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Prøve paa ny lærebog for gymnasiet i arithmetik og algebra.
Udarbeidet af

Olaf Berg-, 
cand. real.

TU lærere i mathematik.

Der har længe blandt lærere i mathematik været udtalt ønske 
om en ny lærebog i arithmetik for gymnasierne. Da det imidlertid er 
en vanskelig sag for den enkelte paa en gang at fremlægge en fuld
stændig lærebog, som kan vente at tilfredsstille alles berettigede krav, 
har jeg valgt at fremlægge en prøve, hvoraf man kan danne sig en me
ning om bogens plan.

Det er da min indstændige anmodning til erfarne lærere efter 
gjennemlæsningen heraf at give mig raad og vink med hensyn til en 
vordende lærebog.

I den foreliggende prøve har jeg anseet det overflødigt at medtage 
regning med siffertal, men har forøvrigt søgt at give den en lærebogs 
form

Som man vil se, har jeg søgt at nyttiggjøre i den elementære 
mathematik de store fremskridt i retning af strenghed og klarhed, der 
skyldes professor Weierstrass i Berlin, men som af ham hidtil knn er 
nedlagte i hans funktionstheoretiske forelæsninger. Dette gjælder især 
følgende punkter:
1°. Den hele arithmetik og algebra kan bygges paa grundlag af begre

bet tal.
2°. Ingen definition opstilles, uden at dens naturlige berettigelse er 

paavist.
3°. Talomraadets udvidelse fra den naturlige talrække af hele positive 

tal til at omfatte brøk, negative tal, irrationale og imaginære tal er 
nødvendig og naturlig.
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4°. Der kræves af de nye tal, at de opfylder de love, som tallene i den 
naturlige talrække af hele positive tal er underkastede. Heraf af
hænger deres berettigelse til at indlemmes i talrækken.

Breve indeholdende kritiker af foreliggende prøve eller vink og 
raad bedes tilstillet forfatteren under adresse: »Anderssens skole».

Begrebet tal.

I. Enhver ting, som kan tænkes forøget eller formindsket, 
kaldes en størrelse. En størrelse kan være eller tænkes at være 
sammensat af flere bestanddele, som alle har et fælles kjendemerke, 
saa at den ene kan træde i stedet for den anden; disse bestanddele 
benævnes enheder, og størrelsen maales og bestemmes ved under
søgelse og angivelse af, hvor mange enheder den indeholder. Denne 
angivelse sker gjennem tal. Ved et tal forstaaes altsaa udtrykket 
for en vis mængde enheder af en bestemt art. Indeholder en stør
relse bestanddele med forskjellige kjendemerker, maales den ved 
enheder af forskjellig art. Hertil udkræves sammensatte tal. Eks: 
en pengesum maales i kroner og øre, en længde i m., dm., cm. og 
mm. Eor at betegne, at enheder af en vis art mangler, benyttes 
tegnet 0 (nul). Ethvert tal kræver et ord og et tegn. Af trangen 
hertil, der i større eller mindre grad har faaet udtryk hos alle 
bekjendte folkeslag),  er den saakaldte »naturlige talrække« 1, 2, 3 
. . . opstaaet. Allerede grækerne kjendte titalsystemet; men det 
»indiske talsystem«, ved hvis hjælp et hvilketsomhelst tal kan ud
trykkes ved de ti taltegn 0, 1, 2 . . . indtil 9, blev først i mid
delalderen kjendt i Europa gjennem araberne og fandt ikke almin
delig anvendelse før efter aar 1200 (Leonardo da Pisa).

*

*) Mindst fuldkomment maaske hos australnegerne, blandt hvilke der 
ifølge Lumlwltz skal findes stammer, som kun har særskilte beteg
nelser for antal indtil fire, idet alt, som gaar ud over dette, karak
teriseres ved betegnelsen »mange«.
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Hele tal.

2- Betragter vi de i den naturlige talrække indeholdte tal, 
der i modsætning til tal, som vi senere vil lære at kjende, benævnes 
»hele tal«, kan vi opstille følgende definition:

To tal er lige store, naar de indeholder det samme antal 
enheder.

Kaldes tallene a og b, udtrykkes deres ligestorhed paa følgende 
maade:

a — b.

En sætning, som udtrykker, at to størrelser er lige store, kal
des en ligning.

3. Finder .man ved sammenligning af de i tallene a og b 
indeholdte enheder, at a foruden at indeholde en enhed, svarende 
til hver enhed, som indeholdes i b, endnu har en eller flere enheder 
tilovers, siges a at være større end b:

a > b

4. Indeholder derimod ikke a saa mange enheder, at man til 
hver enhed i b kan finde en tilsvarende i a. siges a at være mindre 
end b:

a < b

5- Da ifølge (1) de i et tal indeholdte enheder kan træde 
i stedet for hverandre, følger af (2):

Lige store tal lean træde i stedet for hverandre.

6. Af (5) følger:
Naar hvert af to tal a og b er lig et tredie tal c, er a og 

b lige store:
a = c 
b = c 
a = b

Hvis man nemlig i ligningen a = c erstatter tallet c med det 
lige store tal b, faar man a = b.
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7. Paa samme maade følger af (5):
Naar af to tal a og b det første er større end et tredie tal c, 

og det andet er lig c, er det første større end det andet:

a > c 
b = c
a > b

8. Ligesaa:
Naar af to tal a og b det første er mindre end et tredie 

tal c. og det andet er lig c, er det første mindre end det andet:

a < c 
b = c 
a < b

9. Af den i (3) indeholdte definition følger ligefrem:
Naar et tal a er større end det største af to tal b og c, 

er det ogsaa større end det mindste:

a > b 
b > c 
a > c

10. Paa samme maade folger af (4):
Naar et tal a er mindre end det mindste af to tal b og c. 

er det ogsaa mindre end det største'.

a < b 
b < c 
a C c

Addition.

II. Ved at addere to tal a og b forstaaes at forene de i 
de to givne tal indeholdte enheder til et nyt tal c. At to tal 
skal adderes, betegnes ved at forbinde dem med tegnet (plus):

a + b = e
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Det nye tal c kaldes de givne tals sum.
Summen af a og b kan ogsaa udtrykkes ved (a —|— b); inde

slutningen i en parenthes betegner, at de indesluttede tal skal 
betragtes som sammenregnede til et nyt tal.

Skal flere tal a, b, c . . . . adderes, udtrykkes det saaledes:

a -|- b • p c + • • • •

Vil man udtrykkelig betegne, at forst a og b skal adderes og 
dernæst c til den fundne sum, skrives :

(a —b) —|— c

Paa samme maade:

[(a H- b) -J— ej —|- d etc.

12. Af definitionen paa ligestorhcd (2) folger, at man ved 
addition, af to tal a og b maa faa den samme sum, om man til a 
adderer b enheder eller om man til b adderer a enheder:

(a —b) = (b —|— a)

Til hver enhed i (a J- b) finder man nemlig en og kun én 
tilsvarende enhed i (b a), idet man til hver af de første a enhe
der i (a -|- b) kan tilordne en af de sidste a enheder i (b -|- a) og 
til hver af de sidste b enheder i (a b) en af de forste b enheder 
i (b + a).

Af denne grund har man givet tal, som skal adderes, en fælles 
benævnelse: addender eller adderende led. Sætningen kan da 
udtales:

Addendernes orden har ingen indflydelse paa summen.
13. Af (12) folger, at man i stedet for til et tal a først at 

addere et andet tal b og til det udkomne et tredie tal c kan fore
tage additionen i omvendt orden, idet man til a først adderer c og 
til det udkomne b:

(a -|- b) c = (a + c) b

Paa denne maade udvides sætningen om ligegyldigheden af 
addendernes orden til at gjælde for for flere end to tal.
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14. Da man ifølge (II), (12) og (13) kan skrive: 

a —|— b —c = (a —b) —J— c == (a —c) -p- b . etc. . . .
= (a + b + c), 

faar man: Summen er uafhængig af addendernes fordeling i 
grupper;

og: Naar en addend forøges med et vist antal enheder, 
maa det samme antal enheder adderes til summen.

15. Naar man til hvert af to lige store tal a og b adderer 
lige megef biir de udkomne summer lige store:

a = b 
c = d 

(a + c) = (b + d).

Da nemlig ifølge definitionen paa ligestorhed ethvert tal er lig 
sig selv, kan man skrive:

(a + c) = (a T c)

Ifølge (5) kan tilhøire a erstattes med b og c med d; da 
faar man:

(a + c) = (b + d)

Paa samme maade faar man ved anvendelse af definitionerne i 
(3) og (4), at naar: a > b og c — d, vil:

(a + e) > (b + d), og naar: a < b, c= d, vil: (a + c) < (b ~r d).

Subtraktion.

16. Hvis man i ligningen

b + c = a

betragter b og c som givne tal, findes det tredie tal, som vi før har 
seet, ved addition. Er derimod b og a de givne tal, biir opgaven 
at finde det tal, som tillagt b gir a. Denne opgave løses gjennem 
»subtraktions. Definitionen paa denne regningsart biir altsaa:
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Ved at subtrahere et tal b fra et andet tal a forstaaes at 
finde det tal c, som adderet til det første tal gir det andet.

Tallene a og b forbindes ved tegnet — (minus) og opgaven 
skrives under formen :

a — b = c

eller (sml. 11): a — b = (a — b).

Tallet a kaldes minuend, b subtrahend, c eller (a — b) rest 
eller differens.

Betingelsen for muligheden af opgavens losning er: a > b, da 
man ikke i den naturlige talrække kan finde noget tal, som tillagt 
et storre tal gir et mindre.

17. Af a — b — (a — b) 
følger efter definitionen paa subtraktion:

(a — b) + b = a

Hvis man altsaa fra et tal a subtraherer et tal b og til 
det udkomne adderer det samme tal, biir det oprindelige tal a 
uforandret.

18. Paa lignende maade faar man;

(a + b) — b = a;

thi subtraktor b er netop det tal, som tillagt resten a gir minuenden 
(a + b). Dette udtales:

Hvis man til et tal a adderer et andet tal b og fra, det 
udkomne subtraherer det samme tal, biir det oprindelige tal a 
ilforandret.

19. I stedet for at subtrahere et tal fra en sum, kan man 
subtrahere tallet fra en af dens addender'.

(a + b) — c =- a + (b •— c)
Ifølge definitionen paa subtraktion betyder (a + b) — c, at 

man skal finde et tal, som tillagt c gir (a + b); dette tal er 
a + (b — c) ; thi ifølge (17) har man:

a + (b — c) + c = (a + b).
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20. Hvis man i (19) sætter c = b, faar man:
(a + b) — b = a + (b — b)

Nu er ifølge (18) (a + b) — b = a, altsaa :
a + (b — b) = a (16)

Tallet (b — b) adderet til a lader a uforandret; det inde
holder altsaa ingen enheder og betegnes (sml. 1) med 0:

(b — b) = (c — c) =....= 0
Heraf sees, at 0 kan udtrykkes paa uendelig mange maader.

21. Istedet for at subtrahere en sum fra et tal, han man 
fra tallet subtrahere den ene addend og fra det udkomne den 
anden addend:

a — {b —|— c) = (a — b) — c

Den søgte rest maa være (a —• b) —■ c, thi:
[(a — b) — c] 4- (b c) = {[(a — b) — c] 4- c } 4- b (12) og (14).

— (a — b) 4-b = a (17).

22. I stedet for at subtrahere en differens fra et tal, kan 
man fra tallet subtrahere minuenden og til det udkomne addere 
subtrahenden.

a — (b — c) = (a — b) 4~ c

Den søgte rest maa være (a — b) 4~ c, thi:
[(a — b) + c] + (b — c) = {[(a - b) + c] + b) — c ifølge (19)

= {[(a — b)-f-b] + c} — c (13)

= (a — b) 4-b (18)

= a O7)

23. Naar man benytter (14) og erindrer, at (a — b) = a —• b 
(16), kan man opstille felgende ligninger:

a 4- (b 4- °) = a 4- b 4- c ifølge (14)

a 4~ (b—c) = a 4~ b — c (19) og (14)

a — (b4-c)=a — b — c (21) og (16)

a — (b — c) = a — b 4- c (22) og (16) 
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Af de to forste ligninger ser man, at;
En parenthes med fortegnet, plus lian udelades uden videre- 

De to sidste ligninger viser, at:
En parenthes med fortegnet minus opløses, idet alle fortegn 

inde i parenthesen forandres til det modsatte, altsaa plus til 
minus og minus til plus.

Hvorledes disse sætninger udvides til at gjælde parentheser, 
der indeholder flere end to tal forbundne med plus og minus, sees 
af følgende eksempel:

a — (b-|-c — d) = a — [(b 4“ c)— d] (14)

= a — (b 4- c) + d (22)

= E — b —c + d (21)

24. Differensen af to summer er Ug summen af de diffe
renser, som fremkommer ved at subtrahere subtrahendens fførste 
addend, fra minuendens første addend, subtrahendens anden 
addend fra minuendens anden addend etc:

(a 4~ b 4~ c) — (x 4-y 4~ z) = (a — x) 4~ (b — y) 4- (c — z)

Thi: (a —x) 4-(b--y) 4-(c — z) 4-(x 4-y 4-z)

= (a — x) 4- x 4- (b — y) 4- y 4- (c — z) 4- z (13)

= a 4- b 4- c (17)

Paa denne sætning grundes den praktiske methode for subtrak
tion af flersifrede tal.

25. Naar man fra hvert af to lige store tal subtraherer 
lige meget, biir de udkomne differenser lige store.

a = b 
c = d 

(a —• c) = (b — d)

Thi indsættes i (a — c) — (a — c)
paa høire side a = b og c = d, faar man: (5)

(a — c) = (b — d).
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26. Naar man fra det største af to tal, subtraherer lige 
meget som fra det mindste, biir differensen størst, hvor minuen
den er størst.

a > b
c = d

(a — c) > (b — d)

Da a > b er ifolge (16) : (a — b) = k = et tal i talrækken .
Da c = d, har man : (c — d) = o (20)
Deraf følger: (a — b) — (c — d) = k — o = k (25)

Differensen k er et tal i talrækken, hvilket kun er muligt, 
naar:

(a—b) > (c— d) (16)

27. Læses sætningerne i (26) omvendt o: fra høire mod
venstre, har man:

b < a
d = c

(b — d) < (a — c)
Naar man altsaa fra det mindste af to tal subtraherer 

lige meget som fra det største, biir differensen mindst, hvor 
minuenden er mindst.

28. Naar man fra det ene af to lige store tal subtraherer 
mere end fra det andet, biir differensen mindst, hvor subtra
henden er størst :

a = b 
c > d 

(^^ej^~(b — d)

Da c > d, er som i (26) c — d = k= et tal i talrækken:
Nu er a = b

c — d k (16)
(a — c) = b — (d -f- k) (25)

= (b — d) — k (22)
Af definitionen paa subtraktion følger da :

(b — d) = (a — c) -|- k
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og ligeledes: (b — d)— (a — c) = k, hvoraf som i (26):
(b — d) > (a — c) 

eller : (a — c) < (b — d)

29. Læses sætningerne i (28) omvendt:

b = a
d < c ■ 

(b — d) > (a — c)

har man:
Naar man fra det ene af to lige store tal subtraherer 

mindre end fra det andet, biir differensen størst, hvor subtra
henden er mindst.

30. Naar man fra det største af to tal subtraherer min
dre end fra det mindste, biir differensen størst, hvor minuenden 
er størst og subtrahenden mindst:

a > b 
c < d 

(a — c) > (b — d)

a > b b = b
c = c c < d

(a — c) > (b — c) (26) (b — c) > (b — d) (29)
Altsaa: (a — c) > (b — d) (9)

Multiplikation.

31. Tænker man sig et tal a oplost i sine enheder 

a= 1 4 1 + 1 -I- , ■ , . +1, 
a gange

og tænkes hver enhed erstattet med et andet tal b: 

b + b + b+ .... I - b, 
a gange

findes summen ved »multiplikation.«
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Definitionen paa denne regningsart blir altsaa:
At multiplicere et tal b med et andet tal a er at finde den 

sum, som fremkommer ved at sætte det første tal som addend 
saa mange gange, som det andet indeholder enheder.

Tallet b, som multipliceres eller gjentages som addend, kaldes 
multiplikand', tallet a, som angir, hvor mange gange multiplikanden 
skal sættes som addend, kaldes multiplikator. Den sogte sum 
kaldes produkt og skrives under formen a. b (udt. a gange b), 
simplere ab eller, naar man udtrykkelig vil betegne produktet som 
ét udregnet tal (ab).

Man har altsaa:

b + b 4- b 4- b = ab
a gange

Multiplikator bor altid skrives først *).

32. Hvis man i ligningen:
b + b 4- b 4- • • • • b = ab

a gange
udtager en enhed af hver addend, faar man a enheder, som sam
menlagt gir tallet a; dette kan gjentages saa mange gange, som der 
findes enheder i b; adderes de fremkomne tal, gaar ovenstaaende 
ligning over til:

a 4- a 4- a 4“............. 4~ a — ba
b gange

Man faar altsaa:
b 4- b 4~ b 4- . . . + b = a 4~ a 4 a 4~~ • ■ • • 4~ a 

a gange b gange
eller: ab = ba

*) Denne regel, der ligefrem dikteres af sprogbrugen (a. b — a gange b 
o: b taget a gange), synes sædvanligvis kun at overholdes, naar 
multiplikator er et opgivet tal, t. eks.: a + a + a = 3a, medens: 
a + a 4- a + ... a i almindelighed skrives ab ; dette er kun berettiget, 

b gange
naar a. b udtales b gange a, en altfor unaturlig læsemaade til at 
kunne vinde indgang.
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Dette gjøres anskueligt paa følgende maade :

a gange
11 =
1
1 , { b gange

a

Altsaa faaes: ab
b gange

Man ser heraf, at et produkt biir uforandret, om multiplikator 
og multiplikand ombyttes ; paa grund heraf har man givet dem en 
fælles benævnelse: faktorer. Ovenstaaende sætning kan da udtales:

Faktorernes orden er ligegyldig.
33. Erstattes i (32) enheden overalt med tallet c faar man 

ifolge definitionen paa multiplikation :
(ab) . c — c4e4c4...4c

+ c 4- c 4- c 4. . . 4- c
+............................... b gange

ae
4- ac 
+ •

4-04-04-04-.. 4- c 4- ac
a gange

Adderes vertikalt, faar man til venstre:
bo 4- be 4- be 4- ... 4- be = a . (be) 

a gange
og til høire:

ac 4- ao 4- ae 4- ... ae = b . (ac) 
b gange

Man faar altsaa:
(ab) . c = a . (be) = b . (ac) 

Da (ab) . c = c , (ab) (32)
kan man skrive:

a . (be) = b . (ac) = 0 . (ab)
= a . (ob) = b . (ca) = c . (ba) (32)
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Sætningen (32) om, at faktorernes orden er ligegyldig, er 
saaledes udvidet til at gjælde for 3 faktorer. Noiagtig paa samme 
maade kan den udvides til at gjælde for et vilkaarligt antal fak
torer.

34- Vi fandt i (33):
(ab) . c = a . (bc) = b . (ac)

Denne sætning kan udtales :
Et tal c multipliceres med et produkt (ab) ved at multipli

cere tallet med produktets ene faktor og det udkomne med den 
anden faktor.

35. Vi fandt videre i (33) 

a . (be) = b . (ac) = c . (ab) 

Denne sætning kan udtales :
Ft produkt (bc) multipliceres med. et tal a ved at multipli

cere produktets ene faktor med tallet, og det udkomne med den 
anden faktor

36. En stim multipliceres med et tal ved at multiplicere 
hver af addenderne med- tallet og addere de udkomne produkter.

a . (b 4- c) = ab 4- ac

Ifølge definitionen paa multiplikation har man : 
a . (b + c) = (b + c) + (b + c) + . . ■ . + (b + c) 

a gange
= (b 4- b 4- • • ■ • + b) 4- (c 4 c 4 ■ ■ • ■ 4 c) (1$) 

a gange a gange
= ab 4- ac

Beviset fores paa samme maade, om summen indeholder mere 
end 2 addender.

37. Ombyttes i (36) faktorernes orden, faar man følgende 
sætning:

Et tal multipliceres med en sum ved at multiplicere tallet 
med hver af addenderne og addere de udkomme produkter:

(b 4- c) . a = ba 4- ca
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38. Skrives de i (36) og (37) indeholdte ligninger omvendt, 
alts aa:

ab 4 ac = a (b 4 c) 
og ba 4 ca = (b 4 c) . a

kan man udtale folgende sætning:
Summen af flere produkter med en fælles faktor er lig pro

duktet af de forsly ellige faktorers sum og den fælles faktor.

39. To summer multipliceres ved at multiplicere hver ad
dend i den ene med hver addend i den anden og addere de ud
komne produkter:

(a 4 b 4- c) . (x + y) — ax 4 bx 4 cx ay 4 by 4- cy

Thi (a 4 b 4 c) . (x 4 y) = (a 4 b 4 c) . x 4 (a 4 b 4 c) . y (36)
= ax 4- bx 4 cx 4 ay 4 by 4 cy (37)

40. En differens multipliceres med et tal ved at multipli
cere minuend og subtrahend med tallet og subtrahere det sidste 
produkt fra det forste'.

a . (b — c) = ab — ac

Beviset føres som i (30), eller som følger:
a . (b — c) 4 ac = a . [(b — c) 4 c] (38)

= ab (17)

Deraf faaes ifølge definitionen paa subtraktion :

a . (b — c) — ab — ac

41. Ombyttes faktorernes orden, faar man:
Et tal multipliceres med en differens ved at multiplicere 

det med minuenden og dernæst med subtrahenden og subtrahere 
det sidste produkt fra det- første :

(b — c) . a — ba — ca

42. Produktet af 2 differenser er lig produktet af begge 
minuender miuus produktet af første minuend og anden subtra



hend minus produldet af anden minuend og første subtrahend 
plus produktet af begge subtrahender:

(a — b) . (x — y) — ax — bx — ay 4- by

Thi (a — b). (x — y) = (a — b). x — (a — b) . y (40) 
= (ax — bx) — (ay — by) (41) 
= ax— bx — ayby (23).

43. Af det foregaaende fremgaar, at alle sætninger i multi
plikationslæren støtter sig paa sætningerne 
(32): ab — ba
og (36): a (b 4 c) = ab 4- ae,
medens disse to sætninger direkte fremgaar af definitionen paa 
multiplikation.

44. Naar hvert af to lige store tal multipliceres med lige 
meget, blir de udkomne produkter lige store:

a = b 
c = d 

(ae) = (bd)

Satsen fremgaar ved at indsætte a = b og c — d paa høire 
side i (ac) =(ae)

45. Multipliceres det største af to tal med lige meget som 
det mindste^ blir produktet størst, hvor den ene faktor er størst: 

a > b 
c = d 

ca > db

Som i (28) kan man skrive:
a = b + k, hvor k er et tal i talrækken 
c - d

ca = d (b +’k) (44)
= db + dk (36)

ca — db = dk = et tal i talrækken.
ca > db (sml. 26).
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46. Læses sætningerne i (45) omvendt:

b < a 
d = c 

db <Z ca,
har man :

Naar det mindste, af to tal multipliceres med lige meget 
som det største, l)lir produktet mindst, hvor den ene faktor er 
mindst.

47. Naar det største af fo tal multipliceres med et større 
tal end det mindste, biir produktet størst, hvor begge faktorer 
er størst-.

c > L 
ca > db

a > b 
c = c 

ea> cb

c>d
b = b 

bc ;> bd 
cb > db

ca > cb

(45) 
(32) 
(9).

48. Naar et hvilketsomhelst fal multipliceres med nul, biir
produktet nul'.

O . a = O
O . a = (b — b). a (20)

= ba — ba (37)
= O (20)

49. Naar et produkt er dannet ved gjentagelse af den samme 
faktor, udtrykker man det kortere ved at skrive faktoren én gang 
og oventil til hoire et tal, som angir, hvor mange gange faktoren 
er gjentaget i produktet; man skriver altsaa:

a . a . a. ...a» —r a 
n gange



XXII

Udtrykket an kaldes en potens^ Den til produktets dannelse 
gjentagne faktor kaldes potensens rod-, og det tal, som angir, hvor 
mange gange faktoren er gjentaget potensens eksponent. Man ud
taler a11: a ophøiet i nte potens eller nte potens af a; 2d™ potens 
kaldes kvadrat, 3die potens kubus; at ophoie et tal i 2d™ potens 
kaldes at kvadrere, at ophøie det i 3die potens at kubere tallet. 
De tal, man faar ved at kvadrere tallene i den naturlige talrække, 
kaldes kvadrattal", ved at kubere dem faar man kubiktallene.

50. To potenser med samme rod multipliceres ved at be
holde den fcelles rod og addere eksponenterne:

Thi ifølge definitionen er: 
un n + pa . a^—a.a...a.a.a...a=a.a.a...a=a

n gauge p gange n + P gange

51. Efter definitionen paa potens har man:

n n + 1a , a — a . a. a .... a — a . a ♦ a .. . .a = a
■ 

n gange n -p 1 gange

Man ser heraf, at det i potenslceren er naturligt at definere 
a som a ophøiet i første potens:

•i <>n = n1 n" = ? + 1 a . a a . a — a

Multiplikationen af en potens med potensens rod fores nemlig 
derved ind under den almindelige lov for multiplikation af potenser 
med samme rod (50).

52. Enhver potens af nul er lig nul:

0" = 0

Af den i (51) indførte skrivemaade følger, at O1 har betyd
ningen 0.
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O2 = O . O = (a — a) . (b — b) (20)
= [(ab — ab) — ab] -|- ab (42)
= (0 — ab) ab (20)
= 0 (17)

Videre faar man:
O3 = 02 . 0 (51)

= 0.0 = 0 (52)

Ved at fortsætte paa samme maade faar man:

04 = 0, 06 = 0,.........0n = 0.

53. Lovene for summers og differensers ophoielse i potenser 
fremgaar ligefrem af definitionen paa potens; sætningerne (39) og (42) 
kommer derved til anvendelse).*

54. Den praktiske methode for multiplikation af flersifrede 
tal støtter sig paa sætningerne (36) og (39).

*) Den nærmere udførelse og udtalen af sætningerne forbigaaes her af 
mangel paa plads.

