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Jesuiterskolerne i Frankrige; ordnens ophævelse/)
i.Jesuiterordnens forretningsfører paa Martinique, P. la Valette havde maattet indstille sine betalinger; blandt hans kreditorer var et handelshus i Marseille. Pette henvendte sig til ordnen i Paris, der imidlertid erklærede, at den ikke pligtede for fallenten. Dømt til erstatning ved handelsretten i Marseille lod ordnen sig nu forlede til at bringe sagen ind for Pariserparlamentet, skjønt den ikke var uvidende om, at dette langtfra var den gunstigt; de haabede, at en dom fra dette tribunal skulde slaa al kritik til jorden. Men de havde regnet for sterkt paa sin magtstilling; udfaldet blev et ganske andet. Parlamentet krævede nemlig i anledning af ordnens forpligtelser at faa adgang til dens love og konstitutioner, og nu begynder lavinen voksende at falde.Den 8de raai 1761 blev ordnen dømt til at betale det hele beløb med renter og omkostninger; den 6te august samme aar udstedte parlamentet — i henhold til de undersøgte konstitutioner — et paabud til alle principaler i jesuiterskoler og lignende anstalter om at indsende redegjørelse for sine skolers formue og virksomhed.Der nedsattes en undersøgelseskommission, der, med tilkaldelse af 12 biskopper, blandt andet skulde afgive kjendelse om, hvad undervisning ordnen havde givet med hensyn til de meninger, man tillagde den om kongemord og den gallikanske kirkes friheder;

*) Indledende kapitel af et større arbeide, behandlende den franske oplysningstids pædagogiske idéer.1 — Otto Anderssens skole.



2 Otto Anderssens skole. [1894—95hvordan dens optræden havde været i skolerne, hvad brug den havde gjort af sine forrettigheder ligeoverfor biskopperne og præsterne, og endelig hvorledes man kunde raade bod paa de ulemper, der skrev sig fra ordensgeneralens ubegrænsede magt over ordnens medlemmer.Kjendelsen lød ikke gunstig, og stemningen voksede for ordnens fuldstændige ophævelse. Hoffet, tilskyndet af Choiseul og Mad. Pompadour, heldede til. samme anskuelse. Vistnok fik dau- phin’en (Ludvig den 16des fader) kongen bevæget til at sende et reformforslag til paven, men da det bekjendte svar: «sint ut sunt 
aut non sint* afskaar al videre forhandling, var jesuiternes skjæbne afgjort. Den 1ste april 1 762 lukkede parlamentet deres skoler, den 6te august udstedtes der forbud for jesuiterne om at bære ordnens dragt, at lyde generalens eller nogen «superiors» befalinger eller at, staa i forbindelse med disse; samtidig fratog man dem tilladelse til at besidde eiendom eller stilling uden i forveien at have aflagt en af parlamentet angivet edelig forpligtelse. Imidlertid fulgte landets øvrige parlamenter Pariserparlamentets eksempel, og 22de februar 1764 udstedes der forordning om, at de jesuiter, der vil forblive i Frankrige, skal aflægge ed om at træde ud af ordnen, og endelig i november 1764 ophæves jesuiterordnen fuldstændig i Frankrige.Saaledes lyder i uddrag en upartisk beretning fra en samtidig om ordnens ophævelse. 2)

2) Bibliolddque de Mémoires du 18 siede par Barrere, t. III: Morceaux 
historiques B: de la déstruction des jésuites en France p. 166; — sandsynligvis forfattet af Senac de Meilhan.

Om nogen regelmæssig proces havde der ikke været tale; det hele blev en ensidig undersøgelse og domfældelse; uden at der gaves modstanderne anledning til at forsvare sig, udstedtes det ene dekret mere fiendtligt end det andet. Man maa med den ovenfor citerede forfatter kun forbauses over den blinde selvtillid, ordnen viste i begyndelsen og endnu mere over kongemagtens inkonse-') La Chalotais’ «campte rendu» — en hadsk fremstilling og kritik af jesuiternes constitutioner — solgtes i 12,000 exemplarer paa én maaned. Sml. Grimm. Corréspondances t. V. 71. 

























































30 Otto Anderssens skole. [1894—95ætherdamp. 1 1895—96: Forsøg med Seebecks sirene. Billeddannelse, naar lyset gaar gjennem liden aabning. Lysmaaling. Vinkelspeil. Bestemmelse af brændvidden af hule speil. Paavisning af totalreflektion, bestemmelse af brændvidden for en konveks linse. Opgaver hjemme og paa skolen.Kemi: Hiortdahls lærebog fra metallerne ud. Forskjellige experimenter: Explosion frembragt ved gnidning af klorsur kali sammen med svovl. En luftsøile i et glasrør bringes til at tone ved hjælp af en vandstofgasflamme. Kalium ognatrium kastes paa vand for at vise flammens farver. Ammoniumamalgam fremstilles. Ammoniak udvindes af salmiakopløsning ved ophedning. Udfældning af kobber ved hjælp af jern. Galvanisk forsølvning. Kviksølvoxyd fremstilles paa tør vei. Reaktioner paa metallerne og forevisning af kemiske præparater.Naturhistorie: Som i 1 rg.Mathematik: Bergs arithmetik fra negative tal bogen ud. Johannesens trigonometri fra § 15 ud. Guldbergs stereometri læst ud. Guldbergs analytiske geometri til polare opgaver.Geografi: som 1 rg.Tegning: Examenstegning. Elementerne af linjeperspektivet. Perspektiviske tegneøvelser.Sang: Efter planen.Gymnastik: Som 1 rg.
3die klasse.Religion: Johannes evangelium fra kap. 9 ud. Evangeliet og Nissens kirkehistorie repeteret.Norsk: Lassens litteraturhistorie læst ud. Stoffet udvidet ved foredrag. Læst i 1894—95 : Ibsens Brand samt et udvalg af mindre stykker af Holberg, Ewald, Ghlenschläger, Wer- geland og Welliaven. I 1895—96: H. Wergeland Den engelske Lods, Holberg Den Stundesløse, Welhaven, Prote- silaos, Det omvendte Bæger, Bergens Stift. Digtarterne 



1895—96] Undervisningen. 31gjennemgaaet i tilslutning til Norbys scliema. Stile, delvis efter gjennemgaaelse paa forhaand. I 1894—95: 1. Vasdragenes betydning for kulturen. 2. Fordelene og ulemperne ved den fri konkurrence. 3. Aarsagerne til Norges svaghed under Kalmarunionen. 4. Om betydningen af en regelmæssig arbeidshvile. 5. Hvilken virkning har civilisationens udbredelse til vilde folkeslag havt? 6. De indre og ydre forhold, der bidrog til Norges frigjørelse i 1814 (tent.) 7. Hvad kan siges for og imod store byer? 8. Alexander den Stores personlighed og betydning. 9. Romerske tilstande paa Gracchernes tid og hovedtrækkene af disses reformer (tent.) 10. Jernbanernes betydning for vort land. 11. Østland og Vestland. 12. For og imod udvandring. I 1895—96: 1. Om betydningen af en god folkeoplysning. 2. De norske borgerkrige. 3. Søndagens betydning og rette brug. 4. Om nytten af at kunne bruge sit modersmaal. 5. Striden mellem Wergeland og Welhaven (tent.). 6. Tyrkiet, en fare for Europas fred. 7. En kort gjengivelse af fortællingen i Den engelske Lods. 8. Hvad skylder Rom sin seir over Karthago (ext.)? 9. Hvilke onder og hvilke goder medfører vor tids kolonialpolitik? (ext.). 10. Det norske selskab (ext.). 11. Hvad kan siges for og imodluxus? (ext.).Oldnorsk: Nygaards læsebog c. 40 sider. Den norrøne litteratur. Repetition af pensum og grammatikken.Historie: Petersens Nordens historie ved Storm læst og repeteret. Repeteret Oldtidens og Frankriges historie.Engelsk: Af Escotts England c. 70 sider. Extempore efter Macaulays Biographical Essays. Løkkes større grammatik repeteret. Sommerfelts litteraturhistorie. Stile hjemme og paa skolen efter Brynildsens opgaver. Mundtlig stil i en extratime.Fysik: Det væsentlige af Schiøtz fysik er repeteret. Experimenter: Forskjellige forsøg til paavisning af magnetens egenskaber. Magnetiseringsforsøg. Forsøg med elektrisk 



