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Beskrivelse over den nye skolebygning.

Da det sandsynligvis vil interessere forældre at 

faa en beskrivelse over den nye skolebygning, skal jeg i 
det følgende give en saadan i al korthed, ledsaget af 
endel tegninger til bedre forstaaelse.

Den nye skolebygning er beliggende i Uranienborg- 
veien, lige i nærheden af Parkveien og med facade ud 
mod Incognitogaden. Den er delvis omgiven af haver 
og maa saaledes siges at ligge meget frit og sundt. Tom
tens størrelse er 3028^ □ alen og har en fagade paa c. 
50 alen og en dybde af 67 alen. Af denne tomt bedæk- 
kes c. 1300 □ alen af bygningen, c. 1700 □ alen er 
udlagt til gaardsplads. Som ovenstaaende tegning udviser, 
bestaar bygningen af et bredere midtparti med to noget 
fremspringende sidepartier, der ender med en gavl. Det 
hele er holdt i middelaldersk stil. Til fagaden anvendes 
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rød forblendings- og profilsten, der fuges med indlagte 
skikter af sort glasursten, for at det hele derved kan faa 
en mere monumental karakter. Huset, der bæres af en 
granitsokkel, indeholder 3 etager foruden en høi kjelder- 
etage, 2 store gavler til gaden og 3 mindre til gaarden. 
Bygningen indeholder gymnastiksal, 16 store klassevæ
relser, 2 kontorer, et mindre værelse i iste etage, en stor 
tegnesal, pedelbolig, 3 mindre hjælpeværelser, 2 store 
kjelder værelser foruden rum for det nedenfor beskrevne 
centralvarmeapparat. De to kjelderværelser er bestemte 
til at anvendes som sløidlokale, og har en høide af 4 al. 
9", en længde af 11^ al. og en bredde af 9 al.

De almindelige klasserum har et kvadratindhold af 
mellem 105 og 115 □ al.

iste etage (se pi. side 7) er bestemt for smaaskolen, 
der vil faa sin egen udgang til gaardspladsen. I samme 
etage til gaarden findes endvidere skolens gymnastiklokale, 
27 al. langt, 11-J,- al. bredt, 8 al. 6" høit. Gulvet ligger i 
niveau med gaardspladsen. Salen er forsynet med et gal
leri i den ene ende. Da den ogsaa tænkes benyttet til sko
lens fester, vil der, for at skaffe rum for flere personer, 
anbringes glasdøre i den langvæg, der vender mod korri
doren, indrettede saaledes, at de kan tages tilside. Fra gym- 
nastiksälen fører en særegen udgang ud til gaardspladsen.

2den og 3die etage (se pi. side 8) optages af klasse
værelser samt skolens kontorer. I den søndre gavl ei
der en større tegnesal, 13^ al. lang, al. bred, 8 al. 8" 
høi. I den nordre gavl til gaden er pedelbolig: 2 værel
ser og kjøkken.

Fra den overhvælvede port fører en granittrappe 
gjennem de 3 etager lige paa loftet. Trappeløbenes 
bredde er 3 alen. Derhos findes en reservetrappe i den 
vestlige del af bygningen. Mellem disse løber en 3 alen
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bred korridor. Alle klasser forsynes med brystpanel. I 
væggene indrettes skabe med særskilte rum for hver 
elev. — Ligeledes forsynes hver klasse med vand og 
vaskeindretning.

Husets ventilation og opvarmning vil foregaa efter 
et hos os hidtil lidet anvendt system, nemlig ved hjælp 
af et central-luftvarme-apparat, der ved en ydre tempe
ratur af 4- 25 ° C. tilveiebringer og vedligeholder en 
temperatur af -j- 20 ° C. i samtlige klasserum, 15 0 
C. i værkstedrummene, trappehus og korridorer, og -|- 
120 C. i gymnastiksalen. Desuden tilfører varmeappa
ratet samtlige klasserum et saa stort kvantum luft — 
frisk opvarmet til + 20 0 C. —, at deres luftkubus vex- 
les 3 gange pr. time; alle øvrige rum ventileres ved den 
luft, der er nødvendig for deres opvarmning. Tempera
turen maales i rummenes midte 2 m. over gulvet.

Anlæggets disposition er følgende:
I bygningens kjelder (se pi. side 10) anbringes 2 var- 

mekamre, i hvilke placeres 3 kaloriferer med tilsammen 142 
m2 varmeflade. Mellem begge varmekamre indredes et 
luftkammer, der gjennem en hovedkanal er forbundet med 
de to ved indgangsdøren til gymnastiksalen anbragte luft
brønde; disse sidste sætter luftkammeret i forbindelse med 
den fri atmosfæregjennem to 2 al. over gaardspladsens niveau 
liggende med jalusigitter forsynede luftindtag. Fra luft
kammeret, der har til hensigt at ophæve de for varme- 
kamrene hemmende virkninger af ugunstige vinde samt 
at rense den. friske luft for støv og smuds, fører en ho
vedkanal til hvert varmekammer. Varmekamrene kom
municerer med de rum, der skal opvarmes fra disse, gjen
nem vertikale, i væggen murede kanaler for varmluft. 
Efterat nu den friske, kolde luft i varmekamrene er op
varmet til en bestemt grad (~|~ 50 ° C.) og ved fordamp-
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ning af vand er meddelt den fornødne fugtighed, stiger 
den gjennem varmluftskanalerne op til de forskjellige 
rum. I disse strømmer den ud noget over mandshøide, 
hvorpaa den i horisontale lag udbreder sig under rum
mets tag. Eftersom luften afkjøles langs værelsets vægge 
og vinduesflader og opfyldes med respirationsprodukter, 
synker den langsomt ned til gulvet for gjennem de i 
væggene murede vertikale kanaler for bedærvet luft at 
føres fra rummet. Anlæggets kaloriferer, hvis varmefla- 
der er saa store, at ingen del deraf, selv ved forceret 
fyring, bliver glødende, er saaledes konstruerede, at de 
kan optage brændematerialier — stenkul eller koks — 
for en længere tid. Forbrændingen foregaar jevnt og 
regelmæssig, uden at fyrbøderen behøver stadig at have 
sin opmærksomhed henvendt derpaa. Kalorifererne kan 
renses fra sod og aske, uden at varmekamrene betrædes. 
Den opvarmede lufts fugtighed reguleres derved, at de 
over kalorifererne opstillede vandfladers fordampningsover
flade reguleres o: forøges eller formindskes ved kranstilling.

Varmluftkanalernes tværsnit er saaledes beregnet, at 
luftens hastighed, idet den strømmer ud i rummet, ikke 
overskrider 2 m. i sekundet; udstrømningsaabningerne er 
saaledes anbragte, at den varme luftstrøm ikke kan træffe 
personer, der befinder sig i aabningernes nærhed. For 
at kunne ventilere uden samtidig at behøve at varme 
rummene, er varmluftskanalerne i varmekamrene forsy
nede med to indstrømningsaabninger, en under varme- 
kammerets tag for den stærkest opvarmede luft og en 
ved dets gulv for den svagt opvarmede luft. Ved en i 
kanalen anbragt reguleringsklappe er man fra klasserum
mene istand til efter behov at lade luften fra den øverste 
eller nederste eller fra begge med én gang strømme ind 
i rummet. Foran kanalens aabning ved varmekammerets 
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gulv er der anbragt et spjeld, hvorved kanalerne kan 
afstænges, naar varmekamret- afstøves. I de to til var- 
mekamrene førende hovedkanaler anbringes dreiespjeld, 
hvorved kanalernes tværsnit kan reguleres, eller kanalerne 
i tilfælde ganske afstænges.

Evakuationskanalerne, der fører den bedærvede luft 
bort fra de forskjellige rum, .er forsynede med to ud- 
strømningsaabninger, en ved rummets gulv og en ved 
dets tag; den første holdes om vinteren stadig aaben, 
medens den sidste som regel er lukket; denne benyttes 
om vinteren kun, naar rummene skal i kortere tid gjen- 
nemluftes, eller for at bortføre overflødig varme. Om 
sommeren holdes den øvre aabning stadig aaben, medens 
den nedre altid er lukket. Den nederste aabning dækkes 
med et spjeld, hvorved kanalens tværsnit kan reguleres 
efter den ydre temperatur; for at undgaa vilkaarlighed 
heri er spjeldet indrettet saaledes, at det kun kan stilles 
af den, hvem anlæggets betjening paahviler. Indstrøm- 
ningsaabningerne ved taget dækkes samtlige ved en klappe. 
Samtlige kanalaåbninger er dækkede af gitre, der kan 
fjernes, naar kanalerne skal renses. Samtlige evakuations- 
kanaler med undtagelse af gavlrummenes munder ud paa 
loftet; dette kommunicerer med den fri luft ved to Wol- 
perske ventilationshatte, der er af saadan beskaffenhed, 
at de ved vind af hvilkensomhelst retning frembringer 
træk i kanalerne, noget som for sommerventilationen er 
af megen vigtighed. Gavlrummenes evakuationskanaler 
føres op over taget og forsynes med smaa Wolperske 
ventilationshatte.

Driftsomkostningerne er beregnet til kr. 3.40 pr. dag 
efter de nuværende kulpriser, naar lokalet benyttes 6 timer 
pr. dag.
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Byggearbeidet er overdraget arkitekterne Nissen & 
Munthe. Mur- og tømmerarbeidet udføres efter kontrakt 
af murmester Gundersen. Opstillingen af varme- og ven- 
tilationsapparatet er overdraget hr. ingeniør A. Holter og 
Rodeløkkens jernstøberi.



Redegjørelse for 

fremgangsmaaden ved undervisningen i tysk, 
latin og engelsk i middelskolen, 

udarbeidet af lærerne i disse sprog.



Tysk.

Som maal for undervisningen i tysk i middelskolen 
fastsættes der i skoleloven af 17de juni 1869, at eleven besid
der sikker kundskab i det væsentlige af grammatiken, rigtig 
og med færdighed kan oplæse og oversætte forhen ulæste 
stykker, som ingen særegne vanskeligheder indeholder, 
samt at han ved hjælp af ordbog kan skrive en stil uden 
grovere feil.