Division.

55. Hvis man i ligningen:
b . c = a

betragter b og c som givne tal, findes det tredie tal a, som vi oven
for har seet, ved multiplikation. Er derimod b og a givne tal, biir 
opgaven at finde det tal, som multipliceret med b gir a som produkt.

Denne opgave løses gjennem ^division«.
Man faar altsaa følgende definition:
At dividere et tal a med et andet tal, 1) er at finde et tredie 

tal, som multipliceret med det andet gir det første.
Opgaven skrives under formen : a : b — c (udt.: a divideret 

med b lig c) eller (sml. 11) :

a : b = (a : b)

Tallet a kaldes dividend, b divisor og c eller (a: b) kvotient.
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56. Af (55) sees, at ligningen:
b . c — a 

forer til: a : b = c

Ligeledes følger af definitionen paa division, at dersom : 

a : b = c, 
maa ogsaa: b . c = a.

57. Betingelsen for, at regningen a : b kan udfores, er, at der 
i den naturlige talrække findes et tål c, som multipliceret med b 
gir a som produkt. I dette tilfælde siges b at gaa op i a eller 
at være et maal for a; a siges at være delelig med b eller at være 
et multiplum af b.

58. Af: a : b = (a : b)
faar man ifølge definitionen paa division:

b . (a : b) = a

Naar altsaa et tal divideres med et andet tal, og det ud
komne multipliceres med det samme tal, biir det oprindelige tal 
uforandret.

59. Ligeledes faar man af:

b . a — (ba)

at: (ba) : b — a (56)

Naar altsaa et tal a multipliceres med et andet tal b og 
det udkomne divideres med det samme tal, biir det oprindelige 
tal uforandret.

Denne sætning kan ogsaa udtales:
Naar et produkt divideres med sin ene faktor, biir kvotienten 

lig den anden faktor.

60. Et produkt divideres med et tal ved at dividere den 
ene faktor med tallet og multiplicere det udkomne med den anden'.

ab : c = a . (b : c)
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Ifølge definitionen paa division betyder ab : c, at man skal finde 
et tal, som multipliceret med c gir ab; dette tal er

a . (b : c), thi:
c . [a . (b : c)] = a . [c . (b : c)] (35)

= a.b (58).

61- Et tal divideres med et produkt ved at dividere tallet 
med den ene faktor og det udkomne med den anden faktor:

a : b . c = (a : b): c = (a : e): b

Som i (60) har man nemlig:

b . c . [(a; b): c] = b . (a : b) = a (58)

Ligeledes har man:
b . c . [(a : c): b] = c . b . [(a : e): b] (32)

= c . (a : c) = a (58)
62. Sætningen :

(a : b): c — (a : c) : b (61) 
kan udtales :

Naar et tal skal divideres med et andet tal og det udkomne 
med et tredie, kan divisionen foregået i omvendt orden.

63. Et tal divideres med en kvotient ved at dividere tallet 
med dividenden og multiplicere det udkomne med divisvr, eller:

ved at multiplicere tallet med divisor og dividere det ud
komne med dividenden:

a : (b : c) = c . (a : b) — ca: b

Som i (60) har man nemlig:

(b : c) . [c . (a : b)] = (a : b) . [(b : c) . c] (35)
= (a:b).b (32), (58)
= a (32), (58)

Dernæst har man:
c . (a : b) — ca : b (60).
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64. En sum divideres med et tal ved at dividere hver 
addend med tallet og addere de udkomne kvotienter:

(a 4- b): c = (a: c) 4- (b : c)

65. En differens divideres med et tal ved at dividere min. 
nenden og subtrahenden hver for sig med tallet og subtrahere 
kvotienterne'.

(a — b): c — (a : c) — (b : c)

Beviserne af (64) og (65) fores som i (60).

66. Naar i en kvotient dividend og divisor multipliceres 
med samme tal, biir kvotienten uforandret'.

k . a : k . b = a : b

Som i (61) har man:

k . b . (a : b) = k . a

67. Naar i en kvotient dividend og divisor divideres med 
samme tal, biir kvotienten uforandret:

(a; k) : (b : k) = a ;b

(a: k): (b : k) = k . (a : k): k . (b: k) (66) 
= a b (58).

68. Naar hvert af to lige store tal divideres med lige 
meget, biir kvotienterne lige store'.

a = b 
c = d 

Ja ; c) = (b : d)

Satsen fremgaar ved at indsætte a = b og c = d paa høire side i: 

(a : c) = (a : c).

69. Naar det største af to tal divideres med lige meget 
som det mindste, biir kvotienten størst, hvor dividenden er størst'.
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a > b 
e = d

(a : c) > (b : d)

Som i (28) kan man skrive:

a = b -j-.k, hvor k er et tal i talrækken, 
c = d

(a : c) = (b + k): d (68)
= (b ; d) + (k : d) (64)

(a : c) — (b: d) = (k : d) = et tal i talrækken.
(a : c) > (b : d).

70. Læses sætningerne i (69) omvendt:

b < a 
d = c 

(b : d) < (a: c), 

har man altsaa:

Naar det mindste af to tal divideres med lige meget som 
det største, biir kvotienten mindst, hvor dividenden er mindst.

71. Naar det ene af to Uge store tal divideres med et større 
tal end det andet, biir kvotienten mindst, hvor divisor er størst:

a = b 
c > d 

(a : c) < (b : d)

Af a = b

folger:
d < c 

da < cb 
dc = cd 

(da : dc) < (cb : cd) 
(a : c) < (b : d)

(46)

(70)
(67)

72. Læses sætningerne i (71) omvendt:
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b = a 
d < c 

(b : d) > (a : c)
har man altsaa':

Naar det, ene af to lige store tal divideres med et mindre 
tal end det andet, blir kvotienten størst, hvor divisor er mindst.

73. Naar det største af to tal divideres med et mindre 
tal end det mindste, biir kvotienten størst, hvor dividenden er 
størst og divisor mindst:

a > b 
c c d 

(a : c) > (b : d)

a > b b = b
c = c c < d

(a:c)>(b:c) (69) (b:c)>(b;d) (72)
(a:c)>(b:d) (9).

74. Naar nul divideres med et hvilketsomhelst tal, biir
kvotienten nul:

O : a = O

Thi O . a = O for alle værdier af a (48).

75. En division af et tal a med nul kan ikke udføres.
Man kan nemlig ikke finde noget tal i talrækken, som multipli

ceret med divisor 0 gir dividenden a, da ethvert tal multipliceret 
med nul g'ir produktet nul (48).

76. Naar saavel dividend som divisor er nul, biir kvo
tienten ubestemt.

Man kan nemlig ikke i almindelighed angive noget bestemt tal, 
som multipliceret med divisor O gir dividenden 0, da dette gjælder 
for et hvilketsomhelst tal (48).
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77. To potenser med samme rod. divideres ved at beholde 
den fcelles rod og subtrahere eksponenterne:

an : ap = a’

Thi:

Ligeledes

P n — p (n —p)+p<1 . cl cl (50)
(17)

(51)n . „n — 1U . <1 — 21

78. Da ifølge definitionen paa division:

n11 • n11 i cl . cl = 1

medens man ved at anvende sætningen i (77) ogsaa for tilfældet 
n — p faar: 

er det naturligt i potenslæren at betragte a° som et tegn for en
heden (sml. 51), skjønt a° i og for sig ingen betydning har, da det 
ikke kan føres ind under den almindelige definition af begrebet 
potens. Ved i potenslæren at erstatte enheden med udtrykket a° 
opnaar man altsaa at tillægge sætning (77) betydning ogsaa for det 
tilfælde, at n = p.

79. Nul ophøiet i nulte potens er ubestemt.
Man har nemlig:

O0=o(n-n) (20)
= 0“ : 0n (77), (78)
= 0:0 z(52)
= ubestemt (76)

Tals deielighed.

80. Dersom a ikke er et multiplum (sml. 57) af b, kan 
regningen a : b ikke udføres, idet man ikke i den naturlige talrække 
kan finde noget tal, som multipliceret med b gir a som produkt.
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I dette tilfælde kan man imidlertid altid i talrækken finde et tal k 
saaledes, at: bk < a, medens det næste tal i den naturlige talrække 
(k -j- 1) med b gir et produkt:

b . (k 4- 1) > a

Da a < bk, kan subtraktionen: a — bk udfores (16); man 
finder en rest r, som altid er mindre end divisor b:

Naar: a — bk = r og b . (k 4- 1) > a > bk

vil: r < b

Af: a < bk 4- b
felger: a — bk < b (27)

a — bk = r 
r<b (8)

Tallet k kaldes den ufuldstændige kvotient og r divisionens rest.

81. Naar et tal b gaar op i et andet tal a, gaar det og
saa op i ethvert multiplum af dette:

Da divisionen a : b skal gaa op, kan man skrive: 
a : b = k = et tal i talrækken.

Et vilkaarligt multiplum af a kan skrives under formen: m . a, 
hvor m betegner et vilkaarligt tal i talrækken. Man skal bevise, 
at divisionen : m . a : b gaar op.

Nu er : m . a : b = m . (a : b) (60)
= m . k

Da saavel m som k er tal i talrækken, maa ogsaa deres pro
dukt være et tal i talrækken ; b gaar altsaa op i m . a (57).

Denne sætning kan ogsaa udtales:
Naar et tal gaar op i én faktor af et produkt, gaar det op i 

produktet.

82. Omvendt: Naar et tal ikke gaar op i et produkt, 
gaar det keller ikke op i nogen af produktets faktor.

Gik det nemlig op i nogen af faktorerne, maatte det ogsaa 
gaa op i produktet (81), hvilket strider imod forudsætningen.
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83. Naar et tal a gaar op i et andet tal b, og dette i et 
tredie tal c, gaar a op i c.

Da ifølge forudsætningen b er et multiplum af a, og c et 
multiplum af b, kan man, naar kT og k2 betegner tal i den natur
lige talrække (sml. 81) sætte:

b = ^ . a 
c — k2 . b

— kg . k, . a = (k2.ki).a

Da kg . kL ogsaa betegner et tal i talrækken, er c et multiplum 
af a, eller: a gaar op i c.

84. Naar et produkt b . c gaar op i et tal a, gaar enhver 
af produktets faktorer op i tallet.

Da a ifølge forudsætningen er et multiplum af b . c, har man, 
naar k betegner et tal i talrækken:

a = k . (b . c)
= (k . c) . b = (k . b). c (33)

Da k, b og c er tal i talrækken, gjælder det samme om 
(k . c) og (k.b); a er altsaa et multiplum saavel af b som af c, 
eller: faktorerne b og c gaar op i a.

85. Omvendt: Naar et tal b ikke gaar op i et andet tal 
a, kan heller ikke et multiplum af det første gaa op i det andet.

Gik nemlig et multiplum af b, t. eks. (k . b) op i a, maatte 
ifølge (84) saavel k som b gaa op i a, hvilket strider imod forud
sætningen.

86. G-aar et tal m op i to andre tal a og b, gaar det 
ogsaa op i deres sum og i deres differens.

Da a og b ifølge forudsætningen er multipla af m, kan man, 
naar kt og k2 betegner tal i. talrækken, skrive:

a = kx . m 
b = k2 . m
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Deraf faaes:

og

(a -|- b) = kj . m + k2 . m (15)
= (k1 + k2).m (38)

(a — b) = kxm— k2m (25)
= (ki — k2) • m (40)

Da nn saavel (k} 4-k2) som (kt —k2) (under forudsætningen 
a > b) er tal i talrækken, er altsaa (a 4- b) og (a — b) multipla af 
m, eller: m gaar op i (a 4- b) og i (a — b).

87. Da man har a : a = 1 og a : 1 = a, er altsaa ethvert tal 
deleligt med sig selv og med enheden; et tal, som ikke er deleligt 
med andre tal end tallet selv og enheden, kaldes primtal. I mod
sætning til primtal kaldes de ovrige tal delelige tal.

88. Ethvert deleligt tal kan fremstilles som el produkt af 
primtal.

Er nemlig a et deleligt tal og p1 det mindste tal, som gaar op 
i a, kan man, naar kx betegner kvotienten af a : pX) skrive:

a = k1.pi;

px maa være et primtal, da det i modsat fald vilde være deleligt 
med et tal mindre end px, som ifolge (8J) maatte gaa op i a; 
dette strider imidlertid imod den forudsætning, at px skulde være 
det mindste tal, som gaar op i a.

Paa samme maade faar man, dersom p2 betegner det mindste 
tal, som gaar op i k1; og k2 betegner kvotienten:

Endvidere:
ki — k2 . p2 
ka = ks • Ps

kn — 2 — kn — 1 ■ Pn — 1 

kn — j = 1 . pn .

Man kan nemlig fortsætte, til man kommer til en kvotient
kn_2, som ikke kan deles, altsaa selv er et primtal pn.
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Ved indsætning faar man:
a = Pn .pn-i...........p3 .p2 . plt 

hvor alle p er primtal.
Tallet a siges at være opløst i sine enkelte faktorer eller 

primfaktorer. Flere af disse eller samtlige kan være lige store.

89. I beviset for sætningen i (88) er samtidig den praktiske 
methode for et tals oplosning i primfaktorer angivet; man søger det 
mindste primtal px, som gaar op i det givne tal, udfører divisionen, 
soger det mindste primtal p, >p1( som gaar op i kvotienten etc.

Hvis man forgjeves har forsøgt at dividere et tal a med alle 
primtal mindre end et tal p, som er saa stort, at:

P . P > a, 
maa a selv være et primtal. Thi skulde et tal Pj > p gaa op i a 
og t. eks. give kvotienten k, vilde man faa:

Pi • k = a,
hvor k < p, da pT>p; men da maatte k gaa op i a (84), hvilket 
strider mod den forudsætning, at a ikke er deleligt med noget tal 
mindre end p.

90. Et tal, som gaar op i flere givne tal, kaldes et fælles 
maal for disse.

Naar man ved en division a: b faar en rest r, vil ethvert 
fælles maal for a og b ogsaa være maal for (a: gaa op i) r'.

Man har a — bk = r (sml. 80)
Et tal, som gaar op i b, gaar ogsaa op i bk (81) og altsaa 

i r (86).

9L Det største fælles maal for to tal a og b findes paa føl
gende maade:

Det mindste af de to givne tal divideres i det største; faar man 
derved en rest, divideres denne i den foregaaende divisor: faar man 
atter en rest, divideres denne i den foregaaende. Saaledes fort
sættes, til divisionen gaar op; den sidst anvendte divisor vil da være 
det største fælles maal for de givne tal.

$ &
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Er t. eks. a > b. faar man nemlig paa denne maade, naar 
kx, k2 . . ,kn betegner de ved divisionerne fremkomne ufuldstændige 
kvotienter og r^ r2 . . . ,rn_i, 0 de fremkomne rester, folgende 
ligninger:

a = bk( + rx 
b = r^k2 4- r2 

V = r2^3 “b r3

rn - 3 = rn - 2 ^n-1 4" rn — 1 

rn _ o = rn _ J kn.

At divisionen tilsidst maa gaa op er klart, da resterne biir 
mindre og mindre (80) og altsaa tilslut maa blive 0.

At den sidst anvendte divisor rn_i maa være et fælles maal 
for a og b fremgaar af ovenstaaende ligninger; da nemlig rn_j gaar 
°P i rn-2, ™ Tn-! ogsaa gaa op i rn _2 • kn-i + rn_i = rn_3 
(86); paa samme maade indsees, at rn_4 maa gaa op i rn_4, . . . . 
b og a.

At rn _ i er det største fælles maal for a og b fremgaar deraf, 
at et fælles maal for a og b ogsaa maa være maal for r1 (90), 
altsaa ogsaa for r2, r3 . .. . rn_2, rn_|; men det største tal, som 
gaar op i rn_4, er rn_4 selv.

92. Dersom rn_i=l, har altsaa de givne tal a og b kun 
det selvforstaaelige fælles maal 1 ; a og b siges da ikke at have 
noget fælles maal og kaldes indbyrdes primtal.

93. Dersom et tal b gaar op i et produkt c. a, med hvis 
ene faktor a det er indbyrdes primtal, maa det gaa op i den 
anden faktor c.

Er t. eks. a > b, dannes som i (91):

a = bkt r1
b = rxk2 4- r2



XXXV

Da a og b or indbyrdes primtal, er rn_1= 1 (92); man faar 
altsaa tilslut:

rn — 3 = rn — 2 ■ — 1 4" 1

Multipliceres overalt med c, faar man ligningerne: 
c . a = c . bki -p c . rj 
c . b = c . q k2 + e . r2

C • rn - 3 = c • rn - 2 • kn - 1 + C

Da b ifølge forudsætningen gaar op i c . a og ifølge (82) gaar 
op i c . bkj, maa b ogsaa gaa op i c . a — c . bki = c . rj (86) 
paa samme maade indsees, at b maa gaa op i c . r2, c . r3, . . . . c . rn_ s, 
c . rn_2 og endelig i c.

94. Et tal, som er indbyrdes primtal med flere andre tal, 
gaar ikke op i deres produkt.

Er saaledes tallet a indbyrdes primtal saavel med b som med 
c, kan det ikke gaa op i b . c; da nemlig a og b er indbyrdes 
primtal, maatte i saa fald a gaa op i c (93), hvilket er umuligt, 
da ogsaa a og c er indbyrdes primtal; er a fremdeles indbyrdes 
primtal med d, kan det af samme grund ikke gaa op i (be) . d etc.

95. Da et primtal som følge af sin definition er indbyrdes 
primtal med alle tal, hvori det ikke gaar op, indsees, at (94) som 
undertilfælde indeholder følgende sætning :

Naar et primtal ikke gaar op i flere andre tal, gaar det 
heller ikke op i deres produkt.

96. Heraf følger umiddelbart :
Naar et primtal gaar op i et produkt, gaar det op i mindst 

én af faktorerne.
Thi gaar det ikke op i nogen af faktorerne, kan det- ifølge 

(95) heller ikke gaa op i produktet.

97. Et deleligt tal kan kun paa én maade opløses i prim
faktorer.
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Ved paa den i (88—89) angivne maade at opløse tallet a i 
primfaktorer fandt vi:

a = Pi . p2 . . . . pn _ i . pn

Skulde nu a ogsaa kunne opløses paa en anden maade i prim
faktorer, vilde man kunne sætte : a = q2 . q2.........qm.

I saa fald maatte liver af faktorerne i produktet qi . . . . qm, 
t. eks. qi gaa op i a = pi. . . . pn (84); men da maatte q2 gaa op 
i en af p’erne, t. eks. i pj (96); da imidlertid baade qj og pj er 
primtal, maatte i saa fald;

qi = pi-

Paa samme maade indsees, at man maatte liave;

92 = P2

Qm — Pn-

98. Naar et tal b gaar op i et andet tal a, maa det 
første tals primfaktorer samtlige findes blandt det andet tals.

Har man fundet: a = pj . p2 . . . pm . . . pn 
b = qi . q2 • • • qm,

saa maa, da b gaar op i a, liver af faktorerne i q; . . . qm, t. eks. 
qj, gaa op i a = pi . . . . pn, altsaa i en af faktorerne, t. eks. i pß 
deraf folger som i (97): qi — pi

Paa samme maade faaes: q2 — p2

Qm = Pm*

99. Naar flere tal gaar, op i et og samme tal, kaldes dette 
et fælles multiplum for de givne tal. Størst interesse har det 
mindste fælles multiplum. For at finde dette opløses alle de givne 
tal i sine primfaktorer; man danner et produkt, som indeholder 
hver af disse . det største antal gange, som det indeholdes i noget 
af de givne tal; ifølge (8.1) vil man da faa et produkt, hvori alle 
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de givne tal gaar op, og ifølge (98) vil ingen faktor være overflødig; 
det fundne fælles multiplum er altsaa det mindste.

100. Skal man finde det største fælles maal for flere end 
to tal, er det simplest at opløse de givne tal i sine primfaktorer 
og danne et produkt af de faktorer, som findes i samtlige givne 
tal, hver taget saa ofte, som den forekommer i det tal, som inde
holder dec det mindste antal gange. Det fundne produkt vil da 
ifølge (81) være et fælles maal for de givne tal og ifølge (98) være 
det største.

101. To eller flere tal, som ikke har nogen fælles faktorer, 
maa følgelig være indbyrdes primtal (92).

102. Har man flere tal fa, b, c . . .), som er indbyrdes 
primtal med hvert af flere andre tal (x, y, z . . J saa vil pro
duktet af de første tal være indbyrdes primtal med produldet af 
de sidste.

De to produkters primfaktorer er nemlig alle forskjellige (101).

103. I (i02) indeholdes som undertilfælde (naar nemlig 
a = b - c = . . — og x = y = z . . . .) :

Naar to tal er indbyrdes primtal, er ogsaa alle potenser 
af dem indbyrdes primtal.

Talomraadets udvidelser.

104. I subtraktionslæren saa vi (16), at man ikke i den 
naturlige talrække kunde finde noget tal c, som tillagt b gav a, 
saa snart i subtraktionsstykket a — b minuenden a var mindre end 
subtrahenden b. Paa samme maade saa vi i (57), at man ikke kunde 
finde noget tal i den naturlige talrække, som multipliceret med b 
gav a, dersom i divisionsstykket a : b dividenden a ikke var et multi
plum af divisor b. Dette viser den naturlige talrækkes uiilstræk- 
kelighed til løsning af de opgaver, hvortil dens tal gir anled
ning. Man biir derfor nødt til at udvide talrækken ved indlem
melse i den af nye tal, som er skikkede til at løse saadanne opgaver.
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Paa denne maade indser man, at de nye tal. fremkommer lige saa 
naturlig af trangen til at udtrykke sig som den oprindelige talrække. 
Skal nu de nye tal med. rette og uden at bevirke selvmodsigel
ser kunne indlemmes i den naturlige talrække, maa man stille 
den fordring til dem, at de maa opfylde alle de samme love, 
som i det foregaaende er udledede for den naturlige talrækkes 
tal; ligeledes skal alle for disse opstillede definitioner vedblive 
at gjælde for de nye tal. Naar en regning er udført med de 
nye tal overensstemmende med disse love, staar det blot tilbage 
at undersøge betydningen af det regningsresultat, hvortil man 
er kommet, i overensstemmelse med de nye tals definition.

Man fores naturlig til vedblivende at udvide talomraadet paa 
denne maade, indtil man ikke længer støder paa nogen regning, 
hvis resultat ikke lader sig udtrykke ved de tal, som findes i den 
udvidede talrække.

Brøk.

IQ5. Vi vil først betragte de tal, som tjener til at give 
divisionen en betydning ogsaa i det tilfælde, at dividenden ikke er 
et multiplum af divisor.

Vi vil indføre betegnelserne . — som nye enheder

og vil derved forstaa størrelser^ hvoraf a, b . . . n tilsammen- 
tagne udgjør den oprindelige enhed. 1.

Ifølge denne definition har man altsaa:

a gange

Paa samme maade har man: l=b. =....= n .
b n

De nye enheder benævnes brøk-enheder og den oprindelige en
hed i modsætning til dem den hele enhed.

1 2 12To brokenheder af formen - skrives : — o: 2 . - = , tre af 
n n n n
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3 cl adem: — .... a af dem: —. Et udtryk af formen — benævnes en n n n
brøk', i modsætning dertil benævnes de hidtil behandlede tal Jiele 
tal. Tallet n, som staar under stregen (brøkstregen), og som 
ifølge definitionen betegner, hvor mange brøkenheder af formen 

— man maa tage sammen for at faa den hele enhed, kaldes brokens 
n
nævner', tallet over brøkstregen, der angiver, hvor mange brøkenheder 

af formen — brøken indeholder, kaldes brøkens tæller.
n

106 Af definitionen paa brok følger: 

ab n i
a b ' n

11 betyder nemlig a brøkenheder af formen —, altsaa: 
cl cl

all 1 1- ■ = — 4- — 4 ... + — — a . — =1 etc. a a a a a
a gange

107. Naar en brøk multipliceres med sin nævner, faar 
man tælleren som produkt:

a 
n . — = a n

Thi anvendes overensstemmende med (104) sætning (36), har 
man:

a gange

a /Il Ihn . — = n . ( — 4- — 4-. . . + - 1n \ n n n /
a gange

= 1 +1 + ...■ +1 =

, n n n
1 = 4- - • 4"n n n

a gange

a (106)
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108. Det er nu let at se, hvorledes de nye tal overensstem
mende med sin definition kan anvendes til at give en division be
tydning, hvor tallene i den naturlige talrække ikke længer strækker 
til. At dividere et tal a med et andet tal b var nemlig at finde 
et tredie tal, som multipliceret med b gav a som produkt. Man 
har nu:

, aa : b = — b

Thi: b . -'- = a (107) 
b

Paa samme maade er 1 : n = — da n. — =1 (105)
n n

109. Med en hvilkensomhelst brøkenhed — som grundlag kan n
man bygge op en ny talrække, fuldstændig svarende til den natur
lige række af hele tal, idet man i den nye række hver gang stiger 

med - ligesom man i den oprindelige steg med en enhed: n

1 2 3 n — 1 n n -J- 1 2n — 12n
n 1 n’ n ’ ’ ’ ' n ’ n ’ n ......... n ’ n

At denne og tilsvarende talrækker byggede op paa hvilkesom
helst andre brøkenheder virkelig kan siges at danne en udvidelse 

af den oprindelige talrække, ser man deraf, at — - . . . . - ---- -
n n n

danner en voksende talrække, som kan skydes ind i mellemrummet 

0— li den oprindelige; ifølge (106) er — selv lig 1; 
n + 1 2n — 1 
 • ■ ■  kan ligeledes skydes ind mellem 1 og 2; n----------- n----------------------------------------------------------- ’
2n , ,
— = 2n:2 (108) = 2 etc.

HO. Alle brøker, hvori tælleren er mindre end nævneren, og 
som altsaa er mindre end den hele enhed i værdi, kaldes egte 



XLI

brøker; de, hvori tælleren er større end nævneren, kaldes uegte. 
Brøker, som tilhører samme talrække, o: brøker med samme nævner, 
kaldes ensbenævnte (t. eks. de i ovenstaaende talrække indeholdte 
brøker); brøker med forskjellig nævner kaldes uensbenævnte.

