
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Otto Anderssens skole.

Aarsberetning
for

skoleaaret 1891—92.

Kristiania.

Trykt i Det Mallingske bogtrykkeri.
1892.



Öffn pniierøcns sMe

Äarsberetning
for

skoleaaret 1891—92.

Kristiania.
Trykt i Det Mallingske bogtrykkeri.

1892.



Indhold.

Side.
Papslaid ...................................................................................................... 1
Skoleefterretninger:

I. Lærerpersonalet.................................................................... 3
II. Disciplene.......................... 5

III. Fagfordelingen........................................................................7
IV. Timernes fordeling..............................................................12
V. Undervisningen...................................................................... 13

VI. Examina...............................................................................28
VIL Forskj elligt..........................................................................41



Papsløid.
Indførelse af træsløid som tvungent skolefag har vist sig til

falde at have opfyldt de forhaabninger, der knyttede sig dertil. Faget 
omfattes med stor interesse af de fleste af gutterne, har bidraget til 
at udvikle haandfærdighed, ordenssans og nøjagtighed, giver en gavn
lig hvile og adspredelse i den boglige undervisning og har hos mange 
ladet evner og anlæg komme til sin ret, der ved det øvrige skole- 
arbeide ikke har kunnet gjøre sig gjældende.

Træsløiden kan imidlertid paa grund af de fordringer, den stiller 
til disciplenes legemlige kræfter, ikke drives med synderligt udbytte 
før i 2den middelklasse. Det har derfor altid været følt som et 
savn, at man ikke havde et arbeidsfag, der passede for den -yngre 
alder. Netop i de første skoleaar tør det være fuldt saa paakrævet 
som i de senere aar, at undervisningen ikke udelukkende har en 
boglig karakter. Forsøgvis har vi derfor her ved skolen ladet gut
terne i smaaklasserne udføre enkelte gjenstande væsentlig henhørende 
under børnehavearbeide, noget, der altid har været til stor fornøielse, 
men ikke netop til nogen praktisk nytte.

Min opmerksomhed har i længere tid været rettet paa at finde 
et haandarbeide, der kunde passe for mindre gutter, og som samtidig 
var af den art, at det udviklede disciplenes formsans og haandfær
dighed og kunde drives som skolearbeide uden altfor vidtløftigt ap
parat. I Sverige, hvor jo sløid i de forskjelligste skikkelser har været 
dyrket længere end hos os, har man prøvet flere arter haandarbeide, 
deriblandt en lettere træsløid og papsløid. Den første kræver imid
lertid baade et vidtløftigere udstyr og egner sig forøvrigt mindre 
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2 Otto Anderssens skole. [1891

for en større klasse. Jeg stansede derfoi’ ved papsløiden, som jeg 
havde seet fordelagtig omtalt fra flere kanter. Den er i Stokholm 
indført ved flere private gutte- og pigeskoler samt ved folkeskolerne. 
For nærmere at sætte sig ind i denne, reiste i begyndelsen af ok
tober skolens mangeaarige lærerinde, frøken Regine Anderssen, til 
Stokholm. Hun modtoges med stor forekommenhed af sløidinspek- 
tøren ved folkeskolerne, Berg, og fik Anledning til at deltage i den 
undervisning, der i aftentimerne gives i Klara folkeskole til gutter 
i alderen 9 til 12 aar af frøken Tingberg, der med rette ansees 
for en af Stokholms dygtigste lærerinder i faget. Arbeidet gik med 
liv og lyst, og disciplene var saa ivrige, at de nødig forlod sit ar
beide og ofte bad om at faa slippe frikvarter. Skjønt undervisnin
gen er frivillig, er tilslutningen meget stor og ikke paa langt nær 
alle, der har lyst, kan skaffes plads. Hr. Berg omtalte papsløiden 
som meget nyttig og udviklende for børnene, og den viste sig især 
at have stor betydning som grundlag for træsløiden. Den kan ogsaa 
skaffe disciplene underholdende sysselsættelse i ledige timer i hjem
met, da det verktøi, der kræves, er meget enkelt.

Blandt de gjenstande, dei’ udføres, kan nævnes:
Først endel forøvelser, som kvadrater, triangler, rektangler o. s. v., 

der anvendes til nøglemerker; derefter bogpermer, fotografirammer, 
æsker, mapper, brevholdere, uhr- og fyrstikholdere, brikker, visitkort
kurve m. m. Arbeiderne udføres i brun eller graa pap og bliver 
først tegnet op efter et mønster, derefter skaaret ud og tilsidst sat 
sammen med sorte papirstrimler, der forud er skaaret til og overstrøget 
med gummi. Verktøiet er meget enkelt: Kniv, saks, passer, vinkel, 
falseben og blyant, og arbeidet foregaar i klassen; der lægges kun 
et træbræt paa pulten.

Papsløid vil fra næste skoleaar af indføres som fast fag i 3dje 
smaaklasse og 1ste middelklasse. Foreløbig vil der efter jul sættes 
igang frivillige eftermiddagskurser mod en liden maanedlig kontin
gent. Jeg tillader mig at anbefale disse til forældrenes velvillige 
opmerksomhed.

Kristiania i november 1892.

Otto Anderssen.
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Skol eefter r et n i n ger.

I. Lærerpersonalet.
Ved. skoleaarets slutning fratraadte kaptein F. G. Seeberg, sko

lens gymnastiklærer siden 1883. Under hans kyndige og kraftige 
ledelse hævedes gymnastikundervisningen til et meget høit standpunkt, 
noget, hvorom skolens deltagelse i offentlige og private opvisninger 
tilstrækkelig har vidnet. Han medbringer derfor skolens fuldeste 
anerkjendelse for sin virksomhed.

Ligeledes fratraadte frøken Emilie Holstad, lærerinde siden 1881, 
forat overtage en post ved folkeskolen. Ved examensfesten for de 
lavere klasser lørdag den 2den juni udtalte bestyreren sin og bør
nenes tak til hende for hendes utrættelige iver og omhu for discip
lene og hendes store kyndighed i sin gjerning. Frøken Holstad vil 
indtil videre vedblive at være knyttet til skolen, idet hun læser nogle 
timer i de lavere middelklasser.

Hr. pastor Godal, religionslærer siden 1890, maatte paa grund 
af andet arbeide opgive sine timer.

Hr. cand, theol. Johan Løken, timelærer siden 1891, maatte 
opsige disse, da han skulde foretage en længere studiereise til 
Tyskland.

Hr. cand. mag. J. Baabe ansattes som lærer i historie og geo
grafi ved borgerskolen og maatte derved opgive de fleste af sine timer.

Det samme var tilfældet med hr. cand. mag. Karl Fischer, der 
overtog et længere vikariat ved universitetsbibliotheket.
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I forrige skoleaar ansattes som lærer i fysik og geografi i real
gymnasiet hr. observator cand. real. Schroeter Jens Fredrik, f. 1857, 
ex. art. 1876 laud., ex. philos, laud. pr. eet., mathem.-naturv. exa
men gruppe I & II laud. Tidligere lærer ved Gundersens og Nickel
sens skoler.

Som nye lærere fra skoleaaret 1892—1893 ansattes:
1. Hr. premierløitnant Bentzen, Louis Adolph, f. 1864, ex. 

art. 1883, officersexamen 1887. Hjælpelærer ved centralskolen 1890 
—1892. Tillige gymnastiklærer ved Gjertsens skole.

2. Hr. cand, theol. Devoid, Harald Ophus, f. 1863, ex. art. 
1881 laud., ex. philos. 1882, ex. theol. 1888 laud. Tidligere lærer 
ved Lillestrømmens middelskole og frk. Lindstrøms og fru Griegs 
pigeskole, Bergen.

3. Hr. stud. phil. Lange, Christian Lous, f. 1869, ex. art. 
1887 laud. pr. eet., ex. philos. 1888, ex. philol. I afdeling (fransk 
og engelsk) 1892 laud. Tillige lærer ved fru Nielsens skole, tid
ligere lærer ved Christies skole.

Hr. cand. mag. Nils Øs tby e, der tidligere havde undervist i 
enkelte timer ved skolen, ansattes i fuld lærerpost.

Skolens lærerpersonale-i skoleaaret 1891—92 var: 
Anderssen, Otto, cand. mag., f. 1851, bestyrer siden 1880. 
Lowum, Alf, cand. mag., inspektør, f. 1853, lærer siden 1881. 
Blaker, Sigvald, prest, f. 1848, lærer siden 188J. 
Grøndahl, O. A., cand. philos., f. 1847, lærer siden 1881. 
Kristiansen, Oskar, cand. mag., f. 1 856, lærer siden 1881. 
Seeberg, F. G., kaptein, f. 1852, lærer siden 1883. 
Lochen, Arne, dr. philos., f. 1850, lærer siden 1884. 
Raabe, J., cand. mag., f. 1861, lærer siden 1 885. 
Renneberg, H. R., cand. mag., f. 1859, lærer siden 1886. 
Fridtz, R. E., amanuensis, f. 1845, lærer siden 1886. 
Prestrud, O., seminarist, f. 1854, lærer siden 1886, 
Østbye, Nils, cand. mag., f. 1866, lærer siden 1889. 
Petersen, A„ cand. real., f. 1858, lærer siden 1889. 
Mørland, J. J., cand. mag., f. I 860, lærer siden 1890. 
Godal, Thore, prest, f. 1856, lærer siden 1890. 
Buøen, Anders, seminarist, f. 1856, lærer siden 1890.
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Løken, Johan, cand, theol., f. 1865, lærer siden 1891.
Fischer, Karl, cand, mag., f. 1861, lærer siden 1891.
Hesselberg, Iver, cand, real., f. 1862, lærer siden 1891.

Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881.
Holstad, Emilie, f. 1859, lærerinde siden 1881.
Krogh, Julie, f. 1862, lærerinde siden 1885.
Nerdrum, Dagny, f. 1866, lærerinde siden 1890.
Bonnevie, Sophie, f. 1859, lærerinde siden 1891.

Skolens sekretær er hr. inspektør Lowum.
Skolens kasserer er frøken Regine Anderssen.
Skolens vagtmester er Fredrik Steenstrup.

Længere og kortere vikariater har i aarets løb været udførte 
af hr. stud, philol. Jahr, hr. stud, philol. Mellbye, hr. stud, theol. 
Russ, hr. stud. real. Haffner, frøken Ch. Brandt.