For at naa dette maal er det selvfølgelig nødvendigt, 
at der arbeides efter samme princip i samtlige klasser, 
om end fremgangsmaaden vil stille sig noget forskjellig 
paa de forskjellige alderstrin. I enkelte henseender er 
det dog ikke alene muligt, men ligefrem nødvendigt, at 
der gaaes frem paa samme maade gjennem hele under
visningstiden ; dette gjælder navnlig arbeidet for at lære 
eleverne »rigtig og med færdighed at oplæse og over
sætte forhen ulæste stykker, som ingen særegne vanske
ligheder indeholder.« For at tilfredsstille disse fordringer 
gjælder det at bibringe eleverne en saavidt mulig korrekt 
udtale og en sikker glosekundskab.

Udtalen frembyder paa tysk ingen særlige vanskelig
heder, naar man bortser fra det for os fuldstændig 
fremmede bløde 5 i indlyd og forlyd. Men netop den 
overensstemmelse, der i det store taget finder sted mellem 
de norske og tyske lyd og deres betegnelse, frister ele
verne til at negligere de forskjelligheder, der forekommer. 
For at undgaa denne fare er det af vigtighed, at lærerne 
stadig gjennem sammenhængende oplæsning vænner ele- 

2 
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vernes øre til at opfatte det eiendommelig tyske i tone
lag °g lyd, hvortil ogsaa en nogenlunde hyppig anven
delse af tysk diktat i ikke ringe grad bidrager. Det paa- 
sees derhos i samtlige klasser, at elevernes egen oplæs
ning er flydende og meningsrigtig, saaat de lægger beto
ningen der, hvor der skal betones, forbinder med hverandre 
de ord, som hører sammen, osv.; for at give eleverne en 
spore i denne henseende gives der jevnlig karakter for 
oplæsning alene.

En sikker glosekundskab opnaaes kun ved saavidt 
muligt stadig at opfriske de tidligere lærte gloser i erin
dringen, samtidig med, at de nye gloser, læsestoffet frem- 
byder, tilegnes grundig. De sidste fordres saaledes lærte, 
at de erindres ikke alene i den sammenhæng, hvori de 
forekommer i bogen, men ogsaa løsrevne fra sammen
hængen og saavel fra tysk til norsk som omvendt. Af 
samme grund vænnes eleverne saa tidlig som muligt til 
at anvende de nye gloser i selvlavede, fra deres egen 
forestillingskreds hentede sætninger; den letteste maade 
at opnaa dette paa er, at læreren giver spørgsmaal, til 
hvis besvarelse eleverne maa anvende de nylig lærte ord. 
— Saalænge brugen af lexikon er tilladt ved den skrift
lige prøve til middelskoleexamen, er der en sterk fristelse 
for eleverne til at forsømme glosekundskaben, specielt i 
retning af at oversætte fra norsk til tysk; brugen af 
lexikon virker ogsaa hæmmende paa en sikker tilegnelse 
af grammatikens — formlærens som syntaxens — regler, 
da en nogenlunde forstandig gut jo i ordbogen kan finde 
omtrent alt, hvad han behøver. For at modarbeide dette 
indskrænkes brugen af lexikon ved de skriftlige arbeider 
paa skolen saameget som muligt; de i opgaverne fore
kommende gloser, der med nogen rimelighed kan antages 
at være eleverne ubekjendte, opgives i en foregaaende 
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time til udenadlæsning eller opskrives i stiletimen paa 
vægtavlen. Erfaring har vist, at arbeidet derved i læng
den gaar langt lettere fra haanden; men eleverne maa 
naturligvis ogsaa lære at bruge ordbogen paa en fornuftig 
maade, hvorfor benyttelse af lexikon af og til tillades; 
dette sker saaledes jevnlig i sidste halvaar i 6te klasse 
af hensyn til den forestaaende examen.

Hvad stilskrivningen forøvrigt angaar, er det i alle 
klasser regel, at eleverne selv retter sine stile, efterat 
man ved forudgaaende gjennemgaaelse har sikret sig, at 
de forstaar sine feil; de foretagne rettelser gjennemsees 
derpaa af læreren, hvorefter saa de sletteste stile skrives 
fuldstændig om. I almindelighed maa de skrevne og 
rettede stile i en følgende time kunne oversættes flydende 
mundtlig.

Hvad de øvrige grene af undervisningen angaar, vil 
fremgangsmaaden for deres vedkommende vise sig gjennem 
fordelingen inden de enkelte klasser.

iste middelklasse.
Undervisningen begynder efter jul, med 5 ugentlige 

timer. Man benytter Las sens tyske læsebog for be
gyndere og læser af denne kun omtrent 30 sider, da 
stoffet er saa sammentrængt, at en gjentagen repetition 
er nødvendig. Samtlige forekommende gloser, gram
matiske regler og exempler læres grundig. En time 
ugentlig anvendes til skriftlige arbeider, skiftevis diktat 
og stil. De norske stykker analyseres først nøiagtig og 
oversættes derefter mundtlig af eleverne; de gjennemgaaes 
saa paany af læreren, hvorefter de nedskrives af gutterne.

2den middelklasse.
Samme timetal som i iste klasse; i skoleaarets be

gyndelse følges ogsaa samme fremgangsmaade. I begyn- 
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delsen af november maaned paabegyndes læsningen af 
de sammenhængende stykker, hvoraf der læses vel 5° 
sider. Eleverne læser først op og oversætter lexen til 
næste time, hvorpaa der examineres i dagens lexe. Un
der gjennemgaaelsen af denne analyseres der med stadig 
henvisning til de i bogen forekommende grammatiske 
regler. — Læsning af L ø k k e s mindre grammatik paabe
gyndes, i regelen med en liden lexe til hver oversættelses
time. Stil og diktat som i iste klasse.

3 die middelklasse.

Af de 5 ugentlige timer anvendes 3 til oversættelse. 
Lassens læsebog læses tilende; lexen læses først op i 
sin helhed, hvorpaa den oversættes og analyseres; de 
elever, der er examinerede i oplæsning, høres i regelen 
ogsaa i gloser, forat det ogsaa for deres vedkommende 
kan kontrolleres, hvorledes de har forberedt sig hjemme. 
Er oversættelsen særlig vanskelig, repeteres den til 
den følgende time. Ved siden af læsebogen paabe
gyndes i 2det halvaar extemporaloversættelse (for tiden 
efter Hauff’s Marchen), hvortil der anvendes 1 ugentlig 
time. I grammatik læses formlæren ud; der gives en 
kort lexe til hver time. 2 timer anvendes til mundtlig 
oversættelse fra norsk og skriftlige arbeider, væsentlig 
stil efter exempler i Lassens læsebog eller Knudsens 
tyske stiløvelser. Opgaverne gjennemgaaes som i de 
foregaaende klasser, hvorefter stilene skrives vexelvis paa 
skolen og i hjemmet.

4de middelklasse.

4 timer ugentlig paa latinlinjen, 5 paa engelsklinjen. 
Af disse anvendes 2, resp. 3 timer hovedsagelig til over
sættelse. Som læsebog benyttes Pauss og Lassens 
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tyske læsebog, af hvilken der læses vel 50 sider, hvoraf 
enkelte digte*). Extemporallæsning som før. Fremgangs- 
maaden er som i forrige klasse; af og til læres et digt 
udenad. Ved grammatikundervisningen benyttes Løkkes 
mindre grammatik. Der gives i regelen grammatiklexe 
til en af oversættelsestimerne; syntaxen paabegyndes; 
ved examinationen gaaes der saavidt muligt frem paa den 
maade, at eleverne først spørges i exemplerne og derefter 
om regelen. For stilskrivningens skyld er det nødvendigt 
at diktere til enkelte supplerende bemærkninger, der ned
skrives i en bog, som altid følger grammatiken. — Til 
stilskrivning benyttes i regelen de sammenhængende stykker 
i Knudsens stiløvelser; det tillades at benytte gramma
tik, men ikke ordbog. Der skrives én skolestil om ugen, 
som regel ingen hjemmestil. De syntaktiske regler ind
øves ved mundtlig oversættelse, dels extempore, dels efter 
forberedelse hjemme, af exemplerne i Knudsens stiløvelser; 
hertil benyttes resten af den time, hvori stilene gjennem- 
gaaes, eller undtagelsesvis en stund af en oversættelses
time.

5te middelklasse.

Af de 4 ugentlige timer anvendes 2 delvis til over
sættelse. Pauss og Lassens læsebog benyttes fremdeles 
som i forrige klasse; dog lægges der under analyseringen

!?) Som stykker, der egner sig til læsning i denne klasse, kan nævnes 
følgende: Prosa: Schneewitchen. Der. Küffhäuser. Dornröschen. Die 
Geschichte von Kalif Storch. Karl der Grosse und Desiderius. Sechse 
kommen durch die ganze Welt. Def Schwanritter. Zwei Geiger. Der 
Hahn. Wilhelm der Eroberer. Schlacht bei Hastings. Die Posaune 
des Gerichts. Der Mittag auf dem Königssee. Bonifacius, der Apostel 
der Deutschen. Die Jungfrau auf dem Lurley. Digte: Der weisse 
Hirsch. Loreley. An ein junges Mädchen. Die Grenadiere. Die 
Riesen und die Zwerge. Abendlied.
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mere vegt paa indøvelse af de syntaktiske regler; der 
læses omtrent 60 sider, delvis extempore*).  I den ene 
oversættelsestime benyttes en stund til mundtlig over
sættelse efter stiløvelserne, til den anden læses grammatik; 
de to øvrige sammenhængende timer benyttes til stil- 
gjennemgaaelse og stilskrivning. Saavel med hensyn til 
grammatiklæsning og stilskrivning som mundtlige øvelser 
efter stiløvelserne forholdes i det hele som i 4de klasse.

*) Følgende stykker egner sig til læsning i denne klasse: Prosa: 
Rolands Tod. Flans Holbein. Lukas Kranach. Die ersten Besuche in 
Sesenheim. Die deutschen Städte im Mittelalter. Die Neujahrsnacht 
eines Unglücklichen. Düsseldorf am Rhein. Die Eroberung von Magde
burg. Digte: Ein Spruch. Ochs' und Esel. Das schlimmste Thier. 
Epigramm. Meeresstille» Heidenröslein. Der Erlkönig. Kennst du 
das Land? Gefunden. Die Bürgschaft. Der Handschuh. Des Knaben 
Berglied. Die Capelle. Auf die Berge. Liedesgruss. Wechsel-Sehnen. 
Die Wallfahrt nach Kevlaar. Belsazar. Der brave Mann. Das Paesen- 
spielzeug. Drei Paar und einer. Barbarossa.