III. Man kunde nu tænke sig, at man atter vilde blive nødt 
til at udvide talsystemet ved indførelse af nye enheder, naar man 
søger det tal, som multipliceret med et andet tal p gir brøkenheden

— o; naar man skulde udføre divisionen -: p. Man kunde da n n
1

indføre enheden----- ligesom tidligere men vi skal se, at man p-- n
kan hjælpe sig med de tal, som allerede er indførte. Vi skal 
bevise:

1 1 
- : p =----- n n . p

Ifølge definitionen paa brøkenheder maa man tage n . p brøken

heder af formen ---- for at faa enheden 1. Tager man nu blotn . p
p saadanne brøkenheder i stedet for n . p, danner man altsaa:

p.-----= -I - maa man atter tage n saadanne brøker for at faa 
n . p n . p

1 ; men det tal, hvoraf vi maa tage n for at faa 1, har vi kaldt 
(105). Vi har altsaa: —- = — eller: p . ^—= 

n n . p n n . p n

Det tal, hvormed man maa multiplicere p for at faa -- er altsaa: n

---- , som er en brokenhed af den allerede bekjendte art. n . p

112. Ifølge (104) skal de tidligere definitioner vedblive at 
gjælde for de nye tal. Definitionen af ligestorhed (sml. 2) kommer 
da til at lyde :
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To ensbenævnte brøker er Uge store, naar de indeholder det 
samme antal brøkenheder.

(3) og (4) omformes paa tilsvarende maade.

Addition og subtraktion af broker.

113- Tilsvarende til (11) faar man her følgende definition'. 
Qj 1)Ved at addere 2 brøker af ens benævning og — forstaaes 

at forene de i de to givne brøker indeholdte brøkenheder til en 
ny brøk af samme benævning.

a b a 4- b
Altsaa er: — 4- — =------n n n

Man adderer altsaa ensbenævnte brøker ved at addere 
tællerne og beholde den fælles nævner.

Førend vi kan udføre addition af uensbenævnte brøker, maa 
først et par læresætninger bevises.

114. En brøks værdi blir uforandret, naar dens tæller og 
nævner multipliceres med samme tal:

t p . t 
n p . n

I (111) fandt vi: = -- -' n n . p

Deraf folger (15): 
til 1 p p p
n — n + n + ' ’ ' ‘ + n — n . p n . p ‘ ‘ n . p — 

t gange t gange
t gange

P + P + ■•■•+ P= ' ------- — (113)n . p v
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115. En brøks værdi biir uforandret, naar dens tæller og 
nævner divideres med samme tal'.

t t: p
n n : p

(58)

med samme tal kaldes

t 
n

At dividere en broks tæller og nævner 
at forkorte broken.

Ü6. Den i (111) fundne ligning:

1 P 
n n . p

viser, at en brøkenhed af en given benævning kan omdannes til 
en brøk, hvis nævner er et hvilket somhelst multiplum af den 
oprindelige brøkenheds nævner.

117. Ved hjælp af (114) og (115) kan vi opstille folgende 
almindeligere sætning.

En brøk af en given benævning kan omdannes til en brøk, 
hvis nævner er et hvilketsomhelst multiplum af den oprindelige 
brøks nævner-, deu nye tæller kan enten findes ved at multipli
cere den nye nævner med den oprindelige tæller og dividere pro
duktet med den oprindelige nævner, 
eller ved først at dividere den nye nævner med den oprindelige 
nævner og multiplicere kvotienten med den oprindelige tæller:

t t. p : n t. (p : n) 
n ~ p p

t t. p t . p : n t . p : n
n n . p n . p : n p

_ t . (p : n) 
— p

(114), (115), (59)

(60)
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Da brøken — altid kan tænkes at være forkortet saa meget n
som muligt, vil t og n være indbyrdes primtal; skal den nye tæller 
blive et helt tal, maa altsaa n gaa op i p (93), eller: den nye 
nævner maa være et multiplum af den oprindelige.

118. Af (.117) folger, at flere brøker kan bringes til samme 
benævning ved at søge et fælles multiplum for samtlige nævnere 
og soge tællerne paa den i (117) angivne maade. Det simpleste 
er da at søge nævnernes mindste fælles multiplum (99).

119. Naar brøker af forskjellig benævning skal adderes, gjøres 
de om til brøker, hvis nævner er det mindste fælles multiplum af 
samtlige brøkers nævnere, og adderes da som ensbenævnte brøker 
(113). Nævnernes mindste fælles multiplum kaldes fællesnævner 
eller generalnævner.

120. Definitionen af ligestorhed kan nu anvendt paa hele tal 
og broker udtales mere almindelig:

To tal er lige store, naar de kan omdannes paa en saadan 
maade, at de kommer til at indeholde det samme antal hele 
enheder og det samme antal brøkenheder af samme benævning.

(3) og (4) omformes paa tilsvarende maade.

121. Den sætning, hvorpaa i læren om hele tal alle sætninger 
i additionslæren var byggede, nemlig sætningen om ligegyldigheden 
af addendernes orden, fremgaar her af definitionen af ligestorhed 
ganske som før (12). Alle sætninger i additionslæren kan nu, da 
de sætninger, hvorpaa de er byggede, er udredede for det tilfælde, 
at man har broker i stedet for hele tal, og da de fremkomne reg
ningsresultater er tillagte den betydning, som de ifølge definitionerne 
maa have for at opfylde lovene for hele tal, uden videre udvides 
til at gjælde for broker.

122 Man subtraherer to brøker ved at bringe dem til ens 
benævning, subtrahere tællerne og beholde den fælles nævner.

Denne og alle øvrige sætninger i subtraktionslæren støtter sig
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paa de tilsvarende sætninger i additionslæren og bevises aldeles som 
i læren om helo tal.

Multiplikation og division af braker.

123. Vi vil nu overensstemmende med, hvad der blev udtalt 
i (104) anvende lovene for hele tal paa brøkenheder, undersøge be
tydningen af de regningsresultater, hvortil vi paa den maade kom
mer, overensstemmende med brokenheders definition, og endelig til
slut paavise, at man af det vundne resultat kan udlede den sætning, 
der ligger til grund for multiplikationslæren, for derigjennem at 
godtgjøre, at regningen med de nye tal overensstemmende med 
lovene for de hele tal ikke føres til nogen modsigelse.

124. Vi gaar ud fra:

(106) n gange m gange

m gange (39)

n gange
1 1 n . m . — . —.
n m

Af definitionen paa brøkenhed har man imidlertid’.
1

1 = n . m .----- .n . m

Altsaa : 11 1n . m . — . — = n . m-----  n m n . m (6)
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eller :
1 1 I
n m n . m’

Af definitionen folger altsaa, at det. regningsresultat, hvortil

sætning (39) førte, nemlig - . - - har betydningen ----- . Dettev n m n . m
kan udtales :

Produktet af to brøkenheder er lig en brøkenhed, hvis næv
ner er produktet af de givne brøkenheders nævnere.

Som nævnt i (123) kan man for at godtgiøre vor frem- 
gangsmaades fuldkomne berettigelse af (123) udlede den sætning, 
hvorpaa multiplikationslæren er bygget, nemlig, at faktorernes orden 
er ligegyldig.

111Vi har nemlig - .- =-----  m n m . n 
(124) 11 1 k 1

' n m n . m

Nu er: m . n = n . m, da m og n er hele tal. (32)

1 1Altsaa: ------=-------m . n n . m

1 1 _ I 1
m ‘ n n m

125. En brøk multipliceres med et helt tal ved 
plicere tælleren med det hele tal og beholde nævneren:

t pt
P . - = — n n

P gange
t t t t t + t + . . . . 4- t

P • ------- —n n n n n

at multi-

(113)

p gange
P ■ t 

n
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126. Et, helt, tal, multipliceres med en Ir øh ved at multi
plicere tallet med tælleren og beholde nævneren.

Thi -. p = p (124), (125), (32).n n n n 7

127. To brøher multipliceres ved at multiplicere tæller med
tæller og nævner med nævner:

t p _ t. p
n ’ q n . q

t p 1 1
. - = t. - -. p - (105)

n q n q

1 1
= t. p . — . — 

n q
(124)

1 = t. p .-----n . q (124)

= t ■ p
(125)n . q

128. En brøle divideres med et helt tal ved at dividere
tælleren med det hele tal og beholde nævneren, eller ved at be-
holde tælleren og multiplicere nævneren med det hele tal.

a a: p a
b ' P b p . b

Thi: a : p p . (a : p) ,p. b -» ; (i2S)

a
= b (58>

og: a^p = Mag) 
b p. b '

a= —r (58)p .b J
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129. Et helt tal divideres med en 
med den omvendte divisor:

brøk ved at multiplicere

Thi: a b . p a . b . p 
b ’ a b . a

ab . p : ab 
ab : ab

(127)

(1’5)

= ^ = p: i =p (59).

130. To 
vendte divisor, 
med nævner:

brøker
eller ved

divideres ved at multiplicere med den om
at dividere tæller med tæller og nævner

t
n

p q . t t : p
q p . n n : q'

Thi: — 
q

q . t p.q.t p.q . t:pq t
p . n q . p . n p . q . n:pq n (127), (115), (59)

. Pog: — 
q

t: P _ p ■ (t: p) _ 
n : q ~ q . (n : q) “ n (127), (58).

131. En brøk, hvis tæller eller nævner eller baade tæller og 
nævner selv er brøker, kaldes en brudden brøk. En brudden brøk 
omdannes til en tibrudden ved at multiplicere dens tæller og 
nævner mecl de enkelte nævneres fællesnævner:

t t nq. t— nq. — ------
Thi V=^=db = n7p (-1.111), (114), (125), (115).

q n<1 ‘ q q
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Negative tal.

132. I (16) og (104) blev udtalt, at den naturlige talrækkes 
tal ikke strækker til, naar i et subtraktionsstykke minuenden er 
mindre end subtrahenden. Skal subtraktionen a — b ogsaa i dette 
tilfælde (a > b) have en betydning, maa vi altsaa atter udvide vort 
talsystem. Skal t. eks. subtraktionen:

a — (a 4. k)

udfores, maa man altsaa overensstemmende med definitionen af sub
traktion indfore et tal, som er af den art, at det tillagt (a 4- k) 
gir minuenden a; dette nye tal betegner vi med (k)n og skriver 
altsaa:

(a 4 k) 4 (k)n = a;

(k)n benævnes et negativt tal; i modsætning dertil kaldes alle de 
hidtil behandlede tal positive. Skal enhver subtraktion : a — (a 4 k), 
hvor k kan betegne et hvilketsomhelst positivt tal, kunne udfores, 
maa man til enhver værdi af k indfore en tilsvarende negativ (k)n. 
Ved et negativt tals talværdi forstaaes det tilsvarende positive tal; 
talværdien af (k)n er altsaa k.

Overensstemmende med ovenstaaende definitionsligning faar man 
følgende definition.

Ved et negativt tal (Jc)n forstaaes et tal, som tillagt et posi
tivt (a 4 7c) berøver dette saa mange enheder, som det negative 
tals talværdi angiver.

Tallene k og (k)n kaldes derfor ogsaa hinanden modsatte tal 
eller siges at ophæve hinanden. -

133. Af definitionen paa negative tal skal vi nu i overens
stemmelse med, hvad der blev udtalt i (104) udlede, hvorledes den 
negative brokenhed (- ) biir at forstaa, og hvorledes den vil for- 

\p/n
holde sig til den negative hele enhed (l)n.

Betegner a et vilkaarligt positivt tal, har man ifolge definitionen 
paa negative tal:
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p gange p gange

Nn er: --- 1----+ = p . — = 1 (i 06).
P P P P

Altsaa:

P gange

(a + 1) 4- p .eller:

Af denne ligning ser man, at tallene 1 og p .( - ) optræder 

som hinanden modsatte (132); man har altsaa ifolge definitionen paa 
negative tal:

Ved en negativ brøkenhed forstaaes altsaa et tal, som 

multipliceret med nævneren p gir den negative enhed.

134. Vi maa undersøge, hvad det vil sige, at to tal i det 
udvidede talomraade er lige store. Det er, som vi skal se, ikke 
nødvendigt for to lige store tal, der bestaar saavel af positive sum 
negative enheder, at indeholde det samme antal enheder af liver art.

Vælger man i det udvidede talomraade to tal a og b, kan vi 
sætte:

a = ai + (a2)n 
b = b^ + Cb2)n, 

hvor ax betegner a’s og bx b’s positive enheder (o: hele enheder 
og brøkenheder), samt a2 og b.2 antallet af deres negative enheder. 
Da skal vi se, at betingelsen for a=b er:

ai + ^2 — + a2 •
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Af denne ligning følger nemlig (132):
al + (a2)n + a2 +^2=^1+ (^2 )n +JJ2 + a21

hvoraf: at 4- (a2)n = bx 4- (b2)n (25)

altsaa: a = b.
Omvendt kan man af a —b slutte, at i saa fald maa ogsaa:

al + = bt a^

Da a = b, har man nemlig:

ai + (a2)n — + (^2)0

hvoraf: a^ 4"(a2)n + a2d~b2=bi4-(b2)n + b24-a2 (15),

altsaa: a! 4-b2 = b-i 4-a2 (132).

Man har altsaa følgende definition:
To tal er lige store, naar antallet af det første tals posi

tive enheder tillagt antallet af det andet tals negative enheder 
er det samme som antallet af det andet tals positive enheder 
tillagt antallet af det første tals negative.

135 Vi skal se, hvorledes man af denne definition direkte 
kan udlede loven om ligegyldigheden af addendernes orden for tal 
af det udvidede talomraade:

a 4- b = b 4- a

a + b = aj 4- (a2)n 4- bi 4- (b2)n
b 4- a = bj 4- (b2)n 4- ai 4- (a2)n-

Nu er aj 4- bj 4- b2 4- a2 = bx 4- ar 4- a3 4- b2, da sætningen 
om ligegyldigheden af addendernes orden før er bevist for positive tal.

- Af (134) følger da:
a 4- b = b 4- a.

136. Af definitionen paa lighed (134) følger umiddelbart :

(a)n 4- (b)n = (a 4- b)n.
Summen af to negative tal er altsaa den negative sum af 

deres talværdier.
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137 Sammenholdes definitionsligningen i (132):

(a + k) 4- (k)n = a

med sætning (18):
(a 4- k) — k = a, 

ser man, at (k)n optræder ganske som en subtrahend k. 
Man kan derfor skrive:

. (k)n = - k,

hvilket er den almindelige praktiske betegnelse for et. negativt tal. 
Dette kan ogsaa bevises saaledes :

a — k = a 4- (k)n.

Thi a 4- (k)n 4- k = (a 4- k) 4- kn = a (135), (132).

Skrives ligningen omvendt:

a + (k)n = a k, 
kan man altsaa udtale:

Et negativt tal adderes ved at subtrahere dets talværdi. 
Særlig kan merkes:

a 4- (a)n = a — a = 0 (20).

138. Et negativt tal subtraheres ved at addere dets tal
værdi :

a — (k)n = a 4- k.

Thi: (a 4-k) 4-(k)n = a (132).

139. Differensen mellem to tal a og b er lig den negative 
differens mellem b og a:

a — b — (b— a)n.

Thi b 4- (b a)n = b —■ (b — a) — (b — b) 4- a = a (137), (22), (20).

140. For at finde lovene for multiplikation af de nye tal, 
gaar vi frem som i (123—124). Vi anvender altsaa lovene for 
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positive tal og undersøger betydningen af regningsresultatet, naar 
det skal stemme overens med negative tals definition.

Skal nemlig loven for en sums multiplikation med et tal ved
blive at gjælde og altsaa:

e . (a 4- b 4- (b)n) = c . a 4- c . b 4- c . (b)n, (36)

saa maa. da a 4- b 4- (b)n = a (132)

og altsaa c . (a 4- b 4- (b)n) = c . a

nødvendigvis: e . a 4- c . b 4- c . (b)n = c . a (6).

c . b og c . (b)n maa altsaa ophæve hinanden (132), 

eller man har: c . (b)n = (cb)n

eller ifølge (137): c.(—b) = — (c . b)

Produktet af et negativt og et positivt tal er altsaa lig det 
negative produkt af deres talværdier.

Paa samme maade kunde vi have bevist: 
(— c) . b — — (cb).

141 Paa samme maade følger af:

(c)n . (a 4- b -|- (b)n) = (c)n • a + (c)n • b 4" (c)n • (b)n 
sammen med (c)n (a + b + (b)n) = (c)n . a,_________________ 

at. (c)n . a 4- (c)n . b (c)n • (b)n = (c) n • a-

Altsaa maa (c)n . b, som ifolge (140) er lig (c . b)n, være det 
modsatte af (c)n . (b)n.

Da c . b er det modsatte af (c . b)n faar man altsaa:

(c)n . (b)n . = c . b

eller : (— c) . (— b) = c . b

Produktet af to negative tal er altsaa lig produktet af deres 
talværdier.

142. Som bevis for, at man ved disse reglers anvendelse ikke 
kommer til nogen modsigelse, kan tjene, at vi ved dem kan udlede 
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sætningen om ligegyldigheden af faktorernes orden for tal af det 
nye taloniraade:

a . b = b . a

a. b = (aj^ 4- (a2)n) . (bx 4- (b2)n) (l 34)
= a!^l + al (b2)n + (ai)n bl + (as)u (b2)n ($$)
= aibi4-(aib2)n + (a2bi)n + a2-b2 ('40), (141)

b . a — (bj 4" (b2)n) ■ (ai + (a2)n)
= bi ai 4- (b2)n . aL 4- bx (a2)n 4- (b2)n . (a2)n
= bi^ + (b2a1)n 4- (b ]a2)n 4- b2a2
— a1b1 4- (a1b2)n 4- (a^j^ 4- a2b2 (32).

Altsaa: a . b = b . a (6).

143. Kvotienten af et positivt og et negativt, eller af et 
negativt og et positivt tal er lig den negative kvotient af deres 
talværdier:

a : (— b) = — (a: b)

(— a);(b) = -(a: b).

Thi: (— b). [— (a : b)] = b . (a : b) (141)
— a (58)

og: b . [— (a : b)] = — [b . (a ; b)] (140)
— — a (58).

144. Kvotienten af to negative tal er lig kvotienten af 
deres talværdier:

(— a): (— b) = a : b.

Thi; (—b). (a : b) = — [b . (a : b)] (140)

= — a (58).

145. En potens af en negativ rod er lig den samme po
tens af dens talværdi, hvis eksponenten er et lige)  tal, og lig*

*) Betegnelsen »lige tal« vil i lærebogen være indført under læren om 
siffertals delelighed.
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den negative potens af dens talværdi, hvis eksponenten er et 
ulige tal:

(— a)2u = a2n

(— a)2n +1 — — a211 + L

Thi ifølge definitionen paa potens kan man sætte :

(— a)2n = (— a) . (— a), (— a). (— a).......... (— a), (—a)
2n gange

= [(-a).(-a)].[(-a).(-a)]..........[(-a).(-a)]

= (a.a).(a.a) ..........(a. a) (141)

= a . a . a . a................ a.a = a2'1
2n gange

og : ( ■ a)2n +1 = (— a) . (— a).......... (—a)
2n -|- 1 gange

= [(—a) ■ (~a)] ■ [(— a) , (— a)] . (—a)
(— a) 2n gange

= a2n . (— a) (145)

= — (a2n. a) (140)
= _ a2n + 1 (50).

146. I (77) beviste vi:
an : ai’ = an - p. '

Er her n < p, blir n — p negativ og kan sættes lig (—k); 
man faar da:

an : a'5 — a11 ~ p = a(~ k\

Nu er efter (67):

an : aP = (an : an): (aP : an) = 1 : aP -« (77)

= 1 :a —(n —p)= 1 : ak = -^ (140), (139), (108).

Skjont altsaa a~k i og for sig ingen betydning har, da det 
ikke kan føres ind under definitionen af potens, ser vi dog her som 
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i (78), at det i potenslæren er naturligt at betragte a~k som en

betegnelse for--,-, aK
Man kan altsaa opstille folgende definition:

Ved en potens med negativ eksponent forstaaes enheden 
divideret med den samme potens med den negative eksponents 
talværdi.

Det folgende kapitel kommer til at indeholde behandling af 
polynomer ; i det derpaa folgende indfores rodstørrelser og paavises 
nødvendigheden af talomraadets udvidelse til at optage de irrationale 
og imaginære tal. Professor Weierstrass i Berlin beviser i sine 
forelæsninger over funktionstheori, at enhver yderligere udvidelse er 
utilstedelig, naar fundamentfallovene om ligegyldigheden af adden
dernes og faktorernes orden skal forlanges opretholdte.



Undervisningsplan.

I. Forberedelsesskolen.
Undervisningstidens fordeling paa fagene.

1 F. 2 F. 3 F.

Religion........................... 3 3 3
Norsk................................. 9 9 8
Historie........................... — • — 3
Geografi........................... — 3 3
Hegning........................... 6 5 4
Skrivning........................... 6 4 3

Sum 24 24 24

Gymnastik...................... — — 2

Sum 24 24 26

Iste forberedelsesklasse.

Religion, 3 timer ug.

De vigtigste begivenheder i 1ste Mosebog og af Jesu liv for
tælles og gjengives i overensstemmelse med Vogts lille bibelhistorie. 
Nogle lette salmevers læres mundtlig f. ex.: Landstads salmebog 
no. 8 (Lover Herren han er nær), nogle vers af no. 130 (Her 
kommer dine arme smaa), no. 580 (Jesu styr du mine tanker), 
»Gud som har os smaabørn kjær«, barnets julesang (Jeg er saa 
glad hver julekveld) samt aftenbon og bordbøn.

1



Norsk, 9 timer ug.

Med anvendelse af skrivedæsemethoden (lydmetlioden) læres 
børnene at læse rent og sammenhængende efter F. Hansens: Norsk 
læsebog for begyndere. Dernæst læses omtrent 40 sider af Pauss 
& Lassens læsebog 1ste del. Følgende stykker overspringes: No. 6 
(Vuggesang), no 10 (Gamle Annes sange), no. 18 (Fuglene), no. 20 
(Pattedyr).

No. 26 (Om hvorledes Lill glemte juletræet) opsættes til 
2den klasse.

Smaafortællinger, eventyr og lette vers meddeles mundtlig og 
gjengives. Sidste halvaar afskrift paa skolen efter læsebogen.

Hegning, 6 timer ug.

Børnene øves i at læse og skrive tallene indtil 1000. Addition 
og subtraktion ved rækketælling, dels paa tavlen, dels som hoved
regning. Indøvelse af praktiske eksempler. Forøvelser til multi
plikation og division.

Skrivning, 6 timer ug.

De smaa og store latinske bogstaver læres efter opskrift paa 
vægtavlen, indøves paa 'dobbeltlinjeret tavle og senere i dobbelt
linjeret skrivebog. I den sidste del af aaret sammenskrift. Øvel
ser i taktskrivning paa tavle af de smaa bogstaver efter løitnant 
Hjalmar Nielsens methode.

NB. I første halvaar anvendes kun halvtimes undervisning.

2den forberedelsesklasse.

Religion, 3 timer ug.

Efter Vogts lille bibelhistorie gjennemgaaes mundtlig det gamle 
testamente til »Makkabæerne« og det nye testamente til »Den 
Helligaands udgydelse« med forbigaaelse af no. 59 (Jesu begynder 
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sin gjerning) og no. 61 (Jesu samtale med Nikodemus) samt alle 
parablerne; dog gjennemgaaes »Den barmhjertige Samaritan.« I 
tilslutning til bibelhistorien læres 1, 2, 3, 4, 5 og 7de bud. »Barnets 
julesang« læres nu i sin helhed, desuden nogle lette salmevers 
f. eks. 2det vers af no. 330, no. 150, 351. I de sidste maaneder 
gjøres børnene kjendt med salmebogen, og enkelte af de før lærte 
salmevers repeteres efter bogen.

Norsk, 9 timer ug.

Læsning efter »Pauss og Lassens læsebog i modersmaalet 
Jste del« fra side 40 til side 222 samt stykke 26. Enkelte van
skeligere stykker springes over, som: No. 85 (Dompapen), no. 109 
(De smaa soldater), no. 158 (Hjorten i fjøset), no. 162 (Hr. Mikkel), 
no. 173 (Uglen\ no. 197 (Flugten til Ægypten), no. 206 (Lurlok 
hjem), no. 215 (Guldfisken), no. 223 (Julekveld).

Følgende stykker gjemmes til 3die klasse: No. 63 (Hjemme- 
musen og fjeldmusen), no. 70 (Hver synes bedst om sine), no. 81 
(Bonden og hans søn), no. 90 (Fattigmands suk om vinteren), 
no. 212 (Bikku Matti). Samtale om og gjengivelse af det læste. 
Smaadigte læres udenad og fremsiges. Børnene faar daglig et par 
linier af læsebogen til afskrivning hjemme med betegnet stavelse
inddeling. Øvelser i diktat efter de i læsebogen gjennemgaaede 
stykker.

Historie.

I de sidste maaneder benyttes 1 time af norskundervisningen 
til at fortælle de lettere gude- og heltesagn.

Geografi, 3 timer ug.

Først gjennemgaaes ved tegning paa tavlen skoleværelset, 
skolebygningen med nærmeste gader samt byen. Derpaa gjennem
gaaes efter kart Norge, Sverige og Danmark samt en oversigt 
over Europa; endelig de 5 verdensdeles og verdenshaves navne og 
beliggenhed.
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Regning, 5 timer ug.

Tallenes læsning og skrivning indtil 100,000. Addition og 
subtraktion af indtil sekssifrede tal. Multiplikation med ensifret 
multiplikator. Stadig øvelser i hovedregning.

Skrivning, 4 timer ug.

Øvelser i skjønskrift i dobbeltlinjeret skrivebog efter opskrift 
i bogen, den sidste tid ogsaa efter opskrift paa vægtavlen.

Taktskrivning: De smaa bogstaver i dobbelt linjeret bog med 
skraalinjer efter løitnant Hjalmar Nielsens methode.

Sang.

Øvelser i tonetræfning og enstemmige sange og salmer.

3die forberedelsesklasse.

Religion, 3 timer ug.