II. Disciplene.
A. Disciplenes antal ved begyndelsen af hvert kvartal i de for

skjellige klasser sees af følgende schema:

Klasser.
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Smaaskolen, 3 klasser .... 86 88 91 91

Middelskolen, klasse la. . . 21 21 22 22
Ib... 17 17 19 19

II a og b . 31 31 30 30
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B. Aldersforholdet mellem de forskjellige Klasser:

Klasser.
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Middelskolen, klasse III a og b . 31 31 33 33
IV a E . . 15 15 16 16
IV b E . . 16 16 16 16
IV b L . . 4 4 5 5
V a E . . 16 16 15 15
V b E . . 15 15 14 14
V b L . . 10 10 10 9

VI E . . . 25 25 23 23
VI L . . . 8 8 8 8

Tilsammen for middelskolen 209 209 211 210

Latingymnasiet, 3 klasser . . . 17 17 16 16
Realgymnasiet, 3 klasser . . . 28 27 28 28

Det samlede discipeltal 340 341 346 345

a) Gjennemsnitsalder ved begyndelsen 
af skoleaaret. b) Normalalder

Middelskolen I 95/i2 aar 9 aar.
II 104/12 » 10 »

III ll’/12 » 11 «
IV 125/12 » 12 »
V 135/12 » 13 »

VI 145/]2 » 14 »
Latingymnasiet I 16 » 15 »

II 169/12 » 16 »
III 176/12 » 17 »

Realgymnasiet I 156/i2 » 15 »
II 168/i2 » 16 »

III 18712 » 17 »
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III. Fagfordelingen.

6 timer.

Bestyreren: Norsk i 3 Ig. og 3 rg.
Historie i 3 Ig. og 3 rg.
Engelsk i 3 rg.
Engelsk i 2 rg. og 1 rg.
Norsk i 6 m. a

3 timer
3 —
6 —
6 —
3 —

- 21 timer.
Lowum: Latin i 3 Ig., 2 Ig. og 1 Ig. (skr.) 2 timer

Latin i 3 Ig. 7 —
Latin i 2 Ig. og 1 Ig. 5 —
Latin i 2 Ig. 2 __
Latin i 1 Ig. 2 —
Fransk i 2 Ig. 3 —
Fransk i 1 Ig. 2 —
Engelsk i 5 m. 5 —

—-28 timer
Renneberg: Græsk i 3 Ig. 6 timer

Oldnorsk i 3 Ig. 2 —
Mythologi i Ig. 1 —
Norsk i 1 rg. og 1 Ig. 3 —
Tysk i 1 rg. og 1 Ig. 1 —
Norsk i 6 ni. b 3 —
Tysk i 6 m. a og b 4 —
Latin i 6 m. og 5 m. (skr.) 2 —
Latin i 6 m. 5 —
Latin i 5 m. 5 —

—-32 timer.
Kristiansen: Fransk i 3 Ig og 3 rg. 3 timer

Norsk i 4 m. b 4 —
—- 7 timer.

Løchen: Norsk i 2 Ig. og 2 rg. 2 timer.
Blaker: Religion i 3 Ig. 2 timer

Religion i 3 rg. 2 __
Religion i 4 ni. a 2 —
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23 timer.

Godal: Religion i 2 1g. 1 time
Religion i 2 rg. 1 —
Religion i 1 Ig. og 1 rg. 1 —
Religion i 6 m. o —
Religion i 5 m. b 2 —
Religion i 4 m. b 2 —

— 9 timer.

Merland: Græsk i 2 Ig. 6 timer
Oldnorsk i 2 Ig. og 2 rg. 2 —
Norsk i 5 m. b 3 —
Tysk i 5 m. b 4 —
Norsk i 4 m. a 4 —
Tysk i 4 m. a 4 —
Norsk i 3 m. 4 —
Tysk i 3 m. 7 —

— 34 timer.

Hesselberg Mathematik i 3 lg. 3 timer
Mathematik i 3 rg. 5 —
Mathematik i 2 rg. 3 —
Mathematik i 2 Ig- og 2 rg. 3 —
Mathematik i 1 ig- og 1 rg. 2 —
Mathematik i 1 rg. 2 —
Geografi i 2 rg- og 1 rg. 1 —
Fysik i 2 rg. og 1 rg. 3 —
Mathematik i 6 m. a og b 10 —

— 32 timer.

Raabe: Historie i 2 Ig. Og 2 rg. 3 timer
Historie i 1 Ig. Og 1 rg. 3 —
Engelsk i 6 m. 6 —
Historie i 6 m. 3 —
Geografi i 6 m. 2 —
Historie i 5 m. b o —
Geografi i 5 m. b 2 —
Geografi i 5 m. a 2 —



1892] Fagfordelingen. 9>

27 timer..

Fridtz: Naturfag 
Kemi
Kemi 
Naturhistorie 
Naturfag 
Naturfag 
Naturfag 
Naturfag

i 3
i 2

rg.
rg.
rg.
rg. og 1 rg.

2
1
1
1
2
3 
3
2

timer

i 
i 
i 
i
i 
i

1
2 
6
5
5
4

m.
in.
m.
m.

a 
b 
b

—

- 15 timer.

Schroeter: Fysik i 3 rg. 3 timer
Geografi i 3 rg. 2 —

- 5 timer.

Fischer: Fransk i 6 m. 4 timer
Engelsk i 4 m. 5 —
Græsk i 1 lg- 6 —
Tysk i 4 m. b 4 —

■ I9 timer.

Løken: Religion i 5 ni, a 2 timer
Norsk i 5 m. a 3 —
Tysk i 5 m. a 4 —

timer

Østby: Historie i 5 m. a 2 timer
Historie i 5 m. b 2 —
Geografi i 5 m. b 2 —
Historie i 4 m. a 2 —
Geografi i 4 m. a 2 —
Historie i 4 m. b 2 —
Latin i 4 ID. 6 —
Historie i 3 m. 3 —
Geografi i 3 m. 2 —
Historie i 2 m. 2 —
Geografi i 2 m. 2 —
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34 timer.

A. Petersen: Tegning 
Tegning 
Tegning 
Tegning 
Tegning 
Tegning 
Tegning 
Mathematik 
Mathematik 
Mathematik 
Mathematik 
Geografi

i 3 rg.
i 2 rg. og 1 rg.
i 6 m.
i 5 m.
i 4 m.

2 
2
2 
1
1 
2
2 
5
5 
5
5 
2

timer

i 3 
i 2
i 5 
i 5
i 4

111.

111.

ni. a 
m. b 
in. a 
m. b 
m. b

—

timer
—

- 34

i 
i

4
4

Prestrud: Norsk i 2 m. 5 timer
Tysk i 2 m. a og b 8 —
Regning i 2 ni. 4 —
Naturhistorie i 4 ni. a 2 —
Naturhistorie i 3 m. 2 —
Naturhistorie i 2 ni. 2 —
Sløid i 3 m. a og b 6 —
Gymnastik i 1 m. 3 —
Gymnastik i 3 f. 1 —

—- 33 timer

Buøen: Skrivning i 5 ni. a 1 time
Skrivning i 4 m. a 1 —
Religion i 3 ni. 3 —
Regning i 3 m. 4 —
Skrivning i 3 in. 2 —
Religion i 2 m. 3 —
Skrivning i 2 ni. 2 —
Sløid i 5 m. a og b 6 —
Sløid i 4 m. a og b 6 —
Sløid i 2 m. a og b 6 —
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Frk.Holstad: Religion i 1 m. a 3 timer
Norsk i 1 m. a 8 —
Historie i 1 m. a 3 1 •*
Geografi i 1 m. a 3 —
Regning i 1 m. a 5 —
Skrivning i 1 m. a 4 —

26 timer.
Frk. Krogh: Religion i 1 m. b 3 timer

Norsk i 1 m. b 8 —
Historie i 1 m. b 3 —
Geografi i 1 m. b 3 —
Regning i 1 m. b 5 —
Skrivning i 1 m. b 4 —

26 timer.
Grøndahl: Sang i Gymnasiet 1 time

Sang i 5 m. 1 —
Sang i 4 m. 1 —
Sang i 5 m. og 4 m. 1 —
Sang i 3 m. 1 —
Sang i 2 m. 1 —
Sang i 3 m. og 2 m. 1 —
Sang i 1 m. 1 —

8 timer.
Seeberg: Gymnastik i Gymnasiet 3 timer

Gymnastik i 6 m. og 5 m. 3 —
Gymnastik i 4 m. 3 —
Gymnastik i 3 m. og 2 m. 3 —

12 timer.
Frøken S. Bonnevie: alle fag i 3 f.
Frøken R. Anderssen: alle fag i 2 f. undtagen Skrivning.
Frøken D. Nerdrnm: alle fag i 1 f. samt skrivning i 2 f.

Extraundervisning har været givet til elever af 6 m. i tysk og 
4 m. i engelsk, 3 m. og 2 m. i regning.

Følgende kombinationer har fundet sted: Latingymnasiet og
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3 Ig. . . . 2 4 9 7 3 3 3 1 3 35 timer.
2 lg. . . . 1 4 9 7 2 3 3 1 3 33 —
1 lg. . . . 1 3 1 9 7 3 3 2 3 32 —
3 rg. . . . 2 4 6 3 3 2 5 5 2 1 3 36 —
2 rg. . . . 1 4 5 2 3 1 6 5 2 1 3 33 —
1 rg- • • • 1 3 1 5 3 3 1 4 5 2 3 31 —
6 ni. E og L 2 3 4 71 62 4 2 2 6 2 2 3 35 (36) —
5 m. E og L 2 3 4 71 52 2 2 5 3 l3 1 2 3 2 35 (34) —
4 in. E og L 2 4 4 61 5 2 2 2 5 2 Is 1 2 3 2 35 (34) —
3 m. . ,. 3 4 5 3 2 4 2 2 2 2 3 3 35 —
2 in. . . . 3 5 5 2 2 4 2 2 2 2 3 3 35 —
1 m. . . . 3 8 3 3 5 4 1 3 30 —

1 Kun latinlinjen. — 2 Kun engelsklinjen. — 3 Ikke sangere,
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realgymnasiet har læst alle fællesfag sammen. 2 Ig. og 1 Ig. har 
lavt fælles 5 timer latin. Hele latingymn. har havt 2 timer latin 
skr. og 1 time mythologi sammen. 2 rg. og 1 rg. har havt 4 timer 
■engelsk og 2 timer tegning sammen. 6 m. var delt i norsk, mathem., 
•engelsk og latin. 6 m. og 5 m. har havt 2 timer latin skr. fælles. 
3 m. og 2 m. var delte i tysk og sløid.

V. Undervisningen.
I skoleaaret 1891—92 er følgende pensa gjennemgaaede i 

middelskolen og gymnasierne:

Middelskolen.

Is te middelklasse.

Religion: Efter Vogts lille bibelhistorie læst og repeteret det nye 
testamente. Katekismens to første parter. Salmer: 7, 615, 
128, 138, 525, 352 de fire første vers. Repeteret nogle 
paaskesalmer.