6te middelklasse.

Af de 4 ugentlige timer benyttes to til oversættelse 
og grammatik. I begyndelsen af skoleaaret læses enkelte 
stykker af Pauss og Lassens læsebog; men der gaaes 
temmelig tidlig over til extemporallæsning, dels fordi de 
stykker af læsebogen, der ikke er læste i de foregaaende 
klasser, fra indholdets om ikke fra formens side ligger 
for høit for normalt begavede gutter i 15—16 aars alderen, 
dels fordi extemporallæsningen i denne klasse giver et 
ligesaa godt, kanske bedre udbytte end hjemmelæsningen, 
især hvis man lader gutterne nedskrive og til næste time 
lære de nye gloser, der forekommer. Til extemporal
læsning er i indeværende skoleaar benyttet »Hoffart und 
Demut, eine Jugenderzählung von Gustav Höcker«. 
Grammatiklæsningen er i denne klasse væsentlig repetition; 
formlære og syntax repeteres side om side i de to timer.
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To sammenhængende timer anvendes til gjennemgaaelse 
af stil og til stilskrivning. Denne sker i iste halvaar med 
benyttelse af grammatik, men uden ordbog, i 2det halv
aar af hensyn til den forestaaende examen omvendt uden 
grammatik, men med ordbog. I regelen skrives der ogsaa 
hver 14de dag en hjemmestil. Opgaverne tages dels af 
de vanskeligere stykker i Knudsens stiløvelser, dels udenfor 
denne. Med rettelsen fremgaaes i alt væsentligt som i 
de foregaaende klasser.

Latin.
Som maal for undervisningen i latin fastsætter loven, 

at disciplen har grammatikens formlære og de vigtigste 
hovedregler af syntaxen vel inde, ved hjælp af ordbog 
og grammatik kan skrive en let stil uden grovere feil og 
færdigen oversætte og forklare et passende udvalg af 
lettere forfattere.

I det følgende redegjøres for den ved skolen anvendte 
undervisningsmethode til opnaaelsen af dette maal.

4de middelklasse.
Latinen er i denne klasse tildelt 7 timer, hvoraf 1 

anvendes til stilskrivning, 1 til gjennemgaaelse af stil, de 
øvrige 5 til mundtlig undervisning (læsebog og grammatik). 
Som lærebøger benyttes adjunkt Andersens læsebog 
for begyndere og rektor Schreiners grammatik.

Undervisningens maal i denne klasse er at bibringe 
eleverne sikkerhed i de grammatiske former; selvfølgelig 
gaar læsebog og grammatik haand i haand, gjensidig ud
fyldende hinanden. I nøie tilslutning til den i læsebogen 
angivne fremgangsmaade gjennemgaaes i første halvaar 
nominers bøining samt endel af den regelmæssige kon
jugation. Enhver lexe gjennemgaaes omhyggelig (oplæses 
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og oversættes), enten forsøgsvis af gutterne selv under 
lærerens retledning eller af læreren selv; dagens pensum 
— i begyndelsen selvfølgelig blot 3 å 4 exempler — 
kræves efter en saadan gjennemgaaelse flydende oversat, 
ikke blot med nøiagtig gjengivelse af latinens text, men 
ogsaa sprogrigtig for norskens vedkommende; hvert 
exempel gjennemgaaes derefter saaledes, at man efter 
analyse af sætningsdele, ordklasser osv. anvender saavidt 
muligt hvert ord som paradigma til indøvelse af dekli
nation eller konjugation; de fleste gloser læres udenad; 
timen afsluttes med repetition af foregaaende dags pen
sum. I første halvaar medtages alle exempler.

I sidste halvaar læses det resterende af formlæren 
(de uregelmæssige verber i udvalg), tillige gjennemgaaes 
mundtlig enkelte hovedregler af syntaktisk indhold (be
tegnelse af tid, sted, akkusativ med infinitiv osv.); af 
læsebogen gjennemgaaes i dette halvaar udvalgte exempler 
i tilslutning til grammatiken.

Af stile, udvalgte norske exempler af læsebogen, 
skrives to ugentlige, 1 hjemmestil, 1 paa skolen; i den 
sidste del af skoleaaret indskrænkes dog dette arbeide til 
i ugentlig skolestil.

I den første tid udarbeides stilen umiddelbart under 
lærerens opsigt, der ved detaljeret instruktion (ordklasser, 
kasusformer, kongruents af subjekt og prædikat o. 1.) 
søger at gjøre gutterne fortrolig med dette nye arbeide.

Særlig vegt lægges paa gjennemgaaelsens nøjagtighed; 
denne foregaar mundtlig efter læsebogen; hvert exempel 
analyseres og oversættes af gutterne og opskrives, om 
fornødent, paa tavlen. Først efter denne mundtlige gjen
nemgaaelse har gutterne adgang til de af læreren rettede 
arbeider, hvis feil denne paaser nøiagtig berigtigede. 
Grammatik benyttes ikke ved stilskrivningen paa skolen.
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De resterende norske exempler, der ikke er medtagne 
ved stilskrivningen, gjennemgaaes i første halvaar i to 
ugentlige timer; disse exempler kræves dels gjengivne 
som lexer efter foregaaende forberedelse hjemme, dels 
gjennemgaaes de extempore. Efter jul ophører retrover- 
tering i særskilte, dertil bestemte timer, idet der foruden 
det daglige pensum latinske exempler hver time læses 
2—3 norske; samtlige disse repeteres i en særskilt ugentlig 
grammatiktime sammen med det i ugens løb gjennem- 
gaaede grammatiske pensum.

5te middelklasse.

Latinen er i denne klasse tildelt 8 timer; heraf an
vendes i til grammatikundervisning, 2 sammenhængende 
til stilskrivning, i til gjennemgaaelse, de øvrige til for
fatterlæsning. Overgangen fra formlære til syntax, fra 
læsebog til forfatter volder, især i første halvaar, gutterne 
betydelig vanskelighed; en langsom, grundig fremskriden 
er følgelig her en uafviselig nødvendighed, hvorfor ogsaa 
de par første maaneder kun anvendes (foruden til repe
tition af formlæren) til at gjøre eleven nogenlunde for
trolig med forfatterlæsningen, der her begynder med 
Cornelius Nepos; det væsentligste arbeide henlægges 
i denne tid til skolen.

Ved daglig instruktion i brug af lexika og glose
skrivning, ved saavidt muligt at lade gjennemgaaelsen 
ske ved gutterne selv under lærerens retledning, idet nøi- 
agtig konstruktion og ordret oversættelse altid overholdes, 
ved gjennemgaaelse af de enklere, nødvendige syntaktiske 
regler — alt i forbindelse med en stadig repetition af 
det gjennemgaaede — søger man at gjøre gutten moden 
til det senere hjemmearbeide og dettes længere pensa. 
Følgelig vil i disse par maaneder neppe mere énd 3 å 4 
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sider blive gjennemgaaede, men disse vil ogsaa danne en 
nogenlunde sikker grundvold for en raskere fremskriden. 
Henimod slutningen af første halvaar begynder læreren, 
efter som elevernes sikkerhed stiger, selv at gjennemgaa 
næste dags pensum og lidt efter lidt at øge dette efter 
behovet. Forklaring af grammatiske fænomener ved hen
visning til grammatikken, friere oversættelse, idet dog kon
struktionens rigtighed stadig kontrolleres ved ordret gjen
givelse, danner i næste halvaar overgangen til undervis
ningen i 6te klasse. Foruden repetition af foregaaende 
dags pensum (dog som oftest blot ved oversættelse af 
vanskeligere partier og enkelte spørgsmaal) repeteres 
altid hver feltherre, eftersom de er læst færdige; det 
samme gjælder alle de i middelskolen læste forfattere. 
Foruden Cornel læses i denne klasse Fædrus, der som 
hovedforfatter ved siden af denne — ved sit enklere ind
hold og sprog —• falder naturligere paa dette trin og er 
at foretrække for Cæsar. Naar alligevel hensynet til ar
beidet i 6te klasse gjør det ønskeligt allerede her at 
gjennemgaa en halv eller hel bog, bør i ethvert fald 
denne forfatter med sine længere perioder og ofte forekom
mende oratio obliqtia henvises til slutningen af skoleaaret.

Af grammatik læses der i denne klasse — foruden 
den før omtalte repetition af formlæren — i syntax til 
læren om adjektiviske eller adverbielle bisætninger. Med 
hensyn til rækkefølgen af det læste gaar man frem i til
slutning til Gjør & Andersens stiløvelser. Grammatik 
læses daglig. Gutterne har hver dag at gjøre rede for 
et lidet pensum, hvori enten særskilt examination finder 
sted i timens begyndelse, eller enkelte spørgsmaal gives i 
timens løb. Den specielle grammatiktime anvendes til 
samlet at repetere det i ugens løb saaledes gjennemgaaede, 
og dette fordres da gjengivet i sin helhed, ligesom ogsaa 
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i denne time næste uges grammatiske pensum gjennem- 
gaaes. Efter jul knytter sig til den daglige examination 
i grammatik ogsaa mundtlig gjengivelse af et par exempler 
til belysning af de grammatiske regler og hentede fra 
stiløvelserne; samtlige disse exempler, gjennemarbeidede 
af gutterne hjemme, fordres gjengivne hver grammatik
time.

Af stile skrives én paa skolen i to sammenhængende 
timer og én hjemme, idet man, trods ønsket om saavidt 
muligt at indskrænke hjemmearbeidet, ikke tror, at gut
terne alene ved arbeidet paa skolen vil kunne opnaa den 
fornødne sikkerhed og færdighed.

De første maaneder gaar her væsentlig med til for
arbeide, idet gutterne opøves i brugen af begge lexika 
og grammatik; læreren lader stadig eleven konstruere 
sætningerne, bestemme ordklasserne osv. Efterhaanden 
som støheden voxer, bortfalder al hjælp fra lærerens side ; 
— efter jul skrives enkelte sammenhængende stile, ud- 
arbeidede af læreren efter Cornel, Fædrus eller Cæsar. 
Stilenes lette sætningsformer og righoldige exempler paa 
kasuslære danner overgangen til stilskrivningen i 6te klasse.