32 Otto Anderssens skole. [1894 — 95tiltrækning og frastødning og anvendelse af elektroskop. Forsøg for at vise elektrisk influens. Elektrofor. Leydner- flasken. Voltas søile. Tliermostrømme. Elektrolyse af vand. Elektrisk glødelys. Den elektriske strøms virkning paa magnetnaalen. Elektromagnet. Magnetelektrisk induktionsapparat. Elektromagnetisk induktionsapparat. Opgaver hjemme og paa skolen.Kemi: Repetition af Hiortdahls lærebog. Experimenter: Decomposition af vand ved elektrolyse. Fremstilling af kvælstof. Explosion af knaldgas. Vandstofgas bragtes til at gjen- nemtrænge en porøs lercylinder og det forhøiede gastryk inde i beholderen paavistes. Udvikling af kvælstofoxyd og dets forbindelse med surstof til undersalpetersyre. Reduktion af chromsyre og overmangansyre ved svovlsyrling. Fældning af metalopløsninger ved svovlvandstof. Paavisning af arsen. Reaktioner paa metallerne og forevisning af forhaandenværende kemiske stoffe o. fl.Naturhistorie: Repetition af Sørensens lærebog. Mineralogi: Corneliusens lærebog gjennemgaaet.Fransk: Af Knudsen og Wallems læsebog II c. 75 sider delvis extempore. Af Gil Blas c. 30 sider extempore. Knudsens grammatik repeteret. Francke: Phrases de tons les jours c. 30 sider.Mathematik: Guldbergs analytiske geometri fra hyperbelen ud. E.- Bolsts lærebog i funktionslære. Repetition af det mathem. pensum. Opgaver.Geografi: Johannesens mathem. geografi, Gundersens politiske geografi og Haffners fysiske geografi.Tegning: Elementerne af den descriptive geometri efter Petersens lærebog. Projektionstegning. Examensopgaver.Sang: Efter planen.Gymnastik: Som 1 rg.



3895—96] Undervisningen. 33
Latingymnasiet.Iste klasse.Religion: Som 1 rg.Norsk: Som 1 rg.Tysk: Som 1 rg.Latin: Sallust, Catilina (Voss’ udgave), Cicero, Cato Major (Lunds udg.). Livius 23 bog fra kap. 20 ud. 22 bog kap. 9— 19 (Madvigs textudg.). Schreiners grammatik § 199— 399. Stil efter Lowums stiløvelser 1 gang ug. paa skolen. Af og til hjemmestil..Græsk: Grøteruds læsebog og grammatik, læst formlæren. Xeno- fons Anabasis (Hermanstorffs udgave) 2den bog til kap. 6. Uregelmæssige verber læste, eftersom de forekommer i texten. Gjennemgaaet det vigtigste af syntaktiske ejendommeligheder.Fransk: Som 1 rg.Historie: Som 1 rg.Mathematik: Arithmetik og trigonometri som 1 rg.Gymnastik: Som 1 rg.

2den klasse.Religion: Johannes evangelium kap. 1—8.Norsk: Som 2 rg.Oldnorsk: Som 2 rg.Latin: Livius, 22de bog (Madvigs textudgave). Cicero, Pro lege Manilla, 2den og 4de tale mod Catilina (Udgaver af Voss). Ovid (Richters udg.), Phaeton og Dædalus. Virgil, Æne- iden 3die bog. Schreiners Vocabular side 1—20. Weisses antikviteter side 1—90. Første halvaar 1 skolestil ug., af og til hjemmestil efter Lowums stiløvelser. Andet halvaar oversættelse af Henrichsens opgavesamling_Græsk: Xenofons Anabasis (Hermanstorffs udgave) 2den bog fra kap. 5 ud. Iliadens seks første bøger tilsammen 2117 vers (Ameis udg.). Grøteruds grammatik fra beg. til § 3 — Ott o Anderssens skolo.



34 Otto Anderssens skole. [1894—9591 (tempusdannelsen). Hermanstorffs syntaks. Dorphs mythologi.Fransk: Som 2 rg.Historie: Som 2 rg.Mathematik: Trigonometri og arithmetik som 2 rg.Sang: Som 2 rg.Gymnastik: Som 1 rg.
3die klasse.Religion: Johannes evangelium, fra kap. 9 ud. Repetition af Nissens kirkehistorie.Norsk: Som 3 rg.Oldnorsk: Som 3 rg.Latin: Horats’s oder 400 v. (Lembckes udgave), breve og satirer 900 v. Tacitus Agricola (Prammers udg.). Hovedrepetition. Weisses antikviteter fra pag. 50 ud. Weisses litteraturhistorie. Ug. oversættelse hjemme og paa skolen, efter Henrichsens samling samt artiumsopgaver.Græsk: Platons Apologi (Wiehes udgave). Sophokles Ødipus- rex (Wolffs udg.). Hovedrepetition. Christensens anti kvitete r.Fransk: Som 3 rg.Historie: Som 3 rg.Mathematik: Guldbergs stereometri læst og repeteret. Repeteret arithmetiken.Sang: Som 2 rg.Gymnastik: Som 1 rg.

VI. Examina.Til examen artium fremstillede sig i 1895 14 elever. 2 bestod ikke den skriftlige prøve, 1 blev syg. Kandidaterne var:



1895—96] Examina. 35Latinere:i. Andersen, Johan Andreas, f. i Kristiania 2% 77, søn af kontorchef Johan Arnt Andersen og Helene Regine Theresia f. Sundsdahl, elev af skolen i 12 aar.2. Brandes, Vanda Emilie, f. i Kjøbenhavn 2/a 78, datter af dr. phil. Carl Edvard Cohen Brandes og Harris Camilla f. Salomonsen, elev af skolen i 1 aar.3. Ilsaas, Olaf Peter, f. paa Hamar 18/c, 77, søn af grosserer Per Ilsaas og Ingeborg f. Sjølie, elev af skolen ill aar.4. Klouman, Carsten 'Wilhelm Anker, f. i Øier 20/i 77, søn af afdøde distriktslæge Hans Henrik Gerhard Klouman og Regina Augusta Emilie f. Uchermann, elev af skolen i 2 aar.5. Ohlsen, Gudmund Hjalmar Olaf, f. i Kristiania 7/s 77, søn af overretssagfører Hjalmar Christian Ohlsen og Betsy Marie f. Jæger, elev af skolen i 11 aar.Realister:1. Buchholz, Yngve Hjalmar, f. i Kristiania 7/o 77, søn af grosserer Gottfried Wilhelm Buchholz og Alma Wilhelmina f. Buchholz, elev af skolen i 12 aar.2. Eitzen, Jørgen Jacob, f. i Tønsberg io/o 77, søn af dampskibsfører Johan Eitzen og Susanne f. Tollefsen, elev af skolen i 12 aar.3. Fadum, Kristian Emil, f. i Kristiania % 75, søn af fabrik- eier Morten .Edvard Fadum og Andrine f. Torgersen, elev af skolen i 3 aar.4. Fischer, Einar Christian Blunek, f. i Kristiania 8% 77, søn af cand, philol, og fabrikeier Emanuel Christian Fischer og Marie f. Blunek, elev af skolen i 12 aar.5. Larsen, Martha Emmely, f. i Kristiania 14/i 75, datter af grosserer Christian Larsen og Sanda f. Plate, elev af skolen i 3 aar.6. Paulsen, Arnt Bastian, f. i Kristiania 18/a 75, søn af grosserer Hans Arndt Hartvig Paulsen og Adolfine f. Timm, elev af skolen i 11 aar.



