomrids.

4 M. (2 t.). Efter Geelmuydens geografi (Årstals udgave) 
læst den almindelige oversigt over Europa, (7de udgave s. 88— 
105), samt fra Schweiz til Frankrige (incl.). Karttegning efter 
Årstals landomrids.

5 M. (2 t.). Efter Geelmuydens geografi (Årstals udgave) 
fra Frankrige ud. Karttegning som før.

6 M. (2 t.). Geelmuydens geografi (Årstals udgave) repe
teret, idet nu ogsaa indledningen er medtaget. Karttegning som før.
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Naturkundskab.
IM. (i t.). Fortalt om nogle udvalgte pattedyr, om nogle

af vore almindeligste fugle, og om enkelte insekter.
2 M. (2 t,). Efter en indledning til forstaaelse af natu

rens hovedafdelinger og om menneskets og dyrenes vigtigste or
ganer læst om pattedyr og fugle (Sørensens Dyre- og planterigets 
naturhistorie), og fortalt træk af dyrenes liv. I den sidste tid 
fortalt lidt om blomster.

3 M. (2 t.) Krybdyr, fiske og leddyr til ormene; frem
deles (i skoleaarets slutning} planternes ydre bygning, øvelser i 
plantebestemmelse efter floraen; 20 forskjellige blade presset af 
eleverne. (Sorensens lærebog.).

4 M. (2 t.). Menneskets legeme (med særligt hensyn til 
sundhedspleien) og de lavere dyr fra bløddyrene; repeteret plan
ternes ydre bygning, gjennemgaat de vigtigste plantefamilier 
(Sørensens lærebog); øvelser i plantebestemmelse; i begyndelsen 
af aaret 20 planter samlet og presset af eleverne.

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

6 M. (2 t.). Repeteret dyrerigets og plänterigets natur
historie (Sørensens lærebog) og fysiken (Henrichsens lærebog). 
Øvelse i plantebestemmelse, ogsaa under exkursioner.

Regning og matematik.
1 M. (4 t). Repeteret de fire regningsarter med ensbe

nævnte lal; senere gjennemgaat regningsarterne med uensbenævnte 
tal; stadige øvelser i hovedregning. Johannesens regnebog, iste 
hefte.

2 M. (3 t.). Repeteret 1 M.s pensum; gjennemgaat ad
dition og subtraktion af brøk, multiplikation og division af brok 
med hele tal; stadige øvelser i hovedregning. Øvelse i regning 
hjemme og paa skolen. Johannesens regnebog, iste hefte ud, 
2det hefte til side 29.

3 M. (5 t.) Alle fire regningsarter i almindelig brok; 
decimalbrøk; hyppige øvelser i hovedregning; hjemmeregning i 
regelen 1 gang om ugen. Johannesens regnebog, edet hefte ud.
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4 M. (5 t.). Johannesens aritmetik og algebra, iste bog. 
Bonnevies geometri (udg. af Eliassen) til parallele linjer). I 
praktisk regning gjennemgaat enkelt og sammensat reguladetri 
efter Johannesens regnebog, 3dje hefte. (Af de 5 timer anvendes 
i iste halvaar 3 til aritmetik, 2 til praktisk regning, i 2det halv
aar 2 til aritmetik, 2 til geometri, 1 til praktisk regning. 1 re
gelen gives der til hver skoletime, naar der ikke er nogen lekse 
at læse, et par smaa hjemmeopgaver.)

5 M. (6 t.). Johannesens aritmetik og algebra, ud 3dje 
bog. Bonnevies geometri fra parallele linjer iste bog ud, 2den 
og 3dje bog. Praktisk regning efter Johannesens regnebog, 3dje 
hefte: procent- og renteregning. (Som regel 3 — eller 2 — timer 
aritmetik, 2 timer geometri, i — eller 2 — timer prak tisk regning).

6 . M. (6 t.). Johannesens lærebog i aritmetik og algebra, 
4de og 5te bog. Bonnevies geometri, 4de, 5te og 6te bog. 
Johannesens regnebog, 3dje hefte: gjennemgaat rabat-, diskonto-, 
delings- og blandingsregning samt rentes rente; Hade- og rum
beregning efter 4de hefte; i sidste halvaar benyttes til de skriftlige 
arbeider Johannesens Blandede opgaver.

Skrivning.
1 M. (4 timer). Thorsen og Wangs skrivebog 3dje hefte 

og sammes øvelsesbog 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 skrivebogens 3dje hefte.

2 M. (2 t.). Thorsen og Wangs skrivebog 3dje og 4de 
hefte og øvelsesbog nr. 2; skrevet længere ord med store for
bogstaver.

3 M. (2 t.). Thorsen og Wangs skrivebog, 4de hefte og
øvelsesbog nr. 2, brugt som i 2 M., men med vanskeligere bog
stavforbindelser.

4 M. (1 t. paa engelsklinjen), Thorsen og Wangs skrive
bog 5te hefte og øvelsesbog nr. 2, benyttet paa samme maade 
som i 3 M. Desuden øvelser i skrivning efter diktat (i enkelt- 
linjeret skrivebog.). Nogen øvelse i at læse »norsk skrift«.

5 M og 6 M . har hver uge 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, baand- 
slyngning af krumme linjer. H. Petersens Tegnekursus for folke
skolen, iste—3dje hefte.

3 . M. (2 t.). Repeteret cirkelen og rosetter; lette blad
former og ornamenter. H. Petersens 'Tegnekursus for folkeskolen, 
4de og en del af 5te hefte.

4 M. (2 t.. kun paa engelsklinjen). Enkelt og dobbelt 
spiral; lette ornamenter, bladformer, lotos, palmetter o. 1. I 
nogle maaneder af andet halvaar 1 time om ugen tegning efter 
lette modeller,

5 M. (1 t., kun paa cngelsklinjen.). Fladeornamenter; i 
3 maaneder af 2 det halvaar projektionstegning.

6 M. (1 t., kun paa engclsklinjen.). Fladeornamenter og 
(omtrent i det halve antal timer) projektionstegning.

1 4 — 6 M. er brugt H. Petersens tegneapparat, 3dje gruppe; 
ved siden deraf er i 5 og 6 M. benyttet en del af de opgaver 
som l;ar været givet til middelskole-examen.

Sløid.
iste—3dje middelklasse har havt 3, 4de og 5te middel

klasse 2 timer om ugen. I 1 M., hvor hvert parti har været un
dervist af to lærere, er øvet spikning, sagning og lettere høvling: 
i 2 M. vanskeligere sagning og høvling, samt en del formarbeider; 
i 3 M. spikning, gradning, fugning; i 4 M. sammen skjæring og 
giring; i 5 M. (to lærere) sinkning og repetitionsarbeider; en del 
elever øvet i geometrisk træskjæring. Enkelte mere typiske gjen 
stande er udført som fællesarbeider, ligesom verktoiets brug har 
været gjenstand for klasseundervisning. Der er givet maaneds- 
karak torer.

Sang og gymnastik.
Se side 39 og 40.
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III, Gymnasiet.
Religion.

1 L. G. (i t.) Kirkehistorien til Schweizer-reformationen 
gjennemgaat i foredrag og ved læsning af Vogts lærebog (5te udg.).

1 R. G. Som 1 L. G.
2 L. G. (1 t.). Kirkehistorien fra Schweizer-reformationen 

læst ud og repeteret, Lukas’ evangelium paa græsk kap. 1 — 4, 44; 
Platous forklaring benyttet.

2 R. G. (1 t.). Vogts kirkehistorie fra Schweizer-refor
mationen læst og repeteret. Lukas’ evangelium med Platous for
klaring, kap. i—4, 44.

3 L. G. (2 t.). Johannes’ evangelium paa græsk med 
Bruns forklaring læst ud og repeteret. Vogts kirkehistorie repe
teret.

3 R. G. (2 t.). Johannes’ evangelium med Bruns for
klaring læst ud. Vogts kirkehistorie repeteret.

Norsk.
1 L. G. og 1 R. G. c.1 R. G. a., 1 R. G. b /hvert 

parti 3 t.). Til 1 i 11eratur 1 æsni ng er benyttet Erichsens Ud
valg af danske og norske forfattere, iste del. Ved siden deraf 
er der tildels forelæst stykker af nyere litteratur.

Litteraturhistorie: Efter en blot mundtlig meddelt over
sigt over den tidligere litteratur er gjennemgaat Erichsens Len 
danske og norske poesis historie fra Holberg til og med Pram 
i i R. G. a. til Rahbek. i 1 R. G. b. til Oehlenschiäser).

Stil hver tredje uge, i ref 
paa forhaand, tildels (saaledes 
udført og af læreren gjennemset 
tre klasser): Fra sommerferien, 
overskrift et selvvalgt navn). — 
i byerne og livet paa landet. — 
i R. G. a.: En dyreskildring

*) Disse to klasser var sammen i de 
realgymnasiet er det samme.

felen efter en kort gjennemgaaelse 
altid i i R. G. b.) efter forud 
»disposition«. Opgaver (i alle 
— En menneskeskildring (som 

• Skoven ved vintertid. — Livet 
• I 1 L. G. & 1 R. G. c. og i 
(som overskrift et egennavn). —

fag hvor pensum for latingymnasiet og



Idrættens betydning. — Selvvalgt emne. — Om den elektriske 
sporvei i en by (eller: Elektricitetens fremtid i vort land.) — 
Hvad den 17de mai er for enhver af os (eller: 18de mai . — 
I, R. G. b.: Hvad er det som gjør vort land saa tiltrækkende 
for fremmeder — Hvilken nytte og behagelighed yder havet 
kystbefolkningen? (eller: Vore husdyr). — Rom og Kartago. - 
Stjernehimmelen. — Den norske bonde.