En væsentlig vegt lægges paa gjennemgaaelsen af 
stilene; i første halvaar foregaar denne udelukkende efter 
stiløvelserne, uden at gutterne har adgang til sine af 
læreren rettede arbeider, og først efter en saadan fuld
stændig mundtlig gjennemgaaelse rettes disse af eleverne 
for saa atter at kontrolleres af læreren; senere gjennem- 
gaaes stilene paa almindelig vis. Alle gjennemgaaede 
stile læres udenad.

6te middelklasse.

Man fortsætter forfatterlæsningen som i sidste halvaar 
af 5te klasse; det resterende af Cæsar og to taler af 
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Cicero gjennemgaaes og repeteres efterhaanden. Med sin 
indviklede sætningsbygning og rhetoriske farve ligger den 
sidste forfatter tildels over middelskolens niveau og falder 
i ethvert fald gutterne vanskelig at forstaa og lære; det 
har derfor under repetitionen af hver enkelt tale vist sig 
nødvendigt stadig at lade gutterne saavi'dt muligt gjen- 
give indhold og tankegang i det læste. I februar påa- 
begyndes hovedrepetition til middelskoleexamen.

Grammatik læses fremdeles daglig og med mundtlig 
gjennemgaaelse af enkelte exempler, hentede fra stiløvel
serne og i tilslutning til de grammatiske regler, idet de 
specielle grammatiktimer anvendes som i 5te klasse til 
et samlet gjennemarbeide af de i ugens løb læste pensa. 
I sidste halvaar repeteres hele grammatikken. Stilskriv
ning — i hjemmestil, 1 extemporal — fortsættes som 
i forrige klasse; i første halvaar dels exempler, svarende 
til den grammatiske gjennemgaaelse, dels sammenhæn
gende stykker, i sidste blot sammenhængende stykker.

Engelsk.

Ifølge loven er som maal for undervisningen fastsat 
følgende:

At disciplen besidder sikker kundskab i det væsent
lige af grammatikken, rigtig og med færdighed kan oplæse 
et forhen ulæst stykke af en lettere forfatter samt ved 
hjælp af ordbog kan skrive en stil uden grovere fejl.

For at opnaa dette har man ved denne skole tildelt 
dette sprog i alt 17 timer ugentlig, fordelte paa 4de, 5 te 
og 6te middelklasse.

Det engelske sprog udmærker sig som bekjendt ved 
sine faa og enkle former og sin udviklede fraseologi. 
Methoden for undervisningen vil derfor fjerne sig meget 
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fra den, der følges i de klassiske sprog og tildels ogsaa 
i tysk, skjønt naturligvis mange af de betragtninger, der 
er gjort gjældende for undervisningen i dette sprog, ogsaa 
gjælder engelsk. Tilegnelsen af de vigtigste grammatiske 
fænomener vil kunne foregaa hurtig, og man vil temmelig 
snart kunne gaa over til sammenhængende stykker. Disse 
maa, saavidt de brugelige lærebøger tillader det, vælges 
væsentlig efter det hensyn, at de repræsenterer det nu
værende tale- og skriftsprog. Et levende sprog maa ikke 
blot læres for at tjene som et udviklingsmiddel for tænk
ningen, det skal ogsaa læres for at kunne bruges. Derfor 
maa i middelskolen rent historiske og literære hensyn vige 
for de rent sproglige, og man maa være meget omhyggelig 
for ikke at bebyrde disciplene med gamle former, forældede 
ord, usædvanlige udtryk, som ikke længer har kurs i det mo
derne sprog. Heller ikke bør hvad der læses vælges 
efter det hensyn, at det skal virke belærende. Alle saa- 
danne bihensyn lægger en unødvendig byrde til undervis
ningen, der i og for sig er vanskelig nok. Kan man i 
middelskolen opnaa at vække følelsen for, hvad der er 
eiendommeligt for sproget og indøve de nødvendigste 
grammatiske elementer, skaffe gutterne et nogenlunde 
omfattende forraad af gloser,, navnlig af saadanne, som 
har sin hyppige anvendelse i det almindelige talesprog, 
samt lære dem at tilegne sig en ren og nøiagtig udtale, 
vil der være lagt en god grundvold for videre arbeide.

I det følgende skal der redegjøres for, hvorledes man 
i enkelthederne gaar frem for at naa det af loven op
stillede maal.

4de middelklasse.
Engelsk er i denne klasse tildelt 5 timer, alle væ

sentlig anvendte til læsebog og grammatik. Det væsent
ligste maal for undervisningen i denne klasse er: nogen- 
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lunde korrekt udtale, færdighed i oversættelse, kjendskab 
til de almindeligste gloser, hovedsagelig af konkret indhold, 
nogenlunde sikkerhed i de grammatiske former.

Hvad udtalen angaar, bør man ikke sætte maalet 
for lavt. Ved hyppig gjentagelse af samme ord og sæt
ninger, baade af elev og lærer, strengt krav paa en nøi
agtig gjengivelse i forbindelse med den ikke ringe efter- 
lignelsesevne, gutter allerede i denne alder besidder, vil 
man kunne bringe klassen et respektabelt stykke frem 
mod en god udtale.

Med hensyn til oversættelse kræves der, især i 
sidste halvaar, at eleven ikke blot nøiagtig kan gjengive 
det engelske udtryk, men ogsaa forme det paa norsk, 
hvad der ikke falder saa vanskeligt, da lexen altid 
gjennemgaaes af læreren. Gloserne læres altid udenad, 
og saagodtsom enhver examination begynder eller af
sluttes med nogle spørgsmaal heri, ligesom glosebøgerne 
regelmæssig gjennemsees. — Den for tiden brugte lære
bog er overlærer Løkkes »Læsebog for begyndere«.

I begyndelsen gives meget korte pensa, der gjennem
gaaes meget omhyggelig af læreren. Lexens exempler 
og de enkelte gloser læres udenad. Efter gjennemgaaelse 
af de enkelte exempler (side i —14) gaar man over til 
de sammenhængende stykker; samtidig hermed læres de 
side 15—37 opførte samtaler udenad med de tilføiede 
gloser. Her øver man omhyggelig gutterne i at udtale 
ordene nøiagtig, idet man samtidig forklarer gutterne de 
mere eiendommelige engelske lyd. I det første halvaar 
vil man neppe række mere end 50 sider. I sidste halv
aar læses omtrent til side 100 med overspringelse af 
en del stykker, der ved eiendommelige gloser eller sit 
indhold ikke passer for gutter paa dette trin. Af og til 
foretages retroversion af de lettere dele af dagens lexe, 
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ligesom læreren af og til tiltaler gutterne paa engelsk 
for at skjærpe deres øre for de engelske lyd.

Af Løkkes grammatik læses hovedtrækkene af 
formlæren i første halvaar. I andet halvaar medtages 
flere enkeltheder, navnlig indøves verberne. Der gives 
hver time en liden grammatiklexe.

I denne klasse skrives ikke stil, kun diktat, hvormed 
man begynder henimod jul. I begyndelsen faar gutterne 
et stykke opgivet, hvoraf diktaten tages, senere tages 
diktaten iflæng af de tidligere læste stykker.

5te middelklasse.

Engelsk er i denne klasse tildelt 6 timer, der fordeles 
paa følgende maade: 2 timer ugentlig anvendes til læse
bog og grammatikens formlære, 2 sammenhængende 
timer anvendes til stil, 1 time til syntax og stiløvelser, 
i time til gjennemgaaelse af stilen.

Det ansees fornødent ogsaa i denne klasse, at lexen 
gjennemgaaes for disciplene, dog kun for en del. Hvis 
tiden tillader det, sker dette paa den maade, at en af de 
flinkere elever læser op og forsøger at oversætte under 
lærerens veiledning. En del af følgende times pensum 
maa eleven selv arbeide sig igjennem uden forudgaaende 
gjennemgaaelse, forat han saasnart som muligt kan 
vænne sig til selvarbeide. Dagens lexe læses op og over
sættes i sammenhæng. Det paasees omhyggelig, at di
sciplen udtaler ordene korrekt og tydelig, og at over
sættelsen ikke blot er en gjengivelse af de engelske ord, 
men ogsaa sprogrigtig norsk. Saa ofte tiden tillader det, 
oplæses den engelske text endnu engang i timens slut
ning. Der stilles da større fordringer med hensyn til 
korrekthed, og der gives karakter for oplæsningen. Heri- 
gjennem vænnes disciplen til større opmærksomhed under 
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første gangs læsning. Sammen med læsebogen har man 
en liden lexe i formlære, der i denne klasse gjennemgaaes 
udførligere. Forøvrigt foregaar som regel ingen analyse 
af det læste, uden hvor det viser sig, at meningen er 
misforstaaet. At anvende disse timer til indøvelse af 
grammatiske former maa ansees som et misbrug af 
sproget og sløvende for eleverne. Den grammatiske 
analyse har sin rette plads under gjennemgaaelsen af 
stilen, og ved den mundtlige oversættelse fra engelsk til 
norsk af stiløvelsernes exempler.

Af syntaxen læses til pronomenerne. De tilsvarende 
exempler efter Knudsen & Løkkes stiløvelser læres saa- 
ledes, at de flydende kan oversættes. De tilføiede glose
registre læres udenad. Enhver lexe i syntaxen gjennem
gaaes forud af læreren, naar tiden tillader det. Vigtigere 
syntaktiske fænomener udenfor det for klassen bestemte 
pensum indøves under stilskrivningen.

I det første halvaar er det nødvendigt at læreren 
gjennemgaar stilopgaverne for at gjøre gutterne saa for
trolige med stiløvelserne (Knudsen & Løkkes), at de kan 
forstaa anmærkningerne og benytte paa en fornuftig 
maade de tilføiede afsnit om præpositionerne og syno
nymerne. Ligeledes veiledes de i at bruge sine ordbøger 
paa en forstandig maade. Disciplen tilholdes at hen
vende sig til læreren for at søge oplysninger om alt, han 
ikke forstaar. Af og til skrives stilene uden hjælp af 
ordbøger. Læreren dikterer da de nødvendige gloser; 
derved lærer disciplen at arbeide raskere og stole mere 
paa sine kundskaber.