36 Otto Anderssens skole. [1894—95
Examens udfald sees af følgende tabel:

Desuden bestod to ikke anmeldte disciple examen som privatister med karakteren godt, nemlig Nils Backer Grøndahl og Birger Kild al.
Realister:

Navne.
Bucholz, Yngve 
Eitzen, Jørgen 
Fadum, Emil. 
Fischer, Einar 
Larsen, Martha 
Paulsen, Arnt

Hovedkarakter.
35:13 2,70 godt 33:13 2,54 — 32:13 2,46 m. g.30:13 2,31 —1 9:13 1,46 um.g.19:13 1,46 m. g.



1895—96] Examina. 37Desuden bestod en ikke anmeldt elev examen som privatist med karakteren godt, nemlig Bernt Tun g odden, og en anden privatist Ida Kinck med karakteren godt. Tre privatister bestod ikke examen, hvoraf en tidligere havde været skolens elev.
Til examen artium fremstillede sig i 1896 15 elever. 2 bestod ikke den skriftlige prøve. Kandidaterne var:1. Aas, Sverre Thorleif, f. i Kristiania 7/i 78, søn af grosserer Julius Aas og Hulda Mathilde f. Olsen, elev af skolen i 12 aar.2. Blaker, Rolf, f. i Hammerfest ^7 78, søn af residerende kapellan S. Blaker og Petra Martine f. Algrim, elev af skolen i 3 aar.3. Heiberg, Anton Vilhelm Scheel, f. i Kristiania 2ß/s 78, søn af afdøde overretsassessor E. O. Heiberg og Vilhelmina Augusta f. Rode, elev af skolen ill aar.4. L orange, Andreas Melchior Gliickstad, f. i Fredrikshald 25/ö 77, søn af afd. grosserer Karl Georg Lorange og Olga f. Wiel, elev af skolen i 1 aar.5. Møller, Martin Sibbern, f. i Kristiania 29/o 76, søn af afd. distriktslæge William Arthur Møller og Augusta f. Sibbern, elev af skolen i 12 aar.6, Rodtwitt, Lauritz Augustinus, f. i Aalesund ls)/7 78, søn af translatør L. A. Rodtwitt og Mathilde f. Brekke, elev af skolen i 2 aar.Realister:1. de Caspary, Joseph Jacob Wilhelm, f. i Kristiania 25/t 77, søn af grosserer J. J, C. W. de Caspary og Augusta f. Chri- steinecke, elev af skolen i 12 aar.2. Hansen, Eivind, f. i Kristiania 4/o 77, søn afd. handelsgartner Eivind Hansen og Valborg Augusta f, Løwig, elev af skolen i 12 aar.3. Holst, Fredrik Peter, f. i Elverum 18/2 77, søn af afdøde gaardbruger F. R. Holst og Pernille f. Hansen, elev af skolen i 1 aar.



38 Otto Anderssens skole. [1894—954. Huitfeldt, Arild Hogenschild, f. i Soen 13/a 79, søn af konsul H. J. Huitfeldt og Mina f. Bügel, elev af skolen i 7 aar.5. Kohmann, Johan Gottfried, f. i Bergen 24/10 78, søn af afd. konsul K. A. Kohmann og Signe Margrethe f. Tjørsvaag, elev af skolen i 12 aar.6. Smith, Gfeorg, f. i Kristiania 20/i2 77, søn af grosserer Axel Smith og Deborah f. Sunde, elev af skolen i 12 aar.7. Wich strøm, Sverre, f. i Farsund 19/i 78, søn af sorenskriver Adolf Wichstrøm og Helga f. Holby, elev af skolen i 12 aar.Examens udfald sees af følgende tabel:
Latinere:
Navne.

Aas, S. Th.. . 
Blaker, R. . 
Heiberg, A. . 
Lorange, A. M. 
Møller, M. . . 
Rodtwitt, L.

Hovedkarakter.
20:1220:1239:1234:1237:1220:12

1,67 m. g.1,67 —3,25 godt2,83 —3,08 —1,67 m. g.
En ikke anmeldt elev, Sigurd Steck mest bestod examen som privatist med karakteren godt. En ikke anmeldt elev bestod ikke examen.



1895—96] Examina. 39Realister: 
Navne.

de Caspary, J. 
Hansen, Eivind 
Holst. Fredrik 
Huitfeldt, A. . 
Hohmann, J. .
Smith, Georg .
Wichstrøm, S.

Tre ikke anmeldte elever bestod examen som privatister: Carl Møn niche med hovedkarakter meget godt og Hanna Albech ■og Eulalie Michelsen med hovedkarakter godt. En privatist rejiceredes.
Opgaver ved examen artium 1895.Norsk stil no. I: Christian den anden.Norsk stil no. 2: Fordelene ved at leve i en stor by.

Latinsk oversættelse.Munduin Stoici censent regi numine deorum eumque esse quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unumquemque nostrum ejus mundi esse partem, ex. quo illud consequatur, ut communem ntilitatem nostrae anteponamus. Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus et sapiens et legibus obtemperans et civilis officii non ignarus utilitati omnium plus quam unius alicujus aut suae consulit. Nee magis est vitupe- 



40 Otto Anderssens skole. [1894—95randus proditor patriae quam communis utilitatis aut salutis desertör propter sua commoda aut salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui mortem oppetat pro re publica, quod decet, cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos. Et si quidem inhumana et scelerata est vox eorum, qui negant se recusare, quo minus, ipsis mortuis, terrarum omnium deflagratio consequatur, dubitari non potest, quin etiam iis consulendnm sit, qui post nos sint futuri. Hine testamenta commendationesque morientium natae sunt. Cumque nemo in summa solitudine vitam agere velit, ne cum infinita quidem voluptatium abundantia, facile intelligitur, nos ad congregationem liominum et ad communitatem esse natos. Impellimur autem natura, ut prodesse velimus quam plurimis imprimisque docendo praecep- tisque prudentiae tradendis; itaque non facile est invenire, qui, quod sciat ipse, non tradat alteri. Atque ut tauris natura datum est, ut pro vitulis*)  contra leones summa vi impetuque contendant, sic ii, qui valent opibus, ut de Hercule et de Libero accepimus, ad servandum genus liominum natura incitantur. Atque etiam Jovem cum Optimum et Maximum dicimus, cumque eundem Salu- tarem et Hospitalem, hoc intelligi volumus, salutem hominum in ejus esse tutela. Minime autem convenit, cum ipsi inter nos viles neglectique simus, postulare, ut dis immortalibns cari simns et ab iis diligamur. Inter nos igitur natura ad civilem communitatem consociati sumus. Quoniamque jus quoddam natura constitutum commune est omnium gentium, qui id jus conservabit, justus, qui violabit, injustus erit.

*) vitulus, kalv.

Opgaver i mathematik ved latin-artium.1. I et retvinklet triangel er omkredsen = a, differensen mellem . kateterne = b. Find de 3 sider udtrykt ved a og b.2. Et parallelograms fladeindhold er 0,5274 m2, den ene diagonal 1,486 m og den anden diagonal 1,172 m. Beregn siderne i parallelogrammet.