Frit foredrag over selvvalgt emne 1 gang i aaret al hver 
elev.

2 L. G. og 2 R. G. b. (4 t). Litteratur: Af Erichsens 
Udvalg af danske og norske forfattere, iste del: Guldhornene; 
2den del: Ingemann Minder fra skoledagene; stykkerne af Heiberg, 
Blicher, Bjerregaard, Schwach; af Joh. St. Munch Norges love; 
af Grundtvig Høiskolesang, 'frost over døden, Morgenduggen, 
Danmarks trøst; af Wergeland 'fil en gran, Mig selv. — Vinje, 
Storegut. — Forelæst stykker af Oehlenschläger, Kaalund, Grundtvig.

Litteraturhistorie: Erichsens Den danske og norske 
poesis historie fra Oehlenschläger til s. 86 (i stykket om Wergeland 
og Welhaven.).

Stil hver tredje uge, tildels efter gjennemgaaelse paa for- 
haand: Hvad ferien er i vort skoleliv. — Havets betydning for 
menneskehedens udvikling. — En fremstilling af hvorledes vort 
lands naturforhold bestemmer dets næringsveie. — Hvad mener 
du om ærgjerrighed? Hvorfor dømmer samtiden oftest ander
ledes om sine store mænd end eftertiden? — Idrættens betyd
ning. — Middelhavets verdenshistoriske betydning. Fordelene 
ved at leve i en stor by (skolestil). — Hvorledes bliver nod og 
farefulde begivenheder ofte til en velgjerning for et folk? (skolestil).

Frit foredrag over selvvalgt emne 1 gang i aaret af hver elev.
Old norsk. Nygaards læsebog for begyndere læst ud. Der

efter af Nygaards Udvalg af den norrøne litteratur, iste del, iöJj 
side (Tors færd til Ltgardeloke, Balders død); af Nygaards gram
matik formlæren.

2 R. G. a. (4 t.) Litteratur: Af Erichsens udvalg om
trent som i parallelklassen. Forelæst nogle stykker at Maurits 
Flansen samt flere sonnetter af Welhavens Norges dæmring efter 
Hofgaards »Tillæg«, trykt som manuskript.



Litteraturhistorie: Erichsen Den danske og norske 
poesis historie fra Oehlenschläger til og med Wergeland og 
A Velhaven.

Stil hver tredje uge: Hvad forstaaes ved nøisomhed, og 
hvorfor tillægges denne egenskab saa stort værd? — Jernbanernes 
betydning for vort land (skolestil). — En fri forfatning og dens 
fordele sammenlignet med enevældet. — Hvilke egenskaber hos 
de gamle romere var det som bidrog til at skaffe dem verdens
herredommet? — Dampkraftens betydning i vor tid. — Forøv
rigt de samme opgaver som den 3dje, 5te, 6te, 8de og 9de i 
i L. G. og 2 R. G. b.

Oldnorsk. Som i 2. L. G. og 2 R. G. b.
3 L. G. (4 t.). Hofgaard Lidt sproghistorie § 15—22.
Li 11er a t u r: Holbergs Erasmus Montanus (Jægers ud

gave). Af Welhaven: Udvalg af Norges Dæmring (se 2 R. 
G. a.); Vidjekvisten; Aftenglans; Naar sol gaar ned; En sangers 
bøn. Af Wergeland: Slutningssang af »Mennesket«; Eivind- 
vig; Bed aarie; Dalvise; Sandhedens armé.

Litteraturhistorie: Erichsen Den danske og norske 
poesis historie; ved siden deraf nogle autograferede oversigter (af 
Hofgaard) og af Pauss og Lassens læsebog 3dje trin, 3dje del 
de litteraturhistoriske oversigter indtil Wergeland og Welhaven.

Stil hver tredje uge: Hvad kan der siges for og imod den 
i vor tid saa hyppige udvandring fra fædrelandet? — Hvorledes 
kan man forklare sig, at Island blev den norrøne litteraturs ho
vedsæde? — Kong Sverre (skolestil). — Hvilket værd og hvilket 
ansvar har den personlige frihed og uafhængighed? — Sammen
ligning mellem Gustav Adolf og Karl den 12te med hensyn til 
deres personlighed og deres virksomhed og følgerne af denne. 
— Den sidste af opgaverne i 2 L. G. og 2 R. G. b. (skolestil). 
— Den tredje opgave i 2 R. G. a. — Den norske bonde (skole
stil). — Catilina.

Oldnorsk. Efter Nygaards Udvalg af den norrøne litte
ratur, iste del. Asbjørn Selsbane, Hirdskikke, Hamarsheimt, brud
stykker af Håvamål, Håkonarmål. Repetition af artiumspensumet 
og af Nygaards grammatik.

3
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3 R. G. (4 t.). Sproghistorie, udvalg af litteratu 
ren, samt litteraturhistorie, som i 3 L. G.

Stil hver tredje uge: Nr. 1, 2, 4, 5, 6 og 8 af de i 3 
L. G. skrevne; desuden: Om Olav Haraldsson og hvorledes han 
blev Norges konge. — De to sidste af 2 R. G. a.’s særskilte 
opgaver.

Oldnorsk. Efter Nygaards Udvalg af den norrøne litte
ratur, iste del. anden halvdel af sagaen om Asbjørn Selsbane; 
brudstykker af Hävamäl; Hamarshcimt; Hjalmars død; Njaals og 
hans sønners endeligt; 5 sider af Volsunger og Nivlunger. Repe
tition af artiumspensumet og af Nygaards grammatik.

Tysk.
1 L. G. og 1 R. G. c. (1 t.). Af Voss’s udvalg af tyske 

forfattere Schillers Wilhelm Tell.
1 R. G. a. (1. t.). Af Voss’s udvalg Schillers 'Wilhelm 

Tell og Das Lied von der Glocke.
1 R G. b. (1 t. . Af Voss’s udvalg Die Sage von Toko, der 

Föhn. Das Lied von der Glocke (med Vorbemerkung), Wilhelm 
Tell iste—3dje akt.

2 R. G. (i t.). Af Voss’s udvalg Zur Lebensgeschichte 
Schillers og Ausgewählte Scenen von Goethes Faust.

I alle klasser har gjcnnemgaaelsen fortrinsvis dvælet ved 
indholdet og de historiske forudsætninger.

Latin. *)

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

1 L. G. (10 t.). Ciceros taler mod Catilina I, 11. Ill 
og IV., c. i—4: talen Pro lege Manilla. Sallusts Catilina. 
Ciceros Cato maior § 1- 20. Schreiners grammatik § 194— 
274. En skolestil hver uge i 2 sammenhængende timer efter 
Lotvums stiløvelser 11.

2 L. G. (10 t.). Af O vids metamorfoser efter Voss og 
Richters udvalg: De fire tidsaldere, Lycaon, Vandfloden, Deu
calion og Pyrrha, Phaeton, Battus, Daedalus, Pentheus og Bacchus, 
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Niobe, tils, t 156 vers. Livius 21de bog og af 22de bog kap. 
5 — 7, 19—21, 32 — 58 (ialt 100 kapitler). Vergils Æneide 
2den bog. Schreiners grammatik § 384—438; derefter repeteret 
formlæren. Hver uge i to sammenhængende timer et skriftligt 
arbeide paa skolen, i 2det halvaar i regelen tillige et hjemme 
(i iste halvaar kun stil — efter Lowums stiløvelser II —, i 2det 
halvaar dels stil, dels, især fra april maaned af, oversættelse — 
efter Gjør og Johanssens opgaver); til gjennemgaaelse af stilene 
eller oversættelserne er anvendt 1 time ugentlig; stilene er lært 
udenad, og oversættelserne oversat paany efter gjennemgaaelsen. 
Schreiners vokabularium til s. 44.

3 L G. (9 t.). Livius 27de bog kap. 30—50. Horats’ 
satirer I, 5, II, 1 og 6; breve I, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 10, 13, 
16, 20; Oder 1, i, 4, 8, 9, 14, 21, 22, 24, 27, 32, 35, 37, 
38, II, 2, 3, 7, 13, 14, 16, 20, III. i. Tacitus efter Weisses 
udvalg: Sejan og Tiber. Repetition af en del af de tidligere 
læste forfattere. Det vigtigste af de romerske antikviteter efter 
Weisses lærebog; litteraturhistorie efter anhanget til samme lære
bog. Schreiners grammatik fra »Andet tillæg til kasuslæren« og 
ud. Skriftlig oversættelse efter Gjør og Johanssens opgaver hver 
uge, en hjemme og en paa skolen (i 2 sammenhængende timer). 
Schreiners vokabularium til ende.

Græsk.
1 L. G. (7 t.). Grøteruds læsebog til de sammenhæn

gende stykker og de tilsvarende dele af Grøteruds grammatik 
(det vigtigste af lydlæren og bøiningslæren; af syntaksen afsnittet 
om præpositionerne). Skriftlige øvelser. Xenofons Anabasis 
II og III, kap. i — 2.

2 L. G. (8 t.). Herodot (Bloms udgave) VIII, kap. 
i—26 og 40 — 96. (Det meste af resten af bogen oversat for 
klassen). H om er s Iliade I; II 1—483 (med enkelte forbigaaelser); 
IX89—-120, 162—263, 300—333, 337—431, 620—657; XVI 
i—47; XVIII i — 38; XIX 40—75; XXII 90—411, XXIV 468 
— 595. Af Grøteruds grammatik repeteret formlæren og læst 
syntaksen. Antikviteter efter Christensen Det græske statsliv i 
oldtiden (med forbigaaelser, tillæg og rettelser efter Aars’s Ho-



3 6

vedpunkterne i Atens statsforfatning): den heroiske tid, Aten til 
»statsforvaltningen< (I den aller største del af aaret blev 2 timer 
om ugen anvendt til grammatik, 1 til formlære og 1 til syntaks; 
derefter blev de samme timer brugt til antikviteter).