Af Vogts lille bibelhistorie læses det gamle testamente. Kate
kismens 1ste, 2den og 3die part uden Luthers forklaring efter 
Odlands bog. Nogle salmer af Landstads salmebog f. eks. no. 7, 
130, 131, 93, 175, 350.

Norsk, 8 timer ug.

Læsning efter forberedelse hjemme i »Pauss' og Lassens læse
bog i modersmaalet« 1ste del fra side 222 bogen ud, desuden de 
i 2den klasse forbigaaede stykker. Følgende stykker springes 
over: 256 (Træet), 275 (Piletrærne og skjæren), 292 (Torbisten 
og fluen), 298 (Schweizeren), 316 (Røde og graa dompaper), 320 
(Den halvfyldte flaske). Udenadlæsning af vers; afskrivning efter 
læsebogen 3 gange ugentlig hjemme 1 side i skrivebogen hver 
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gang; diktat to gange ugentlig i almindelighed af hvad før er 
læst. I 1ste halvaar gjennemgaaes ordklasserne, i 2det halvaar 
desuden subjekt, prædikat og objekt.

Historie, 3 timer ug.

Fortællinger af Norges historie fra Halvdan svarte til Kalmar- 
foreningen.

Geografi, 3 timer ug.

Europas lande gjennemgaaes fuldstændigere, repetition af Norden. 
Ved hjælp af globus gjennemgaaes jordens form og bevægelse.

Regning, 4 timer ug.

De 4 regningsarter i ensbenævnte tal. Hovedregning.

Skrivning, 3 timer ug.

Fortsatte øvelser i skjønskrift i dobbeltlinjeret skrivebog efter 
opskrift paa vægtavlen. Taktskrivning: De store bogstaver paa 
samme maade som i 2den klasse.

Sang.
Fortsatte øvelser i tonetræfning. Enstemmige sange og salmer 

læres.

Bemerkninger om fremgangsmaaden ved, undervisningen i norsk, 
geografi og regning.

Norsk.

Maalet for undervisningen i norsk i forberedelsesskolen er, 
at gutterne uden forberedelse skal kunne læse flydende et lettere 
stykke med udtale som i det almindelige dannede talesprog.

Skrive-læsemethoden anvendes. I den første tid holdes børnene 
til korrekt og tydelig læsning af stavelserne, og bogsproget følges 
for det meste. Men fra 2den klasse, saa snart den nødvendige
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sikkerhed er opnaaet, opøves børnene til lidt efter lidt at slippe 
sig mere og mere løs fra bogsproget, og i 3die klasse skal børnene 
kunne læse med vort dannede talesprogs udtale.

Til læsningen knytter sig en omhyggelig gjennemgaaelse af 
det læste. Herundei’ benyttes for bedre at anskueliggjøre stykker
nes indhold skolens samlinger af plancher, udstoppede dyr o. 1. 
Herved søger man at vække børnenes sans for dyrelivet og natu
ren og klargjøre deres begreber om de allernærmeste livsforhold 
o: det menneskelige legeme, næringsmidler, klædedragt, rumforhold 
o. 1. Saa snart som muligt øves gutterne i fri, mundtlig gjengivelse 
af de læste smaastykker.

Med hensyn til øvelserne i diktat, dikteres der i 1ste og 2den 
klasse efter bogsproget, men i 3die klasse gaaes over til talesproget.

Hegning.

Naar gutterne begynder paa skolen, kan de fleste af dem 
tælle; dog er der enkelte, som ingenting kan; for altsaa at samle 
klassen underet, maa man gaa ud fra, at ingen kan noget og be
gynde med at tælle til 10. Det vigtigste hjælpemiddel er kugle
rammen; men for at bringe nogen afveksling tælles gjenstande i 
skoleværelset og hvad der forresten kan være ved haanden. Man 
holder’ saalænge paa. med tallene indtil 10, til gutterne kan lægge 
til og trække fra de forskjellige tal med nogenlunde sikkerhed, 
samt har lært at skrive taltegnene. Det næste er da at faa for- 
staaet og indøvet tiere og enere; for at lette dette arbeide benyttes 
benævnelserne enti-to osv. istedetfor de almindelig brugte navne- 
Øvelserne i at skrive tallene fortsættes og ved juletid er man i 
regelen naaet saa langt, at de fleste gutter paa egen haand kan 
skrive tallene til 50.

Efter jul fortsættes paa samme maade indtil 100. Længere 
gaar man ikke, før de fleste kan lægge til og trække fra baade 
mundtlig og paa tavle med tallene til 10. Ved siden heraf drives 
forøvelser til multiplikation og øvelser i at opløse tallene. Naar 
man saa gaar over 100, læser man tallene som de staar; f. eks. 
101, læs et hundrede nulti-en. Dette gjøres for at børnene skal 
vænnes til klart at skjelne mellem de forskjellige enheder.



I Iste klasse naar man saa langt, at gutterne forstaar at 
lægge til og trække fra (rækketælling), læse og skrive tallene 
til 1000.

I 2d en klasse repeteres først, samtidig med at additions- 
tabellen indøves; derefter kommer da gjennemgaaelsen af addition. 
Først læres, hvad det vil sige at addere, samt benævnelserne addender 
og sum, saa hvorledes stykket skal skrives op. For at have fuld 
rede paa tiere og enere, læses addenderne stadig op. Naar rækken 
med enere er lagt sammen, siger vi aldrig: »eneren op og tieren 
i mente;« men vi lader gutterne gjøre rede for, hvormange tiere 
og enere, og lader dem i begyndelsen paa tavlen skrive baade ene
ren og tieren i summen; naar da rækken med tiere er lagt sammen, 
skjønner de straks, at tieren fra eneren ogsaa maa tages med. 
Saasnart gutterne forstaar, hvad der gjøres, holder man op med 
at skrive mentetallet. Paa samme maade fortsættes med 100 og 
1000. Substraktionstabellen øves derpaa og gjennemgaaelsen af 
subtraktion paabegyndes; som ved addition læres da først, hvad 
det er at subtrahere samt navnene minuend, subtraktor og rest. 
Der lægges fremfor alt vægt paa, at gutterne forstaar, hvad de 
gjør; derfor gaar det ikke an at sige: vi laaner en, som er ti; 
men man maa gjøre gutterne begribeligt, hvorledes det gaar til. 
Her gjør kroner, tiører og enører stor nytte. Naar subtraktionen 
er fuldstændig gjennemgaaet bruges af og til at sætte prøve paa 
additionsstykkerne for derigjennem at opnaa større sikkerhed. Ved 
siden heraf læres den lille inultiplikationstabel udenad, og multipli
kation efter samme fremgangsmaade som addition og subtraktion. 
Naar tabellen er godt inde, gaar multiplikationen med ensifret 
multiplikator i almindelighed noksaa let, og hermed er da pensum 
for 2 den klasse naaet.

I 3 die klasse fortsættes med multiplikation ; man maa stadig 
holde gutterne i øvelse om tiere og enere og deres pladse, da dette 
ved multiplikation som oftest er den værste anstødssten. Ved 
division begyndes som ved andre regningsarter med at sige, hvad 
der gjøres; saa maa der vises, at vi i division begynder med høieste 
benævning, og hvorfor vi gjør det. Før regningen bør der gjø
res rede for, hvormange tal vi faar ud i kvotienten. Naar der 
bliver en rest f. eks. af tieren, saa maa denne altid omgjøres til 



8

euer, før dividendeas ener flyttes ned. Denne regel følges hele 
tiden under gjennemgaaelsen og letter betydelig tilegnelsen. For
uden multiplikation og division gives i 3die klasse hyppig stykker 
i de andre regningsarter.

Hovedregning af praktiske eksempler drives i alle tre klasser 
og afpasses efter klassens standpunkt forresten. I 2den klasse 
ombyttes henimod jul tavlen med en bog, linjeret i ruder, og tav
len bruges siden kun ved den første gjennemgaaelse. I 3die klasse 
gives jevnlig stykker til hjemmearbeide.

Geografi-

Det er til liden nytte at tage et færdigt kart og hænge op 
for gutterne, naar de skal begynde at lære geografi; thi de vil 
ikke kunde skjønne, hvorfor det ser saaledes ud.

Den første opgave bliver altsaa at vise, hvorledes et saa- 
dant kart gjøres. Først aftegnes paa vægtavlen skoleværelset med 
rader af pulter, hvor gutterne maa lære at finde sin plads, bordet 
med lærerindens plads, skabet, hvori de har sine bøger, eller hvad 
andet der forefindes i skoleværelset. Naar de nu har lært at orien
tere sig paa vægtavlen, faar de lov at tegne efter paa sine egne 
tavler. Saa tegnes skolehuset med dets etager og værelser, derpaa 
skolehuset med gaarden og de nærmest omliggende gader. Hoved
opgaven med denne tegning er, at gutterne faar øie for, hvorledes 
tegningen stadig formindskes, eftersom omfanget forøges.

Nu fremtages et ganske simpelt kart, af Kristiania, tegnet 
netop til det brug, med de største gader og pladse, vigtigste byg
ninger og mest bekjendte punkter.

Samtidig hermed indøves de geografiske grundbegreber ved 
udflugter i omegnen: for eks. ved hjælp af bækken begrebet 
elv, vandfald; ved dammen, sø, hav, bugt, stræde, halvø, laud
tunge, en o, øgruppe, jordtange o. s. v.; ved bredden, hvad kyst 
er; i omegnen sletter, fjelde, høie, dale o. s. v.

Har gutterne saa faaet tilstrækkelig kjendskab til byen, ud
vides undervisningen til hele landet saavidt muligt i tilslutning 
til, hvad børnene selv har seet eller hørt. Efter at det vigtigste 
af Norge' er gjennemgaaet, behandles Sverige og Danmark paa 
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samme maade. Derpaa følger en kortfattet gjennemgaaelse af 
Europas have, bugter, stræder, halvøer, øer samt landene med 
hovedstader, vigtigste fjelde og elve. Hertil bruges kun Europas 
kart, intet specialkart for ei at forvirre børnene.

Naar de saa har lært at orientere sig paa Europas kart, frem
tages Planeglobiet, hvor de fem verdenshave og verdensdele læres. 
Hermed er 2den fbklasses pensum færdigt.

I 3die fbklasse gjennemgaaes saa alle Europas lande fuldstæn
digere og paa specialkarter; derefter en grundig repetition af 
Norden. Jordens form og bevægelse læres ved hjælp af globus.

II. Middelskolen.
Undervisningstidens fordeling paa fagene.

Klasser. 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 M. 6 M. Sum.

Keligion................ 3 3 3 O o 2 15
Norsk.................... 9* 5 5 4 3 3 29
Tysk....................... 4** 5 5 4(E.5) 4 4 26
Engelsk................ 5(E.) 5(E.) 5(E.) I 5
Latin .................... 7 (L.) 7(L.) 7(L.) 21
Fransk................... 3 3
Historie................ 3 3 3 3 3 3 18
Geografi................ 4*** 2 2 2 2 2 14
Naturkundskab . . 2 2 2 3 2 11
Mathem. fag .... 4 4 5 6 5 6 30
Tegning................ 2 2 1(E.) 2(E.) 1(E.) 8
Skrivning............. 4 3 2 1 10

1 2 2 2 2 9
Gymnastik............. 3 - 3 3 3 3 3 18

Sum 31 34 34 36 34 34

* 2det halvaar 6 timer.
Læses først i 2det halvaar.

*** 2det halvaar 3 timer.
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Religion.

Iste middelklasse, 3 timer ug., 

hvoraf 2 bruges til bibelhistorie og katekisme, 1 til bibelhistorie 
og salmebog.

Det nye testamente efter Vogts lille bibelhistorie, derpaa repe
tition af enkelte af de vanskeligere stykker af det gamle testamente. 
De to første parter af katekismen (Odlands udg.) med Luthers for
klaringer samt det meste af . »bønner«. Nogle salmer læres og 
synges' efter Landstads salmebog, f. ex. No. 5, 20, 93, 128, 131, 
136, 344, 611. Disciplene gjøres kjendt med brugen af salme
bogen.

2den middelklasse, 3 timer ug.

Vogts bibelhistorie for borgerskole indtil Ruths bog; ved siden 
læses enkelte afsnit af bibelen, der kan tjene til at oplyse det 
gjennemgaaede. Af katekismen (Odlands udg.) læses og repeteres 
de 5 parter. Enkelte salmer læres og synges, f. ex. no. 3, 4, 5, 
19 (1ste vers), 26, 27, 138, 175, 349, 350.

2 timer bruges til bibelhistorie og katekisme, 1 time til salme
bog og til at give disciplene en kort oversigt over kirkeaarets 
hovedfester og gudstjenestens, især barnedaabens, ordning efter 
Odlands oversigter i tillæg til katekismen.

3die middelklasse, 3 timer ug.

Vogts bibelhistorie for borgerskoler til det nye testamente i 
forbindelse med læsning i bibelen (enkelte afsnit af de historiske 
skrifter samt nogle af Davids salmer). Katekismens 5 parter repe
teres; desuden læses endel »sentenser af Guds ord (især de, der 
tindes i Pontoppidans forklaring) samt dele af hustavlen. Enkelte 
salmer læres og synges, f. ex. no. 6, 11, 91, 93, 135, 266, 351, 
352, 527. Kirkeaaret gjennemgaaes paany og udførligere. Timerne 
fordeles som i 2den klasse.



11

4de middelklasse, 2 timer ug.

Af Vogts bibelhistorie for borgerskoler læses indtil »Palme
søndag« i forbindelse med læsning i bibelen (især Matthæi Evan- 
gelum). Af Pontoppidans forklaring (Sverdrups udgave) læses ind
til den 3die artikel med forbigaaelse af de i parenthes satte 
skriftsteder.

5 te middelklasse, 2 timer ug.

Bibelhistorien læses tilende. Bibellæsning som for (Johannes 
evangelium kap. XIII—XVII. samt enkelte afsnit af et paulinsk 
brev). Nogle timer bruges til gjennemgaaelse af det hellige lands 
geografi. Forklaringen læses videre indtil 5 te part med forbigaa
else af de i parenthes satte skriftsteder.

6te middelklasse, 2 timer ug.

Repetition af bibelhistorien. Forklaringen læses tilende og 
repeteres.

Norsk.

1ste middelklasse, 1ste hal var 9, 2det halvaar ö timer ug.

Læsning efter Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrin, i 
regelen efter forberedelse hjemme. Enkelte digte og nogle mindre 
prosastykker læres udenad. Grammatikens begyndelsesgrunde ind
øves, idet man folger Jensens exempelsamling (§ I—g 19) og ved 
siden benytter Hofgaards grammatik (g 1—§ 23, g 71, g 73) til 
støtte for hukommelsen. Verbets boining i aktiv læres allerede i 
1ste halvaar. Diktat 2 gange ug. dels af stykker i læsebogen, 
hvis indhold er disciplene bekjendt, dels af stykker, der er udar- 
beidede til indøvelse af visse retskrivningsregler. Af og til skrives 
ogsaa afskrift. Skilletegnene dikteres; i sidste halvaar forklares 
brugen af de vigtigste skilletegn under gjennemgaaelsen. Herunder 
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benyttes Aars’s retskrivningsregler, hvortil henvises; enkelte §§ 
læres udenad, sæ.tlig' § 28—30, desuden det væsentlige af 40, 42, 
43, 17—20, 27 og 1—6.

2den middelklasse. 5 timer ug.

Læsning efter Pauss og Lassens læsebogs 2det skoletrin, i 
regelen efter forberedelse hjemme. Enkelte digte og mindre prosa
stykker læres udenad. Grammatiken indøves fremdeles efter Jeir 
sens exempelsamling, der læses tilende; i sidste halvaar tildels 
analyse af stykker i læsebogen. Verbets bøining i aktiv og passiv 
indøves fremdeles mundtlig og skriftlig. Af Hofgaards grammatik 
repeteres de i Iste klasse gjennemgaaede §§; derpaa læses § 111, 
143—147; 151, 153—161 og det allervigtigste af formlæren; 
alle anmerkninger gaaes forbi. De vigtigste §§ af Aars’s ret
skrivningsregler uden anmerkninger gjennemgaaes, herunder reglerne 
for brugen af de almindeligste skilletegn, som indøves under diktaten. 
Diktat 2 gange ug., af og til afskrift.

3die middelklasse, 5 timer ug.

Læsning efter Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrin. En
kelte digte og mindre prosastykker læres udenad. Efter Hofgaards 
grammatik læses formlæren i sammenhæng, ligesaa afsnittet om 
hoved- og bisætninger med forbigaaelse af de fleste anmerkninger 
samt § 30—39, 67, 148, 152. Afsnittet om ordstillingeng 167— 
169 læses. Analyse som før, dels efter Jensens exempelsamling 
(enkelte vanskeligere stykkes, som tages op igjen), dels efter læse
bogen. Aars’s retskrivningsregler gjennemgaaes paany; af anmerk- 
ningerne medtages kun de allervigtigste. Alle skilletegn indøves 
under diktaten (1 gang ug.). I sidste halvaar øves disciplene i 
skriftlig gjenfortælling og i at beskrive kjendte ting, dyr o. 1.

4de middelklasse, 4 timer ug.

Læsning efter Pauss og Lassens læsebog, 3die skoletrin, 1ste 
afdeling. Desuden læses en fortælling af Bjørnson eller Lie. En
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kelte digte og mindre prosastykker læres udenad. Af Hofgaards 
grammatik repeteres de vanskeligere §§ af de i forrige klasse 
læste pensum samt det allervigtigste af § 112—142. Analyse 
efter læsebogen. En gang ug. diktat, gjenfortælling eller norsk stil,

5te middelklasse, 3 timer ug

Læsning efter Pauss og Lassens læsebog, 3die skoletrin, 2den 
afdeling. Desuden læses et par arbeider af den nynorske litteratur, 
der passer for denne alder. Digte og mindre prosastykker læres 
udenad. Af Hofgaards grammatik læses § 111 —169. Analyse 
efter læsebogen. Stil skrives hver anden uge, af og til ogsaa 
diktat. Istedenfor stil kan disciplene et par gange udarbeide fore
drag.

6te middelklasse, 3 timer ug.

Læsning efter Pauss og Lassens læsebog, 3die skoletrin, 3die 
afdeling. Desuden gjennemgaaes et eller to større arbeider af 
nyere norske forfattere. De i læsebogen staaende biografiske op
lysninger om forfatterne læses. Verslære læses efter Hofgaards 
grammatik og digtarterne efter Norbys omrids. Stil skrives hver 
anden uge, af og til skrives diktat. Istedenfor stil kan disciplene 
et par gange udarbeide foredrag.

Med hensyn paa undervisningen i modersinaal i middelskolen 
merkes følgende.

Det i forberedelsesskolen begyndte arbeide paa at opøve 
gutterne i tydelig, rigtig og naturlig læsning fortsættes i middel
skolen, og der maa ikke spares tid og meie for at vænne børnene 
til at beherske sine stemmemidler og artikulere rent og klart. 
Eftersom man kommer op i klasserne, skjærpes fordringerne til 
læsningen, idet denne ikke alene maa være ren og tydelig, men 
ogsaa udtryksfuld og nuanceret; uden dog at gaa over til en for 
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barnet unaturlig kunstlet deklamation. Udtalen maa ikke faa 
karakteren af et stift bogsprog, men lægges saa nær op til det 
dannede talesprog som muligt uden derfor at forfalde til slurveri 
eller plathed.

Fremsigelse af udenadlærte digte og prosastykker og, i de to 
øverste klasser, fri foredrag, vil med frugt kunne anvendes til at 
fremme god læsning og god udtale. Digte og foredrag bør altid 
fremsiges fra kathedret.

Ogsaa i middelskolen gjennemgaaes de læste stykker ombygge 
lig, saaledes at disciplene faar en klar forstaaelse saavel af deres 
indhold som af de sjeldnere ord og udtryk, som kan findes i dem. 
Efterat stykkerne er gjennemgaaede, oplæses de i sin sammenhæng, 
for at helhedsindtrykket kan beholdes. Under gjennemgaaelsen 
gjør man i de høiere klasser disciplene bekjendte meo de alminde
ligste rhetoriske figurer saasom hyperbol, allegori, personifikation, 
klimax, ironi, og det vigtigste af verslæren og læren om digtarterne.

Litteraturhistorie meddeles i middelskolen udelukkende i 
biografisk form og derhos kun i meget begrænset omfang, idet der 
væsentlig dvæles ved fælleslitteraturens og den nyere norske litte
raturs forfattere. Læreren supplerer de i lærebogen meddelte op
lysninger med karakteristiske og underholdende træk af forfatter
nes liv.

De skriftlige øvelser i modersmaal i middelskolen har 
til formaal at befæste disciplene i sprogets retskrivning og brugen 
af skilletegn og opøve dem til at udtrykke sine tanker i en klar 
og sprogrigtig form. Disse øvelser bestaar i do lavere klasser i 
afskrift og diktat, i de høiere klasser diktat, gjenfortælling og 
stile. Disse sidste bør i begyndelsen gaa ud paa at oplære discip
lene til at give korte, greie beskrivelser af gjenstande, dyr o, 1., 
som de godt kjender, for derigjennem at vænne dem til skarp 
iagttagelse og til at gjengive sine forestillinger i ordentlige sæt
ninger. Disse beskrivelser udarbeides i begyndelsen paa skolen 
under lærerens veiledning, senere udarbeides de af disciplene paa 
egen haand. Naar disse har vundet nogen øvelse i at skrive, kan 
man gaa over til friere opgaver: fortællinger, skildringer o. 1., idet 
man tilholder dem fortrinsvis at gjengive noget selvoplevet eller 
noget virkeligt. I de høiere klasser kan man vælge stoffet til 
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stilene fra historien, geografien, naturlivet o. 1, Ogsaa her er det 
nødvendigt at læreren nu og da giver disciplene en omhyggelig 
veiledning, forat disse kan lære at give sin fremstilling den rette 
orden og sammenhæng og den nødvendige begrænsning. Ogsaa 
breve, ansøgninger o. 1. maa disciplene oplæres til at affatte, og 
det vil da være bedst, at læreren opgiver dem bestemte emner.

Ogsaa i de høiere klasser maa der lægges særlig vægt paa 
en nøiagtig retskrivning og en omhyggelig udførelse. Ligesaa maa 
læreren arbeide paa at berige disciplenes ordforraad og udvikle deres 
sprogfølelse og stilistiske færdighed.

Tysk.

1ste middelklasse, 4 timer ug.

i 2det halvaar, hvoraf 3 tages fra norsken, 1 fra geografien.
Lassens læsebog for begyndere læses til p. 26. Verbets bøi- 

ning i nutid og fortid aktiv indøves mundtlig og skriftlig, ligesaa 
substantivernes deklination. En gang hver uge skrives en kort 
diktat.

2den middelklasse, 5 timer ug.

Efter en hurtig repetition af de første 25 sider af Lassens 
læsebog for begyndere læses i 1ste halvaar videre til pag. 50. 
Skriftlig indøvelse af verbets bøining i aktiv og passiv, substan
tivets og adjektivets deklination. — I 2det halvaar læses første 
afdeling af læsestykkerne, pag. 60—84 ; gloserne læres omhyggelig. 
Samtidig paabegyndes grammatiklæsningen. — Substantivets og 
adjektivets deklination læres efter et kortere schema og indøves 
mundtlig og skriftlig ved benyttelse, af øvelsesstykkerne pag. 51—55. 
Fremdeles af og til skriftlig øvelse i verbets konjugation.

3 die middelklasse, 5 timer ug.

Af Lassens læsebog for begyndere læses først Afsnittet om 
de egte og uegte sammensatte verber p. 57—59, derpaa 2den af- 
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deling af læsestykkerne p. 85— 146. Gloserne nedskrives og læres 
omhyggelig. Enkelte stykker kan gaaes forbi. Derpaa læses en 
lettere tysk fortælling hentet fra »Universalbibliothek für die 
Jugend« eller en tysk læsebog. Efter en hurtig repetition af sub
stantivets og adjektivets deklination læses af Hofgaards tyske gram
matik kjønsreglerne § 53—81, pronomenerne § 102 flg., talordene 
§98 flg., verberne § 133 —148 med forbigaaelse af mindre væsent
lige ting og alle anmerkninger. Til skriftlige øvelser i Iste halvaar 
benyttes dels de tilbagestaaende øvelsesstykker i Lassens læsebog 
p. 55 flg. dels exempler, som dikteres af læreren i tilslutning til 
læsestykkerne (skriftlig retroversion). I 2det halvaar gjennem- 
gaaes af Knudsens tyske stiløvelser indtil pronomenerne, p. 15 i 
2 timer ug., dog med forbigaaelse af afsnittet om tidsbestemmelser 
ved præpos. De syntaktiske regler læres nøiagtig; ligesaa gloserne 
og de tyske exempler. De norske stykker analyseres, oversættes 
derpaa mundtlig, hvorpaa de skrives. Hyppig rekapitulation.

4de middelklasse, 4 timer ug.

Af åen læsebog eller lettere tysk forfatter læses omtrent 50 
sider, jlelvis extempore. Af Hofgaards tyske grammatik læses 
§ 140—187 (§ 173 l'orbigaaes), hvorpaa repeteres fra § 44; de 
fleste anmerkninger springes over. Af Knudsens stiløvelser gjen- 
nemgaaes af 1ste afdeling exemplerne under afsnittet »tidsbestem
melser« og dernæst fra pronomenerne til konjunktiv; de vanskeligere 
exempler og afsnittet om »haben og sein« springes over. Skolestil 
en gang ug. efter de sammenhængende stykker af 1ste afdeling. 
Af og til skriftlig oversættelse fra tysk til norsk af det i klassen 
læste pensum. Af timerne bruges I til stil, 1 til gjeunemgaelse 
af stilen og mundtlig gjennemgaaelse af stiløvelserne, de 2 øvrige 
til læsebog og grammatik. Forsaavidt engelsklinjen har en extra- 
time, bruges den til læsebog og mundtlig oversættelse fra norsk 
til tysk.

5te middelklasse, 4 timer ug.

Af en læsebog eller lettere tysk forfatter læses omtrent 60 
sider, delvis extempore. Af Hofgaards grammatik læses syntaxen 
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— dog ikke: konjunktiv og præpositioner med infinitiv. En skole
stil om ugen, dels efter Hofgaards, dels efter Knudsens stiløvelser. 
Af og til skriftlig oversættelse fra tysk til norsk af det i klassen 
læste pensum. Timerne fordeles saaledes, at af 2 sammenhængende 
timer bruges 5/4 Time til stilskrivning, resten til læsebog, 1 time 
bruges til gjennemgaaelse af stilen og 1 time til læsebog og 
grammatik.

