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Prøver af latinske stiløvelser

for middelskolen og gymnasiet.



Efterfølgende blade meddeles som prøver af en sam
ling latinske stiløvelser, der antagelig vil udkomme i næste 
skoleaar.

Bogen, der er beregnet paa middelskolen og gymnasiet, 
udkommer i to dele, der dog vil være at faa saavel fraskilte 
som samlede i ét bind, og vil antagelig udgjøre ca. 250 
sider.

Da bogen i sin plan betydelig afviger fra tidligere ar
beider i samme retning, og den indskrænkede plads, et ind
bydelsesskrift indrømmer, ikke tillader at give en udtøm
mende prøve, vil en nærmere redegjørelse for dens anlæg 
være nødvendig. Hvad der er nyt, er prøvet ved hervæ
rende skole, idet saagodtsom alle opgaver er skrevne af de 
forskjellige klassers elever. Ligeledes har jeg for at undgaa 
uklarhed og misforstaaelse i den norske text selv først ud
arbejdet paa latin enhver opgave, som atter herfra er bleven 
oversat paa norsk.

Midddelskole n: Exemplerne, væsentlig af let
fattelig historisk indhold, er delt i to sæt, et lettere og van
skeligere, beregnede paa klassernes forskjellige standpunkt i 
de forskjellige aar; de lettere vil tillige for et dygtigere 
kuld kunne anvendes til mundtlig oversættelse. Exem
plerne belyser dels vedkommende grammatiske regel, dels 
repeterer de det foregaaende; desuden er der hist og her 
indsprengt udelukkende repetitionsexempler; det viser sig 
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nemlig, at gutter ofte i den sikre bevidsthed, at ethvert ex
empel altid indeholder vedkommende regel, henfalder til en 
halv mekanisk nedskrivelse af exemplerne.

De sammenhængende stykker —af historisk ind
hold — begynder allerede med ablativ. Til enhver vigtigere 
grammatisk regel slutter sig et sammenhængende stykke, 
der ligesom exemplerne dels repeterer det foregaaende, dels 
indøver regelen; hvad opgavernes vanskelighed angaar, har 
jeg søgt at finde en mellemting mellem de to sæt exempler. 
Allerede fra genetiv af medtages her, ligesom i exemplerne, 
efterhaanden de lettere former af akkusativ med infinitiv, 
af ut-sætninger og tidssætninger (quum).

I disse dobbelte øvelser (exempler og sammenhæng) 
gjennemgaaes det væsentligste af kasuslæren, af moduslaren 
kun det groveste, idet jeg her istedenfor grammatikens 
vidtløftigere fremstilling søger at give den nødvendige sæt
ningslære i kortfattede regler, som anbringes foran hver 
opgave. P'orøvrigt følges Schreiners grammatik i fremskri
dende orden, dog saaledes, at oratio obliqua og konjunktiv 
i oblikve sætninger af praktiske hensyn allerede er skudt 
ind foran relativsætninger.

Med hele dette pensum vil man antagelig være færdig 
i iste halvaar af 6te klasse. Derefter følger kortere, sam
menhængende stykker af almindelig art, ikke beregnet paa 
indøvelsen af nogen særskilt regel; det hele afsluttes med 
middelskoleopgaver i udvalg.

Hvad anmerkninger ne angaar, har jeg overalt fulgt 
den regel, at hvad der ikke med lethed findes i lexikon, 
særskilt er opgivet. Den ufuldstændighed og delvise unøj
agtighed, der raader i Ingerlevs dansk- latinske ordbog — 
endnu vel den mest benyttede — har gjort oplysningerne 
rigeligere, end de under andre omstændigheder vilde være; 
dog vil herpaa kunne rettes ved at stilen efter gjennemgaa- 
elsen stadig læres udenad.

Det, som i texten er sat med »petit«, bør kun med
tages af dygtigere kuld, da det strengt taget neppe hø
rer med til skriftlig indøvelse i middelskolen.

Gymnasiet. Den nøjagtigere gjennemgaael.se af syn- 

gjennemgaael.se
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taxen falder naturligst i iste klasse; til mundtlig over
sættelse i grammatik ti men har jeg derfor anbragt 
lettere exempler, tildels hentede fra de læste latinske og 
græske forfattere (Anabasis); forsøgsvis er ogsaa hist og her 
indflettede latinske exempler med latente feil.

Til stilskrivning i denne klasse er anvendt større 
sammenhængende stykker af fortællende indhold (Roms hi
storie), især hentet fra Livius. Stoffet er bearbeidet saale- 
des, at hvert stykke belyser større afsnit af grammatiken 
(ablativ, genetiv, relativsætninger o. s. v.)

I 2den klasse begyndes der med en kort redegjørelse 
forden latinske periodebygning, ledsaget af exempler 
og et par større fortællende stykker.

Herefter følger stilskrivning i tilslutning til de 
læste forfattere. Der opgives gutterne af en læst for
fatter et eller flere kapitler, som de nøiagtig har at sætte 
sig ind i. Heraf gives der gutterne en parafrase til over
sættelse, eller man bearbeider i samme hensigt en begiven
hed eller situation, der har lighed med det læste.

Eleven, der i opgaven har at gjenfinde forfatterens ven
diger og udtryk, vil saaledes faa øinene op for sprogformen 
og det egte latinske udtryk. Hertil har jeg i mit arbeide 
valgt Livius som den mest passende forfatter, der vel ogsaa 
i almindelighed vil være den først læste prosaist i 2den 
klasse; bearbeidet er afsnit af 7de, 21de og 22de bog.

Samlingen afsluttes med opgaver af historisk og ræso- 
nerende indhold, taler og et par breve, hentede væsentligst 
fra Livius og Cicero og beregnede paa sidste halvdel af 2den 
klasse samt 3die.

I anmerkninger ne er stadig opgivet, hvad der ikke 
eller kun med vanskelighed lader sig finde i Ingerslevs ord
bog, hvorfor oplysningerne her — ligesom i middelskolen •— 
maa blive temmelig rigelige. Stilene bør i gymnasiet skri
ves uden grammatik, men med norsk-latinsk lexikon indtil 
2den klasses 2det halvaar, da antagelig ogsaa et vokabular 
— hvis saadant bruges — til den tid vil være gjennemgaaet. 
Af og til indflettes i anmerkningerne grammatiske og 
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vigtigere stilitiske bemærkninger, Hvad der i texten er sat 
i klammer ([ ]), betegnes derved som én latinsk periode.

Som tillæg følger en ganske kort synonymik over de 
almindeligst forekommende ord, til hvilken der henvises i 
anmerkningerne.

Middelskolen.

i. Ablativus copiae et inopiae samt ablativ ved opus est. 
(§§ 24i, 242).

i. Vort fædreland har overflod paa elve, klipper (og) 
skove. 2. Vi undværer lettere guld end jern. 3. Ikke 
blot dyr og mennesker, men ogsaa planter trænger til 
luft. 4. Nero rammede med de strengeste straffe dem, som 
folket kaldte kristne. 5. Servius Tullius blev berøvet liv 
og rige af sin svigersøn, Tarkvinius Superbus. 6. Tusind 
mand sendte af platæerne, kom athenienserne til undsætning; 
thi de behøvede dengang høflig hjelp. 7. I den numan- 
tiske krig, som romerne førte i Spanien, havde spanierne en 
udmerket feltherre, som hed Viriathus.

a) Ved borgerkrigene blev den romerske stat berøvet 
(sine) bedste borgere, b) »Jeg behøver (kun) lidet for at 
leve«, sagde Sokrates; »thi hungeren er aldrig kræsen«, 
c) Paa senatets befaling vendte Hannibal tilbage til (sit) 
fædreland, som han havde forladt 9 aar gammel; thi det 
trængte hans store dygtighed og indsigt, d) Intet er os af 
større værd end tiden, som ikke kan kjøbes for penge, e) 
Thomyris, skythernes dronning, kastede Cyrus’s afhuggede 
hoved i et kar, fyldt med blod. »Mæt dig (nu) med blod«, 
sagde hun, »efter hvilket du altid har tørstet I« f) Mil- 
tiades søgte ved overtalelse at gjenvinde øen Parus for athe
nienserne ; men i tillid til sin magt afviste parierne alle 
hans tilbud; hurtig skaffede derpaa Miltiades alt tilveie, som 
var nødvendigt til beleiringen, omgav staden med en mur 
(og) berøvede den al tilførsel.
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2. Persepolis.

Allerede før havde Alexander erobret mange persiske 
’byer, fyldte med kongelige rigdomme; men Persepolis, som 
han derpaa indtog, overgik (dem) alle; thi fra gammel tid 
af havde persernes konge udstyret den med de rigeste skatte. 
I tre dage i rad plyndrede Alexanders soldater byen, der 
blev berøvet alle (sine) skatte, og i lang tid havde solda
terne fuldt op af guld, sølv (og) kostbare prydelser; dog 
disse rigdomme blev makedonerne til fordærvelse; thi de 
vænnede sig efterhaanden til persernes yppighed.

3. Genetivus possessions, objectivus, dcfinitivus 
(§§ 259, 260, 265, a64.)

i. Sokrates sagde, at den vises hele liv var en forbe
redelse til døden. 2. Thales fra Milet, en filosof af over- 
maade stor lærdom, (er den) første, (som) har forudsagt en 
solformørkelse. 3. Hos Germanerne eiede ingen en bestemt 

• og (ham) tilhørende jord; thi de troede, at lysten til jordbrug 
hindrede øvelsen i vaaben, og at (der) af hin lettelig opstod 
begjærlighed efter penge. 4. Ved Solons kløgt blev øen 
Salamis atheniensernes (eiendom). 5. Før de puniske krige 
tilhørte næsten hele Sicilien karthaginienserne; da den første 
puniske krig var udbrudt, kjæmpede karthaginienserne og 
romerne med stor kraft og vexlende held i 6 aar om over
herredømmet over Sicilien, og endelig i aaret 242 f. Kr. 
Tødsel blev øen romernes eiendom. 6. Det er tegn paa en 
praler at fortælle utrolige ting om sig selv, paa en dumrian 
at tro (dem). 7. Da Sagunt var erobret, erklærede Hanni
bal, at byttet tilhørte soldaterne.

a) Vi ser, at livet er kort; derfor bør vi gjøre mindet 
om os langvarigt, b) Husk paa, at vi engang skal dø og 
aflægge regnskab for dette liv. c) Da Perseus, makedo
nernes konge var overvunden ved Pydna, bragte Æmilius 
■Paulus som seierherre kongens store skatte til Rom, med 
hvilke han fyldte det offentlige skatkammer; men til sit 

«(eget) hjem bragte han ikke andet end det evige minde om 
-sin tapperhed, d) I aaret 414 f. Kr. fødsel sendte syra
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kusanerne bud til Spatca om, at de trængtes haardt af athe
nienserne. Bevægede ikke blot af medlidenhed med byen, men 
ogsaa af frygt for athenienserne sendte spartanerne en hær 
til undsætning Og som anfører GylippUS, der var saa god som en 
hel hær. e) En god hyrde skal klippe faarene og ikke flaa 
dem. f) Fortvivlet over sin ven Hefæstions død afholdt 
Alexander sig i 3 dage fra mad og drikke, g) I ved alle, 
at det er eders (pligt) at adlyde læreren, h) Grækenland 
kom efter Korinths indtagelse i romernes besiddelse; de 
kaldte denne provins Achaja. i) Ordet arbeide er de dovne (men- 
nesker) forhadt, k) Augustus afviste titelen konge; thi han vidste, at selve 
kongenavnet var romerne en afsky.

4. Aristides.

Aristides, Lysimachus’s søn, udmerkede sig fremfor 
(sine) medborgere ved (sin) kjærlighed til retfærdighed og 
sandhed; et bevis herpaa er hint tilnavn »den retfærdige«, som 
(hans) medborgere gav ham. Ikke destomindre blev han 
paa Themistokles’s tilskyndelse fordreven fra Athen. Men 
athenienserne, som for silde forstod, at de var førte bag 
lyset, angrede den begaaede uretfærdighed, og 5 aar efter 
blev Aristides tilbagekaldt.

Ikke stemte det med hans ædle sjæl at hevne den lidte 
uret, og i slaget ved Platææ erhvervede han sig det her
ligste ry for tapperhed. Derpaa blev overkommandoen over 
hele Grækenlands flaade overdraget ham; thi Pausanias, som 
fpr havde staaet i spidsen for den, havde ved (sit) overmod 
og (sin) forkjærlighed for persiske sæder paadraget sig 
alles had.

5. Supinum, Gerundium og det passive verbaladjektiv. 
(§§ 330—340).

i. Darius sendte gesanter til Sparta for at kræve jord 
og vand. 2. Aristoteles, den store græske filosof, siger at 
menneskene er fødte til to ting, til at tænke og handle. 31 
Det er let at forstaa, at I har været uopmærksomme. 4. 
Karthaginienserne sendte gesanter baade til Scipio for at 
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slutte vaabenstilstand og til Rom for at bede om fred. 5.. 
I aaret 450 f. Kr. fødsel blev der i Rom valgt 10 mænd til 
at skrive love. 6. Cæsar er bleven berømt ved sin mild
hed og velgjørenhed, Kato ved sin strenghed og uegennyt
tighed; hin opnaaede berømmelse ved at give, understøtte 
(og) tilgive, denne ved intet at give. 7. Ved at lære (andre)' 
lærer vi (selv). 8. Da germanerne havde brudt den vaaben
stilstand, (der var) dem indrømmet, sendte de gesanter til 
Cæsar for at retfærdiggjøre sig. 9. Draaben huler stenen 
ikke ved voldsomhed, men ved ofte at falde. 10. Kato- 
pleiede at sige i senatet: Forøvrigt er jeg af den mening, 
at Karthago bør ødelægges. II. Gid du maatte være lyk
keligere end Augustus, bedre end Trajanus. 12. Der feiles 
oftere ved at tale end ved at tie. 13. De afskaarne legi
oner maa vi komme til hjælp. Her, kammerater, maa vi 
seire eller dø!

a) Da Darius med en vældig hær havde angrebet Græ
kenland og efter Eretrias indtagelse truede Athen, kom 
1000 platæer for at hjælpe athenienserne, b) Ofte er det 
behageligt at høre det, som er ubehageligt at gjøre, c) Skaan 
ikke den gode ved at tilgive den slette! d) Athenienserne 
overlod perserne byen til plyndring og begav sig ombord 
paa skibene, e) Den, der havde givet sig i skole hos filo
sofen Pythagoras, maatte tie i 5 aar. f) Alt maatte paa 
éngang udføres af Cæsar; slagorden maatte opstilles, de 
soldater, som var gaaet bort for at hente jordfyld, maatte 
kaldes tilbage, soldaterne opmuntres (og) signal gives til 
kamp, g) Tyrannen Dionysius, som ikke vovede at betro 
sin hals til (nogen) barber, lærte sine døtre at barbere, h) 
Regulus, (der var) tagen (tilfange) af karthaginienserne blev 
sendt til Rom angaaende løskjøbelse af de romerske fanger. 
Da han i senatet blev spurgt om sin mening, talte han for,, 
at fangerne ikke burde løskjøbes. i) Da Lysander ved 
speidere havde faaet underretning om, at athenienserne var 
gaaet iland for at plyndre, troede han, at denne ledighed' 
til at afgjøre sagen med vaaben ikke burde lades ubenyttet,, 
og ved et dristigt angreb endte han (hele) krigen.
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6. Pisistratus.

Da Solon havde forladt Athen, opstod der store uro
ligheder. De fornemme, hvis indflydelse var bleven meget 
formindsket, stræbte at gjenvinde sin tidligere magt; men 
folket, som var bleven delagtig i statens styrelse, lod ingen 
leilighed gaa ubenyttet hen til at hævne den uret, som det 
havde lidt af de fornemme. Da Solon var vendt tilbage fil 
Athen for at gjenoprette freden, brød kampen ud i lys lue. 
Pisistratus, der stod i spidsen for folkepartiet, anvendte alle 
midler for at forøge sin indflydelse; ved at lette folkets 
byrder vandt han almuen for sig. Tilsidst tog han sin til
flugt til en list, ved hvilken mængden lod sig skufle.

Fortsættelse.
Thi bedækket med saar, som han (selv) havde givet 

sig, styrtede han hen til torvet og raabte, at han grusomt mis
handlet af de fornemme overgav sit liv til folkets beskyttelse. 
Da folket paa Aristons raad havde givet ham 50 drabanter, 
beinægtigede han sig borgen. L'orgjæves optraadte Solon 
imod ham og viste, at folket og de fornemme burde forene 
sig for at fordrive tyrannen. Pisistratus havde allerede den
gang befæstet sit herredømme. Senere (blev han) flere 
gange fordreven, (men) vendte altid tilbage og beholdt herre
dømmet lige til sin død.

