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Skole og hjem.*)

*) Nedenstaaende gjengiver i alt væsentligt den tale, som jeg holdt ved 
sidste examensfest. Da jeg ønsker den kjendt udover den kreds, som 
da var tilstede, aftrykker jeg den her. O. A.

Anderssens skole .

Skolen og hjemmet deler gjennem mange aar barnet mellem 
sig. Sin halve dag tilbringer det inden skolens vægge eller med 
dens arbeide. I skolen som i hjemmet grundlægges dets fremtid, 
udformes dets moralske og sjælelige væsen, grundlægges tilbøjelig
heder og livsvaner, som det senere vanskelig kan aflægge. Det 
siger sig da selv, at det er af den høieste vigtighed for barnet 
selv, at disse kræfter virker i saa nøie sammenhæng som muligt, 
i saa fast gjensidigt helhedsforhold som muligt. Det er ikke nok, 
at der ikke existerer et ligefremt modsætningsforhold, selv et 
koldt, et ligegyldigt forhold lægger hindringer iveien for en sund 
og virksom opdragelse. Det er sandt det gamle ord, at skole og 
hjem maa arbeide sammen. Maatte dette ord ikke glemmes af 
nogen af os, maatte det ikke, som saamange vise og sande ord 
afslides det præg, der ene gjør det til en værdifuld og gangbar 
mynt i livets handel, maatte det virke paa os som den dybe, 
sterke klang af kirkeklokker, der kalder os til alvor og eftertanke.

Men vanskeligheden ligger jo ikke i erkjendelsen af denne 
sætnings sandhed. Vanskeligheden ligger i at gjøre den til levende 
virkelighed. Og intet iagttagende og tænkende menneske kan 
skjule for sig selv, at dette er en opgave, som dag for dag bliver 
mindre let.
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Vi lever i sterkt bevægede tider, og der er ingen grund til 
at tro, at brydningerne vil blive færre eller mindre i fremtiden. 
Menneskenes sind anspændes, mindre og mindre bliver den ro, 
hvormed vi kan leve vort ydre og indre liv. Paa mange maader 
vil nu ogsaa dette merkes i opdragelsen, i en større adspredthed 
hos børnene, i større optagethed hos hjemmene og deraf følgende 
mindre tid til at følge børnene og sterkere uro i arbeidet inden 
skolerne. — Merkbart er det ogsaa, at tidens modsætninger med 
vold og magt af mange forudsættes at maatte gaa. igjen i skolerne. 
Det er sandt, skolen skal tjene livet, men skal da dette forstaaes 
saaledes, at skolen skal være en verden i det smaa, hvor de 
spørgsmaal og opgaver, der tager de voksnes sind og tanker 
fangne, skal tvinges ind paa de ufærdige hjerner og uselvstændige 
karakterer? Det vilde være blodig uret. Nei skolen har en an
den maade at tjene livet paa, den efter evne at gjøre børnene til 
legemlig og aandelig selvhjulpne mennesker, der engang selv kan 
gjøre sin indsats i livet og tage sit selvstændige standpunkt, naar 
de stilles ligeoverfor vigtige afgjørelser. — Skolen skal være et 
helligt sted, baade i den forstand, at det hellige skal dyrkes, men 
ogsaa i den forstand, at al den bitterhed og saare strid, som 
sondrer og skiller, skal holdes borte fra de unge, der skal lære 
at føle sig som brødre, fra hvilke hjem og hvilke forhold de end 
er udgaaede. Jeg gjør mig ingen illusioner om at dette helt kan 
lykkes, men jeg tror, alle rettænkende vil give mig medhold i, at 
det er et godt maal, og at vi efter evne maa arbeide mod det.

Jeg vil nævne et andet forhold. Kristiania bliver stadig 
større, og der opstaar flere og flere skoler. Hos os, hvor til for- 
skjel fra alle andre lande den høiere undervisnings skjøtsel væ
sentlig er overladt enkeltmands foretagsomhed, er det vanskeligt 
at hindre, at der altid bevares et rimeligt forhold mellem behovet 
og tallet af skoler. Dette bidrager kanske mere end alt andet til 
at løse forholdet til skolen. Fristelsen til at prøve noget andet 
eller nyt bliver sterk, og da det er menneskeligt, at i disse afgjø
relser uklare stemninger og utaalmodig lyst til forandring let kan 
gjøre sig gjældende istedenfor klar og tænksom overveielse, beredes 
der skolerne vanskeligheder til skade for disses rolige gjerning.
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Skolerne kan komme til at staa i fare for at blive som butikker, 
hvor man gaar ud og ind for at prøve varerne. Der ligger en 
anden fare i dette forhold. Der opstaar en voxende tilbøielighed 
til at anse skolerne for enslags examensfabrikker. I vore dage 
kræves snart sagt examen til alt. Dette har fremavlet den ikke 
ualmindelige opfatning, at skolens maal er at præparere examens- 
kandidater; derved kommer kurser med sine udelukkende paa 
examen sigtende bestræbelser, som omhyggelig maa holde borte 
alt, der ikke strengt taget tjener dette formaal, i skuddet, og dette 
kan ogsaa bidrage til at berede de skoler, der stiller sig høiere 
maal, vanskeligheder. Thi den gode opdragende skoles tilværelse 
beror paa, at den sikkert og trygt uden sidehensyn og uden 
ængstelse kan gjøre sin gjerning, at de personer, der har valgt lærer
kaldet, har den fulde følelse af, at de arbeider med hjemmets gode 
tanker og mening i ryggen og derfor tør haabe, at de kan arbeide 
med sikkerhed og tro paa fremtiden.

Det har været mit ønske og min bestræbelse at søge at til
vinde skolen og dens gjerning den hjemmenes samfølelse, som er 
en af dens livsnerver. Om det har lykkes mig, er et andet spørgs- 
maal, men det har altid været i mine tanker. Først og fremst 
har jeg villet naa maalet ved at arbeide for enhed og god for- 
staaelse mellem lærerne selv. Jeg har villet, at de i den sag, som 
det her gjaldt, skulde føle sammen og arbeide sammen. Her 
tror jeg, jeg har nogen ret til at fælde en rigtig dom, og jeg 
vover at udtale, at der i enhver henseende har hersket en god 
kollegial aand mellem dem.

Dernæst har jeg villet give skolen en bestemt begrænsning. 
Naar en skole er ny, er det gjerne saa, at den kan gjøre regning 
paa en sterk tilstrømning. Det nye kan jo muligens være bedre 
end det gamle; ialfald har det ikke bevist det modsatte. Jeg har 
ogsaa gjort erfaring i den retning; men som jeg fra første stund 
af tog det standpunkt at lade den udvikle sig gradvis fra en be
skeden begyndelse, udvidede jeg heller ikke skolens kadrer over 
et bestemt tal af klasser. Jeg troede derved at handle loyalt 
ligeoverfor andre ældre skoler, og samtidig at sikre mig, at jeg 
beholdt det fulde overblik og det fulde herredømme over skolen.



4 Otto Anderssens skole. [1893

De allerfleste elever har skolen ført frem gjennem sit eget kursus. 
Dette er ogsaa i alle maader det sundeste for disciplinens natur
lige og rolige udvikling. Kan der end paapeges tilfælder, hvor 
en elev ved at overflyttes til nye forhold har kunnet tage sig 
sammen, saa er i almindelighed den risiko, man løber, altfor stor. 
Skiftende skolegang skaber forholdsløshed i mangt og meget, brud 
i læsning, men fremfor alt intet fastere forhold til lærerne, liden 
ærbødighed for selve skolen. Jeg vil ikke sige, at der i det store 
og hele hos os hidtil har været en sterk tendens hertil-, men jeg 
tror vi alle, skolemænd som foresatte, bør være opmerksomme 
paa denne fare og modarbeide den; thi den er lige skadelig for 
skolens som hjemmets interesser.

Jeg har ogsaa gjerne villet se forældrene i skolen og faa dem 
til at interessere sig for dens arbeide. Det er vistnok saa, at 
livets mangehaande stræv optager menneskenes tid, saa der ikke 
bliver stort tilovers til det, der ligger udenfor det nærmeste krav. 
Vi er dog alle enige om, at vi maa se at faa tid til at følge 
vore børn. Nu, det er ikke saa let at følge skolens arbeide dag
lig, og vi kan ikke forlange, at forældre skal tit og jevnt kunne 
besøge skolen; det vilde vel ogsaa have sine ulemper. Men da 
det har glædet mig at se forældrene af og til heroppe, har jeg 
søgt at samle dem sammen, lærere og børn, ved smaa fester og 
foredrag, og prøvet at give dem en forestilling af hvad der prak
tisk arbeides ved gymnastik- og sangopvisninger og udstillinger 
af elevernes sløid-, tegne- og skrivearbeider.

Men dette er dog mere et søndagssamvær. Langt vigtigere 
er det jo, om der kunde skabes samfølelse og samvirken i børnenes 
hverdagsyrke. Her er endnu meget at arbeide frem. Her er ogsaa 
en rig kilde til vanskeligheder og misforstaaelser, og derfor tror 
jeg, at hyppigt og velvilligt samraad mellem skole og hjem her 
er af uvurderlig nytte. Saalænge det gaar godt med børnene 
naar disse har, hvad man kalder gode evner, er glade i sit ar, 
beide og lette at behandle, ja da gaar jo alt glat. Anderledes,- 
hvor evnerne er smaa, læselysten liden og sindet vanskeligt. Her 
er spirer tilstede til misforstaaelser og feilagtige slutninger, især 
naar det medium, som sætter skole og hjem i forbindelse med 
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hinanden ikke er det paalideligste medium. Det kan da hænde, 
at der lægges skolen tillast ting, hvori den er ganske skyldfri, 
eller omvendt, at skolen faar et feilagtigt indtryk af hjemmets for
hold. Hvorledes skal vi nu rette paa dette? Jeg ved intet bedre 
middel end jevnlig personlig forhandling. Det har været mig 
magtpaaliggende at søge saadan personlig forhandling enten selv eller 
gjennem mine lærere i alvorligere tilfælde, og det med udbytte; 
men jeg vilde sætte pris paa, at det kunde finde sted ogsaa i til
fælder af mindre betydning. Nu siger det sig selv, at lærerne, 
der er saa sterkt optagne, vanskelig vil kunne række at gaa til 
hjemmene, hver gang det kunde være ønskeligt. Jeg vil derfor 
bede hjemmene om at komme til skolen, og intet kan være feil- 
agtigere end den tro, at saadanne besøg ikke skulde være kjær
komne. Intet vil være os kjærere end ret hyppig at se forældre 
oppe paa skolen, intet mere skikket til at lette os opdragelsen. 
Hvilket værdifuldt kjendskab til disciplenes karakter og tilbøielig- 
heder sidder ikke hjemmene inde med, og hvor kan det ikke 
derigjennem give skolen nyttige vink og anvisninger. Og om
vendt mener jeg, at skolen kan give hjemmet mangen en haands- 
rækning. Det hænder ikke saa sjelden, at en gut kan arte sig 
meget forskjellig hjemme og paa skolen, og oftest vil. forholdet 
være det, at en gut kan være rolig og pligtopfyldende paa 
skolen og noksaa uregjerlig hjemme. Her vil samvirken være paa 
rette sted.