6te middelklasse, 4 timer ug.

Læsning og oversættelse af en tysk forfatter eller en læsebog 
dels efter forberedelse, dels kursorisk. Af Hofgaards grammatik 
læses den gjenstaaende del af syntaxen, derefter repetition. Stil 
og timefordeling som i 5te middelklasse.

Uagtet udtalen af det tyske sprog i sin helhed ikke med
fører synderlige vanskeligheder, kan den dog ikke behandles med 
ligegyldighed. Allerede fra første stund af maa det være lærerens 
opgave at indøve en god tysk udtale og ikke tillade disciplene at 
gjøre sig skyldige i saadanne smaa unøiagtigheder, som den store 
lighed mellem modersmaalets og det tyske sprogs lyd i det væsent
lige let vil friste til. Læreren maa ved hyppig selv at læse op 
vænne disciplene til at opfatte det eiendommelige i sprogets tone
lag og lyd og ved en omhyggelig instruktion føre disciplene til at 
efterligne disse.

Maalet for undervisningen i de levende sprog i middelskolen 
er at give et grundlag for disciplenes senere praktiske brug af 
sprogene i læsning, tale og skrift. Allerede tidligt maa læreren 
begynde med at tale sproget med eleverne, idet han hertil kan 
hente stoffet fra læsebogen, fra disciplenes forestillingskreds og ved 
siden bruge forskjellige øvelsesbøger (cfr. Job. Storm om en for
bedret undervisning i levende sprog i Universitets- og skole-annaler 
2den aargang). Megen vægt maa ogsaa lægges paa en god over
sættelse og paa erhvervelsen af et rigt gloseforraad og kjendskab 

2
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til sprogets fraseologi, hvorimod analyse ikke maa drives udover, 
hvad der er nødvendigt til forstaaelse af det læste eller* til støtte 
for stilskrivningen. For at denne sidste skal medføre fuld nytte, 
maa stilene til og med 4de klasse gjennemgaaes paa forhaand, dog 
saaledes, at denne efterhaanden bliver mindre omstændelig, eftersom 
disciplene vinder i øvelse. Vigtigt er det ogsaa, at de skrevne 
stile gjennemgaaes nøiagtig, og at disciplene omhyggelig retter 
sine feil. Lexikon benyttes først fra 2det halvaar af 5te klasse, 
idet læreren tidligere kun skriver op de nødvendigste gloser paa 
tavlen. Derved vænaes disciplene til at stole paa sig selv, be
nytte sine kundskaber og skrive raskere.

Engelsk.

4de middelklasse-, 5 timer ug.

Brekkes lærebog i engelsk for begyndere. Man begynder med 
udtaleøvelserne 1—5, der gjennemgaaes nøiagtig, saaledes at discip
lene bliver nogenlunde sikre i lydene og fortrolige med lydskriften 
.Derpaa gaar man over til øvelsesstykkerneside 12. Samtidig med 
læsningen af disse gjennemgaaes paa skolen afsnittet: bogstavernes 
udtale side 5—II.

Øvelsesstykkerne gjennemgaaes først af læreren. Eleverne 
har derpaa til næste gang at læse stykket op saa rigtig som 
muligt samt oversætte efter øret, idet lærereren læser den engelske 
text op. Denne lekse maa derpaa læres udenad til næste gang. 
Ved de indskudte smaastykker lægges foruden paa udtalen ogsaa 
særlig vægt paa oversættelsen.

I denne klasse skrives ikke stil. Derimod oversættes de 
norske stykker (side 107) mundtlig. Disse øvelser paabegyndes 
først i 2det halvaar.

En gang ug. skrives en diktat, der vælges af de stykker, 
eleverne kjender.

Der læses i denne klasse ingen anden grammatik end det 
læsebogen tilføjede udtog.
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5te middelklasse, 5 timer ug.

Der bygges i denne klasse videre paa det i 4de klasse lagte 
grundlag med det formaal at udvikle hos eleverne en korrekt ud
tale, at vænne dem til at oversætte nøiagtig og sprogrigtig, at 
gjøre dem fortrolige med de almindeligste ord og vendinger i nu
tidens engelsk, give dem kjendskab til det væsentligste af den 
af den engelske grammatik og øvelse i skriftlig at oversætte lette 
stykker fra norsk til engelsk.

Der læses 50 a 60 sider af Brekkes læsebog for middelskolens 
5te og 6te klasse.

Af Løkkes engelske grammatik ved Western læses formlæren 
og af syntaxen til pronomenerne med de tilsvarende exempler i Knud
sens stiløvelser, der oversættes mundtlig. I 1 ste lialvaar gjennem- 
gaaes de af læreren paa forliaand, saavidt tiden rækker. Stil 
skrives efter de sammenhængende stykker i Knudsens stiløvelser. 
Stilene gjennemgaaes i 1ste lialvaar paa forliaand af læreren, der 
tillige skriver op de nødvendige gloser paa tavlen. Grammatik 
tillades brugt ved stilskrivningen i Iste halvaar. I 2det lialvaar 
skrives stilene uden gjennemgaaelse og ved hjelp af ordbog, men 
uden grammatik. Læreren sætter eleverne ind i brugen af ordbogen. 
Af og til kan skriftlig oversættelse fra engelsk til norsk afløse 
stilen.

Af de 5 timer bruges regelmæssig 1 til læsebog og en liden 
lekse i formlæren, 1 til stiløvelser og grammatik, 1 til gjennem
gaaelse. Af 2 sammenhængende timer bruges 5/r til stil, resten 
til læsebog.

6te middelklasse, 5 timer ug.

Der arbeides paa samme maade som i 5te klasse og mod det 
samme maa). Timerne fordeles paa samme maade, kun bruges af de 
2 sammenhængende timer 1 '/a time til stil og resten til kursorisk 
læsning. Af Brekkes læsebog læses 70 a 80 sider, hvoraf 25 a 30 
extempore.

Grammatikens formlære repeteres. Af syntaxen læses og 
repeteres fra pronomenerne til bogens slutning med de tilsvarende 

o* 
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exempler i stiløvelserne. Stil skrives efter Knudsens og Brekkes 
stiløvelse med benyttelse af ordbog, men uden grammatik.

Med hensyn til maalet for undervisningen i engelsk i middel- 
skolen, og den fremgangsmaade, der bør følges, henvises forøvrigt 
til de almindelige bemerkninger under tysken, samt til den derunder 
nævnte afhandling af prof. Storm.

Latin.

4de middelklasse, 7 timer ug.,

hvoraf 1 anvendes til stil, 1 til gjennemgaaelse af stil, de øvrige 
5 til læsebog og grammatik. Som læsebog benyttes adjunkt An
dersens latinske læsebog for begyndere, 2den udgave.

Læsebog og grammatik maa her særlig i 1ste halvaar gaa 
haand i haand. Af læsebogens 1ste afdeling medtages alle latinske 
exempler; de norske læses i udvalg efter behovet; for vanskeligere 
punkter af grammatiken kommer hertil exempler, udarbejdede af 
læreren selv, med gloser, hentede fra de lærte latinke exempler.

Naar det væsentligste af formlæren er læst (uregelmæssige 
verber i udvalg), gjennemgaaes i det sidste halvaar de allervigtigste 
syntaktiske regler: stedsbestemmelser, participier, afhængige udsagns- 
og viljesætninger, det allersimpleste af de adjektiviske og adverbiale 
sætninger; dog sker dette ved lærerens mandlige forklaring, ikke 
efter grammatiken.

De almindeligste i dagens pensum forekommende gloser keres 
udenad. Fra første stund af vænnes disciplene til under oplæs
ningen at være opmerksomme paa betoning og kvantitet.

Stilskrivning foregaar kun paa skolen. Forud for denne gaar 
en nøiagtig analyse. Stilen skrives efter exempler, dels udvalgte 
af læsebogen, dels udarbejdede af læreren. Grammatik benyttes 
ikke ved stilskrivning. Den rettede stil gjennemgaaes først mundt
lig, idet hvert exempel atter analyseres og gjennemgaaes af gut
terne. Derpaa faar disse udleveret de rettede arbeider, og har da 
at berigtige feilene i margen. Enhver saaledes gjennemgaaet stil 
læres udenad.
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5te middelklasse, 7 timer ug-.,

hvoraf 1 bruges til grammatik, 2 til stil og gjennemgaaelse, resten 
til forfatterlæsning.

Da forfatterlæsningen i begyndelsen volder adskillig 
vanskelighed, gaar man frem langsomt og saa grundig som muligt. 
Det væsentligste arbeide henlægges i den første tid til skolen. 
Under lærerens veiledning søger eleverne at udfinde konstruktionen, 
undersøger ordenes betydning i lexikon, skriver gloser o. s. v. 
Hjemmearbeidet har væsentlig til formaal at befæste det paa skolen 
lærte. I begyndelsen gaar man iangtsomt frem (6 a S sider de 
par første maaneder), Efterhvert øges pensumet, og i den sidste 
halvdel af aaret gjennemgaar læreren selv den næste dags pensum. 
Den foregaaende lekse repeteres daglig; naar et større afsnit er 
gjennemgaaet (f. ex. en feltherre af Cornelius Nepos) gjentages 
dette paany i sin helhed.

Af forfattere læses der i almindelighed i denne klasse: Fædri 
fabler (500 v.) or i */a bog af Cæsars: De bello gallico (alter
nativt 8 feldtherrer af Cornelius Nepos) og Va bog af Cæsar, alt. 
efter Voss’s udvalg af klassikere for middelskolen.

Efter Schreiners grammatik gjennemgaaes kasuslæren, 
adjektivet, pronomenerne, indikativ, konjunktiv. Af moduslæren 
medtoges kun, hvad der er nødvendigt til forstaaelse af forfattere.

Stil skrives 1 gang ug. paa skolen og 1 gang hveranden uge 
hjemme i nøie tilslutning til grammatiken og efter en lignende 
nøiagtig gjennemgaaelse som i 4de klasse. Til stilskrivning er 
dels benyttet Andersen og Gjørs stiløvelser, dels Lowums udkast 
(vil senere udkomme i trykken), baade exempler og sammenhængende 
stykker, begge i tilslutning til grammatikens regler.

6 te middelklasse, 7 timer ug., 

der fordeles som i 5te klasse, dog anvendes noget mere til stil og 
gjennemgaaelse.

.Forfatterlæsningen fortsættes som i slutningen af 5te klasse;, 
det tilbagestaaende af Cæsar og to taler af Cicero (f. ex. 1ste og 
3die katilinariske) gjennemgaaes. Af hensyn til sidstnævnte for
fatters indviklede sætningsbygning og fremmede, rhetoriske, stil, er 



22

det nødvendigt, at gutterne stadig gjengiver indhold og tankegang 
i det læste. I februar begynder gjerne repetitionen af middel
skolens pensum.

Af grammatiken gjennemgaaes de vigtigste regler af mo
duslæren.

Stil skrives 1 gang ug. paa skolen, i gang hveranden uge 
hjemme. I 1ste halvaar gaaes frem som i 5te klasse, i 2det halv
aar skrives blot sammenhængende stykker. Til stilskrivningen 
benyttes Lowums udkast til latinske stile.

Fransk.

6te middelklasse-! 3 timer ug.

Maalet er, at disciplene har sikker kundskab i det væsentlige 
af formlæren, samt nogenlunde rigtig kan oplæse og med færdighed 
oversætte, hvad der i aaret er læst.

Knudsen og Wallems læsebog benyttes, og af denne 
læses ca. 50 sider, forøvelserne iberegnet. Særlig opmerksomhed 
skjænkes udtalen, som man i dette vanskelige sprog allerede fra 
første stund maa søge at faa saa korrekt som muligt. Ligeledes 
maa man bibringe eleverne et nogenlunde udstrakt ordforraad, og 
kjendskab til enkelte almindelige vendinger og fraser. Af Knud
sens franske grammatik læses det vigtigste af formlæren, af 
syntaxen medtoges kun det allervigtigste af ordstillingen og parti
cipiets bøining. For at gjøre disciplene sikre i formerne benyttes 
de norske exempler bag i læsebogen til mundtlig oversættelse.

Historie.

1ste middelklasse, 3 timer ug.

I 1ste halvaar fortsættes den i 3die forberedelsesklasse paa
begyndte gjennemgaaelse af Norges historie ved mundtlig fortælling 
af læreren. Kun de vigtigste begivenheder og personer omtales.
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Exempelvis nævnes: Træk af kalmarunionens historie, reforma
tionen, Kristian 4de, enevoldsmagtens indførelse, Griffenfeldt, Kort 
Adler og Nils Juul, den store nordiske krig, navnlig Tordenskiold 
og Karl 12te, Hans Egede, Ludvig Holberg, Struense, begiven
hederne fra 1801 til 1814, Karl Johan, Henrik Wergeland og 
enkelte træk af den senere historie.

I 2det halvaar læses oldtidens historie efter Utheim s lille 
verdenshistorie.

2den middelklasse, 3 timer ug.

Utheims verdenshistorie læses tilende; derefter læses Schjøths 
lærebog i verdenshistorien fra begyndelsen til den perikleiske tid, 
side 40.

3die middelklasse, 3 timer ug.

Af Schjøths verdenshistorie læses videre til middelalderens 
3die tidsrum, side 185.

4de middelklasse, 3 timer ug.

Af Schjøths verdenshistorie læses videre til den nyere tids 
2det tidsrum, side 265. Derefter læses Nordens historie efter Storms 
lærebog til side 116.

5te middelklasse, 3 timer ug.

Schjøths verdenshistorie og derpaa Storms Nordens historie 
læses tilende.

6te middelklasse, 3 timer ug.

Repetition af det hele pensum.
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I 1ste og 2den middelklasse, delvis ogsaa 3die middelklasse 
gjennemgaar læreren paa forhaand enhver lekse, da disciplene som 
regel ikke forstaar at bruge lærebogen paa egen liaand. Fra 3die 
middelklasse af bør de dog vænnes til efterhaanden at hjælpe sig selv.

Fra 3 die middelklasse af gives der aarlig 2 a 3 skriftlige 
opgaver i historie, der som regel udarbeides paa skolen. I de 
lavere klasser bestaar disse opgaver i gjengivelse af dagens eller 
en tidligere lært lekse, i gjenfortælling af, hvad læreren kan have 
foredraget, i korte fremstillinger af en enkelt personligheds liv 
eller af en vigtig historisk begivenhed. Læreren maa nøiagtig 
begrænse opgaven. I de to øverste klasser kan der til opgave 
ogsaa gives historiske oversigter. Ved bedømmelsen tages ikke 
alene hensyn til den historiske nøjagtighed, men ogsaa til frem
stilling, sprog, retskrivning og en omhyggelig udførelse..

Ved undervisningen forøvrigt er at merke, at skjønt lærebogens 
indhold i det væsentlige maa bestemme undervisningens gang, bør 
den dog ikke binde lærerens frihed-, med andre ord, undervisningen 
i historie maa ikke udelukkende gjøres til en examination af de i 
lærebogen fremstillede begivenheder, men læreren maa paa alle trin 
søge at give den historiske undervisning liv og fylde ved en bre
dere fremstilling af vigtigere begivenheder, ved mere indgaaende 
skildringer af fremtrædende personligheders liv og i de høiere 
klasser ogsaa ved fremstillinger af kulturhistorisk art, hvilke dog 
ikke maa ligge over elevernes fatteevne. Dette kan ske enten ved 
fortælling af læreren eller ved oplæsning af dertil passende histo
riske verker. Saadanne meddelelser udenfor bogen, maa læreren 
kræve, at disciplene kan gjengive i de væsentligste træk ligesaavel 
som de almindelige lekser enten mundtlig eller- skriftlig.

Geografi.

1ste middelklasse., 1ste halvaar 4, 2det halvaar 3 timer ug.

Horns lille geografi læses og repeteres. Karttegning øves 
med det maal, at eleverne paa tavlen eller paa et stykke papir 
kan optrække et rids af et opgivet land og paa dette indlægge de 
lærte stedlige gjenstande.
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2den middelklasse, 2 timer ug.

I tilslutning til indledningen i Horns større geografi 
gjennemgaar læreren grundtrækkene af den mathematiske og fysiske 
geografi. Derpaa læses Asien side 10—36. Der fortsættes med 
øvelser i karttegning som i 1ste klasse.

3 die middelklasse, 2 timer ug.

Af Horns større geografi læses Afrika, Amerika, Australien 
og Europa til Balkanlialvøen, side 36—83. Der fortsættes med 
øvelser i karttegning som før.

4de middelklasse, 2 timer ug.

Af Horns større geografi læses fra Balkanlialvøen til Danmark, 
side 83—132. Der fortsættes med øvelser i karttegning som før.

5te middelklasse, 2 timer ug.

Af Horns større geografi læses de nordiske lande, side 132— 
172, samt politisk geografi og geografiens historie, side 184—190-

6te middelklasse, 2 timer ug.

Af Horns større lærebog læses den fysiske geografi. Derpaa 
repeteres bogen i sin helhed. Karttegning som før.

Maalet for undervisningen i geografi i middelskolen er at give 
et sammenhængende billede af natur og folk. Ved siden af det 
bidrag, lærebogen yder hertil, maa læreren gjennem skildringer af 
de forskjellige landes natur og folkenes levesæt, næringsveie, kultur 
o. 1. søge at vække og bevare disciplenes interesse og give dem en 
saa fuldstændig og klar forestilling om de geografiske forhold som 
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muligt. Hertil benyttes karter, reisebeskrivelser, geografiske illu
strationer, tegninger, produkter o. 1.

G-jennein hyppige sammenligninger, ved hvilke ogsaa som an
skuelsesmiddel benyttes grafiske fremstillinger, søger man at give 
disciplene nøiagtige forestillinger om landenes størrelse, byernes 
folkemængde, fjeldenes høide, elvenes længde o. 1. Man gaar her
under ud fra kjendte, især vore egne, forhold.

Fremdeles maa læreren ikke indskrænke sig til blot at frem
stille kjendsgjerningerne, men han maa ogsaa søge at bibringe 
eleverne forstaaelse af disses sammenhæng og aarsager.

2 a 3 gange i aaret gives der disciplene opgaver til skriftlig 
behandling. Disse bør helst vælges inden det stof, der nylig er 
gjennemgaaet og derfor maa forudsættes vel kjendt. En nøjagtig 
begrænsning er fornøden.

Under examinationen tillades ikke disciplene at benytte andre 
karter end de af dem selv eller af læreren paa tavlen optegnede 
rids samt, hvor læreren finder det ønskeligt, vægkart. Atlas be
nyttes paa skolen kun, naar læreren gjennemgaar næste lekses 
pensum. Derimod tilholdes disciplene under sin forberedelse i 
hjemmet altid at benytte atlas.

Naturkundskab.

2den middelklasse, 2 timer ug.

I 1ste halvaar forevises og beskrives udvalgte typer fra dyre
rigets vigtigste afdelinger. Hovedvegten lægges paa dyrenes ydre 
bygning. Et par planteformer gjennemgaaes paa samme inaade.

I 2det halvaar læses pattedyrene efter Sørensens lærebog i 
dyrerigets naturhistorie.

3 die middelklasse, 2 timer ug.

Efter Sørensens lærebog læses fra fuglene til bløddyrene. 
Derpaa læses efter Sørensens lærebog i planterigets naturhistorie 
afsnittet om planternes ydre bygning.
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4 de middelklasse, "2 timer ug.

Planteriget gjennemgaaes efter Sørensens lærebog. Ved plante- 
bestemmelser søges disciplene bibragt kjendskab til de almindeligst 
forekommende vekster.

Derpaa gjennemgaaee i tilslutning til lærebogen det menne
skelige legemes bygning. Tilsidst læses de laverestaaende dyre
klasser fra bløddyrene.

5te middelklasse, 3 timer ug.

Vaar og høst fortsættes med plantebestemmelse. Den øvrige 
tid bruges til at gjennemgaa fysiken efter Henriksens lærebog, 
ledsaget af experimenter.

6te middelklasse, 2 timer ug.

Repetition af middelskolens pensum i naturfag, hvorunder en 
fyldigere gjennemgaaelse af menneskets naturhistorie, planternes 
indre bygning samt de lavere dyr og planter gjennemgaaes kur
sorisk.

Med hensyn paa undervisningens gang og methode merkes 
forøvrigt følgende:

Foruden at bibringe disciplene endel naturhistoriske kundska
ber, har undervisningen i 2den middelklasse det maal at vække 
deres interesse for studium af naturen, at vænne dem til at iagt
tage nøiagtig, til at se lighed og forskjel og skjelne mellem væ
sentligt og uvæsentligt. For at naa dette maal udvælges blandt 
de mest karakteristiske typer saadanne, hvoraf skolen enten har 
udstoppede exemplarer eller særlig gode tegninger, helst saadanne 
som i forveien er børnene bekjendte.

Disse forevises i klassen, og læreren nævner de forskjellige 
organer og forklarer deres brug. Især dvæles ved den ydre byg
ning. lemmerne, hudbedækningen o. s. v. For ikke at trætte for
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tælles oplysende træk fra dyrenes liv. Der examineres stadig i, 
hvad der er foredraget. Naar et par dyr paa denne maade er 
behandlede, tager man to eller flere for sig paa én gang og lader 
disciplene udpege forskj elligheder og ligheder ved dem.

Paa denne maade søges de tilegnede kundskaber vedligeholdte.
Om sommeren, da et tilstrækkeligt antal levende planter kan 

erholdes, paapeges og forklares en plantes forskjellige dele paa 
samme maade som ved dyrene. Naar dette er gjort, uddeles et 
exemplar af den omtalte plante til hver elev, og denne skal nu 
finde igjen de organer, han har hørt navnet paa.

I andet halvaar gjennemgaaes pattedyrene, idet man følger 
lærebogens orden og fremstilling. Der læses ikke egentlige lekser, 
men disciplene tilholdes at benytte lærebogen hjemme, saa de i 
mere nøiagtige Udtryk kan gjengive det i forrige time fortalte.

I 3die middelklasse fortsættes undervisningen paa samme maade 
som i forrige halvaar; dog kræver størrelsen af det pensum, der 
skal gjennemgaaes, at der stilles noget større fordringer til elevens 
hjemmearbeide, og at den foreløbige gjennemgaaelse ikke kan gjøres 
saa bred. Saavidt muligt serges for, at enhver naturgjenstand, 
der omtales, ogsaa bliver forevist, ialfald i tegning paa vægtavlen. 
Særlig er dette af vigtighed ved gjennemgaaelsen af plantelæren, 
da planternes organer langtfra er disciplene saa bekjendte som 
dyrenes. Eleverne faar sig i sommertiden foreviste nogle af de 
almindeligste planter og belæres om, hvorledes man kan samle og 
opbevare dem, indtil man senere i skolen skal lære dem nærmere 
at kjende. Ogsaa i denne klasse søges interessen vakt og vedlige
holdt ved fortællinger om dyrenes liv.

I 4de middelklasse gjennemgaaes det menneskelige legemes 
bygning, uden at man dog gaar nærmere ind paa de for børn paa 
dette trin vanskelige punkter i ernærings- og aandedrætsprocessen, 
der opsættes til 6te klasse. Desuden læses fra bløddyrene bogen ud.

Hovedvegten lægges i denne klasse paa botaniken, der læses 
om høsten og repeteres om vaaren, medens de andre dele tages, 
naar der ingen flere friske planter kan erholdes Øvelserne i 
plantebesteinmelse foretages saaledes, at eleven først læres til at 
afgjøre uden hjelpemidler, til hvilken af de store plantegrupper, den 
forelagte vext hører, og naar han har erholdt færdighed heri og 
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liar lært de vigtigste familiers kjendemerker, da til hvilken familie 
planten hører. Arten vil da temmelig let ved hjelp af Sørensens 
flora kunne bestemmes. Er familien ham ubekjendt, tilholdes han 
at anvende Linnés system, der indøves kun, forsaavidt klasserne 
angaar.

Da i 5te middesklasse fysik er hovedfag, maa man for zoolo
giens og botanikens vedkommende indskrænke sig til at holde det 
tidligere lærte vedlige derved, at en skematisk oversigt over dyre
riget læres og ved om høsten og vaaren at benytte endel af ti
merne til at bestemme medbragte planter. Endvidere tilholdes 
eleverne at vedblive med indsamling og bestemmelse paa egen haand.

Da fysiken endnu mere, end de naturhistoriske fag kræver en 
omhyggelig gjennemgaaelse for fuldt at forstaaes, maa intet stykke, 
der kan skjønnes at berede vanskelighed gives disciplene til lekse, 
uden at læreren paa forhaand har forklaret det. Experimenter, der 
udføres i størst mulig udstrækning, foretages i regelen, efterat 
vedkommende lov er lært, og apparaterne forklarede.

Beregningsopgaver gives til løsning paa vægtavlen i den ud
strækning, tiden tillader, og vælges saaledes, at deri ikke forekom
mer ting, der kræver større mathematiske kundskaber.

Interesse for faget søges vakt ved forklaring af apparater og 
fortælling om opfindelser og opfindere paa fysikens omraade, hvortil 
det behandlede stof kan give anledning.

Da man i 6 te middelklasse arbeider med middelskoleexamen 
som nærmeste maal, maa man særlig have for øie, at disciplene 
naar frem til et klart overblik over de erhvervede kundskaber og 
lærer, at gjøre ordentlig rede for disse.

Under den nøiagtige gjennemgaaelse af menneskets naturhi
storie, som er henlagt til denne klasse, søger man at sætte disci
plene ind i de vigtigste livsfunktioner, aandedrættet, blodomløbet, 
ernæringsprocessen, og herunder meddeler man dem vigtigere træk 
af sundhedslæren.

Saavel i 5te som i 6te klasse gjøres der regelmæssig et paa 
botaniske udflugter under lærerens tilsyn.

Fra 3die middelklasse af faar disciplene af og til skriftlige 
opgaver i naturhistorie, der som regel besvares paa skolen. Disse 
opgaver bestaar for naturhistoriens vedkommende i beskrivelse af 
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planter og dyr. sammenligninger og oversigter, for fysikens ved
kommende i beskrivelse af fysiske apparater, fremstilling' af fysiske 
fænomener samt — som før anført — beregningsopgaver.