Norsk: Pauss og. Lassens norske læsebog II med repetition af de 
vanskeligere stykker. Digte lærte udenad: Liden ekorn, 
Trysil-Knut, Gamle Norge, Dyre Vaa, Den norske sjømand, 
Fædrelandssang. Af Platous exempelsamling er gjennem- 
gaaet Iste afdeling. Diktat to gange ugentlig.

Historie: Af Norges historie fra Kalmarunionen til vore dage efter 
lærerindens mundtlige fortælling. Af Nissens verdenshistorie 
læst og repeteret til Alkibiades. Stoffet udvidet ved for
tællinger.

Geografi: Af Horns lille geografi er læst og repeteret Afrika, Ame
rika, Asia og Australia og af Europa til Italien. Kartteg- 
ning paa tavle og i Horns karttegnebog. Ved undervisningen 
tillige benyttet Ad. Lehmans Geografische Charakterbilder.
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Regning: Repetition af de 4 regningsarter med ensbenævnte tal,, 
derpaa de 4 regningsarter med uensbenævnte tal (mynt, maal,. 
hulmaal, vegt, tidsmaal). Hovedregning. Johannesens regne
bog 1ste hefte benyttet.

Skrivning: Taktskrivning efter Hjalmar Nielsens skrivebogs 2 første- 
hefter. Afskrift.

Sang; Enstemmig sammensang, øvelser i skalaer og i at forstaa 
nodernes navne og betoning.

Gymnastik : Gjennemgaaet de almindelige ordnings- og taktøvelser, 
lettere kropsbevægelser; fald-, hæng-, armbøining, entring, 
slingreentring, sprang over taug, buk- og længdesprang. 
Svømmebevægelser fuldstændig gjennemgaaede.

2den middelklasse.

Religion: Katekismens 3 sidste parter, bordbønner, morgen- og 
aftenbøn læste og repeterede. Ligesaa Bruuns og Platous bibel
historie til Ruts bog. Salmer: No. 3, 20, 19, 26, 27, 136, 
138, 487. Søndagsteksterne og kirkeaaret gjennemgaaet hver 
mandag.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II pag. 161—265. Enkelte 
stykker er forhigaaede. Hofgaards grammatik § 1—31, § 
39—71, g 143—151. Analyse efter Platous exempelsamling, 
det tilsvarende. Digte lærte udenad: Slædefarten, Olav 
Tryggveson, Hundemordet, Døgnet, Jeg vil værge mit land, 
Guds kjærlighed. Diktat en gang ugentlig. Skilletegnene 
indøvet. Oplæsning af læreren: Bjørnejægeren og 3dje kap. 
af En glad gut af Bjørnson,

Tysk: Kr. Lassens læsebog fra begyndelsen til pag. 42 samt en
kelte af de lette stykker fra pag. 60. Øvelse i at gjengive 
lette sætninger fra norsk til tysk samt i at gjengive læse- 
stykkerne efter grundig gjennemgaaelse paa tysk. Lidt øvelse 
i at fremsige tyske sætninger efter billeder. Diktat og af
skrift en å to gange ugen.

Historie: Nissens verdenshistorie fra Filip af Makedonien til mid
delalderen pag. 100. Stoffet udvidet ved fortællinger.
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Geografi: Horns større geografi fra Asia til Amerika læst og re
peteret. Indledningen gjennemgaaet fra begyndelsen til «Ned
bør ». . Karttegning.

Regning: Repeteret det tidligere gjennemgaaede samt regnet divisia 
med tidsmaal og tælleenheder. Blandede opgaver (Johanne
sens regnebog 1ste hefte). Brøk og blandede opgaver efter 
2det hefte.

Naturhistorie: Ved mundtlig fortælling og gjenfortælling gjennem
gaaet de vigtigste af pattedyrene, fuglene, krybdyrene, pad
derne og fiskene. Efter Sørensens naturhistorie læst patte
dyrene.

Skrivning: Hjalmar Nielsens skriveøvelser 4de hefte. Afskrift 
efter bog eller forskrift paa tavlen. Afskrift hjemme hver 
14de dag i de sidste maaneder.

Tegning: Retlinjede og krumlinjede figurer efter H. Petersens tegne
apparat 1ste og 2den gruppe.

Sang: Enstemmig sang. Behrens’s sanglære for skoler’ I fra 2det 
afsnit ud. Indøvelse af opvisningsprogrammet.

Gymnastik: Af hævbevægelser er yderligere medtaget: Buehæng, 
armbøining, stupslingring, vertikalslingring, slagentring; samt
lige «indledninger» til sprang.

Sløid: Der er arbeidet 347 gjenstande, gjennemsnitlig 11 gjenstande 
af hver gut. De vigtigste verktøi. dets enkelte dele og be
handling er gjennemgaaet. Der er arbeidet baade efter teg
ninger og modeller. Af vanskelige tegninger er givet rids 
og forklaring paa vægtavlen.

3dje middelklasse.

Religion: Efter Bangs katekismus de to første parter med Luthers 
forklaring læst og repeteret. Bruuns og Platous bibelhistorie 
det nye testamente. Salmer: 7, 615, 128, 138, 525, 352.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II pag. 244—446. Digte lærte 
udenad: Blomster-Ole, Norges fjelde, Nordmanden, Luthers 
minde. Hofgaards grammatik § 143—161, repeteret § I — 
31. Analyse efter Platous exempelsamling. Diktat en eller 
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to gange i ugen. Indøvelse af skilletegn. Oplæsning af 
«Synnøve Solbakken», «Blakken» og en del historiske for
tællinger.

Tysk: Kr. Lassens læsebog side 43—53 og side 90—124. Gun
dersens og Larssens grammatik §42—97 med forbigaaelse 
af anmerkn. Stil efter øvelsesstykkerne i læsebogen.

Regning: Repetition af almindelig brøk. Gjennemgaaet decimal
brøk og blandede opgaver efter Johannesens regnebogs 2dét 
hefte. Efter 3dje hefte er gjennemgaaet reguladetri til no. 
65. Repetition. Af Getz’s konstruktioner til no. 32.

Historie: Nissens verdenshistorie fra middelalderen til den nyere 
tid (pag. 201). Storms Nordens historie til pag. 34. Re
petition.

Geografi: Horns større geografi fra «Amerika» pag. 39 til Tysk
land pag. 96. Repetition. Karttegning.

Naturhistorie: Sørensens naturhistorie fra fuglene pag. 57 til or
mene pag. 128. Stoffet udvidet ved mundtlig fortælling 
(særlig eiendommelige træk fra dyrelivet).

Skrivning: Hjalmar Nielsens skriveøvelser 5te hefte. Ved siden 
afskrift og skrivning efter forskrift paa tavlen.

Tegning: Gjennemgaaet en del lettere bladformer efter 2den gruppe 
af H. Petersens tegneapparat.

Gymnastik: Som i 2den klasse.
Sang: Enstemmig sang. Behrens’s sanglære for skoler II fra be

gyndelsen til 7de afsnit. Indøvelse af opvisningsprogrammet.'
Sløid: Arbeidet 252 gjenstande. De fleste elever har arbeidet: 

lang, firkantet blomsterpind, do. rund do., lineal, boldtræ, 
bundingsstikker, bret med knivfase, blomsterskammel, blom
sterspade, hjørnehylde. Endel flinkere elever har desuden 
arbeidet: blomsterrive, frakkehænger, brikke, rund, spikkefjæl.

4de middelklasse.

Religion: Bangs forklaring fra begyndelsen til 3dje artikel, Bruuns 
og Platons bibelhistorie fra begyndelsen af det nye testa
mente til palmesøndag. Repetition.
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Norsk: Pauss og Lassens læsebog III 1ste afdeling c. 250 sider 
(i 4 m. b er ogsaa læst noget af II tillægget). Desuden er 
et par større fortællinger samt «Mellem slagene» oplæst. Hof- 
gaards grammatik § 112—160. Analyse. Digte lærte udenad. 
Diktat eller gjenfortelling en gang ugentlig. I sidste halv- 
aar er skrevet stile: 1. Koen. 2. Katten. 3. Et brev til en 
ven. 4. At slaa bal. 5. Mit klasseværelse. 6. I haven om 
vaaren.

Tysk: Pauss og Lassens tyske læsebog c. 60 sider. Gundersen 
og Larssens grammatik § 113—136, § 41—51, § 58—75. 
Knudsens stiløvelser side 13—28. Stil hver uge, i begyn
delsen efter mundtlig gjennemgaaelse paa forhaand.

Engelsk: Brekkes læsebog for begyndere fra begyndelsen til side 
68. Af grammatiken gjennemgaaet, hvad der svarer til 
samtaleøvelserne. Daglig øvelse i engelsk retskrivning. Dik- 

■ tat, afskrift eller stil en gang ugentlig. De norske stykker 
fra 1 —14 oversat mundtlig til engelsk.

Latin: Axel Andersens læsebog 1ste afdeling samt af 2den afde
ling det vigtigste af stedsbestemmelser, participium acc. c. 
inf. og tidssætninger. Det tilsvarende i Schreiners gramma
tik. Extemporalstil 1 å 2 gange om ugen.

Historie: Nissens verdenshistorie fra den nyere tid til Ludvig 14de 
(side 201—253). Storms Nordens historie fra begyndelsen 
til side 82. Repetition.

Geografi: Horns geografi II fra Balkanhalvøen til Danmark. 
Repetition. Karttegning.

Naturfag: Sørensens lærebog i botanik læst tilende. Sørensens 
lærebog i zoologi fra ormene ud. Forevisning af plancher, 
pressede blomster o. 1. Repetition.

Mathematik; Johannesens arithmetik Iste bog. Opgaver regnet 
hjemme og paa skolen. Bonnevies geometri 1ste bog til 
«paraleller mellem paraleller». Konstruktioner efter Getz 
1ste og 2det hefte. Praktisk regning: Enkelt og sammensat 
reguladetri (Johannesens regnebog).

Skrivning: Afskrift hver 14de dag.
2 — Otto Anderssens skole.
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Tegning: Gjennemgaaet endel vanskeligere former efter 2den gruppe 
af H. Petersens tegneapparat.

Sang: Enstemmig sang. Behrens’s sanglære for skoler II hele 
bogen. Indøvelse af opvisningsprogrammet.

Gymnastik: Bjørnstads haandbog. Spændbøjninger, hævbevægelser, 
balancebevægelser, sprang, stavsprang, aandingsbevægelser.

Sløid: 117 gjenstande. Væsentlig de samme øvelser som forrige 
aar paa vanskeligere gjenstande som: spigerkasse, amerikansk 
økseskaft, fyrstikholder, boghylde. Desuden er lært gradning 
(støvleknægt og blomsterhylde).

5te middelklasse.