7. Betingelsessætninger.
(§ 408—411).

i. Dersom friheden ikke er lige for alle, er den ikke 
frihed. 2. Havde Romerne rask bragt saguntinerne hjælp, 
vilde de have forlagt krigen til Spanien. 3. Da Pyrrhus ved 
Heraklea havde beseiret romerne, skal han, greben af be
undring for den romerske tapperhed, have udraabt: »Hvor 
let vilde det (ikke) være at erobre verden, hvis jeg havde 
saadanne soldater!«- 4. Da filosofen Archytas fra Tarent 
havde overbevist sin forvalter om bedrageri, sagde han: 
»Hvis jeg ikke var vred, vilde jeg lade dig piske tildøde!« 
5. Hvis ikke Alkibiades havde elsket sig selv høiere end 
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sit fædreland, vilde han ikke have staaet i spidsen for en 
spartansk hær. 6. Katilina agtede intet helligt, naar han 
blot erhvervede sig den høieste magt (i staten).

a) Penge er en tjener, hvis du ved at bruge dem; en 
herre, hvis du ikke forstaar (det), b) Hvis nogen længe vil 
være olding, bør han tidlig blive (det), c) Hvis Lykurg nu 
stod op fra de døde, vilde han (da) gjenkjende sit fædreland? 
d) Hvis krigen kan undgaaes, (saa) undgaa den; hvis ikke, 
saa før krigen saaledes, at alle ser, at du intet (andet) har 
for øie end freden. e) Sokrates havde undgaaet døden, 
hvis han hellere havde villet adlyde sine venner end lovene, 
hvis han havde sat sit liv høiere end retfærdigheden, f) 
»Ogsaa jeg vilde foretrække guld for berømmelse«, sagde 
Alexander, »hvis jeg var Parmenion; men nu ved jeg, at 
jeg ikke er en kræmmer, men konge«, g) Ærgjerrighed 
er ikke at dadle, naar den blot ikke overskrider de (rette) 
grænser, h) Hvis (muligens) en gud forundte mig at blive 
barn igjen og skrige i vuggen, vilde jeg paa det indstændig
ste vægre mig (herfor).

8. Semiramis's grav.

Da Semiramis, Assyriens berømte dronning, følte, at 
-døden var nær forestaaende, skal hun have befalet, at hen
des grav(mæle) skulde opføres over den port, som var mest 
befærdet, og at følgende ord skulde sættes som indskrift 

. paa graven: »Hvis du, o konge, engang trænger penge, 
tag saameget, som du har ret till« Graven forblev urørt, 
indtil Darius, beseiret af havesyge, lod graven aabne. Men 
da man forgjæves havde undersøgt alt, blev der tilsidst fun
det en tavle, paa hvilken følgende ord var indgravede: 
»Hvis du ikke havde været et slet menneske, havde du ikke 
krænket de dødes bolig«.



Gymnasiet.

iste Klasse.
9. Cæsars mord.

(Supinum, Gerundium og passivt verbaladjektiv).

Da pompejanerne var overvundne ved Thapsus, og Cæ
sar var vendt tilbage til Rom, gik hans bestræbelser aller- 
først nd paa at bringe staten igjen paa fode efter krigen. 
Idet han anvendte den samme mildhed og (det samme) 
maadehold, som han altid havde vist under seiren, gav han 
de landflygtige ikke blot tilladelse til at vende tilbage, men’ 
gjenindsatte dem ogsaa i deres gamle værdighed; ved at 
anlægge kolonier og ved rigelige kornuddelinger søgte han at 
lette den laveste befolknings elendighed; ved at revse un
derslæb, bestikkelser og andre laster, der paa grund af tidens 
tøilesløshed allerede havde slaaet fast rod, stræbte han atter 
at kalde en ædel virksomhed tillive i det offentlige; ikke 
engang senatet blev sparet, hvorfra flere, overbeviste om 
udsugeiser, blev udstødte; endvidere lagde han planer til 
byens udvidelse og forskjønnelse. Optaget af dette og an
det overraskede døden ham pludselig.

Der fandtes nemlig blandt borgerne (folk), der dels 
ledede af forkjærlighed for den tidligere stat(sforfatning), 
dels af (personlig) ærgjærrighed brændte af had til Cæsar. 
Alle disse ansaa det for sikkert, at hine foranstaltninger af 
diktatoren (kun) sigtede til at opnaa den kongelige værdig
hed. Under G. Cassius’s ledelse blev der stiftet en sam
mensværgelse, og det blev besluttet, at den 15de marts, 
paa hvilken (dag) efter sigende fædrene skulde forhandle 
om Cæsars kongelige værdighed, skulde han stødes ned i 
kurien.

Og ved utvivlsomme varsler fik Cæsar underretning om 
det kommende drab. Thi da (nogle) kolonister, der nogen 
tid iforveien var førte til Kapua, under opførelsen af sine 
huse aabnede (nogle) gamle grave, blev der i en gravhøi, i 
hvilken efter sigende Kapys, Kapuas grundlægger var begravet. 



— 13 —

fundet en kobbertavle, hvorpaa der paa græsk var skrevet 
følgende ord: »Naar Kapys’s ben bliver blottet, vil en æt
ling af lulus falde for slægtningers haand«. Og engang da 
Cæsar var beskjæftiget med at ofre, advarede auguren 
Spurinna ham indstændig, at han skulde vogte sig for den 
fare, som truede ham til den 15de marts. Da han dagen, 
førend han blev dræbt, spiste til middag hos Lepidus, afhand- 
lede man under maaltidet dødens natur og (dens) forskjellige 
art; da derpaa Cæsar, der tilfældigvis (var) optaget af at gjen- 
nemlæse et brev (og) intet, havde hørt (af samtalen), blev 
spurgt, hvilken afslutning paa livet vel forekom ham den bed
ste, svarede han uden at betænke sig: »Den uventede og plud
selige!« Fremdeles i den nat, som gik forud for dagen til 
drabet, saa hans hustru Kalpurnia i drømme, at hendes ægte
fælle myrdedes i hendes skjød. Da hun derfor forfærdet ved 
dette varsel besvor Cæsar, at han ikke skulde gaa ud den 
dag, mente han ogsaa selv at burde følge dette raad og be
sluttede at opsætte, hvad der skulde forhandles i senatet.

Imidlertid var de sammensvorne komne sammen i Kas- 
sius’s hus. Da budskabet kom did om, at Cæsar vilde lade 
senatet den dag gaa fra hinanden, blev Brutus, der havde 
meget at sige hos diktatoren, med alles samtykke sendt 
afsted for at omstemme ham. I begyndelsen opnaaede han 
intet ved sine ord hos diktatoren, der undskyldte sig baade 
med sin helbred og de (fremkomne) varsler. Men da der
paa Brutus med mange ord viste ham, at det utvivlsomt vilde 
tjene til at svække hans indflydelse hos senatet, hvis han 
skuffede de talrig (forsamlede) fædre, som allerede længe 
havde ventet (paa ham), gav han endelig efter for dennes 
bønner og gik ud omtrent ved den 5te time.

Neppe var han kommen ud af huset, da et dokument 
raktes ham, som angav det lagte anslag; dog uden at læse 
det stak han det ind blandt de øvrige dokumenter, som han 
holdt i venstre haand. Da han ikke var langt fra kurien, 
mødte han auguren Spurinna; da han havde tilraabt denne for at 
gjendrive hans spaadom, at den 15 marts allerede var kommen, 
skal denne have svaret, (at den) dog endnu ikke var forbi.

Da han havde sat sig paa sin embedsstol, omringede de 
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sammensvorne ham ligesom for (at gjøre ham) sin opvart
ning ; i det derpaa Cimber Tillius traadte nærmere ligesom 
for at bede om noget, rev han pludselig kappen af Cæsars 
skuldre, hvilket var det aftalte tegn blandt de sammensvorne 
til at styrte ind (paa ham). Da han derpaa raaber: «Dette 
er jo vold!« saarer Kaska ham i brystet med sin dolk;. 
Cæsar greb Kaskas arm og gjennemborede (den) med sin 
(jern)griffel, men idet han forsøger at undslippe ved at 
springe frem, blev han hindret ved et saar til. Da han nu 
angreben fra alle kanter saa, at det neppe var muligt for 
ham at undkomme, indhyllede han sit hoved i sin toga og 
sank ned ved Pompejus støtte, rammet af 23 (dolke)stik.

Det havde været de sammensvornes plan at slæbe den 
myrdedes lig ned i Tiberen, konfiskere hans ejendomme og 
ophæve alle (hans) bestemmelser, men af frygt for konsulen 
M. Antonius afstod de fra sit forehavende.

10. Hannibal forlader Italien. 
(Oratio obliqua).

I aaret 204 f. Kr. fødsel satte endelig P. Cornelius 
Scipio igjennem i senatet, at Sicilien skulde gives ham som 
provins, og at han derfra skulde sætte over til Afrika; skjønt 
sommeren allerede var forbi, satte han dog over med en 
flaade paa 40 krigsskibe og (paa) 400 lastskibe, og den lykke, 
der stadig havde fulgt ham i den første del af krigen, svig
tede ham heller ikke i den sidste. Efter at have slaaet en 
stor karthaginiensisk hær ved Utika og taget Syfax, numi
dernes mægtige konge, tilfange, truede han allerede Karthago, 
da det karthaginiensiske senat besluttede, at Hannibal, der 
(skjønt) indestængt i Bruttiums bjerge og skovtrakter, dog 
spottede alle romernes anstrengelser, skulde kaldes tilbage 
til fædrelandet.

Da gesanterne havde truffet ham i Kroton, en by i 
Brüttium, fremsatte de sit ærinde og besvor ham saa snart 
som muligt at sætte over til Afrika. Selv om det neppe 
var til at udholde for ham at se alt, hvad der i 15 aar var 
opnaaet saavel ved anførerens geni og lykke som ved
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soldaternes tapperhed og anstrengelser, gaa tabt og blive 
til intet, maatte han ikke glemme fædrelandet. Den fæd
rene jord og den fædrene by var stedt i den største fare; fien
dens fører vilde inden kort tid med en stor hær staa foran 
Karthagos mure. Desforuden hvad gavnede det (vel), om 
han tilføiede romerne det ene nederlag efter det andet i 
deres land? Naar Karthago var erobret, vilde punernes magt 
synke sammen. Han skulde blot sætte over til Afrika; in
den lang tid vilde han se alle som én strømme sammen fra 
alle kanter, vakte til (nyt) haab og begeistrede ved Hannibals 
navn, og et andet sted, ikke mindre berømt ved de romerske 
legioners nederlag end hint Kannæ, vilde atter bringe pøner
nes stilling paa fode.

Med mørk og truende mine skal Hannibal have hørt paa 
gesanternes ord og kun svaret med nogle faa (ord). Hvortil 
behøvedes vel denne tale? Det karthaganiensiske senat 
havde nu endelig opnaaet, hvad det i sin misundelse og had 
under hele krigen havde arbeidet paa; thi de skulde alle 
vide, at han ikke var beseiret af romerske soldater, (der) 
saa mange gange (var) jagede paa vild flugt (af ham), men 
af det karthaganiensiske senat, der negtede ham forsterk
ninger og penge.

Ikke mange dage efter forlod han Italien og førte de 
kjernetropper, som fandtes i hæren, over til Afrika, efterat 
han havde fordelt den ubrugelige hob af soldater i form af 
garnison til byerne i Bruttium. Dybt bedrøvet og modløs 
drog han bort, idet han ligesom landflygtig forlod fiendernes 
land. Man fortæller, at han oftede kastede sit blik tilbage 
til Italiens kyster, idet han anklagede guder og mennesker, 
og at han lyste forbandelse over sig og sit hoved, fordi han 
ikke efter slaget ved Cannæ var rykket frem mod Rom ; 
Scipio havde (jo) vovet at drage til Karthago, skjønt han 
som konsul ikke havde seet den puniske fiende i Italien; 
men han, der havde dræbt hundrede tusinder af væbnede 
(mænd) ved Trasumennus og Kannæ, havde mistet sin kraft 
omkring Kasilinum og Nola.

Under saadanne klager og bebreidelser blev han ført: 
bort fra Italien, som han saa længe havde besiddet.
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2den Klasse.
li. T. Quinctius Flamininus erklærer ved de isthmiske 

lege de græske stater for fri.

De isthmiske lege var forhaanden, (hvilke) altid (var) 
meget besøgte baade paa grund af den grækerne medfødte 
lyst til at overvære væddekampe af alle slags og paa grund 
af stedets heldige beliggenhed. Men dengang havde der fra 
alle kanter samlet sig en mængde langt større end sædvan
ligt, og alle var i spændt forventning om, hvilken Græken
lands stilling, hvilken deres egen skjæbne vilde blive. Ikke 
blot nærede man i stilhed forskjellige formodninger, men 
fra alle kanter blev der i samtale drøftet, hvad vel romerne 
vilde gjøre; neppe nogen følte sig overbevist om, at de 
vilde forlade hele Grækenland.

[Da nu alle havde taget plads i theatret, traadte en her
old ledsaget afen hornblæser, som skik var, midt ind paa 
pladsen, hvorfra skuespillet sædvanligvis erklæredes begyndt; 
da der ved trompet(signal) var bragt taushed tilveie, forkyn
der denne følgende:] »Det romerske senat og Feltherren 
T. Q. Flamininus erklærer (herved) efter seiren over kong 
Filip og makedonerne korinthierne, fokæerne, lokrerne, 
thessalerne, og achæerne for at være fri, skattefri og uaf
hængige.«

Han havde opregnet alle de stater, som havde staaet 
under kong Filips herredømme. Da de havde hørt denne 
erklæring, var glæden for stor, til at den kunde fattes i sin 
helhed. Neppe troede nogen, han havde hørt rigtig, og 
fulde af forbauselse som ved et gjøglende drømmesyn be
tragtede de hinanden. [Herolden blev atter kaldt frem, da 
enhver især ønskede ikke blot at høre, men ogsaa at se 
(denne) sin friheds bud(bringer); atter forkyndte han det 
samme]. Da nu enhver tvivl var fjernet, reiste der sig en 
storm af bifaldsklap, ledsaget af skrig. Legene blev derpaa 
tilendebragte i hast, da ikke længere nogens øine eller tan
ker var rettede paa skuespillet; i den grad havde denne glæde 
alene optaget følelsen af (alle) andre fornøielser. Da legene 
var afsluttede, ilede alle i løb hen til den romerske anfører,
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•og en skare af (mennesker), der (søgte at) trykke romerens 
hænder og kastede kranser, trængte ind paa ham med en 
saadan voldsomhed, at han næsten svævede i fare.

Og ikke blot for øieblikket brød de ud i jubel, men i 
mange dage blev sagen paa ny gjenstand for alles taknem
melige omtale og tanker: »Der fandtes i verden et folk, 
som paa egen bekostning, med egen fare og anstrengelse 
førte kamp for andres frihed; ikke blot for beslægtede eller 
nærboende folk paatog de sig saadanne anstrengelser, men 
de satte endog over havet og tilintetgjorde uretfærdige regje- 
ringer, forat overalt lov og ret og retfærdighed skulde være 
det herskende. Ved denne erklæring af herolden var (jo) 
alle Grækenlands og Asiens stater nu bievne frigjorte. At 
have lagt planen til en saa stor daad krævede en ædel aand, 
at bringe den til udførelse en næsten overmenneskelig tap
perhed og lykke«.

12. Budskabet om nederlaget ved Kannæ kommer til Rom.

Da efterretningen naaede Rom, om at den konsulariske 
hær, den største, byen nogensinde havde seet, var fuldstæn
dig tilintetgjort, opstod der en uhyre skræk og forvirring 
inden byens mure, i den grad, at hvis nogen vilde forsøge 
at skildre enkelthederne (heraf), maatte han frygte for at ligge 
under for en saa vanskelig opgave eller ved sin fremstilling 
(kun) give et svagt billede af virkeligheden. Man kunde 
maaske til sammenligning anføre den skræk, som cimbrerne 
omtrent IOO aar senere fremkaldte; men ikke stod kampen 
dengang saa nær byen, og endnu var der dengang soldater 
nok tilbage i den romerske leir.