Regning og mathematik.

1ste middelklasse. 4 timer ug.

De 4 regningsarter med ensbenævnte tal repeteres. Derpaa 
gjennemgaaes de 4 regningsarter med tal af forskjellig benævning. 
O. Johannessens regnebog bruges.

Der lægges særlig vegt paa, at discipelen lærer at forstaa, 
hvorledes den ene regningsart naturlig forklares ved den anden, 
saaledes saavel subtraktion som multiplikation ved addition, og 
division ved multiplikation. Under examination maa han ved en
hver regningsoperation høit og klart udtale og begrunde den brugte 
regel. Man følger med hensyn til opgaver regnebogen; man bør 
dog snarest muligt gaa over til opgaver, hvor forskjellige regnings
arter kommer til anvendelse.

2den middelklasse, 4 timer ug.

Brøklæren gjennemgaaes efter Johannesens regnebog. Reg
lernes rigtighed paavises altid ved konkrete exempler. Fællesnæv
neren søges ved de enkelte nævneres opløsning i enkelte faktorer. 
Ved. undervisningen i decimalbrøk paavises regningsreglernes over
ensstemmelse med reglerne for almindelig brøk.

3die middelklasse, 5 timer ug.

Brøklæren repeteres og indøves grundig. Derefter gjennem- 
gaaes enkelt reguladetri med slutning gjennem enheden. Johanne
sens regnebog bruges. I skoleaarets par sidste maaneder bruges 2 
timer ug. til indøvelse af de første elementer af geometrien gjen
nem lette konstruktionsopgaver.
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4de middelklasse-, 6 timer ug.

Af Johannesens lærebog i arithmetik læses 1ste og 2den bog: 
af Bonnevies geometri 1ste bog, af Gets’z konstruktionsopgaver 
gjennemgaaes 1ste hefte. Efter Johannessens regnebog indøves 
enkelt og sammensat reguladetri samt lidt rentesregning gjennem 
reduktion til enheden.

5te middelklasse, 5 timer ug.

Af arithmetik læses 3 die og 4 de bog, af geometrien 2den, 
3die og 4de bog, af konstruktionsopgaverne gjennemgaaes 2det 
hefte. Rentesregning og andre arter af procentregning indøves.

Gie middelklasse, 6 timer ug.

1 time bruges til gjennemgaaelse af resten af arithmetiken, 
1 til resten af geometrien, 1 til praktisk regning, 2 sammenhæn
gende timer til skriftlige opgaver af blandet indhold, 1 til gjennem
gaaelse. I 2det halvaar repetition.

Ved mathematikundervisningen lægges der vegt paa at med
dele eleverne forstaaelse af læresætningernes nøie sammenhæng. 
Gjennemgaaelsen af den nye lekse foregaar derfor saavidt muligt 
og især i geometrien paa den maade, at disciplene selv gjennem 
passende spørgsmaal bringes til at udtale de nye sætninger og søge 
de hensigtsmæssigste midler for at bevise deres rigtighed. Ved 
forsigtig anvendelse af denne methode vil man opnaa i høi grad 
at skjærpe opmerksomheden og vække interessen uden at udsætte 
sig for de farer, som følger af overdrevent brug af methoden med 
tilsidesættelse af lærebøgerne, (se dr. E. Holsts indberetning fra 
en stipendiereise til svenske skoler i Eor Ungdom 1886). Hjemme
opgaver gives kun af og til.
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Tegning.

2den middelklasse, 2 timer ug.

Undervisningen begynder med retlinjede geometriske figurer, 
efterat eleverne en tid liar øvet sig i at trække horisontale, verti
kale og hinanden skjærende rette linjer.

3 die middelklasse, 2 timer ug.

Der fortsættes med mere sammensatte retlinjede figurer, hvor- 
paa man gaar over til cirkelen og krumlinjede former. Eleven 
øves nu til med nogenlunde sikkerhed at kunne finde forholdet i 
en enkel uregelmæssig form, hvorpaa man gaar over til uregel
mæssige og krumlinjede figurer.

4de middelklasse, i time ug.

Man begynder med at kombinere rette og krumlinjede former til 
lette ornamenter, (f. ex. enkle rosetter, elipser, ovaler, spiraler o. 1.), 
der i almindelighed optrækkes med tusch.

5te middelklasse, 2 timer ug.

Der tegnes i denne klasse mere indviklede ornamenter væ
sentlig efter antike stilformer (rosetter, lotos, ranker, palmetter o. 1.) 
I andet halvaar anvendes en af timerne til projektionstegning.

Gte middelklasse, 1 time ug.

Der fortsættes med tegning af ornamenter som i 5 te klasse 
Her trækkes figurerne altid op med tusch og anlægges med en svag 
tinte. Der fortsættes med projektionstegning.

Skrivning.

Maalet er, at eleverne lærer at skrive en ren og tydelig 



33

haandskrift efter det latinske alfabet. Ved siden deraf gives der 
nogen veiledning i at bruge den gothiske skrift, saavidt at de kan 
læse den.

Ved skriveundervisningen benyttes for tiden de aflir. Hjalmar 
Nielsen udarbeidede skriveboger, der hovedsagelig bruges til takt
skrivning.

11ste middelklasse, 4 timer ug.

benyttes 3die og 4de hefte (store bogstaver).

I 2den middelklasse, 3 timer ug.

benyttes 4de og 5te hefte (store bogstaver).

I 3die middelklasse, 3 timer ug.

benyttes 5te hefte samt 6te hefte (haandskriftsøvelser).
Desuden skrives i alle klasser skjonskrift som afskrift efter bog.

I 4de middelklasse

anvendes indtil videre 1 time ug. til skjonskrift.

I de øvrige klasser er ingen særskilt time tildelt skrivning, 
men skrivefærdigheden søges vedligeholdt og udviklet derved, at 
disciplene hver 14de dag tilholdes at skrive hjemme to sider i 
dobbeltliujeret bog. For disse gives karakter. Ligeledes paasees 
der af faglæreren, at de skriftlige udarbeidelser udføres ordentlig 
og tydelig.

3
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IIL Latingymnasiet.
Undervisningstidens fordeling paa fagene.

Klasser 1 Dg. 2 Lg. 3 Lg. Sum

Religion........................... 1 1 2 4
Norsk og oldnorsk 3 4 4 11
Latin................................. 9 10 10 29
Græsk ............................ 7 7 7 21
Historie og geografi . 3 3 3 9
Mathematik...................... 2 3 3 8
Fransk........................... 3 2 3 8
Tysk................................ 1 1
Sang................................. 1 1 1 3
Gymnastik...................... 3 3 3 ' 9

Sum................................. 33 34 36

Religion.

1ste lilasse, 1 time ug.

Nissens kirkehistorie læses fra begyndelsen til »pietismen«.

2den klasse, i time ug.

Nissens kirkehistorie læses ud. Derpaa paabegyndes et evan
gelium paa græsk (Johannes el. Matliæus).

3die klasse, 2 timer ug.

I 1ste halvaar læses evangeliet til ende. I 2det halvaar 
repeteres kirkehistorien og evangeliet. I nogle faa timer gjøres
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disciplene bekjendte med den norske kirkes symboler (de tre øku
meniske symboler, Luthers lille katekismus og den augsburgske 
bekjendelse).

^orsk.

1ste klasse, 3 timer ug.

I literaturhistorie gjennemgaaes den nyere norske literatur 
efter en lærebog (for tiden Eriksens). I tilslutning til literatur- 
historien læses et udvalg af Pauss og Lassens læsebogs 4de skole
trins 2den afdeling. Nogle timer bruges til at læse svensk efter 
Aars’s svenske læsestykker. Hver 3die uge skrives en stil.

2den klasse, 2 timer ug.

I literaturhistorie gjennemgaaes fælleslitteraturen efter en lære
bog (for tiden Eriksens). I tilslutning, hertil læses et udvalg af 
Pauss og Lassens læsebogs 4de skoletrins 1ste afdeling. Nogle 
timer bruges til at læse svensk efter Aars’s svenske læsestykker. 
Hver 3 die ugo skrives en stil.

For det tilfælde, at 1ste og 2den klasse har fællestime i 
litteraturhistorie, begyndes i 1ste klasse vekselvis med 1ste og 2den 
klasses pensum.

3 die klasse, 2 timer.

I litteraturhistorie gjennemgaaes den nyere danske literatur 
fra Baggesen af, saaledes at der lægges vegt paa at trænge ind i 
den almindelige udvikling gjennem de mest fremtrædende forfattere, 
medens mindre betydelige forfattere og overflødige enkeltheder 
forbigaaes.

Et større arbeide, der skal lægges op til examen artium, 
gjennemgaaes statarisk. Som passende værker nævnes exempelvis: 
Holbergs: Den politiske kandestøber, Jacob v. Tyboe, Erasmus 
Montanus, Den stundesløse; Wessel: Kjærlighed uden strømper;

3*
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Henrik Wergeland: Den engelske lods, Blomsterstykket, Jøden. 
Spanjolen; Welhaven: Norges dæmring; Bjørnson: Sigurd Slembe, 
Maria Stuart, En fallit; Ibsen: Kongsemnerne, Brand, De unges 
forbund, o. fl.

Digtarterne læres i tilslutning til Norbys schema og verslæren 
læses efter Hofgaards grammatik.

I gymnasiet ikke mindre end i middelskolen maa der lægges 
megen vegt paa en naturlig, smuk og udtryksfuld læsning, og for
dringerne maa i saa henseende stilles endnu høiere end før. Som 
et vigtigt middel til at udvikle hos disciplene evnen til at udtrykke 
sig naturlig og utvungent og derigjennem indirekte fremme en god 
læsning kan anbefales foredrag fra kathedret, dels selvstændige, 
fri afhandlinger, udarbeidede af disciplene selv, dels gjengivelser 
af, hvad der er læst eller af læreren foredraget.

Disse foredrag kan ogsaa tjene til grundlag for ordskifte 
mellem eleverne.

Ved siden af den almindelige forfatterlæsning bør der af og 
til læses prosaiske afhandlinger om historiske, litterære, sociale, 
ethiske emner. En ensidig læsning af skjønlitterære verker, tildels 
med en gammeldags sprogform, vil let kunne øve en mindre gavnlig 
indflydelse paa disciplenes sprog og fremstilling. God moderne 
prosa af konkret indhold vil danne en virkningsfuld modvegt her
imod, idet disciplene i en saadan vil finde gode mønstre for stil og 
behandling, ligesom ogsaa derved deres interesse for menneskelivets 
forskjellige sider vil vækkes og næres.

De stilopgaver, der forelægges disciplene, maa vælges med 
forstandig hensyntagen til deres modenhed og forestillingsomraade.

I 1ste klasse kan opgaverne være af samme art som i 6te 
middelklasse: skildringer, beskrivelser, gjengivelse af indhold af 
læste stykker, oversigter o. 1. Fra 2det halvaar bør der gives 
dem opgaver, der kræver mere selvstændig tænkning. Disse bør 
dog altid slutte sig til, hvad de gjennem personlig erfaring eller 
læsning har kunnet tilegne sig.

I 2den og 3 die klasse kan emner fra livets og historiens for- 
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skjellige omraader gjøres til gjenstand for skriftlig behandling, idet 
man dog fortrinsvis holder sig til saadanne, som forudsættes at 
interessere disciplene i den alder, og som de har anledning til at 
lære at kjende gjennem selvsyn, læsning eller erfaring paa anden 
maade. De historie opgaver vælges fortrinsvis inden det stof, som 
meddeles under historieundervisningen.

Maalet for stilskrivningen i gymnasiet er at opdrage eleverne 
til at ordne sine forestillinger, gjennemtænke sine tanker og frem
stille disse i en grei, klar og sprogrigtig form. Det rent formelle, 
retskrivning og interpunktion, bør vistnok forudsættes tilstrækkelig 
indøvet i middelskolen. Det vil dog ikke være overflødigt, at læ
reren ogsaa i gymnasiet har et vaagent øie med disse ting. Stor 
vegt maa lægges paa orden i fremstillingen, paa klarhed, sim
pelhed, naturlighed i form og udtryk. Disciplene har i den alder 
en tilbøielighed til at bruge billeder, overføtte udtryk, fraser, 
fremmedord, som ihærdig maa modarbejdes. Intet unøjagtigt udtryk, 
ingen slurvet eller lialvtænkt tanke maa undgaa lærerens rettelse. 
Ligeledes maa disciplenes hang til almensætninger og abstraktioner 
modarbeides.

For at lære disciplene til en fornuftig behandling af opgaven 
og opøve dem i at samle og sigte stoffet, lægge hovedvegten paa 
det væsentlige og udskille det uvæsentlige, maa læreren af og til 
gjennemgaa opgaverne ined dem. Dog maa denne gjennem- 
gaaelse ikke have form af en mekanisk disposition, der lægger et 
unødvendigt baand paa disciplenes frihed.

Oldnorsk.

2den Idasse, 2 timer ug

Der begyndes med læseøvelser og foreløbig hurtig gjennem- 
gaaelse af formlæren. Derefter begyndes paa et af de lettere 
stykker i Nygaards udvalg (f. ex. Vølsunger og Nivlunger, Balders 
død). I læseaaret naaes i almindelighed ca. 30 sider prosa. Form
læren læses i sin helhed efter Nygaards grammatik.
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3 die klasse, 2 timer ug.

Resten af penset — c. 30 sider prosa og 15 sider poesi — 
læses, hvorefter det hele repeteres. Formlæren læses paanyt, og 
det nødvendige af syntaksen gjennemgaaes. Ligesaa læres det 
nødvendige af litteraturhistorie og metrik, væsentlig efter Nygaard.

Latin:

1ste klasse, 9 timer ug., 

hvoraf 2 bruges til stilskrivning, 1 til gjennemgaaelse af stil, 1 
til grammatik, resten til forfatterlæsning.

Efterat hexametret er gjennemgaaet, læses af Ovids forvandlin
ger 700 v. Voss og Richters udgave bruges. I begyndelsen gjen- 
nemgaar læreren den følgende dags pensum, senere angiver han 
blot løselig dettes indhold og tankegang, og efter jul bortfalder i 
almindelighed enhver gjennemgaaelse. Af prosaforfattere læses 
Sallusts Catilina (Müllers udgave ved Voss) og 50 kapitler af 
Ciceros taler. I de sidste aar har været læst: pro Sexto Roscio 
el. 2den og 4de katilinariske, el. pro lege manilia, samt foruden de 
to sidste pro Archia poeta. Istedenfor den daglige repetition har 
regelmæssig været anvendt repetition af de større hovedafsnit, 
hvorved tankegang og indhold af det lærte bedre kommer til 
sin ret.

I grammatik er kasus- og moduslæren nøjagtig gjennemgaaet.
Stil er skrevet én gang ug. paa skolen, og én gang hjemme 

hver fjortende dag. De gjennemgaaede stile har som regel været 
lærte udenad. Til stilskrivning anvendes Lowums udkast til latinske 
stile, sammenhængende historiske stykker i tilslutning til gramma
tiske afsnit.

2äcn klasse, 10 timer,

hvoraf 2 bruges til skriftlige arbeider, 1 å P/a til gjennemgaaelse, 
1 til antikviteter, resten til forfatterlæsning.
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Der begyndes i regelen med Livins, af hvilken forfatter der 
læses 100 kapitler. I de sidste aar har 7, 8, 21, 22 23 bog 
været læst. Derpaa fortsættes med Virgil, af hvilken forfatter 2 
bøger læses. I de sidste aar har 1, 2, 3 4 bog været læst. Til 
slutning læses et filosofisk arbeide af Cicero (i alm. de senectute) 
foruden de resterende 12 å 15 kapitler af Ciceros taler. Ingen 
gjennemgaaelse paa forhaand af læreren finder sted. Repetitionen 
foregaar som i 1ste klasse.

I 1ste halvaar skrives der stile efter Lowums udkast, én ug. 
paa skolen, én hver fjortende dag hjemme. Efter jul skrives af- 
vexlende stil og latinsk oversættelse efter Henrichsens opgaver. 
Af Weisses mindre lærebog i antikviteter læses afsnittene: den 
offentlige ret og keisertiden, ca. 100 sider.

Forsaavidt 1ste og 2den klasse har fællestimer, læses i disse 
Ciceros taler samt eu bog af Virgil.

3 die klasse, 10 timer ug., 

hvoraf 2 å 3 bruges til oversættelse, 2 til gjennemgaaelse, 1 dels 
til extemporelæsning, dels til litteraturhistorie, resten til forfatter
læsning.

Resten af artiumspensumet gjennemgaaes. ‘Af Horats’s oder 
læses 500 v. og af hans satirer og epistler 600 v. Af prosaikere 
læses Tacitus: Agricola. Til extemporelæsning bruges dels Livius, 
dels Sallusts jugurthinske krig. Som haandbog i litteraturhistorie 
bruges Weisses uddrag. Fra marts maaned af begynder hoved- 
repetitionen til examen artium.

Af oversættelser skrives en ug. paa skolen og en ug. hjemme. 
Hertil benyttes Henrichsens opgaver samt de danske og norske 
artiumsopgaver i indbydelsesskrift fra Fredrikshalds skole 1884.

Græsk.

1ste klasse, 7 timer ug., 
hvoraf 1 bruges til stilskrivning og gjennemgaaelse, 1 til mytho- 
logi, resten til grammatik og forfatterlæsning.
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I 1ste halvaar læses det vigtigste af formlæren efter Schou- 
Bruuns grammatik, 2den udgave. I tilslutning hertil læses græske 
exempler i udvalg efter samme forfatters græske læsebog.

I begyndelsen af 2det halvaar gaar man over til Xenofons 
Anabasis (Hermanstorffs udgave); 2den bog læses og repeteres. 
Den følgende dags pensum gjennemgaaes altid af læreren. Ved 
siden heraf læses formlæren paanyt og fuldstændigere. Dog læses 
de uregelmæssige verber kun i udvalg. Af syntaktiske regler 
medtages kun de allerenkleste, der er nødvendige til textens for- 
staaelse. Hermannstorffs uddrag bruges.

Stil skrives én gang ug. paa skolen, men i regelen kun i 1ste 
halvaar. Hertil bruges lettere norske exempler, hentede fra Schou- 
Bruuns læsebog.

Mythologi læses efter Sechers lærebog.

2 den lilasse, 7 timer ug., 

hvoraf 6 timer bruges til forfatterlæsning og grammatik, 1 til 
repetition af det i ugens løb læste pensum.

Der fortsættes med Xenofons Anabasis, indtil det lovbefalede 
pensum (c. 45 textsider) er læst tilende. Derpaa læses 3000 vers 
af Homer. (Der har i de forskjellige aar været læst af Iliaden 
1, 3, 6, 22 og 23 bog, af Odysséen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8de 
bog). I begyndelsen gjennemgaaes her enhver ny lekse omhyggelig 
af læreren, noget, der dog efterhaanden bortfalder. Brug af Wil
sters oversættelse og glossarer tillades. Foruden ugentlig repetition, 
repeteres hver bog i sin helhed til bedre forstaaelse af indhold.

Formlæren gjennemgaaes paanyt fuldstændig, hvorpaa syntaxen 
læses efter Hermanstorffs uddrag. Ved slutningen af aaret læses 
reglerne om homerisk sprogbrug efter Schou-Bruuns tillæg.

3die klasse, 7 timer ug.,

hvoraf 1 anvendes til antikviteter og litteraturhistorie, resten til 
forfatterlæsning.

Det resterende artiumspensum, Platons apologi samt en tragedie,
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Antigone el. Medea, læses færdig. Hovedrepetitionen til artium 
paabegyndes i februar maaned. Til antikviteter benyttes Christen
sens haandbog. Litteraturhistoriske oplysninger har været dikterede, 
for de læste forfatteres vedkommende noget vidtløftigere.

Fransk.

1ste klasse, 3 timer ug.

Knudsen og Wallems læsebog for middelskolen læses ud; der
efter fortsættes med samme forfatteres læsebog for gymnasiet. Til
sammen læses 90 sider.

Fra slutningen af 1ste halvaar læses i hver time en lekse i 
Storms franske taleøvelser; i det hele læses ca. 60 ä 70 sider. 
Taleøvelserne bruges i regelen paa den maade, at læreren læser 
op norsken, og disciplene svarer paa fransk; dels gjengives ogsaa 
sætningerne af flere disciple frit som en samtale eller scene, eller 
disciplene oversætter paa norsk efterat have hørt fransken oplæse 
af læreren, eller sætningerne bruges til fri reproduktion af discip
lene. Ved øvelsernes forklares stadig de grammatiske regler, som 
derunder kommer til anvendelse. Ved siden læses Knudsens kort
fattede franske grammatik.

2den klasse, 2 timer ug.

Af Knudsen og Wallems læsebog læses c. 60 sider. Af 
Storms taleøvelser gjennemgaaes 50 ä 60 sider. Knudsens gram
matik benyttes ved siden af taleøvelserne.

3 die klasse, 3 timer ug.

Af Knudsen og Wallems læsebog læses c. 60 sider. Storms 
taleøvelser gjannemgaaes tilende. Ved siden læses Knudsens gram
matik. En af timerne anvendes til extemporallæsning, hvortil be
nyttes lettere stykker af nyere franske forfattere.
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Tysk.

1ste klasse, 1 time ug.

Læsning af tyske forfattere efter Voss’s udvalg.

Historie og geografi.

1ste klasse, 3 timer ug.

Efter Horns lærebog for latingymnasiet gives en kortfattet 
fremstilling af ethnografien og den politiske geografi. Derpaa læses 
oldtidens historie efter Tbriges lærebog.

2den klasse, 3 timer ug.

Frankriges historie læses efter Schjøths og "Wallems lærebog.

3 die klasse, 3 timer ug.

Nordens historie læses efter Storms lærebog. For tiden efter 
1814 gives en fyldigere fremstilling. Derpaa repeteres det hele 
pensum til examen nrtium.

Ved den historiske undervisning i gymnasiet lægges hoved
vægten paa samfunds- og kulturhistorien. Medens undervisningen 
i middelskolen har og maa have en mere eller mindre fragmentarisk 
karakter, har den i gymnasiet til formaal at give disciplene for- 
staaelse af historisk sammenhæng. Der dvæles derfor mindre ved 
de enkelte personer eller mere fremtrædende ydre begivenheder, 
hvorimod man søger at give disciplene indblik i folkenes indre liv, 
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deres politiske udvikling’, deres religiøse forestillinger, deres sociale 
vilkaar, deres kultur o. 1. Undervisningen i gymnasiet maa derfor 
endnu mindre end i middelskolen gjøre examinationen til en hoved
sag. Læreren maa tvertimod have frihed til at dvæle ved forhold, 
som lærebogen kun har behandlet forholdsvis knapt, men som det 
kan være af betydning at give disciplene et fyldigere indblik i, 
medens han paa den anden side kan gaa lettere over afsnit, som 
er af ringere historisk eller pædagogisk værd, eller som disciplene 
maa kunne forudsættes med lethed at kunne tilegne sig paa egen 
haand. Allerede i 1ste klasse maa disciplene tilholdes at gjøre 
notater under lærerens foredrag; vigtigere ting, som det er magt- 
paaliggende, at disciplene erindrer, bør læreren diktere.

Af og til gives der disciplene skriftlige opgaver, dels gjen
givelser af lærerens foredrag, dels historiske oversigter, sammen
ligninger o. s. v.

Gjennem lejlighedsvis oplæsning af historiske værker søger 
man at bibringe disciplene en dybere forstaaelse af personligheder, 
tider og forhold og en mere videnskabelig opfatning af historien i 
det hele.

Mathematik.

Iste klasse, 2 timer ug.

De to første bøger af Brochs arithmetik. Af Guldbergs tri
gonometri til og med retvinklede trianglers opløsning.

2den klasse, 3 timer ug.

Arithmetiken og trigonometrien læses tilende.

3 die klasse, 3 timer ug.

Guldbergs stereometri læses tilende. Derpaa repeteres det 
hele artiumspensum. I alle klasser gives skriftlige opgaver, hoved
sagelig paa skolen.



44

For det tilfælde, at elevantallet i gymnasiets klasser nødven
diggjør klassekombination kan planen forandres saaledes:

I 1ste klasse læses første aar de 3 første bøger af arith- 
metiken. Næste aar læses i 1ste og 2den klasse i én fællestime 
trigonometri til retvinklede triangler, 1 ste klasse i én særskilt time 
2 bøger af arithmetiken, og 2den klasse 1ste halvaar i to sær
skilte timer aritlnnetik fra 4de bog, og 2det halvaar i én særskilt 
time resten af arithmetiken og i én særskilt time af trigonometrien 
skjævvinklede trianglers opløsning.

Med hensyn til, hvad der i lærebøgerne bliver at forbigaa. 
henvises til den af kirkedepartementet udgivne undervisningsplan 
af 1885 pag. 46. Med hensyn paa undervisniugsmethoden til 
O. Bergs afhandling i aarsberetning for Anderssens latin- og real
skole 1887.

Plan
for

undervisningen i sang og gymnastik i middelskolen
og gymnasiet.

Sang.

1ste middelklasse. 1 time ug.

Enstemmig sang efter øret. Scalaer, træffeøvelser samt ind
øvelse af melodier til digte i læsebogen.

2 den og 3die middelklasse, 2 timer ug.

Enstemmig sang efter noder. Af musiktheorien gjennemgaaes 
il og med treklange.
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4de og 5te middelklasse, 2 timer ug.

En- og tostemmige sange og øvelser. Af musiktheorien gjen- 
nemgaaes firklangene, udvigninger, paraleltonearter o. s. v. Gutterne 
øves i ved noder at nedskrive de sange, læreren synger for dem.

Gymnasiet^ 2 timer ug.

En- og tostemmig sang. Ved den aarlige opvisning i sang 
udføres sopranen af 2den og 3die middelklasse, alten af 4de og 5te 
middelklasse og tenor og bas af gymnasiet. Ved undervisningen i 
sang benyttes Joh. D. Behrens : Sanglære for skoler.

Gymnastik.

3die forberedelsesklasse har 2 timer ug.; middelskolen og 
gymnasiet 3 timer ug.