Religion: Af Bangs forklaring fra begyndelsen til 4de part. Af 
Bruuns og Platons bibelhistorie fra Palmesøndag bogen ud.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog III pag. 245—484 med over
springelse af flere stykker. Derhos læst «Nordfjordhesten» 
og «En aften paa Giske». Digte lærte udenad. Hofgaards 
grammatik § 111—161. Øvelser i analyse. Stile i 5 m. b: 
1. En dag i sommerferien. 2. Om Holmenkol-anlægget. 3. Om 
livet paa bryggerne. 4. Stortorvet og livet der. 5. Terje Vigens 
liv før hans Skagens-fart. 6. Naar julen nærmer sig. 7. Hvil
ken aarstid liker du bedst, og hvorfor? 8. Eordele og mangler 
ved at bo i en by. 9. Et brev til en ven. 10. De forskjellige 
belysningsmaader, menneskene bruger. 11. Papiret og dets 
brug. 12. Jernet og dets brug. 13. Naar vaaren kommer. 
14. Norges naturforhold og de deraf flydende næringsveje. 
Et par gjenfortællinger. 5 m. a: Delvis de samme som i 
5 m. b. Derhos: 1. Gjengiv i en kort fortælling hoved
indholdet af «Mellem slagene». 2. En beskrivelse af St. Hans
haugen. 3. en juleaften. 4. Hvad jeg liker bedst, at reise til- 
sjøs eller tillands, og hvorfor. 5. Peter Tsar. 6. Ude i sne
storm. 7. Ansøgning om en kontorpost hos grosserer N. N. 
8. Brev til min onkel paa landet. 9. Hvorledes Henrik Werge- 
land tænker sig en bra arbejdsmands hjem.

Tysk: Pauss og Lassens læsebog c. 60 sider. Gundersen og
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Larssens grammatik § 97—129, § 146—171. Repeteret §41 
—105. Efter Knudsens stiløvelser exemplerne til kasus. 
Stil regelmæssig hver uge efter de sammenhængende stykker. 
Stilene lærte udenad.

Engelsk: Brekkes læsebog I 19 sider, II c. 60 sider. Løkkes 
grammatik: formlæren til § 101. Stil en gang ugentlig efter 
1ste dels retroversionsøvelser, senere efter Knudsens stil
øvelser.

Latin: Axel Andersens læsebog stykkerne om acc. c. inf. dobbelt 
abl. gerundium og passivt verbaladj. Af Cornelius Nepos 
Miltiades, Themistokles, Aristides, Pausanias. Repetition. 
Schreiners grammatik: formlære § 12—127, syntax § 194 
—275. En hjemme- og en skolestil ugentlig efter Lowums 
stiløvelser.

Historie: Schjøths verdenshistorie fra Ludvig XIV til 1815. Storms 
Nordenshistorie fra «Freden i Stettin» til 1814.

Geografi: Horns større lærebog fra Rusland ud Norge. Afsnittet 
«politisk geografi». Repetition. Karttegning.

Naturfag: Henrichsens lærebog i fysik læst ud. Experimenter.
Mathematik: Johannesens arithmetik 2den og 3dje bog. Bonnevies 

geometri Iste bog fra parellele linjer, 2den, 3dje og 4de 
bog. Opgaver. Konstruktioner efter Getz’s 2det hefte. 
Praktisk regning: procent- og rentesregning efter Johanne
sens regnebog.

Tegning: 2den og -3dje gruppe af H. Petersens tegneapparat.
Skrivning i 5 m. a: Efter forskrift paa skoletavlen repetition af 

de store bogstaver ved enkelte ord eller sætningrr med van
skeligere forbindelser. Dobbeltlinjet bog. 5 m. b: Afskrift 
hver 14 de dag.

Sang: Enstemmig sang. Repetition af theorien. Øvelse i at op
tegne med nodeskrift melodier, foresungne af læreren. Ind
øvelse af opvisningsprogrammet.

Gymnastik: Det af kirkedepartementet bestemte pensum, særlig 
hævbevægelser og sprang. Stavsprang i forskjellige former.

Sløid: 147 gjenstande. De samme arbeider som i 4de klasse, 
hvortil kommer for de flinkeres vedkommende gjenstande 
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som fiskekvissel og juletræfod. Enkelte har ogsaa lært lidt 
dreining.

6te middelklasse.

Religion: Forklaringen og bibelhistorien repeterede.
Norsk: Broch og Seips læsebog (udvalg til middelskoleexamen). 

Stykker af Wergeland, Welhaven, Munch, Asbjørnsen, Moe, 
Eilert Sundt, Bjørnson, Ibsen, Lie, Kielland. Af den ældre 
litteratur stykker af Peder Olaussøn, Petter Dass, Thomas 
Kingo, Brorson samt nogle folkeviser. Holberg: Den poli
tiske kandestøber. Litteraturhistorie og digtarterne efter 
Norbys omrids. Verslæren med troper og figurer. Af og 
til analyse. Digte lærte udenad. Stile i 6 m. a: 1. Om 
bierne og deres boliger. 2. Hvorledes skildrer Wergeland ar
bejdsmandens kaar paa sin tid? 3. Hvorledes tilbragte du dine 
feriedage. 4. Harald fra Reine. 5. Nytten af vore skove. 6. 
Hvorledes blev Norge kristnet? (tent.). 7. Et brev til en ven, 
hvori fortælles et eller andet fra juleferierne. 8. Rensdyret, 
9. De norske fjorde. 10. Sveriges naturlige beskaffenhed og 
deraf flydende næringsveie (tent.). II. Ilden som tjener og 
som herre. 12. De forskjellige maader at reise paa, deres 
fordele og mangler. 13. Om dampkraften og dens anvendelse. 
Diktater. 6 m. b: Delvis de samme stile som i 6 m. a. Føl
gende særskilt: 1. Den tyske eskadre. 2. Fortæl om de al
mindeligste norske trær og deres vigtigste anvendelse. 3. 
Vestlandet efter «Bergens stift» og «Brudefærden i Har
danger». 4. Idrætslivet omkring Kristiania om vinteren. 5. 
Skibsfartens betydning for Norge. 6. Vaaren og den virk
somhed, den medfører.

Tysk: Pauss og Lassens læsebog fortsat fra: 'Wallenstein in seiner 
Erniederung. Extemp. Hauffs Marchen. Oplæsning af og 
forsøgsvis samtale efter «Deutsches Echo». Hofgaards gram
matik: fra de sterke verber ud formlæren. Læst og repe
teret syntaxen. En extemporal- og i regelen en hjemmestil 
ugentlig.
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Latin: 100 vers af Fædri fabler. Cæsar de belle Gallico I bog. 
Wellers lesebuch aus Livius: Servius Tullius, Verschwörung 
der römischen Jünglinge, Tarquinios Superbus, die Schlacht 
bei Arno (tilsammen 27 sider). Schreiners grammatik: form
læren fra § 128 ud, syntaxen fra § 312 ud. Repetition. 
En hjemme- og en skolestil ugentlig efter Lowums stil
øvelser I.

Engelsk: Af Brekkes læsebog II c. 60 sider, delvis extempore. 
Knudsen og Løkkes grammatik: syntaxen fra pronominerne 
ud. Formlære og syntax repeterede. Præpositioner og sy
nonymer efter Knudsen og Løkkes stiløvelser. En extem- 
poralstil og som regel en hjemmestil om ugen efter frk. 
Kroghs stiløvelser.

Fransk: Knudsen og Wallems franske læsebog I fra begyndelsen 
til stykke 29 side 48. Enkelte exempler lærte udenad. 
Knudsens franske grammatik § 10—69. Repetition.

Mathematik: Johannesens arithmetik: Logarithmen, Arithmetiken 
repeteret. Bonnevies geometri 5te og 6te bog. Geometrien 
repeteret. Praktisk regning: Rabat «paa 100», diskonto, 
delingsregning, blandingsregning, rentes rente, kjederegning, 
beregning af legemer (prisme, cylinder, pyramide, kegle). 
Blandede opgaver, i sidste halvaar især examensopgaver.

Historie: Schjøths verdenshistorie fra tiden efter Wiener-kongressen. 
Repetition af verdenshistorien og Storms Nordenshistorie.

Geografi: Af Horns større lærebog mathematisk og fysisk geografi. 
Repetition af den hele lærebog.

Naturfag: Sørensens lærebog i botanik og zoologi repeteret. Men
neskets benbygning, muskler og ernæringsredskaber nærmere 
gjennemgaaet; i tilknytning dertil lidt sundhedslære. Hen- 
richsens fysik repeteres.

'Tegning: Gjennemgaaet theorien for geometrisk projektion. Kon
struktionsøvelser efter A. Petersens lærebog. Examensop
gaver i frihaandstegning.

Gymnastik: Som i 5te middelklasse.
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Lantingymnasiet.

1 ste klasse.

Religion: Nissens kirkehistorie til «den schweiziske reformation.» 
Norsk: Pauss og Lassens læsebog III 3, de fleste prosaiske og 

poetiske stykker. Derhos læst af Jonas Lie «Familien paa 
Gilje». I litteraturhistorie er gjennemgaaet oversigterne i 
læsebogen. Desuden er gjennemgaaet det tilsvarende efter 
P. Hansen: Illustreret dansk litheraturhistorie og N. Rolf
sen: Norske digtere. For skildringen af det norske selskab 
er benyttet Hartvig Lassens afhandling: Norkhed før og 
nu. Svenske sprogprøver efter Aars’s udvalg. Stile: 1. For 
og imod bylivet. 2. En skildring af de gamle nordmænds 
karakter, saaledes som den fremtræder i sagaen om Gun- 
laug Ormstunge. 3. Om vore skove og deres nytte. 4. Om 
idræt og dens betydning. 5. Hvilket af de tre folk inter
esserer dig mest, polakkerne, finlænderne, islænderne? 6. Hol
bergs liv og verker. 7. Hvorledes fremmer og hindrer 
vinteren samfærdselen i Norge? 8. Hvorledes er samkvem
met mellem land og folk blevet lettet i vort aarhundrede ? 
9. Hvad synes du maa være værst: at være født blind 
eller at være født døv? 10. I vaarbruddet. 11. En 
fremstilling af de vigtigste grunde til Kristianias raske 
væxt i dette aarh. 1 2. Holbergs betydning.

Tysk: Forskjellige stykker af Gundersens læsebog for skolens 
høiere klasser.

Latin: Cicero: Pro lege Manilia og Pro Sextio Roscio. Livius 
7de bog kap. 12—42 og 8de bog kap. J—32. Schreiners 
grammatik fra § 194 ud. En extemporal- og af og til 
en hjemmestil om ugen.

Græsk: Grøterud: Græsk læsebog side 1—17. Xenofons Ana
basis (Hermanstorffs udgave) kap. 1 — kap. 4, 28. Grøte
rud: Græsk grammatik § 1—4, § 19, § 21, § 27—132 
med overspringelse af enkelte paragrafer. De norske ex- 
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empier i Grøteruds grammatik delvis skriftlig. Græsk my- 
thologi: Sechers læsebog læst ud.