1895—96] Examina. 413. En kugle er omskreven om en regulær sexkantet pyramide, hvis grundflade er 36 dm2, og hvis kubikindhold er 288 dm3. Find kuglens overflade og en af pyramidens sideflader.
Opgave i engelsk stil ved real-artium.Den 7de april 1778 mødte lord Chatham for sidste gang i overhuset. Han var endnu svag efter sin smertefulde sygdom, og hans læger havde alvorlig tilraadet ham at blive hjemme; men hans fædrelandskjærlighed og uovervindelige pligtfølelse tillod ham ikke at holde sig i ro. Han traadte ind i huset med vaklende skridt, støttet paa den ene side af sin svigersøn, paa den anden af sin næstældste søn William, der inden kort tid selv, ligesom faderen, skulde blive sit fædrelands frelser.Den gamle var klædt i sort fløiel. Den svære paryk, han bar, skjulte hans ansigt, saa at ikke stort mere end ørnenæsen1) og de gjennemtrængende eine var synlige. Han saa ud som en døende — hvad han ogsaa i virkeligheden var —; men aldrig havde nogen seet en ærværdigere skikkelse.Han reiste sig langsomt og med besvær fra sin stol, støttende sig paa sine krykker. Derpaa hævede han øinene mod himmelen og sagde: «Jeg takker Gud, at han har sat mig istand til at komme her idag for at opfylde min pligt og udtale min mening om denne for mit land saa vigtige sag. Jeg staar med den ene fod i graven og kommer maaske aldrig mere til at optræde paa dette sted.»Med den dybeste opmerksomhed lyttede forsamlingen til hans ord; der herskede en stilhed saa dyb, at man kunde have hørt en knappenaal falde til jorden. Han talte først med en syg mands svage stemme; men efter som han blev varm, hævede hans røst sig høi og klar som sædvanlig. Tilsidst overvældede austrængelsen ham. Han saa sig om efter sin stol, vaklede tilbage og var nærved at falde. De nærmeste Pairer greb ham i sine arme og bar ham ind i sideværelset under almindelig forvirring i huset.’) aquiline nose.
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Opgaver i matlieinatik ved real-artium.1. I en cirkel med radius R er der indskrevet en uregelmæssig sexkant. Hver anden side = x, hver anden = y. Find sexkantens fladeindhold, naar forholdet mellem x og y er lig forholdet mellem det største og det mindste stykke af en høidelt linie.2. I en omdreiningskegleflade er indskrevet en berørende kugle. Udtryk volumet af det rum, som begrænses af keglefladen og den mod keglens spids vendende kuglekalot, ved hjælp af kuglens radius, Æ, og den korteste afstand, a, fra keglens spids til kuglens overflade.3. Fra punktet A med koordinaterne (0 , 5) trækkes tangenter til ellipsen:

Bestem begge berøringspunkter, B og C, samt ligningen folden om trianglet ABC omskrevne cirkel. Vis, at ellipsetangenterne fra det andet punkt A', hvori cirkelen skjærer Y-axen, ogsaa har sine berøringspunkter paa cirkelen. Undersøg tillige cirkelens skjæring med X-axen.
Opgaver i fysik.I.Om mikroskopet.For lupens vedkommende indskrænker man sig til at udvikleudtrykket for forstørrelsen. II.En elektrisk sporvogn af bestemt, forøvrig ukjendt vægt, P kg., bevæger sig med konstant hastighed V m langs en horisontal vei henimod en bakke af længde 1 m og konstant heldnings- vinkel a°. Med hvilken hastighed v m vil vognen naa toppen af bakken, naar vognføreren anvender en n gange saa stor trækkraft under opstigningen som paa den horisontale vei? Friktionskoeffi



1895—96] Examina. 43cienten er overalt f. Tyngdens akceleration er g m. Indfor V = 3, 1 = 52.97, a = 3, n = 4, f = 0.02 og g = 9.82 
i den fundne formel for v og beregn dens værdi.III.I et kalorimeter blandes p kg fortyndet svovlsyre af temperatur t° C og varmekapacitet k med q kg vand af temperatur ti0. Blandingen, hvis varmekapacitet er K, faar temperaturen T°. For simpelheds skyld antages, at kalorimeter med inventar allerede for forsøget havde temperaturen T°. Beregn det antal kalorier, Q som frembringes ved denne blanding af svovlsyre og vand. Indfør p = 1, q = 2, t = 10, ti = 15.75, ' k = 0.7, K = 0.9, T = 15 i formelen for Q og beregn dens værdi.

Opgave i projektionstegning.Et plan er givet, hvis horisontale og vertikale tracer danner henholdsvis vinkler paa 60° og 30° med grundlinien; begge tracer gaar tilvenstre. A er et punkt paa den horisontale, B et paa den vertikale trace, begge i en afstand fra tracernes skjæringspunkt S lig 6 cm. En regulær femkantet pyramide staar med sin grundflade paa det givne plan, saaledes at A og B er endepunkterne af en af grundfladens sider. Pyramidens virkelige høide er 14 cm.I det givne plan er draget en linie CD, der skjærer tracerne i punkterne C og D, saaledes at CS og DS begge er 20 cm. Gjennem CD samt gjennem midtpunktet af den gjennem A gaaende sidekant af pyramiden gaar der et plan, som afstumper pyramiden paa skraa. Den saaledes afstumpede pyramide skal tegnes i sine to projektioner, idet spidspyramiden tænkes borttaget og dens linier kun betragtes som hjælpelinier.



44 Otto Anderssens skole. [1894—95
Opgaver ved examen-artiuni 1896.Norsk stil no. 1. og for den enkelte.Norsk stil no. 2. boers vikingfærd.

Almindelig værnepligt, den: verd for folket
Lys- og skyggesider ved de gamle nord-

Oygave i latinsk oversættelse.P. Scipioni Africano majori, qui Lucio fratri in Asiatico bello legatus fuerat, postquam Romam revertit, duo tribuni piebis diem dixerunt1). Inter alia criinina superbiam quoque ejus in contioni- bus accusabant: dictatorein eum consuli, non legatum in provincia fuisse; nec ad aliam rem eo prefecture, quam ut id, quod Hispa- niae, Galliae, Siciliae, Africae jam pridem persuasum esset, Grae- ciae et Asiae quoque appareret, unum horeinem caput imperii Romani esse, nutumque ejus pro decretis patrum, pro popnli jussis esse. Accusationerø tribunorum, prout cujusque ingenium erat, cives interpretabantur. Alii tribunos piebis incusantes dicere, duas maximas orbis terrarum urbes, Romain et Cartliaginem, ingratas uno prope tempore in principes inventas, Romam ingratiorem, si quidem victa Carthago victum Hannibalem in exilium expulisset. Roma victrix victorem Africanum expellat. Alii neminem unum civem tantum eminere debere, ut legibus interrogari2) non possit; nihil tam aequum atque utile esse, quam potentissimum quemque posse in judicium voeari. Haec agitata sermonibus, donee dies causae dicendae venit. Jussus dicere causam Scipio, nulla criminum mentione facta, «hoc» inquit «die cum Hannibale signis col- latis in Africa bene ac feliciter pugnavi. Itaque cum hunc diem litibus et jurgiis vacare aequum sit, ego hinc extemplo ad deos, qui Capitolio atque arci praesident, salutandos ibo, bisque gratias agam, quod mihi hoc ipso die et saepe alias egregie gerendae rei 
’) Diem alicui dicere: indstevne en for folkets domstol.
2) Legibus aliquem interrogate = reum aliquem facere.



1895—96] Examina. 45piiblicae mentein facultateinque dederunt. Vestrum quoque quibus commodum est, Quirites, ite mecum et orate deos, ut mei similes principes habeatis. Ab rostris in Capitoliuni ascendit; simul se universa contio avertit et secuta Scipionem est.Hic speciosus ultimus dies P. Scipioni illuxit. Post quem cum invidiam et certamina cum tribunis prospiceret, Liternum concessit certo consilio, ne ad causam dicendam adesset. Major animus erat ac majori fortunae assuetus, quam ut in liumilitatem reorum se summitteret. Vitam Literni egit sine desiderio urbis; morientem ruri eo ipso loco sepeliri se jussisse ferunt monumentumque ibi exstrui, ne funus sibi in ingrata patria fieret.
Opgaver i mathematik ved latin-artium.1. Hvad forstaar man ved en logarithmes karakteristik og mantisse?Udtal og bevis de sætninger, som bestemmer karakteristikken i det Briggiske logarithmesystem, naar numerus er større eller mindre end enheden.2. I et trapets ÅBCD er den ene parallelside AD = 10 cm., dens hosliggende vinkler A = 77° 35',4 og D = 61° 48',6 samt diagonalen AC = 9 cm. Find den anden parallelside BC.NB. De, som bruger 4-sifret logarithmetabel, sætter A = 770 35' og D = 61° 49'.3. Et plan deler en kugles overflade i to dele saaledes, at den største del er mellemproportionalleddet mellem kuglens hele overflade og den mindste del. Find forholdet mellem de to segmenter, hvori planet deler kuglen.