Gjennemgaaelsen af stilen foregaar paa den maade, 
at læreren lader nogle af de daarligere elever af stiløvel
serne læse op periode for periode og oversætte. De 
rettede stilebøger har gutterne liggende ved siden, men 
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de tillades ikke at rette feilene paa skolen. Ved alle feil 
stanses der; eleven søger selv at udfinde disse. De 
øvrige følger nøiagtig med og spørger om de feil, de 
ikke forstaar. Disciplene tager derpaa sine stilebøger 
hjem for at rette sine feil, og læreren undersøger den 
følgende time, hvorvidt rettelserne er ordentlig udførte. 
De maa derpaa kunne oversætte den saaledes rettede stil 
feilfrit den følgende stiletime. Al stilskrivning foregaar 
paa skolen for at hindre utilbørlig hjælp.

Naar ledighed dertil gives, holder læreren samtale
øvelser med disciplene for at skjærpe deres øre for de 
engelske lyd og opøve dem til praktisk at benytte sit 
kjendskab til engelske gloser og vendinger.

6te middelklasse.
Engelsk har i denne klasse ligesom i 5te middel

klasse 6 timer, og arbeidet fordeles paa samme maade 
som i sidstnævnte klasse. I det hele ledes ogsaa under
visningen efter samme principer. Kun maa disciplene 
her arbeide mere selvstændig. Saaledes faar de ikke 
sine lexer i læsebog og grammatik eller sine stilop
gaver gjennemgaaede. Ved siden af læsebogen øves 
disciplene i at oversætte af lettere engelske forfattere 
uden forudgaaende forberedelse. For øieblikket benyttes 
Dickens : A child’s history of England.

Formlæren læses og repeteres, og ligesaa læses og 
repeteres af syntaxen indtil afsnittet om hoved- og bi
sætninger med tilsvarende exempler af stiløvelserne. Stil
skrivningen foregaar paa skolen dels med, dels uden 
ordbog. Grammatiken benyttes ikke.

En lignende redegjørelse for fremgangsmaaden ved 
undervisningen i de andre fag vil komme i næste aars 
program.

3



Skoleefterretninger.



I. Klasseinddeling og discipelantal.

I det forløbne skoleaar har forberedelsesskolens og 
middelskolens samtlige klasser samt latingymnasiets iste 
klasse været i virksomhed. Det samlede elevantal var 
ved skoleaarets begyndelse 201, ved programmets affat
telse i april maaned 209, fordelte paa følgende klasser:

Gymnasiet.

iste latingymnasieklasse il elever.

Middelskolen.

6te middelklasse 20 elever, hvoraf paa latinlinjen 11 og 
paa engelsklinjen 9.

5te do. 25 elever, hvoraf paa latinlinjen 9 og paa 
engelsklinjen 16.

4de do. 27 elever, hvoraf paa latinlinjen 13 og paa 
engelsklinjen 14.

3dje do. 16 elever.
2den do. 22 elever.
iste do. 15 elever.

Forberedelsesskolen.

3dje forberedelsesklasse 23 elever.
2den
iste

do.
do.

27 do.
23 do.

Af disse 209 elever var 179 sønner af forældre bo
siddende i Kristiania eller nærmeste omegn, 30 sønner af 
forældre boende i andre byer eller landdistrikterne.
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Fra næste skoleaar er forberedelsesskolen, middel
skolen og de to nederste klasser af latingymnasiet igang. 
Da kun et par elever af 6te middelklasses engelsklinje agter 
at gaa over i et realgymnasium, vil intet saadant iaar 
kunne oprettes.

II. Skolens lærerpersonale.
Ved skoleaarets begyndelse fratraadte hr. cand, theol. 

Helgebye, der var udnævnt til sogneprest i Lyngen. 
Hans timer overtoges af hr. cand, theol. Otto Jensen, tid
ligere lærer ved skolen.

Ligesaa fratraadte frøken Hilda Tostrup, lærerinde 
siden skolens oprettelse i 1880, for at gaa over i anden 
livsstilling. Hendes post overtoges af frøken Christiane 
Nerdrum, født 17de Oktober i860, examen ved Nissens 
kursus for voxne 1879.

Ved skoleaarets begyndelse ansattes hr. cand. mag. 
Bertrand Gundersen, f. 1854, ex. art. 1872, ex. philos. 
1875, ex. philol. 1880, samtlige med laud.

Skolens lærerpersonale har i skoleaaret 1882—1883 
altsaa været følgende:
Anderssen, Otto, cand. mag., f. 1851, skolens bestyrer 

siden dens' oprettelse 1880.
Groth, Peter, stud, philol., f. 1859, lærer siden 1880. 
Jensen, Otto, cand. theol., f. 1856, lærer siden 1880. 
Linthoe, Hjalmar, premierløitn., f. 1853, lærer siden 1880. 
Munthe, Holm, arkitekt, f. 1850, lærer siden 1880. 
Rimmereid, stud, theol., f. 185 5, lærer siden 1880.
Woll, Hans Eilertsen, cand. theol., f. 1854, lærer siden 

1880.
Blaker, Sigvald, prest, f. 1848, lærer siden 1881.
Christie, Hartvig, stud, philol., f. 1859, do.
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Fearnley, Thomas, cand, real., f. 1851, lærer siden 1881.
Grøndahl, O. A., sanglærer, f. 1847, do.
Hamilton, William Thorod, cand, real., f. 1856, do.
Isaachsen, Daniel, stud, real., f. 1859, do.
Kristiansen, Oskar, cand, mag., f. 1856, do.
Lowum, Alf, cand, mag., inspektør, f. 1853, do.
Gundersen, Bertrand, f. 1854, cand, mag., lærer siden 1882.

Frøken Anderssen, Regine, f. 1856.
— Hoelstad, Emilie, f. 1859.
— Nerdrum, Christiane, f. 17de Oktober i860.

Skolens kasserer og sekretær er hr. cand, theol. H. 
Woll.

Skolens pedel er Carl Opsahl.

I aarets løb er længere vikariater bievne udførte af: 
hr. stud, philol. Tord Pedersen for hr. P. Groth, 
— stud, philol. K. Koren for hr. Christie, 
— stud. real. J. Brunckorst og senere stud. real. Jens

Thomle for hr. Isaachsen, 
da disse skulde op til eksamen, samt hr. cand, theol. M. 
Bugge for hr. adjunkt O. Jensen under dennes sygdom.

III. Fagfordelingen.
Fagene i gymnasiet og middelskolen har i det for

løbne skoleaar været fordelte paa de forskjellige lærere
paa følgende maade:
Anderssen: Norsk i i L.G. 3 timer.

Historie i i L.G. 2 —
Engelsk i 6 M. 6 —

do. i 5 M. 6 — -17 timer.
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Lovum: Latin i i L.G. IO timer.
Fransk i i L.G. 3 —
Latin i 6 M. 8 —
Fransk i 6 M. 2 —
Engelsk i 4 M. 5 — 28 timer.

Blaker: Religion i 1 L.G. i time.
Norsk i 6 M. 3 timer.
Historie i 6 M. 3 —
Religion i 5 M. 2 —
Historie i 5 M. 2 —
Religion i 4 M. 2 —

T3 —

Christie: Latin i 5 M. 8 timer.
do. i 4 M. 7 — 7 t1 5

Fearnley: Geografi i 6 M. 2 timer.
Mathematik i 4 M. 6 — Q

Groth: Græsk i i L.G. 7 timer.
/

Gundersen: Tysk i 6 M. 4 timer.
Geografi i 5 M. i —
Historie i 4 M. 2 —
Geografi i 4 M. 2 —

Grøndahl: Sang i i L. 5 M. 4 M. 2 timer.

Hamilton: Mathematik i 6 M. 6 timer.
Naturkundsk. 6 M. 3 —
Mathematik i 5 M. 6 —
Regning i 3 M. 5 —

do. i 2 M. 4 —
do. i i M. 4 —

28 __
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Isaachsen: Naturkundskab i 5 M. 2 timer.
do. i 4 M. 2 —
do. i 3 M. 2 —
do. i 2 M. 2 — 8 timer.

Kristiansen: Norsk i 5 M. 3 timer.
Tysk i 5 M. 4 —
Fransk i 5 M. 2 —
Norsk i 4 M. 4 —
Tysk i 4 M. 5 —

18 —

Linthoe: Skrivning i 4 M. i time.
do. 3 M. & 2 M. 2 timer.

Gymnastik iiLG&6M3 —
do. 5 M. & 4M. 3 —
do. 3 M & 2 M & i M3 — 12 --

Munthe: Tegning i 6 M. 2 timer.
do. i 5 M. 2 —
do. i 4 M. 2 —
do. 3 M. & 2 M. 2 — 8 —

Jensen: Tysk i i L. G. i time.
Religion i 6 M. 2 timer.

do. i 3 M. 3 —
Historie i 3 M. 3 —
Geografi i 2 M. 2 —
Religion i 2 M. 3 —
Historie i 2 M. 3 —
Geografi i 2 M. 2 —
Religion i i M. 3 — 22 —
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Rimmereid: Norsk 
Tysk 
Norsk 
Tysk

i 3 M.
i 3 M.
i 2 M.
i 2 M.

5 timer.
5 —
5 —
5 — - 20 timer.

Woll: Sang i 3 & 2 & i M 2 timer.
Norsk i i M. 5 —
Tysk i i M. 5 —
Historie i i M. 3 —
Geografi i i M. 3 —
Skrivning i i M. 3 — - 21 —

Frøken Nerdrum: Alle fag i 3 F.
— Hoelstad —=— i 2 F.
— Anderssen —=— i 1 F.

Undervisningen har for middelskolens og forberedel
sesskolens vedkommende i alt væsentligt foregaaet i over
ensstemmelse med den ifjor trykte plan. I latingymna
siets iste klasse er i det forløbne aar gjennemgaaet: 
Religion: 1 time ugt. Nissens kirkehistorie fra be

gyndelsen til reformationen læst og repeteret.
Norsk: 3 timer ugt. Eriksens litteraturhistorie fra den 

danske litteratur i det 19de aarhundrede til den nyere 
norske litteratur. Desuden er læst paa skolen det meste 
af Aladdin af Øhlenschlager, af Hjortens flugt af Chri
stian Winther, Svend Dyrings hus af Henrik Hertz, 
samt forskjellige ting af denne periodes forfattere. 
Endvidere er læst »Ludvig Holberg og Norskheden 
før og nu« af H. Lassen samt biografier af fremra
gende svenske digtere efter H. P. Hansens Nordiske 
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digtere i vort aarhundrede. Der er fortsat med 
øvelser i at læse svensk. I tilslutning til J. Norby’s 
omrids er de episke og lyriske digtarter gjennem- 
gaaet udførligere. Stil er skrevet hver 14de dag. 
Stilopgaverne har været følgende: 1) Kristiania. 2) 
Fra mit ferieliv. 3 & 4) Gjengivelse af indholdet 
af Aladdin. 5) I middagsstunden paa Karl Johans 
gade. 6) Athens forfatningsudvikling fra Solon til 
Perikles. 7) Ingen profet er agtet i sit eget fædre
land. 8) Alkibiades. 9) Om fædrelandskærlighed. 
10) Hvorledes man reiste for hundrede aar siden, og 
hvorledes man reiser nu. Il) Roms indre udvikling 
fra aar 510—300. 12) Ohlenschläger hos Steffens. 
13) Haugianerne af Tidemand. 14) Om den græske 
mythologis udvikling og eiendommeligheder. Derhos 
er holdt 2 foredrag.