I begyndelsen, før man endnu var paa det rene med, 
hvad pøneren havde isinde, eller hvor han vilde marschere 
hen, var det den almindelige tro, at han ufortøvet vilde 
rykke frem for at angribe byen og inden kort tid staa foran 
murene. [Hertil kom at tabslisterne endnu ikke var offent
liggjorte, og enhver, der havde havt slægtninger i Paulus’s 
og Terentius’s hær, begræd døde og levende om hverandre]. 
Gaderne var opfyldte af en larmende mængde, og op mod 

2
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kurien, hvor fædrene raadslog om byens bevogtning, lød 
der skrig fra jamrende kvinder; da foreslog Q. Fabius Maxi
mus i senatet, at under den store mangel paa embedsmænd 
skulde senatorerne gaa rundt omkring i byen og skaffe ro 
tilveie og især holde kvinderne borte fra gaden; enhver, der 
endnu ikke vidste, om hans egne var døde eller levende, 
skulde tilholdes i sit hjem at afvente bud (herom).

Da det nu tilslut blev bekjendtgjort, hvilken skjæbne 
der havde rammet hver enkelt soldat, blev byen nedsænket 
i sorg, og der var næsten ikke noget hus, som var fri for 
sorg. Forat ikke Ceres’s aarsfest, som ikke kunde feires af 
sørgende kvinder, skulde indstilles, besluttede fædrene, at 
sorgen over de døde ikke maatte strække sig udover et 
tidsrum af 30 dage, skjønt det var skik og brug at ofre til. 
dødsguderne i 10 maaneder.

13. M. Alttlius Regulus’s tale i senatet i anledning af 
fangernes Rskjøbelse,

Det er en almindelig beretning, at M. Attilius Regulus- 
som fange blev sendt tilbage til Rom for at forkynde fæd
rene, at det karthaginiensiske senat bød dem ledighed til at 
løskjøbe (deres) fanger, og tillige for, i det tilfælde afstem
ningen hos romerne heldede til fred, at meddele betingel
serne (for denne); men uagtet han vidste, at hans liv og 
person vilde svæve i den største fare, hvis han modarbeidede 
karthaginienserne, gik hans fædrelandskjærlighed og uegen
nyttighed saa vidt, at han atter og atter opfordrede fædrene 
til at fortsætte krigen uden at tage noget hensyn til de 
fangne; om fangernes løskjøbelse ytrede han omtrent føl
gende ord til senatet:

»Tro ikke, forsamlede fædre, at fangernes sag, fordi jeg 
ogsaa selv er fange, ligger mig mere paa hjerte, end billigt er. 
Jeg kunde vistnok omtale, at neppe nogen i mindre grad for
tjener foragt end jeg, fordi jeg er kommen i tiendernes hæn
der. Men ikke er det min hensigt at forsvare mig selv ved; 
at anklage eller nedsætte andre. Lad mig blot faa lov til 
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i et par ord at udvikle min mening om fangerne: sag og 
stilling for øieblikket.

Hvis I saa de fangne soldaters lænker, (deres) taarer, 
(deres) elendige og uværdige tilstand, vilde ikke synet af 
dette saameget røre eder som overbevise eder om, at staten 
ingen støtte vil have i saa fortvivlede og elendige menne
sker. (Folk), der (allerede) nu, naar det gjælder deres fri
hed, er saa bekymrede og ængstelige, at de ikke tager no
get hensyn til sin værdighed, hvad mod tror I vel, de vil 
have i kamp og fare.

I bør ogsaa, naar I tager en sag som denne under over
veielse, lægge merke til, at der til den offentlig skam ogsaa 
vil komme et (offentligt penge)tab, hvis I tror, at disse for
tjener at kjøbes fri. Er det ikke bedre at spare pengene, 
naar man tror, at det, man agter at kjøbe, ingen værdi vil 
have for staten? Og tilslut bør man vogte sig for, at der 
udsættes belønning for at bruge benene hurtig og løbe 
(ud af slaget). I kan jo holde udskrivning over (folk af) 
enhver alder og stand; og ikke tror jeg, at der er saadan 
mangel paa fri mænd, at I ved at kjøbe slaver paa statens 
bekostning maa tage eders tilflugt til en ny slags udskrivning.

Hvad I end vil beslutte, forsamlede fædre, lad Eder 
ikke røre af de jamrende skrig Ira dem, der staar (ude) i 
forhallen og paa torvet 1 Lad dem bede, bønfaldende strække 
sine arme op mod kurien om at faa sine brødre, børn og 
slægtninge tilbage. Eders (pligt) er det (kun) at sørge for, 
hvad der er til statens bedste. En kan (kanske) sige, at dette 
raad vidner om en overdreven og gammeldags strenghed; 
men det ved jeg, at de, som raader eder til at svigte forfæd
renes skik, tilføier rigets høihed og senatets værdighed en større 
krænkelse end den, der raader eder til streng retfærdighed.

Send mig derfor med uforrettet sag tilbage til Karthago, 
en vei, der snarere vil føre mig til berømmelse end til sik
kerhed. Men ligesom jeg nu, berøvet alle en borgers rettig
heder, anser det for en unødvendighed at leve, saaledes vil 
jeg ikke vende tilbage til mit fædreland, hustru og børn 
efter at være løskjøbt for penge.



Anmerkninger.

i. Ablativus copiae et inopiae samt ablativ ved opus est.

i. Elv fluvius, i. — 2. Lettere adverbium. — 5. Luft 
aér, ris. — p Rammer afficio 3. — Streng gravis. — 5. 
Tarkvinius: Tarquinius. — 6. Mænd ovs.: soldater. — Pla- 
tæerne Plataeenses, ium. Athenienserne Athenienses, ium. 
— 7. Numantinsk Numantinus. — Fører géro 3. — Havde: 
brug verb. esse. — Hed brug udtr.: nomen mihi est. — 
Viriathus, i.

a) Borgerkrig bellum civile. '■— b) For at leve ovs.: til 
livet. — Sagde: brug äit el. inquit, fordi hans ord anføres 
ligefrem. — c) Vender tilbage revertor 3. — Til: skal der 
bruges in eller ad? — Indsigt consilium. — e) Skyther 
Schytha, ae. Kaster conjicio 3. — f) Søger cönor 1. — 
Parus en 0 mellem Grækenland og Lilleasien med hovedstad 
af samme navn; en parier Parius. — I tillid til ovs.: sto
lende paa. — Magt öpes piur. — Skaffer tilveie compare 1. 
— Berøve privo 1.

2. Persepolis.

Overskriften oversættes: om Persepolis (Persepolis, ac- 
cus. im; femin.). Persiske ovs.: Persiens (Persia, ae, en perser 
Persa, ae). — Kongelig regius. — Fra gammel tid af: anti- 
quitus. — Udstyrer instrüo 3. — Rig amplus. — Tre dage 
i rad ovs.: i tre sammenhængende (continüus) dage. — I 
lang tid ovs.: længe. — Havde fuldt op af ovs.: havde 
overflod paa (brug imperfektum). — Dog disse ovs.: hvilke
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dog. — Blev brug fui. — Makedoner Macedo, onis. — Væn
nede sig til § 238 anm. 2.

3. Genetivus posessivus, objectivus, definitivus.

i. Socrates, is. — 2. Milet (by i Lilleasien) Miletus; 
fra Milet: brug adj. Milesius. — Overmaade stor brug super
lativ. — Lærdom ovs.: indsigt (scientia) i tingene. — 5. 
Blandt in med abl. — Eiede brug esse med dativ. — 
Bestemt certus. — Tilhørende proprius. — Jord agér. — 
Lyst studium. — Hindrer officio 3 (styrer hvilken kasus?). 
— Opstod ovs.: fødtes af (ex). — 5. Tilhørte ovs.: var. — 
Kraft impetus. — Vexlende held varia fortüna. — Over
herredømme over imperium in. — 6. Praler, dumrian: brug 
adjektiverne »en forfængelig« (vänus), en »dum.« — Utrolige 
ting neutr. piur. af adjektivet.

a) Langvarigt ovs.: langt. — b) Aflægger regnskab ra
tionem reddo. — c) Perseus, ei. — Bringer deféro 3. — 
Skatte opes. piur. — Ikke andet end nihil nisi. — Evig per
petuus. — d) Syracusani, orum. — Gylippus, i. — Saa god 
som instår. — e) Skal: brug esse. ■—• Flaa déglubo 3. —f 
Fortvivlet afflictus. — Flephaestio, onis. — h) Efter Ko
rinths (Corinthus, i, fem.) indtagelse brug duo ablativi. — 
Achaja, ae. — kj Afviser repudio I. - En afsky ovs. til had.

4. Aristides.

Ovs.: Om Aristides (Aristides, dis). — Lysimachus, i. 
— Udmerker mig fremfor en alicui praesto. — Sin kjærlighed: 
»sin« oversættes i almindelighed ikke paa latin, naar det 
staar uden eftertryk. — Herpaa ovs.: paa hvilken ting. — 
Ikke destomindre § 86 og 25Ö. — Paa Themistokles (The- 
mistocles, is) tilskyndelse (auctör) brug duo ablativi. — For 
silde sero. — Fører bag lyset ovs.: bedrage. — Begaa com- 
mitto 3. — Stemme esse. — Ædel ingéniius. — Plataeae, 
arum. — Herlig praeclärus. — Erhverve pario 3. — Over
kommandoen imperium. — Hele omnis. — Staa i spidsen 
for praesüm. — Forkjærlighed studium. — Persisk Persicus. 
— Paadrager mig had odium, invidiam colligo.
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5- Supinum, gerundium og det passive verbaladjektiv.

g. Er uopmærksom aliud ago 3. —• p For at: brug 
causa. — 6. Sin uegennyttighed se i forrige stykke bemerk- 
ninge om »sin«. — Uegennyttighed intögritas. — Opnaa 
adipiscor 3. —S. Bryder rumpo 3. — Dem: brug se (hvilken 
kasus?). — For at caussä. — Retfærdiggjør mig me purgo- 
p. Voldsomhed vis. — 10. Cato, onis. — Forøvrigt praetereä. 
— Er af den mening censeo. — 12. Feiler pecco 1. — 13. 
Kommer til hjælp subvénio 4.

a) Efter Eretrias (Eretria, ae) indtagelse udtrykkes ved 
duo abl. — Platæer Plataeensis. — c) Den gode, den slette 
sml. § 277. — d) Begiver mig ombord paa skibet nävem 
conscendo. e) Den, hvilken kasus? — Givet sig i skole hos 
ovs.: overgivet sig til Pythagoras (Pythagoras, ae) for at op
drages (erüdio). — f) Alt o: alle ting. —Paa éngang ovs.: 
paa én tid. — Gaar bort pröcedo 3. — Jordfyld agger, eris 
m — g) Som ikke vovede: brug pf. partcp. — h) Taler for 
censeo 2. — i) Gaa iland egredior 3. — Afgjør décerno 3. — 
Lader ubenyttet praetermitto 3.

6. Pisistratus.

Overskriften: Om Pisistratus. — Forlader decedo 3 (§ 
254 b.) — Fornemme optimates pi. — Stræber sthdéo 2. 
— Tidligere pristinus. — Var bleven ovs.: var bleven gjort. 
— Styrelse udtr. med verbet administro. — Lader gaa ube
nyttet hen praetermitto 3. — Havde lidt ovs.: havde mod
taget. — Bryder ud i lys lue exardesco 3. — Folkepartiet 
populäres pi. — Midler artes. —Vinder concilio I.—Til en 
list brug præpos. ad. — Lod sig skuffe brug passiv.

Fortsættelse (altera pars).

Bedækket affectus. — Giver mig selv mihi infligo 3. 
— Styrter hen me pröripio 3. — Grusomt atröciter. — Til 
folkets beskyttelse: brug verbum. — Aristo onis. — Raad 
auctor. —Optræder imod obsisto 3. — Viser admönéo 2.— 
Burde forene sig ovs.: burde forenes indbyrdes (inter, se).

Flere gange saepius. •— Lige til usque ad.
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7- Betingelsessætninger.
(§ 408—411).

i. Lige aequus. — 2. Saguntinerne Saguntini, orum. — 
Rask impigerrime. — Forlægger transfero 3. — J. Greben 
ovs.: bevæget. — Saadanne ovs.: disse. — 7. Fra Tarent 
Tarentinus. — Overbeviser convinco 3. — Forvalter villicus 
(var i almindelighed en slave), — Bedrageri fraüdatio. — 
Er vred succensco 2. — Lade ovs.: befale. — Pisker tildøde 
verberibus neco. — g. Alcibiades, is. — Elsker facio. — 
Høiere ovs.: mere. — Spartansk Spartanus, Lacedaemonicus. 
— 6. Agter intet helligt nihil pensi habeo. — Erhverver 
mig den høieste magt cf. § 244 anm.

a) Tjener § 205 a. — Dem: hvilket tal paa latin? — 
Ikke forstaar nescio. — b) Nogen § 299. — Bør han blive 
ovs.: lad ham blive. — c) Lycurgus, i. — Staar op ovs.: 
vækkes op (excitor). — De døde inféri, orum. — d) Hvis 
ikke si minus. — Har for øie specto 1. — End nisi. — e) 
Hellere havde villet:: brug malo. — Havde sat: brug facio. 
— f) Ogsaa .»et«. — Men nu atqui. — g) Ærgjerrighed 
ambitio. g) En: quis. — Forunder largior 4. — Bliver barn igjen 

■repuersaco 3. — Skriger vagf o 4. — Paa det indstændigste valde.

8. Semiramis'’s grav.

Semiramis, idis. — Assyria, ae. — Berømte: brug su
perlativ. — Føler praesentio. — Er nær forestaaende ad- 
süm. — Over suprä, — Befærdet celeber. — Følgende ovs.: 
disse. —• Sætter som indskrift inscribe (med dat.) — Træn
ger brug futurum. — Tager sümo 3. — Saamegetsom; blot 
relativet oversættes. — Har ret til fas est (futurum). — 
Tod ovs.: befalede. — Man ovs.: de. — Undersøger seru- 
tor i. — Bolig sedes, is.
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Gymnasiet.

9. Cæsars mord.

Da Pompejanerne var overvundne o. s. v. duo abl. — 
quum — hovedsætning el. duo abl. partcp. — hoveds. — Pom- 
pejani, orum. — Thapsus, i. — Gik hans bestræbelser ud paa 
brug operam dare (arbeide paa). — Allerførst omnium pri- 
mum. — Bringe paa fode restituere. — Idet han anvendte 
brug pf. partcp. — Under seiren ovs.: i seiren. — Gamle 
se synonymerne. — Anlægge deducere. — Rigelig kornud
deling brug verbalt udtryk (largiri). — Søgte han at lette 
brug imperfektum. — Laveste befolkning infima plebs. — 
Slaa fast rod inveterascere. — Stræbte han at kalde se 
ovenfor. — Stræbte han atter at kalde en ædel virksomhed 
o. s. v. ovs.: kalde staten tilbage til ædle sysler (ho- 
nestae artes). — Endvidere jam vero, — Lægge planer 
consilia capere. — Optaget af ovs.: arbeidende paa (moliri). 
— Overraske occupare.

Blandt borgerne ovs.: i staten. — Ledet adductus. — 
Sikkert se synonym. — Efter sigende ovs.: sagdes. — For
anstaltninger [af diktatoren res a dictatore institutae. — 
Sigte til esse. — Opnaa se synonym. — Ledelse brug auc- 
tor. — Stifte facere. — Støde ned confodere.

Nogen tid ovs.: lidt. — Føre deducere. — Aabne disji- 
cere. — Gammel se synonym. — Capys, yis. — Grund
lægger conditor. — Paa græsk Graece. — Ætling progna- 
tus. — Falde for ovs.: dræbes ved (se synonym). — Da 
Cæsar var beskjæftiget udtr. bedst med participium. — Ind
stændig ovs.: meget. — Til [ovs.: indenfor. — Spise til 
midddag epulari. — Under inter. — Optaget intentus, — 
Hvilken vel: quisnam. — Uden at betænke sig: jeg betæn
ker mig ikke, nihil mecum reputo. — Gaa forud antecedere. 
— I drømme per quietem eller in somnis.

I Cassius’s hus: hvilken kasus? — Lade gaa fra hinan
den dimittere. — Meget at sige multum valere. — Om
stemme animum flectere. — Opnaaede se synonym. — 
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Vise admonere. — Indflydelse se synonym. — Hos senatet 
brug ad. — Skuffede (destituere) — hvilken tid? — Som 
allerede længe havde o. s. v. brug jamdudum med præs, 
partcp. — Gav efter for ovs.: veg for.

Neppe var han o. s. v. da et dokument: ovs.: neppe 
udgaaen raktes (ham) et dokument (libellus, i). — Lægge 
struere. — Dog uden at læse det o. s. v. brug fortsæt
tende relativ: hvilket dog. — Stikke ind blandt immiscere. 
— For at gjendrive brug causa. — Spaadom augurium.