Kandidaten maa ikke benytte mere end én af de autoriserede 
logarithmetabeller og maa, saavel i den fuldstændige besvarelse 
som i navneseddelen, opgive, hvilken han har benyttet, ved under 
teksten at tilføie: «N. N.’s logarithmetabel». Det paalægges ham 



46 Otto Anderssens skole. [1894—95
tillige, idet han afleverer sin besvarelse, at vise sit eksemplar af 
logarithmetabellen til den tilsynsmand, der har at modtage besva
relserne, forat denne kan forvisse sig om angivelsens rigtighed.

Opgave i engelsk stil ved real-artium.Marbot, senerehen general i den franske hær, gjorde under det østerrigske felttog keiser Napoleon en tjeneste, som han var mere stolt af end af alle de andre farer, han havde udsat sig for paa hans bud.Nogle dage efter indtagelsen af Regensburg1) stod fransk- mændene ved Mölk, en landsby ved bredden af Donau. Nær byen hævede der sig en høi klippe, paa hvis top der laa et kloster, hvor keiseren havde taget nattekvarter. Vinduerne i hans værelser vendte ud mod Donau, saa at han kunde se baalene i den øster- rigske leir paa den . modsatte bred. Det var ham meget magtpaa- liggende at faa vide, om general Hellers afdeling havde stødt til hovedarméen eller ikke, og det eneste middel til at faa rede herpaa var at sende en paalidelig mand ind i fiendens leir.Marbot blev hentet og paatog sig uden nølen det eventyrlige hverv at sætte over floden midt paa natten, snige sig ind i leiren og bortføre et par østerrigere. Det farlige ved foretagendet blev betydelig øget ved, at floden paa grund af flommen førte med sig store mængder af nylig fældede trær. Der blæste en hel storm, og alt i ett styrtede regnet ned. Færgemændene vægrede sig ved at ro og paastod, at det vilde være den visse død at gjøre forsøget, nu. Napoleon lod da seks af dem med magt føre ned til baaden, og soldater med ladede geværer blev sendte med for at hindre dem i at røbe den dumdristige plan. Marbot kom lykkelig over, undgik i mørket skildvagternes opmerksomhed, og, saa utroligt det kan synes, lykkedes det ham virkelig at fange tre mand, som han bragte tilbage til Napoleon. De blev udspurgte af keiseren selv, og det viste sig da, at de tilhørte Hellers afdeling. Saaledes var det vigtige spørgsmaal løst.D Ratisbon.



1895 — 96] Examina. 47
Opgaver i math em atik skriftlig.I. % 7TFind grundtallet i det logarithmesystem, hvori log sin — = —.7 iII.

A, B og C er tre paa hinanden følgende hjørner af en regulær femkant. D er et punkt paa siden BG saaledes beliggende, at △ ABD udgjør V5 af femkantens fladeindhold. Find længden 
BI) udtrykt ved femkantens større radius (r).Forsaavidt der under regningen indføres trigonometriske størrelser, skal disses talværdier udtrykkes ved hjælp af den plangeometriske polygonberegning uden brug af logarithmetabel.III.For at den almindelige andengradsligning mellem x og y skal fremstille en ligesidet hyperbel, er det tilstrækkeligt og nødvendigt, at koefficienterne for x2 og y2 er lige store med modsatte tegn.Find ved hjælp heraf ligningen for den ligesidede hyperbel, som gaar gjennem punkterne:(0,0), (1,0), (1,1) og (2,1).Bestem centrets koordinater samt retningen og længden af den reelle akse. (Figur tegnes).Bevis tilslut rigtigheden af den ovenfor angivne almindelige betingelse.

Opgaver i fysik skriftlig.I.Om elektrolyse.II.
ABC er et retvinklet triangel med ret vinkel i A. Fra en kanon i A udskydes en granat af vægt p kg. i horisontal retning mod B. Fra C iagttages glimtet ved affyringen og derefter henholdsvis ti, ti og h sekunder senere først granatens sprængning i 



48 Otto Anderssens skole. [1894—95B, saa drønnet af skuddet og sidst knaldet ved granatens sprængning. Med tilstrækkelig tilnærmelse kan luftens modstand mod granaten paa stykket AB sættes konstant = g kg. og banen antages retlinjet, idet tyngdens virkning sættes ud af betragtning. Beregn den hastighed, hvormed granaten forlader kanonen, naar lydens forplantningshastighed i luft og tyngdens akceleration er v og g meter.Indsæt i den færdige formel p = 9,82, ti = 3, ti = 7, h = 11, g = 14,04, v = 340, g = 9,82 og udfør regningen.III.Naar man af to thermometerrør af glas med cylindriske kanaler af samme tværsnit forfærdiger et kviksølvtermometer og et spiritusthermometer og giver begges kugler samme indvendige volum regnet indtil nulpunkterne, i hvilket forhold vil saa længderne af graden paa de to thermometre staa til hinanden? Den kubiske middeludvidelseskoefficient mellem 0 og 100° er for kviksølv p og for spiritus g gange større end for glas.Indsæt i den færdige formel p = 7, g = 43 og udfør regningen.
Opgave i projektionstegning.En regulær, femkantet pyramide ligger med sin ene sideflade paa det horisontale plan, saaledes at toppunktet ligger i grundlinjen og aksens horisontale projektion danner en vinkel paa 45 ° med grundlinjen. Pyramiden skjæres af et med det vertikale projektionsplan parallelt plan, der gaar gjennem det af grundfladens hjørner, som er vertikalplanet nærmest.Siden i pyramidens grundflade er <5 cm. og pyramidens sidekant 13 cm.Pyramiden skal tegnes i vertikal- og horisontalprojektion, og sidefladen (med snitlinjen) udfoldes.



1895—96] Examina. 49
Middelskoleexamen.

Til middelskoleexamen i 1895 fremstillede sig 26 elever, hvoraf 24 bestod examen med følgende udfald:
1. Latinlinjen.1.2. Johansen, Ragnvald Verdich ....Oxaal, Carl.................................................................... . udm. godt 1.43 meg. godt 1.79

1. 2. Engelsklinjen.Andersen, Oskar..................................................... . meg. godt 1,772. Arentz, Charles............................................................ . meg. godt 2,173. Collett, Charles............................................................. . godt 2,534. Dybwad, Lorentz..................................................... . godt 2,825. Eitzen, Andreas..................................................... . godt 2,676. Getz, Reidar............................................................. meg. godt 2,327. Haslund, Sverre..................................................... . meg. godt 2,078. Høje, Jens.................................................................... . meg. godt 2,259. Ilsaas, Per.................................................................... . meg. godt 1,9310. Levanger, Otto............................................................. . meg. godt 2,4311. Melby, Bjarne............................................................ . meg. godt 1,7312. Mohr, Lennart............................................................ . meg. godt 2,4313. Seeberg, Christen..................................................... . godt 2,5314. Skirstad, Hans............................................................. . meg. godt 2,2015. Sogstad, Fredrik..................................................... . godt 2,8716. Undahl, Christian..................................................... . meg. godt 2,2317. Warloe, Hans............................................................. . udm. godt 1,3018. Westergaard, Johannes...................................... . meg. godt 2,4319. Woxwold, Einar..................................................... . godt 2,6420. Petersen, Otto............................................................ • godt 2,80Fire privatister bestod ikke examen.4 — Otto Anderssens skole.



50 Otto Anderssens skole. [1 894—95Til middelskoleeksamen i 1896 fremstillede sig 25 elever, af hvilke 23 bestod examen; en elev har dog paa grund af sygdom ikke helt afsluttet den mundtlige examen.
1. Latinlinjen.1. Arntz, Roar.................................................................................. meg. godt 2,4&2. Johnsen, Sigurd.....................................................................godt 2,543. Lund, Jacob...................................................................................meg. godt 2,114. Uchermann, Arnt....................................................................meg. godt 2,31

2. Engelsklinjen.1. Anonsen, Bertha....................................................................meg. godt 2,172. Brandrud, Berthe....................................................................meg. godt 2,253. Bull, Henrik............................................................................meg. godt 2,114. Dehli, Halfdan........................................................................... meg. godt 1,605. Elster, Kristian............................................................................meg. godt 2,476. Getz, Ole...........................................................................................meg. godt 2,277. Holst, Elisabeth.................................................................... meg. godt 2,328. Ilsaas, Ove................................................................................... meg. godt 2,139. Iversen, Carlos............................................................................meg. godt 1,8010. Iversen, Sverre............................................................................godt 2,5711. Jørgensen, Alf............................................................................meg. godt 1,9312. Krog, Henrik............................................................................meg. godt 2,2313. Medbøe, John............................................................................meg. godt 2,0714. Medbøe, Ole................................................................................... meg. godt 2,3315. Nilson, Robert............................................................................godt 2,5 316. Olsen, Aksel............................................................................ meg. godt 2,1317. Thorstad, John ............................................................................meg. godt 2,1418. Vinsnes, Aasta............................................................................udm. godt 1,43To privatister bestod examen, en privatist bestod ikke examen.