Fransk: Knudsen og Wallems læsebog I fra stykke 32, tilsam- 
' men 45 sider, II tilsammen 60 sider. De norske stykker 

i I oversatte mundtlig. Knudsens franske grammatik § 10 
70.

Historie: Oldtidens historie efter Kæders lærebog.
Mathematik: Bergs arithmetik til negative tal. Guldbergs trigo

nometri til sætning 48.
Gymnastik: Væsentlig som i 6 m.

• 2den klasse.

Keligion: Nissens kirkehistorie: Fra Det nye kirkevæsen ordnes 
— ud. Lukas evangelium kap. 1—5.

Norsk: Den nyere danske litteratur fra 1800 efter Lassens lære
bog i litteraturh. Af Pauss og Lassens læsebog IV. I læst 
Øhlenschlager «Aladdin», Grundtvigs «Paaskehelgen», 
Hertz’s «Svend Dyrings hus». Derhos læst Heibergs «Re
censenten og dyret» og Wergelands «Den engelske lods». 
Stile: 1. Fra mine ferier. 2. Hvilke er de almindelig
ste aarsager til, at folk er løgnagtige? 3. Ildens betyd
ning for menneskenes kulturhistoriske udvikling. 4. Hvis 
du kunde vælge din stilling i livet, hvad vilde du helst 
blive? 5. Menneskenes forhold til husdyrene. 6. —til de 
vilde pattedyr. 7. — til fuglene. 8. Hvorledes vinder et 
folk betydning i verdenshistorien? 9. Hvilke fordele frem- 
byder den fri forfatning sammenlignet med enevældet? 10. En 
karakteristik af Luther.

Oldnorsk: Nygaards udvalg af den norrøne litteratur side 1—20 
og side 49—60. Af Nygaards grammatik læst det vigtig
ste af formlæren. Repetition.

Latin: Som i 1ste latinkl. Derhos Virgils Æneide 1ste bog ogaf 
2den bog til s. 267. Schreiners grammatik § 322—439. 
Weisses antikviteter læst tilendé. Første halvaar stil efter 
Lowums stiløvelser, andet halvaar oversættelser efter Hen- 
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richsens opgaver, en gang om ugen paa skolen, af og til 
som hjemmearbeide.

Græsk: Xenofons Anabasis fra 1ste bog kap. 4 ud 2den bog. 
Homers Iliade 1ste, 2den, 3dje og 4de bog. Grøteruds 
grammatik fra begyndelsen til § 131. Hermanstorifs syn
tax læst ud. Mythologi som i 1 Ig.

Fransk: Knudsen og Wallems læsebog II 25 sider. Scribe: Un 
verre d'eau. Knudsens franske grammatik § 70 ud. Form
læren repeteret.

Historie: Frankriges historie efter Schjøth og Wallems lærebog 
læst og repeteret.

Mathematik: Guldbergs trigonometri fra § 43 ud. Bergs arith- 
metik fra negative tal ud. Repetition.

Gymnastik: Som 6 m.
Sang: Sangøvelser, orkestrets sammensætning, akustik og indøvelse 

af opvisningsprogrammet.

3 d j e kl a s se.

Religion: Lukas evangelium kap. 8 ud. Repetition. Nissens kirke
historie repeteret.

Norsk: Wessels Kjærlighed uden strømper. Til nærmere belys
ning af dette læst scener af Tronfølgen i Sidon, Zarene, 
Zaire (Voltaire) og Buckinghams The rehearsal. H. Wer- 
gelands Jan v. Huysums blomsterstykke, afsnit af Norges 
dæmring og Brand efter Baus og Lassens læsebog IV 2. 
Litteraturhistorie i tilslutning til H. Lassens lærebog. Digt
arterne efter Norby. Stile: L Hvilke forhold kan faa 
os til at føle glæde ved livet? 2. Hvilke fordele fremby- 
der en fri forfatning sammenlignet med enevældet? 3. Hvor
for søger staterne at erhverve sig kolonier? 4. Om natur
kræfternes anvendelse i det praktiske liv. 5. Er politiske 
stridigheder i et land et gode eller et onde? 6. Hvorle
des kunde Sverige opnaa sin storm agtsstiling, og hvorfor 
kunde ikke denne opretholdes? 7. Selvvalgt opgave. 
8. Hvorfor er det berettiget at stræbe efter en uafhængig 
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økonomisk stilling. 9. En kort fremstilling af de forholde, 
der førte til Gracchernes reformforsøg og disses væsentlige 
indhold (tent.) 10. Hvorledes man reiste i gamle dage, og 
hvorledes man reiser nu. 11. Middelhavets verdenshisto
riske betydning. 12. En kort redegjørelse for grundtan
kerne i Norges dæmring. Flere af stilene har været gjen- 
nemgaaet paa forhaand.

Oldnorsk: Nygaards udvalg af den norrøne litteratur side 23—45,. 
62—73, 88—93, 96—104. Artiums-pensumet repeteret. 
Af Nygaards grammatik repeteret formlæren. Litteratur
historie efter Nygaard.

Latin: Cicero: Pro lege Manilia. O vid: Pentheus og Bacchus, 
Daedalus, Pyramus og Thisbe, Kong Midas, Phaeton, til
sammen 700 v. Horats epistler og satirer 500 v. Tacitus: 
Otho og Vitellins (Weisses udvalg). Virgils Æneide 4de 
bog fra s. 120 ud. Hovedrepetition. Schreiners grammatik 
§ 301 — ud. Litteraturhistorie og antikviteter efter Weis
ses lærebog. Oversættelse, en hjemmestil og en paa skolen 
om ugen efter Henrichsens opgavesamling og artiumsopga
verne.

Græsk: Platons Apologi, Sophokles’s Antigone. Repeteret artiums
pensumet. Mythologi som i 1 Ig. Aars’s litteraturhistorie- 
og Christensens antikviteter. Hermanstorffs syntax repe
teret.

Fransk: Knudsen og Wallem fransk læsebog II 80 sider. Extem
pore Sarcey: Le siége de Paris c. 50 sider. Knudsens 
franske grammatik repeteret.

Historie: Storms Nordens historie læst ud. RSpeteret oldtidens 
og middelalderens historie.

Mathematik: Guldbergs trigonometri fra § 35 ud. Repeteret. 
Guldbergs stereometri og Bergs arithmetik repeterede. Op
gaver hjemme og paa skolen.

Gymnastik: Som 6 m.
Sang: Som 2 Ig.
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Realgymnasiet.

Iste klass e.

Religion: Som i 1 lg.
Norsk: Som i 1 lg.
Engelsk: Sommerfeldt: Engelsk læsning for gymnasiet I (historie 

og veltalenhed) 26 sider. Tom Browns schooldays 132 sider, 
dels efter forberedelse, dels extempore. Løkkes store gram
matik fra syntaxen § 122 til «passiv». Lunds ordlister 
lærte udenad. Stil en gang ug. paa skolen efter frk. Kroghs 
og Knudsens stiløvelser. Hver 14de dag hjemmestil.

Tysk: Som i 1 Ig.
Fransk: Som i 1 lg.
Historie: Som i 1 lg.
Geografi: Gundersens politiske geografi til Frankrige.
Mathemathik: Arithmetik og trigonometri som 1 lg. Bonnevie 

og Sørensens geometri læst ud, Opgaver.
Naturfag: Schiøtz’s fysik: Mekanik, lyd, lys. Opgaver hjemme 

og paa skolen. Experimenter som tidligere. Hiortdahls 
anorganiske kemi fra begyndelsen til metallerne. Experi
menter som tidligere, Sørensens lærebog i zoologi fra kryb
dyr ud. Menneskets bygning. Almindelig botanik. Plante- 
bestemmelse.

Tegning: Dikteret elementerne af linjeperspektivet. Øvelser i 
frihaandstegning efter fladeornamenter.

Gymnastik: Som i 6 m.

2 den klasse.

Religion: Som i 2 lg.
Norsk: Som i 2 lg.
Oldnorsk: Som i 2 lg.
Engelsk: Som i 1 rg. Stil kun efter Knudsens stiløvelser.
Fransk: Som i 2 lg.
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Historie: Som i 2 1g.
Geografi: Johannesens mathematiske geografi fra side 35 ud. 

Gundersens politiske geografi som i 1 rg.
Mathematik: Arithmetik og trigonometri som 2 Ig. Guldbergs 

stereometri læst ud. Guldbergs analytiske geometri til el- 
lepsens diametri. Opgaver hjemme og paa skolen.

Naturfag: Schiøtz’s lærebog i fysik som i 1 rg. Hiortdahls kemi 
fra metallerne ud. Zoologi og batanik som i 1 rg.

Tegning: Dikteret elementerne af linjeperspektivet. Examensteg- 
ninger efter fladeornamenter. Øvelser i frihaandsperspektiv.

Gymnastik: Som i 6 m.
Sang; Som i 2 Ig.

3 dje klasse.

Religion: Som i 3 Ig.
Norsk: Som i 3 Ig.
Oldnorsk: Som i 3 Ig.
Engelsk: Sommerfeldt: Engelsk læsning for gymnasiet I c. 50 

sider, delvis extempore. Tom Browns schooldays 16 sider 
extemp. Shakespeare: The merchant of Venice til 5te akt. 
Sommerfeldts litteraturhistorie fra Milton ud. Repetition. 
Løkkes grammatik til «verbet». Lunds ordsamling. Stil 
efter Knudsens og Schrams stiløvelser en gang ug. hjemme 
og paa skolen. Øvelser i mundtlig stil.

Eransk: Som i 3 Ig.
Historie: Som i 3 Ig.
Geografi: Johannesens mathem. geografi fra «Beviserne for jor

dens rotation» bogen ud. Repetition. Gundersens politiske 
geografi læst og repeteret. Repetition af Henrichsens fysi
ske geografi.

Mathematik: Guldbergs analytiske geometri fra «Ellipsens diame
tri» bogen ud. Holsts funktionslære. Repetition af de 
matheinat. lærebøger. Opgaver paa skolen og hjemme.

Naturfag: Schiøtz’s fysik : Elektromagnetisme og induktion. Re
petition af den hele lærebog. Opgaver hjemme og paa 
skolen. Experimenter. Corneliussens lærebog i mineralogi 
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læst ud. Repetition af kemien og zoologien. Planternes
indre bygning. Plantebestemmelse.

Tegning: Gjennemgaaet elementerne af den deskriptive geometri. 
Udfort examenstegninger i frihaands-perspektiv. Øvelser i 
projektionstegning.

Gymnastik: Som i 6 in.
Sang: Som i 2 Ig.

I gymnastik har samtlige klasser ved hævbevægelser og sprang 
været delte i tropper efter sit udviklingsstandpunkt. Exercitie og 
gymnastik i fri luft er øvet høst og vaar. Floretfægtning er øvet 
med gymnasiets elever. Ligesaa skarpskydning paa Græsholmen.