3 L. G. (8 t.). Homers Odyssé IX, 371 —566. Platons 
Sokrates’ apologi (Kriton, en del af Faidon og af Aristofanes’ 
Skyerne forelæst i oversættelse). Sofok les’ Antigone. Aars’s 
litteraturhistorie med enkelte forbigaaelser. Antikviteter, 2 t. 
om ugen i 2 maaneder, efter Christensen og Aars (se under 2 
L. G). Mytologi efter Secher, mest ved henvisninger. Repeti
tion af de læste forfattere og det meste af grammatiken.

Engelsk.
1 R. G. (5 t.). Af Sommerfelts Nyeste engelske forfat

tere i udvalg er læst omtr. 140 sider (deraf en del ex tempore); 
enkelte stykker af teksten lært udenad. Knudsen og Løkkes 
præpositioner og synonymer. Lunds ordsamling s. r—35. En 
skolestil hver uge efter J. Krohgs stiløvelser; (naar stilen ikke er 
blevet færdig i den dertil bestemte time paa skolen, er den fuld
ført hjemme); i de sidste 14 dage af skoleaaret blev omtrent 
alle timer anvendt til en fornyet gjennemgaaelse af de i aarets 
lob skrevne stile.

2 R. G. (5 t.\ Dels efter forberedelse hjemme, dels ex 
tempore er læst omtrent 100 sider af Sommerfelts Nyeste engelske 
forfattere i udvalg og et lignende kvantum af Lokkes Engelske 
forfattere i udvalg. Endel af hjem indekserne lært udenad. Løkkes 
grammatik er benyttet, særlig læst syntaksen; Lunds ordsamling 
til ende. Knudsen og Løkkes synonymer. I 2 R. G. a. en 
skolestil og en hjemmestil om ugen (efter J. Krohgs stiløvelser), 
i 2 R. G. b kun en skolestil, dog saaledes at denne er fuldført 
hjemme, naar den ikke er blevet færdig paa skolen.

3 R. G. (5 t.). Af Løkkes Engelske forfattere i udvalg 
11S sider og af Sommerfelts Engelsk læsning for gymnasiet I 
91 sider, dels statarisk, dels ex tempore; et stykke af hver lekse 
er lært udenad. Præpositioner og synonymer efter Knudsen og 
Lokke. Lunds ordsamling. Syntaksen efter Løkkes grammatik. 
Stil som i 2 R. G. b., dels Schrams, dels efter Krohgs stiløvelser. 
Litteraturhistorie efter Løkkes Engelske forfattere i udvalg.
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Fransk.
1 L. G. (4 t.). Af Knudsen og Wallems læsebog iste 

del 45 sider. Retroversion af elementarovelserne. Af Carl Mi
chelsens Franske læsestykker 120 sider. (Den gamle lekse ofte 
taget om igjen næste gang, den nye først oversat ex tempore 
paa skolen, saa ofte tiden har tilladt det). Omtr. 20 sider af 
Wallems ordsamling. — Det meste af Knudsens grammatik.

1 R. G. (4 t.). Omtrent som 1 L. G.
2 L. G. (2 t.). Af Knudsen og Wallems læsebog 2den 

del 82 sider, (den gamle og den nye lekse behandlet paa samme 
maade som i 1 L. G.). — Knudsens grammatik repeteret § 12 
og § 25—104. — Wallems ordsamling ca. 30 sider.

2 R. G. (2 t.). Som 2 L. G.
3 L. G. (2 t.). Knudsen og Wallems læsebog 2den del 

40 sider, Nyrop Lectures Francaises 109 sider (tildels ex tempore). 
— Knudsens grammatik repeteret.

3 R. G. (2 t.) Omtrent som 3 L. G., dog noget mindre 
af begge læsebøgerne; derimod repeteret en del af "Wallems ord
samling.

Historie.
1 L. G. (3 t.). Oldtidens historie efter Ræders lærebog.
1 R. G. Som i L. G.
2 L. G. (3 t.). Oldtidens historie til ende. Frankriges 

historie efter Schjøth og Wallem til og med Wienerkongressen.
2 R. G. Som 2 L. G.
3 L. G. (3 t.). Frankriges historie ud. — Nordens hi

storie efter S. Petersens lærebog (ved G. Storm). — Repetition 
af oldtidens og Frankriges historie.

3 R. G. (3 t.). Som 3 L. G.

Geografi *).

*) Om geografi i latingymnasiet se s. 143.
**) Fra 1895 bruges Haffners.

1 R. G. (2 t.). Politisk geografi efter Gundersens lærebog.
2 R. G. (1 t.). Fysisk geografi efter Thomassens lærebog)**



3 R. G. (i t.). Matematisk geografi efter Johannesens læ
rebog (indledningen noget fuldstændigere). Repeteret en del af 
den politiske geografi.

N aturkundskab.
1 R. G. (5 t.). Schiøtz’s fysik til bølgebevægelse. Skrift

lige opgaver dels paa skolen, dels hjemme. Hiortdahls kemi til 
metallerne.

2 R. G. (5 t.). Schiøtz’s fysik fra bølgebevægelse ud 
varmelæren. Skriftlige opgaver som i 1 K. G. Hiortdahls kemi 
fra metallerne ud bogen.

3 R. G. (5 t. naturlære, 1 t. naturhistorie). Schiøtz’s 
fysik fra magnetisme bogen ud. Skriftlige opgaver fra november 
inaaned 1 gang om ugen i to sammenhængende timer paa sko
len og i gang hjemme. Repeteret den hele fysik og kemi. 
Mineralogi efter Corneliussens lærebog. Repetition af zoo 1 ogi 
og botanik; øvelser i plantebestem melse; Sørensens lærebøger.

Matematik.
1 L. G. (2 t.). O. J. Brochs aritmetik, de 3 første 

bøger (beviserne for største delen omredigeret); enkelte afsnit re
peteret.

1 R. G. (5 t.). Aritmetik: I august og september 
gjennemgaat ligninger af iste og 2den grad med 1 og flere ube- 
kjendte (og bogstav-koefficienter). Derefter O. J. Brochs lære
bog til »Irrationale ligninger« (med mange omredaktioner). Ge
ometri: Holsts plangeometriske kursus til s. 57 (anvendelse af 
de generelle formler for polygoners beregning). Repetition af 
det læste. En del skriftlige øvelser.

2 L. G. (3 t.). Brochs aritmetik fra 4de bog ud. 
Johannesens trigonometri til § 10. Regning af opgaver hjemme 
og paa skolen.

2 R. G. (6 t.). Aritmetik: Brochs lærebog fra »Irra
tionale ligninger« og ud. Holsts plangeometriske kursus fra 
»Forskjelligartede anvendelser paa trianglet« og ud. C. M. 
Guldborgs stereometri til »sfærisk geometri«. Johannesens tri
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gonometri. Repetition af det hele pensum. — Hele aarct skrift
lige opgaver hjemme og paa skolen.

3 L. G. (3 t.) Johannesens trigonometri fra § 10 og 
ud; C. M. Guldbergs stereometri til »sfærisk geometri«. Aritme
tiken repeteret. — Blandede opgaver hjemme og paa skolen.

3 R G. (6 t.). Analytisk geometri efter C. M. 
Guldbergs lærebog (flere stykker dog efter dr. Holsts omarbeidelse, 
dikteret). Funktionslære efter Holsts Høiere rækker. — Re
petition. — Stadig skriftlige opgaver hjemme, af og til ogsaa 
paa skolen.

Tegning.
1 R. G. (2 t.). Flade-ornamenter væsentlig efter Petersens 

tegne-apparat 3dje og 4de gruppe, afvekslende med modeltegning.
2 R. G. (2 t.). Fri haa nd s tegn in g, 1 t.: fortsat med 

fladeornamenter efter Petersens apparat og med modeltegning. 
Projektionstegning, 1 t.: indøvet begrebet tracer; elementære 
opgaver over planer, linjer og punkter; nedbøining; legemer 
staaende paa opgivet plan ; de simpleste regulære legemer. Ugent
lige opgaver hjemme.

3 R. G. (2 t.). Frihaand stegning, 1 t.: som i 2 R. 
G.; fuldført examenstegningerne. Projektionstegning, 1 t.: 
indøvelse af brugen af profilplan, særlig til at finde snit. Blan
dede opgaver hjemme og paa skolen.

Sang.
(1 middelskolen og gymnasiet.)

iste—5te middelklasse og 2den og 3dje klasse af gymna
sierne har havt r times undervisning hver om ugen, parallelklasser 
sammen. 1 1—3 M., hvor endnu klassernes samtlige elever del
tager i undervisningen, har der været sunget enstemmig efter 
Kobberstad og Koppangs »Skolesangbogen«, væsentlig koraler, 
folkemelodier og fædrelandssange. Desuden skalaer, treklangs-og 
træffeøvelser i c-dur. I 4 og 5 M., hvor de tonedøve og de 
som skifter stemme, er fritagne fra undervisningen, har der været 
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sunget, en- og flerstemmig. Forresten som de øvrige klasser. 
Desuden har der været fortalt om den menneskelige stemme og 
dens forskjellige arter, om orkestrets sammensætning og om folke- 
instrumentér. Gymnasieklasserne har væsentlig kun sunget 3 og 
4-stemmige sange.

Gymnastik.
(1 middelskolen og gymnasiet.)

6te middelklasse har havt 4, de øvrige klasser 3 timer 
om ugen (om partidelingen se ovenfor s. 9 og 11); øvelserne er 
i det væsentlige drevet efter Louis Bentzens tabeller, med det i 
kirkedepartementets rundskrivelse af 7de september 1886 opforte 
maal for nie; delvis har man ogsaa medtaget nogle øvelser uden
for programmet (nærmest som leg). Øverste parti er øvet i floret- 
fegtning.