Undervisningen drives efter det svenske system. Der er opsat 
c. 30 forskjellige øvelsestabeller, hvori er medtaget de fleste be
vægelser i Bjørnstads haandbog, Lings tabeller og tillæg. Tabel
lerne er opsat med specielt hensyn til de forskjellige aldre.

I 3die forberedelsesklasse

forberedes gutterne til den senere egentlige gymnastik. Leg, 
anstands- og hilsningsøvelser indtager derfor her en fremtrædende 
plads.

Fra 1ste middelklasse

gives bevægelserne en bestemt form; kun de bevægelser, der er 
lettest at udføre, og som altsaa frembyder mindst anledning til 
feil, medtages. Der lægges særlig vægt paa, at eleverne fører sig 
smukt og har en smuk fremtræden. Stadig indskjærpes det dem 
ogsaa at bruge i klassen og hjemmet, hvad de lærer i gymnastik
salen.
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Fra 4de middelklasse af

benyttes de flinkeste elever som af delingsf ørere ved hævbevægelser 
og sprang, idet gutterne er ordnede afdelingsvis efter deres udvik
ling og dygtighed, ikke efter klasser.

Leg bruges gjennem alle klasser og afpasses efter de for
skjellige aldre. I de høiere klasser omfatter legen saaledes øvelser, 
der grænser ind paa kamp og brydning, ligesom mange forskjellige 
bærebevægelser medtages.

Appel, holdning, nøiagtig udførelse af ikke for vanskelige be
vægelser samt liv under øvelserne søges stadig forenet.

Om vinteren benyttes enkelte gymnastiktimer til ski- eller 
skøitelobning.

Om sommeren drives gymnastiken hyppig ude med særligt 
hensyn til de øvelser, der vanskelig kan medtages i en gymnastik
sal, men som er egnede til at øves paa fri mark. Saaledes øves 
stavsprang med de høiere klasser af middelskolen og gymnasiet; 
enkelte timer benyttes ogsaa til boldspil.

Floret- eller bajonetfægtning øves i gymnasiet.
Hver høst benyttes en hel uge til exercitie og gymnastik 

i det fri.

En plan for realgymnasiet vil udfærdiges, saasnart dette vil 
kunne sættes igang, sandsynligvis i 1889.



Skoleefter retn i n ger.

L Lærerpersonalet.
Ved forrige skoleaars slutning fratraadte lir. cand. mag. P. Groth 

for at fortsætte sine videnskabelige studier i udlandet, hr. cand. 
mag. M. S ør aas for at indgaa som medbestyrer ved Gundersens 
skole, samt hr. cand, theol. Th. Isaac lisen for at blive sømands- 
præst.

Hr. dr. philos. Arne Løchen har havt permission for med 
offentligt stipendium at fortsætte sine videnskabelige studier*);  
ligeledes har hr. cand. mag. J. Raabe havt permission, for at 
studere fransk og engelsk under et ophold i udlandet**).

*) Hans timer har været besørgede af hr. cand. theol. Kr. Gløersen
**) Hans timer har været besørgede af hr. stud, philol. H. Fl eich er.

I oktober 1886 fratraadte hr. cand, theol. M. Rimmereid 
for at overtage bestyrelsen af en amtsskole. I hans sted ansattes 
hr. Ole Prestrud, f. 1854, udex. fra Hamar Seminarium 1873, 
tidligere lærer ved Hamar offentlige skole og Tønsbergs kommunale 
middelskole. Da han ønskede at gjennemgaa centralskolen, har 
hans timer været udførte af stud, philol. T. Olavs on.

Ved juletider fratraadte hr. cand. real. N. Oftedal for at 
overtage en lærerpost ved Sandefjords borgerskole. Hans post blev 
overtaget af hr. stud. real. Bandor Eretius Fridtz, f. 1845, 
udex. fra Holts seminarium 1864, ex. art. 1878, lærer ved for
skjellige skoler i Kristiania.
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Da hr. arkitekt Munthe i mai paa grund af anden ansættelse 
maatte frasige sig en del af sine timer, overtoges disse af hr. genre
maler Wilhelm Larsen.

Skolens faste lærerpersonale var altsaa følgende:
Anderssen, Otto, cand. mag., f. 1851, skolens bestyrer siden dens 

oprettelse 1880.
Lowum, Alf, cand. mag., inspektør*),  f. 1853, lærer siden 1881.

*) Hr. Lowum har som inspektør væsentlig liavt tilsyn med latingymnasiet.

Munthe, Holm, arkitekt, f. 1850, lærer siden 1880.
Blaker, Sigvald, prest, f. 1848, lærer siden 1881.
Christie, Hartvig, cand. mag., f. 1859, lærer siden 1881.
Fearnley, Thomas, cand. real,, f. 1851, lærer siden 1881.
Grøndahl, O. A., cand. philos., f. 1847, lærer siden 1881.
Kristiansen, Oskar, cand. mag., f. 1856, lærer siden 1881.
Berg, Olaf, cand. real., f. 1859, lærer siden 1883.
Platon, I. M. S., cand. theol., f. 1858, lærer siden 1883.
Seeberg, F. G., premierløjtnant, f. 1852, lærer siden 1883.
Lochen, Arne, dr. philos., f. 1850, lærer siden 1884.
Raabe, J., cand. mag., f. 1861, lærer siden 1885.
Renneberg, H. R., cand. mag., f. 1859, lærer siden 1885.
Fridtz, R. E., stud, real., f. 1845, lærer siden 1886.
Prestrud, O., seminarist, f. 1854, lærer siden 1 886.

Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881.
Hoelstad, Emilie, f. 1859, lærerinde siden 1881.
Nerdrum, Christiane, f. 1860, lærerinde siden 1882.
Corneliussen, Beate f. 1862, lærerinde siden 1885.
Krogh, Julie f. 1862, lærerinde siden 1885.

Skolens sekretær er cand. theol. J. Platon.
Skolens kasserer er frøken Julie Anderssen.
Skolens pedel er Fredrik Steenstrup.
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Længere og kortere vikariater har i aarets løb været udførte 
af stud, philol. F. Weisse, stud, philol. N. Vartdal, cand. jur. 
J. Vaadeland, løjtnanterne Nissen og Holtan og frøken Chr. Cor- 
neliussen.

IL Disciplene.
A. Disciplenes antal i de forskjellige kvartaler sees af følgende 

schema:

3d
ie

 kv
ar

ta
l

18
86

4d
e k

va
rta

l
18

86

1s
te

 kv
ar

ta
l ||

18
87

 I]
2d

et
 kv

ar
ta

l
18

87

Sniaaskolen, 3 klasser . 80 83 81 80
Middelskolen la. . . . 18 18 19 19

Ib ... . 19 19 19 19
II ... . 27 28 28 28

III ... . 30 29 29 29
IV E. . . . 20 21 23 23
IV L. ... 11 11 11 1 1
VE. . . . 18 18 16 15
V L. . . . 9 9 9 9

VI E. . . . 12 12 12 12
VI L. . . . 10 11 1 I 9

Tilsammen 174 176 177 174
Latingym. I 11 10 10 10

II ... . 11 11 11 11
III ... . 11 11 12 12

Tilsammen 33 32 33 33

Det samlede antal disciple 287 291 291 287
4
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B. Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser:

a) Gjennemsnitsalder ved begyndelsen b) Normalalder; 
af skoleaaret:

a: b:
Middelskolen I a 9 aar 9 aar

Ib 9X/2 « 9 »
II 10 72 10 «

III I U/2 « II
IV E. 13 « 12 «

IV L. 1272 « 12 »
V E. 1472 « 13 «
V L. 14 » 13 «

VI E. 157r « 14 »
VI L. 1472 « 14 »

Latingym. I 16 « 15 «
II 17 « 16

III 1872 « 17 «
C. Disciplenes fordeling efter hjemstavn:

25 disciple er fra landdistrikterne
262 — - - bydistrikt.

III. Fagfordelingen.
Fagene i gymnasiet og middelskolen har været fordelte paa de

forskjellige lærere saaledes:

Bestyreren: Norsk i 3 lg. 2 timer.
Historie i 3 lg. 3 —
Historie i 2 lg. 3 —
Engelsk i 6 m. 5 —
Fransk i 6 m. 2 —
Fransk i 5 m. 2 —

17 timer.
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Lovuni: Latin i 3 lg. io timer
Latin (antikviteter) i 2 lg. 1 —
Latin i 1 Ig. 5 —
Græsk i 2 lg. 7 —
Græsk (mytliologi) i 1 lg. 1 —
Historie i 1 lg- 3 —
Fransk i 2 lg. 2 —

—-----  29 timer.
Blaker: Religion i 3 lg. 2 timer

Religion i 2 lg- 1 —
Religion i 1 lg. 1 —
Religion i 4 m. 2 —

—-----  6 timer.
Kristiansen: Fransk i 3 lg. 2 timer

Fransk i 1 lg- 4 —
Tysk i 6 m. 4 —
Engelsk i 5 m. 5 —
Historie i 4 in. 3 —

—-----  18 timer.
Rønneberg: Græsk i 3 lg. 7 timer

Latin i 2 lg- 5 —
Latin i 2 lg. 4 —
Latin i 1 lg. 4 —
Oldnorsk i 3 lg. 2 —
Oldnorsk i 2 lg- 2 —
Græsk i 1 lg. 6 —
Tysk i 1 lg. 1 —
Norsk i 5 m. 3 —

—-----  30 timer.
Christie: Historie i 6 m. 3 timer

Latin i 5 m. 7 —
Historie i 5 m. 3 —
Geografi i 4 m. 2 —
Tysk i 3 m. 5 —
Norsk i 3 m. 5 —
Historie i 3 m. 4 —
Geografi i 3 m. 2 —
Geografi i 2 m. 2 —

33 timer.
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Berg: Mathematik 
do.

i 
i

3
o

1g.
1g-

3
3

timer

do. i 1 1g. 2 —
do. i 6 m. 6 —
do. i 5 m. 5 —
do. i 4 m. 1. 3 —
do. i 4 m. e. 3 —
do. i 4 l. + e. 3 —

Regning i 3 m. 5 —
—------- 2 3 timer.

Platou: Religion i 6 m. 2 timer
do. i 5 m. 2 —

Latin i 6 in. 6 —
do. i 4 m. 1. 7 —

Tysk i 5 111. 5 —
do. i 4 m. 1. 1 —
do. i 4 in. e. 2 —
do. i 4 m. 1. -f- e- 3 —

Norsk i 4 m. 4 —
—------ 32 timer.

Fearnley: Geografi i 6 in. 2 timer
do. i 5 m. 2 —

—------- 4 timer.
Fridtz: Naturfag i 6 in. 2 tinier

do. i 5 m. 3 —
do. i 4 m. 1. 2 —
do. i 4 m. e. 2 —
do. i 3 in. 2 —
do. i 2 m. 2 —

—------ 13 time.
Gløersen: Norsk i 2 lg- 1 timer

do. i 2 lg. 1
do. i 1 lg. J 1 —

do. i 1 lg. 2 —
do. i 6 111. 3 —

7 timer.
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Fleischer: Engelsk i 4 m. e. 5 timer
Munthe: Tegning i 6 m. e. 1 time

do. i 5 m. e. 1 —
do. i 4 in. e. 1 —
do. i 4 ni. 1. e. 1 —
do. i 3 m. 2 —
do. i 2 ni. 2 __

---------- 8 timer.
Seeberg: Gymnastik i 3 lg., 2 lg., 1 Ig. og 6 m. 3 timer

do. i 5 m., 4 m. 3 —
do. i 3 in., 2 m. 3 —
do. i 1 m. 2 __

Skrivning i 3 m. 3 —
do. i 2 m. 3 —

--------------- 16 timer.
Grøndahl: Sang i gymnasiet 2 timer

do. i middelskolen 3 —
---- ,—------- 5 timer.

Olavson: Religion i 3 m. 3 timer
do. i 2 m. 3 —

Norsk i 2 m. 5 —
Tysk i 2 m. 6 —
Historie i 2 m. 3 —
Regning i 2 m. 4 —

—----- 24 timer.
Frøken Regine Anderssen: samtlige fag ii 1 m. a undtagen sang

og gymnastik.
Frøken Krogh: samtlige fag i 1 m. b undtagen sang og gymnastik,
Frøken Julie Anderssen: Sang i 1 m. a og 1 m. b 1 time.
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Timernes fordeling sees af folgende tabel:

3 elever af gymnasiet har læst engelsk istedenfor fransk.

af disse har 4 timer været kombinerede.
«) . _ . 3 _ __
3) . — - 3 — — —
4) i 2det halvaar 5 timer norsk 4 timer tysk, 4 in. latin og 4 m. engelsk har været kombinerede i alle fag undtagen i latin, engelsk, 

naturfag og delvis tysk og mathematik.
8) 1 time fælles til korsang.
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IV. Examina.
Examen artium 1886.

Øverste klasse af lalingymnasiet havde 13 elever, hvilke samt
lige fremstillede sig til examen artium. Af disse erholdt 8 karak
teren meget godt, 4 godt, 1 rejiceredes ved den skriftlige prøve.

De specielle karakterer sees af følgende tabel:
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1. Amundsen, G. S.
(disc, af skolen i 5 aar) 4 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 5 36 Godt.

2. Brager, P. M.
(disc, af skolen i 3’A aar) 3 2 4 1 1 1 2 2 2 1 1 3 23 Meg. g.
3. Dybwad. O. Chr.

(disc, af skolen i 6 aar) 3 4 2 1 3 1 2 2 3 2 1 1 25 Meg. g.
4. Einarsen, E.
(disc, af skolen i 2V2 aar) 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 21 Meg. g.
5. Gløersen, G. G. G. > 

(disc, af skolen i 6 aar) 4 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 22 Meg. g.
6. Halling, S.

(disc, af skolen i 4 aar) 4 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 23 Meg. g.
7. Johnsen. I. H.

(disc, af skolen i I aar) 4 4 3 2 3 2 3 4 4 2 4 4 39 Godt.
8. Løken, H.

(disc, af skolen i 5 aar) 4 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 24 Meg. g.
9. Mellbye, C. S.
(disc, af skolen i 4'/2 aar) 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Meg. g.

10. Munch, P. A.
(disc, af skolen i 6 aar) 3 4 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 34 Godt.

11. Møller, W. S.
(disc, af skolen i 2’A aar) 3 4 4 2 3 2 3 5 5 2 3 3 39 Godt.

12. Zogbaum, W. B. 
(disc, af skolen i 3 aar) 3 3 2 2 2 1 2 4 4 2 2 1 28 Meg. g.

Af disse underkastede 2 sig (nr. 1 og 11) som krigsskole- 
aspiranter examens mundtlige del for undervisningsinspektion.
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Desuden var anmeldt 9 privatister til klassisk examen 
artium; af disse rejiceredes 7 ved den skriftlige prøve, 2 bestod 
examen:

Holst, Christian, non conteinnendus (42:13).
Zarbell, Einar, hand illaudabilis (34:12).

Til censorer ved examen artium var af kirkedepartementet be
skikket følgende herrer:

I religion.................................hr. cand, theol. Saxlund.
1 norsk og oldnorsk ...» rektor Müller og skole

bestyrer Gundersen.
I latin......................................» skolebestyrer M. Gjør.
I græsk.............»dr. Torp.
I fransk og engelsk .... » kgl. fuldm. Nicolaysen.
I historie og geografi ... » skolebestyrer Søraas.
I mathematik........................... » rektor Horn og dr. E. Holst.

Opgaverne ved de^skriftlige prøver var følgende:

Norsk, skriftlig.

Nr. 1: Hvilke omstændigheder er det, som har gjort handel og 
søfart til en af vort folks vigtigste næringsveie?

Nr. 2: Hvilke var de egenskaber hos de gamle romere, som bidrog 
til at skaffe dem verdensherredømmet?

Latin, skriftlig:

Quæ hie in sermonem nostrum vertenda proponuntur, sumpta 
sunt, paucis mutatis, ex opusculo quodam Mureti, viri eruditi sæculi 
post Chr. natura sexti decimi. ad Mocenicnm quendam familiärem 
misso.

Si sola præmierum exspectatione præclari viri ad virtutem et 
ad serviendum commodis civium adducerentur, multi sine dubio aliorum 
sorte moniti a proposito abducerentur. Sed est profeeto, Mocenice, 
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est major quædam vis, quæ tibi ae tui similibus persvadeat, virtu- 
tem non modo detractis omnibus præmiis, verum etiam propositis 
omnibus suppliciis, esse expetendam; pulchrum esse adjuvare cives 
snos et omnes curas, omnes cogitationes in reipublicæ salute defigere, 
nullum ejus causa periculum, nullam invidiam, nullam dimicationem 
defugere; cives beneficio affecti si quid præmii referant, non repu- 
diandum; sin parum grati parumque memores fuerint quid nos rei
publicæ, non quid alii nobis debeant, cogitandum. Sæpe enim ex 
te audivi, quum diceres, gratulari te tibi et magnam gratiam debere 
omnium 1'erum moderatori deo, quod in ea republica natus esses, 
in qua verendum non esset, ne quisquam ob virtutem in invidiam 
vocaretur, quum ne vel minimis quidem in renipublicam beneficiis 
sua præmia denegarentur; sed tamen si vixisses Cieronis et Cæsaris 
temporibus et eligendi potestatem tibi dens fecisset, illius fortunam, 
propter urbem conservatam exulantis, fortunæ liujus, in eadem op- 
pressa dominantis, antepositurum fuisse.

Ac plane ita est, ut dico; non mercenaria est virtus, neque 
præmiis atque honoribus ad recte agendum excelso homines ingenio, 
sed honesti et recti amore ducuntur, ant si quando de aliquo præmie 
cogitant, de immortalitate nominis cogitant, quam qui sequuntur, 
quæcuuque aspera, molesta, difficilia perpessu, intolerabilia putantur, 
vel non sentiunt vel nihili faciunt. Neque vero M. Tullius, quum 
de conjuratis supplicium sumeret, non jam turn cogitatione præci- 
piebat eas tempestates, qvibus postea vexatus est. Sed animus et 
a natura præclare conformatus et sapientiæ præceptis adversus 
omnes vel fortunæ vel hominum injurias confirmatus, multo pluris 
ducebat boni civis officium et conservandæ patriæ gloriam, quam 
omnes acerbitates, quas propter rabiem perditorum hominum odio 
incensam postea exhauriendas sibi esse divinabat.

Opgaver i mathematik ved latinartium.

I.
Bevis sætningen om at ophøie en brøk til en potens, naar 

eksponenten er et helt tal, positivt eller negativt.
Vis dernæst, i hvilke tilfælde en saadan potens af en brøk 

bliver et helt tal.
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II.

At udvikle formlerne for cos. 3 x og cos. 2 x ved cos. x og 
derpaa anvende dem til løsningen af følgende ligning:

cos. 3 x cos. 2 x -|- cos. x 4* 1 =0.

III.

I en syvkantet regulær pyramide er sidevinkelen ved toppunk
tet lig 40 °. Pyramidens sidekant er lig længdeenheden. Find 
dens samlede overflade.

’ Den regulære syvkants centralvinkel bestemmes med en nøj
agtighed af ‘/io minut.

Middelskoleexamen 1886.

Kommissionen for afholdelsen af middelskolens afgangsexamen 
ved de kommunale og private skoler i Kristiania bestod i 1886 af 
repræsentanter for de forskjellige examensberettigede skoler (for
mand hr. skolebestyrer Gjertsen).

De af kirkedepartementet beskikkede censorer ved denne 
skole var:

I religion .
- norsk skr. .

« m.
- tysk skr.

« m.
- latin skr.

« m.
- engelsk skr.

« ni.
- fransk
- historie .

- geografi .

hr. cand, theol. Halvorsen.
- cand, theol. Corneliussen.
- cand, theol A. Aubert.
- skolebestyrer Pauss.
- cand, philol. Bratt.
- inspektør Broch.
- cand. mag. Hermannstorff.
- cand. mag. Brekke.
- cand. mag. Christensen.
- sproglærer Messel.
- cand. mag. Sundt og cand. mag. 

V. A. Aubert.
- stud, real Fridtz.
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i mathematik skr.
« in.

- naturfag . . .
- tegning .
- skrivning

inspektør O. Johannesen, 
cand. real. Løken.
cand. real. Kaalaas. 
seminarist Spjeldnæs. 
sekretær Thorsen.

Opgaverne til de skriftlige prøver tilstilledes skolerne fra kirke
departementet og var folgende:

Norsk stil

«De forskjellige' niaader at reise paa, deres fordele og mangler.«

Tysk stil

Rudolf af Schwabens dod.

Hertug Rudolf af Schwaben var en af de fyrster, som havde 
svoret Henrik den fjerde troskab. Alligevel var han ærgjerrig nok 
til at lade sig vælge til modkonge, medens Henrik befandt sig i 
Italien, han mente, han under keiserens fraværelse let kunde be
fæste sit herredomme. Da Henrik kom tilbage til Tyskland, stødte 
han og hans modstanders hære sammen ved Merseburg i aaret 1080. 
Der kjæmpedes tappert fra begge sider; men Rudolf maatte tilsidst 
vige for overmagten. Idet han paa flugten vilde sætte over en 
grav, indhentede Gottfred af Bouillon ham, deu samme, som senere 
foretog det første korstog og erobrede Jerusalem. Under deres 
kamp lykkedes det Gottfrcd at afhuggc hans høire haand, der med 
sverdet faldt til jorden; og dødelig saaret styrtede Rudolf af hesten. 
Da hans venner den folgende dag stod sørgende omkring ham, løf
tede han med sin venstre haand den afhuggede hoire i veiret, idet 
han udraabte; Det er den haand, hvormed jeg engang svor min 
konge troskab!« Kort efter døde han. Endnu den dag idag vises 
Rudolfs haand i domkirken i Merseburg.
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Latinsk stil.

I aarct 473 i) efter byens grundlæggelse2) forkyndte ro
merne taren t i n e r ne 3) krig. Tarentinerne, som allerede længe 
havde pleiet at forsvare sig ved andres hjælp, bad i denne fare 
Pyrrhus, konge Epirus, om at komme, dem til undsætning. Da 
Pyrrhus var meget begjerlig efter at fore krig, lovede han at drage 
til Italien4)saa snart som muligt. Det folgende aar kom han med 
mange tusend fodsoldater og ryttere til Tarent5). Nogle maanedor 
efter stodte han sammen6) med konsulen Lævinus ved Heraklea, 
en by i Luk an i en7). Skjønt romerne her kjæmpede med udmør
ket tapperhed, led8) de dog et stort nederlag; men seiren kostede9) 
Pyrrhus mange soldater. Da han i et andet slag havde overvundet 

*) gjengives med ord. s) udtrykkes ved verbet condere. Taren-
tini,orum. Italia, ac. 5) Tarentum, i. 6) stødte sammen congredi.
7) Lucania, ac. 8) accpere. 9) stare. 10) reportare. ") superior.

romerne, men den største del af hans hær var falden, skal han 
have sagt til sine venner: »Hvis jeg atter vinder10) en lignende 
seier, vil jeg vende tilbage til Epirus uden soldater.«

Engelsk stil.

Dionysius. Siciliens tyran, var langt fra at være lykkelig, skjont 
han besad alt, hvad der kan vindes ved magt og penge. Damokles 
erklærede ham dog for den lykkeligste konge paa jorden. »Har 
du lyst,« spurgte kongen, »til at smage denne lykke og disse nydel
ser, som du synes at have saa hoie tanker om ?« Damoklos mod
tog gjerne tilbudet, og kongen lod anrette et prægtigt gjestebud til 
ære for ham. I sin glæde troede Damokles sig optaget blandt 
høiereu) væsener. Men idet han under maaltidet tilfældigvis saa 
op, blev han var et sværd, hængende i en traad over sig. Synet 
heraf gjorde hurtig ende paa hans glæde. Han skyndte sig fra 
bordet og nærede fra den stund ikke længer noget onske om at 
besidde en tyrans lykke.

Paa denne maade viste Dionysius ham, hvor ulykkelig han 
selv følte sig midt i sin rigdom.
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Regning og konstruktionstegning.

(For gutter.) 

(Formiddag.)

No.l. En legering af solv og kobber veier 20 kgr., og for hver 
14 kgr. solv indeholder den 2 kgr. kobber. (Legeringen er 
14 lodig). Hvormeget kobber maa tilsmeltes, for at den nye 
blanding for hver 12.5 kgr. solv skal indeholde 3.5 kgr. 
kobber.

Hvad koster 8 kgr. af den oprindelige blanding, naar 1 
kgr. rent solv koster 120 kr., og 160 kgr. rent kobber 
koster 208 kr., samt blandingsomkostningerne udgjor Va pct, 
af summen af værdierne af de sammenblandede metaller?

No. 2. En cirkelsektors fladeindhold er 75.36 m2, og dens omkreds 
er 36.56 ni. Hvor stor er cirkelens radius? Hvor lang er 
sektorens bue, og h vermange grader indeholder denne? Er 
der mere end 1 losning? n regnes lig 3.14. Logarithmer 
maa ikke anvendes.

(Eftermiddag.)

No. 3. En mand sagde: Jeg kjobte forst varer for halvparten af 
mine penge paa 2 kroner nær, derpaa gav jeg bort tredie- 
parten af resten paa 2 kroner nær, og nu havde jeg netop 
tilovers halvparten af den oprindelige sum.

Hvormange penge havde han oprindelig?
No. 4. Der er givet en cirkel med radius 3 cm. og et punkt, der 

ligger i en afstand af 5 cm. fra cirkelens centrum.
Konstruer med radius 4 cm. en cirkel, der gaar gjennem 

det givne punkt og skjærer den givne cirkel saaledes, at de 
begge faa tilfælles- en korde, som er lig 3/a af den givne 
cirkels radius. Forklar fremgangsmaaden.
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Regning og konstruktionstegning.

(For piger.)

Formiddag.
No. 1. En legering af sølv og kobber veier 20 kgr , og for hver 

14 kgr. solv indeholder den 2 kgr. kobber. (Legeringen er 
14-lodig).

Hvormeget kobber maa tilsættes, for at den nye blan
ding for hver 12,5 kgr. solv skal indeholde 3.5 kgr. kobber?