Embedsstol sella curulis. — Ligesom for at gjøre sin 
opvartning ovs.: ligesom for opvartnings (officium) skyld. — 
Ligesom for at bede ovs.: under skin (per speciem) af at 
bede. — Hvilket var det aftalte tegn til at ovs.: hvilket 
tegn til at styrte ind var aftalt (convenire) imellem de sam
mensvorne. — Da han derpaa raabte: brug præsens parti
cipium. — Cæsar greb Kaskas arm og gjennemborede den: 
udtrykkes bedst i én sætning. — Gribe arripere. — Et saar 
til: brug alter. — Hindre retardare. — Neppe muligt for 
ham at undfly brug gerundiv med vix. — Rammet confos- 
sus. — Ophæve hans bestemmelser rescindere acta.

io. Hannibal forlader Italien.

Forlade excedere. — Sætte igjennem pervincere. — 
Der stadig havde fulgt ham osv.: hans stadige (assiduus) 
ledsager(ske) — I den første del affkrigen — i den sidste: 
paa latin bør ikke »del« oversættes (brug prior og 
posterior) — Syphax, acis. — Da det karthaginiensiske se
nat o. s. v. brug quum med indikativ. — Besluttede se sy
nonym. — Bruttium, i. — Skovtrakt saltus, us. — Spotte 
irritum reddere.

Træffe en aliquem convenire. — Croto, onis. — Frem
satte sit erinde brug duo ablativi. — Saa snart Som muligt 
primo quoque tempore. — Var til at udholde brug gerun
div. — Opnaa parere. — Gaa tabt og blive til intet perire 
et ad irritum redigi. — Staa brug esse. — Tilføie det ene 
nederlag efter det andet cladem cladi continuare. — Vilde 
synke sammen (concidere): hvorfor bør her bruges omskriv-
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ning med futurum esse ut. — Alle som én omnes ad unum. 
— Strømme sammen confluere. — Vakt erectus. — Be
geistret instinctus; bør formildes ved et »velut«. — Stilling 
ovs.: ting.

Hvortil quid. — Tale ovs.: ord. — Opnaaet se syno
nym. — Jaget paa vild flugt fusus ac fugatus. — Negte 
vetare.

De kjernetropper, som fandtes ovs.: (det), som var af 
kjernetropper (robur). — Efterat han havde fordelt o. s. v. 
anbring denne sætning som duo ablativi i spidsen af pe
rioden efter »mange dage efter«. — I form per speciem. — 
Til byerne: in, hvilken kasus ? —■ Dybt bedrøvet se synonym. 
— Modløs abjectus. — Man fortæller ovs.: de fortæller. — 
Kastede sit blik tilbage ovs.: saa tilbage. — Lyse forban
delse over en aliquem exsecrari. — Rykke frem ducere 
(med underforstaaet exercitum). — Dræbt se synonym. — 
Miste sin kraft consenescere. — Under saadanne klager og 
bebreidelser ovs.: anklagende og klagende dette. — Føre 
bort detrahere.

il. T. Quintius Flamininus erklærer ved de isthmiske lege 
de græske stater for fri.

Erklærer for fri ovs.: befaler (jubeo) at være fri. — 
Isthmisk Isthmius eller Isthmiacus.

Være nær forestaaende adesse. — »Altid« fremhæves med 
quidem i modsætning til det følgende »men dengang«. — Be
søgt celeber. — Paa grund af brug præposition. — Til at over
være væddekampe ovs.: med hvilken væddekampe betragtedes 
(visere). — Heldig beliggenhed ovs.: bekvemhed. —I spændt 
forventning ovs.: spændt (erectus) ved forventningen. — Næ
rede man formodninger ovs.: formodede de; istedenfor det sam
mensatte, fyldigere norske udtryk bruger latinen i almindelig
hed det enkelte verbum: sperare (nære haab, smigre sig 
med det haab) confidere, credere, putare (nære tillid, den an
skuelse) admirari, probare (skjænke sin beundring, aner- 
kjendelse); især oversættes ofte det latinske passiv med 
.omskrivende udtryk: deceptus est: lod sig skuffe. Capior 
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lader mig lokke. Cogor ser mig nødt til. Adducor 
føler mig bevæget. — I stilhed brug adjektiv. — For
skjellige udtrykkes med alii alia. — Hvad vel quidnam. — 
Følte sig overbevist se ovenfor.

Da nu alle havde ovs.: Perioden bør ordnes saaledes: 
Quum —partcp — ut — relativ — duo abl. — hovedsætn. — 
Ledsaget af cum. —.Pladsen area. — Sædvanlig brug ver
balt udtryk. — Erklære for begyndt indicere. — Phocenses. 
— Locrenses. — Fri se synonym. — Selvstændig sui juris.

Erklæring vox. — I sin helhed universus. — Troede 
historisk infinitiv. - Fuld af forbauselse ovs.: forbauset. — 
Ved et gjøglende drømmesyn ad vanam somni speciem. — 
Hinanden alii alius. — Tvivl dubitatio; dubium som substan
tiv bruges i almindelighed kun i forbindelse med præposition 
(sine dubio). — Storm brug ingens. — Tilendebringe peri- 
gere. — Længere jam (ved negtelse). — Rettet paa intentus. 
— Afslutte dimittere. — Der søgte at trykke brug præsens 
partcp. (genetiv pluralis) af amplecti. — Saadan voldsomhed 
ovs.: saa stor voldsomhed.

Og ikke blot for øjeblikket o. s. v. ovs.: brød ud (ef- 
fuhdi) i øieblikkelig glæde. — Blev sagen paany gjenstand 
for ovs.: blev fornyet ved alles o. s. v. — Omtale sermo. 
— Andres brug adjektiv. — Saadanne anstrengelser se oven
for.— Være det herskende plurimum valere. — Kræve esse. 
— Bringe til udførelse ad effectum adducere.

12. Budskabet om nederlaget ved Kannæ kommer til Rom.
Livius 22de

Budskabet kommer brug verb, deferre. — Nederlaget bog kapp, 
ved Kannæ clades Cannensis. 54, 55> 56.

Til første afsnit (indtil »i begyndelsen o. s. v.) 
sml. kap. 54,7 — ud. — Den største, byen havde seet 
ovs.: end hvilken byen aldrig havde seet en større. — 
Skræk se synonym. — Vilde forsøge: udtrykkes som 
muligt. — Maatte han: brug gerundiv. — En van
skelig opgave onus. — Til sammenligning anføre ovs.: 
sammenligne (se bemerkning i foregaaende stykke). — Ikke 
neque. — Stod kampen ovs.: blev der kjæmpet. —Endnu: 
nunc, etiamnunc, adhuc bruges kun om, hvad der er nutid 
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for den talende; om fortiden bruges tum, tunc, etiamtum, 
ad id tempus. — Være tilbage superesse.

Til følgende afsnit sml. kap. 55. — Man er paa det 
rene med satis constat. — Have isinde parare. — Var det 
den almindelige tro brug verbalt udtryk. — Staa esse. — 
Tabslisterne tabulae mortuorum. —• Offentliggjøre in vulgus 
edere. —■ Da tabslisterne o. s. v. brug duo ablativi. — En
hver der quicunqne. — Om hverandre: »iflæng«. — Lar
mende tumultuosus. — Lyder op mod obstrepere. — 
Under ovs.: i. — Gaa omkring i byen urbem circumire 
(participium).

Til sidste afsnit sml. kap. 56. — Ramme esse med ge
nitiv. - Nedsænke obruere. — Sorg se synonym. — Aars- 
fest. anniversaria, orum. — Kunde udtr. med fas est. — 
Beslutte se synonym. — Strække sig extendi. — Over ul
tra. — Efter skik og brug rite. — Dødsguderne dii manes.

Livius 22de 13.. M. Attilius Regidus’ s tale i senatet i anledning af 
bog kap. 59. fangernes leskjøbelse.

Tale i senatet ovs.: taler (verba facere) hos senatet. — 
Fangernes løskjøbelse brug verbalt udtryk.

Er en almindelig beretning memoriae traditum est. — 
Bød ovs.: vilde give. — Meddele afferre. — Men uagtet 
han vel o. s. v. oratio obliqua fortsættes. — Person corpus. 
Modarbeide obniti. — Gik hans fædrelandskjærlighed o. s. v. 
ovs.: var han i den grad af et fædrelandskjærligt (pius) og 
uegennyttigt (integer) sind. — Atter og atter etiam etiam- 
que. — Uden at tage hensyn til de fangne ovs.: og ikke 
paa nogen maade skaane de fangne.

Tro ikke brug udtrykket med nolo. —Jeg kunde: merk 
tempus og modus. — Neppe nogen i mindre grad fortjener 
foragt o. s. v. sml. kap. 59 2. — Ikke er det min hensigt 
brug nolo. — I et par ord paucis. ■— Min mening udtrykkes 
med en hel sætning.

Deres taarer, deres elendige o. s. v. gjentag si ved hvert 
led. — Uværdig deformis. — Synet af dette. Adjektivet 
staar paa latin undertiden attributivt med betydning af 
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objektiv genitiv: metus Punicus (frygt for punerne) invidia 
decemviralis, formido tua, hie dolor. — Saameget adeo. — 
Staten ingen støtte vil have sml. kap. 59.10 slutn. — For
tvivlet abjectus. — Naar det gjælder: in. — Tager hensyn 
til respicere.

Naar I tager en sag som denne under overveielse ovs.: 
i en saadan overveielse (consilium). — Skam dedecus. — 
Til skam ogsaa vil komme tab o. s. v. ovs.: at I vil til den 
offentlige skam føie tab. — Fortjener brug dignus. — At 
spare pengene brug passiv. — Man agter at kjøbe empturus 
sis. — Bruge benene hurtig og løbe: brug substantiver. — 
Kan: se synonym. — Af enhver alder brug ex. — Saadan 
mangel ovs.: saa stor mangel. — Frie mænd libera capita. 
— Paa offentlig bekostning brug adverbiet offentlig. •— Tage 
tilflugt decurrere.

Til følgende afsnit sammenlign kap. 60 begyndelsen. — 
Lad Eder ikke røre af: brug aktivt udtryk. — Fra dem, der 
staar brug præs, partcp. (genetiv pluralis). — Faa tilbage 
ovs.: gjengives dem. — Til statens bedste e republica. — 
Vidne om esse. — Gammeldags se synonym. — Høihed 
majestas. — Streng retfærdighed brug sv öia dvoiv.

Derfor proinde. — En vei, der: substantivet sættes ind 
i relativsætningen. — Føre ducere. — Rettigheder brug sin
gularis. — Fn unødvendighed at leve ovs.: at leve ikke 
er nødvendigt for mig. — Vil jeg ikke nolim.

14. Tillæg.

Synonymik.

B es lutte.
Statuere, constituere: fastsætte, foresætte sig.
Decernere: forordne, beslutte; hyppig om embedsmænd og 

især om senatet.
Sciscere, jubere: bruges om folkeforsamlingens beslutning. 

Senatus decrevit populusque jussit.
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Censere, placet, videtur: foruden decernere de hyppigste ud
tryk om senatet (dog bruges videtur ogsaa om folket).

Dræbe.
Interficere: tage ens liv (om enhver dødsmaade): interficere 

aliquem ferro, dolo, supplicio, farne.
Caedere, occldere: nedhugge, især i slag.
Trucidare, obtruncare: nedsable, massakrere.
Interimere, de medio tollere: rydde afveien (om en besvær

lig modstander).
Necare: dræbe, især uden blodsudgydelse.
Jugulare, percutere: myrde.

F ri.
Liber: fri, (politisk og socialt) uafhængig (sui juris).
Ingenuus: fribaaren, ædel (hvad der passer sig en fribaaren).. 
Immunis: skattefri.
Vacuus: tom, fri for bekymringer, forretninger o. s. v.

F rygt.
Metus: af forsigtighed, indeholder ingen daddel.
Timor: af feighed.
Formido: (sterkere udtryk) »skræk«; endnu sterkere er 
Terror: rædsel.
Horror: især religiøs rædsel.

Gammel.
Vetus: hvad der i lang tid har bestaaet og endnu bestaar.

Vetus proverbium, vetus gladiator.
Antiquus, priscus: (sterkere udtryk) »gammeldags« ofte med 

betydning af ærværdig.
Pristinus: det gamle sammenlignet med det nye: tidligere, 

forrige.
Senex, grandis natu: om personer, bedaget.
Natus: angiver alderen; viginti annos natus.

Indflydelse.
Auctoritas: anseelse paa grund af stilling i staten (embede, 

rang o. s. v).
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Gratia: personlig indflydelse, især naar den skyldes person, 
lige egenskaber og almindelig yndest.

Potestas: officiel embedsmagt (især civil i modsætning til 
imperium).

Potentia: personlig indflydelse (især politisk).

Kunne.
Posse, valere, poliere: formaa, have evne til; valere og 

poliere ikke med infinitiv, men i almindelighed med 
kvantitativt udtryk: multum, tantum valere.

Licet: Kan o: det er tilladt.

Opnaa.
Nancisci: erholde uden eget arbeide, ved omstændighederne, 

tilfældet o. 1. Sorte nactus est provinciam Mace- 
doniam.

x'Ydipisci, assequi, consequi: opnaa, hvad man ivrig stræber 
efter; derfor ofte i forbindelse med labore, studio, 
opera. Nactus -Curionem me omnia consecutum 
putavi.

Impetrare: opnaa ved bønner og forestillinger; aliquid ab 
aliquo impetrare.

Sikker:
Tutus: tryg, virkelig sikret mod faren, som er farefri. Vita 

ab omni periculo tuta.
Securus (o: sine cura) egl. ubekymret, sorgløs, som tror si g 

fri for fare.
Certus: i) paalidelig, tilforladelig; certus amicus, nuntius.

2) utvivlsom, afgjort; pro certo scire.

Sorg.
Dolor: smertelig følelse (saavel aandelig som legemlig).
Maeror, maestitia: dyb, tærende smerte, især naar den viser 

sig i det ydre udtryk (miner, taarer, o. s. v.)
Tristitia: bedrøvet stemning.
Luctus: sorg over døde, hyppig om de ydre tegn paa sorg
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1. Klasseindeling og discipelantal.
I skoleaaret 1885—86 har samtlige klasser af forbere

delsesskolen, middelskolen og latingymnasiet været igang. 
3die forberedelsesklasse har været delt i to parallelklasser. 
Det samlede discipeltal var ved programmets affattelse i 
april 290, hvoraf i latingymnasiets 3 klasser 34, i middel
skolens 6 klasser 158, i forberedelsesskolens 4 klasser 98. 
Af disse 290 elever var 38 sønner af forældre boende i 
andre byer eller i landdistrikterne, resten af forældre, boende 
i Kristiania og nærmeste omegn.

Heller ikke ifjor kunde realgymnasiet sættes igang, da 
kun to af skolens elever agtede at fortsætte i dette.

II. Skolens lærerpersonale.
Ved forrige skoleaars slutning fratraadte hr. skole

bestyrer B. Gundersen, da hans tid ikke tillod ham længere 
at læse ved skolen, hr. cand, theol. H. Woll, der var ud
nævnt til bestyrer af Hønefos’ nye middelskole, hr. cand. 
real. W. Hamilton, der var udnævnt til adjunkt i Kristians- 
sand, hr. cand, theol. Domaas samt hr. premierløitnant Hj. 
Linthoe.

Fra august 1885 ansættes følgende nye lærer og lære
rinder;

Hans Ramm Rønneberg, cand. mag., f. 1859 ex- 
art. 1877 laud. ex. philos. 1878 laud. pr. eet.; sproglig-hist. 
lærer-examen 1884 laud. 1884—1885 lærer ved Gjertseiis 
skole. Fra 1885 lærer ved Aars og Voss’s skole.

3*
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Nils Ofdedahl, cand, real., f. 1854, ex. art. 1872, 
laud., ex. philos. 1873, laud. real, realexamen 1883, laud. Tid
ligere lærer ved Fredriksstads skole og vikar ved Aars og 
Voss og Gjertsens skoler, tillige lærer ved Kristiania kathe- 
dralskole.

J. J. P. S. Raabe, stud, philol., f. 1861, ex. art. 
1880 hand., ex. philos. 1881, laud.

Thorvald Egedius Isaachsen, cand, theol., f. 1861, 
ex. art. 1878, hand., ex. philos. 1879, laud. pr. eet. ex. theol. 
1885, laud.

Frøken Julie Krogh, f. 1862, middelskoleexamen 1880. 
Tidligere vikar ved Skiens private pigeskole, forestod 1881 
—1885 en forberedelsesskole for gutter og piger i Skien.

Frøken Beate Corneliussen,f. 1862, guvernanteexamen. 
1882, lærerinde ved Kristiania almuskoler 1884—1885.