Hvorom alting er, i et godt og fortroligt forhold mellem 
skole og hjem ser jeg skolens fremtid som en god skole. Aaben- 
hed og fortrolighed skaber tillid, agtelse og samfølelse. Skolen 
kan ikke undvære disse goder, og det ligger ikke mindre i hjem
mets end i dens egen haand, om den kan erhverve og beholde 
dem. Vore børn trænger til at lære at have ærbødighed for 
skolen, ikke alene gjennem dennes retskafne og pligtopfyldende 
virksomhed, men ogsaa gjennem hjemmets gode tanker og gode 
tale om skolen. Skulde ikke et saadant forhold kunne opret
holdes, skulde den stadige løsnen af mange pietetsbaand ogsaa 
udstrække sig hid, vil de gode skolers tid hos os være forbi, de 
der uden at se til høire eller venstre retskaffent forfølger sit maal.
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Thi kun faste forhold kan knytte de dygtigste og offervilligste 
folk til skolegjerningen. Der er mange veie for evnerne og 
arbeidslysten, der udvortes seet er meget mere tilfredsstillende. 
Vi vil da faa lærere og opdragere ikke af kald, ikke af lyst og 
kjærlighed, men som gaar den vei af tilfældige, udvortes hensyn. 
At dette ikke vil bære gode frugter for siegten, vil være ind
lysende. Lykkeligvis er det endnu ikke saa. Om vi ser faren, 
er det urigtigt at overdrive den. Lykkeligvis tror jeg, de aller
fleste siger som en agtet og dygtig mand sagde til mig for en 
tid siden: «Vi sætter pris paa vore børns lærere.» Saadanne op
rigtig mente og dybt følte ord gjør os alle godt. Lader os der
for afslutte dette skoleaar med tak til hverandre og tak til Gud, 
som er i al god gjerning, og med trøstigt mod optage denne, 
naar den lyse, helsebringende og for os alle saa kjære ferietid 
er omme.

Otto Anderssen.
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Skoleefterretninger.

1. Lærerpersonalet.
Ved skoleaarets slutning fratraadte hr. cand. mag. H. R. 

Rønneberg efter i 8 aar at have virket som lærer i fuld post 
ved skolen. I ham tabte skolen en sjelden dygtig og ivrig lærer, 
der i lige grad havde forstaaet at vinde sine kollegers og disciples 
hengivenhed. Hr. Rønneberg overtager en post ved Bodø skole.

Ligeledes fratraadte hr. cand. mag. Chr. Lange efter to 
aars virksomhed ved skolen for at overtage en post ved Olaf 
Bergs pigeskole.

Ligeledes fratraadte dr. Arne Løchen, da hans tid ikke 
tillod ham at beholde sine timer

Hr. Rønnebergs timer overtoges af hr. cand. mag. Chr. 
Mellbye, der i 1893 underkastede sig sproglig-historisk lærer- 
examen med laud. Endel af hr. Langes timer overtoges af pastor 
Eugéne Hanssen.

Fra august 1893 ansattes som ny lærer ved skolen forhenv: 
sømandsprest cand. theol. Eugéne Hanssen, f. 8 oktbr. 1852, 
ex. art. 1870, ex. phil. 1871, ex. theol. 1874. Lærer ved Fredriks- 
halds almendskole fra 1875—-76, 1876 til 1883 pers, kapellan i 
Fredrikshald, 1883—84 prest ved diakonisseanstalten, 1884—93 
sømandsprest i Antwerpen. Har været lærer ved forskjellige af 
Kristiania skoler. 1891—94 medlem af sømandskomiteen.
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Ligeledes ansattes som lærer i fysik Gabriel Holtsmark, 
f. i febr. 1867, ex. art. 1885 laud. pr. eet., ex. phil. 1886 laud, 
pr. eet., math, naturv. lærerex. 1892 laud. Har tidligere været 
lærer ved denne skole i 1889 og 1890—1891. Har derhos 
læst ved Aars og Voss’s skole og Gjertsens skole og er siden 
jan. 1893 lærer ved Handelsgymnasiet.

Som midlertidig lærer i latin i 4 m. for skoleaaret 1893—94 
ansattes F. Ording, stud, philol.

Som sløidlærer og klasselærer i iste middelklasse ansattes i 
1893 hr. cand. mag. E. Paulsen, f. 1863, ex. art. 1883, ex. philos. 
1884, sproglig historisk lærerexamen 1890. Fra dette skoleaar af 
overtager han blot sløidunder visningen.

Hr. cand. mag. H. Rønneberg opholdt sig fra januar til april 
1894 i England for at studere det engelske sprog. Som vikarer 
for ham fungerede cand. mag. I. Stub og cand. mag. Chr. Mellbye. 
Premierløjtnant Bentzen opholdt sig størstedelen af skoleaaret ved 
den gymnast, centralskole i Stockholm. Hans vikar var premier- 
løitn. Halvorsen.

Skolens lærerpersonale i skoleaaret 1893—94 bestod af 
følgende:
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 1881.
Grøndahl, O. A., cand. philos., f. 1847, lærer siden 1881. 
Kristiansen, Oskar, cand. mag., f. 1856, lærer siden 1881. 
Løchen, Arne, dr. phil., f. 1850, lærer siden 1884.
Raabe, J., cand. mag., f. 1861, lærer siden 1885. »
Rønneberg, 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., inspektør, f. 1866, lærer siden 1889.
Petersen, A., cand. real., f. 1858, lærer siden 1889.
Mørland, I. I., cand. mag., f. i860, lærer siden 1890.
Fischer, Karl, cand. mag., f. 1861, lærer siden 1891.
Hesselberg, Ivar, cand. real., f. 1862, lærer siden 1891.
Schroeter, Jens, cand. real., observator, f. 1857, lærer siden 1891.
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Bentzen, Louis, premierløitn., f. 1864, lærer siden 1892.
Lange, Christian, cand. mag., f. 1869, lærer siden 1892.
Mellbye, Christen, cand. mag.; f. 1868, lærer siden 1892.
Hanssen, Eugéne, prest, f. 1852, lærer siden 1893.
Holtsmark, Gabriel, cand. real., f. 1867, lærer siden 1893.
Ording, Fredrik, stud, phil., f. 1870, lærer i 1893—94.

Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881.
Holstad, Emilie, f. 1859, lærerinde siden 1881.
Nerdrum, Dagny, f. 1866, lærerinde siden 1890.
Bonnevie, Sophie, f. 1859, lærerinde siden 1891.
Møller, Maren, f. 1865, lærerinde siden 1892.

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

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

skjellige klasser sees af følgende schema:

Klasser.

3d
je

 kv
ar

ta
l 

18
93

.

4d
e k

va
rta

l 
18

93
-

ist
e k

va
rta

l 
18

94
.

2d
et

 kv
ar

ta
l 

18
94

.

Smaaskolen, 4 klasser...................... 78 80 80 78

Middelskolen, klasse I . 27 29 29 27
11 ... . 29 28 28 28

Ill a . . . 21 2 I 2 I 2 I
III b . . . 20 21 2 I 2 I
IV E . . . 26 26 26 26
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Antallet af klasser var 18. Det gjennemsnitlige elevantal i 
hver klasse 18.

Klasser.

3d
je

 kv
ar

ta
l 1 

18
93

-

4d
e k

va
rta

l 
18

93
-

ist
e k

va
rta

l 
18

94
-

2d
et

 kv
ar

ta
l 

18
94

.

Middelskolen, klasse IV L . 3 3 3 3
VE... 21 22 24 24
V L . . . 4 4 4 4

VI a E . . IS 15 16 16
VI b E . . 18 18 18 18
VI L . . . 5 5 4 4

189 192 194 192

Latingymnasiet, 3 klasser 22 22 22 22
Realgymnasiet, 3 klasser .... 31 33 33 33

Det samlede discipeltal 32° 327 329 325

B. Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser:
a) Gjennemsnitsalder ved begyndelsen 

af skoleaaret.
b) Normalalder.

Middelklasse I 98/i2 aar. 9 aar.
II 10^/12 » 10 >
III II10/12 » il >
IV I 21/12 » 12 »
V 13V12 » 13 »

VI i4%2 » 14 >
Latingymnasiet I 15 7/i2 » 15 »

II i63/j2 » 16 »
III 18 » 17 »

Realgymnasiet I i59/i2 » 15 »
II 17 » 16 »
III I71O/12 » 17 »
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III. Fagfordelingen.

6 timer.

Bestyreren: Engelsk i 3 rg- S timer
Norsk i 3 lg- Og 3 rg- 2 —
Historie i 3 lg- Og 3 rg- 3 —
Historie i 2 lg- Og 2 rg- 3 —
Engelsk i 5 m. 5 —
Norsk i 6 m. a 3 —

— 21 timer.

Lowum: Latin i lating. 2 timer (skr.)
Latin i 3 lg- 7 —
Latin i 2 lg- Og I lg- 5 —
Latin i 2 lg- 2 —
Latin i 1 lg- 2 —
Græsk i 3 lg- 6 —
Fransk i 3 lg- Og 3 rg- 3 —
Fransk i 2 lg- Og 2 rg- 2 —

— 29 timer.
Rønneberg: Oldnorsk i 2 lg- Og 2 rg- 2 timer.