VI. Examina.
Til klassisk examen artium fremstillede sig 5 disciple, der 

samtlige bestod examen, 4 med meget godt, 1 med temmelig godt. 
Desuden bestod en privatist examen med meget godt. To privatister 
rejiceredes ved den skriftlige prøve.

Skolens elever var:
Bergwitz, Johan Kielland, f. 74, søn af grosserer Chr. 

Henrik Bergwitz, elev af skolen i 12 aar.
Borge, Ragnvald, f. 9/io 71, søn af distriktslæge Carl J. Borge, 

elev af skolen i 1 aar.
Erichsen, Peter Andreas Rasch, f. 9/s 74, søn af sognepræst 

Hans N. Erichsen, elev af skolen i 11 aar.
Holth, Einar, f. 3/s 64, søn af gaardbruger Ole Th. Holth, 

elev af skolen i 11 aar,
Wezelsen, Wilhelm Andreas, f. 17/i 73, søn af forhenv. sogne

præst W. A. Wexelsen, elev af skolen i 2 aar.
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Examens udfald vil sees af følgende tabel:
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Hovedkar akter

Bergwitz, Johan . . . 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 21.12 Meget g.
Borge, Ragnvald . . . 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 22.12 —» —
Erichsen, Peter . . . 3 3 4 2 1 2 2 2 2 3 1 3 28.12 —»—
Boltli, Einar .... 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 24.12 —» —
Wexelsen, Wilhelm . . 3 3 4 2 2 4 4 5 5 4 2 4 42.12 Tem.lig g.

Privatist:
Astrup, Hans .... 3 4 2 2 2 2 2 3 3 1 2 4 30.12 Meget g.

Til realartium fremstillede sig 6 disciple, hvoraf 2 rejiceredes 
ved den skriftlige prøve. Endvidere fremstillede sig 7 privatister, 
hvoraf 6 rejiceredes ved den skriftlige prøve.

Skolens elever var:
Golden, Anders Christian Jensen, f. 22/n 72, søn af gaard- 

bruger Jens Madsen Golden, elev af skolen i 2 aar.
Knudsen, Gustav Eredrik, f. 31 li 74, søn af bogholder Her

man Knudsen, elev af skolen i 5 aar.
Mørk, Ole Johnsen, f. 74, søn af gaardbruger John Olsen 

Mørk, elev af skolen i 1 aar.
Schyberg, Olaf, f. 17/i 73, søn af kasserer Ole Gjerdrum 

Schyberg, elev af skolen i 12 aar.
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Examens udfald sees af følgende tabel:

i- Norsk stil.

1. Luthers personlighed og karakter.
2. Hvad bør bevæge os til overbærenhed i vore domme om andre ?

2. Latinsk oversættelse.

P. Scipio, pulsis Hispania Carthaginiensibus, ut Syphacem 
regem a sooietate cum Carthaginiensibus facta averteret, cum C. 
Lælio duabus quinqueremibus Carthagine Nova profectus tranquillo- 
mari plurimum remis, interdum leni adjuvante vento, in Africam 
trajecit. Porte ita incidit, ut eo ipso tempore Hasdrubal, Cartha- 
giniensium praetor, Hispania pulsus eundem portum septem trire- 
mibus inveheretur. In terrain prior Hasdrubal, mox Scipio et co
mites eius egressi ad regem pergunt. Magnificum est Syphaci vi
sum, duorum opulentissimorum ea tempestate duces populorum uno 
die suam pacein amicitiamque petentes venisse. Utrumque in hos- 
pitium invitat; et quoniam fors eos sub uno tecto esse atque ad 
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eosdein penates voluisset, contrahere ad colloquium dirimendarum 
simultatium causa est conatus, Scipione negante aut privatim sibi 
cum Poeno odium esse, quod colloquio finiret, aut de republica 
quidquam se cum lioste agere injussu senatus posse.' Impense ro- 
gante rege, ne alter hospitum exclusus mensa videretur, ut in ani- 
mum induceret ad easdem venire epulas, Scipio haud abnuit, coena- 
tumque simul apud regem est, et eodem etiam lecto Scipio atque Hasdru- 
bal, quia ita cordi erat regi, accubuerunt. Tanta autem inerat Scipioni 
comitas et facundia, ut non Sypliacem modo, barbarum insuetumque 
moribus Romanis, sed hostem etiam infestissimum sibi conciliaret. 
Mirabiliorem sibi eum virum congresso coram visum prae se fere- 
bat Hasdrubal, quam bello rebus gestis, nee dubitare, quin Syphax 
regnumque eius jam in Romanorum essent potestate; earn artem 
illi viro ad conciliandos animos esse. Itaque non, quo modo Hi- 
spaniae amissae sint, quaerendum magis Carthaginiensibus esse, 
quam, quo modo African! retineant, cogitandum. Non peregrinandi 
amoenasque oras visendi causa tantum ducem Romanum relicta pro- 
vincia duabus navibus in Africam trajecisse, in hostilem terrani, in 
regiam inexpertae, fidei sed potiundae Africae spem secutum. Hoc 
eum jam pridem volutare in animo, palam jam fremere, quod non, 
quem ad modum Hannibal in Italia, sic Scipio in Africa bellum 
gereret.

Scipio, foedere icto cum Syphace, profectus ex Africa dubiisque 
et plerumque saevis in alto jactatus ventis, die quarto Novae Car- 
thaginis portum tenuit.

3. Engelsk stil.

Napoleons fader, Carlo Bonaparte, var advokat, men var des
uden en af Paolis ivrigste tilhængere og havde udmerket sig i 
kampene for fædrelandets uafhængighed baade mod genueserne og 
franskmændene, og Paoli hædrede ham med sit venskab. Den se
nere keisers moder var Lætitia Ramolino af en fra Toskana ind
vandret familie; det var en udmerket smuk og modig kvinde, der 
fulgte sin mand i felten og trofast delte krigens farer med ham.

Napoleon var den næstældste af syv søskende. Børnenes op
dragelse var saagodtsom udelukkende overladt til moderen. Fade
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ren saa de ikke meget til. Efterat Korsika var blevet erobret af 
franskmændene, havde han skilt sig fra Paoli og sluttet sig til de 
nyere magthavere. Han var idelig paa retser mellem Frankrig og 
Korsika, og desuden holdt han meget af at more sig. Alle fran
ske havde et gjæstfrit tilflugssted i hans hus.

Napoleon var sin moders yndling. Ingen anden end hun havde 
nogen magt over den ustyrlige gut. Han stod altid paa krigsfod 
med sine søskende og alle i huset. Ingen af dem blev dog saa 
ilde behandlet som hans ældre broder Joseph. Denne blev slaaet, 
bidt og sparket, til han var mere død end levende, og det eneste, 
Napoleon beklagede, var, at han ikke kom sig hurtig nok efter de 
prygl, han havde faaet, saa han kunde give ham lidt til. Mode
ren var streng i al sin ømhed; hun straffede og belønnede til rette 
tid baade for ondt og godt. Men hvor streng hun til sine tider 
end kunde være, var hun meget elsket af alle sine børn, og Na
poleon betragtede hende lige til sin død som et høiere væsen. Og- 
saa som keiser viste han hende senere den oprigtigste hengivenhed 
og undlod ikke ved nogen leilighed at lægge dette for dagen.

4. Mathematik skriftlig.

(Latinartium).

1.
8 __ 4

At reducere udtrykket a1 ■ samt fremsætte og bevise 
de sætninger, som herved kommer til anvendelse.

2.
En ret afkortet ret kegles sideflade = 7,0686 m2; dens høide 

= 1,2 m; dens side er lig summen af grundfladens og topfladens 
radier. Beregn enhver af disse radier, (tt regnes med 4 deci
maler.)

3.
En vinkel A = 101° 8Z, 2 er delt i 2 dele x og y saaledes, 

at sin x: sin y = 2 : 3 Beregn x og y.
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5. Mathematik skriftlig.

(Realartium.)

1.
Bestem de tangenter til ellipsen

i
25 16 ’

hvis afstand fra høire brændpunkt er lig 3.

2.
Find de sammenhørende værdier af sin x og cos x, som til

fredsstiller ligningen

/F-l. 
sin x — cos x = 2—2----

I det fundne resultat reduceres det dobbelt irrationale udtryk.

3.
I en regulær firkantet pyramide er høiden og grundfladens side 

begge lig n længdeenheder. Høiden er delt i n ligestore dele. 
Gjennem delingspunkterne er der lagt planer parallele med grund
fladen, hvorved pyramiden er delt i n dele, som ovenfra nedad be
tegnes med:

» .... Lx , . . . Ln.
n

Find Lx samt £LX. Prøv summationens rigtighed ved di- 
1

rekte beregning af den hele pyramides kubikindhold.

6. Fysik skriftlig.

i.
Om opdriften i vædsker og om de egenskaber hos vædskerne, 

hvoraf den betinges.
3 — Otto Andersens skole.
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Regne-eksempel: En ret cylinder med radius r cm., høide h 
cm. og vægt p kg. flyder paa kviksølv med grundfladen horizontal. 
Over kviksølvet er heldt saa meget vand, at det rager over cylin
deren. Hvor dybt synker cylinderen under kviksølvets overflade? 
Kviksølvets specifike vægt er s. Indfør i det fundne udtryk tal
værdierne h = 8, r = 10, p = 19,6, s = 13,6.

2.
Af et cylindrisk glasrør, hvis indre tversnit er a mm.2, skal 

forfærdiges et thermometer Celcius. Hvormange kubikcentimeter (x) 
kviksølv maa kuglen og røret til gradstregen 0 rumme, naar læng
den af skalaen fra 0° til 100° skal udgjøre l mm.? Glassets line
ære udvidelseskoefficient er ß og kviksølvets kubiske b. Beregn 
talværdien af as, naar a = 0,158, l = 200, ß = 0,000008, 
b = 0,000182.

?. Projektionstegning.

Paa et plan, der danner en vinkel paa 15° med det horizon
tale projektionsplan, og hvis horizontale trace danner en vinkel paa 
45° med grundlinjen, staar et regulært tetraeder, hvis sidekant er 
10 cm. Grundfladens ene hjørne falder i planets horizontale trace, 
og den ene af de to i dette hjørne sammenstødende grundflade
sider danner en vinkel paa 15° med samme trace.

Tetraedret skjæres af et plan, hvis horizontale trace er paral
lel med det førstnævnte plans horizontale trace, og som gaar igjen- 
nem midtpunktet af perpendikulæren paa tetraedrets grundflade fra 
modstaaende hjørne og danner en vinkel paa 30° med det horizon
tale plan.

Middelskoleeacamen 1892.