Skolens faste lærerpersonale er altsaa følgende: 
Anderssen, Otto, cand. mag., f. 1851. Skolens bestyrer. 
Lowum, Alf., cand. mag., inspektør*),  f. 1853, lærer siden 

1881.

*) Hr Lowum har som inspektør væsentlig havt tilsyn med latingymnasiet;

Groth, Peter, cand. mag., f. 1859, lærer siden 1880. 
Munthe, Holm, arkitekt, f. 1850, lærer siden i860. 
Blaker, Sigvald, prest, f. 1848, lærer siden 1881. 
Christie, Hartvig, cand. mag., f. 1859, do.
Fearnley, Thomas, cand. real., f. 1851, do.
Grøndahl, O. A., cand. philos., f. 1847, lærer siden 1881. 
Kristiansen, Oscar, cand. mag., f. 1859, lærer siden 1881. 
Berg, Olaf, cand. real, f. 1859, lærer siden 1883.
Platou, J. M. S., cand. theol., f. 1858, do.
Søraas, M., cand. mag., f. 1854, do.
Seeberg, F. G., premier-løitnant, f. 1852, do.
Løchen, Arne, dr. philos., f. 1850, lærer siden 1884. 
Isaachsen, Th., cand. theol., f. 1861, lærer siden 1883. 
Oftedal, Niels, cand. real., f. 1854, lærer siden 1885. 
Raabe, J., stud, philol., f. 1861, do.
Rønneberg, H. R., cand mag., f. 1859, do.



Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881, 
Hoelstad, Emilie, f. 1859, do.
Nerdrum, Christiane, f. i860, lærerinde siden 1882.
Corneliussen, Beate, f. 1862, lærerinde siden 1885.
Krogh, Julie, f. 1862, do.

Skolens sekretær er hr cand, theol. J. Platou.
Skolens kasserer er fr. Julie Anderssen.
Skolens pedel er Fredrik Steenstrup.

Længere og kortere vikariater har i aarets løb været 
udførte af stud, theol. N. Christie, stud, philol. Tønnesen, 
stud, philol. J. Oftedal, frøken Julie Anderssen, frøken F. 
Isaachsen, stud. real. R. Fridtz.

Hvorledes de forskjellige fag har været fordelte paa 
lærerne, sees af følgende tabel:
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tf) 2det halvaar Lowum.
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Følgende timer har været kombinerede:
i time norsk og 4 timer latin for 2 Lg og 1 Lg. 4 M 

og 5 M samt gymnasiet har havt 1 time fælles til korsang, 
gymnasiet har havt 1 time særskilt sangtheori, ligesom 
5 Mg og 4 M. 3 M, 2 M og i M har havt 1 time sammen 
til korsang, 3 M og 2 M 1 time særskilt sangtheori.

Gymnastikpartierne har været 4:
i, Gymnasiet og 6 M, 2. 5 M og 4 M, 3. 3 M og 2 M, 

4. i M.
Frøken Nerdrum har været klasselærerinde i 3 F a, 

frøken Krogh i 3 F b, frøken Holstad i 2 F, frøken Corne- 
liusen i 1 F.

laar blev der forsøgsvis givet 3 F og 2 F 2 halve 
timer gymnastik ug.

I det forløbne skoleaar er i gymnasiet og middelskolen 
gjennemgaaet følgende pensa.

iste middelklasse:
Religion, 3 timer ug. Katekismens 5 parter, uden Luthers 

forklaringer. Det nye testamente efter Vogts mindre 
bibelhistorie og flere salmer.

Norsk, 8 timer ug. første halvaar. Læsning i Eriksen og 
Paulsens læsebogs 2den del, 3die afdeling, Jensens 
exempelsamling gjennemgaaet fra begyndelsen til aktiv 
og passiv, side 29. Flere digte lærte udenad. Diktat 
3 gange ug.: skilletegnene dikterede. En del af Aars’s 
retskrivningsregler gjennemgaaet.

Tysk: 4 timer ug. andet halvaar. Lassens tyske læsebog 
de første 29 sider. Særlig vægt er lagt paa udtalen. 
Flere diktater er skrevne.

Historie: 3 timer ug. Norges historie efter S. Petersens 
lærebog repeteret; efter Kalmarunionen er kun det 
vigtigste medtaget. Derpaa er læst Utheims lille ver
denshistorie til den nyere tid.

Geografi: 4 t. første halvaar, 3 t. andet halvaar, Horns 
lille geografi gjennemgaaet. Hyppige øvelser i kart- 
tegning dels hjemme, dels paa skolen.
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Regning: 4 t. ug. Repeteret de fire regningsarter i ens
benævnte tal, gjennemgaaet det nye mynt-, maal- og 
vægtsystem. De fire regningsarter i uensbenævnte tal.

2den middelklasse:
Religion: 3 timer ug. Katekismens 5 parter med Lu

thers forklaringer. Vogts større bibelhistorie: fra dom
mernes bog til Esras bog. Enkelte salmer. — 1 time 
ug. er anvendt til gjennemgaaelse af kirkeaarets texter 
og salmer.

Norsk: 5 timer ug. Læsning i Pauss og Lassens læsebog, 
2det skoletrin. Hofgaards grammatik fra begyndelsen 
til § 71 (verberne). Analyse efter læsebogen. Enkelte 
digte er lærte udenad. Diktat 1 gang ugentlig med ind
øvelse af komma.

Tysk: 5 timer ug. Lassens tyske læsebog for begyndere 
ira pag. 34 til anden afdeling af læsestykker. Substan
tivernes deklination efter Hoffgaards tyske grammatik. 
Afvexlende diktat og stil 1 gang ugentlig.

Regning; 4 timer ug. Johannessens regnebog, 2det hefte 
til multiplikation af decimalbrøk.

Historie: 3 timer ug. Utheims lille verdenshistorie.
•Geografi: 2 timer ug. Norge efter Horns lærebog. Kort

tegning. Fysisk geografi efter samme lærebog.
Naturfag: 2 timer ug. Beer dyrerigets naturhistorie fra 

aberne til enden, dog er flere afsnit forbigaaede.

3die middelklasse:
Religion: 3 timer ug. Vogts bibelhistorie: fra Esras 

bog til Johannes den døbers fængsling (pag. 82—122). 
Katekismens fem parter repeteret, hustavlen og ud
valgte sentenser af Guds ord. 1 time om ugen er 
anvendt til gjennemgaaelse af kirkeaarets texter. Sal
mer lærte udenad (Landstad no. 589, 6ll, 527, 142, 
129, 490, 216). Bibellæsning (enkelte afsnit af profe
terne samt de 7 første kap. af Mattæi evangelium). 
Overhovedet er der lagt megen vegt pa at indføre disci, 
piene i de hellige skrifter.
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Norsk: 5 timer ug. Læsning efter Eriksen og Paulsens 
læsebog, ßdie del, hvoraf det for denne klasse bestemte 
læsestof gjennemgaaet. Enkelte digte er lært udenad. 
Analyse efter læsebogen. Af Hofgaards norske gram
matik er formlæren lært i sammenhæng, desuden 111 
— 117 og § 143—I6l. Det væsentlige af Aars ret
skrivningsregler er gjennemgaaet. Diktat 1 gang ug. 
med indøvelse af samtlige skilletegn; idet sidste halv- 
aar afvexlende diktat og gjenfortælling. Et par af 
Bjørnsons fortællinger er oplæst.

Tysk: 5 timer ug. »Lassens læsebog for begyndere» fra 
pag. 84 ud bogen. Paabegyndt »Geschichten aus der 
Schweiz» von Frey no. 94 af Universalbibliothek für 
die Jugend. Af Løkkes lille tyske grammatik er det 
væsentlige af formlæren læst, dog med forbigaaelse af 
de stærke verber. Stile (1 å 2 ugentlig) dels efter 
eksempler, opgivne af læreren, dels i sidste halvaar) 
efter Knudsens tyske stiløvelser, hvoraf er læst indtil 
tidsbestemmelser.

Regning: 5 timer ug. Brøk (repetition), brudne brøker, 
decimalbrøk, reguladitri.

Historie: 3 timer ug. Nissens verdenshistorie ved Schjøth 
indtil middelalderen. Petersens nordens historie ved 
Storm indtil Sveriges ældste historie.

Geografi: 2 timer ug. Af Geelmuydens geografi er læst 
fra Sverige til Rusland.

Naturfag: 2 timer ug. Saa meget af den generelle bo
tanik, at Linnés system kan forstaaes. Linnés system 
læst og anvendt (Sørensens bog). — Beer, dyrerigets 
naturhistorie læst tilende. — Enkelte skriftlige opgaver.

4de middelklasse
Religion: 2 timer ug. Forklaringen (Sverdrups udg.) fra 

begyndelsen til den 3die artikel. — Vogts bibelhistorie 
for borgerskoler fra »Jesus fortæller de 7 parabler» til 
pinsedag.

Norsk: 4 timer ug. Af Hofgaards grammatik er det til- 
bagestaaende af formlæren og sætningslæren gjennem- 
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gaaet. Analyse. Læsning efter Eriksen og Paulsens 
læsebog, 3die del. Nogle digte er lært udenad. Dik
tat afvexlende med gjenfortælling. En stilopgave hver 
jdie uge.

Tysk: 4 timer ug. Af Paus og Lassens læsebog er læst 
følgende stykker: Schneewittchen, Luther bei dem Tode 
seines Kindes, Die Geschichte von Kalif Storch, Ehre 
Vater und Mutter. Karl der grosse und Desiderius, 
Der Knabe in Feldlager, Dornröschen, Sechse kommen 
durch die ganze Welt, Der Hund auf dem St Bern
hard, Wilhelm der Erobrer, Luther in Worms, samt 
udenad Heidenröslein, Erlkönig, og die Grenadiere. 
Formlæren i sin helhed efter Løkkes lille tyske gram
matik. Knudsens tyske stileøvelser er gjennemgaaet 
mundtlig og tildels skriftlig (diktat af foregaaende times 
lekse) fra begyndelsen til hjælpeverberne haben og sein 
(p. 24). Stil i gang ug. (og som regel altid skolestil) 
efter de Sammenhmngende stykker i iste afdeling af 
Knudsens stiløvelser, dog saaledes at de vanskeligere 
ting altid er gjennemgaaet paa forhaand og alle gloser 
samt substantivernes kjøn er opgivet. — Timerne har 
været fordelt saaledes: 2 timer til gram, og læsebog 
2 t. stiløvelser.

Latin: 7 timer ug. Adjunkt Andersens læsebog fra pag. 
i til pag. 37 (formlæren samt af syntaxen: reglerne 
om byers og mindre øers egennavne, om rex interfec- 
tus, om gerundium og gerundivum). Det tilsvarende 
af Schreiners grammatik. Stil 1 gang ugentlig.

Engelsk: 4 timer ug. Løkkes læsebog for begyndere 
indtil pag. 72. Af Løkkes grammatik ved Western er 
formlæren læst. Diktat 1 gang hver uge.

Mathematik: 6 timer ug. Bonnevies arithmetik fra-be. 
gyndelsen indtil 3die bog. Bonnevies geometri indtil 
2den bog. Praktisk regning.

Historie: 3 timer ug. Efter Nissens verdenshistorie ved 
Schjøth er læst middelalderen og af den nyere tid ind
til Ludvig XIV. Af Sigw. Petersens nordenshistorie
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ved Storm er gjennemgaaet fra pag. 41 til 85 (fra 
borgerkrigene i Norge til Kalmarunionens opløsning). 

•Geografi: 2 timer ugtl. Gelmeuydens geografi ved Chri
stensen: fra Balkanhalvøen til Afrika. Karttegning.

Naturfag: 2 timer ugtl. Sørensens botanik er læst til
ende. Linnés system indøvet.

5te middelklasse:
Kel i gi on: 2 timer ugtl. Forklaringen (Sverdrups udg.) 

fra den 3die artikel til den 5te part. Af Vogts større 
bibelhistorie er gjennemgaaet de nytestamentlige skrif
ter, enkelte vigtigere afsnit af de paulinske breve er 
oplæst og behandlet udførligere (særlig romerbrevet). 
Efterat nogle timer var anvendte til gjennemgaaelse af 
det hellige lands geografi, paabegyndtes repetition fra 
bogens begyndelse indtil Samuel.

Norsk: 3 timer ugtl. Af Hofgaards norske grammatik er 
sætningslæren gjennemgaaet i sammenhæng samt læren 
om ordstillingen. Læsning efter Eriksens og Paulsens 
læsebog 3die del, desuden Njaals saga samt enkelte af 
Asbjørnsens eventyr. Eriksens litteraturhistorie fra 
»Den nyere norske litteratur« afsnittet ud. Stil hver 
fjortende dag. Et mundtligt foredrag er holdt af alle 
klassens elever.

Tysk: 4 timer ugtl. Løkkes lille tyske grammatik: kjøns- 
reglerne, repetition af adjektivets bøining samt af syn
taxen indtil konjunktiv. Pauss og Lassens læsebog: 
pag. 64—85, 104—106,114—119, 146—47. En skole
stil hver uge, stilene er lært udenad.

Latin: 7 timer ugtl. I 2 sammenhængende timer stil, 1 
time stilgjennemgaaelse cg grammatik, 4 timer ioi lat
terlæsning og grammi.ik. Cæsar IPs bog samt 40. 
kap. af bog I. Af öchreiners grammatik er formlæren 
repeteret og af syntaxen kasuslæren, læren om adjek
tivet, infinitiv, gcrundium og gerundiv samt det væ
sentlige af sætni gslæren indtil § 378. 2 stile ugent
lig, i hjemme < g 1 paa skolen.

Engelsk: 5 timer ugtl. Løkkes læsebog for begyndere 
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pag. 6i—8i og fra 89 ud bogen. Af Løkkes gram
matik (ved Western) er lært formlæren, syntax § 92— 
I14. Tilsvarende exempler i Knudsens stiløvelser. 
Skolestil en gang ugentlig.

Fransk: 2 timer ugtl. Knudsen og Wallems læsebog I 
indtil pag, 22. Af Knudsens grammatik er læst det 
væsentlige af formlæren.

Mathematik. 5 timer ugtl. Bonnevies arithmetik fra 
ligninger indtil logarithmer. Bonnevies geometri fra 
parallele linjer til 5te bog. Konstruktioner. Praktisk 
regning.

Historie: 3 timer ugtl. Af Nissens verdenshistorie er 
læst fra den nordamerikanske frihedskamp ud bogen. 
Eriksens nordenshistorie tilende.

Geografi: 2 timer ugtl. Af Gelmeuydens geografi er 
læst fra Afrika ud samt fra bogens begyndelse indtil 
Sverige.

Naturfag: 2 timer ugtl. Getz’s fysik tilende. 1 skriftlig, 
opgave: bestemmelse af specifik vegt.

6te middelklasse:
Religion: 2 timer ugtl. Forklaringen (Sverdrups udg.) 

er læst tilende og derpaa repeteret. Repetition af 
Vogts bibelhistorie.

Norsk: 3 timer ugtl. Literaturhistorie dels efter Eriksen 
dels efter Pauss og Lassen. Læsning: folkeviser, den 
polit, kandstøber, smaasager af Wessel, Ewald, Bruun, 
Frimann, Zetlitz, Baggesen, Øehlenschlager samt »Hær- 
mændene paa Helgoland«. Svensk efter Paus og Las
sens læsebog. Verslæren efter Hofgaards grammatik. 
Nordby: digtarterne. Norsk stil hver anden uge: I. En' 
høstdag. 2. Om jernbanerne og deres nytte. 3. Udsigten 
fra en høide. 4. Hvilke er vore vigtigste indførselsartikler 
og hvorfra stammer de? 5- Omskrivn. af »Gaffeln«. 6. De 
vigtigste metaller og deres anvendelse. 7. Liden tue kan 
vælte stort læs. 8. Fortæl, om vort lands vigtigste na:- 
ringsveie. 9. Havet ved Norges kyster. 10. Lidt fra mine 
juleferier. 11. Kort gjengivelse afsHærmændene paa Hel- 
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geland«. 12. Peter Tsars’s historie 13. Schweitz’s natur 
og folk. Af og til diktat.

Tysk: 4 timer ugtl. Løkkes lille grammatik er repeteret. 
Pauss og Lassens tyske læsebog: pag. 133—46, 151— 
159. Extemporelæsning efter Höcker, Hoffart und 
Demut. En skolestil hver uge, undertiden ogsaa en 
hjemmestil.

Latin: 7 timer ugtl. Cæsar 2den og 3die bog, Ciceros 
katilinariske taler 1 og 3. Repetition af examenspen- 
sumet. Schreiners lat. grammatik læst tilende og re
peteret. 2 stile ugentlig (1 hjemme og 1 paa skolen).