Tysk: 1 time ugt Gøthe: Götz v. Berlichingen.
Fransk: 3 timer ugt. Knudsen & Wallems læsebog 

for middelskolen er læst ud. Af sammes læsebog 
for gymnasiet er læst c. 70 sider, der delvis er repe
terede. Af Brynildsens grammatik er læst formlæren 
i sin helhed, af syntaksen til ordstillingen. I sidste 
halvaar er skrevet 14-daglig stil efter Bekkevolds 
stiløvelser.

Latin: 10 timer ugt. Af Ovids metamorphoses er læst 
1200 vers efter Voss & Richers udvalg. Ciceros tale 
for Sextus Roscius samt Sallusts Catalina. Af Schrei 
ners grammatik er gjennemgaaet syntaksen i sin hel
hed. Af stile er skrevet 1 hjemme og 1 paa skolen 
hver uge efter Gjør & Andersens stiløvelser. I 1 
ugentlig time er læst mythologi efter Dorphs udtog.

Græsk: 7 timer ugt. Af Curtius' grammatik læst og 
repeteret formlæren. Af Schenkl’s læsebog udvalgte 
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eksempler til »verba paa Xenophons Anabasis 
2den bog. i ugenti. extemporalstil efter Schenkl’s 
norske eksempler.

Mathematik: 3 timer ugt. Læst og repeteret de to 
første bøger af Brochs arithmetik. Regnet »eksempler 
og opgaver.« Læst og repeteret Guldbergs Trigo
nometri fra begyndelsen til § 6. Regnet opgaver.

Historie: 2 timer ugt. Thriges lærebog i oldtidens 
historie fra begyndelsen til Julius Cæsar læst og repe
teret. Særlig vegt er lagt paa kulturhistorien og 
forfatningsudviklingen i Grækenland og Rom.

Gymnastik: 3 timer ugt.
Sang: 2 timer ugt.

Middelskoleeksamen
1882.

Kommissionen for afholdelse af middelskolens afgangs
eksamen ved de private og kommunale skoler i Kristiania 
bestod i 1882 af skolebestyrer Gjør (formand), inspektør 
Jespersen, skolebestyrer Voss, skolebestyrer Anderssen, 
skolebestyrer Lyche og cand, philos. H. Larsen. Paa 
grund af det store antal anmeldte eksaminander besluttede 
man at dele skolerne i to grupper med særskilte censo
rer. Denne skole havde censorer fælles med Fr. Bauers, 
Nissens og Maribogadens skoler.

De af kommissionen foreslaaede og af kirkedeparte
mentet approberede censorer var for disse skoler føl
gende :
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I religion hr. cand, theol. A. Corneliusen (supl. cand. 
theol. Hansteen).

I norsk hr. cand. mag. J. Norby og for privatisterne hr. 
inspektør A Brock.

I tysk hr. cand. mag. B. Gundersen (supl. cand. mag. 
O. Kristiansen).

I latin hr. cand. phil. Brueneck (supl. cand, mag. V. Au
bert).

I engelsk hr. cand. mag. K. Brekke (supl. cand. mag.
J Schramm).

I fransk hr. cand. phil. Hj. Lyche (supl. sproglærer 
Messell).

I historie hr. cand. mag. A. Ræder (supl. cand. mag. 
Bassøe).

I geografi hr. cand. real. Th. Fearnley (supl. cand. mag.
Sundt).

I mathematik hr. løitnant Hall (supl. cand. real. Holt).
I naturfag hr. stipendiat Joh. Friis (supl. ingeniør Geel- 

muyden).
I skrivning hr. kaptein Wang.
I tegning hr. tegnelærer Spjeldnæs.

Opgaverne til de skriftlige prøver tilstilledes skolerne 
fra kirkedepartementet og var følgende:

Norsk stil.
I en fortælling at vise, at 

naar nøden er størst, er hjælpen nærmest.

Tysk stil.

En preussisk husar blev tagen til fange af fransk- 
mændene. Han hørte til det saakaldte sorte regiment, 
der bestod af hærens dristigste ryttere; der fortaltes om 
dem, at de gik i kampen som til en dans, og at de aldrig 
vendte tilbage uden bytte.
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Fangen blev ført frem for den franske general, som 
spurgte ham, hvor preusserne stode. »Hvor I ikke ville 
kunne angribe dem,« var svaret. Paa spørgsmaalet, hvor 
talrige de var, svarede han: »Gaar hen og tæller dem 1« 
Generalen var langt fra at tage soldaten disse svar ilde 
op; han syntes godt om hans kjækhed og spurgte, om 
hans konge havde mange saadanne soldater som ham 
Husaren svarede: »Jeg hører til de daarligste; ellers var 
jeg ikke nu eders fange.«

Man lod ham gaa og gav ham penge til; men skjønt 
han selv var bleven udplyndret, vægrede han sig ved at 
modtage dem; »af mit fædrelands fiender,« sagde han, 
»tør jeg ingen gaver modtage.« Han blev buden tjeneste 
i den franske hær, man vilde endog gjøre ham til officer, 
forgjæves; med de ord: »Jeg er en preusser,« drog han 
stolt tilbage til sine.

Latinsk stil.

Da Hannibal vilde bortføre1) en gylden søile, som 
var i Juno Lacinias tempel, gjennemborede han den for 
at undersøge, om den var helt igjennem af Guld2) 
eller [blot] udvendig8) forgyldt. Da han fandt, at den 
var helt igjennem af guld, og besluttede at tage4) den, 
syntes det ham i drømme, at Juno truede med, at hun, 
hvis han gjorde det, vilde sørge for5), at han ogsaa 
skulde miste det øie, hvormed han saa godt. Det er 
nemlig bekjendt, at Hannibal allerede før, da han i Etru
rien6) satte sin hær over floden Arnus, havde mistet det 
ene7) øie. Bevæget ved disse gudindens ord afstod Han

*) Aufero. 2) Udtrykkes ved adjektivet solidus. 3) Extrinsecus.
4) Tollo. 5) Efficio. 6) Etruria. ') Alter.
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nibal fra sit Forehavende1) og satte et af det udbo
rede2) guld forfærdiget3) billede af en ko paa top
pen af søilen.

Engelsk stil.

Jean Bart.
Jean Bart, Frankriges Tordenskjold, var født i den 

franske by Dunkerque4). Allerede som gut færde
des5) han meget paa vandet, og da han var bleven 
mand, gjenlød snart hele Europa af rygtet om hans mod 
og koldblodighed. — Engang var han løbet ind til6) 
Bergen for at udbedre sit skib. Til samme tid laa der 
en engelsk fregat paa havnen. En Dag, da Jean Bart 
spadserede i byen, mødte han den engelske kaptein. 
Denne hilste høfligt paa ham og sagde, at det glædede 
ham at gjøre sin navnkundige fiendes bekjendtskab. »De
res smukke skib skulde jeg gjerne ville bringe med mig 
til England,« ytrede han; »men før vi vexle kugler paa 
havet, vil jeg som en ærlig sømand indbyde Dem til 
middag hos mig.« — »Jeg tvivler paa, at min fregat 
nogensinde vil blive deres,« svarede Jean Bart, »men deres 
indbydelse modtager jeg;« — og han indfandt sig den 
næste dag til den af engelskmanden fastsatte tid. — 
Muntert forløb nu nogle timer, indtil den engelske kap
tein vendte sig til Jean Bart og sagde: »Jeg tager Dem 
til fange, udlever deres kaarde 1« Jean Bart reiste sig 
og rettede mundingen af en pistol mod en tønde krudt, 
som stod mellem to kanonporte. »Hvis nogen af eder 
gjør den mindste bevægelse, gjør I rettest i at bede 
eders fadervor 7)«, sagde han rolig. — Forfærdede saa de 

') Inceptum. 2) Jeg udborer: Exterebro. 3) Udtrykkes ved ver
bet gjøre. 4) Dunkirk. 5) færdes o: to be. 6) løbe ind til o: put 
in at. ’) bede eders fadervor o: say your prayers.
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engelske officerer paa hverandre; de vidste, at Jean Bart 
var istand til at udføre sin trusel. Imidlertid havde Jean 
givet et tegn med haanden ud af den ene kanonport, og 
kort efter hørte man de muntre hurraraab af de franske 
matroser, som raskt sprang ombord og uden vanskelig
hed fik bugt med den raadvilde besætning.

Regning og konstruktionstegning.

No. i.
Konstruer et triangel, hvori en side er iocm, en anden 

5cm og perpendikulæren paa den første fra toppunktet af 
den modstaaende vinkel 4cm. Forklar fremgangsmaaden.

No. 2.
En landmand fandt efter endt indhøstning, at hans 

besætning, der bestod af 20 kjør, 2 heste og 45 faar, 
ikke vilde være forsynet med foder for længere tid end 
5 maaneder og 10 dage. Han solgte derfor 6 kjør og 
24 faar. Hvor længe vilde hans forraad strække til fol
den tiloversblevne besætning? Man regner, at 4 heste 
trænge lige meget foder som 5 kjør, og en ko lige meget 
som 6 faar. En maaned regnes lig 30 dage.

No. 3.
I en firkant ABCD er AB = 9cm, AD = 6cm, diago

nalen BD = AB, DC = 4cm og BC _L DC. Konstruer 
denne firkant og beregn dens fladeindhold med saa stor 
nøiagtighed, at feilen ikke beløber sig til 1 | |mm. For
klar fremgangsmaaden ved konstruktionen.

No. 4.
En vis gjæld er forfalden til udbetaling om 1 aar. 