1895 — 96] Examina. 51
Opgaver ved Middelskoleeksamen 1895.Norsk stil.En skildring af en søndag eftermiddag paa mit hjemsted.

Tysk stilFor 3 aar siden blev jeg ansat som lærer i fransk (det franske sprog) ved realskolen i min fødeby. Dog skulde det ikke times *) byens gutter i længden 2) at blive indført i det franske sprogs finheder af (ved) mig. Mens jeg en eftermiddag, netop kommen hjem fra skolen, drak min kop kaffe og lidt mismodig betragtede den store bunke 3) (af) stilebøger4), som laa paa bordet, bragte min vertinde mig et brev med efterretning om, at min moders broder havde testamenteret mig hele sin formue. Elmshagen, den herre- gaard5), som jeg arvede efter min onkel, ligger ikke langt fra byen; den har en deilig park og vilde svare til alle mine fordringer, hvis der ikke laa en liden eiendom indsprengt 6) i den smukkeste del af parken. Da den næsten kløver7) denne i to dele, forstyrrer og ærgrer den mig ved hvert skridt. Min sagfører forsikrede mig straks, at jeg uden vanskelighed kunde faa kjøbt 8) stedet9), da eier- inden befandt sig i alt andet end 10) glimrende kaar. Men da vi spurgte, om hun vilde sælge det, svarede hun, at hun ikke havde kunnet bestemme sig dertil; hun havde boet der i 10 aar, sagde hun, og hendes eneste barn, en gut, som var blind fra fødselen af, kjendte dette hjem som en seende.’) beschieden sein. 2) auf die Dauer. 3) Stoss m. 4) Heft n. 6) Rittergut n. 6) einspreugen. ’) zerlegen. 8) faa kjøbt — erhverve. 9) Anwesen. 10) alt andet end = ingenlunde.
Eugelsk stil.En engelsk officer i Indien savnede en dag en ring, og han havde grund til at tro, at den var bleven stjaalen af en af hans indfødte tjenere. Han lod dem derfor alle kalde sammen og gav 



52 Otto Anderssens skole. [1894—95hver en liden stok, idet han sagde, at hvis nogen af dem havde taget ringen, vilde tyvens stok være en tomme længere om fire og tyve timer. De maatte derfor komme tilbage den næste dag, forat han kunde se, om nogen af stokkene havde vokset. Saa snart som de var gaaet bort, sagde tyven, som virkelig var en af tjenerne, til sig selv: «Hvilken nar han var, at han fortalte, at stokken vil vokse en tomme. Nu vil jeg spille ham et puds.» Med disse ord tog han en kniv og skar en tomme af stokken. «Nu kan du vokse en tomme, om du vil», sagde han; «han vil ikke kunne finde ud, at jeg er tyven». Den næste morgen kom tjenerne og viste sin herre stokkene; da tyven kom, saa officeren, at hans stok var en tomme kortere end de andres, og paa denne maade fandt han ud, hvem af dem der havde taget ringen.
Latinsk stil.Littavicus havde faaet befalingen over1) de titusinde mand, som Cæsar havde befalet æ du erne2) at sende til ham. Paa marschen sammenkaldte Littavicus sine soldater og sagde: «Hvor marscherer vi hen? Hele vort rytteri er tilintetgjort3); vor stats første mænd4) er bievne myrdede af romerne under beskyldning for5) forræderi.» Da soldaterne bønfaldt Littavicus om at sørge for6) deres frelse, sagde han: «Det er nødvendigt, at vi forener os med Cæsars fiender. Ingen kan tvivle paa, at romerne vil strømme sammen7) for8) at myrde ogsaa os. Hvis I har noget mod, saa lad os hevne vore landsmænd s9) død, og lad os straks nedhugge disse røvere». Han pegte paa10) de romere, som i tillid til11) hans beskyttelse12) var med ham, og lod13) dem straks dræbe. Derefter sendte han bud omkring i hele æduernes stat og opfordrede alle til at hevne14) forurettelserne paa den samme maade, som han selv havde gjort.’) udtrykkes ved praeficere (= give befalingen over). ’) Ae- duus, i. 3) interire. 4) princeps. 5) oversættes, som om der stod: beskyldte for. “) consulere. ’) concurrere. *) ad. 9) civis. 10) ostendere. n) udtrykkes ved confidere. *’) praesidium. *3) jubere. u) persequi.



1895—96] Examina. 53
Opgaver i regning og konstruktionstegning.1. For gutter og piger. (Formiddag).No. 1.

A havde en sort kaffe, som kostede ham 2,40 kr. pr. kg. alle udgifter iberegnet. Han fastsatte salgsprisen saaledes, at hans fortjeneste blev 162/s pct. Ved salg i partier paa hele sække gav han 5 pct. rabat. Hvad var salgsprisen pr. kg. sækkevis?

2. For gutter. (Eftermiddag).No. 3.Der skulde bygges en vei, 4 km. lang og 5 m. bred. Førstudgroves jorden i en dybde af 0,3 m.; derefter paafyldtes pukstentil en høide af 25 cm., og ovenpaa denne fyldtes et 6 cm. høit lag af grus.Udgravningen af jorden betaltes med 75 øre pr. m8. Puk-stenen maaltes i kasser, hvis længde var 1 m., bredde 0,4 m. og

Til denne pris solgte A en sæk kaffe til en landhandler. Brutto- vegten var 74'/* kg. og vegten af den tomme sæk var 8/s kg. Som betaling modtog han 35 hl. poteter, efter en pris af 3,25 kr. pr. hl., og desuden saa meget smør, efter en pris af 1,52 kr. pr. kg., at landhandleren fik at betale 21,36 kr. kontant, for at handelen skulde været opgjort. Hvor mange kg. smør blev leveret?(For den tomme sæk beregnes ingen betaling).No. 2.Et tresifret tal divideret med sin tversum giver hvotienten 43. Det første siffer er 3 mindre end summen af de to sidste. Tver- summen er lig tredjeparten af det med de to sidste sifre udtrykte tal. Hvilket er de tresifrede tal?



54 Otto Anderssens skole. [1894—95høide 0,5.; den betaltes med 1.50 kr. pr. kasse. Paafyldningen af pukstenen og gruset betaltes med 60 øre pr. læs, hvert læs paa 5 hl. Endelig blev veien valset, og herfor betaltes 5 øre pr. m2.Hvad kostede veianlægget?No. 4.Konstruer et ligesidet triangel, hvis mindre radius er 1,4 cm.Konstruer derefter et rektangel, der har samme fladeindhold som trianglet, og hvis ene side er lig den større radius i det ligesidede triangel.Beskriv fremgangsmaaden.
Projektionstegning.Tegn følgende i oprids og grundrids:Et regulært sekskantet prisme staar paa det horisontale plan, saaledes at to af dets sideflader er parallele med vertikalplanet.Paa dette prisme ligger en trekantet, regulær pyramide, saaledes at aksen er parallel med vertikalplanet, og prismets og pyramidens akser har samme afstand fra dette plan.Prismets høide er 5 cm., og siden i dets grundflade 5 cm.Pyramidens sidekant er 15 cm., og siden i dens grundflade 12 cm.Afstanden fra vertikalplanet til nærmeste prismeflade er 5 cm. Det øvrige sees af opstillingen.