Tallet af dem som ifølge lægeerklæring ikke deltog i gym
nastikundervisningen, udgjorde i middelskolen 14 og i gymna
sierne 8, tilsammen 22 eller lidt over procent; desuden var 
i aarets løb 24 fritagne »indtil videre«, deraf 9 for længere tid 
end i maaned.

Fortegnelse over de brugte lærebøger.

I religion.
Vogt, En liden bibelhistorie.
Vogt, Bibelhistorie for middelskolen. 13de oplag.
Luthers katekismus ved Bang.
Klaveness's forklaring.
Pontoppidans forklaring ved Sverdrup (6 M.h
Vogt, Kirkehistorie.
Platou, Forklaring til Lukas’ evangelium (2 Lg. og 2 Rg.)
Brun, Forklaring til Johannes' evangelium.

i norsk og oldnorsk.
Molst og Rogstad, ABC.
Holst. Lette læsestykker for barn.
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Erichsen og Paulsen, Norsk læsebog 2den og 3dje del. 
Erichsen, Norske læsestykker for middelskolens øverste klasse. 
Erichsen, Udvalg af danske og norske forfattere, iste og 2den del. 
Pauss og Lassen, Norsk læsebog, 3dje skoletrin, 3dje afdeling 

(3 Lg. og 3 Rg.).
Hofgaard, En liden norsk gramatik.
Hofgaard, Norsk grammatik (5 M. og 6 M.).
Hofgaard, Tegn ved skriftlig analyse.
Aars, Retskrivningsregler, 10de udgave.
Aars, Retskrivningsregler, 11te udgave (1 M.).
Jensen, Eksempelsamling.
Norby, Omrids af litteraturhistorien.
Norby, Digtarterne.
Erichsen, Den danske og norske poesies historie,

Nygaard, Oldnorsk læsebog for begyndere.
Nygaard, Udvalg af den norrøne litteratur. I og III.
Nygaard, Oldnorsk grammatik.
Hofgaard, Lidt sproghistorie.

I tysk.
Kr. Lassen, Tysk læsebog for begyndere.
Pauss og Lassen, Tyske læsestykker.
Voss, Udvalg af tyske forfattere.
Hofgaard, Kortfattet tysk grammatik.
Knudsen, Tyske stiløvelser (6 M.).
Hofgaard, Opgaver i tysk stil.
Greve, Tyske stilopgaver (6 M.).
Kristiansen, Tyske stil- og taleøvelser.

I latin.
A. Andersen, Latinsk læsebog.
Voss, Udvalg af latinske klassikere.
Voss og Richter, Udvalg af Ovids metamorfoser.
Weisse, Udvalg af Tacitus annaler.
Schreiner, latinsk grammatik.
Hofgaard, Hoved- og bisætninger i latin.
Hofgaard, Opgaver i latinsk stil.
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Lowum, Latinske stiløvelser IL 
Schreiner, Latinsk vokabularium. 
Weisse, Romerske antikviteter.

I græsk.
Grøterud, Græsk læsebog.
Grøterud, Græsk grammatik.
Bioms udgave af Herodots 8de bog.
Christensen, Det græske statsliv i oldtiden.
Aars, Hovedpunkterne i A tens statsforfatning.
Aars, Græsk litteraturhistorie.
Secher, Græsk mytologi.

I engelsk.
Brekke, Lærebog i engelsk for begyndere.
Brekke, Engelsk læsebog for middelskolen.
Sommerfelt, Nyeste engelske forfattere.
Løkke, Engelske forfattere i udvalg.
Sommerfelt, Engelsk læsning for gymnasiet.
Western, Engelsk grammatik for middelskolen.
Brekke, Opgaver i engelsk stil.
Lund, Engelsk ordsamling.
]. Krohg, Engelske stiløvelser for realgymnasiet.
Knudsen og Løkke, Engelske præpositioner og synonymer. 
Schram, Engelske stiløvelser for realgymnasiet.

I fransk.
Knudsen og Wallem, Eransk læsebog for begyndere. 
Knudsen og Wallem, Fransk læsebog iste og 2den del. 
Carl Michelsen, Franske læsestykker.
Nyrop, Lectures Francaises.
Knudsen, Fransk grammatik.
Wallem, Fransk ordsamling.

I historie.
Erichsen, En liden verdenshistorie.
Ræder, Historisk lærebog for middelskolen.
Nissen, Verdenshistoriens vigtigste begivenheder. (4—6 M.).
Erichsén, Norges, Sveriges og Danmarks historie (4 M.)
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Petersen, Norges, Sveriges og Danmarks historie ved G. Storm 
(5-6 M.).

Kæder, Lærebog i oldtidens historie.
Schjøth og Wallem, Frankriges historie.

I geografi.
M. Krohg, Schema til geografien.
Geelmuyden, Geografi for middelskolen. 7de udgave ved Årstal. 
Årstal, Landomrids.
Johannes Holst, Norsk geografisk skoleatlas.
Gundersen, Politisk geografi.
Thomassen, Fysisk geografi *).

Johannesen, Matematisk geografi.
(Horns Geografi for latingymnasiet har tidligere været læst dels 

i iste, dels i 2den klasse; i det forløbne skoleaar har den 
ikke været brugt i nogen af disse klasser, men i 1895 —1896 
vil den igjen blive optaget i 2den klasse).

I naturkundskab.
Sørensen, Dyre- og planterigets naturhistorie.
Sørensen, Norsk flora.
Henrichsen, Lærebog i fysik.
Schiøtz, Fysik.
Cornel iussen , AI i neralogi.
Hiortdahl, Kemi.

I matematik.
Johannesen, Praktisk regnebog, iste—4de hefte.
Johannesen, Aritmetik og algebra.
Johannesen, Blandede opgaver.
Bonnevie, Geometri (Eliassens udgave).
O. J. Broch, Aritmetik.
Holst, Plangeometrisk kursus.
Johannesen, 'Trigonometri.
C. M. Guldberg, Stereometri.
C. M. Guldberg, Analytisk geometri.
Holst, Høiere rækker.

*) Fra 1895 benyttes Haffners.
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I tegning.
H. Petersen, Tegnekursus for folkeskolen.
H. Petersen, Tegncapparet (i 4—6 M. og i realgynmasiet).

I skrivning.
Thorsen og Wang, Skrivebog.
Thorsen og Wang, Øvelsesbog.

V. Afgangsexamina.

A. Examen artium 1895.
Til censorer ved examen artiums mundtlige prove havde 

kirkedepartementet opnævnt folgende herrer:
1 religion: pastor Blaker.
I norsk og oldnorsk: adjunkt Lassen. s

I latin: cand. mag. Prebensen.
I græsk: adjunkt Digre.
I fransk: overlærer Ottesen.
I engelsk: skolebestyrer Otto Anderss en.
I historie: skolebestyrer dr. A. Kæder.
I geografi: cand, theol. Årstal.
I naturfag: amanuensis Fridt z.
I matematik: cand. real. Hesselberg.
I censuren deltog desuden paa undervisningsinspektionens 

vegne professor G. Storm, adjunkt Brekke og dr. Elling 
Holst.

De af undervisningsinspektionen givne opgaver til de skrift
lige prøver og projektionstegning var folgende:

Norsk udarbeidelse.
i. Kristian den anden.
2. Fordelene ved at leve i en stor by.
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Latinsk oversættelse.

Mundum Stoici consent regi numine deorum eumque esse 
quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et 
unumquemque nostrum ejus mundi esse partem, ex quo illud 
consequatur, ut communem utilitatem nostrae anteponamus. Ut 
enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir 
bonus et sapiens et legibus obtemperans et civilis officii non 
ignarus utilitati omnium plus quam unius alicujus aut suae con- 
sulit. Ncc magis est vituperandus proditor patriae quam com
munis utilitatis aut salutis desertör propter sua commoda aut 
salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui mortem oppetat 
pro re publica, quod decet, cariorem nobis esse patriam quam 
nosmet ipsos. Et si quidem inhumana et scelerata est vox eorum, 
qui negant se recusare, quo minus, ipsis mortuis, terrarum omnium 
deflagratio consequatur, dubitari non potest, quin etiam iis consu- 
lendum sit, qui post nos sint futuri. Hine testamenta commenda- 
tionesque morientium natae sunt. Cumque nemo in summa solitu- 
dine vitam agere velit, ne cum infinita quidem voluptatium abun- 
dantia, facile intelligitur, nos ad congregationem hominum et ad 
communitatem esse natos. Impellimur autem natura, ut prodesse veli- 
mus quam plurimis imprimisque docendo praeceptisque prudentiae 
tradendis; itaque non facile est invenire, qui, quod sciat ipse, non 
tradat alteri. Atque ut tauris natura datum est, ut pro vituhs^ 
contra leones summa vi impetuque contendant, sic ii, qui valent 
opibus, ut de Hercule et de Libero accepimus, ad servandum 
genus hominum natura incitan tur. Atque etiam Jovem cum 
Optimum et Maximum dicimus, cumque eundem Salutarem et 
Hospitalem, hoc intelligi volumus, salutem hominum in ejus esse 
tutela. Minime autem convenit, cum ipsi inter nos viles neglec- 
tique simus, postularc, ut dis immortalibus cari simus et ab iis 
diligamur. Inter nos igitur natura ad civilem communitatem con- 
sociati stimus. Quoniamque jus quoddam natura constitutum 
commune est omnium gentium, qui id jus conservabit, justus, 
qui violabit. injustus crit.