Mod kontant betaling gives rabat; beregnes denne efter 
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5 pct., bliver det kontante beløb 5° kroner mindre, end 
naar beregningen sker efter 4 pct.

Hvor stor er den om et aar forfaldne gjæld?
Opgaverne i mathematik for pigerne var de samme 

som for gutterne med undtagelse af no. 3.

Projektionstegning.

(Engelsklinjen).

En ret cylinder, en terning og et regulært 6-sidigt 
prisme — opstillede saaledes som hoslagte rids udviser 
— forlanges aftegnet i grundrids og oprids.

Følgende maal opgives:
1) Cylinderens høide og diameter.
2) Terningens sidekant.
3) Prismets længde og dets grundflades side.
4) Afstanden mellem midtpunktet af cylinderens grund

flade og midtpunktet af terningens grundflade.
5) Afstanden fra planet gjennem cylinderens akse og 

prismets akse til det vertikale projektionsplan.

Ridset maa selvfølgelig ikke komme examinanderne 
for øie.

Af skolens elever fremstillede sig til middelskole- 
eksamen 13 elever, hvoraf 12 bestod eksamen; af disse 
tilhørte 9 latinlinjen, 4 engelsklinjen.

La ti ni inj en: 
i. Beck, Thomas .
2. Gløersen, Andreas
3. Holtsmark, Gabriel .
4. Løberg, Thor .

Hovedkarakter.
Meget godt 1.54.
Godt 2.68.
Udmærk, godt 1.32.
Meget godt 1.64.

4
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linjen 15, paa engelsklinjen 8; af disse bestod 18 eksamen.

5- Løken, Hans......................... Godt 2.96.
6. Munch, Andreas.................... Godt 3-15-
7. Strøm, Georg.......................... Meget godt 2-39-
8. Thoresen, Axel.................... Godt 2.69.

9- Tofte, Thoralf......................... Meget godt 2.43-

Engelsklinjen:
i. Blakstad, Ragnvald .... Meget godt 1-93-
2. Møller, Kai.............................. Godt 3-25-
3- Næss, Øistein......................... Meget godt 1-79.

Af privatister fremstillede sig 23, hvoraf paa latin-

Latinlinjen: Hovedkarakter.
I. Opsand, Magnus*)  . . Godt 3-04-
2. Parr, Thomas .... . . . Meget godt 1-97-
3- Fjellbu, K. A. . . . . . . Godt 2.88.
4- Haugland, A. A. . Godt 3-04-
5- Nøkleby, K. A. ... Godt 3-04-
6. Krogtorp, L. L. . . . Godt 2.58.
7- Syversen, I. K................. . . . Meget godt 2.04.
8. Sørby, 0. I....................... . . Meget godt 2.23.
9- Thornæs, 0...................... Godt 2-54-

10. Thuland, A. I.................. Godt 2.88.
ii. Thuland, K. M. ...

Engelskli nj en:

. . . Meget godt 2.14.

i. Andersen, K.................... . . . Godt 2.86.
2. Hoel, S.............................. . . . Godt 2.86.
3- Kragnæs, Th.................... . . . Godt 2.67.
4- Qvam, 0........................... Meget godt 1.87.

*) Elev af skolen et halvt aar.
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i. Fremming, Marie............................. Meget godt 2,43.
2. Qvam, Lovise.................................. Meget godt 1.70.
3. Rynning, Fredrikke........................Meget godt 2.07.

Skolepenge og fripladse.
i. Skolepengene udgjør:

for iste og 2den forberedelsesklasse 8 kr. maanedl.
» 3dje do. 12 —=—
s iste, 2den og 3dje middelklasse 16 —=—•
» alle høiere klasser 20 —&—
For den nederste af 2 brødre fragaar en tredjedel. 

Af 3 brødre gaar den nederste frit, de 2 andre be
taler helt ud. Af 4 brødre gaar den næstnederste 
frit, og for den nederste fragaar en tredjedel. Yder
ligere nedsættelser finder ikke sted.

2. Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen 
indbetales den første læsedag i hver maaned. Di
sciplene modtager af kassereren en kvitteringsbog, 
som forældre eller værger bør lade sig forevise straks 
efter hver betaling.

3. Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, nem
lig fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel 
kommer ind, til slutningen af den maaned, hvori han 
gaar ud. Naar altsaa en discipel indmeldes til et 
nyt skoleaars begyndelse, betaler han skolepenge fra 
iste august.

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa anmeldelse 
ske 2 maaneder forud. Hvis nogen udmeldes med 
kortere varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den 
bestemte udmeldelsestid er forløben. Fra denne regel 
undtages de disciple, der gaar ud efter skolens raad 
og ønske.
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5- Naar skolepengene ikke er betalte for 2 maaneder, 
kan bestyrelsen negte vedkommende disciple adgang 
til skolen.

6. Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes 
kun trængende disciple, der viser god opførsel og 
gjør god fremgang i skolen, og som har været sko
lens disciple i mindst et par aar og i denne tid har 
betalt sine skolepenge.

Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bort
falder moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes 
bestemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skole- 
aar indleveres hvert aar inden iste juni*).

*) Til veiledning for dem, der agter at søge fripladse, bedes be
mærket: i) at friplads kun undtagelsesvis tildeles i smaaskolen; 2) at 
friplads fortrinsvis tilstaaes disciple, hvis økonomiske vilkaar er forvær
rede under skolegangen.

I indeværende aar er der uddelt fripladse til et beløb 
af c. 1600 kr.



Eksamen 1883.



Den daglige undervisning slutter:
For 6 M. . .... lørdag 9de juni. 1

»
»
»

i L.G., 5 M. og 4 M.
3M...............................
2 M..............................
i M., 3 F. og 2 F. .

torsdag 21de juni, 
lørdag 23de juni, 
mandag 25de juni, 
onsdag 27de juni.

For iste forberedelsesklasse afholdes ingen egentlig 
eksamen, men forældre og foresatte indbydes til at over
være undervisningen de tre paa tabellen angivne dage for 
at gjøre sig bekjendte med klassens standpunkt.

Eksamen i skrivning er for klasserne fra 5 M. til 2 
M. afholdt tidligere. Opvisning i gymnastik foregaar for 
i L.G. og 6 M. lørdag d. 9de juni, for 5 og 4 M. lør
dag d. 16de juni, for 3 M. 2 M. og 1 M. lørdag d. 23de 
juni, alle dage kl. 5 eftermiddag.

Eksamen i sang afholdes for 1 L.G., 5 M. og 4 M. 
fredag d. 15de juni kl. 12—1 samt tirsdag d. 19de juni 
kl. i—2.

Eksamen begynder om formiddagen kl. 9, om efter
middagen kl. 4^, hvor ikke anderledes er bemerket. De 
i parenthes tilføiede 6 M., 5 M. o. s. v. betegner klassen, 
hvor eksamen foregaar.

NB. Skolepenge betales mandag d. 2den og tirsdag 
d. 3dje juli kl. 12—2.



Eksaminanderne ved middelskoleeksamen deles i følgende partier:
6 M. 9.

Latinlinj e.

i. Amundsen, Gustav.
2. Dybwad, Christian.
3. Gløersen, Gerhard.
4. Gran, Christian.
5. Halling, Sigurd.
6. Holth, Wilhelm.
7. Mellbye, Christen.
8. Michelsen, Nils.
9. Steen, Richard.

6 M. 10.

Engelsklinje.

r. Amundsen, Antonio.
2. Bing, Nicolai.
3 Bretteville, Christian.
4. Gjøsten, Johan.
5. Hjorth, Otto.
6. Kristiansen, Hjalmar.
7. Munch, Jens.
8. Nilssen, Karl.
9. Reiersen, Richard.

6 M. ii. 
Latinlinj e.

i. Andersen, Erik.
2. Brager, Peter.

Privatister.
3. Baastad, Eigil.
4. Gislesen, Thor.
5. Munthe-Kaas, Peter.
6. Norseth, Theodor.
7. Sogn, Johan Arndt.
8. Thomas, Oskar.
9. Bugge, Anna),*

*) Underkaster sig blot til
lægsprøve i latin og mathematik.

6 M. 12.
Engelsklinj e. 

Privatister.
i. Trafall, Vincent.
2. Glomsdal, Adolf.
3. Kittelsen, Karl.
4. Kristoffersen, Kristoffer.
5. Olsen, Oskar.
6. Ruud, Anders.
7. Schulstad, Olaf.
8. Tufte, Andreas.
9. Wiig, Wilhelm.
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Eksamenstabel.
Fredag 15de juni.

Formiddag.

6 M. 9
6 M. 10

6 M. il
6 M. 12

Inspektion kl. 8J —9. Anderssen.
6 M. 9 1 
, }• Norsk stil (6 M.) Insp. 9—10 Lowum.6 M. 10 k 1 1

10—il Hamilton.
li — i Lowum.

6 M. li I
6 M 2 I Norsk stil (hjælpekl.) Insp. 9—11 Blaker, 

il — i Anderssen.

Lørdag 1 6de juni. 

Formiddag.

Inspektion kl. 8|—9. Blaker.

| Tysk stil (6 M.) Insp. 9—11 Blaker. 

ii —12 Lowum.
12—i Jensen.

j Tysk stil (hjælpekl.) Insp. 9—10 Jensen. 
10—12 Anderssen.
12—i Groth.

Mandag 1 8de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 8|—9 Blaker.

Latinsk stil (6 M.)
Engelsk stil (6 M.)

6 M. 9
6 M. 10

Insp. 9—10 Blaker.
10—11 Munthe.
il —12 Blaker.
12—i Gundersen.
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6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

M. 11 Latinsk stil (hjælpekl.) I
,, — , , Insp. o—to Anderssen.M. 12 Engelsk stil (hjælpekl.) F

i o— nLowum.
il—12 Isaachsen.
12—i Rimmereid.

Tirsdag 19de j’uni.
Formiddag.

Inspektion kl. 8#—9. Fearnley.
M. 91
M i Mathem. skr. (6 M.) Insp. 9—10 Fearnley.

10 — 12 Hamilton.
12—i Lowum.

M. ii I
M I2 i Mathem. skr. (hjælpekl.) Insp. 9—10 Rimmereid

10—11 Isaachsen.
ii—12 Groth.
12—i Anderssen.

Onsdag 20de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 8|—9. Hamilton.
M. 9 J
M hegning (6 M.) Insp. 9—10 Hamilton.