Engelsk: 5 timer ugtl. Marryat: The Settlers c. 90 
sider. Løkkes grammatik: formlæren repeteret, af 
syntaxen læst fra adjektivet bogen tilende med tilsva
rende exempler i Knudsens stiløvelser. Stil én gang 
ugentlig.

Fransk: 2 timer ugtl. Knudsens og Wallems læsebog I 
pag. 27—63. Formlæren efter Knudsens grammatik.

Mathematik: 6 timer ugtl. Bonnevies arithmetik og ge
ometri læst tilende og repeteret. Praktisk regning.

Historie: 3 timer ugtl. Repetition af hele middelskolens 
pensum.

Geografi: 2 timer ugtl. Repetition af hele middelskolens 
pensum.

Naturfag: 2 timer ugtl. Repetition af hele middelsko
lens pensum samt læst og repeteret Hoiers mineralogi.

Latingymnasiet.

iste Latingymnasieklasse:
Religion: 1 time ugtl. Nissens kirkehistorie fra begyn

delsen til »pietismen«.
Norsk: 3 timer ugtl. Eriksens literaturhist. Afsnittet om 

den nyere norske literatur. Læsning i »Tillæg til 
Pauss og Lassens læsebog i modersmaalet«. Desuden 
læst »De unges Forbund« af Ibsen. Følgende stile 
har været skrevne: 1. Hvilke næringsveie er vi paa 
grund af vort lands beskaffenhed nærmest henviste til ?
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2. En karakteristik af kong Sverre. 3. En sammen
ligning mellem de nuværende samfærdselsmidler og 
dem, som vi havde i begyndelsen af dette aarhundrede. 
4. Et høstlandskab. 5. Hvilken person i den græske 
historie tiltaler dig mest og hvorfor? 5. Hvilke har 
været de vigtigste søfarende nationer fra oldtiden og 
indtil nu? 6. En fremstilling af, hvorledes arbeidet 
mere og mere deles. 7. Fordelene ved arbeidets de
ling. 8. Hvorledes forestiller Wergeland sig at forhol
det mellem den rige og fattige i virkeligheden er, og 
hvorledes mener han, at det burde være? 9. En skil
dring (selvvalgt thema). 10. Ikke alt, som glimrer, er 
guld, og ikke alt guld glimrer. 11. Fortæl indholdet 
af »De unges forbund«. 12. »Det skal stærk ryg til 
at bære gode dage«.

Oldnorsk: 1 time ugtl. i 2det halvaar. De vigtigste pa- 
radogmer i grammatiken gjennemgaaede. Læseøvelser i 
forbindelse med kursorisk oversættelse af stykker i Ny
gaards udvalg af den norrøne literatur.

Latin: 9 timer ugtl. (i 2det halvaar 8 timer ugtl.) Ovids 
metamorphoser efter Voss og Richters udvalg: Ska
belsen, Phaéton, Pyramus og Thisbe, Dædalus, Phile
mon og Baucis, Aarstiderne, tilsammen 709 vers. — 
Ciceros Cato major. Sallusts Catilina. Schreiners gram
matik: §§ 199—343. Af Schreiners vocabularium læst 
25 sider. Stil 1 å 2 gange ugtl.

Græsk: Af Schou Bruuns grammatik formlæren med de 
tilsvarende stykker i Schou Bruuns læsebog. Xenofons 
Anabasis 2den bog.

Fransk: 4 timer ugtl. Knudsen og Wallems læsebog 
iste del læst ud, af 2den del ca. 30 sider. Af Knud
sens kortfattede franske grammatik læst formlæren. 
Stil i gang ugtl. efter Bekkevolds stiløvelser.

Historie: 3 timer ugtl. Thriges oldtidens historie, 
Frankriges historie efter Thrige og Block til side 28. 
Vidtløftigere gjennemgaaet Galliens ældste historie. 
Merovingernes historie og lensvæsenet.
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Tysk: i time ugtl. Gothes Götz v. Berlichingen. Schil-, 
lers Wallensteins Tod.

Mathematik: 2 timer ugtl. Af Brochs arithmetik de 3 
første bøger. Skriftlige opgaver.

2den Latingymnasieklasse:

Religion: Johannes evangelium de 10 første kapitler. 
Norsk: Af Eriksens literaturhistorie afsnittet om den nyere 

norske literatur. Læst Welhavens »Norges dæmring« 
og Henrik Ibsens »De unges forbund«. Følgende stile 
er skrevne: 1. Kundskab er magt. 2. Er det rigtigt 
at ville behage alle? 3. Giv en fremstilling af de li
terære forhold, under hvilke Norges dæmring fremstod. 
4. Det skadelige i at have for megen eller for liden 
tillid til sig selv. 5. En karakteristik af middelalderens 
religiøsitet. 6. Athen paa Perikles’s tid. 7. Hvad me
ner du om sandheden af det ordsprog: enhver er sin 
egen lykkes smed? 8. Det franske kongedømmes ud
vikling fra Capetingernes tronbestigelse til og med 
Ludvig XI. 9. En skildring (selvvalgt emne). 10, Hvad 
forstaaes ved fordomme? il. Om den indflydelse, et 
lands naturforhold har paa dets indbyggere. 12. En 
karakteristik af sagfører Steensgaard i »De unges for
bund«. 13. Mange bække smaa gjør en stor aa. 14. 
Er en kundskabsrig mand tillige en dannet mand.

Oldnorsk: 2 timer ugtl. Af Nygaards grammatik læst 
og repeteret formlæren. Af Nygaards udvalg af den 
norrøne literatur læst 17 sider.

Latin: 10 timer ugtl. Livius 22de bog. Ciceros 2den 
og 4de katilinariske tale. Ciceros Cato Major. Virgils 
Æneide 2den og 3die bog. Schreiners grammatik, 
kasuslæren og moduslæren §§ 199—362. Weisses 
antikviteter, mindre udgave til side 60.

Græsk: 7 timer ugtl. XenofonsAnabasis: 2den bogsöte 
kap., 3die bog kap. 1—3,6. Homers Iliade, iste, 3die, 
6te, 22de samt af 23de bog v. 249—897. Homers 
Odyssé 6te bog. Af Schou-Bruuns grammatik er læst 
tempus- og moduslæren §§ 173—218.
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Fransk: 2 timer ugtl. Af Knudsens og Wallems læsebog 
2den del læst ca. IOO sider dels statarisk, dels kurso
risk. Knudsens grammatik læst ud.

Historie: 3 timer ugtl. Thriges oldtidens historie fra 
keiserdømmet bogen ud. Frankriges historie efter 
Thrige og Blochs lærebog til 1815. Afsnittene om 
Galliens historie: Merovingerne, lensvæsenet, samfunds- 
og kulturforhold i middelalderen, renaissancen, Riche
lieu, Ludvig den 14de og indledningen til revolu
tionen behandlet mere indgaaende. Ligeledes er læst 
flere afsnit vedrørende den aim. europæiske historie.

Mathematik: 3 timer ugtl. Af Brochs arithmetik læst 
fra potentser og rødder bogen ud. Begyndt repetition 
af Guldbergs trigonometri. Opgaver regnet.

3die Latingymnasieklasse:
Religion: 2 timer ugtl. Læst Johs. evangelium fra kap. 

16 ud. Repeteret det hele evangelium samt Nissens 
kirkehistorie.

Norsk: 2 timer ugtl. Repeteret Eriksens literaturhist. fra 
folkeviserne og ud. Læst Holbergs »Erasmus Monta- 
nus« 4de og 5te akt ogWelhavens »Norges dæmring«. 
Repeteret Verslæren og digtarterne. Følgende stile er 
skrevne: 1. Hvorfor har religionskrige i regelen været 
de voldsomste? 2. Man lever kun én gang. 3. Eras
mus Montanus. 4. Sokrates, hans personlighed og 
meninger. 5. Hvad er din mening om den nyere tids 
lighedsbestræbelser, hvad er berettiget i dem, og hvor
vidt er en absolut lighed mulig? 6. Giv en fremstil
ling af de sociale og politiske forhold i den romerske 
republik, der fremkaldte Gracchernes optræden, og i 
hvilken retning disses reformer gik. 7. Hvad forstaaes 
ved overcivilisation, og hvad lærer historien os om 
dens virkninger? 8. »Det er godt at have ferier!« 9. 
Hvad mener du om ordsproget: »enhver er sin egen 
lykkes smed. 10. Englands kolonial-herredømme, dets 
oprindelse, udvikling og betydning. 11. Bør vi lade 
vore handlinger bestemme af hensynet til andres dom ?

4
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12. Hvilken indflydelse øver havet paa kystboernes- 
sysler og karakter. 13. Hvorledes fremkaldtes og hvad 
indeholder »Norges Dæmring«.

Oldnorsk: 2 timer ugtl. Af Nygaards læsebog læst: 
Njaals saga, Gudrunarkvida, Brudstykker af 2 digte om 
Helge Hundingsbane, Brudstykker af Håvamäl, Hjal
mars død. Af Kongespeilet: om Kjøbmanden. Arti
umspensumet repeteret. Nygaards grammatik repeteret. 
Af Eriksens literaturhist. afsnittet om den oldnordiske 
literatur.

Latin: 10 timer ugtl, Af Horats oder 5°° v- af Horats 
breve og satirer 600 v. Tacitus’ Agricola. Livius 
22de bog kap. i—18. Artiumspensumet repeteret. 
Literaturhistorie dikteret til Trajans tid. Weisses an
tikviteter repeteret. Oversættelse 1 g. hjemme, 1 g. 
paa skolen ugtl.

Græsk: 7 timer ugtl. Homers Odyssé 3die bog. Platous 
Apologi. Euripides’ Medea. Repeteret Artiumspen
sumet. Christensen: det græske statsliv i oldtiden. 
Curtius’ grammatik repeteret.

Fransk: 2 timer ugtl. Af Knudsens og Wallems læsebog, 
2den del, læst ca. 60 sider. Extempore Halévy: L’abbé 
Constantin ca. 120 sider. Brynildsens grammatik re
peteret.

Historie: 3 timer ugtl. Englands historie efter Bloch og 
Thriges lærebog fra den franske revolution bogen ud. 
Englands statsforfatning gjennemgaaet. Repeteret Old
tidens, Nordens og Englands historie.

Mathematik: 3 timer ugtl. Brochs arithmetik fra arith- 
metiske og geometriske rækker bogen ud. Repeteret 
arithmetiken, trigonometrien, læst og repeteret stereo
metrien. Opgaver regnet.

Skolens samlinger er i det forløbne skoleaar forøget 
med følgende gjenstande:
En græsk landskildpadde . . Georg Stub.
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En større mineralsamling . . Anders Sønsthagen.
Aske fra udbruddet paa Java . Gustav Amundsen.
En Ægsamling.....................Kontorchef Carl Hammond.
En sortspætte..........................Ubekjendt giver.

Endvidere er indkjøbt: flere større udstoppede fugle,, 
karter, plancher, en samling stereometriske figurer m. m.

I sommeren 1885 blev den ene af apparatets tre cale- 
rifer, der havde vist sig utilstrækkelig, ombyttet med en 
større. Efter at reguleringen af varmen i høstens løb var 
foregaaet, har varmeapparatet vist sig at virke meget til
fredsstillende. Efter anvisning af doktor J. C. Holm blev 
der i marts maaned anstillet undersøgelser af luftens fugtig- 
heds-gehalt i klasserne. Den viste sig at variere mellem 
48% og 66%, hvilket er et meget gunstigt resultat.

Sundhedstilstanden har gjennemgaaende været meget 
tilfredsstillende. Af alvorligere smitsomme sygdomme har 
der kun været et par spredte tilfælde af skarlagensfeber 
samt to tilfælde af difterit, det ene desværre med dødelig 
udgang. I juleferierne døde desuden en elev af 3die forbe
redelsesklasse af hjernebetændelse.

Ifjor blev der truffet den foranstaltning, at gutterne 
kunde faa kjøbt melk hos pedellen. Et værelse blev stillet 
til deres afbenyttelse i friminutterne efter kl. 11. Flere 
gutter har benyttet sig heraf, og det vilde være godt, om 
saamange som muligt kunde faa anledning til at nyde et 
glas melk til sin skolemad, da den lange skoletid gjør det 
ønskeligt, at gutterne faar en noget solidere mellemfrokost 
end den sædvanlige af et par stykker smørrebrød eller lidt 
hvedebrød. Der har ogsaa været anledning til at faa en 
kop boullion, hvilket imidlertid kun enkelte i begyndelsen 
har benyttet sig af, da det selvfølgelig har faldt noget 
kostbarere.
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Lørdag d. 19de september 1885 havde skolen sin som
merudflugt til Slæbende. Saavel ud- som hjemreisen fore
gik med dampskibe. Skolen havde faaet tilladelse til at 
slaa sig ned paa traverselskabets smukke bane. Tiden til
bragtes med leg, gymnastik, kapløb og militære øvelser. 
Tiltrods for den noget sene aarstid var veiret varmt og 
sommerligt, og den hele udflugt løb meget heldig af.

Onsdag den 24de februar 1886 havde skolens skiklub 
sit aarlige præmieskirend. Omtrent 30 gutter deltog i dette, 
fordelte paa 2 klasser. — Som kampdommere fungerede 
velvillig d’herr premierløitnant Guldbransen og handelsfuldm. 
F. Huitfeldt. Præmierne var skaffede tilveie ved bidrag dels 
fra centralforeningen og dels fra lærere og elever.

Da skolens gymnastiklærer, premierløitn. Seeberg, fra 
iste mai var kommanderet i skydeskole og saaledes ikke 
vilde kunne lede gymnastiken resten af skoleaaret, besluttede 
bestyreren at afholde den sædvanlige aarlige opvisning, der 
ellers foregaar i examenstiden, d. 10de april. For at give 
forældrene adgang til at overvære denne opvisning og der- 
igjennem vække deres interesse for faget, søgte og erholdt 
skolen tilladelse til at benytte fæstningens gymnastiklokale 
for dette øiemed, da skolens eget lokale vilde være utilstræk
keligt. I opvisningen, der varede vel en time deltog sam
tidig ca. 110 gutter fra 3 Ig. til 3 m. incl. Senere aflagde 
2 m. og i m. prøve paa sin færdighed.

Deltagelsen i gymnastikundervisningen har i det for
løbne skoleaar været i det hele meget god. Af gymnasiets 
34 elever deltager saaledes 24 (fritagelsen falder her væsent- 
lig ’ 3 ig-) middelskolens I58 elever deltager 143. Paa 
grund af forbigaaende sygdom har selvfølgelig enkelte for 
kortere eller længere tid været fritagne.

Forsøgsvis har den i aar ogsaa været drevet gymnastik 
to halve ugenti. timer i 3 f. og 2 f. Efter den derved ind
vundne erfaring, agter skolen næste aar at fortsætte med 
gymnastik i 3 f„, hvorimod udbyttet af undervisningen i 2 
f. har vist sig saa lidet, at den for fremtiden ikke vil 
finde sted.

Det vilde være ønskeligt, om skolens bestræbelser for 
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at holde gymnastikundervisningen oppe fremdeles kunde 
regne paa forældrenes sympathi og kraftige bistand. Gym
nastiken har ikke blot sit værd formedelst den friske afvex- 
ling, den bringer i gutternes skoleliv, men er ogsaa et vig
tigt sædeligt opdragelsesmiddel. Den modarbeider de ska
delige følger af stillesiddende liv, udvikler legemet, discipli
ner viljen og styrker karakteren. Selv gutter med svag 
konstitution kan deltage i gymnastiken, da der paasees, at 
gutterne ikke overanstrænges, ligesom den enkelte fritages 
for øvelser, der kan være ham til skade formedelst en eller 
anden legemssvaghed. For at kunne fritages for gymnastik 
kræves lægeattest.

De lovbefalede vaabenøvelser afholdtes i dagene fra 
20de—25de mai, medens examen artiums skriftlige del stod 
paa. Der blev regelmæssig læst i timerne 8—10, hvorpaa 
øvelserne fortsattes indtil kl. 1. Som ifjor vil skolen ogsaa 
iaar faa nogle dages supplerende øvelser til høsten.

Middelskoleexamen.
1885.

Kommissionen for afholdelsen af middelskolens afgangs- 
examen ved de kommunale og private skoler i Kristiania 
bestod i 1885 af skolebestyrerne Fr. Gjertsen (formand), 
J. Jespersen, S. Hofgaard, E. Lyche, N. Nickelsen, Otto 
Anderssen, cand, philos. H. Larsen samt cand. mag. J. Norby.