*) vitulus, kalv.
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Engelsk stil.
Den 7de april 1778 mødte lord Chatham for sidste gang i 

overhuset. Han var endnu svag efter sin smertefulde sygdom, og 
hans læger havde alvorlig tilraadet ham at blive hjemme; men 
hans fædrelandskjærlighed og uovervindelige pligtfølelse tillod ham 
ikke at holde sig i ro. Han traadte ind i huset med vaklende 
skridt, støttet paa den ene side af sin svigersøn, paa den anden 
af sin næstældste søn William, der inden kort tid selv, ligesom 
faderen, skulde blive sit fædrelands frelser.

Den „gamle var klædt i sort floiel. Den svære paryk, han 
bar, skjulte hans ansigt, saa at ikke stort mere end ørnenæsen 
og de gjehnemtrængende nine var synlige. Han saa ud som en 
døende — hvad han ogsaa i virkeligheden var —; men aldrig 
havde nogen seé.t en ærværdigere skikkelse.

Han reiste sig langsomt og med besvær fra sin stol, støt
tende sig paa sine krykker. Derpaa hævede han oinene mod 
himmelen og sagde: »Jeg takker Gud, at han har sat mig istand 
til at komme her idag for at opfylde min pligt og udtale min 
mening om denne for mit land saa vigtige sag. Jeg staar med den 
ene fod i graven og kommer maaske aldrig mere til at optræde 
paa dette sted.»

Med den dybeste opmerksomhed lyttede forsamlingen til 
hans ord; der herskede en stilhed saa dyb, at man kunde have 
hort en knappenaal falde til jorden. Han talte først med en syg 
mands svage stemme; men efter som han blev varm, hævede 
hans røst sig høi og klar som sedvanlig. Tilsidst overvældede 
anstrengelsen ham. Han saa sig om efter sin stol, vaklede til
bage og var nærved at falde. De nærmeste Pairer greb ham i 
sine arme og bar ham ind i sideværelset under almindelig for
virring i huset.

Matematik.

Ved klassisk examen artium.
1. I et retvinklet triangel er omkredsen zz a, differensen mel

lem kateterne zz b. Find de 3 sider udtrykt ved a og b.

*) aquiline nose.



47

2. Et parallelograms fladeindhold er 0,5274 nr, den ene diago
nal 1,486 m og den anden diagonal 1,172 m. Beregn si
derne i parallelogramet.

3. En kugle er omskreven om en regulær sexkantet pyramide, 
hvis grundflade er 46 dm2 og hvis kubikindhold er 288 
dm3. Find kuglens overflade og en af pyramidens sideflader.

Ved realartium.
i. I en cirkel med radius R er der indskrevet en uregel

mæssig sexkant. Hver anden side = x, hver anden — y. Find 
sexkantens fladeindhold, naar forholdet mellem x og y er lig forhol
det mellem det storste og det mindste stykke af en høidelt linie.

2. I en omdreiningskegleflade er indskrevet en berørende 
kugle. Udtryk volumet af det rum, som begrænses af kegle- 
fladen og den mod keglens spids vendende keglekalot, ved hjælp 
af kuglens radius, 7?, og den korteste afstand, 67, fra keglens 
spids til kuglens overflade.

3. Fra punktet A med koordinaterne (0,5) trækkes tangen
ter til ellipsen:

x2
76 + y = '•

Bestem begge berøringspunkter, B og C, samt ligningen fol
den om trianglet ABC omskrevne cirkel. Vis, at ellipsetangen
terne fra det andet punkt zF, hvori cirkelen skjærer Y-axen, og
saa har sine berøringspunkter paa cirkelen. Undersøg tillige 
cirkelens skjæring med X-axen.

Fysik.
I.

Om mikroskopet.
For lupens vedkommende indskrænker man sig til at ud

vikle udtrykket for størrelsen.
II.

En elektrisk sporvogn af bestemt, forøvrigt ukjendt vægt, 
P kg, bevæger sig med konstant hastighed V m langs en hori
sontal vei henimod en bakke af længde 1 m og konstant heldings- 
vinkel <?°. Med hvilken hastighed v m vil vognen naa toppen 
af bakken, naar vognføreren anvender en n gange saa stor træk- 
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kraft under opstigningen som paa den horisontale vcir Friktions
koefficienten er overalt f. Tyngdens akceleration er g m. Ind
for V = 3, 1 — 52.97, a — 3, n — 4, f — 0.02 og g — 9.<82 i 
den fundne formel for v og beregn dens værdi.

Ill.
I et kalorimeter blandes p kg fortyndet svovlsyre af tempe

ratur t° C. og varmekapacitet k med q kg vand af temperatur tj°. 
Blandingen, hvis varmekapacitet er K, faar temperaturen T°. For 
simpelheds skyld antages, at kalorimeter med inventar allerede for 
forsoget hayde temperaturen T°. Beregn det antal kalorier, Q, 
som frembringes ved denne blanding af svovlsyre og vand. Ind
for p — 1, q rz 2, t ~ 10, q — 15.75, k — 0.7, K = 0.9, T — 
15 i formelen for Q og beregn dens værdi.

Projektionstegning.
Et plan er givet, hvis horisontale og vertikale tracer dan

ner henholdsvis vinkler paa 6o° og 30° med grundlinien; begge 
tracer gaar tilvenstre. A er et punkt paa den horisontale, B et 
paa den vertikale trace, begge i en afstand fra tracernes skjærings
punkt S lig 6 cm. En regulær femkantet pyramide staar med 
sin grundflade paa det givne plan, saaledes at A og B er ende
punkterne af en af grundfladens sider. Pyramidens virkelige 
høide er 14 cm.

I det givne plan er draget en linie CD, der skjærer tra
cerne i punkterne C og D, saaledes at CS og DS begge er 20 
cm. Gjennem CD samt gjennem midtpunktet af den gjennem A 
gaaende sidekant af pyramiden gaar der et plan, som afstumper 
pyramiden paa skraa. Den saaledes afstumpede pyramide skal 
tegnes i sine to projektioner, idet spidspyramiden tænkes borttaget 
og dens linier kun betragtes som hjælpelinier.

Til den klassiske examen artium fremstillede sig fra 
latingymnasiets øverste klasse 11 disciple, som alle bestod 
examen, samtlige med hovedkarakter meget godt.

1. Aars, Jakob, f. 6te september 1877, son skolebestyrer 
J. Aars, Kristiania. (Discipel af skolen i r 2 aar).

2. Aubert, Leonhard Holmböe, f. 28de mars 1876, søn af redak
tør V. A. Aubert, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).
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3- Hertzberg, Jens Skjelderup, f. 13de juli 1877, son af 
statsraad N. Hertzberg, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

4. Hærem, Peter Lorentzen, f. 19de mårs 1878, søn af afd. 
sogneprest P. L. Hærem, Kristiania. (Discipel af skolen i 
i 2 aar).

5. Michelet, Johan Wilhelm, f. 16de mai 1877, son af gros
serer A. Michelet, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

6. Nicolaisen, Arne Nicolai, f. 11te januar 1874, søn af 
overlærer J. Nicolaisen, Kristiania. Discipel af skolen i 5 aar).

7. Norbye, Ole, f. 24de september 1876, son af assessor O. 
A. Norbye, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

8. Pauss, Nicolai Nissen, f. 4de juni 1877, søn af skolebe
styrer B. Pauss, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

9. S ehe te lig, Haakon, f. 25 de mai 1876, søn af skibsreder 
H. Schetelig, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

10. Sol bu, Einar Carl Adolf, f. 16de januar 1877, søn af afd. 
sogneprest Solbu, Sandviken. (Discipel af skolen i 10 aar).

ir. Stenersen, Fredrik Christian Krogh, f. 28de november 
1877, søn af assessor J. Stenersen, Kristiania. (Discipel af 
skolen i 9 aar).
Udfaldet af examen sees af følgende tabel:

N
or

sk
 stil

. |
La

tin
sk

 ov
er

s. 
|

M
at

em
, sk

r. |
Re

lig
io

n. ’S
bÄ 0

‘O G
ræ

sk
.

Fr
an

sk
.

Hi
st

or
ie

.
M

at
em

. md
tl.

Sum. Hovedkarakter.

Aars 3 2 2 I I I 2 I I I I i 17 : 12 Meget godt 1,42
Aubert 2 2 4 I 2 2 2 2 2 I 2 3 25 : 12 Meget godt 2,08
Hertzberg 4 3 2 I 3 2 2 2 2 2 2 I 25 : 12 Meget godt 2.08

Hærem 3 3 2 1 I I 3 I I I 2 3 21 : 12 Meget godt 1,75
Michelet 3 3 2 2 I 3 3 t 2 I I 2 23 : 12 Meget godt 1,92
Nicolaisen 3 3 5 I I 2 3 2 2 2 I 2 27 : 12 Meget godt 2,25
Norbye 3 3 i 2 2 2 2 I 2 2 2 3 25 : 12 Meget godt 2,08
Pauss 4 2 4 I I 2 3 3 3 I i 27 : 12 Meget godt 2,25
Schetelig 3 2 3 2 I 2 2 3 3 i I i 24 : 12 Meget godt 2.00
Stenersen 4 3 4 2 I 2 2 2 2 i 2 3 28 : 12 Meget godt 2,33
Solbu 4 2 1 I I 1 2 r 2 2 3 i 24..2 Meget godt 2.00

4
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3 privatister fremstillede sig til klassisk examen artium, 
nemlig: Brun, Sven (Godt 35: 12), Solberg, Bjarne (Godt 
37: 12) og Torgersen, Johan Peter (Meget godt 23: 12). De 
to første af disse havde været skolens elever til umiddelbart før 
examen, den ene dog kun i faa maaneder; se s. 56 *).