10—ii Munthe.
II—12 Blaker.
12—i Lowum.

M. 10 I
M ? Tegning (hjælpekl.) Insp. 9—10 Anderssen.

10—11 Lowum.
11—12 Groth.
12—i Anderssen.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 3|—4. Munthe.

M. 101
M I2 j Projektionstegning kl. 4 (hjælpekl.)

Insp. 4—5 Munthe.
5—7 Woll.
7—8 Anderssen.
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6
6
6
6

6
6
6

6

i
5
4

6
6
6

M. 9
M. 10
M. il
M. 12

M. 10.
M. ii.
M. 12.

Torsdag 2 i de juni. 
Formiddag.

Inspektion kl. 8^—9. Anderssen.

. Skrivning (6 M. og hjælpeklj Insp. Seeberg. 
Fearnley.

Fredag 22de juni. 
Eftermiddag.

Inspektion kl. 4’—4^. Gundersen.
Norsk (6 M.j Blaker (censor Brock).
Tysk (5 M.) Gundersen (censor Kristiansen).
Engelsk (hjælpekl.) Anderssen (censor Chri
stensen).

Lørdag 23de juni. 
Eftermiddag.

Inspektion kl. 4J—4|. Hamilton.
Naturfag (6 M.) Hamilton (censor Holt).

Mandag 25de juni. 
Formiddag.

Inspektion kl. 82—9. Fearnley.
L.G. Latinsk stil i
M. Norsk stil > Insp. efter timetabellen.
M. Norsk stil )

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4J—4^. Jensen.

M. 9. Norsk (6 M.) Blaker (censor Brock).
M. IO. Tysk (5 M.) Gundersen (censor Kristiansen).
M. il. Religion (4 M.) Jensen (censor Korneliusen).

Tirsdag 26de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 8|—9. Kristiansen.

M. 9.
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I L.G. Norsk stil. Insp. 9—10 Fearnley.
10 —12 Anderssen.
12—i Groth.

6 M. 12. Historie (6 M.) Blaker (censor Johanssen).
5 M. Tysk stil. Insp. Kristiansen.
4 M. Tysk stil. Insp. Christie.

Onsdag 27de juni. 
Formiddag.

Inspektion kl. 8|—9. Christie.
I L.G. Mathem. skriftl. Insp. 9--10 Fearnley. 

10—ii Blaker. 
ii — i Groth.

6 M. 9. KI. 8 Tysk (6 M.) Gundersen (censor Kristi
ansen).

5 M. Latin og Engelsk skr. Insp. Christie. An
derssen.

4 M. Latin og Engelsk skr. Insp. Christié. An
derssen.

3 M. Norsk skr. Insp. Rimmereid. 
Eftermiddag.

Inspektion kl. 4|—4| Hamilton.
6 M. 10. Mathematik (6 M.) Hamilton (censor Eliassen).
6 M. il. Geografi (5 M.) Fearnley (censor Andersen).

Thorsdag 28de jun'i. 
Formiddag.

Inspektion kl. 8|—9. Jensen.
i L.G. Græsk, Groth.
6 M. 12. Mathematik (6 M.) Hamilton (censor Eliassen).
5 M. Mathematik skr. kl. 8|, Hamilton. Insp. Woll.
4 M. Mathematik skr. kl. 9, Fearnley.
3 M. Tysk skr., Insp. Jensen.
2 M. Norsk skr., Rimmereid.
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Fredag 29de juni.

Formiddag.
Inspektion kl. 8|—9. Lowum.

i L.G. Fransk, Lowum.
6 M. 10. Engelsk (6 M.) Anderssen (censor Christensen).
6 M. il. Historie (5 M.) Blaker (censor Johansen).
6 M. 9. Mathematik (Hjælpekl.) Hamilton (censor Eli

assen).
5 M. L. Latin, Christie.
4 M. E. Historie kl. II, Gundersen.
4 M. L. Religion kl. 9., Jensen.
3 M. Regning skr. kl. 8|, Insp. Rimmereid.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4|—4^. Anderssen.

5 M. E. Engelsk, Anderssen.

Lørdag den 30te juni.

Formiddag.
Inspektion kl. 8f—9. Rimmereid.

6 M. 12. Naturfag (6 M.) Hamilton (censor Holt).
5 M. I. Norsk, Kristiansen.
5 M. 2. Religion, Blaker.
4 M. E. Engelsk, Lovum.
4 M. L. Latin, Christie.
3 M. Religion kl. 8, Jensen.
2 M. Norsk, Rimmereid.
i M. Norsk skr., Woll.
3 F. Skrivning, Frk. Nerdrum.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4I—4|, Jensen.

6 M. 10. Religion (6 M.) Jensen (censor Corneliusen).
6 M. li. Norsk (5 M.) Blaker (censor Brock).



62

Mandag 2den juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 8J—9. Lowum.
i L.G. Latin, Lowum.
5 M. I. Religion, Blaker.
4 M. L. Naturfag, Isaachsen.
4 M. E. Norsk, Kristiansen.
3 M. Norsk, Rimmereid.
2 M. Religion, Jensen.
i M. Norsk, Woll.
3 F. Historie Frk., Nerdrum.
2 F. Skrivning, Frk, Holstad.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4|—4|. Hamilton.

6 M. 12. Norsk (6 M.) Blaker (censor Brock).
6 M. 9. Geografi (4 M.) Fearnley (censor Andersen).
5 M. 2. Mathematik, Hamilton.

Tirsdag 3dje juli.
F ormiddag.

Inspektion kl. 8|—9. Isaachsen.
i L.G. Religion, Blaker.
6 M. il. Mathematik (6 M.) Hamilton (censor Eliassen).
5 M. i. Tysk, Kristiansen.
5 M. 2. Naturfag, Isaachsen.
4 M. L. Mathematik, Fearnley.
i M. Historie, Woll.
3 F. Religion, Frk. Nerdrum.
2 F. do. — Holstad.
i F. do. — Anderssen.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4I—4|. Blaker.

6 M. 10. Historie (6 M.) Blaker (censor Johanssen).
4 M. E. Religion, Jensen.



63

Onsdag 4de juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 8f—9. Fearnley.
i L.G. Mathemathik, Fearnley.
6 M. 9. Religion (6 M.) Jensen (censor Corneliusen).
5 M, i. Historie, Blaker.
5 M. 2. Tysk, Kristiansen.
4 M. L. Historie kl. 11, Gundersen.
3 M. Regning m. kl. 8, Hamilton.
2 M. Naturfag, Isaachsen.
i M. Regning kl. II, Hamilton.
3 F. Norsk m., Frk. Nerdrum.
2 F. Norsk m., Frk. Holstad.
i F. Læsning, Frk. Anderssen.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4J—4$. Gundersen.

6 M. 12. Tysk (6 M.) Gundersen (censor Kristiansen).

Thorsdag 5te juli.
Formiddag. '

Inspektion kl. 8|—9. Lowum.
6 M. II. Latin (6 M.) Lowum (censor Torp).
6 M. 10. Naturfag (Hjælpekl) Hamilton (censor Holt).
5 M. 2. Historie, Blaker.
4 M. E. Naturfag, Isaachsen.
4 M. L. Norsk, Kristiansen.
3 M. Historie, Jensen.
2 M. Tysk, Rimmereid.
I M. Skrivning, Woll.
3 F. Geografi, Frk. Nerdrum.
2 F. Geografi, Frk. Holstad.
i F. Regning, Frk. Anderssen.
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5

i

6 
5
5 
4
3

i

3

6 
6
4

6 
5
5
3 
2
I

3 
2
I

Eftermiddag
Inspektion kl. 4J—4^. Hamilton.

M. i. Mathematik, Hamilton.

Fredag 6te juli. 
Formiddag.

Inspektion kl. 8|—9. Andersesn.
L.G. Historie, Anderssen.
M. 9. Latin (6 M.) Lowum (censor Torp).
M. i. Naturfag, Isaachsen.
M. 2. Norsk, Kristiansen.
M. E. Mathematik, Fearnley.
M. Tysk, Rimmereid.
M. Historie, Jensen.
M. Geografi, Woll.
F. 2 F. i F. Karakteroptælling kl. 9. 

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4|—4I. Lowum.

M. 10 & il. Fransk (6 M.) Lowum (censor Messell).
M Geografi (5 M.) Fearnley (censor Andersen). 
M. L. Tysk, Kristiansen.

Lørdag 7de juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 8| — 9. Gundersen.
M. 9. Fransk (6 M.) Lowum (censor Messell).
M. Geografi, Gundersen.
M. E. Tysk, Kristiansen.
M. Naturfag, Isaachsen.
M. Geografi, Jensen.
M. Tysk, Woll.
F. j
F. I Examensfest kl. 11 i gymnastiksalen.
F. I
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Eftermiddag.
Inspektion kl. 4|—4|. Jensen.

6 M. 12. Religion (6 M.) Jensen (censor Corneliusen).
6 M. ii. Naturfag (5 M.) Hamilton (censor Holt).
4 M. Geografi, Gundersen.

Mandag 9de juli. 
Formiddag.

Inspektion kl. 8|—9. Kristiansen.
i L.G. Norsk, Andersen.
6 M. 9. Historie, Blaker (censor Johanssen).
5 M. Fransk, Kristiansen.
3 M. Geografi, Jensen.
2 M. Regning, Hamilton.
i M. Religion, Jensen kl. 11.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4|—4|. Fearnley.

6 M. 10. Geografi, Fearnley (censor Andersen).

Tirsdag 1 ode j uli.
Karakteroptælling for 1 L.G. kl. 8^.

— » 6 M. kl. 9.
— » 5 M. kl. 10.
— » 4 M. kl. ii.
— »3 M., 2 M., i M. kl. 12.

Examensfesten for gymnasiet og middelskolen afhol
des onsdag ilte juli kl. 12 i skolens gymnastiklokale.

Til at overvære denne samt til at overvære examens 
mundtlige del indbydes herved disciplenes forældre og 
foresatte samt enhver anden, hvem skolens gjerning 
maatte interessere.



66

Ferierne varer til thorsdag 23de august kl. 12 for
middag.

De til rste forberedelsesklasse indmeldte disciple 
møder lørdag iste september kl. 10. De øvrige nye di
sciple møder til optagelsesprøve thorsdag 23de august kl. 
9 formiddag.

Kristiania i mai 1883.
Otto Anderssen.