Af 6te klasse fremstillede 24 disciple sig til examen og be
stod den samtlige. Derhos fremstillede sig til examen 5, som sko- 
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len paa grund af umodenhed ikke fandt at kunne anmelde, og som 
derfor ifølge kirkedepartementets bestemmelse maatte forlade skolen 
ved udgangen af mai og gaa op som privatister. Af disse bestod 2 
examen. 3 rejiceredes ved den skriftlige prøve. Endvidere frem
stillede sig 20 andre privatister, hvoraf 16 bestod examen. Dennes 
udfald var følgende:

Elever.

I. Latinlinjen.

1. Andersen, Johan Andreas.....................udmerket godt 1,25
2. Erichsen, Andreas Smith.....................meget godt 2,43
3. Grøndahl, Nils Backer.......................... meget godt 2.29
4. Ilsaas, Olaf Peter..................................... udmerket godt 1,29
5. Kildal, Birger...........................................meget godt 2,29
6. Ohlsen, Hjalmar Olav...........................udmerket godt 1,29

2. Engelsklinjen.

7. Buchholz, Yngve Hjalmar.....................godt 2,73
8. Caspary, Joseph Jacob...........................godt 2,60
9. Eckhoff, Martin Christian.....................meget godt 2,20

10. Eig, Tørris................................................ meget godt 1,70
11. Eitzen, Jørgen Jacob.......................... ..... meget godt 1,80
12. Feiring, Dag...........................................meget godt 2,37
13. Fischer, Einar Christian . . . . - . meget godt 1,96
14. Gade, Horace Upton................................ godt 2,68
15. Getz, Anton ...........................................meget godt 2,27
16. Hansen, Finn August ...... udmerket godt 1,33
17. Holst, Gustav...........................................meget godt 1,70
18. Jacobsen, Trygve.....................................godt 2,63
19. Johnsen, Alf .......................................... godt 2,75
20. Lindegaard, Sigurd............................... godt 2,71
21. Basmussen, Sigurd ................................godt 2,79
22. Rasmussen, Trygve Harald..................... meget godt 2,14
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De af kirkedepartementet for denne skole valgte censorer var:

23.
24.

Smith, Georg......................................
Undahl, Axel......................................

. meget godt 

. meget godt
2,23
2,40

1.

Privatister.

1. Latinlinjen.

Hansen, Victor Kjelberg .... . godt 3,08
2. Heyerdahl, Jens Paludan .... . meget godt 2,09
3. Huitfeldt, Ove Henrik...................... . meget godt 2,25

4.

2. Engelsklinjen.

Anker, Ferdinand Osvald .... . godt 2,68
5. Bromander, Richard........................... . godt 2,64
6. Egeberg, Westye Parr...................... . godt 2,67
7. Grantoft, Arnljot................................. . meget godt 1,83
8. Hvattum, Ivar...................................... . meget godt 2,07
9. Lamm, Alarik...................................... . meget godt 2,00

10. Manfeldt, Rolf...................................... . godt 3,25
11. Meier, Finn........................................... . meget godt 2,27
12. Moestue, Thorvald................................. . godt 2,54
13. Mohn, Vilhelm . .'........................... . godt 3,04
14. Reimers, Gustav................................. . godt 2,71
15. Ringvold, August................................. . godt 3,00
16. Schlytter, Hans ....... . godt 2,61
17. Schlytter, Thomas................................. . meget godt 1,93
18. Worm-Müller Arthur........................... . godt 2,54

No. 3 og 15 var elever af skolen til 31 mai, no. 1, 2, 4,
5, 6 , 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 var elever af Christies
middelskole, no. 8 elev af Grans middelskole.

• I norsk skr.............................................. hr. skolebestyrer B. Pauss og
pastor Konrad Dahl.

- tysk skr................................................... « cand, philos. L. Bratt.
- engelsk skr.............................................. « cand, philos. H. Hougen.
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I latin skr. . .
- mathematik skr.
- skrivning
- tegning -

- religion . . .
- norsk m.
- tysk m. . . .
- engelsk ni. .
- latin m. . . .
- mathematik m.
- naturfag . . .
- historie .
- geografi . . .
- fransk . . .

hr. cand. mag. N. Grøterud.
« adjunkt L. Larsen.
« lærer T. O. Gran.
« landskabsmaler Barlag og 

H. Petersen.
« pastor N. Segelcke.
« cand, theol. K. Posse.
« cand. mag. H. Danielsen.
« cand. mag. C. Herrestad.
« cand. mag. N. Grøterud. 

frøken Anna Qvam.
hr. reallærer P. M. Petersen.

« cand. mag. O. Skattum.
frøken Thora Smith, 
hr. cand. mag. K. Hoick.

Opgaverne ved middelskoleexamen var følgende:

Norsk stil.
Til hvilket land ønskede du helst at gjøre en reise, og hvorfor?

Tysk stil.
Min fader var læge i Thüringen. Han var en flink mand, 

som tjente mange penge, da han var vidt og bredt bekjendt; men 
vi var otte børn, saa der ikke blev meget tilovers. Vi boede i et 
smukt hus med have i en stor landsby og havde det meget godt; 
men den tid husker jeg kun utydelig; jeg var dengang endnu meget 
liden, og alt, hvad der da skede, har1 jeg mer fra min moders 
fortællinger. En stormfuld vinternat kom der et bud til min fader 
og bad ham om at komme til en landsby tre mil borte2 til en 
meget syg mand. Min moder var bange for uveiret og sagde der
for til fader, at han ikke burde gaa ud, før stormen havde lagt sig 
lidt. Dog fader var for samvittighedsfuld til at lade den syge vente 

1 have (fra) udtrykkes ved wissen (aus). — 2 borte udtrykkes ved 
adjektivet entfernt.
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og lovede at komme straks. Derpaa lod han sin hest sadle, pak
kede sig godt ind og red hilsende ud i nattens mørke.

Dog, da han havde redet et stykke, vendte han pludselig om 
igjen og sagde til min moder, som endnu stod i gadedøren: «Se, 
jeg har glemt at give dig et kys.» Han bøiede sig [ned] fra hesten 
og kyssede hende. «Ak, havde du dog ikke vendt om!» raabte 
moder ængstelig; «det betyder ulykke; bliv hjemme!»

Men han lo, hilsede endnu engang med haanden og red afsted. 
Vi saa ham aldrig igjen.

Engelsk stil.
Da keiser Frans den første og hans hustru en aften gik og 

spadserede i nærheden af en landsby, mødte de en fattig klædt 
mand, som drog en kjærre, hvorpaa der stod en simpel ligkiste. 
En gammel hund, der humpede sørgmodig afsted, var det eneste 
levende væsen, der syntes at sørge over den afdøde. Keiseren 
stansede øjeblikkelig og spurgte manden, hvis lig han havde i ki
sten. «Det er en gammel tiggers,» svarede manden. Keiseren 
spurgte, om den afdøde ikke havde havt nogen børn, nogensomhelst 
slegtninge, nogen venner, saasom ingen fulgte ham til graven. «Nei,» 
svarede manden, «ingen brød sig om ham uden hans stakkels hund. 
I mange aar har han levet i den største elendighed; men endelig 
gjorde døden ende paa hans lidelser. «Nu,» udbrød keiseren, «hvis 
ingen anden vil følge denne stakkels tigger til graven, saa vil jeg.» 
Og han og hans hustru gik bag kjærren, som om de havde været 
tiggerens nærmeste slegtninge. Keiseren saa meget alvorlig og tanke
fuld ud, da han stod paa kirkegaarden og hørte paa begravelses
ritualet,1 og han gik ikke bort, før alt var forbi.

1 the burial service.

Latinsk stil. '
Endelig sendte senatet en gesant til Carthago for at erfare, 

hvad Hannibal foretog sig; hemmelig befaledes det ham at opfordre 



1892] Examina. 39

Hannibals rivaler til at rydde denne af veien1 og saaledes at 
befri romerfolket fra den forhadte fiende. Men sagen blev ikke 
skjult for2 Hannibal, der ikke var mindre forsigtig i medgang 
end i modgang. Han forudsaa straks faren, og efterat han den 
hele dag havde færdedes3 paa torvet for alles eine, steg han 
henimod aften tilhest4 og ilede til et landsted, som han havde 
udenfor byen ved havets bred. Her gik han med en udvalgt skare 
slaver ombord i et skib,4 som laa færdigt til at seile, og styrede 
kursen til Antiochia. Da carthagenienserne den følgende dag blev 
underrettede herom, blev de forfærdede, som om byen allerede var 
erobret, og de anede, at denne flugt vilde blive til undergang 
for dem.

1 Bydde af veien: tollere e medio- — 2 Noget bliver skjult for mig: 
-aliquid me latet. — 3 Færdes: versari. — 4 Stige tilhest, gaa om
bord i et skib: 0: bestige en hest, bestige et skib.

Mathematik, skriftlig.

Formiddag.
1. A kjøber 5 fade vin for kr. 4250,00. Paa grund af kon

tant betaling faar han imidlertid 10 pct. afslag. Hvert fads brutto
vægt er 918 kg. Hvert tomt fads vægt er V12 af bruttovægten. 
1000 liter vin veier 990 kg.

Hvad har A givet for hver hektoliter af vinen?
A sælger hele vinpartiet til B. Betalingen skal erlægges først 

3 maaneder efter salget og beregnes efter kr. 110,00 pr. hl. For 
beløbet udsteder B en veksel. A sælger straks vekselen i en 
bank, der udbetaler ham beløbet kontant med fradrag af diskonto
præmien, der beregnes efter pct. p. a.

Hvormeget fik A udbetalt af banken? Hvor stor var A’s for
tjeneste ved denne handel?

2. Fladeindholdet af et ligesidet triangel er 4,5 m2. Find 
fladeindholdet af den cirkel, der kan omskrives om dette triangel, 
■og af det kvadrat, der kan indskrives i samme cirkel. 71 = 3,14.

Eftermiddag.
3. En mand har ’/i af sin formane staaende i en forretning, 
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der giver et udbytte af 5 pct. p. a., Vs i en bank til 33/r pct. p. a. 
og resten i en anden bank til pct. p. a. Han beregner, at 
om han satte hele sin formue ud til 4 pct. p. a., vilde han faa kr. 
12,00 mere i aarligt udbytte af sine penge. Hvor stor er mandens 
formue ?

4. Der er givet en cirkel med 3 cm. radius og en tangent 
til samme. Konstruer de rette linjer, af hvilke cirkelen afskjærer 
en korde paa 3,5 cm., og som danner en vinkel paa 75° med tan
genten. Fremgangsmaaden forklares.

Projektionstegning.
Følgende figurer opstilles af læreren og forlanges aftegnede i 

grundrids og oprids:
1) En firkantet klods, længde = 10,5 cm.

bredde = 2,5 cm.
høide = 5 cm.

ligger paa horizontalplanet saaledes, at en sidekant berører vertikal- 
planet, og den brede sideflade danner en 45° vinkel tilhøire med 
samme.