Græsk i 2 lg- 6 —

Norsk i 1 lg- Og I rg- 3 —
Tysk i i lg- Og I rg- I —
Græsk i 1 lg- 6 —
Latin i 5 m. 6 —
Norsk i 4 m. 3 —
Tysk i 4 m. 4 —

— 31 timer.
Løchen: Norsk i 2 lg- Og 2 rg- 2 timer.
Kristiansen: Fransk i 1 lg- Og I rg- 3 timer

Norsk i 6 m. b 3 —
— 6- timer.

Blaker: Religion i 3 lg- Og 3 rg- 2 timer
Religion i 2 lg- Og 2 rg- i —
Religion i 1 lg. Og i rg- i —
Religion i 6 m. b 2 —
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Schroeter: Fysik i 3 rg- 3 timer.
Hesselberg: Mathematik i 3 lg- 3 timer

Mathematik i 3 rg- 5 —
Mathematik i 2 lg- og 2 rg. 3 —
Mathematik i 2 rg- 3 —
Mathematik i i lg- og i rg. 2 ---
Mathematik i i rg- 2 -—
Geografi i 3 rg- 2 ---
Geografi i 2 rg- og i rg. I ---
Mathematik i 6 m. a 6 —
Mathematik i 5 m. 5 -

— 32 timer.
Mørland: Oldnorsk ’ 3 lg- og 3 rg. 2 timer

Latin i 6 m. 6 —
Tysk i 6 m. a 4 —
Tysk i 6 m. b 4 —
Norsk i 5 m. 0
Tysk i 5 m. 4 —
Norsk i 2 m. 5 ”
Tysk i 2 ni. 5 —

OO timer.
Raabe: Engelsk i 2 rg- i rg. 6 timer.
Fridtz: Naturfag i 3 rg- 2 timer

Kemi i 2 rg- 1 —
Kemi i i rg- I •—■
Naturhistorie i 2 rg- og 1 rg. I —
Naturfag i 6 m. a 2 ---
Naturfag i 6 m. b 2 ---
Naturfag i 5 m. 3 —
Naturfag i 4 m. 2 ---

------------  14 timer.
Fischer: Engelk i 6 m. s timer.
Petersen: Tegning i 3 rg- 2 timer

Tegning i 2 rg. og i rg. 2 —
Tegning i 6 m. 2 ---
Tegning i 5 m. I ---
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Tegning i 4 m. i time
Tegning i 3 m. a 2 ---
Tegning i 3 m. b 2 ---
Tegning i 2 m. 2 ---
Mathematik i 6 m. b 6 —
Mathematik i 4 m. 6 —
Regning i 3 m. b 4 —
Naturhistorie i 3 m. b 2 ---

— 32 timer.
Hanssen : Religion i 6 m. a 2 timer

Religion i 5 m. 2 ---
Religion i 4 m. 2 ---
Religion i 3 ni. a 3 —
Religion i 3 in. b

timer.— I 2
Østbye: Historie i 6 m. b 2 timer

Geografi i 6 m. a og b 2 ---
Historie i 3 m. a 2 ---
Geografi i 3 m. a 2 ---
Historie i 3 m. b 2 ---
Geografi i 3 m. b 2 ---
Norsk i 3 m. b 4 —
Tysk i 3 m. b 5
Sløid i 3 m. b 3 —
Sløid i 2 m. 6 —

— 3° timer.
Lange: Historie i 1 lg. og i rg. 3 timer

Historie i 6 m. a 2 ---
Fransk i 6 m. 4 —
Historie i 5 m. 2 ---
Geografi i 5 m. 2 —-
Historie i 4 m. 2 ---
Geografi i 4 m. 2 ---
Engelsk i 4 m. 5
Historie i 2 m. 2 —
Geografi i 2 m. 2 —
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Historie i i m. 3 timer
Geografi i i m. 3 —

------------- 32 timer.
Mellbye: Norsk i 3 m. a 4 timer

Tysk i 3 m. a 5 —
------------- 9 _ timer.

Prestrud: Naturhistorie i 3 m. a 2 timer
Naturhistorie i 2 m. 2 ---

------------- 4 timer.

Paulsen: Regning i 2 m. 5 timer
Regning i i m. 5 —
Norsk i i m. 8 —
Sløid i 5 m. 4 —
Sløid i 4 m. 4 —
Sløid i 3 m. 6 —

------------- 32 timer.
Frk. Holstad: Regning i 3 m. a 4 timer.
Strandenæs: Skrivning i 3--5 m- 5 timer.
Bentzen: Gymnastik i gymnasiet 3 timer

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

------------- 15 timer.
Grøndahl: Sang i gymnasiet og middel-

skolen 7 timer.
Frk. Møller: Skrivning i 2 m. 2 timer.
Frk. Bonnevie: Skrivning i i m. 4 timer.
Frk. Nerdrum: alle fag i 3 f. a.
Frk. Møller: alle fag i 3 f. b.
Frk. Bonnevie: alle fag i 2 f.
Frk. Anderssen: alle fag i 1 f.



IV. Timernes fordeling sees af følgende tabel.

1 Kun latinlinjen. — 2 Kun engelsk’injen. — 3 Ikke sangere.
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3 lg- • • • 2 4 9 6 3 3 3 I 3 34 timer
2 lg. • • • i 4 10 6 2 3 3 I 3 33
i lg. . . . i 3 I 9 6 3 3 2 3 31 —
3 rg- • ■ • 2 4 5 3 3 2 5 5 2 I 3 35 —
2 rg. . . . 1 4 5 2 3 I 6 5 2 I 3 33 —
i rg. . . . i 3 I 5 3 3 I 4 5 2 3 31 —
6 m. E og L 2 3 4 71 52 4 2 2 6 2 2 2 3 35 —
5 m. E og L 2 3 4 61 52 2 2 5 3 i3 I2 2 3 2 34 —
4 m. E og L 2 4 4 6 1 52 2 2 6 2 I I2 2 3 2 36 —
3 m. . . . 3 4 5 2 2 4 2 2 2 2 3 3 34 —
2 m. . 3 5 4 2 2 4 2 2 2 2 3 3 34 —
i m. . 3 8 3 3 5 4 I 3 3° —

1894] 
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Extraundervisning til elever, der staar tilbage, har i det for
løbne skoleaar været givet i forskjellige fag saavel i gymnasiet 
som i middelskolen.

V. Undervisningen.
1 skoleaaret 1893—94 er følgende pensa gjennemgaaede 1 

middelskolen og gymnasiet:

Middelskolen.

iste middelklasse.

Religion: Vogts lille bibelhistorie, det nye testamente læst og 
repeteret. iste og 2den part af katekismen læst og re
peteret. Derhos læst enkelte salmer.

Norsk: Læsning med gjenfortælling i Pauss og Lassens læsebog 
II, iste afdeling til side 227. Grammatik og analyse 
efter Platous exempelsamling til § 15. Forskjellige digte 
lærte udenad. Diktat to gange om ugen.

Historie: Norges historie fra Kalmarunionen til vore dage gjennem- 
gaaet i fortællinger tildels med lekser efter Storms læse
bog. Derefter Nissens verdenshistorie til den perikleiske 
tid. Repetition.

Geografi: Florns lille geografi læst og repeteret. Øvelser i kart- 
tegning.

Regning: Repetition af addition, subtraktion og multiplikation. 
Dernæst gjennemgaaet division til hundreder som divisor. 
De 4 regningsarter med uensbenævnte tal. Johannesens 
regnebog iste hefte benyttet til sammensatte opgaver.

Skrivning: Taktskrivning efter Nilsens skrivebøgers iste og 2det 
hefte. Skjønskrivning.

Sløid: Forskjellige paparbeider efter modeller.
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Gymnastik: Efter løitn. Beutzens bog de 5 første tabeller 
gjennemgaaet.

Sang: Enstemmig sang og sangøvelser.

2den middelklasse.

Religion: Af Brun og Platous bibelhistorie det gamle testamente 
til Ruts bog læst og repeteret. Af katekismen læst 3dje 
til 5te part. Enkelte bibelsprog efter Bangs udvalg. Søn
dags evangeliet gjennemgaaet hver mandag. Enkelte salmer 
lærte udenad.

Norsk: Pauss og Lassens læsebogs II, 2den afdeling side 161— 
265. Hofgaards grammatik § 1—56 og § 143—153. 
Platous exempelsamling, side 12—i5(præp., talord, konj., 
interj, og hensynsbetegn.), side 24—48 (aktv, passiv og 
bisætn.) Digte udenad. Diktat to gange i ugen.

Tysk: Kr. Lassens læsebog 3dje udg. til side 42. Taleøvelser. 
Afskrift og stil dels hjemme, dels paa skolen.

Historie: Nissens verdenshistorie fra Aristides til middelalderen.
Geografi: Horns større lærebog, indledningen. Derefter læst 

Asien og Afrika med øvelser i karttegning.
Regning: Repetition af det i iste middelkl. gjennemgaaede af 

benævnte tal. Gjennemgaaet tidsmaal og tælleenhed. 
Sammensatte blandede opgaver i hjemnieregning. Gjennem
gaaet de 4 regningsarter i brøk af Ole Johannesens regne
bog 2 det hefte.

Naturfag: Sørensens naturhistorie fra pattedyrene til krybdyrene. 
Mundtlig fortælling og forevisning af billeder.

Skrivning: Taktskrivning efter Nielsens skriveøvelser 3dje og 4de 
hefte. En gang ugentlig afskrift i dobbeltlinjeret bog.

Tegning: Retlinjede og krumlinjede figurer efter H. Petersens 
tegnebog for folkeskolen.

Sløid: Arbeidet efter den fastsatte modelrække.
Gymnastik: Tabellerne IV—VIII efter Bentzens bog. Leg.
Sang: Efter planen.

2 — Otto Anderssens skole.



i8 Otto Anderssens skole. [1893

3dje middelklasse.