Til realartium fremstillede sig fra realgymnasiets øverste 
klasse 19 disciple, som alle bestod examen. 14 med hovedkarakter 
meget godt, 5 med hovedkarakter godt.
i. Am ble, Ole, f. 4de oktober 1877, son distriktslæge 

Ommundsen, Flakstad. (Discipel af skolen i 2 aar).
2. Andresen, Thora, f. 1 1 te juli 1875, datter af vagtmester 

Andresen, Kristiania. (Discipel af skolen i 3 aar).
3. Astrup, Ebbe Karsten Morten, f. 16de april 1876, søn af 

statsraad 11. R. Astrup, Kristiania. (Discipel af skolen aar).
4. Bjørnebye, Albert Smith, f. 3dje februar 1878, son al 

gaardbruger Bjørnebye, Onsø. (Discipel af skolen i 4 aar).
5. Bredvold, August, f. 3dje juli 1876, søn af landhandler 

Bredvold, Solør. (Discipel af skolen i 4 aar).
6. Conradi, Andreas Kristian, f. 16de mai 1876, søn af dok

tor Conradi, Kristiania. (Discipel af skolen i 5 aar).
7. Fos by, Ole Arnt. f. 13de december 1875, søn af bygmester 

O. X. Fosby, Sarpsborg. (Discipel af skolen i 1 aar).
8. Graff-Wang, Trygve Frivold, f. 19de november 1875, 8011 

af kaptein H. Wang, Kristiania. (Discipel af skolen i 14 aar).
9. .Halvorsen, Birger Fjeld, f. irte februar 1877, søn af gros

serer A. Halvorsen, Kristiania. (Discipel af skolen i 12.aar).
10. H elland-Hansen. Bjorn, f. 16de oktober 1877, son af

afd. sekretær Kristofer Hansen, Kristiania. (Discipel af sko
len i 1 i aar).

ii. Hofgaärd, Kathrine, f. 25de november 1875, datter af 
skolebestyrer S. W. Hofgaard, Kristiania. (Discipel af sko
len i 3 aar).

12. Johannesen, Johannes, f. t 6de mai 1877, son af inspektor 
O. Johannesen, Kristiania. (Discipel af skolen i 12 aar).

13. Kokkinn, Ivar, f. 17de mai 1878, søn af afd. kaptein 1.
Kokkinn, Kristiania. (Discipel af skolen i 3 aar).
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i4- Lund, Carl Hugo, f. 5te juni 1875, son af lensmand Lund, 
Rodenes. (Discipel af skolen i 1 2^2 aar).

15. Læruin, John, f. 7de juli 1875, son af afd. distriktslæge 
Lærum, Holand. (Discipel af skolen i 3 aar).

16. Meyer, Rolf, f. 13de oktober 1875, søn af overretssagfører 
Meyer, Tønsberg. (Discipel af skolen i 2 aar).

17. Schwarz, Johan Jorgen, f. 2den august 1877, son af verks
eier 1’. L. Schwarz, Eidsfos. (Discipel af skolen i 3 aar).

18. Smith-Christensen, 'Thorstein, f. 27de mårs 1877, son af 
grosserer C. Christensen, Kr.ania. (Discipel af skolen i 11 aar).

19. S o ot, Carl Johan Prytz, f. 25de november 1876, son af 
udskiftningsformand J. E. Soot, Tønsberg. (Discipel af sko
len i i aar).
Udfaldet af examen sees af følgende tabel:

Amble
Andresen, Thora
Astrup
Bjørnebye 
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Conradi
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Kokkinn
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Sum.

34 : 13
29 : »3
24 : 13
30 : 13
25 : (.I
35 : »3
34 : 13
25 : >3
25 ’• 13
18 : 13
21 : 13
22 : 13

34 : »3
28 : 13

34 : 13
31 : 13
27 : »3
21 : 13

32 : 13

Hovedkarakter.

Godt 2,62

Meget godt 2,23 
Meget godt 1,85 
Meget godt 2,31 
Meget godt 1,92

Godt 2,69 
Godt 2,62

Meget godt 1,92 
Meget gorit 1.92 
Meget godt 1,38 
Meget godt 1.62 
Meget godt 1,69 

Godt 2,62
Meget godt 2,15

Godt 2,62
Meget godt 2,38 
Meget godt 2,08 
Meget godt 1,62 
Meget godt 2,46

4*



6 privatister fremstillede sig til realartium; i blev reji
ceret ved den skriftlige provo, de 5 andre bestod examen, nem
lig: premierloitnant i marinen Nickelsen, Niels Stockfleth Schulz. 
(Meget godt 32: 13), Amundsen, Kristian Wilhelm Herman 
(Godt 35: 13), Finch, Anders Kure (Godt 37: 13), Prydz- 
Andcrsen, Eiler Hagerup Krogh (Godt 37: 13) og Ræder, 
Johan Georg Jakob (Godt 36: 13). De 4 sidste havde været 
skolens elever til umiddelbart for examen; se s. 56*)-

B. Middelskole-examen 1895.
Examenskommissionen for middelskole-examen i Kristiania 

bestod i 1895 af folgende medlemmer: Rektor Schreiner, for
mand, skolebestyrer Jespersen, og som valgte repræsentanter for 
privatskolerne: skolebestyrerne Otto Anderssen, næstformand, 
Olaf Berg, S. W. Hofgaard og B. Pauss.

Til censorer ved denne skole blev af kirkedepartementet 
opnævnt folgende:

Ved den skriftlige provo.
I norsk stil: Inspektor Corneliussen og cand. mag. Morland. 
I tysk stil: Cand. mag. Otto Kristiansen og cand. phil.

Bekkevold (som suppleant for skolebestyrer Pauss). 
I latinsk stil: Rektor Schreiner og inspektor Low um.
I engelsk stil: Dr. Hjalmar Falk og cand. mag. Herrestad. 
I matem. skr: Adjunkt I.. Larsen og cand. real. Hesselberg. 
I tegning: Overlærer H. Petersen og cand. real. A. Petersen

for skolens elever, tegnelærer SpjeIdnæs og cand. 
real. A. Petersen for privatisterne.

I skrivning: Lærer T. O. Gran og lærer Prcstrud for sko
lens elever, sekretær E. Thorsen og lærer T. O. 
Gran for privatisterne.

Ved den mundtlige prøve.
I religion: Pastor Conrad Dahl.
I norsk: Cand. theol. Fosse.
I tysk: Cand. mag. Otto Kristiansen.
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Opgaverne ved middelskole-examen var folgende:

I latin: Cand. mag. G roter ud.
I engelsk:
1 fransk:

Cand. mag. Herrestad.
Cand. mag. Fi s c h e r.

I historie: Cand. mag. Østbye.
1 geografi:
1 matematik:

Cand. theol. Gjøn næs.
Cand. phil. Platou.

I naturfag: Skolebestyrer Sig. Thor.

Norsk stil.
En skildring af en søndagseftermiddag paa mit hjemsted.

Latinsk stil.
Littavicus havde faaet befalingen over1) de titusinde 

mand, som Cæsar havde befalet æd uerne-) at sende til ham. 
Paa marschen sammenkaldte Littavicus sine soldater og sagde: 
»Hvor marscherer vi hen? Hele vort rytteri er tilintetgjort3); 
vor stats første mænd4) er bievne myrdede af romerne under 
beskyldning for5) forræderi.« Da soldaterne bønfaldt Littavicus 
omat sorge for6) deres frelse, sagde han: »Det er nødvendigt, 
at vi forener os med Cæsars fiender. Ingen kan tvivle paa, at 
romerne vil strømme sammen7) for8) at myrde ogsaa os. 
Hvis I har noget mod, saa lad os hevne vore landsmænds9) 
død, og lad os staks nedhugge disse røvere«. Han peg te paa10) 
de romere, som i tillid til11) hans beskyttelse12) var med 
ham, og lod13) dem straks dræbe. Derefter sendte han bud om
kring i hele æduernes stat og opfordrede alle til at hevne14) for
urettelserne paa den samme maade, som han selv havde gjort.

*) udtrykkes ved praeficere ( = give befalingen over). 2) Acduus, i.
8) interire. 4) princeps. 6) oversættes, som om der stod: beskyldte
for. °) consulere, 7) concurrere. 8) ad. °) civis. i0) ostendere.
n) udtrykkes ved con fid er e. '-) praesidium. I:,)jubere. ll) persequi.
*) beschieden sein.

Tysk stil.
For 3 aar siden blev jeg ansat som lærer i fransk (det franske 

sprog) ved realskolen i min fødeby. Dog skulde det ikke times*)
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byens gutter i længden1) at blive indfort i det franske sprogs 
finheder af (ved) mig. Mens jeg en eftermiddag, netop kommen 
hjem fra skolen, drak min kop kaffe og lidt mismodig betragtede 
den store bunke2) (af) stilebøger3), som laa paa bordet, bragte 
min vertinde mig et brev med efterretning om, at min moders 
broder havde testamenteret mig hele sin formue. Elmshagen, den 
herregaard4), som jeg arvede efter min onkel, ligger ikke langt 
fra byen; den har en deilig park og vilde svare til alle mine 
fordringer, hvis der ikke laa en liden eiendom indsprængt5) i 
den smukkeste del af parken. Da den . næsten klover1-’) denne i 
to dele, forstyrrer og ærgrer den mig for hvert skridt. Min sag
fører forsikrede mig straks, at jeg uden vanskelighed kunde faa 
kjobt ') stedet,8) da eierinden befandt sig i alt andet end9) glim
rende kaar. Men da vi spurgte, om hun vilde sælge det, svarede 
hun, at hun ikke havde kunnet bestemme sig dertil; hun havde 
boet der i ro aar, sagde hun, og hendes eneste barn, en gut,, 
som var blind fra fødselen af, kjendte dette hjem som en seende.