Opgaver ved Middelskoleeksanien 1896-Norsk stil.En sammenligning mellem Norge og Danmark med hensyn til naturlig beskaffenhed og næringsveie.



1895—96] Examina. 55
Tysk stil.Da jeg en stille vaardag1) gik omkring i skoven, blev jeg forundret ved at høre en raslen som af blade, der faldt ned i mængde. Jeg opdagede snart, at det var de stive læderagtige2) blade paa et høit laurbærtræ3), som ved at falde til jorden frembragte den omtalte lyd. Hvad der forøgede min forundring, var, at disse blade havde en frisk grøn farve, og at træet syntes ganske friskt. Jeg gik da nærmere til træet og saa nu til min forundring en myre sidde paa hver bladstilk4) ivrig ifærd5) med at afbide bladet, hvad der ogsaa lykkedes den efter kort tids forløb. Videre opdagede jeg, at jorden omkring foden af træet var bedækket af myrer, som skar istykker6) bladene, eftersom de faldt ned, og bar dem tvers7) over veien hen til en myretue. Denne transport frembød et morsomt8) skuespil, som man ikke let blev kjed af. Da stykkerne nemlig var større end myrerne og næsten ganske skjulte disse, saa det hele ud, som om man havde et tog af vandrende blade for sig. I løbet af en time havde sværmen fuldført verket og berøvet træet næsten alle dets blade, saa at dette for at betjene mig af et sterkt udtryk mere lignede en kost9) end et træ.l ) Frühlingstag m. 2) ledern. 3) Lorbeerbaum m. 4) Blattstiel m. s) ifærd beschäftigt. 6) skjære istykker zerschneiden. ’) quer. 8) ergötzlich. 9) Besen m.

Engelsk stil.Da Thomson som ungt menneske kom til London, var han saa fattig, at han mangen gang ikke vidste, hvorledes han skulde skaffe sig middagsmad. Efter udgivelsen af «The Seasons» blev han berømt. En af hans kreditorer ansaa dette som en god anledning til at faa sine penge og fik ham arresteret for gjæld. En, der havde læst digtet og var blevet slaaet af dets skjønhed, fik høre om digterens skjebne, gik til fængslet og bad om at blive indladt. Man lod ham gaa ind. Thomson bad ham sætte sig og sige, hvad han vilde ham. «Jeg har noget at ordne med Dem, min herre», 



56 Otto Anderssens skole. [1894—95sagde den fremmede. Thomson saa forbauset paa liam og bad om nærmere forklaring. «Nu vel», fortsatte han; «efter at have læst Deres digt besluttede jeg at testamentere Dem en sum penge, som skulde udbetales ved min død; men nu synes jeg, at jeg ligesaa godt kan udbetale Dem pengene selv; senere kunde De have mindre brug for dem. Vær saa god og sig mig, om De har nogen indvending at gjøre mod denne ordning». «Ingensomlielst», svarede Thomson raskt. Saaledes blev de to venner, og enhver kan tænke sig, at de vedblev at være det livet igjennem.
Latinsk stilDa Hannibal var fordreven fra Karthago1), kom han som landflygtig til Antiochus, konge i Syrien2), i det haab3) at kunne overtale denne til at begynde krig med romerne. Mens han underveis opholdt sig i Efesus4), indbødes han af sine gjæstevenner til at høre filosofen Phormio5). Filosofen skal da have talt adskillige timer om krigsførelse6), om en feltherres pligter og hele krigsvæsenet. Da nu de øvrige tilhørere var svært7) fornøiede8), spurgte de ogsaa Hannibal, hvad han dømte om filosofen. Pøneren skal have svaret, at vistnok havde han seet mange oldinge, som gik i barndommen9), men ingen, som gik mere i barndommen end Phor- mio. Og sandelig ikke med urette. Thi hvad mere anmassende10) kan tænkes, end at en græker, fuldstændig uerfaren i krig, som aldrig har seet en tiende, aldrig en leir, udvikler11) forskrifter om krig for Hannibal, den mand, som12) i saamange aar havde kjæm- pet om verdensherredømmet1S) med romerne, alle folkeslags overvindere?0 Carthago, inis. 2) Syria, ae. 3) i det haab = haabende. 4) Ephesus, i. 5) Phormio, onis. 6) om krigsførelse = om at føre krig. ’) vehementer. 8) brug verbet delectari. 9) gaa i barndommen, delirare. 10) arrogans. “) disserere. 1!) den mand, som = hvilken mand. 13) verdensherredømmet = herredømmet over verden.



1895—96] Examina. 57
Mathematiske opgaver.i.For gutter og piger. (Formiddag).No. 1.Tre gaardbrugere A, B og G paatog sig et veiarbeide i bygden for en samlet betaling af 1650 kr. Til arbeidet medgik 54 arbejdsdage. A anvendte 4 mand i hele denne tid samt 2 heste i 12 dage. B anvendte 5 mand i de første 30 dage og 4 mand i resten af tiden samt 2 heste i 27 dage. G anvendte 3 mand den hele tid og 1 hest i 18 dage. Hvorledes blev betalingen for arbeidet at dele mellem A, B og G? 1 hest regnes at yde samme arbeide pr. dag som 1 mand.Hvor stort overskud fik hver af dem, naar de betalte sine folk efter en dagløn af 1.80 kr. pr. mand og lige saa meget for hver hest? No. 2.I en cylindrisk vandbeholder, hvis indvendige omkreds er 4,7 m., staar vandet i en høide af 1,36 m. Hvor høit vil vandet naaf efterat der er borttaget 8 hl. 5 1.?

2 a.For gutter. (Eftermiddag).No. 3.Find x af ligningen:

No. 4.G-ivet to punkter A og B i en afstand lig 4,5 cm. fra hinanden. Slaa en cirkel om A med radius lig 2 cm. og en cirkel om B med radius lig 2,5 cm.



58 Otto Anderssens skole. [1894—95Der skal konstrueres en cirkel med radius lig 3 cm., som berører cirkelen om A udvendig, og som af cirkelen om B afskjæ- rer en bue paa 90°.Forklar fremgangsmaaden.Beregn derpaa fælleskorden til den søgte cirkel og cirkelen ■om B, samt disse cirklers centrallinje.
2 b.For piger. (Eftermiddag).3.Hvilken brøk har følgende egenskaber: Naar man til dens tæller adderer | og fra dens nævner subtraherer vil denne nye brøk være lig og naar man fra dens tæller subtraherer og til dens nævner adderer vil denne brøk blive lig4.Om en cirkel, hvis radius er 2 cm., skal omskrives et triangel (siderne skal være tangenter), hvori en vinkel er 60°, og dennes ene hosliggende side er 8 em.Forklar fremgangsmaaden.

Projektionstegning.Der aftegnes i grundrids og oprids:1) En firkantet regulær pyramide, høide = 10 cm. grundfladens side = 5 cm.Den ligger paa horisontalplanet paa en sideflade med aksen parallelt med vertikalplanet. Aksens afstand fra vertikalplanet er 9 cm.2) En trekantet regulær pyramide, høide = 9 cm. grundfladens mindre radius = 2,5 cm.Den hviler med en af grundfladens sidekanter paa horisontalplanet, saaledes at denne sidekant gaar gjennem den firkantede 





Otto Anderssens skole. [1894—95Mazurka af Wieniawski for violin og ■ piano, udført af elever af gymnasiet.I de forløbne to vintre har skolen afdelingsvis havt flere skirend under ledelse af gymnastiklæreren og andre lærere.5te marts 1895 afholdt Kristiania gymnasier skikaprend ved repræsentanter. Ved dette gik denne skoles repræsentanter af med seiren, og der tilstilledes skolen et kunstnerisk udstyret diplom, udført af hr. premierløjtnant Rye. Skolens repræsentanter var Jørgen Eitzen (3rg), Erling Holtsmark (Irg) og Bent Bentzen (Irg). Den sidste tog derhos 1ste præmie, og Holtsmark 3dje præmie.
Elevernes haandgjerningsarbeidei har været udstillede ved hver examensfest.