Religion. Brun og Platous bibelhistorie fra § 26 (love om 
gudstjenesten) til § 75. Katekismen fra begyndelsen til 
«Hustavlen». Enkelte salmer lærte udenad.

Norsk: Pauss og Lassens læsebogs II, 3dje afdeling side 334 ffg. 
Hofgaards grammatik § 27—94, med det tilsvarende i 
Platous exempelsamling. Analyse. Digte lærte udenad. 
Diktat én gang ugentlig efter Platou og Rønnebergs op
gaver. Afskrift én gang om ugen.

Tysk: Kr. Lassens læsebog. Kort repetition af 2den klasses 
pensum. Derpaa læst fra side 33 til side 134, dels efter 
forberedelse, dels extempore. Enkelte stykker er ikke 
læste. En skolestil og én hjemmestil om ugen efter de 
norske øvelsesstykker. Efter Gundersen og Larssens 
mindre grammatik læst «Substantiverne».

Historie: Nissens verdenshistorie fra middelalderen til den nyere 
tid. Storms Nordens historie til «Kristendommens ind
førelse».

Geografi: Af Horns større geografi Amerika, Australia og Europa 
til «Mellemeuropa». Karttegning.

Regning: Johannesens regnebog 2det hefte. Repetition af de 4 
regningsarter i brøk. Blandede opgaver. Gjennemgaaet 
decimalbrøk og paabegyndt enkelt reguladetri.

Naturfag: Sørensens naturhistorie fra «Krybdyrene» til «Or
mene». Mundtlig fortælling og forevisning af anskuelses 
materiel. I vaarmaanederne gjennemgaaet planternes ydre 
bygning.

Skrivning: Øvelser efter forskrift paa tavlen efter Nielsens bøger. 
Tegning: H. Petersens tegneapparats 2den gruppe.
Sløid: Udført i begge parallelklasser ialt ca. 360 gjenstande efter 

modeller og tegninger.
Gymnastik: Som 2den middelkl.
Sang: Efter planen.
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4de middelklasse.

Religion: Brun og Platous bibelhistorie fra det nye testamente 
til «Jesu lidelse». Bangs forklaring fra begyndelsen til 
3dje artikel.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog III, iste afdeling læst tilende 
med overspringelse af enkelte stykker. Digte og prosa
stykker lærte udenad og foredragne. Hofgaards gramma
tik «adjektiver og pronomener». Repeteret § in—166. 
Analyse. Stil og diktat skiftevis hver uge.

Extemporallæsning af Asbjømsens huldreeventyr, Broch 
og Seips læsebog, Nordahl Rolfsens læsebog og Heggtveit 
«Af Nordens natur- og folkeliv».

Tysk: Kr. Lassens læsebog for begyndere fra side 108 ud. Senere 
af Gundersens tyske læsebog de 9 første stykker. Af 
Gundersen og Larssens tyske grammatik fra talordene ud. 
Otto Kristiansens stiløvelser fra begyndelsen til side 39 
mundtlig og skriftlig. Stil hver uge, hjemme og paa 
skolen skiftevis.

Engelsk: Brekkes læsebog for begyndere til side 90. Samtale
øvelserne lærte udenad og skrevne op paa tavlen. De 
sammenhængende læsestykker er efter læsningen gjorte 
til gjenstand for konversation. Det meste af gramma
tiken er gjennemgaaet. Afvexlende diktat og stil hver uge. 

Latin: Af Axel Andersens læsebog læst iste afdeling med det 
tilsvarende i Schreiners grammatik (formlæren). Af 2den 
afdeling er læst om stedsbestemmelser, acc. med inf. og- 
z/Z-sætninger. I iste halvaar ét, i 2det halvaar to skrift
lige arbeider om ugen, dels hjemme, dels paa skolen. 
Gloserne til de læste stykker er repeterede.

Historie: Nissens verdenshistorie fra Luther til Fredrik den 2den af 
Frøissen. Storms Nordens historie fra Norge 1047—1319 
til enevældet 1660.

Geografi: Horns geografi II fra Mellemeuropa til Danmark. 
Mathematik: Johannesens arithmetik til multiplikation af brøk.

Bonnevies geometri til parallele linjer. Enkelt og sammen
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sat reguladetri, procent- og rentesregning, blandede opgaver 
efter Johannesens regnebog. Konstruktionsøvelser efter 
iste hefte af Petersens konstruktionsbog for middelskolen. 
Opgaver hjemme og paa skolen.

Naturfag: Sørensens lærebog, almindelig og speciel botanik bogen 
ud. Menneskets anatomi og fysiologi i forbindelse med 
træk af sundhedslæren.

Tegning: Benyttet 2den gruppe af H. Petersens tegneapparat.
Skrivning: Skrevet efter forskrift paa vægtavlen. Af og til af

skrift efter bog.
Sløid: Fortsat efter modelrækken. Udført 94 arbeider, dels efter 

modelrækken, dels friere; de fleste var større gjenstande.
Gymnastik: Gjennemgaaet tabel VIII—XL efter Bentzens lære

bog. Leg.
Sang: Efter planen.

5 te middelkl asse.

Religion: Brun og Platous bibelhistorie fra Jesu lidelse bogen ud. 
Bangs forklaring fra 2den artikel til 3dje bøn.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog III side 245—372. Hofgaards 
grammatik § in—129. Analyse hver uge. Diktat hver 
uge. Stil hver 14de dag.

Tysk: Af Pauss og Lassens læsebog ca. 21 sider. Af Gunder
sens læsebog Lex von Gutenhagen 25 sider. Digte lærte 
udenad. Gundersen og Larssens grammatik § 146—171. 
Af Knudsens stiløvelser gjennnmgaaet mundtlig side 
61—82 (nom., acc., dat. og gen.). Skolestil hver uge, 
hjemmestil hver 14de dag efter Knudsens stiløvelser.

Engelsk: Brekkes læsebog for begyndere læst tilende (ca. 20 
sider). Brekkes engelske læsebog for middelskolen side 
i—13, 118—147, 161—184, delvis extempore. Løkkes 
mindre grammatik formlæren og af syntaxen til «Artik
lerne» med exempler i Knudsens stiløvelser. Stil efter 
Knudsens stiløvelser fra de sammenhængende stykker én 
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gang ugentlig i begyndelsen efter mundtlige gjennem- 
gaaelse, siden uden saadan.

Latin: Af Axel Andersens udvalg for middelskolen smaastykker 
i—12 incl. Miltiades, Themistokles, Aristides'og Pausanias, 
i hjemmestil og i skolestil om ugen efter Lowums stil
øvelser. Stilene er lærte udenad.

Mathematik: Johannesens lærebog i arithmetik fra fælles multiplum 
til 5 te bog. Bonnevies geometri.

Historie: Af Storms Nordens historie læst fra 1523—1807. 
Nissens verdenshistorie fra Fredrik den store til Februar
revolutionen.

Geografi: Horns geografi II fra Danmark ud Norge. Derpaa læst 
den politiske geografi og geografiens historie. Øvelser i 
karttegning.

Naturfag: Henrichsens fysik til galvaniske strømme. Experimenter. 
Plantebestemmelse. Linne's system. Excursioner.

Tegning: Benyttet 2den gruppe af H. Petersens tegneapparat, 
gjennemgaaet theorien for projektionstegning.

Skrivning: Skjønskrift dels efter bog dels efter forskrift paa tavlen. 
Øvelser i at læse haandskrifter.

Gymnastik: Som 5te middelklasse.
Sang: Efter planen.
Sløid: Udført 88 arbeider, hvoraf de fleste er større, som sink

nings- og gradningsarbeider. Enkelte har lært dreining.

6te middelklassse.

Religion: Brun og Platous bibelhistorie repeteret. Af Bangs for
klaring læst 4de og 5te part. Derpaa repetition.

Norsk: Læsning efter Broch og Seips læsebog for middelskolen. 
Litteraturhistorie i tilslutning til Norbys omrids. Digt
arterne efter Norby. Verslæren efter Hofgaards gramma
tik. Af og til diktat. Stile: 1. Virkningerne af regn 
efter langvarig tørke. 2. Hvilke forandringer undergaar 
naturen om høsten? 3. Fra Kristiania stortorv. 4 
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Skolelivets glæder og sorger. 5. Kristiania seet fra St. 
Hanshaugen, (gjennemgaaet paa stedet). 6. Hvorledes 
vil Wergeland, at arbeidsmanden skal indrette sit liv? 7. 
Fortæl om elektriciteten og dens anvendelse (skolestil). 
8. Det østenfjeldske Norge og dets vigtigste næringsveje 
(tent.). 9. Harald fra Reine (efter Welhavens digt). 
10. Paa veien til Holmenkolrendet. 11. Til hvilket 
land vil du helst reise, og hvorfor? 12. Fortæl, hvad 
du ved om Fønikerne (tent.). 13. Hvad vil du helst 
blive? 14. De norske skove og deres nytte for landet. 
15. Fortæl om de ædle metaller og deres vigtigste an
vendelse.

Tysk: Hauffs Märchen ca. 55 sider efter forberedelse og extem
pore. Gundersen og Larssens grammatik § 44—139. 
Grammatikken repeteret. Skolestil hver uge og hjemme- 
stil hver anden uge.

I .atin: Axel Andersens udvalg: Cæsar iste og 2den bog, Cor
nelius Nepos: Miltiades, Themistokles, Aristides, Pan- 
sanius og Cimon. Schreiners grammatik. Efter Lowums 
stiløvelser 1 hjemme- og 1 skolestil om ugen.

Engelsk: Brekkes læsebog ca. 30 sider; derhos læst extempore 
af stykkerne «The Settlers» og «The Boating Party». 
Løkkes mindre grammatik ved Western § 192 ud. Re
petition. Skolestil hver uge. Hjemmestil for de daar- 
ligere elever.

Fransk: Knudsen og W allems læsebog I til stykke 27. Knudsens 
franske grammatik formlæren.

Mathematik: Johannesens arithmetik fra potenser ud. Bonnevies 
geometri fra 4de bog ud. Repetition. Procent- og rentes
regning, rabat-, disconto- og delingsregning. Konstruktions
øvelser og opgaver.