Engelsk stil.
En engelsk officer i Indien savnede en dag en ring, og 

han havde grund til at tro, at den var bleven stjaalen af en af 
hans indfødte tjenere. Han lod dem derfor alle kalde sammen 
og gav hver en liden stok, idet han sagde, at hvis nogen 
af dem havde taget ringen, vilde tyvens stok være en tomme 
længere om fire og tyve timer. De maalte derfor komme til
bage den næste dag. forat han kunde se, om nogen af stokkene 
havde vokset. Saasnart som de var gaaet bort, sagde tyven, 
som virkelig var en af tjenerne, til sig selv: : Hvilken nar han 
var, at han fortalte, at stokken vil vokse en tomme. Nu vil jeg 
spille ham et puds.« Med disse ord tog han en kniv og skat
en tomme af stokken. "Nu kan du vokse en tomme, om du 
vil,« sagde han; han vil ikke kunne finde ud, at jeg er tyven.« 
Den næste morgen kom tjenerne og viste sin herre stokkene; 
da tyven kom, saa officeren, at hans stok var en tomme kortere

‘) auf die Dauer. 2) Stoss in. 3) Heft n. l) Rittergut n. ft) einsprengen. 
°) zerlegen. 7) faa kjøbt ==; erhverve. *) Anwesen. °) alt andet end — 
ingenlunde.
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end de andres; og paa denne maade fandt han ud, hvem af dem 
der havde taget ringen.

Matematik skriftlig.
Formiddag. (For gutter og piger.)

No. i.
A. havde en sort kaffe, som kostede ham 2,40 kr. pr. kg. 

alle udgifter iberegnet. Han fastsatte salgsprisen saaledes, at hans 
fortjeneste blev i62/3 pct. Ved salg i partier paa hele sække gav 
han 5 pct. rabat. Hvad var salgsprisen pr. kg. sækkevis?

Til denne pris solgte A. en sæk kaffe til en landhandler. 
Bruttovegten var 741/-! kg. og vegten af den tomme sæk var 8/s 
kg. Som betaling modtog han 35 hl. poteter, efter en pris af 
3,25 kr. pr. hl., og desuden saa meget smør, efter en pris af 
1,52 kr. pr. kg., at landhandleren fik at betale 21,36 kr. kontant, 
for at handelen skulde være opgjort. Hvor mange kg. smør blev 
leveret?

(For den tomme sæk beregnes ingen betaling).

No. 2.
Et tresifret tal divideret med sin tversum giver kvotienten 

43. Det forste siffer er 3 mindre end summen af de to sidste. 
Tversummen er lig tredieparten af det med de to sidste sifre ud
trykte tal. Hvilket er det tresifrede tal?

Eftermiddag. (For gutter.)
No. 3.

Der skulde bygges en vei, 4 km. lang og 5 m. bred. Først 
udgroves jorden i en dybde af 0,3 m.; derefter paafyldtes puksten 
til en høide af 25 cm., og ovenpaa dette fyldes et 6 cm. hoit 
lag af grus.

Udgravningen af jorden betaltes med 75 ore pr. m3. Puk- 
stenen maaltes i kasser, hvis længde var 1 m., bredde 0.4 m, og 
høide 0,5 m.; den betaltes med 1,50 kr. pr. kasse. Paafyldnin- 
gen af pukstenen og gruset betaltes med 60 øre pr. læs, hvert 
læs paa 50 hl. Endelig blev veien valset, og herfor betaltes 5 
øre pr. m2.

Hvad kostede vejanlægget?
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No. 4.
Konstruer et ligesidet triangel, hvis mindre radius er 1,4 cm.
Konstruer derefter et rektangels, der har samme fladeind

hold som trianglet, og hvis ene side er lig den større radius i 
det ligesidede triangel.

Beskriv fremgangsmaaden.

E ft er m i d d a g. (For piger.)
No. 3.

Som no. 3 for gutter.

No. 4.
Konstruer en firkant ABCD, hvori / A — 900 og / C — 

900 (A og C er modstaaende hjørner), siden AB — 3 cm., diago
nalen BD — 5 cm., og afstanden fra denne diagonal til hjørnet 
C er 2 cm.

Beskriv fremgangsmaaden.
Beregn (eller maal) siden AD. Beregn dernæst firkantens 

fladeindhold.
Projektionstegning.

Tegn følgende oprids og grundrids:
Et regulært sekskantet prisme staar paa det horisontale plan, 

saaledes at to af dets sideflader er parallele med vertikalplanet.
Paa dette prisme ligger en trekantet, regulær pyramide, 

saaledes at aksen er parallel med vertikalplanet, og prismets og 
pyramidens akser har samme afstand fra dette plan.

Prismets høide er 5 cm., og siden i dets grundflade 5 cm.
Pyramidens sidekant er 15 cm., og siden i dens grund

flade i 2 cm.
Afstanden fra vertikalplanet til nærmeste prismeflade er 5 cm.
Det øvrige sees af opstillingen.

'Til middelskole-examen var anmeldt de 53 disciple af sko
lens 6te middelklasse, som var delt i 2 parallele afdelinger*).  Af 

*) Vi finder os ved én bemerkning i universitets- og skoleannaler lOde 
aarg., s. 252, foranlediget til at oplyse, at elever af 6te middelklasse her 
ved skolen ikke >gaar op som privatister«; de som engang er kommet i 
denne klasse og ikke er nedllyttel efter tentamen (ved juletid), opfores
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de 53 var 1 sygmeldt under hele examen; til examen fremstillede 
sig saaledes 52, som samtlige bestod den, 11 paa latinlinjen og 
41 paa engelsklinjen.

A. Paa latinlinjen.
I.
2.

Christensen, A.
Faye, W. N.

Hovedkarakter meget godt (i.68) 
meget godt (1,79)

3- Husebye, S. Kr. — s--- meget goot (2,00)
4. Kvam, J. J. --- 5--- meget godt (2,07)
5- I yøberg, E. — meget godt (2,25)
6. Oppegaard, N. 0. M. — godt (2,77)
7- Petersen, 0. M. J. ---;--- meget godt (1,86)
8. Simonsen, B. Chr. ---:--- godt (2,75)
9- Steineger, J. ---j-- meget godt (1,681

10. Voss, V. ---;--- meget godt (1,61)
11. Woxen, S. ---s--- meget godt (2,32)

B. Paa engelsklinjen.
i 2. Aubert, R. Hovedkarakter meget godt (1,87)
i3- Boreb, Th. ---s--- godt (2,68)
14. Brodin, B. ---s--- meget godt (2,46)
i5- Cappelen, J. M. ---5--- meget godt (1,63)
16. Dahlin, J. E. B. --->--- meget godt (2,27)
17- Enger, A. --  S-- godt (2,86)
18. Frank, P. Chr. — s--- meget godt (1,77)
19. Frol ich, Sofie ---:--- meget godt (2,11)
20. Gløersen, K. -- s--- udmerket godt (1,47)
21. Halvorsen, A. -- 5--- godt (2,57)
22. Halvorsen, R. S. ---S--- meget godt (1,97)
23- Hartmann, Helene -- S--- meget godt (1,64)
24. Hassel, Alf --- ;--- meget godt (2,03)
25- Haugan, Caroline ---- :------ meget godt (1,79)

alle som skolens elever. (For gymnasiets vedkommende har vi derimod i 
de sidste aar, af hensyn til sammenligningen med andre skoler, set os 
nødsaget til i enkelte tilfælde at gjøre brug af den ved kgl. resol. af 26de 
februar 1892 uåbnede adgang til at lade elever som staar meget tilbage 
gaa ud af skolen før ex. art. og fremstille sig til denne som privatister. 
(Sml. ovenfor s. 50 og 52).
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handelsgymnasiet, nr. 21 og 37 til Skiensfjordens mekaniske skole, 
nr. 44 til Kristiania tekniske skole, nr. 6 og 16 til toaarige 
gymnasier.

26. Heyerdahl, 11. 0. E. Hovedkarakter meget godt (1,67)

2 7 • Hjeiniark, S. 0. ---;-- meget godt (E97)
28. Houlder, Anna —-— meget godt (ES?)
29. Höulder, Elisabeth —s— meget godt (2,04)
3°. Ihlen, 0. IL -- - meget godt t2>3°)
3' ■ Johannesen, Petra ——~ X--- udmerket godt (i,4o)
3 2 • Johansen, Er. —-— godt (2,54)
3 3 • Joerges, W. —— * godt (2,90)
34- Jürgens, Sv. ---:--- godt (2,67)
3 5 • Kaurin, Karen -- ---- meget godt (1,90)
36. Lyche, Bjorn -- ;--- meget godt (2,10)
37- Lyche, Leo -- ;--- meget godt (2,29)
38. Moe, Anna ------- meget godt 0 >73)
39- Piøen, G. H. ---;--- udmerket godt (050)
40. Sandberg, A. J. H. ---■:--- meget godt (2,37)
41. Sandberg, C. -- ;--- meget godt (2,10)
42. Schetelig, Sv. -- ;--- meget godt (2,00)
43- Schøyen, J. K. J. ---.--- godt (2,89)
44. Sigholt, W. A. -- -S-- meget godt (1,63)
45- Sørensen, Kr. -- ;--- udmerket godt (1 >37)
46. Thomsen, G. E. ------- meget godt (2,4o)
47- Vendelbo, C. L. ---- <----- godt (2>53)
48. Wergeland, G. —s--- godt (2>57)
49- Westergaard, H. ---;--- meget godt (1,67)
50- Woxen, Tr. ---*--- godt (2,93)
51* Ødegaard, P. — s — godt (2,73)

Af disse blev nr. 1, 4, 7, 8 og ti optaget i latihgymna-
siet, og nr. 2, 3, 5, to, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 27- 3 2> 33,
36, 45, 50 og 51 i realgymnasiet, nr. 17, 39, 41 og 49 gik til

Af privatister fremstillede sig til examen paa latinlinjen 2, 
hvoraf 1: ikke bestod den skriftlige prove, paa engelsklinjen 42, 
hvoraf 1 ikke bestod den skriftlige prøve ; af privatisterne paa 
engelsklinjen var 40, som alle bestod proven, anmeldt fra Qvams 
skole.
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A. Paa latinlinjen.
1. Birch-Reichenwald, K.*) Hovedkarakter meget godt (2,38)

o
B. Paa

Andersen, R.
engelsklinjen.