2) En cylinder, høide =10 cm. 
radius — 2,5 cm.

staar’ paa horizontalplanet saaledes, at den berører den førstnævnte 
figur og har aksen ret foran den kant af samme, der staar yderst 
tilvenstre.

3) Et trekantet prisme, længde =10 cm, 
grundfladens side = 5 cm.

staar paa figur no. 1 og støtter sig til figur no. 2 saaledes, at 
prismets og cylinderens akser ligger i samme plan parallelt med 
vertikalplanet, og at afstanden mellem prismets nederste kant og 
cylinderens akse er 4,5 cm.
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VIL Forskjelligt.
Ifølge kongelig resolution af 1ste mars 1892 udvidedes den 

Otto Anderssens skole tidligere givne ret til at afholde examen 
artium paa den klassiske linje til ogsaa at omfatte reallinjen.

I september maaned havde smaaskolen udflugt til Ladegaards- 
øen, middelskolen til Holmenkollen, Tryvandshøiden og Frogner- 
sæteren.

Skolen havde sin sædvanlige høstferie den 2den og 3dje oktober. 
Nogle af gymnasiets elever og et par af lærerne benyttede denne 
til en tur til Hurdalen. Paa veien besaaes Eidsvoldsbygningen. I 
Hurdalen overnattedes. Den følgende dag besaaes glasverket. Til- 
bagemarschen gik over Feiringaasen ned til Mjøsen og derpaa langs 
denne til Minne, hvorfra fortsattes med jernbane.

Skirend afholdtes ved Skjenungen i Nordmarken for gymnasiet 
og de høiere middelklasser den 29de februar, for 1ste til 3dje mid
delklasse den 3dje mars, for smaaskolen den 8de mars 1892.

Centralskolens elever overvar 4de middelklasses opvisning i 
gymnastik den 26de mars 1892. De forskjellige gymnastikpartier 
havde forøvrigt sin opvisning i juni.

Naar veiret har været gunstigt, har der af og til været givet 
klasserne fri en enkelt time, der har været benyttet til leg eller 
til udmarsch under lærernes og lærerindernes tilsyn.

Den 4de juni 1892 afsang skolens sangere flere sange for so
pran, alt, tenor og bas under hr. Grøndahls ledelse i overvær af en 
talrig skare forældre.

Efter anmodning fra kirkedepartementet afholdtes der her ved 
skolen en lægeundersøgelse af sundhedstilstanden hos eleverne af 
4de middelklasse til og med 1ste gymnasieklasse. Undersøgelsen 
foretoges af hr. overlæge Hald og fandt sted i begyndelsen af januar 
og mai maaned, og fortsattes i det følgende skoleaar i september 
maaned 1892. Der vil forhaabentlig senere blive anledning til at 
give nærmere meddelelser om resultatet. Foreløbig kan kun udtales,. 
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at sundhedstilstanden viste sig at være gjennemgaaende god. Før 
lægeundersøgelsen udsendte skolen følgende rundskrivelse:

Til for ældre og foresatte!

Kirkedepartementet foretager i disse dage en undersøgelse af 
helbredstilstanden hos disciplene ved endel af landets høiere skoler 
for om muligt at bringe paa det rene, hvilken indflydelse i det hele 
skolen og skolearbeidet øver paa denne. Der er ogsaa rettet en 
anmodning til denne skole om at en saadan undersøgelse maa finde 
sted af disciplene fra og med 4de mkl. til og med 1ste gymnasiekl.

Jeg har den opfatning, at det vil være af stor betydning at 
komme til nogenlunde sikre resultater om vor skoleungdoms almin
delige sundhedsforhold og den indflydelse, skolelivet under de for
skjellige vilkaar antages at øve paa disse. Der hersker paa dette 
omraade høist modstridende meninger, der hos os kun hviler paa 
et usikkert erfaringsmæssigt grundlag. Gjennem nøiagtige under
søgelser tør det haabes bragt paa det rene, hvorvidt der hersker 
nogen almindelig sygelighed hos disciplene, om denne hænger sam
men med skolen og det arbeidskrav, denne stiller til dem, og hvilken 
indflydelse de mere eller mindre gunstige hygieniske forhold, hvor
under skolearbeidet drives, øver. Gjennem de herved indvundne er
faringer vil der da ogsaa være anvist en sikker vei til at mod- 
arbeide et saadant onde.

U ndersøgelsen vil foretages af hr. overlæge Hald; den vil selv
følgelig foregaa med den største hensynsfuldhed. Det siger sig 
ogsaa selv, at saafremt enkelte forældre eller foresatte ønsker, at 
deres børn fritages for denne undersøgelse, vil dette ønske respek
teres. Skriftlig underretning derom bedes i saa tilfælde tilstillet 

. skolen.

Kristiania, 15de dcbr. 1891.
ærbødigst

Otto Anderssen.
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Skolepenge og fripladse.
1. Skolepengene udgjør:

For Iste smaaklasse kr. 50 pr. aar
— 2den — — 90 —
— 3dje — — 140 —
— 1ste middelklasse — 180 —
— 2denog3dje— — 200 —
— 4de—6te — — 240 —
— gymnasierne — 240 —

Skolepengene betales med en tiendedel hver maaned fra og 
med september til og med juni. For juli og august betales ikke 
skolepenge.

For den nederste af 2 brødre fragaar en tredjedel. Af 
3 brødre gaar den nederste frit, de to andre betaler helt ud. 
Af 4 brødre gaar den næstnederst'e frit, og for den nederste 
fragaar en tredjedel. Yderligere nedsættelser finder ikke sted.

For sløidundervisningen erlægges 2 kr. halvaaret, der be
tales i oktober og mars.

2. Skolepengene skal betales forskudsvis den 1ste i hver maaned. 
Disciplene modtager af kassereren en kvitteringsbog, som for
ældre eller værger bør lade sig forevise straks efter hver betaling.

3. Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, nemlig fra be
gyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, til slut
ningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar altsaa en 
discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse, betaler han 
skolepenge fra 1ste september.

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse ske 2 
maaneder forud. Hvis nogen udmeldes med kortere varsel, er
lægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmeldelsestid 
er forløben. Fra denne regel undtages de disciple, der- gaar 
ud efter skolens raad og ønske.

5. De disciple, der fremstiller sig til middelskoleexamen eller examen 
artium som skolens elever, betaler skolepenge til aarets udgang, 
selv om de ikke bestaar examen. Dette gjælder ogsaa de 
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disciple, der fremstiller sig til examen artium for undervisnings
inspektionen.

6. Naar skolepengene ikke er betalte for to maaneder, kan besty
relsen negte vedkommende discipel adgang til skolen.

7. Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes kun træn
gende disciple, der viser god opførsel og gjør god fremgang i 
skolen, og som liar været skolens discipel mindst i et par aar 
og i denne tid betalt sine skolepenge.

Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bortfalder 
moderation 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 beløb af 
ca. 3500 kr.

Skoleregier.

1. Disciple, hvis forældre ikke bor her i byen, maa anbringes hos 
personer, som kan skaffe dem et passende hjem og i forældrenes 
sted kan være deres foresatte.

2. Naar en discipel ved sygdom er hindret fra at møde paa skolen, 
maa der snarest mulig sendes skriftlig anmeldelse derom fra 
hans foresatte. Udenfor sygdomstilfælde maa disciplene ikke 
udeblive nogen dag eller time fra skolens undervisning uden 
forud indhentet samtykke af bestyrelsen .1

3. Skolens disciple maa ikke røge 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 dertil have 

1 Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder har 
maattet forsømme, uden at det har været muligt forud at give skolen under
retning og indhente dens samtykke, da maa der i den meddelelse, som 
bagefter indsendes, ikke blot gjøres rede for forsømmelsens grund, men 
ogsaa grunden til, at skolens samtykke ikke itide kunde erholdes.
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bestyrelsens samtykke. De maa ikke uden bestyrelsens tilladelse 
paa nogen maade optræde offentlig (f. eks. ved dramatiske fore
stillinger, koncerter, turnfester m. m.).

Endvidere bedes følgende bemærket:
4. Ingen fritages for gymnastik uden efter lægeattest eller for sang 

uden sanglærerens bestemmelse.
5. Til gymnastikøvelserne anskaffer alle elever turnsko, fra 4de 

middelklasse tillige turnbukser. Denne bestemmelse er tagen 
ikke alene af hensyn til øvelserne, men ogsaa for at spare 
elevernes almindelige klæder.

6. Gutternes ydertøi maa forsynes med forsvarlige ophængnings
stropper.

7. Al handel og bytten eleverne mellem er forbudt.
8. Det er ikke tilladt at medbringe andre sager paa skolen end 

saadanne, söm 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 bøger, anmodes forældre og foresatte 
om saavidt gjørligt at paase, at saadant utilbørligt salg ikke finder 
sted.. Ved henvendelse til skolen vil man til enhver tid kunne 
faa besked om, hvilke bøger 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 kjøbt melk hos pedellen for en 
rimelig pris.

Følgende raad vil forældrene gjøre vel i at iagttage med hen- 
:syn til børnenes forhold i hjemmet:
1. Lad børnene gaa tidlig tilsengs. Deres arbeide begynder tidlig, 

og børn trænger mindst 9—10 timers søvn.
2. Sørg for, at børnene spiser godt om morgenen, og at de lige

ledes faar solid niste med sig paa skolen. Deres hovedarbeide 
skal gjøres paa frokosten.
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3. Lad børnene efter middagen opholde sig i fri luft og tillad 
dem ikke at læse sine lekser før 1 l/s til 2 timer efter maal- 
tidet.

4. Lad børnene indtage sine aftensmaaltider mindst én time, før 
de gaar tilsengs.

5. Giv børnene en bestemt arbeidstid og paase, at denne benyttes 
ordentlig. Det vil da vise sig, at hjemmelæsningen i de lavere 
middelklasser som regel ikke vil kræve mere end 1 til P/s 
time, i de høiere middelklasser og gymnasierne ikke mere end 
2 til 2V2 time.

6. Sørg for, at læsningen foregaar under god naturlig elier kun
stig belysning.

7. Tillad ingen lekselæsning efter kl. 8. Aftentimerne kan bedst 
benyttes til sund morskabslæsning.

8. Hold børnene til leg og fornuftig idræt.
9. Forbyd tobabsrøgning i enhver form. Erfaring viser, at den 

hos gutter svækker arbeidslysten og arbeidskraften.

Sundhedstilstanden.
I det forløbne skoleaar har intet tilfælde af skarlagensfeber, 

difterit eller andre alvorligere smitsomme sygdomme indtruffet. 
Derimod indtraf der høsten 1891 endel tilfælder af influenza blandt 
lærere og elever.