Historie: Nissens verdenshistorie fra Februarrevolutionen ud. 
Storms Nordens historie fra 1807 ud. Repetition.

'Geografi: Horns lærebog II. Fysisk og mathematisk geografi. 
Repetition af det hele pensum.
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Naturfag: Fra magnetisme ud. Repetition. Repetition af botani
ken og zoologien.

Tegning: Øvelser i projektionstegning. Gjennemgaaet de sidste 
aars examenstegninger.

Skrivning: Hjemmeskrivning hver 14de dag.
Gymnastik: Gjennemgaaet tabel X til XV efter Bentzens bog.

Leg. Salonskydning.

Latin gymnas i et.

iste klasse.

Religion: Nissens kirkehistorie ud. Delvis repeteret.
Norsk: Pauss og Lassens læsebog III, 3 læst tilende (ikke «Den 

polititiske kandestøber»). De svenske læsestykker i samme 
bog. Derhos er Jonas Lies «Gaa paa» læst høit. Litteratur
historie: De indledende oversigter i læsebogen. Desuden 
H. Lassen: Indledning til Norges og Danmarks litteratur 
§ i—17. Gjennemgaaet første periode af nyere norske 
forfattere efter H. Jægers litteraturhistorie. Foredragsvis 
fremstillet sprogforholdene i Norge samt forholdet mellem 
skriftsprog og talesprog. Stile: 1. Paa Karl Johansgade 
i middagstiden. 2. Island. 3. Sildefisket ved Norges 
kyster. 4. Vor ære og vor magt har hvide seil os 
bragt. 5. Hvilke tanker kan afholde os fra dyrplageri? 
5. Hvad har gjort Europa til den første blandt verdens
delene? 7. Hvorfor skrev Holberg sine komedier? 
8. Om nytten ved at gjøre reiser. 9. Hvilke betin
gelser har Kristiania for at blive en stor by? 10. Kri- 
stianiadalen. 11. For og imod jagt.

Tysk: Gerstäckers Irrfahrten.
Latin: Cicero: De lege Manilia, Pro Roscio Amerino. Ovid: 

Dædalus 70 v. Phaeton 338 v. Livius: 22 bog
kap. 19 ud og 23 bog kap. 1—19. Repetition. Schrei
ners grammatik § 238—432. En skolestil ugentlig. Af 
og til hjemmestil efter Lowums stiløvelser.
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Græsk: Grøteruds grammatik og læsebog fra begyndelsen til 
§ 132 (de sterke verber). Xenofons Anabasis efter 
Hermanstorffs udgave 2den bog 1—5 kap. De uregel
mæssige verber lærte, eftersom de er forekomne i teksten

Fransk: Knudsen og Wallems læsebog I fra side 51 ud. II side 
i—10, 48—72. Knudsens grammatik formlæren.

Historie: Oldtidens historie efter Ræders lærebog. Horns geografi 
for latingymnasiet.

Mathematik: Bergs arithmetik fra begyndelsen til negative tal. 
Guldbergs trigonometri til § 44. Opgaver.

Gymnastik: Gjennemgaaet af Bentzens bog tabel XIV—XIX 
tilligemed sprang delvis fra tabel XX og XXI og hæv- 
bevægelser delvis fra tabel XX—XXIV. 3 underafdelin
ger. Floretfægtning. Salonskydning.

2den klasse.

Religion: Johannes evangelium kap. 1—7. Repetition.
Norsk: Pauss og Lassens læsebog IV 1. Øhlenschager: Aladdin, 

Hertz: Svend Dyrings hus. — Derhos læst Wergelands 
Jan van Huysnums blomsterstykke, Holbergs Erasmus 
Montanus. Efter Lassens litteraturhistorie. Den nyere 
danske litteratur samt Holberg. Stile: 1. En oversigt 
over Norges vasdrag. 2. Vasdragenes betydning for vort 
land. 3. Ildens betydning for menneskeslegtens udvikling. 
4. Udflugtsstederne i nærheden af Kristiania. 5. Hvad 
forstaaes ved parlamentet i Frankrige, hvorledes er det 
opstaaet og hvilken magt har det havt? 6. Hvilke be
tingelser har Kristiania for at blive en stor by? 7. Hvor
for læser vi historie? 8. Hvorfor søger i vore dage de 
europæiske stater at erhverve sig kolonier? 9. En over
sigt over elektricitetens anvendelse. 10. En tale for 
fædrelandet, holdt 17de mai. 11. Havets betydning for 
Norge.
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Oldnorsk: Efter Nygaards grammatik det vigtigste af formlæren. 
Af Nygaards udvalg læst Haakon den godes død, Asbjørn 
Selsbane, Egil Skallagrimssøn og Erik Blodøkse, ca. 30 
sider.

I .atin: Forfatterlæsning som i 1 Ig.; derhos Virgil iste bog- 
Weisses antikviteter til «Præturet». iste halvaar stil, 2det 
halvaar oversættelse en gang ugentlig paa skolen, af og til 
hjemmeopgave. Lowums stiløvelser. Henrichsens opgave
samling.

(Iræsk: Xenofons Anabasis II kap. 6—III kap. 4. Homers Iliade 
I, II, III, IV, V (v. 533—908), VI, tilsammen 3015 vers. 
Grøteruds grammatik § 1—219. De homeriske former
lært, efterhaanden som de forekommer.

Fransk: Knudsen og Wallems læsebog II ca. 65 sider. Enkelte 
afsnit lærte udenad. Knudsens grammatik til «Kompara 
tioner». Storm: Dialogues frangaises side 1—33.

Historie: Schjøth og AVallems verdenshistorie læst ud. Stoffet 
udvidet ved foredrag. Samlende oversigter, foredragne 
af eleverne.

Mathematik: Bergs arithmetik fra «negative tal» til kjedebrøk. 
Guldbergs trigonometri fra tang, (x y) ud. Opgaver 
hver 14de dag.

Sang: Efter planen.
Gymnastik: Som 1 Ig.

3dje klasse.

Religion: Johannes evangelium kap. 7—21. Repetition af kirke
historien.

Norsk: Lassens litteraturhistorie fra «den nyere norske litteratur» 
ud. Repetition af den hele bog. Læst Wergeland: 
Spanjolen. Welhaven: Norges dæmring, Glaukos. As
bjørnsen: En nat i Nordmarken (Pauss og Lassens IV 2). 
Holberg: Erasmus Montanus. Læst afsnit af O. Skavlans 
H. Wergeland, H. Jægers litteraturhistorie. Digtarterne 
gjennemgaaet. Stile: 1. Om nytten af udenlandsreiser.
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2. Olaf Tryggvesøns personlighed og historiske betydning.
3. Fordelene og ulemperne ved den almindelige værne
pligt. 4. Henrik Wergelands personlighed og meninger.
5. Hvilken periode i historien synes du bedst om, og 
hvorfor? 6. Hvad kan der siges for og imod de ved 
de høiere skoler bestaaende discipelsamfund? eller: Hvem 
synes du har ret, Victor Hugo, der siger: «at elske 
fædrelandet er den første halvdel af vor pligt, at elske 
menneskeheden den anden,» eller Voltaire, der siger: 
«for at være en god patriot maa man hade resten af 
menneskeheden?» 7. Jernbanernes betydning for vort 
land. 8. Sullas personlighed og reformer. 9. Middel
havets verdenhistoriske betydning (tent.). 10. Misfornøielse, 
en drivkraft til det gode og til det onde. 11. Havets 
betydning for Norge (extemp.). 12. Om betydningen af 
verdensudstillinger.

Latin: Livius 22de bog kap. 18—40. Virgil iste bog. Horats
oder 500 v., epistler og satirer 600 v. Tacitus Tiber 
og Sejan efter Weisses udgave. Hovedrepetition. En 
oversættelse paa skolen og én hjemme ugentlig.

Græsk: Homers Odyssée 7de og 8de bog. Platons Apologi. 
Sofokles Ødipus tyfannos. Grøteruds grammatik repeteret. 
Repetition af artiumspensumet.

Fransk: Knudsen og Wallems læsebog II ca. 90 sider. Extem- 
poreret efter Erckman-Chatriau. Un conscrit de 1813. 
Knudsens grammatik repeteret.

Oldnorsk: Nygaards udvalg. Kjartan Olavssøn, Asbjørn Selsbane, 
Hirdskikke, Hamarsheimt, Håvamäl. Grammatik og littera
turoversigt efter Nygaard.

Historie: Storms Nordens historie. Repeteret artiumspensumet. 
Statsforfatningen gjennemgaaet efter Horns lærebog.

Mathematik: Guldbergs stereometri læst og repeteret. Repeteret 
arithmetiken og trigonometrien. Opgaver.

Sang: Efter planen.
Gymnastik: Som 1 Ig.
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Realgymnasiet 

i ste klasse.

Religion: Som 1 lg.
Norsk: Som 1 lg.
Tysk: Som 1 lg.
Engelsk: Sommerfeldts Engelske forfattere ca. 60 sider. Ex- 

temporallæsning efter Macaulay Biographical Essays ca. 
60 sider. Af Løkkes større grammatik fra syntaxen ud. 
Extemporalstil hver uge, ligesom en kortere hjemmestil 
efter Brynildsens stiløvelser for middelskolen.

Fysik: Schiøtz lærebog fra begyndelsen til Linser. Experimenter: 
Bestemmelse af tyngdens acceleration ved pendel. Sam
menligning af pendler af samme længde, men forskjellig 
vægt. Fessels rotationsapparat. Forskjellige forsøg ved
rørende centrifugalkraften. Pascals kar. Hydrostatisk 
vægt. Boyles ventil. Segners vandhjul. Nicholsons 
areometer. Opgaver.

Kemi: Hiortdals kemi fra begyndelsen til Metallerne.
Naturhistorie: Sørensens naturhistorie fra Fuglene ud. Den al

mindelige botanik.
Fransk: Som 1 Ig.
Historie: Som 1 Ig.
Mathematik: Arithmetik som 1 Ig. Trigonometri som 1 Ig. 

Geometri: Bonnevie og Sørensens bog læst ud.
Geografi: Gundersens politiske geografi læst ud.
Tegning: Øvelser i frihåndstegning efter fladeornamenter.
Sang: Efter planen.
Gymnastik: Som 1 Ig.