Hovedkarakter godt (3-”)
3- Bengtson, G. A. -- ;--- udmerket godt (1,25)
4- Berg, Fr. — s— meget godt (2,32)
5- Blakstad, Maren Katharina —s— meget godt (2,25)
6. Blomgren, Gurli .—---- meget godt (1,68)
7 • Bovim, P. Th. — meget godt 0.86)
8. Bruvold, Martha -- - meget godt (G7i)
9- Bruvold, S. B. -- :-- meget godt (2,00)

I o. Dah 1 mann, Dagmar — 5 — meget godt (2,5°)
i i. Enger, F. Kr. • —s--- meget godt (2,07)
I 2. Eriksen, Marie -- ;— meget godt 0,54)
13-' Gettermann, Dagmar ------- godt (2.54)
14. Gjosten, Gudrun ----- c------ meget godt (1,82)
15- Gran, G. A. --- : — godt (2,79)
16. Hagen, G. K. -- :--- meget godt (1,96)
1 7- Halvorsen, K. -- i--- meget godt (2,11)
18. Haure, A. J. L. -- 5--- meget godt (1,89)
19. Henrichsen, Arne ---: — meget godt (2,36)
20. Henriksen, Aagot. ---i — meget godt (1,93)
21. Hol tung, Ellen -- 5 — meget godt 0’75)

22. Jensen, S. E. — s-- meget godt (1,82)
23- Johnsen, Ingerid -- ---- meget godt (1.96)
24- Kobberstad, A. — 1 — godt (2,57)
25- Larsen, E. R. -- s--- meget godt (2,04)
26. Lyche, C. J. -- 5--- godt (2,57)
27- Olsen, Helga -- ;--- udmerket godt (L25)
28. Olsen, Kristofer . --- udmerket godt (d43)
29- Paulsen, Anna ---; — meget godt (1,64)
3°- Pedersen, Bernhard —- 2--- godt (3-04)
3i- Pedersen, Helga — s-- meget godt (2,14)

’) Var elev af skolen fra oktober 1894 til mars 1895, da han blev udmeldt
paa grund af sygdom.
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3 2 • Pedersen, Johannes Hovedkarakter meget godt (1 >7 9)
33- Pedersen, Thora —5 — meget godt (2,29)

34- Petersen, Th. G. —5— udmerket godt (M6)
35- .Kamnæs, Kr. —= — meget godt (2,14)
36. Reiersen, 0. —s — meget godt (2,46)
37- Sievers, Ella — -— meget godt (G96)
38. Syverstad, Ragnhild --— meget godt (^5 7)
39- Sørsdal, 0. Fr. —5— meget godt (1,89)
40. Thorgefsen, Magdalene —*— meget godt (i,96)
41. Wold, Kr. N. —?— meget godt (2,39)
42. Østensen, E. E. —s— udmerket godt (G 5 0)

VL Om skolepenge og fripladse.

Skolepengene beregnes for 10 
forskudsvis den forste læscdag i 
i iste smaaklasse....... 5 kr.
1 2den do. ............. 9
i 3 dje do. ................14 »
i iste middelklasse . ... 18 »
i 2 den og 3dje do..........20 »
i de høiere klasser .... 24 »

For den nederste af to brødr 

maaneder af aaret og betales 
maanederne september—juni: 
maanedlig — kr. 50 pr. aar

— — » 90 • -
— ~ » 140 —
— — > 180 —

— ». 200 —
— — » 240

e 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 tler f. eks.
istedenfor 335 betales 35 og for 66 s betales 65 øre.

Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, nemlig 
fra begyndelsen af den maaned hvori en disci pel kommer ind, 
til slutningen af den maaned hvori han gaar ud. Nåar altsaa 
en discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse, betaler han 
skolepenge fra iste september.
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Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse ske 
to maaneder forud. I ethvert fald er han forpligtet til at betale 
skolepenge for to maaneder foruden den hvori udmeldelsen finder 
sted. Enhver discipel som er anmeldt til examen artium 
eller til middelskolens afgangsexamen, betaler skole
penge til skoleaarets udgang.

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

Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes i regelen 
kun saadanne som i længere tid har været disciple af skolen, 
og hvis forsørgere enten er døde eller kommet i saadan økono
misk stilling, at de ikke længere er 'istand til at betale fulde 
skolepenge; endvidere kræves, at vedkommende discipel har 
vist god opfersel og gjort god fremgang i skolen. Under den 
nuværende sterke konkurrence om fripladsene maa det overhove
det fraraades forældre at indmelde børn i skolen med tanke paa 
om kortere eller længere tid at kunne opnaa friplads eller ned
sættelse af skolepengene. I forberedelsesskolen uddeles ikke fri
pladse uden i ganske særegne tilfælde.

Renterne af John Heuchs’s legat (stiftet af nuværende 
biskop Heuch og frue 28de mai 1875) blev den 5te april tildelt 
Th o ri eif A rn eberg, elev af iste middelklasse; renterne af Aars 
og Voss’s skoles legat (stiftet af forhenværende elever af skolen 
i anledning af dennes 25aars jubilæum i 1888) blev for dette 
skoleaar ligesom for det forrige tildelt Eigil Hel I an d-H ansen, 
elev af 3dje middelklasse.

VIL Blandede meddelelser.

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

sit vedkommende de i skolen gjældende regler; blandt disse 
merkes særlig følgende:
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i. 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. Naår en discipel ved sygdom er hindret fra at mode paa 
skolen, maa der snarest mulig 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 sine 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 for
eninger, maa de dertil have bestyrelsens samtykke. De 
maa ikke uden bestyrelsens tilladelse paa nogen maade op
træde offentlig (f. eks. ved dramatiske forestillinger, kon
certer, turnfester m. m,).

II. Om luften i skoleværelserne.
(.Af skolens liege.)

Undertegnede har undersøgt luftens kulsyremængde ved 
Aars’ og Voss’ skole med Lunges apparat til bestemmelse af 
kidsyre. Den benyttede prøvevæske tilberedtes af hr. stads
kemiker Schmelck. Prøverne foretoges gjennem hele undervisnings
timen fra dens begyndelse til dens ende. Som middeltal af 25 
undersøgelser i 1893 og 25 do. i 1894 i de forskjellige klasser 
viste apparatet en gjennemsnitlig kulsyregehalt

i 1893 (ved det ældre ventilationssystem) 1,06 pro mille, 
i 1894 (efter forøget ventilantal)..............0,92 pro mille.

Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder har maaUet 
forsømme, uden at det har været muligt forud at give skolen underret
ning og indhente dens samtykke, da maa der i den meddelelse som bag
efter indsendes, ikke blot gjøres rede for forsømmelsens 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 Kristiania borgerskole, Nissens skole, Aars og 
Voss’s skole og Giertsens skole, dateret 19de december 1872.)
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Saavel det forste som særlig det sidste tal udviser i det hele 
gunstige luftforhold, der foruden i den tilstrækkelige ven
tilation ogsaa maa ansees begrundet i vinduernes og værel
sernes stor reise i forhold til elevernes antal samt i bygningens 
fri beliggenhed.

Kristiania den 12te november 1895.
A. Mageissen.

III. Om betaling for adgang til middelskole-examen. 
»Fra bestyrelserne for de examensberettigede private 

middelskoler i Kristiania.
Der er som bekjendt med middelskole-examens afholdelse 

forbundet adskillige udgifter, idet der for hver examinand skal 
betales honorar til censorer, for tiden to i hvert af de skriftlige 
fag og en i hvert af de mundtlige; hertil kommer udgifter til lønning 
af examenskommissionens sekretær, trykningsomkostninger m. m.

Privatisterne, for hvis examination i mundtlige fag ogsaa 
examinator honoreres, betaler for adgangen til examen et gebyr, 
stort kr. 20,00, som paa det nærmeste dækker udgifterne; men 
med hensyn til skolens elever har der været forholdt forskjellig: 
det almindelige har været, at de intet har betalt, men ved enkelte 
skoler har man søgt udgifterne dækket ved et gebyr af eleverne, 
paa samme maade som det er bestemt for examen artium og 
andre af det offentlige indrettede examener. At dette sidste i sig 
selv er det rimeligste, har man længe været enig om; og da de 
omhandlede udgifter i den senere tid er steget, som følge af 
bestemmelser fra overbestyrelsen angaaende censuren, har bestyrel
serne for undertegnede skoler nu (i tilslutning til en udtalelse af 
kirkedepartementet i en rundskrivelse af 30te mårs d. a.) ved
taget, at der af skolernes elever for adgang til middelskoleexamen 
bliver at erlægge en afgift, stor kr. 14,00, som indbetales inden 
den skriftlige prøves begyndelse. — — —

Kristiania den 9de april 1895.
Aars og Voss’s latin- og realskole. Otto Anderssens skole. 

Den nye middelskole for piger. Froken Bauers pigeskole. 
Olaf Bergs pigeskole. Frøken Fredriksens skole. Gjertsens skole. 
Gundersens latin- og realskole. Fru Nielsens skole. Nissens skole.

Oslo latin- og realskole. Vestheim skole.«
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