Hvad koster 8 kgr. af den oprindelige blanding, naar 
1 kgr. rent solv koster 120 kr., og 160 kgr. rent kobber 
koster 208 kr.., samt blandingsomkostningerne udgjor ^2 pot. 
af summen af værdierne af de sammcnblandede metaller?

No. 2. I en cirkel har en bue paa 60° en længde af 12.56 cm. 
Hvor stor er cirkelens omkreds, dens radius og dens flade
indhold? Hvor stort er fladeindholdet af den sektor, der 
begrænses af den givne bue og de to radier til dens ende
punkter? n regnes lig 3.14.

Eftermiddag.

No. 3. En mand sagde: Jeg kjobte først varer for halvparten af 
mine penge paa 5 kroner nær, derpaa gav jeg bort tredie- 
parten af resten paa 2 kroner nær, og nu havde jeg netop 
tilovers halvparten af den oprindelige sum.

Hvor mange penge havde han oprindelig?
No. 4. Konstruer et parallelogram med høide 4 cm., hvor vinkelen 

ved grundlinjens ene endepuekt er 75°, og den diagonal, der 
gaar til grundlinjens andet endepunkt, er 7 cm. Forklar 
fremgangsmaaden. Maal dernæst grundlinjens længde, og 
beregn parallelogrammets fladeindhold.
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Projektionstegning.

En kvadratisk klods, en cylinder og en sekskantet regulær 
pyramide forlanges aftegnet efter opstillingen i grundrids og oprids. 
Følgende maal opgives:

1. Siden af den kvadratiske klods danner en vinkel paa 221/2° 
med vertikalplanet.

2. Klodsens side er 6 cm., dens høide 2.5 cm.
3. Afstanden fra vertikalplanet til nærmeste kant af klodsen er 2 cm.
4. Cylinderen er stillet midt paa klodsen.
5. Cylinderens høide er 6 cm., dens grundflades radius 2 cm.
6. Pyramidens akse ligger parallelt med vertikalplanet. Den 

hviler paa grundfladens ene sidekant og støtter sig med top
punktet til cylinderen.

7, . Afstanden fra pyramidens berøringslinje med horizontalplanet 
til den nærmeste kant af klodsen er 3.5 em.

8. Pyramidens høide er 8.5 cm., dens grundflades side er 2.5 cm.
Af skolens elever underkastede 20 sig middelskoleexamen: 

12 paa latinlinjen, hvilke samtlige bestod examen og 8 paa engelsk
linjen, hvoraf 2 rejiceredes ved den skriftlige prøve.

Udfaldet for disse 18 var følgende:

I. Latinlinjen.

1. Dahl, Fredrik Høyum meget godt, 2.30
2. Dybwad, Knut Sømme . . udmerket ----  1.46

3, Eger, Johan Peter meget. — 2.00

4. Haugland, Ivar .... — ----  1.8»

5. Mortensen, Magnus ---- 2.69

6. Schjelderup, Gunnar . meget ----  1.92

7. Schoyen, Ragnvald udmerket ----  1 .18

8. Smith, Johannes Nathaniel ---- 2.54

9. Stub, Georg John Schlytter udmerket ----  1 .48

10. Sønsthagen, Anders meget ---- 2.29

11. Thormodsæther, Olaf — ---- 2 31

12. Thurman, Karl .... — ----  2.39

No. 6 maatte paa grund af sygdom absolvere examens mundt
lige del ved Tromsø skole.
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II. Engelsklinjen.

1. Grüner, Jens Kristian....................................... meget godt, 2.03
2. Horn, Frid............................................................... — —, 2.13
3. Lorange, Fredrik Berg.........................................— —, 2.47
4. Maarthén, Fritz................................................. godt 2.5 7
5. Selijorn, Johan Ludvig.......................................meget godt 1.7 3
6. Hjort, Lorentz Harboe.......................................godt 2.89

Af privatister var anmeldt 48, nemlig paa latinlinjen 14 og 
paa engelsklinien 34. Af disse rejiceredes 9 ved den skriftlige 
prove; de øvrige bestod examen: 1 med udm. godt, 25 med me
get godt, 13 med godt.

Til at underkaste sig tillægsprove i latin var anmeldt 6, hvoraf 
1 trak sig tilbage ved den mundtlige del.

Examen artUim ISSt.

Øverste klasse af latingymnasiet havde 12 elever, hvoraf 9 
fremstillede sig til examen artium som skolens elever. Af disse er
holdt 3 karakteren meget godt, 5 godt, 1 temmelig godt. 
1. Bernhoft, August Torvald, f. 4/s 68, son af afdøde fængsels

prest B., Kra., discipel af skolen i 3 aar.
2. Blichfeldt, Fridthjof George von Clausewitz, f. c/io 68, son 

af agent B., Kra.. discipel af skolen i 3 aar.
3. Gran, Christian Nicolai, f 22/a 67, søn af kgl. fuldm. G., 

Kra., discipel af skolen i 6 aar.
4. Ingstad, Olav, f. 4/7 67, son af professor Ingstad, Kra., 

discipel af skolen i 3 aar.
5. Johnsen, Christian Johannes Bendictus, f. 22/? 68, søn af 

skibsforer J., Arendal, discipel af skolen i 2 aar.
6. Kohmann, Arthur, f. 27/s 69, son af afdøde konsul K., Ber

gen, discipel af skolen i 3 aar.
7. Koren, Johannes, f. Vs 68, son af korpslæge K., Kra., disci

pel af skolen i 3 aar.
8. Norman, Knut, f. 3/n 69, søn af sogneprest N., Aadalen, 

discipel af skolen i 2 aar.
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9. Stub, Otto Kristian, f. % 66, søn af landhandler S., Rome
rike, discipel af skolen i 3 aar.

De specielle karakterer sees af folgende tabel :

Navne.

N
or

sk
 sk

r.
La

tin
 sk

r. 
I

I M
at

he
rn

, sk
r. 

II

Re
lig

io
n.

 
II

N
or

sk
 og

 ol
dn

or
sk

. 1
La

tin
.

G
ræ

sk
.

Fr
an

sk
.

En
ge

lsk
.

H
ist

or
ie

. 
II

M
at

he
m

. m
.

Su
m

. 
1

Hoved
karakter.

1. Bernhoft . . 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 1 5 35 Godt
2. Blichfeldt . . 4 3 4 2 »> 2 2 3 3 1 2 3 31 Godt
3. Gran .... 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 29 Meg. g.
4. Ingstad . . . 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 18 Meg. g.
5. Johnsen . . . 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 32 Godt
6. Kohmann . . 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 19 Meg. g.
7. Koren .... 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 1 3 33 Godt
8. Norman . . . 3 3 4 3 2 4 4 4 5 4 2 3 41 Temm. g.
9. Stub.............. 3 4 2 o 3 3 4 4 4 4 3 3 39 Godt.

Desuden var anmeldt 4 privatister til klassisk examen 
artium; af disse rejiceredes to ved den skriftlige prove, 2 bestod 
examen:

Fredheim, Jens Jacobsen, temmelig godt (41 ; 12).
He Hand, Arnt Norum, godt (39 : 12).

Til censorer ved examen artium var af kirkedepartementet be
skikket følgende herrer:
I religion . . . . 
- norsk og oldnorsk . 
- latin...................... 
- græsk...................... 
- fransk og engelsk . 
- historie og geografi

- mathematik .

hr. stipendiat Odland.
- adjunkt Lassen.

cand. mag. Grøterud.
- dr. Torp.
- cand. mag. Schram.
- professor G. Storm og skolebestyrer 

Soraas.
- professor Schiotz og dr. E. Holst.

5
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Opgaverne ved den skriftlige examen var folgende:

Norsk skriftlig.

Nr. 1: Hvilke omstændigheder befordrede pavedommets magt 
i middelalderen?

Nr. 2: Hvilke betingelser besidder vort land for at kunne 
blive et turistland ?

Latin skriftlig.

Quum e Cilicia decedens Rhodum venissem et eo mihi de Qu. 
Hortensii morte esset allatum, opiniono omnium majorem animo cepi 
dolorem. Nam et amico amisso quum cousuetudine jucunda tum 
multorum officiorum conjunctione me privatum videbam et interitu 
talis auguris dignitatem nostri collegii deminutam dolebam; qua in 
cogitatione et cooptatum me ab eo in collegium augurum recordabar, 
et inauguratum ab eodem ; ex quo, augurum institutis, in parentis 
cum loco colerc debebam. Augebat etiam molestiam, quod in magna 
sapientium civium bonorumque penuria vir egregius conjunctissimusque 
inecutn consiliorum omnium soeietate alienissimo rei publicae tem
pore exstinctus et auctoritatis et prudentiae suae triste nobis desi- 
derium reliquerat; dolebamque, quod, non ut plerique putabant 
adversarium aut obtrectatorem Jaudum mearum, sed socium potius 
et eonsortem gloriosi laboris amiseram. Etenim si in levioribus 
artibus memoriae proditum est poetas nobiles poetarum aequalium 
morte doluisse, quo tandem animo ejus interitum ferre debui, cum 
quo certare erat gloriosius quam omnino adversarium non habere ? 
quam praesertim non modo numquam sit aut illius a me cursus 
bonorum impeditus aut ab illo meus, sed contra semper alter ab 
altero adjutus. Sed quoniam perpctua quadam felicitate usus ille 
cessit e vita, suo magis quam suorum civium tempore, et tum 
occidit, quum lugere facilius rem publicam posset, si viveret, quam 
juvare, vixitque tarn diu, quam licuit in civitate bene beateque 
vivere, nostro incommodo detrimentoquc, si est ita necesse, dole- 
amus potius, quam illius mortem opportunam misericordia prosequa- 
mur, ut, quotienscumque de clarissimo et beatissimo viro cogitemus,
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ilium potius, quam nosmet ipsos, diligere videamur. Nam si id 
dolemus, quod eo jam frui nobis non licet, nostrum est id malum, 
quod modice feramus, ne id non ad amicitiam, sed ad domesticam 
utilitatem referre videamur; sin, tamquam illi ipsi acerbitatis aliquid 
acciderit, angimur, summan ejus felicitatem, quod hoe ipso tempore 
obiit, non satis grato erga deos animo interpretamur.

Mathematik skriftlig.

I.

Hvor lang tid maa 5000 kr. staa i en bank for med rente og 
rentes rente at vokse til det tredobbelto, naar rentefoden er 3*/2 
% p. a. ? Bevis de sætninger af logarithmelæren. der herved 
kommer til anvendelse.

IL

Find kubikindholdet af en kegle, hvis krumme overflade er 
15 -it m2, og hvis høide er 4 m.

III.

I et triangel ABC er A = 32 ° 45’, 3, BC = 42435 m, 
AC = 47539 m. Find fladeindholdet.

Uliddelskoleexamen 188V.

Kommissionen for afholdelsen af middelskolens afgangsexamen 
ved de kommunale og private skoler i Kristiania bestod i 1887 af 
representanter for de forskjellige examensberettigede skoler (formand 
hr, skolebestyrer Pauss).

De af kirkedepartementet beskikkede censorer ved denne 
skole var:
I religion . . . hr. cand, theol. Domaas,
• norsk skr. . . - skolebestyrer Paus og' kand. Norby.

5*
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I norsk m.
- tysk skr.
- — m.
- latin skr.
- — tn.
- engelsk skr.

— m.
- fransk
- historie .
- geografi .
- Mathematik skr

— in.
- naturfag .
- tegning . .
- skrivning

- kand. A. Aubert.
- kand. Bekkevold.
- kand. Bekkevold.
- skolebestyrer Hofgaard.
- skolebestyrer Hofgaard.
- inspektor Nicolaysen.
- kand. Christensen.
- kand. Hougen.

skolebestyrer Ræder.
- kand. Årstal.

kand. Loken.
kand. Loken og loitnant Halvorsen, 
kand. Kaalaas.

- lærer Spjeldnæs.
sekretær Thorsen.

Opgaverne til de skriftlige prover tilstilledes skolerne fra kirke 
departementet og var folgende:

Norsk stil.

Om naturen og menneskelivet i den nordlige kolde sone.

Tysk stil.

I en af Italiens større byer brod en dag en løve ud af sit bur 
og løb rasende gjennem gaderne. Rygtet herom udbredte sig hurtig; 
alle mennesker flygtede ind i husene for at redde sit liv, og snart 
var gaderne, der endnu for faa oieblikke siden havde været fulde 
af folk, ganske tomme. En liden gut sad og legede ved brønden 
paa torvet. Han blev rolig siddende, medens alle de andre flygtede, 
da han var for liden til at forstaa faren. De, som fra vinduerne 
kunde se barnet, vilde gierne have reddet det, hvis der havde væ
ret tid dertil; men de turde ikke gaa ned; thi man hørte alle
rede løven, som med frygtelig brolen kom op ad gaden. Alles 
øine var rettede paa barnet, som loven raskt nærmede sig. Alle
rede vilde den kaste sig over det, — da kom pludselig moderen 
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ilende til. I sidste øieblik havde hun hort om den fare, hvori 
barnet svævede. Hun river det til sig, og medens loven en kort 
stund overrasket staar stille, vinder hun tid til flugt.

Latinsk stil.

Da krigen med Pompeius udbrod, satte Cæsar i spidsen for sit 
rytteri to al lo bro g er1), Raucillus og Egus, som i mange aar havde 
indehavt den 'høieste stilling2) i sin stat, og hvis tapperhed 
Cæsar havde benyttet sig af i alle sine krige i Gallien. De blev 
derfor hoit skattede baade af anføreren og af hæren. Men sto
lende paa Cæsars venskab begyndte de at bedrage rytterne for deres 
sold. Af«vrede herover henvendte3) disse sig til Cæsar og kla
gede over, at Raucillus og Egus berøvede dem, hvad der med rette 
tilkom dem. Da Cæsar ikke troede, at det nu var den rette 
tid4) til at strafte de skyldige, irettesatte han dem strengt, fordi 
de havde vist sig uværdige til hans tillid, og truede dem med den 
haardeste straf, hvis de atter grebes3) i samme forbrydelse. Men 
da de frygtede for, at sagen skulde blive undersøgt efter krigen, 
flygtede de over til Pompeius med mange af sine venner.

Engelsk stil.

En herre i Indien havde en tiger, der var bleven saa tam, at 
den fulgte ham overalt som en hund. Han sad en aften udenfor 
sit telt og læste, medens tigeren laa ved siden af ham. I den ene 
haand holdt han bogen, den anden hang lost ned. Tigeren begyndte 
at slikke den og vedblev dermed i nogen tid. En sagte brummen 
bragte manden til at se ned, og han saa da, at hans haand var 
blodig. Han skjønte straks, at hvis han trak haanden tilbage, vilde 
dyret, som nu havde smagt blod, springe paa ham. Han raabte 
derfor paa sin tjener, som stod i nogen afstand, at han skulde tage 
hans gevær og skyde tigeren; imidlertid sad han stille og lod

J) Allobrox, iigis. 2) Principatus. 3) Adire. 4) Udtrykkes ved tempus.
6) Deprehendere.
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tigeren slikke blodet. Efter faa øieblikke, som han syntes aldrig 
vilde tage ende, kom tjeneren med geværet og skjod tigeren lige i*)  
hjertet.

*) through.

Regning og konstruktionstegning.

(For Gutter)

Formiddag.

I. En kulhandler kjøber en beholdning kul, der fylder et rum, 
8 m. langt, 5 m. bredt og 3.5 m. hoit til en pris af kr. 8.00 
pr. m.3 Hans omkostninger er kr. 184.80. Ilan har en for
tjeneste af 25 °/o af hele udlægget.

Under salget udskilles 5 % kul, der maa sælges til en 
pris af kr. 0.50 pr. hl. Hvad pris har han da taget pr. hl. 
af de øvrige kul ? (1 dem. 3 = 1 1.)

2. I en cirkel, hvis fladeindhold er 314 m.2, er indskrevet et 
trapets, saaledes at den ene af de parallele sider afskjærer en 
bue paa 90°, og den anden parallel er en diameter. Beregn 
cirkelens radius og fladeindholdet af trapetset, (n regnes = 
3.14, og regningen udfores med 2 decimaler).

Regning og konstruktionstegning.

' (For gutter).

Eftermiddag.

3. Find værdien af x af proportionen.
Qr 4- 0.2): 1 = (x -4- 0.3)2: (x -4- 0.2).

4. Konstruer et trapets ABCD (bogstaverne i orden figuren rundt), 
hvis parallele sider er AB og BC. I trianglet ABC, der 
forekommer, naar diagonalen AC optrækkos, er AB = 6 cm., 
vinkelen ACB ret og vinkelen BAC =30°. Trianglet ACB 
er ligebenet med AC til grundlinie. Forklar fremgangsmaadefl.

Illllllllll
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Projektionstegning.

En cylinder, en firkantet klods og en regulær pyramide for
langes aftegnet efter opstillingen i grundrids og oprids.

Folgende maal opgives:
1. Cylinderens høide er 10 cm., dens grundflades diameter 6 cm.
2. Cylinderen ligger paa horisontalplanet med aksen parallelt med 

samme og lodret paa vertikalplanet. Aksens midtpunkt er 6 cm. 
fra vertikalplanet.

3. Klodsen er retvinklet med folgende dimensioner: 10 em., 5 
em., 2,5 cm.

4. Klodsen er stillet paa horisontalplanet med de længste kanter 
vertikalt, tilhøire for cylinderen. En af de vertikale kanter 
berører cylinderen paa midten; afstanden fra vertikalplanet til 
den forreste af klodsens vertikale kanter er 9 cm.

5. Pyramidens hoide er 10 cm., dens grundflades side er 5 cm.
6. Pyramidens akse ligger parallelt med vertikalplanet. Den hviler 

paa horisontalplanet med den ene af grundfladens sider og paa 
cylinderen med den ene sideflade.

7. Afstanden fra pyramidens beroringslinie med horisontalplanet 
til cylinderens beroringslinie med horisontalplanet er 8 cm. 
Afstanden fra pyramidens akse til vertikalplanet er 5 cm.

Af skolens elever underkastede 18 sig middelskoleexamen, 
11 paa latinlinjen og 7 paa engelsklinjen, hvilke samtlige bestod 
examen.

Udfaldet var folgende:

I. Latinlinjen.

1. Aarberg, Rolf Kristian .... meget godt 2.oo.
2. Amundsen, Roald Ingebret . . . godt, 2.54.
3. Astrup, Hans Ebbe......................godt, 2,64.
4. G-ade, Johan Herman Fredrik , . udmerket godt, l.is.
5. Helsing, Johan Christian Tonnesen meget godt, 1.77.
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6, Jorgensen, Sofus Andreas . . . meget godt, 1.66,
7. Kiær, Thorvald Aksel Emil . . . meget godt, 2.50.
8. Kohmann, Alf.................................meget godt, 2.25.
9. Rasmussen, Olaf Karl .... meget godt, 2,u.

10. Reiersen, Jens.................................godt, 2,77.
11. Thorstensen, Johan......................meget, godt, I.54.

II. Engelsklinjen.

1. Baarsrud, Adam
2. Gran, Halfdan . . . .
3. Holth, Anders . . . .
4. Isaachsen, Carl Fredrik .
5. Mossevig, Hans Emil .
6. Thaulow, Johan Julius
7. Wilse, Gustav Christofer

meget godt, 2.50.
. meget godt, I.93.

. . godt, 2.71.
meget godt, I.97.

. . godt, 2.80.
. meget godt, 2.17.

godt, 2.64.

Af privatister var anmeldt 60, nemlig paa latinlinjen 16, 
paa engelsklinjen 44. Af disse rejiceredes 11; de øvrige bestod 
examen: 1 med udm. godt, 26 med meget godt, 22 med godt. To 
studenter underkastede sig tillægsprøve i latin, en tog tillægsprøve 
i engelsk og tegning.

Y. Skolens bibliothek og samlinger
er i skoleaaret øgede med forskjellige lexika, haandbøger, karter, 
plancheverker, udstoppede dyr og andre læremidler.
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VI. Forskelligt.
J. Skolepenge beregnes fra begyndelsen af den maaned, hvori 

en discipel kommer ind i skolen, til slutningen af den maaned, 
hvori han gaar ud; de betales forskudsvis den første læsedag 
i hver maaned efter tilsigelse i klasserne dagen forud.

2. For udmeldelse gjælder en frist af to maaneder; der betales 
altsaa skolepenge helt ud for to maaneder foruden den, hvori 
udmeldelsen sker. Enhver discipel, som er anmeldt til examen 
artium eller til middelskolens afgangsexamen, betaler skolepenge 
til skoleaarets udgang.

3. Disciple, bvis forældre ikke bor her i byen, maa anbringes hos 
personer, som kan skaffe dem et passende hjem og i foræl
drenes sted være deres foresatte.

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

5. Skolens disciple maa ikke roge tobak paa byens gader eller 
pladse eller andre offentlige steder; heller ikke maa de besøge 
kaféer eller restaurationer, medmindre de er ifølge med forældre 
eller foresatte eller andre paa disses vegne. Dersom disciple 
af skolen ønsker at danne foreninger sig imellem eller at 
være medlemmer af andre selskabelige foreninger, maa de der- 

*) Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder har 
maattet forsømme, uden at det har været muligt forud at give 
skolen underretning og indhente dens samtykke, da maa der i 
den meddelelse, som bagefter indsendes, ikke blot gjøres rede for 
forsømmelsens grund, men ogsaa for grunden til, at skolens sam
tykke ikke itide kunde indhentes.
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til have bestyrelsens samtykke. De maa ikke uden bestyrelsens 
tilladelse paa nogen maade optræde offentlig (f. eks. ved dra
matiske forestillinger, koncerter, turnfester m. m,).

Endvidere bedes folgende bemerket:
6. Ingen fritages for gymnastik uden efter lægeattest, eller for 

sang uden sanglærerens bestemmelse.
7. Til gymnastikovelserne anskaffer alle elever turnsko, fra 4de 

middelklasse tillige turnbukser. Denne bestemmelse er taget 
ikke alene af hensyn til øvelserne, men ogsaa for at spare 
elevernes almindelige klæder.

8. Gutternes ydertoi maa forsynes med forsvarlige ophængnings
stropper.

9. Al handel og bytten eleverne mellem er forbudt.
10. Det er ikke tilladt at medbringe andre sager paa skolen end 

saadanne, som der skal bruges.

Da det undertiden, formedelst den lette adgang som dertil er 
hos enkelte antikvarboghandlere, hænder, at gutter sælger dels sine 
egne, dels sine kammeraters boger, anmodes forældre og foresatte 
om saavidt gjorligt at paase, at saadant utilbørligt salg ikke finder 
sted. Ved henvendelse til skolen vil man til enhver tid kunne 
faa besked om, hvilke’ boger, der er i brug, og hvilke der i tilfælde 
kan sælges.

Forældrenes opmerksomhed henledes paa, at der fremdeles er 
anledning for gutterne til at faa kjobt melk hos pedellen for en 
rimelig pris.
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Mandag 13de septbr. havde 3die, 2den og Iste middelklasse 
en udflngt til Bygde. Fra fredag 17de til og med mandag 20de 
septbr. havde middelskolen og gymnasiet exereitie, der afsluttedes 
med en udmarsch mandag 20de septbr. kl. 9 til Sognsvandet og 
derfra gjennem skoven til Maridalsvandet, hvor der holdtes rast og 
spistes middag. Derpaa tiltraadtes tilbagemarschen forbi Korsvold 
og Taasen til byen, hvor man ankom kl. 5. Den hele udmarsch 
foregik med den storste orden og uden uheld, og selv de mindste 
gutter viste sig lidet anstrængte.

Paa grund af veirforholde.ne har skolens skiklub ivinter ikke 
været synderlig i virksomhed, ligesom der heller ikke er afholdt 
noget præmieskirend. Derimod har skoitelobningen været drevet 
ivrig, og gymnastiktimerne har af og til været benyttet til at ove 
denne idræt under gymnastiklærerens tilsyn. laar er der ved skolen 
oprettet en fodboldklub, der tæller omtrent 40 aktive og passive 
medlemmer, af hvilke sidste ogsaa nogle lærere. Øvelserne har ivaar 
været drevne med megen iver, i begyndelsen under ledelse af nogle 
af Kristiania fodboldklubs medlemmer, senere paa egen haand. 
Øvelsespladsen er den del af hr. konsul G. Gades eiendom, der 
ligger lige bag Majorstuen.

Sundhedstilstanden har det forløbne skoleaar i dot hele været 
udinerket god. Af smitsomme sygdomme har der været 6 tilfælder 
af difterit, 10 af skarlagensfeber.

Disse er indtrufne under forhold, som gjor det hoist sandsyn
ligt, at kun ét er forvoldt ved smitte paa skolen.
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VIL Skolepenge og fripladse.
1. Skolepengene udgjor :

for 1ste forberedelsesklasse 4 kr. maanedlig.
- 2den do. 8 - —
- 3 die do. 12 - —

1ste, 2den og 3die mid
delklasse .... 16 - —

- alle hoiere klasser . . 20 - —

For den nederste af 2 brødre fragaar en trediedel. Af 3 
brodre gaar den nederste frit, de 2 andre betaler helt ud. Af 
4 brodre gaar den næstnederste frit, og for den nederste fra
gaar en trediedel. Yderligere nedsættelser finder ikke sted. *)  

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

*) Ved betalingen afrundes altid til femmere af øre, saa at der 
f. eks. istedetfor 33l/a øre betales 35 øre og for 662/s Øre betales 
65 øre.

3. Skolepengene beregnes altid for hele maaneden, nemlig fra begyn
delsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, til 
slutningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar altsaa en 
discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse, betaler han 
skolepenge fra 1ste august. De til 1ste forberedelsesklasse 
indmeldte disciple betaler dog forst fra 1ste 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. Alle, der udmeldes efter 1ste mai, betaler altsaa 
skolepenge til skoleaarets udgang. Fra denne regel undtages 
de disciple, der gaar ud efter skolens raad og ønske.
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5. De disciple, der fremstiller sig til middelskole- 
examen eller examen artium som skolens elever, 
betaler skolepenge til skoleaarets udgang, selv om 
de ikke bestaar examen.

6. Naar skolepengene ikke er betalte for 2 maaneder, kan besty
relsen negte vedkommende discipel adgang til skolen.

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

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

Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar ind
leveres hvert aar inden 1ste juni.

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