2den klasse.

Religion: Som 2 Ig.
Norsk: Som 2 Ig.
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Oldnorsk: Som 2 1g.
Engelsk: Som 1 rg. Stile efter adjunkt Kroghs stiløvelser.
Fysik: Som i rg.
Naturhistorie: Som 1 rg.
Kemi: Hiortdahls lærebog fra Metallerne ud.
Historie: Som 2 Ig.
Fransk: Som 2 Ig.
Mathematik: Arithmetik og trigonometri som 2 Ig. Guldbergs 

stereometri læst ud. Guldbergs analytiske geometri til 
Ellipsens tangent. Opgaver.

Tegning: Øvelse i frihaandsperspektiv. Examenstegning.
Geografi: Som 1 rg.
Gymnastik: Som 1 Ig.
Sang: Efter planen.

3 dje klasse.

Religion: Som 3 Ig.
Norsk: Som 3 Ig.
Oldnorsk: Som 3 Ig.
Engelsk: Sommerfeldt: Historie og Veltalenhed I, 33 sider. 

Sommerfeldt: Nyere engelske forfattere ca. 27 sider 
extempore. Macaulay «Biographical Essays»: John 
Bunyan, Goldsmith, Frederic the Great fra side 73 ud 
og 30 sider af Bertrand Barere, delvis extempore. Løkkes 
grammatik fra participierne ud. Synonymerne i stiløvel
serne. Sommerfeldts litteraturhistorie. Stil hver uge paa 
skolen, hver anden uge hjemme.

Fysik: Schiøtz lærebog fra strømmende eletrkicitet ud. Repetition. 
Opgaver hjemme og paa skolen.

Kemi: Hiortdahls lærebog repeteret.
Naturhistorie: Almindelig repetition.
Mineralogi: Corneliussens lærebog.
Fransk: Som 3 Ig.
Historie: Som 3 Ig.
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Mathematik: Analytisk geometri fra ellipsen ud. Holsts funk
tionslære læst ud. Almindelig repitition af det mathe- 
matiske pensum. Opgaver.

Tegning: Øvelser i frihaandsperspektiv. Examenstegning. Gjennem- 
gaaet elementerne af den deskriptive geometri.

Geografi: Henrichsens fysiske geografi læst ud. Ligesaa Johanne
sens mathematiske geografi. Den politiske geografi 
repeteret.

Gymnastik: Som 1 Ig.
Sang: Som 1 Ig.

VI. Examina.
Til examen artium fremstillede sig 11 disciple, 6 paa latin- 

linjen og 5 paa reallinjen. Alle bestod examen.
Latinerne var:
Elster, Egil, f. 14/9 75, søn af afdøde forstassistent og for

fatter Kristian Elster og Sanna f. Fasting. Elev af skolen i 6 aar.
Geelmuyden, Kristian, f. 12/n 75, søn af professor Hans 

Seelmuyden og Karoline Benedicte f. Hagerup. Elev af skolen 
6 aar

Kjelstrup, Karl Otto Mangolf, f. 27/i2 74, søn af af- 
iøde kaptein Bernhard Hartvig Kjelstrup og Thora f. Clemmet- 
.en. Elev af skolen i 3 aar.

Natvig, Edgar, f. 4/i 75, søn af afdøde konsul Anton 
Christian Natvig og Thora Dorothea f. Hammer. Elev af skolen 

372 aar.
Stang, Jørgen Breder, f. 24/s 74, søn af konsul Mads 

»tang og Anna f. Breder. Elev af skolen i 1 aar.
Thaulow, Carl Gustav, f. 23/n 75, søn af sanitetsgeneral 

ohan Fredrik Thaulow og Emma Sophie f. Heiberg. Elev af 
kolen i 12 aar.
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.Realisterne var:
Astrup, Ebbe Karsten Morten, f. 16A 76, søn af stats- 

raad Hans Rasmus Astrup og Augusta Elisabeth f. Lindequist. 
Elev af skolen i 9 aar.

Blom, Haakon, f. 28/r 75, søn af ingeniør Johan Gustav 
Blom og Ivara Kristine f. Sellæg. Eler af skolen i 3 aar.

Eger, Lorenz Christian, f. 6/io 75, søn af kgl. fuldm. 
John Henry Eger og Anna Marie f. Wessel-Berg. Elev af skolen 
i 10 aar.

Grinaker, Bernt Anton, f. 12A 74, søn af gaardbruger A.
B. Grinaker og Lisa Karoline f. Skude. Elev af skolen i 4 aar.

Olssøn, Nils Edvard Bredal, f. 16/i 74, søn af stats- 
raad Wilhelm Engel Bredal Olssøn og Lovise f. Hoel. Elev af 
skolen i 10 aar.

Derhos fremstillede sig 4 privatister paa latinlinjen, hvoraf 2 
bestod examen og 3 privatister, paa engelsklinjen, hvoraf 1 bestod 
examen.

Examens udfald sees af følgende tabel:



Privatisterne paa latinlinjen:
Fett, Harry: temmelig godt. 40,12.
K oh mann, Hugo: godt. 34,12.

Privatist paa engelsklinjen:
Guettler, Wilhelm: godt. 38,13.

Opgaver ved examen artium.

Norsk stil 1. Island og dets betydning for Norden.
Norsk stil 2. Flodernes betydning for den materielle og 

aandelige kultur.

Latinsk oversættelse.

Eumenes rex, ut Romam venit, exceptus cum tanto honore, 
quantum non meritis tantum ejus, sed beneficiis etiam suis, in- 
gentia quae in eum congesta erant, Romani existimabant deberi, 
a praetore in senatum est intrbductus. Causam veniendi sibi 
Romain fuisse dixit, praeter cupiditatem videndi deos hominesque, 
quorum beneficio in ea fortuna esset, supra quam ne optare qui- 
dem auderet, etiam ut coram moneret senatum, ut Persei conatis 
obviam iret. Orsus est a Philippo: Romanian bellum eum volu- 
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tantem in animo, oppressum fato, regnum Perseo filio reliquisse, 
quem infestissimum esse sensisset Romanis. Hereditarium a patre 
relictum bellum et simul cum imperio traditum multos jam annos 
eum struere et moliri. Inde a puero patris contubernio Romanis 
quoque bellis, non finitumis tantum assuetum; missum a patre in 
expeditiones multas variasque. Jam ex quo ipse accepisset regnum, 
multa, quae non vi, non dolo Philippus, omnia expertus, potuisset 
perficere, admirando rerum successu esse assecutum. Vereri 
majestatem ejus non Macedonas tantum, sed etiam Graeciae atque 
Asiae civitates; nec, pro quibus meritis, pro qua munificentia 
tantum ei tribuatur, cernere se, nec dicere pro certo posse, utrum 
felicitate id quadam ejus accidat, an, quod ipse vereatur dicere, 
invidia adversus Romanos favorem illi conciliet. Inter ipsos quo
que reges ingentem auctoritate, Seleuci filiam duxisse eum, non 
petentem, sed petitum ultro; sororem dedisse Prusiae precanti 
atque oranti; celebratas esse utrasque nuptias gratulatione et donis 
innumerabilium legationum. Domesticos belli apparatus habere 
eos, ut externis non egeat; triginta milibus peditum, quinque 
milibus equitum in decem annos frumentum praeparare, ut ab
stinere et suo et hostium agro frumentandi causa possit. Jam 
pecuniam tantam habere, ut decem milibus mercenariorum militum, 
praeter Macedonum copias, stipendium in totidem annos praepara- 
tum habeat, praeter annuum, quod ex metallis regiis capiat, vecti- 
gal. Arma vel tribus tantis exercitibus in armamentaria con- 
gessisse.

Opgaver i mathematik ved latin-artium.

i. Find de tresifrede tal, som har følgende egenskaber:
Naar man fra tallet subtraherer det tal, som skrives med 

de samme sifre i omvendt orden, udkommer 198; tallets 
tversum er 18, og summen af kvadraterne af tallets første og 
andet siffer fra venstre er 85.

2. Beregn siderne i et triangel, naar omkredsen er 235 mm. og 
to af vinklerne henholdsvis 600 og 45 °.
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3. Hvor stor del af kuglen udgjør et segment, hvis fuldstændige 
overflade er lig den halve kugleoverflade?

Opgave i engelsk stil ved real-artium.

Vilhelm Erobreren havde før sin død bestemt nægtet at ud
pege nogen af sine sønner som sin efterfølger paa Englands 
trone; samtidig havde han dog givet sin yndlingssøn Vilhelm 
hemmelige raad, og af hvad der paafulgte, kan man uden vanske
lighed slutte sig til, hvad han havde anbefalet ham at gjøre. Den 
«rødhaarede Vilhelm» var klog nok til at indse, at det var nød
vendigt at handle raskt. Han satte over Kanalen, bemægtigede 
sig det kongelige skatkammer og fik ved trusler bønderne over
talte til at vælge ham til konge.

Vilhelm var hidsig, hevngjerrig og grusom som faderen, 
medens Robert var en godmodig og dorsk fyr. Rigtignok laa 
han uafladelig i strid med sin ældre broder; men i virkeligheden 
vilde han have været fuldstændig tilfreds, hvis man bare havde 
ladet ham være i fred. Henrik, som fik tilnavnet Beauclerc, 
væsentlig paa grund af sin dygtighed i at læse og skrive, arvede 
ikke andet efter sin fader end hans velsignelse og fem tusende 
pund. Men han forstod at anbringe sine penge fordelagtig; en
gang Robert var i knibe for kontanter, benyttede han anledningen 
til at skaffe sig en landstrækning næsten saa stor som tredjeparten 
af Normandiet, som sikkerhed for et laan paa tre tusende pund. 
Brødrene blev tilsidst urolige over hans voksende magt og jagede 
ham bort fra hans besiddelser. Henrik flygtede til Mont St. 
Michel, en klippe, som ved høivande var aldeles afskaaret fra 
fastlandet. Da drikkevandet slap op for de beleirede, tillod den 
godmodige Robert dem at hente vand; han sendte endog broderen 
nogle flasker vin i foræring. Vilhelm blev rasende; men Robert 
sagde leende: «Vi kan da ikke lade broder Henrik omkomme 
af tørst».