Skolerne deltes i 2 grupper, saaledes at Aars’ og Voss’s 
skole, borgerskolen, Nissens skole og Nickelsens skole dan
nede iste gruppe, Anderssens skole, Gjertsens skole, frk. 
Bauers skole og frk. Falsens skole dannede 2den gruppe.

Censorerne ved denne skole var:
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I religion hr. pastor Eliassen.
- norsk skr. hr. skolebest. M. Gjør og hr. cand. theol. A. 

M. Corneliussen.
- — m. hr. cand. theol. Johs. Brochmann.
- tysk skr. hr. skolebest. B. Pauss.
- — m. hr. cand. philos. Bratt.
- engelsk sk. hr. cand. mag. K. Brekke.

— m. hr. cand. mag. J. Schram.
- latin skr. og m. hr. cand. mag. Grøterud.
- fransk hr. cand. philos. H. Lyche.
- historie hr. skolebest. A. Ræder.
- geografi hr. cand. mag. M. Sundt og hr. eand. philos. 

H. Larsen.
- mathematik hr. inspektør O. Johannesen.
- naturfag hr. cand. real. Aug. Holt.
- skrivning hr. sekretær E. Thorsen.
• tegning hr. tegnelærer L. Haslund.

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

Norsk stil.

Fortæl om nogle af vort lands vigtigste rovdyr.

Tysk stil.

For nogle dage siden kom min broder Peter gaaende 
gjennem den skov, du saa i nærheden af vort hus. Han 
mødte der en gammel jæger, som han havde kjendt fra sin 
tidligste barndom, men som han ikke havde seet i de sidste 
aar. Skjønt det var sent om aftenen, ytrede den gamle 
ønske om strax at tale med ham. Paa min broders forslag 
gik de ind i vort hus, forat den gamle kunde hvile lidt. 
Moder, som i det første øieblik ikke kjendte jægeren, blev 
først mismodig over, at Peter bragte fremmede med paa 
den tid af dagen; men da de traadte nærmere, saa hun til 
sin store glæde, at det var en gammel bekjendt. Jægeren, 
hvis hus laa midt i skoven, var nemlig før ofte kommen i
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■vort hus, og min moder havde som barn tilbragt mangen 
lykkelig dag i hans bolig. Hun modtog ham derfor paa 
det hjerteligste og gjorde alt muligt for at opmuntre ham. 
Den venlige modtagelse gjorde et dybt indtryk paa den 
gamle. Han havde i en lang sygdom mistet, hvad han 
eiede; de fleste af hans venner havde glemt ham, og det 
forekom ham nu, som om han stod alene i verden.

Engelsk stil.

Sir Walter Raleigh var en af dronning Elisabeths tapre 
søhelte. Senere, da lykken svigtede ham, og han blev dømt 
fra livet, viste han, at han ogsaa kunde dø som en helt. 
Den morgen, han skulde henrettes, røgte han, som sædvan
lig, sin pibe. En af hans venner beklagede sig over, at han 
ikke kunde faa nogen plads paa skafottet for at overvære 
henrettelsen. »Farvel da,« sagde Sir Walter, »jeg er ialfald 
sikker paa at faa plads.« Paa sin vandring fra fængslet 
lagde han mærke til en gammel, skaldet mand, som trængte 
sig frem gjennem mængden. «Ønsker du noget?« spurgte 
Sir Walter. »Ikke andet end at se dig og bede for dig,« 
svarede den gamle. Sir Walter takkede ham, og idet han 
tog sin rigt broderede kalot af hovedet, sagde han: »Tag 
■den; du synes at have mere brug for den nu end jeg.« 
Han besteg skafottet med faste skridt og bad bøddelen om 
at faa se øxen. Han strøg let med1) fingeren over dens 
eg og sagde smilende: »Dette er en skarp medicin for alle 
onder.« Da bøddelen bad ham vende hovedet paa blokken 
mod øst, svarede han: »Det gjør intet, hvorledes hovedet 
ligger, naar kun hjertet er paa rette sted«.

Latinsk stil.

Da det meldtes Alexander, at Darius nærmede sig2) 
med en uhyre hær, gik han af frygt for, at den skulde 
spærre veien for ham, i største hast over Taurus. Da han

Udtrykkes ved to pass, a) adventare.
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var kommen til Tarsus, en by i C i liefen1), lod hansigaf 
det klare og kjølige vand i floden Cydnus forlede2) til at 
bade sit med støv og sved bedækkede legeme. Dette bad 
bevirkede, at han faldt i en svær3) sygdom. Medens de 
andre læger vare i tvivl om. hvilket middel de skulde an
vende ved4) behandlingen5) af kongen, lovede Philippus 
at tilberede ham en meget kraftig8) drik. Imidlertid mod
tog Alexander et brev fra Par men i on7), i hvilket denne 
raadede ham til ikke at betro sig til Philippus; denne var, 
sagde han, bestukket af Darius. Men kongen stolede paa 
sin læge, og efter at have overgivet ham brevet drak han 
lægsmidlet. Tre dage senere var kongen atter frisk.

Regning og konstruktionstegning.
(For gutter.)

No. i.
Et arbeide skal udføres i løbet af 16 dage. I de første 

3 dage arbeide 5 mand med en daglig arbeidstid af 8 timer, 
i de følgende 8 dage 6 mand med en daglig arbeidstid af 
IO timer. Da endnu kun 3/s af arbeidet er udført, tages 2 
mand tilhjælp. Hvormange timer daglig maa der nu arbei
des i den øvrige tid?

No. 2.
Et jordstykke, der har form af et rektangel, 390 m. 

langt og 200 m, bredt, overskjæres for at udlægges til 
byggetomter med 3 veie parallele med den korteste side og 
to veie parallele med den længste, alle af samme bredde. 
Det til veiene udlagte areal udgjør ialt 13 200 m.2. Hvor 
stor er veibredden?

No. 3.
Et ligebenet triangel, hvis grundlinie er halvdelen af en 

af de øvrige sider, har en omkreds af 20 m. Beregn om
kredsen af et ligesidet triangel af samme fladeindhold.

Cilicia, ae, 2) lade sig f. = adduci, 3) gravis, 4) in. 5) udtrykkes 
ved curare, 6) efficax, 7) Parmenio, onis.
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No. 4.
Konstruer to rette linier, der skjære hinanden under en 

vinkel paa 750. I den ene linie vælges et punkt, der ligger 
6 cm. fra liniernes skjæringspunkt. Gjennem punktet skaf 
drages en ret linie saaledes, at den tilligemed de to først
nævnte linier begrændser et triangel, hvori kan indskrives 
en cirkel med radius 2 cm. Forklar, hvorledes konstruk
tionen er udført.

Projektionstegning.
(Engelsklinien).

En firkantet klods, en cylinder og et regulært sexkantet 
prisme, opstillet saaledes som medfølgende rids udviser, for
langes aftegnet i grundrids og oprids. Følgende maal op
gives :

i) Sidekanten af den firkantede klods danner en vinkel 
paa 30° med det vertikale projektionsplan;
dens længde er 16 cm., bredde 10 cm., høide 3 cm.

2) Cylinderens radius 3,5 cm., høide 13 cm.
3) Prismets længde 15 em., dets grundflades side 3,5 cm. 

NB. Ridset maa selvfølgelig ikke komme examinanderne 
for øie.

Af 6 m.s 25 elever bestod 17 examen, 9 paa engelsk
linien, 8 paa latinlinien.

Engelsklinien. Hovedkarakter.
Leon Amundsen......................................  Meget godt 2,33
Gottlob Blichfeldt ........ — — 2,40«
Reidar Fabricius......................................... — — 2,36
Fredrik Lienugh......................................... — — 2,20
Alfred Melsem............................................. Godt 2,71
Peter Petersen .......... — 2,64
Alf Rasmussen......................................  Meget godt 2,32
Harald Woxen......................................... — — 2.13,
Ludvig Zapffe.................................................. Godt 3,04
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Latinlinien. Hovedkarakter.
Herman Bruun ......... Meget godt 2,15
Herman Gade.............................................. — — 1,68
August Gundersen........................................ Udm. godt 1,43
Sverre Hansen ............................................. Godt 2,71
Thor Lillo . ...............................................Meget godt 2,50
Fredrik Nilsen ..............................  — — 1,86
Ole Oos........................................................ — — 2,21
Haakon Zapffe............................................. Godt 2,57

Af privatister var anmeldt 63, hvoraf 40 bestod examen, 
hvoraf 3 med udm. godt, 22 med meget godt, 15 med godt.

Examen artium.
1885.

Skolen afholdt dette aar første gang examen artium. 
Af 3 Lg.s 10 elever bestod 8 examen, 2 rejiceredes i latinsk 

-oversættelse. Resultatet sees af følgende tabel:
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Gløersen, P. A. 2 4 2 4 I 2 2 2 2 2 2 2 Laud. 27 '• 12.

Holtsmark, G. G. . . I 3 I 2 I I I 2 I I I I Laud. 16 ; 12 pr. cet.

Johnson, Aa...................... 2 4 I 3 I I I I Engelsk 
3 2 I I Laud. 21 : 12.

Nyhuus, H........................ I 4 2 3 2 2 3 4 3 2 3 4 Haud, illaud. 33 : 12.

Syversen, J. K. ... 2 4 2 3 I 2 2 2 3 2 I 2 Laud, 26 : 12.

Tofte, T............................ I 4 2 3 2 3 3 3 2 I 2 2 Laud. 28 : 12.

Thoresen, A...................... I 4 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 Laud. 30 : 12.

Øyen, R............................. I 3 I 3 2 2 4 4 3 I 2 I Laud. 27 : 12.
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Til dette aars examen artium er anmeldt:

i. Amundsen, Gustav Sahlqvist, født 7/b 1868, søn af 
skibsreder Amundsen, Kristiania. Discipel af skolen i 
5 aar.

2. Brager, Peter Munch, født lo/io 1865, søn af sognepræst 
Brager, Kvinesdal pr. Flekkefjord. Discipel af skolen 
i 3V2 aar.

3. Dybwad, Olaf Christian, født 24/a 1868, søn af bog
handler Dybwad, Kristiania. Discipel af skolen i 6 aar.

4. Einarsen, Einar, født 3/2 1868, søn af kjøbmand Einar- 
sen, Egersund. Discipel af skolen i 21/2 aar.

5. Gløersen, Gerhard Gunerus Garman, født 31/7 1868, 
søn af byretsreferent Gløersen, Kristiania. Discipel af 
skolen i 6 aar.

6. Gran, Christian Nicolai, født 22/2 1867, søn af kgl. 
fuldmægtig Gran, Kristiania. Discipel af skolen i 
5 aar.

7. Halling, Sigurd, født 2% 1866, søn af provst Halling, 
Østre Aker. Discipel af skolen i 4 aar.

8. Johnsen, John Hartvig, født 9/e 1867, søn af besigti
gelsesmand Johnsen, Kragerø. Discipel af skolen i 
I aar.

9. Løken, Hans, født 5/s 1866, søn af handelsmand Løken, 
Kristiania. Discipel af skolen i 5 aar.

XO. Mellbye, Christen Stillesen, født 15/t 1868, søn af lens
mand Mellby, Trygstad. Discipel af skolen i 4V2 aar.

il. Munch, Peter Andreas, født 25/s 1868, søn af pastor 
Munch, Kristiania. Discipel af skolen i 6 aar.

12. Møller, William August Sibbern, født 6/s 1868, søn af 
distriktslæge Møller, Kristiania. Discipel af skolen i 
2^/2 aar.

13. Zogbaum, Wilhelm Berg, født n/? 1868, søn af musiker 
Zogbaum, Kristiania. Discipel af skolen i 3 aar.

Desuden er anmeldt 9 privatister.
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Til dette aars middelskoleexamen er meldte 20 af sko
lens elever samt 49 privatister hvoraf 2 kvinder. 4 real- 
studenter har meldt sig til middelskolens tillægsprøve i latin.

Skolepenge og fripladse.

i. Skolepengene udgjør:
for iste og 2den forberedelsesklasse 8 kr. maanedlig.

a 3die do. 12 —s—
» iste, 2den og 3die middelklasse 16 —«—
» alle høiere klasser 20 —-—

For den nederste af 2 brødre fragaar en trediedel
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 trediedel. Yderligere 
nedsættelser finder ikke sted*).

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

3. Skolepenge beregnes altid for hele maaneder, nemlig 
fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kom
mer ind, til slutningen af den maaned, hvori han gaar 
ud. Naar altsaa en discipel indmeldes til et nyt skole- 
aars begyndelse, betaler han skolepenge fra iste august. 
De til iste forberedelsesklasse indmeldte disciple be
taler dog først fra iste september.

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse 
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. De disciple, der fremstiller sig til middel
skoleexamen eller examen artium som skolens elever,

♦) Ved betalingen afrundes altid til femmere af øre, saa at der f. eks. 
istedetfor 337a øre betales 35 øre, og for 662/s betales 65. 
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betaler skolepenge til skoleaarets udgang, selv om de 
ikke bestaar examen.

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 skolens 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.

I indeværende aar er der uddelt fripladse til et be
løb af ca. 3000 kr.

Forældre, der allerede har gutter paa skolen, og som 
ønsker disses brødre optagne, anmodes om at indmelde disse 
inden skoleaarets slutning.



Examen 1886.



Den daglige undervisning slutter:
For 3 Lg. og 6 M.......................... fredag ute juni.

» 2 Lg., i Lg., 5 M., 4 M. lørdag 19de juni.
« 3 M., 2 M.............................. tirsdag 22de juni.
« i M............................................onsdag 23de juni.
« 3 F.......................................... lørdag, 26de juni.
» 2 F.......................................... mandag 28de juni.
« i F.......................................... tirsdag 29de juni.

Examen begynder om formiddagen kl. 9, om efter
middagen kl. 4^2, hvor ikke anderledes er opgivet.

NB. Skolepenge betales hver dag kl. 11—2.

Kontoret vil i ferierne være aabent hver tirsdag og 
fredag fra kl. 12—1.

Breve vedrørende skolen bedes adresserede : Anderssens 
latin og realskole.

5



Partierne til middelskoleexamen :

9. 10. ir. 12.

i. F. Dahl,
2. K. Dybwad,

i. A. Søntshagen,
2. 0. Thormodsæthre,

i.
2.

H. Gran, • 
K. Grüner,

i.
2.

I. Thorsteinson,
B. Dieseth,

3. P. Eger, 3. K. Thurmann, 3- F. Horn, 3- E. Thorsteinson,
4. I. Haugland, 4. M. Mortensen, 4- C. Isaachsen, 4- 0. Grundt,
5. G. Schjelderup, 5. Emil Ingstad, 5- F. Lorange, 5- 0. Helgesen,
6. R. Schøyen, 6. A. Guldberg, 6. F. Maarthén, 6. M. Risberget,
7. J. Smith, 7. E. Welhaven, 7- I. Schjørn, 7- L. Gjertsen,
8. G. Stub, 8. J. Olsen, 8. L. Hjorth, 8 Chr. Simonsen,
9. Ole Hauge, 9. B. Olsen, 9- E. Selmer, 9- O. Christiansen,

10. Olaf Hauge, 10. H. Honen, 10. E. Frydenlund, 10. A. Greiner,
il. Th. Kiær, 11 B. Riiser, il. G. Haug. 11. F. Schreiner.
12. 0. Holm, 12. B. Castberg,
13. N. Lassen. 13. Hj. Ruud,

14. C. v. Krogh.



13-

i. J. Bergersen,
2. S. Bolme,
3. O. Borgen,
4. Chr. Eeg,
5. S. Holan,
6. E. Huse,
7. D. Jensen,
8. H. Jensen,
9. J. Mæland,

10. H. Stub.

14.

i. N. Ugland,
2. J. Vaaler,
3. L. Die,
4. O. Holmen,
5. G. Anderson,
6. K. Holtvedt,
7. P. Nagel,
8. C. Olsen,
9. P. Ruud,

10. Th. Sneva.

iS-

I. Kath. Dahl,
2. Helmer Bryhn,
3. Sander Bakken, 
4. T. Lundevall.



Partierne til examen artium.

7-

0. Dybvad, P. M. Brager,
E. Einarsen, J. H. Johnsen,
G. Gløersen, L. Daae,
Chr. Gran, 0. Eriksen,
S. Halling, H. Fjeld,
H. Løken, J. Fredheim,
Chr. Melbye, R. From,
P. A. Munch. Chr. Holst,
W. Zogbaum. P. Pryds,

M. Riiseggen,
E. Zarbell.
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Examens-tabel:

Onsdag 16de j uni. 
Formiddag kl. 9. 