Skolepenge og fnpladse.1. Skolepengene udgjør:For 1ste smaaklasse kr. 50 pr. aar— 2den — » 90 —— 3dje — » 140 —— 1ste middelklasse » 180 —— 2den og 3d je — » 200 —— 4 de—-6te — » 240 —— gymnasierne — » 240 —Skolepengene betales med en tiendedel hver maaned fra og med september til og med juni. For juli og august betales ingen 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, der betales i oktober og marts.



1895—96] Forskjelligt. 612. Skolepengene skal betales forskudsvis den 1ste i hver maaned. Disciplene modtager af kassereren en kvitteringsbog, som forældre eller verger 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 altsaa en discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse betaler han skolepenge fra 1ste septbr.4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse ske 2 maaneder forud. Hvis nogen udmeldes med kortere varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmeldelsestid er forløben. Fra denne regel undtages de disciple, der gaar ud efter skolens raad øller ønske.5. De disciple, der fremstiller sig til middelskoleexamen eller examen artium efter at have gjennemgaaet 3die gymnasieklasses kursus, betaler skolepenge til aarets udgang ligegyldig om de er anmeldte eller ikke. Til examen artium erlægges et gebyr af 40 kr., til middelskoleexamen 14 kr. af elever, 20 kr. af privatister.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 trængende disciple, der viser god opførsel og gjør god fremgang i skolen, og som har været skolens elev i mindst to aar og i denne tid betalt 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 indsendes hvert aar inden 1ste juni.
Fra skoleaaret 1896—97 er følgende ordensregler vedtagne og anbragte i klasseværelserne:1. Naar eleverne om morgenen kommer paa skolen samt ved fri- minutternes slutning, gaar de straks ind i sine klasser og indtager der sine pladse.



62 Otto Anderssens skole. [1894—952. Ingen elev maa uden tilladelse gaa ind i en fremmed klasse. Eleverne maa ikke laane bøger eller skolesager af hverandre uden med lærerens tilladelse.3. Baab og høirøstet tale er forbudt i gange og klasseværelser.4. Intet samarbeide i opgave- eller stilskrivning maa finde sted. De skriftlige arbeider indsamles om morgenen af ordensmanden. Al læsning i gaarden er forbudt i frikvarteret.5. Skolens inventar maa behandles med forsigtighed. Al skade erstattes af gjerningsmanden, eller hvis han er ukjendt, af den hele klasse. Eleverne er ansvarlige, enhver for sin pult.6. Elevernes bøger maa holdes rene og ordentlige.7. I skolens værelser og gange eller paa gaardspladsen maa ingen kaste papirlapper eller lignende ting; alt saadant kastes i de dertil bestemte kasser i gangen.8. Bøger og andre skolesager maa ikke ved skoletidens afslutning efterlades i pulten. Skrivebøger, karter o. 1. som gutterne har lov til at lade ligge paa skolen, anbringes altid i skabene.9. Er en elev formedelst sygdom eller lignende tvingende aarsag uforberedt i sine lekser, maa saadant meldes før undervisningens begyndelse og ledsages af skriftlig bevidnelse fra hjemmet.10. Tilladelse til at blive oppe i friminutterne kan for en enkelt dag gives af klasseforstanderen; ønskes saadan tilladelse for længere tid, maa skriftlig anmodning medbringes fra hjemmet med angivelse af grund.] 1. Ingen fritages helt for gymnastik uden efter lægeattest. De, der for en enkelt time bliver fritaget for dette fag, opholder sig som regel i gymnastiklokalet eller en klasse, hvor del’ læses.12. Ingen elev fritages for sang uden efter sanglærerens bestemmelse.13. Er en elev ved sygdom hindret fra at møde paa skolen, medbringer han, naar han kommer tilbage, bevidnelse herom fra forældre eller foresatte.Hvor sygdom eller anden tvingende aarsag ikke er tilstede, maa ingen elev udeblive fra skolen uden forud indhentet tilladelse fra bestyrelsen.



1 895 — 96] Forskjelligt. 6814. 1. Disciple maa ikke uden bestyrelsens tilladelse paa nogen maade optræde offentlig (f. ex. ved dramatiske forestillinger, koncerter, turnfester o. 1.).2. Disciple maa ikke uden bestyrelsens tilladelse danne foreninger sig imellem, heller ikke optages som medlemmer af andre selskabelige foreninger.3. Cigar- og tobaksrøgning paa gader, veie eller offentlige steder er absolut forbudt middelskolens elever. De af gymnasiets elever, der har hjemmets tilladelse til at røge, maa dog ikke gjøre dette i skolens omgivelser’ eller paa veien fra og til skolen.Eleverne er forøvrigt skolen ansvarlige for sin opførsel, ogsaa udenfor denne.
Ligeledes blev under 3dje juni 1896 udfærdiget følg i

strux for klasseforstandere:Klasseforstanderne har at vaage over elevernes forhold i sin almindelighed, hver i sin klasse.Særlig har de at paase:at eleverne indfinder sig i betimelig tid,at eleverne behandler skolens inventar og sine egne eiendele med varsomhed,at sedler vedrørende fravær, fritagelse for gymnastik eller tilladelse til at være oppe i friminutterne er i orden,at klassens skabe og døre aflaases og aabnes af paalidelige elever,at klasserne ikke tilsmudses med kridt, blæk og at papir lægges i kasserne, ikke paa gulvet eller i pulterne,at udluftning gjennem vinduerne foregaar paa en saadan maade, at vindusglasset ikke knuses eller beskadiges,at være de øvrige lærere behjælplige med disciplinen og paatale og straffe de af dem anmeldte forseelser, efter at disse først er. ordentlig undersøgte,at søge inspektørens og bestyrernes støtte i alvorligere tilfælder, hvor de selv ikke vil overtage ansvaret.Overtilsynet er fordelt saaledes, at skolebestyrer Anderssen særlig fører tilsyn med smaaskolen, 1ste, 5te og 6te middel- 



•64 Otto Anderssens skole. [1894—95klasse, skolebestyrer Lowum med gymnasiet og inspekter Øst- bye med 2—4de middelklasse.
Følgende bestemmelser vedrørende skolens disciplin Og straffe gjælder siden januar 1894:1. Mindre ordensforseelser, saasom at glemme skolesager hjemme, paa skolen eller i skabet, og at undlade at forevise sin karakterbog straffes med et kryds. 4 kryds medfører en nedsættelse af den maanedlige hovedkarakter med 8 hundrededele og 2 hundrededele for hvert følgende kryds.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 hundrededele, 4 af 10 hundrededele, 5 af 20 hundrededele i hovedkarakteren.4. Forsent ko mm en kan straffes med parade hos klasseforstander eller lærer.5. Gjensidning 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 straf anvendes endvidere irettesættelse af klasseforstander eller bestyrer, hvor en saadan ansees for mest tjenlig.No. 1 anvendes blot i middelskolen og kan dikteres af enhver lærer. Kryds indføres kun i protokol og dagbog. Ved maanedsopgjør anføres, hvormange kryds vedkommende elev har.



1895—96] Forskjelligt. 65No. 2 anvendes i middelskolen og de to lavere gymnasieklasser; kan dikteres af enhver lærer og bliver ogsaa at notere i karakterbogen.No. 3 anvendes i middelskolen og de to lavere gymnasieklasser. Den gives af vedkommende lærer efter konference med klasseforstanderen og bliver ogsaa at indføre i karakterbogen.No. 4 anvendes paa alle skolens trin og dikteres af klasseforstanderen.No. 5 Ligeledes 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 bestyrerne eller, efter konference med disse, af inspektør og klasseforstandere. Den kan meddeles klassen og, hvor det ansees 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 lærerraad.
Hvor en elev viser særlig godt forhold, har klasseforstanderen ret til at hæve lians hovedkarakter med fra 4 til 8 hundrededele.

Sundhedstilstandenhar i de forløbne to skoleaar været meget god. Skolen havde i det sidste skoleaar den sorg at miste to flinke og elskværdige elever, nemlig Lorentz Oxaal, discipel af 2 Ig. og Harald 'Werner Andersen, discipel af 2m.