Tilsidst maatte dog Henrik give sig og forsvinder i nogle 
aar fra historien.

3 — Otto Anderssens skole.
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Opgave i mathematik ved real-artium.

I.
Et cirkelsegments høide h er lig 0,3124 dm. og dets korde 

1,2058 dm. Find buens længde.

II.
En kugle veier p kgr. Hvormeget veier en kegleformig 

sektor af samme, hvis fuldstændige overflade er lig halvparten af 
kuglens ?

(For kalottens høide faaes to værdier, hvoraf kun den ene tilfreds
stiller opgaven.)

in.
Et triangels hjørner er (4,0), (0,2) og (—1,0). Find det 

geometriske sted for et punkt (x, v) i planet med den egenskab, 
at summen af kvadraterne af dets afstande fra de tre tringelsider 
er konstant lig P2.

Talexempel: k=2.
Hvilken er den mindste værdi k kan antage, uden at op

gaven ophører at have geometrisk betydning?

Opgave i skriftlig fysik.

I.
Om varmens forplantning ved ledning gjennem'faste legemer.

II.
Et legeme af vægt 1 kilogram understøttes af en haand og 

slynges af denne ret tilveirs. »Haanden bevæges gjennem en vei- 
længde 0,5 m. med en hastighed, som tiltager jevnt fra o af, og 
stoppes derefter pludselig. Legemet fortsætter 4,5 m. høiere, før 
tyngdekraften formaar at stanse det. Beregn haandens tryk mod 
legemet under bevægelsen opover og dettes levende kraft i det 
øieblik, det forlader haanden.
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in.
I et lukket rum af volum 100 cm.3 indeholdende tør luft 

indføres 2,89 cm.3 vand. Vandet og luften har begge tempera
turen 40 grader. Beregn det antal grader (x), vandet afkjøles, 
naar den indespærrede luft ved fordunstning af vand mættes med 
vanddamp.

Der tages ikke hensyn til, at vædskemængdens volum eller 
vægt formindskes derved, at en del overføres til damp. Det 
forudsættes, at kun vandet i rummet og ikke luften afkjøles ved 
fordunstningen. Varmeoverføring til eller fra omgivelserne an
tages ikke at finde sted. Vægten af 1 cm.3 vand af 40 grader 
regnes lig 1 gram.

Vanddampens relative specifike vægt i forhold til luft er 5/s. 
i cm.3 tør luft af temperatur o grader og tryk 760 mm. veier 
1,3 milligram. Luftarters udvidelseskoefficient er 0,00367. Til 
fordampning af 1 gram vand ved 40 grader fordres 580 gram
kalorier. Vanddampens maximum af spændkraft ved 44 grader 
er 55 mm.

Opgave i projektionstegning.

En terning, hvis side er 7 cm., staar paa det horisontale 
plan, med det ene hjørne i samme, saaledes at diagonalen fra 
dette hjørne til det modstaaende staar lodret paa horisontalplanet, 
og planet gjennem diagonalen og et par modstaaende sidekanter 
danner en vinkel paa 45 ° med det vertikale projektionsplan.

Tegningen skjæres af et plan, som gaar gjennem dens midt
punkt, staar lodret paa det nævnte diagonalplan og danner en 
vinkel paa 45 0 med horisontalplanet.
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Middelskoleeæamen.
Til middelskoleexamen fremstillede sig 30 elever, hvoraf 28 

bestod examen med følgende udfald:

1. Latinlinjen.

i. Haslund, Theodor.................................
2. Lindegaard, Olaf......................................
3. Mellbye, Nils............................................
4. Oxaal, Lorentz................................ , .

godt
meget godt

udmerket godt

2,85 
1,64
2,37 
L39

2. Engelsklinjen.

i. Amundsen, Sigurd................................. meget godt 2,20
2. Anonsen, Hans...................................... — 1,53
3. Bentzen, Bent............................................ — 2,3°
4. Bentzen, Peter............................................ — 2,5°
5. Bjørnaas, Asbjørn................................. — 2,5°
6. Crosby, Hans............................................ — 2,27
7. Ellingsen, Halvor...................................... godt 2,82
8. Getz, Bernhard...................................... meget godt 1,87
9. Grøndahl, Anders................................. — 2,50

10. Guettler, Carl............................................ — 2,37
11. Haslund, Karl............................................ godt 2,7 I
12. Haug, Jacob............................................ udmerket godt 1,23
13. Hefty, Joachim....................................... — i,3°
14. Heiberg, Eilif............................................ meget godt 2,00
15. Holtsmark, Erling................................. — 2,00
16. Jost, Hjalmar............................................ godt 2,57
17. Melby, Halfdan...................................... meget godt 2,00
18. Mowinckel, Fritz...................................... — 2,37
19. Nerdrum, George...................................... — 1,83
20. Rasmussen, Birger................................. — 2,37
21. Ringe, Wilhelm...................................... — 2,3°
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22. Schirmer, Ernst..................................... godt 2,79
23. Stangeby, Hermund................................meget godt 2,10
24. Wichstrøm, Bjarne................................godt 2,80

Derhos fremstillede sig 27 privatister, hvoraf 19 fra Christies 
skole. Af disse bestod 17 examen, 8 med meget godt, 9 med godt.

Opgaver ved middelskoleexamen.

Norsk stil:

Hvilke forandringer bringer høsten i naturen, og hvilke ar
beider hører denne aarstid til?

Opgave i regning og konstruktionstegning.

For gutter’ (formiddag).

I.
En kjøbmand kjøber hjem fra England 650 yards lærred ti} 

en pris af 9 d. pr. yard. Fragt, told etc. beløber sig tilsammen 
til 4 pct. af indkjøbssummen. Lærredet sælges 3 maaneder senere 
herhjemme for 98 øre pr. meter. Kjøbmanden har maattet laane 
penge for at bestride udgifterne og maa for de laante penge be
tale en rente af 5,5 pct. p. a.

Hvor stor bliver hans nettofortjeneste?
i £=20 sh., i sh. = 12 d.; 1 £ = 18 kroner. 1 yard = 0,9 m..

II.
Hvor meget veier en møllesten, der er 18 cm. tyk, naar dens 

diameter er 1,2 m., og naar der i dens midte er et cylindrisk 
hul med omkreds 4,71 dem.?

Stenens sp. vegt er 2,5. Ti regnes lig 3,14. Vegten skal 
angives i kgr. med 3 decimaler.
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For gutter (eftermiddag).

III.
Find x og y af ligningerne:

IV.
Konstruer en firkant ABCD (bogstaverne figuren rundt i 

alfabetisk orden), hvor AB = 6 cm., vinkelen mellem AB og per
pendikulæren fra A ned paa BC = 300, diagonalen AC = siden 
BC, AD = 4 cm., og / D = 900.

Beskriv fremgangsmaaden.

h ijj hL

Tysk stil.

Ludvig Kossuth viste allerede tidlig de samme ædle egen
skaber, som udmærkede ham gjennem hele hans lange liv. Som 
ung mand var han en lidenskabelig spiller; men efterat han havde 
givet sin moder det løfte, at han aldrig mere vilde spille om 
penge, kunde ingen faa ham til at røre kortene. Han havde og- 
saa i sin ungdom været en ivrig jæger, indtil han en dag læste 
et digt af en gammel persisk forfatter. Dette digt, der skildrede 
jagtens grusomhed, greb ham dybt og vakte hans medfølelse for 
de stakkels forfulgte dyr, og han holdt ganske op med at gaa 
paa jagt. Intet kunde nogensinde lokke ham til at bryde et løfte 
eller handle mod sin overbevisning. Derfor levede han ogsaa i 
fem og firti aar fattig og landflygtig, fordi han havde besluttet, 
at han ikke vilde vende tilbage til sit fædreland, saalænge som 
der regjerede en keiser af huset Habsburg. Da han døde i en 
alder af to og nitti aar, blev hans lig bragt til hjemmet. Han 
blev begravet iaar den første april i Ungarns hovedstad. Folket 
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mindedes sin fører fra aaret 1848, og hans navn vil leve, saa- 
længe Ungarn har en historie.

Engelsk stil.

To herrer mødtes en aften paa gaden og begyndte at tale 
politik. Det varede ikke længe, før de begyndte at trætte, og 
tilsidst skiltes de i vrede. — Den næste dag stod den ene af 
dem meget tidlig op og skyndte sig til det hus, hvor den anden 
boede. Han saa sig om, og da han ikke saa nogen, trak han op 
et stykke kridt og skrev paa gadedøren: Slyngel. — Da den, som 
boede der, gik ud om morgenen, fik han se indskriften og skjønte 
øieblikkelig, hvem der havde skrevet det. Han gik derfor til det 
hus, hvor hans modstander boede, bankede paa døren og spurgte, 
om han var hjemme. Den pige, der aabnede døren, svarede: 
«Min herre gik ud for nogle minutter siden. Mødte De ham 
ikke?» «Nei, jeg saa ham ikke.» «Der er ingen anden hjemme 
end min herres ældste datter. Men jeg tænker, min herre kom
mer snart igjen. Vil de ikke gaa ind og vente paa ham?» «Nei 
tak, det er ikke nødvendigt. Sig ham bare, naar han kommer 
tilbage, at jeg har været her for at gjengjælde den visit, han har 
været saa venlig at aflægge mig imorges. Jeg saa, han havde 
skrevet sit navn paa min dør.»

Latinsk stil.

Da Hannibal var i Campanien, kom der til ham fra Tarent1 
flere fornemme unge mænd. Disse havde nogle aar før gjort 
krigstjeneste i den romerske hær og var fangne dels ved søen 
Trasumenus, dels ved Cannae, men de var sendte hjem uden 
betaling af Hannibal, som altid viste2) den største venlighed mod 
romerfolkets forbundsfæller for at vinde dem for sig5) og fjerne 
dem fra romerne4). De melder, at de havde bevæget størstedelen 

’) Tarentum. 2) uti. vinde en for sig: con ciliare sibi 
aliquem. 4) abalienare aliquem ab aliquo.
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af den tarentiske ungdom til at slutte forbund med Hannibal, og 
at de var sendte som gesandter for at bede Hannibal om at føre 
sin hær til Tarent. Det var Hannibal meget magtpaaliggende at 
bemægtige sig Tarent. Han vidste, at byen var meget rig, og at 
Macedoniens konge Philippus vilde søge denne havn, hvis han 
satte over havet, eftersom romerne holdt Brundisium besat5). Han 
takkede derfor de unge mænd og lovede at rykke frem saa hurtig 
som muligt.