Insp. kl. 83/a—9. Lowum.
6 M. Norsk stil.

Insp. 9—10. Lowum, Søraas, Fearnley, Halvorsen, Løchen. 
» 10—il. Raabe, Platou, Groth, Halvorsen, Løchen.
» ii—12. Lowum, N. Christie, Anderssen, Petersen,

Seeberg.
« 12— i. Seeberg, H. Christie, Anderssen, Petersen,

Platou.

Torsdag 17de juui.
Formiddag kl. 9. 

Insp. kl. 83/i—9. Kristansen.
6 M. Tysk stil.

Insp. 9—10. Kristiansen, Groth, Søraas, Petersen, Raabe.
« 10—li. Kristiansen, Anderssen, Svanholm, Petersen,

Raabe.
« ii—12. Berg, Lowum, Svanholm, Halvorsen, Christie. 
« 12— i. Berg, Groth, Svanholm, Halvorsen, Seeberg.

Fredag i 8de juni.
Formiddag kl. 9. 

Insp. kl. 83/i—9. Platou. 
6 M. Engelsk og latinsk stil. 

Insp. 9—10. Platou, Fearnley, Halvorsen, Mørland, Lowum. 
» 10—il. Kristiansen, Anderssen, Halvorsen, Mørland,

Seeberg.
» ii—12. Berg, Groth, Søraas, Langset, Christie.
« I2— i. Munthe, Lowum, Søraas, Langset, Berg.

Lørdag 1 9de j u ni.
Formiddag kl. 9. 

Insp. kl. 83/4—9. Søraas.
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6 M. Mathem. skr. Opg. no. i.
Insp. 9—io. Fearnley, Seeberg, Falk, Søraas, Raabe.

< io—ii. Kristiansen, Anderssen, Falk, Søraas, Platon.
« II—12. Anderssen,N. Christie,Torgersen, Munthe,Berg.

Eftermddag kl. 4.
Insp. kl. 33/4—4. Platou.

6 M. Mathem. skr. Opgave no. 2.
Insp. 4—5. Platou, Groth, Anderssen, Berg, Christie.

« 5—6. Platou, Groth, Anderssen, Berg, Christie.

Mandag 21de juni.
Formiddag kl. 9.

Insp. kl. 83/r—9. Blaker.
3 Lg. VIL (5 M.) Religion. Blaker (cens. Saxlund).

6 M. Frihaandstegning.
Insp- 9—10. Munthe, Kristiansen, Christie, Svanholm.

« IO—II. Kristiansen, Platou, Søraas, Svanholm.
« il—12. Groth, Platou, Berg, Halvorsen.
» 12— i. Groth, Seeberg, Grøndahl, Petersen.

Eftermiddag kl. 4.
Insp. kl. 33/i—4. Seeberg.

6 M. Skrivning.
Insp. 4—5. Seeberg, Platou, H. Christie.

» 5—6. Berg, Platou, H. Christie.

Tirsdag 22de juni.
Formiddag kl. 9.

Insp. kl. 83/i—9. Munthe.
3 Lg. VIII. (5 M.) Mathern. Fearnley (cens. Holst og 

Horn).
6 M. E. Projektionstegning.

Insp. Munthe.
NB. Privatister fra Gundersens skole møder til den skrift

lige prøve i gymnastiklokalet, de øvrige privatister i 
3 Lg. Af skolens elever møder latinerne i 6 M., eng- 
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'6
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5
4

6
6 
6
6

3

6
6

2
5

4

6

gelskmændene i hjælpekl. I tegning og skrivning mø
der alle engelskmænd i gymnastiksalen, latinerne i 6 
M. og 3 Lg. Af de inspic. lærere fører no. i og no. 
2 tilsyn i gymnastiklokalet, no. 3 i 6 M., uo. 4 i Lg., 
no. 5 i hjælpekl. De i parenthes satte (5 M.), (6M.), 
(hjælpekl.) o. s. v. betegner stedet for den mundtlige 
prøve.

Onsdag 23de juni. 
Formiddag kl. 9.

Insp. kl. 83/s—9. Løchen.
M. 12 (6 M.) Religion. Blaker (cens. Halvorsen.
Lg. Norsk skr. i i gymnastiksalen
Lg. do. I Insp. 9—li Løchen, Seeberg. 
M. do. J il— i Groth, Munthe.
M. (3 M.) Engelsk og latin skr. Insp. Berg. 

Eftermiddag.
Insp. 4^4—41/ä. Kristiansen.

M. 9 (6 M.) Tysk. Kristiänsen (cens. Bratt).
M. 10 (5 M.) Historie. Platou (cens. Sundt).
M. Il (hjælpekl.) Geografi. Fearnley (cens. Fridtz).
M. 14 (3 M.) Naturfag. Berg (cens. Kaalaas).

Torsdag 24de juni.
Formiddag, r

Insp. 83A—9. Rønneberg.
Lg. VIL Norsk og oldnorsk. Anderssen og Rønneberg.* 

(cens. Gundersen).
M. 13 (6 M.) Historie. Platou (cens. Sundt).
M. 15 (hjælpekl.) Latin. Lowum (cens. Hermanstorff).

i gymnastiksalen
Insp. 9—il Løchen, Seeberg.

ii— i Munthe, N. Christie.
M. Tysk skr. Insp. Raabe.

Eftermiddag.
Insp. —5V2. Fearnley.

M. 12 (6 M.) Geografi. Fearnley (cens. Fridtz).

Lg. Norsk skr. 2 
M. Tysk skr.



Fredag 25de juni. 
Formiddag.

Insp. 83/i—9. Platou.

3 Lg. (VIII). Latin. Lowum (cens. Gjør).
6 M. 14 (6 M.) Tysk. Kristiansen (cens. Bratt).
6 M. il (5 M.) Engelsk. Søraas (cens. Christensen).
6 M. 9 (1 Lg.) Historie. Platou (cens. Sundt).
2 Lg. Latin skr. i gymnastiksalen
i Lg. do. Insp. 9—li Groth, Seeberg.
5 M. Latin og eng. skr. 11 — 1 Munthe, N. Christie.
4 M. Mathem. skri. Insp. Oftedahl.
3 M. Tysk skr. Insp. Grøndahl.
2 M. Tysk. skr. Insp. H. Christie.1
i M. Religion. Frøken Anderssen.

Eftermiddag. 
Insp. 4x/i—41/2' Berg.

6 M. 10 (6 M.) Mathem. Berg (cens. Løken.

Lørdag 26de juni. 
Formiddag.

Insp. 83A—9. Groth.

3 Lg. VIL Fransk. Kristiansen (cens. K. Nicolaysen.)
6 M. 13 (6 M.) Engelsk. Søraas (cens. Christensen.)
2 Lg. Mathem. skr. ] i gymnastiksalen
i Lg. do. > Insp. 9—il Seeberg, Groth.
5 M. do. I il—-i Løchen, Groth.
4 M. Norsk skr. Insp.: Raabe.
3 M. Regning skr. Insp.: Lowum.
2 M. Religion. N. Christie.
i M. Norsk skr. Frk. Anderssen.

Eftermiddag.
Insp. 41/!—472. Fearnley.

6 M. 9 (6 M.) Geografi. Fearnley (cens. Fridtz.)
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Mandag 28de juni. 
Formiddag.

Insp. 83A—9- Raabe.
3 Lg. VIII. Historie. Anderssen (cens. Søraas.)
6 M, 9 (6 M.) Norsk. Kristiansen (cens. Aubert.)
6 M. 12 (hjelpekl.) Historie. Platou (cens. Sundt.)
6 M. li (1 Lg.) Naturfag. Berg (cens. Kaalaas.)
2 Lg. Oldnorsk. Groth.
5 M. Fransk. Raabe.
4 M. Historie. Christie.
3 M. Skrivning. Seeberg.
i M. Tysk m. Frk. Anderssen.
3 F. a. Religion. Frk. Nerdrum.
3 F. b. Historie. Frk. Krogh.

Eftermiddag.
Insp. ^/i—472. Blaker.

6 M. 10 (6 M.) Religion (cens. Halvorsen.)
6 M. 14 (5 M.) Norsk. Kristiansen (cens. Aubert.)
6 M. 13 (hjælpekl.) Naturfag. Berg (cens. Kaalaas.) 
i Lg. Historie. Anderssen.

Tirsdag 29de juni. 
P'ormiddag.

Insp. 83A— 9. H. Christie.
3 Lg. VII. Mathern. Fearnley (cens. Holst & Horn.)
6 M. il (6 m.) Tysk. Kristiansen (cens. Bratt.)
2 Lg. Religion. Blaker.
i Lg. Græsk. Lowum.
2 M. Geografi. Christie.
i M. Regning. Frk. Anderssen.
3 F. a. Historie. Frk. Nerdrum.
3 F. b. Religion. Frk. Krogh.
2 F. Geografi. Frk. Hoelstad. 

Eftermiddag.
Insp. 4*/4—4V2. Platou.

4 M. Religion. Platou.
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Onsdag 30te juni.
Formiddag. -

Insp. 83/i—9. Oftedahl.
3 Lg. VIII. Norsk og oldnorsk. Anderssen og Rønneberg 

(cens. Gundersen og Müller.)
6 M. li (6 M.) Religion. Blaker (cens. Halvorsen.)
6 M. 10 (hjelpekl.) Tysk. Kristiansen (cens. Bratt.)
6 M. 9 (5 M.) Latin. Lowum (cens. Hermanstorff.)
6 M. 12 (4 m.) Naturfag. Berg (cens. Kaalaas.)
2 Lg. Norsk m. Løchen.
i Lg. kl. 8. Mathern, m. Fearnley.
4 M. Tysk. Platou.
3 M. Naturfag. Oftedahl.
2 M. Norsk skr. H. Christie.
i M. Skrivning. Frk. Anderssen.
3 F. a. Regning. Frk. Nerdrum.
3 F. b. Geografi. Frk. Krogh.
2 F. Regning. Frk. Hoelstad.
i F. Regning. Frk. Corneliussen.

Eftermiddag.
Insp. 41A—4V2. Søraas.

6 M. 14 (6 M.) Engelsk. Søraas (cens. Christensen.)
5 M. Tysk. Kristiansen.

Torsdag 1 ste juli.
Formiddag.

Insp. 83/i—9. Groth.
6 M. 13 (6 M.) Mathern. Berg (cens. Løchen.)
2 Lg. Latin. Groth og Lowum.
3 M. Geografi. H. Christie.
i M. Historie. Frk. Anderssen.
3 F. a. Geografi. Frk. Nerdrum.
3 F. b. Regning. Frk. Krogh.
2 F. Religion. Frk. Hoelstad.

ji F. Læsning. Frk. Corneliussen.
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Eftermiddag.
Insp. 4V4—472. Oftedahl.

5 M. Latin og engelsk. Platou og Anderssen.
2 M. Naturfag. Oftedahl.

Fredag 2den juli.
Formiddag.

Insp. 83A—9. H. Christie.
3 Lg. VII. Historie. Anderssen (cens. Søraas.)
6 M. 10 (6 M.) Fransk. Lowum (cens. Messell.)
6 M. 9 (hjelpekl.) Mathem. Berg (cens. Løken.)
i Lg. Norsk. Løchen.
5 M. kl. 10. Religion. Platou.
4 M. Norsk. Raabe.
3 M. Norsk skr. Insp. 9—10 Platou.

10 —li N. Christie.
2 M. Tysk m. H. Christie.
i M. Norsk ni. Frk. Anderssen.
3 F. a. Norsk m. Frk. Nerdrum.
3 F. b. Skrivning og norsk skr. Frk. Krogh.
2 F. Norsk m. Frk. Hoelstad.
i F. Religion. Frk. Corneliussen.

Eftermiddag.
Insp. 41/*—4V2. Kristiansen.

6 M. il (6 m.) Norsk. Kristiansen (cens. Aubert.)
6 M. 12 (1 Lg.) Engelsk. Søraas (cens. Christensen.)
6 M. 13 (2 Lg.) Geografi. Fearnley (cens. Fridtz.)
6 M. 14 (5 M.) Mathem. Berg (cens. Løchen.)

Lørdag 3die juli.
Formiddag.

Insp. 83/i—9. Berg.
3 Lg. VIII. Græsk. Groth (cens. Torp.)
2 Lg. kl. 8. Mathem. Fearnley.
6 M. iO (6 m.) Naturfag. Berg (cens. Kaalaas.)
4 M. Geografi. Raabe.
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M. Norsk m. Platou.
M. Geografi. Frk. Anderssen.
F. a. Skrivning og norsk skr. Frk. Nerdrum.
F. b. Norsk m. Frk. Krogh.
F. Skrivning og norsk skr. Frk. Hoelstad.
F. Skrivning og afskrift. Frk. Corneliussen.

Eftermiddag.
Insp. 4'7—472. Lowum.

M. il (6 M.) Fransk Lowum (cens. Messell.) 
Lg. Oldnorsk. Groth.
M. Mathem. Berg.
M. Latin og engelsk. Christie, Kristiansen.

Mandag 5te juli. 
Formiddag.

Insp. 83A—9. Platou.
Lg. VII. Latin. Lowum (cens. Gjør.)
M. 9 (6 M.) Religion. Blaker (cens. Halvorsen.)
M. 13 (hjelpekl.) Tysk. Kristiansen (cens. Bratt.
M. 14 (5 m.) Historie. Platou (cens. Sundt.)
M. 12 (4 m.) Mathem. Berg (cens. Løchen.)
M. Historie. H. Christie.

Eftermiddag.
Insp. —472. H. Christie.

M. 10 (6 M.) Geografi. Fearnley (cens. Fridtz.)
M. Geografi. Berg.
M. Historie. Christie.

Tirsdag 6te juli. 
Formiddag.

Insp. 83A—9. Lowum.
Lg. VIII. Religion. Blaker (cens. Saxlund.)
M. 13 (6 M.) Norsk. Kristiansen (cens. Aubert.)
M. 9 (hjelpekl.) Fransk. Lowum (cens. Messell.)
M. il (4 M.) Mathem. Berg (cens. Løken.) 
Lg. Historie. Anderssen.
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I
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Lg. Latin. Groth.
M. Norsk. Løchen.
M. Norsk m. Christie.

Eftermiddag.
Insp. 474—472' Platou.

M. 14 (6 M.) Religion. Blaker (cens. Halvorsen.^
M. Mathem. Berg.
M. Religion. Platou.
M. Regning. Oftedahl.

Onsdag /de j uli. 
Formiddag.

Insp. S3/*—9- Berg.
M. 12 (6 M.) Norsk. Kristiansen (cens. Aubert.)
M. io (hjelpekl.) Latin. Lowum (cens. Hermanstorff.)
Lg. Græsk. Groth.
M. Naturfag. Berg.

Eftermiddag.
Insp. 41A—472. Platou.

M. Naturfag. Oftedahl.
M. Tysk m. Platou.

Torsdag 8de juli. 
Formiddag.

Insp. 83/*—9. Søraas.
Lg. VII. Græsk. Groth (cens. Torp.)
M.. 12 (6 M.) Tysk. Kristiansen (cens. Bratt.)
M. 9 (5 M.) Naturfag. Berg (cens. Kaalaas.)
Lg. Fransk. Søraas.
Lg. Religion. Blaker.
M. Skrivning. Seeberg.

Eftermiddag.
Insp. 47<—47'2. Christie.

Lg. Fransk. Lowum.
M. Historie. Christie.
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6 M- 13 (6 M.) Religion. Blaker (cens. Halvorsen.)
6 M. 10 (2 Lg.) Norsk. Kristiansen (cens. Aubert.)
6 M. il (hjelpekl.) Historie. Platou (cens. V. Aubert.)
6 M. 14 (4 M.) Geografi. Fearnley (cens. Fridtz.)

Fredag 9de juli. 
Formiddag.

Insp. 83/i—9. Kristiansen,
3 Lg. VIII. Fransk. Kristiansen (cens. K. Nicolaysen.)

Karakteroptælling for gymnasiet . . kl. 872.
—6 M. . . . . » 12.
— 5 M. . . . . » IO.
— - 4 M. . . . IOV2.
—?— 3 M. 2 M. . . » II.

Examensfesten for forberedelsesklasserne og 1 M. af
holdes mandag 5te juli kl. 11, for de øvrige klasser lørdag 
10de juli kl. Il, begge i gymnastiklokalet.

Til at overvære denne og den mundtlige examen ind
bydes herved disciplenes forældre og foresatte samt enhver 
anden, der har interesse for skolens gjerning.

Ferierne varer til mandag 23de august kl. 12. De til 
iste forberedelsesklasse ind meldte møder onsdag iste sep
tember kl. 10.

Kristiania i juni 1886.

Otto Anderssen.