5) h olde besat: t e n e r e.

Vil. Forskjelligt.
Fra skoleaaret 1893—94 er enkelte forandringer foretagne i 

de for middelskoleexamen gjældende bestemmelser.
De skriftlige arbeider, der hidtil har været bedømte af en 

eller to censorer i forbindelse med faglæreren, bedømmes herefter 
af censorer alene. Disse danner en censurkomité, hvis formand 
opnævnes af departementet. Denne var sidste aar hr. inspektør 
A. M. Corneliussen. For den mundtlige prøve nedsattes en 
examenskommission, for hvilken følgende bestemmelser ud- 
færdigedes:

§ i. Afgangsexamen ved de examensberettigede skoler i 
Kristiania afholdes under ledelse af en examenskommission, be- 
staaende af kathedralskolens rektor, bestyreren af den kommunale 
skole og 4 af de private skolers bestyrere eller bestyrerinder, 
hvilke for hvert aar bliver at vælge af samtlige bestyrere (-inder) i 
møde, sammenkaldt af kathedralskolens rektor.

§ 2. Kommissionen vælger for hvert aar selv sin formand 
og næstformand.

§ 3. Efterat enhver af de examensberettigede skoler gjen- 
nem sin bestyrelse har indsendt til kommissionens formand en 
fortegnelse over, hvem af vedkommende skoles lærerpersonale, der 
er villige og ansees fortrinsvis skikkede til at være censorer i de 
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forskjellige fag, hvori der examineres ved den mundtlige prøve, 
indsendes forslaget gjennem formanden til kirkedepartementet. 
Forslaget bør ledsages af de nævnte fortegnelser. Der bør sørges 
for, at det størst mulige antal skoler i samme fag censureres af 
samme censor.

§ 4. Kommissionen besørger ved sin formand udarbeidet 
examenstabel for skolernes mundtlige prøver.

§ 5. Kommissionen indsender gjennem sin formand til 
kirkedepartementet en indberetning om examens udfald, ledsaget 
af de oplysninger og bemerkninger, hvortil sagen maatte give 
anledning.

Kristiania den 29de marts 1894.

Dr. Bang.

D. F. Knudsen.

I henhold til § 1 valgtes til privatskolernes repræsentanter i 
kommissionen skolebestyrerne P. Voss, Otto Anderssen, Lyche og 
Olaf Berg. Til formand valgtes rektor Schreiner, til næstformand 
Otto Anderssen.

Ved undervisningen i det forløbne skoleaar har af og til 
været anvendt lysbilleder, som skolens lærer pastor Eugéne Hans
sen velvillig har stillet til skolens raadighed.

Fra 22da—28de august havde middelskolen exercitieøvelser. 
— 3dje klasse af gymnasierne havde tillige skarpskydning paa 
Græsholmen.

Mandag iste og tirsdag 2den oktober havde skolen den sæd
vanlige høstferie.

Skolen har i det forløbne skoleaar havt to festlige sammen
komster,
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Den første afholdtes 28de oktober.
Hr. observator Schroeter holdt foredrag om maanen, ledsaget 

af lysbilleder. Før og efter foredraget udførte elever af gymnasiet 
forskjellige musiknumre for violin og piano.

Den anden afholdtes 17 de marts.
Ved denne udførte skolens kor flere sange. En elev af 5te 

middelklasse oplæste digtet «Sneglu-Halle» og en af gymnasiets 
elever sang romancer. Hr. pastor Eugéne Hanssen fremviste en 
række fortræffelige lysbilleder fra Paris, Belgien og Holland, 
ledsaget af forklaringer og fortællinger.

Ved begge anledninger var en talrig skare forældre tilstede.

Før skoleaaret sluttede, udstilledes elevernes arbeider i pap- 
og træsløid.

Skolepenge og fripladse.

i. Skolepengene udgjør:
For iste smaaklasse kr. 50 pr. aar
— 2den — »90 —
— 3dje — » 140 —
— iste middelklasse »180 —
— 2den og 3dje — » 200 —
— 4de—6 te — »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 næstnederste frit, og for den nederste 
fragaar en tredjedel. Yderligere nedsættelser finder ikke sted.

For sløidundervisningen erlægges 2 kr. halvaaret, det 
betales i oktober og marts.

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

3. Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, nemlig fra 
begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, 
til slutningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar alt- 
saa en discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse, 
betaler han skolepenge fra iste september.

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse ske 2 
maaneder forud. Hvis nogen udmeldes med kortere varsel, 
erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmeldelses
tid 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 disciple, der fremstiller sig til examen 
artium for undervisnings-inspektionen.

6. Naar skolepengene ikke er betalte for to maaneder, kan 
bestyrelsen 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 har 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 
indleveres hvert aar inden iste juni.

I indeværende aar er der uddelt fripladse til et beløb af 
•ca. 4000 kr.

Skoleregier.

i. 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.
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2. Naar en discipel ved sygdom er hindret fra at møde paa 
skolen, maa der snarest muligt sendes skriftlig anmeldelse 
derom fra hans foresatte. Udenfor sygdomstilfælde maa 
disciplene ikke udeblive nogen dag eller time fra sko
lens undervisning uden forud indhentet samtykke af be
styrelsen x.

3. Skolens disciple maa ikke røge tobak paa byens gader eller 
pladse eller besøge restaurationer, medmindre de er i følge 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 bestyrelsens samtykke. .De maa ikke 
uden bestyrelsens tilladelse paa nogen maade optræde offent
lig (f. eks. ved dramatiske forestillinger, koncerter, turn- 
fester m. m.).

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

sang uden sanglærerens bestemmelse.
5. Til gymnastikøvelserne anskaffer alle elever turnsko.
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, som skal bruges.
Endvidere bedes bemerket: Ingen elev kan optages paa 

en examensberettiget skole i en klasse, der svarer til den, 
hvori opflytning ved en anden er ham negtet.

Endvidere bedes bemerket følgende bestemmelser, der 
udarbeidedes i januar T894 for at bringe saavidt mulig ens
artethed ind i straffereglerne.

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 bag
efter indsendes, ikke blot gjøres rede for forsømmelsens grund, men ogsaa 
grunden til, at skolens samtykke ikke itide kunde erholdes.
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i. Mindre ordensforseelser, saasom at glemme skolesager hjemme, 
paa skolen eller i skabet, at undlade at forevise straffes med 
et kryds. 2 kryds medfører en nedsættelse af den maaned- 
ligé hovedkarakter med 4 hundrededele, 3 kryds med 6 
hundrededele o, s. v., saaledes at hvert kryds, undtagen det 
første, medfører en nedsættelse af 2 hundrededele.

2. Grovere ordensforseelser, saasom undladelse af at udføre 
hjemmearbeider, beskadigelse af bøger, skolesager, inventar, 
gjentagen uopmerksomhed og uro o. 1., straffes med 4 for 
orden, der medfører en nedsættelse af hovedkarakteren af 
6 hundrededele.

3. Grovere disciplinære forseelser o: ulydighed, næsvished, trods, 
raahed o. 1. straffes med 3 eller 4 eller daarligere karakter 
for opførsel. 3 medfører en nedsættelse af 6 hundrede
dele, 4 af 10 hundrededele, 5 af 20 hundrededele i hoved
karakteren.

4. Forsentkommen kan straffes med parade hos klasseforstander 
eller lærer.

5. Gj ensidning og tab af fritid kan dikteres for dovenskab, 
forsømmelighed eller i gymnasieklasserne for grovere uordener.

6. Legemlig revselse kan anvendes, hvor andre straffe har 
vist sig frugtesløse eller antages at være mindre virksomme.

7. Bortvisning for kortere tid anvendes, hvor en elevs for- 
gaaelse har været af en alvorligere art, men hvor skolen 
endnu anser det muligt, at eleven kan forbedre sig.

8. Udvisning i de af loven bestemte tilfælder.
Som straffe anvendes endvidere ogsaa irettesættelse af 

klasseforstander eller bestyrer, hvor en saadan ansees for mest 
formaalstj enlig.
No. i anvendes blot i middel s kolen og kan dikteres af enhver 

lærer. Kryds indføres kun i protokol og dagbog. Ved 
maanedsopgjøret anføres, hvormange kryds vedkommende 
elev har.

No. 2 anvendes i middelskolen og de to lavere gymnasie
klasser; kan dikteres af enhver lærer og bliver ogsaa 
at notere i karakterbogen.
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No. 3 anvendes i middelskolen og de to lavere gymnasie
klasser. Den gives af vedkommende lærer efter konfe
rence med klasseforstanderen og bliver ogsaa at indføre 
i karakterbogen.

No. 4 anvendes paa alle skolens trin og dikteres af klasse
forstanderen.

No. 5. do. do. Dikteres en hel klasse eller en større del af 
samme gjensidning eller tab af fritid, kan dette først ske 
efter konference med bestyrelsen.

No. 6 anvendes kun i middelskolen og udøves kun af besty
reren eller, efter konference med denne, af inspektører og 
klasseforstandere. Den kan meddeles klassen og, hvor 
bestyreren anser det paakrævet, hjemmet.

No. 7 anvendes i gymnasierne og de høiere middelklasser 
efter beslutning i lærerraad.

No. 8 anvendes over den hele skole efter beslutning i lærer
raad.

Hvor en elev viser særlig godt forhold, har klasseforstanderen 
ret til at hæve hans hovedkarakter med fra 4 til 8 hundrededele.

Sundhedstilstanden.

I det forløbne skoleaar indtraf 2 tilfælde af difterit og 1 af 
skarlagensfeber. Forøvrigt var der liden sygelighed.


